
GAZETA SZKOLNA 
Gazeta Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych w 

Nasielsku 
 

NR 4 Listopad 2009 Cena  50 gr 
 

 
W tym numerze naszej gazety znajdziecie:  

 
 

 
 Dni Pamięci o tych, którzy odeszli…  

 Sylwetki byłych Dyrektorów Szkoły 

 

 

 Święto Niepodległości w naszej szkole 

 
 Rozmowa o maturze z matematyki z Panem Sławomirem 

Chojnackim 

 Chemiczna zagadka 

 Andrzejkowo… 

 Pytania do przewodniczącej sekcji Praw i Obowiązków Ucznia 

 Nasze opinie… 

 To warto obejrzeć, przeczytać, zwiedzić… 

 Kącik poetycki 

 Najtęższe umysły w naszej szkole 

 Sport 

 Humor 



 2 

Witajcie!  
 

Nawet osoba o wąskich 
horyzontach myślowych (z 
angielskiego narrow-
minded;P) zauważy, że 
wiele miejsca w obecnym 
numerze poświęciliśmy 
zwyczajom andrzejkowym. 
Cóż samo święto u 
niektórych wzbudza pewne 
kontrowersje, aczkolwiek 

nasza ekipa dziennikarska 
postarała się wszystko 
opisać z dystansem i 
obiektywizmem.  

Pretensji natomiast nikt 
nie będzie miał w związku z 
innym ważnym tematem. Z okazji 1 i 2 listopada postanowiliśmy wspomnieć ,,tych, 
którzy odeszli”. Klaudyna Strzelecka przedstawi sylwetki byłych dyrektorów szkoły, a 
Paulina Żebrowska opowie nam o sławnych Polakach, których pożegnaliśmy w tym 
roku.  

To rzecz jasna, nie wszystko. Nasza gazeta powiększyła się o kącik poetycki. 
Uczennica o enigmatycznym pseudonimie ,,Mała” uraczy nas próbką swej twórczości. 
Ponadto pani Anna Łączyńska postanowiła napisać nam o ,,Miejscu, które warto 
zobaczyć”.  

Kontynuujemy również rozpoczęty w zeszłym numerze opis znamienitych uczniów 
naszej szkoły. Tym razem będą to uczniowie… wróć! Uczennice, (bo nie ma wśród nich 
ani jednego mężczyzny, proszę powstrzymać się od różnych antymęskich komentarzy;P) 
które posiadają najlepsze średnie ocen w naszej szkole.  

Nie jest to oczywiście wszystko, co możemy Wam zaoferować. Ale lepiej będzie, jeśli 
sami przeczytacie ,,Gazetę Szkolną”. 

 
Wasz naczelny,  

Paweł Kozłowski 
 

 

 

 

Redaktor naczelny: Paweł Kozłowski. 

Opiekunowie gazetki: Pani Agata Żbikowska, Pan Krzysztof Turek. 

Dziennikarze: ILO: Klaudyna Strzelecka, Justyna Podlasińska, Adam Jasiński, 

Marta Rucińska, Robert Kowalski, Wioletta Ostrzeniewska, Marcin Rutkowski, 

Agnieszka Bącik IILO: Kasia Daniluk, Kinga Trocka, Olga Zakrzewska, Paulina 

Żebrowska, Agata Kosewska, IIITH: Mariusz Wróblewski, IIITE: Sylwia Malon, 

IIILO: Jola Pichalska, Kasia Różańska  

Oraz nauczyciele: Pani Anna Łączyńska, Pani Urszula Dalecka.
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   Tu jest pamięć i tutaj świeczka. 
Tutaj napis i kwiat pozostanie. 
Ale zmarły gdzie indziej mieszka 
na wieczne odpoczywanie. 
(...) 
    Smutek to jest mrok po zmarłych 
tu 
ale dla nich są wysokie jasne 
światy. 
Zapal świeczkę. 
Westchnij. 
Pacierz zmów. 
Odejdź pełen jasności skrzydlatej. 

                                                                                                               
   (J. Kulmowa, "W zaduszki") 

 

 

 

 

 

Dni Pamięci o 

tych, którzy 

odeszli… 
 

W Dzień Wszystkich Świętych, a 
następnie w Zaduszki polska 
tradycja nakazuje odwiedzanie 

grobów swoich bliskich, zapalenie 
zniczy, złożenie wieńców i kwiatów. 

Odwiedzając miejsca wiecznego 
spoczynku, zachowujemy należytą 
powagę, zastanawiamy się nad 

przemijaniem, przywołujemy ulotne 
wspomnienia…  

Cmentarz jest miejscem, gdzie 
spoczywają nasi najbliżsi: rodzice, 
dziadkowie, rodzeństwo, nasi, 

koledzy, również osoby zasłużone 
dla środowiska, w którym żyjemy. 

W ZSZ w Nasielsku kultywujemy 

pamięć zmarłych dyrektorów, 
nauczycieli, pracowników i uczniów 

naszej szkoły. Również w tym dniu 
nie zapominamy o tych, dzięki 
którym żyjemy w kraju wolnym i 

niezależnym, dlatego odwiedzamy 
Grób Nieznanego Żołnierza. W 
przeddzień Wszystkich Świętych, 

jak co roku, wybraliśmy się na 
cmentarz, by pochylić się nad Ich 

grobami. 
Znicze pamięci, wdzięczności i 

dobrych wspomnień o tych, którzy 

na kartach księgi swojego życia 
zapisali wspomnienie o naszej 

szkole, zapaliliśmy na grobach 
Pana Dyrektora Tadeusza 
Jerzełkowskiego, Pana Dyrektora 

Stanisława Grzesiaka i Pani Hanny 
Goszczyńskiej. Światła, które 
zapłonęły, oświetlą drogę również 

tym, których zabrakło wśród nas 
od czasu, kiedy spotkaliśmy się 

przed trzema laty jako uczniowie 
klasy Technikum Handlowego: 
naszym rodzicom, rodzeństwu, 

przyjaciołom, kolegom… Wierzymy, 
że nasza pamięć przedłuża życie 

Zmarłych. 
Wspominaliśmy Marcina - 

naszego kolegę, którego 

pożegnaliśmy w klasie pierwszej 
Myśleliśmy o tym, czego dokonał i 
czego nie zdążył zrobić…  Święto 

Zmarłych jest to dobry moment na 
refleksje, także nad własnym 

życiem, nad przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością. 
Potrzebna nam taka chwila 

zadumy, by zatrzymać się w 
codziennym biegu…  

 
Mariusz Wróblewski, uczeń III TH 

 
 
 
 
 
 



 4 

Człowiek żyje tak 

długo, jak długo trwa 

pamięć o nim.  
 

Sylwetki byłych Dyrektorów 
Szkoły 

 

Tadeusz Jerzełkowski 
 

Pierwszym dyrektorem  Szkoły  był 
nieżyjący już Pan Tadeusz  
Jerzełkowski, który pełnił tę  funkcję 
w  latach 1968-1981. W tym okresie 
placówka  nosiła  nazwę Zasadnicza 
Szkoła  Zawodowa. Pan Jerzełkowski 
uczył fizyki. Cieszył się uznaniem i 
zaufaniem wśród Rady Pedagogicznej i 
uczniów. Obecny  Pan Dyrektor - mgr 
Grzegorz  Duchnowski bardzo miło  
wspomina współpracę z Panem  
Jerzełkowskim. 

Wcześniej Pan Jerzełkowski   
pracował w  Szkole Podstawowej Nr 1 
w Nasielsku, w której również  uczył 
fizyki. Tamtejsi  uczniowie wspominają 
Go jako  bardzo dobrego nauczyciela, 
potrafiącego  przekazać swoją  wiedzę, 
jak również jako ciepłego i miłego 
człowieka. 

 

Stanisław  Grzesiak 
 

Następcą dyrektora Jerzełkowskiego 
był również  nieżyjący Pan  Stanisław  
Grzesiak.  Dyrektorem  Szkoły  był  w  
latach 1981-1986. Pan Grzesiak uczył  
matematyki. Przed objęciem 
stanowiska dyrektora w  Zasadniczej 
Szkole Zawodowej pracował  jako  
dyrektor Szkoły  Podstawowej Nr 2 w  
Nasielsku oraz wiejskiej szkoły w  
Lubominie. Podobnie  jak  Jego 
poprzednik  cieszył się sympatią 
szkolnej społeczności. 

 
Ci serdeczni, wspaniali ludzie, 
wychowawcy i nauczyciele, kochani 
przez młodzież, doceniani przez 
współpracowników i rodziców na 
zawsze zostaną w naszej pamięci.  

 
                                                                    

Klaudyna  Strzelecka 

 

 

Wywiad z Panią Barbarą 
Modzelewską, emerytowaną 

nauczycielką języka polskiego 
 

 J.P: Jak Pani wspomina szkołę?  
Szkołę wspominam dobrze. Zawód 
wybrałam z zamiłowania, lubiłam 
pracę z młodzieżą. Swój zawód 
wykonywałam sumiennie i rzetelnie. 
Praca z młodymi ludźmi dawała mi 
wiele satysfakcji, szczególnie, że 
uczyłam języka ojczystego.  
A.J: Jak pracowało się Pani z 
dyrektorem Panem Jerzełkowskim?  

- Na drodze spotykałam ludzi dobrych 
i mądrych, więc moi byli dyrektorzy do 
takich należeli. Pierwszym 
dyrektorem, który przyjął mnie do 
pracy był pan Tadeusz Jerzełkowski. 
Ja, jako młody nauczyciel, 
odczuwałam, że zostałam otoczona 
szczególną opieką pedagogiczną. Były 
dyrektor był człowiekiem skromnym, a 
zarazem serdecznym, służył radą i 
pomocą. Nauka w tej szkole miała 
charakter specyficzny, gdyż młodzież 
ucząca się zawodu wymagała dużego 
taktu pedagogicznego, zrozumienia 
oraz poświęcenia. 
J.P: Wiemy, że pracowała Pani 
również za kadencji Pana Grzesiaka. 
Opowie nam pani o Nim? 
-Po odejściu Pana Jerzełkowskiego 
urząd dyrektora objął pan Stanisław 
Grzesiak. Szkoła rozwijała się, 
przybywało coraz więcej młodzieży 
oraz tworzono nowe kierunki 
zawodowe. Dyrektor Grzesiak dbał o 
porządek i ład w szkole. Miał właściwe 
podejście do młodzieży: kiedy trzeba 
było nagradzał albo karcił. Za czasów 
pana Grzesiaka pracowało mi się 
bardzo dobrze, pochwalał nowe 
inwencje twórcze nauczycieli. Jako 

polonistka mogłam rozwijać 
zainteresowania uczniów teatrem, 
filmem i sztuką. Dyrektor popierał 
takie metody pracy z młodzieżą.  
A.J: Dziękujemy za rozmowę.         
                                                               

 Justyna Podlasińska 
  Adam Jasiński 
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"KAŻDA EPOKA MA SWE WŁASNE 
CELE I ZAPOMINA O 
WCZORAJSZYCH SNACH... NIEŚCIE 
WIĘC WIEDZY POCHODNIĘ NA 
CZELE I NOWY UDZIAŁ BIERZCIE W 
WIEKÓW DZIELE, PRZYSZŁOSCI 
BUDUJCIE GMACH!" Pod takim 
hasłem 13 listopada w naszej szkole 
odbył się apel. Jego treść miała na 
celu upamiętnienie wydarzeń z 11 
listopada 1918 roku. Przedstawienie 
przygotowała pani Danuta Białorucka, 
a w roli narratorów i recytatorów 
mogliśmy zobaczyć uczniów klasy 
ITEH. Oprócz przekazywania widzom 
wiadomości historycznych aktorzy 
zaprezentowali recytację wierszy o 
tematyce patriotycznej. 
Urozmaiceniem narracji była idealnie 
dobrana muzyka i prezentacja 
multimedialna. Mogliśmy posłuchać 
kilku utworów m.in. „Biały Krzyż".  

Podobał mi się także ciekawy 
sposób przedstawienia dat ważnych 
wydarzeń historycznych, dzięki czemu 
utrwaliły się one w naszej pamięci. 

Popieram taki uroczysty sposób 
obchodzenia świąt narodowych, bo 
każdy Polak powinien o nich pamiętać. 

Czczenie ich jest nie tylko przejawem 
patriotyzmu, ale także naszym 
narodowym obowiązkiem. 

 
Agnieszka Mielczarska, ILOB 
 

Święto Niepodległości na 

sportowo 

 
11 listopada 2009r. o godz.12:00 w 

Nasielsku odbył się bieg, którego 
celem było uczczenie 91 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. 

Organizatorem tego biegu był Urząd 
Miejski w Nasielsku. 

Udział w nim wzięli uczniowie od lat 
10 do 18, a także osoby powyżej 
18roku życia. 

Start odbył się z miejsca przy ulicy 
Słonecznej. Przebieg trasy obejmował 
ul .Słoneczną, Cmentarną, Żwirki i 

Wigury, Kościelną oraz ul. Rynek, na 
której znajdowała się meta . 

Bieg został rozegrany mimo 
brzydkiej pogody, która niestety tego 
dnia nie dopisała . 

Za zajęcie I , II i III miejsca w 
kategoriach wiekowych były puchary, 
dyplomy i upominki. Nagrody 
wręczane były przez Burmistrza 
Nasielska oraz Radną Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. 

Bieg ten reprezentowało 6 uczniów 
naszej szkoły: 

Ostateczna klasyfikacja w  kategorii 
szkoły ponadgimnazjalne: 

Dziewczęta: 
I miejsce - Kinga Trocka II LO 
II miejsce – Sylwia Bodalska II TE  
Chłopcy:  
 I miejsce Rafał Romanowski II TH 
II miejsce – Krzysztof Gromke  II TH 
III miejsce - Mateusz Więckowski I 

TEH 
Gratulujemy zwycięzcom i ich 

opiekunom!!! 
Nad biegiem pieczę sprawowali 

nauczyciele wychowania fizycznego z 
naszej szkoły: Pani Anna Skrzynecka, 
Pan Radosław Skrzynecki i Pan 
Stanisław  Sotowicz. 

 
Marta Rucińska  I LO 
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W hołdzie zmarłym… 
 
 
 
listopada obchodziliśmy 
Dzień Wszystkich Świętych. 
Z tej okazji na łamach 
naszej Gazety wspominamy 
sławne osoby – 
znakomitości świata 
kultury, rozrywki, sportu i 
polityki – które zmarły w 
ciągu minionych 10 
miesięcy. 
 
Władysław Bartkiewicz –  
współtwórca i organizator ponad 30 
festiwali opolskich. W latach 1963-94 
był dyrektorem i ich szefem 
programowym. Przez 35 lat kierował 
Estradą Opolską, która organizowała 
festiwale polskiej piosenki. Od 15 lat 
był prezesem Estrady Polskiej.  
 
Franciszek Starowieyski – malarz, 
grafik, scenograf, autor plakatów, 
ilustracji, opracowań graficznych 
książek i obrazów. Wykształcił w 
malarstwie własny styl, 
charakteryzujący się m.in. rysunkową 
formą o kaligraficznej precyzji kreski. 
Zyskał popularność w latach 60. jako 
autor plakatów teatralnych i 
filmowych. 
 
Kamila Skolimowska – mistrzyni 
olimpijska z Sydney (2000) w rzucie 
młotem.Podczas zgrupowania w 
Portugalii straciła przytomność i mimo 
trwającej ponad godzinę reanimacji 
zmarła. Przyczyną śmierci był zator 
tętnicy płucnej. Była najmłodszą (13 
lat) w historii rekordzistką i mistrzynią 
Polski w lekkiej atletyce 
 
Prof. Zbigniew Religa –kardiochirurg, 
b. minister zdrowia; w 1985 r. 
stworzył oddział kardiochirurgii w 
Zabrzu. W listopadzie 1985 r. dokonał 

pierwszego udanego przeszczepu 
serca. Operacja była kamieniem 
milowym w rozwoju polskiej 
transplantologii. Był ministrem 
zdrowia w rządach Kazimierza 
Marcinkiewicza i Jarosława 
Kaczyńskiego, dwukrotnie senatorem, 
posłem PiS. Autor ponad 160 prac 
naukowych oraz 4 książek. 
 
Prof. Andrzej Stelmachowski – 
prawnik i polityk.  
W okresie II wojny światowej był 
żołnierzem Armii Krajowej. Był 
marszałkiem Senatu I kadencji w 
latach 1989-91, a w latach 1991-1992 

ministrem edukacji narodowej w 
rządzie Jana Olszewskiego. 
Uczestniczył w obradach Okrągłego 
Stołu. Od 1990 do 2008 r. prof. 
Stelmachowski był prezesem 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w 
Warszawie. W marcu 2007 roku został 
doradcą prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego ds. Polonii 
 
Marek Walczewski – aktor.  
W 1960 r. rozpoczął karierę na 
deskach krakowskiego Teatru im. 
Słowackiego. W 1972 przeniósł się do 
Warszawy. Przez 10 lat występował w 
Teatrze Studio. Najsilniej Walczewski 
związany był z Teatrem 
Dramatycznym, gdzie grał przez 
prawie 30 lat. Jako aktor filmowy 
debiutował w 1963 roku, rolą w filmie 
„Pasażerka” Andrzeja Munka. 
Popularność zyskał też dzięki 
filmowym kreacjom w m.in. „Ziemi 
obiecanej” Andrzeja Wajdy, „Dolinie 
Issy” Tadeusza Konwickiego. 
 
Zbigniew Zapasiewicz – aktor, 
ostatnio związany z Teatrem 
Powszechnym. Karierę filmową 
rozpoczął w 1963 r. W 1976 r. 

stworzył jedną z najważniejszych 
swych ról filmowych – docenta 
Szelestowskiego w „Barwach 
ochronnych” Krzysztofa Zanussiego. 
Grał również w filmach Andrzeja 
Wajdy, Jana Łomnickiego, Stanisława 
Brejdyganta, Stanisława Różewicza. 
Dla Teatru TV Zapasiewicz także 

1 
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reżyserował. Zafascynowany 
twórczością Zbigniewa Herberta, 
zrealizował np. spektakle „Pan Cogito” 
(1981). 

 
Leszek Kołakowski – wybitny filozof.  
Jego nazwisko znajduje się we 
wszystkich ważniejszych w świecie 
leksykonach i encyklopediach. W 
czasie okupacji hitlerowskiej ukończył 
tajne liceum, po wojnie uzyskał 
świadectwo dojrzałości, jako ekstern.  
W latach 1945-1951 studiował 
filozofię na Uniwersytecie Łódzkim i 
Warszawskim. Wykładał na wielu 
zagranicznych uniwersytetach m.in. 
na Yale University, Berkeley 
University, University of Chicago. Na 
stałe związany był z Oxfordem 
 
Prof. Barbara Skarga – humanistka, 
filozof, etyk, historyk filozofii.  
W czasie II wojny światowej była 
łączniczką AK. W 1944 r. aresztowana 
przez bolszewików, trafiła do 
więzienia, następnie do łagrów i na 
zsyłkę. Do kraju powróciła w 1955 r.  
Jest autorką książek, takich jak m.in.: 

„Czas i trwanie. Studia nad 
Bergsonem”, „Ślad i obecność”, 
„Człowiek to nie jest piękne zwierzę”. 
Lata więzienia, łagrów i zsyłki opisała 
w książce „Po wyzwoleniu 1944-1956”. 
 
Marek Edelman – ostatni przywódca 
powstania w Getcie Warszawskim, 

kardiolog, opozycjonista.  
Podczas okupacji zaangażował się w 
działalność Żydowskiej Organizacji 
Bojowej. Po samobójstwie Mordechaja 

Anielewicza, został ostatnim 
przywódcą bojowników ŻOB 
podczas walk. Brał udział w 
Powstaniu Warszawskim.  
W 1946 na stałe zamieszkał w 
Łodzi, został kardiologiem. Do 
1989 roku Edelman uczestniczył 
w podziemnym ruchu 
solidarnościowym. W latach 
1989-93 był posłem na Sejm. 
Maciej Rybiński – dziennikarz i 
komentator polityczny.  

W zawodzie debiutował jako 
dziennikarz sportowy. Był 
scenarzystą serialu „Alternatywy 
4”, współautorem kryminałów. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
został aresztowany.  

Od września 1982 roku przebywał na 
emigracji. Pisał dla wielu pism 
emigracyjnych, m.in. paryskiej 
„Kultury”, „Kontaktu”, „Dziennika 
Polskiego”. Do Polski wrócił w 
listopadzie 1998. Jego felietony można 
było przeczytać m.in. w tygodniku 
„Wprost” i „Rzeczpospolitej”. 
 
We wrześniu 2009 zginęło w 
Afganistanie trzech polskich 
żołnierzy: 
 

 Plutonowy Marcin Poręba 

 St. szeregowy Artur Pyc 

 St. szeregowy Piotr Marciniak 
 
W wyniku katastrofy górniczej w 
kopalni „Wujek”, kiedy doszło do 
zapalenia się metanu, śmierć poniosło        
20 górników. W dniu katastrofy 
zginęło 12 górników, 8 osób zmarło w 
szpitalach. 
 
Pomimo tego, że osób tych nie ma już 
między nami to jednak zawsze 
będziemy o nich pamiętać.  
Dziękujemy im także za dobro, jakie 
pozostawili po sobie dla przyszłych 
pokoleń. 
 

Paulina Żebrowska 
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WYWIAD Z PANEM 

SŁAWOMIREM CHOJNACKIM – 
NAUCZYCIELEM MATEMATYKI 

 
- Jakie Pana zdaniem były zadania 
zamieszczone na próbnej maturze? 
- Moim zdaniem, zadania 
zamieszczone w maturze próbnej z 
matematyki nie były trudne. Trzeba 
jednak przyznać, że rozwiązanie 
większości z nich  wymagało 
znajomości bardzo konkretnej wiedzy 
bądź umiejętności  
matematycznych. 

 
- Jak Pana zdaniem wypadnie 
próbna matura? 
- Spodziewam się, że matura próbna 
nie wypadnie dobrze i jest tego kilka 
przyczyn. Część maturzystów zbyt 
opieszale podchodzi do przygotowań 
do egzaminu. Uczniowie  nie są jeszcze 
przyzwyczajeni do nowej formuły 
egzaminu. Prawdopodobnie nie 
wykorzystają należycie szansy, jaką 
dają zadania zamknięte, które są 
nowością na maturze, 
ale umożliwiają zdobycie sporej ilości 
punktów. 
 
- Co Pan myśli o właściwej maturze? 
- Majowa matura będzie pierwszą w 
historii, na której  obowiązkowy 
egzamin z matematyki zostanie 
przeprowadzony w takiej formule - 
kilkadziesiąt zadań, z których 
większość zamkniętych.  Sądzę, że 
właściwa matura będzie bardzo 
podobna do próbnej. W ten sposób 
Centralna  Komisja Egzaminacyjna 
choć trochę pozwoliłaby uczniom 
pewniej odnaleźć  się w nowej, a tym 
samym mało komfortowej sytuacji. Ale 
jak będzie naprawdę - przekonamy się 

w maju. 
 

Wywiad przeprowadził  
Paweł Kozłowski 

 
 
 

 

Chemiczna zagadka 
 

W 12 grupie leży podpowłok ma aż 6, 

jego koledzy z bloku mają na niego chęć. 

Au go ozłaca, a Tal okraść chce, 

niezdecydowany szybko rozpuszcza się.  

Gdy dostaje bólu głowy robi się wręcz 

wybuchowy. 

Więc ludzie musicie uważać, kiedy pod 

poduszkę będziecie go wkładać. 

K.M. 

 

Mieszkam w bloku 16, w mieszkaniu nr 2. 

Chodzę bez majtek lub w takich, których 

nie widać i do tego mnie nie czuć. Nie 

umiem wcale pływać. Gdy się pocę, to 

wydalam niebieską ciecz. W temp. 

pokojowej jestem spokojny, lecz gdy 

spotykam się z kolegami i podgrzejemy 

atmosferę, to nieraz tworzymy 

wybuchową paczkę. 

M.G. 

 

UWAGA! 

Osoby (2 pierwsze), które zgłoszą się 

do Pani Urszuli Daleckiej z gazetką 

szkolną i podadzą poprawne 

rozwiązanie otrzymają drobne 

upominki. 
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Będziemy wróżyć? Czemu nie! 

Już błyszczą kocie oczy w mroku... 

Wieczór andrzejek zdarza się 

Raz jeden tylko w całym roku. 

 

Woda gotowa, jest wosk już, 

Cienie swój zaczynają teatr. 

Na ścianę jak zza siedmiu mórz 

Wielka wpływa karawela*... 

A może to jest chiński smok? 

A może róża, proszę pana? 

Już błyszczy w kocich oczach mrok 

I przyszłość w gwiazdach jest 

schowana. 

Za karawelą pędzi pies, 

I koń z wielbłądem w parze bryka. 

Jest kształt Europy, Azja jest, 

Jest pół Australii i Afryka. 

 

Więc może zechce ze mną kto 

Nad wyjaśnieniem wróżb się biedzić? 

Wiedziałby wszystko stary kot... 

Lecz w oczach schował odpowiedzi. 
 

Bogusław Michalec 

Andrzejkowo… 
 

,,Na świętego Andrzeja błyska pannom 
nadzieja” - tak kiedyś zapowiadano ten 

niezwykły, listopadowy wieczór. Wigilia 
św. Andrzeja to czas, kiedy młode 
dziewczęta wróżą sobie, chcąc poznać 

swą drugą połówkę. Dziś wróżby 
andrzejkowe nie 

są brane na 
poważnie. 
Dziewczęta i 

chłopcy wróżą 
sobie dla zabawy, 

podtrzymując tę 
tradycję.  

 

 

 

Jeśli chcesz poznać 

własną przyszłość, 
zapraszamy do Salonu 
Wróżb w naszej szkole. 
Profesjonalne wróżki 
powróżą Wam za 
niewielką opłatą.  

 

30 listopada. Sala 
nr 13. 
Serdecznie 
zapraszamy!!!  
 

Organizatorzy: 
klasa III TH 
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Poniżej przedstawiamy wróżby, 

które można wykonać w domu. 
 

OBIERKI Z JABŁEK 
 

Należy wybrać tyle jednakowej 

wielkości jabłek, ile jest uczestniczek 
zabawy. Każda z nich obierając jabłko 
stara się uzyskać jak najdłuższą, 

nieprzerwaną ostrużynę. Która wygra, 
ta będzie najdłużej chodzić ze swoim 
chłopakiem. W drugim etapie kazda 

dziewczyna bierze swoją ostrużynę w 
rękę i rzuca za plecy. Teraz należy 

uważnie się przyjrzeć leżącej na 
podłodze skórce czy nie układa się w 
jakąs literę alfabetu. Jeśli tak, to może 

być pierwsza litera imienia chłopaka, z 
którym będzie się w tym roku 

spotykać. 
 

LANIE WOSKU PRZEZ UCHO OD 
KLUCZA 

 
Najbardziej znaną od wieków aż po 

dzień dzisiejszy andrzejkową wróżbą 
jest lanie wosku na wodę poprzez duże 
ucho klucza. Przygotuj więc pewną 

ilość wosku lub świec, które należy 
stopić, miskę z wodą i klucz, który 

otwiera i zamyka wszelkie tajemnice. 
Postępujemy następująco: na wodę 
lejemy przez dziurkę od klucza 

roztopiony wosk lub ołów, który po 
zastygnięciu tworzy najrozmaitsze 

formy. Po wyjęciu z wody taka formę 
należy trzymać(pionowo) między 
zapaloną świecą a jasną ścianą i 

powstały na ścianie cień odpowiednio 
zinterpretować. Można też zastosować 
inny sposób podświetlenia woskowej 

formy, np.. lampą naftową, żarówką, 

latarką. Przekonasz się, że zastygnięta 

bryła wosku daje niekiedy bardzo 
osobliwy kształt cienia, którego 

interpretacja zależy od wyobraźni, 
skojarzeń i poczucia humoru 
zebranych. 
 

KARTECZKI Z MARZENIAMI .  

 
Potnij czystą kartkę na trzynaście 

równych części. Na sześciu z nich 
napisz swoje najskrytsze marzenia, 

najlepiej wodoodpornym pisakiem . 
Teraz wymieszaj dokładnie karteczki, 
ale nie składaj ich. Wszystkie kartki 

połóż na dnie dużej szklanej wazy albo 
miski i powoli wlewaj wodę wąskim 
strumieniem. Obserwuj zapisane 

kawałki papieru. Który pierwszy 
wypłynie na powierzchnie wody, to 

marzenie pierwsze się spełni. Jeśli 
najpierw wypłyną czyste karteczki, 
uzbrój się w cierpliwość, bo będziesz 

musiała trochę poczekać na spełnienie 
marzenia. 
 

WYCHODZENIE BUTÓW ZA PRÓG 

Aby dowiedzieć się, która z panien, 
wdów i rozwódek z grona wróżących 

sobie osób wyjdzie pierwsza za mąż 
posłużymy się butami. Ustawiamy 
buty z lewej nogi rzędem w kącie 

pokoju. Ostatni w kolejce 
przestawiacie na początek. 

Właścicielka buta, który pierwszy 
dotknie czubkiem progu, może liczyć 
na błyskawiczną zmianę stanu 

cywilnego 
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KUBKI PRZYSZŁOŚCI 
 

Na stole pod plastykowymi kubkami 

kładziemy obrączkę  krzyżyk i monetę. 
Trzeci kubek pozostaje pusty. Jedna 
osoba wskazuje wybrany kubek.. 

Druga osoba odwraca go i tłumaczy 
znaczenie wybranego przedmiotu: 
Obrączka – małżeństwo w przyszłości, 

Krzyż – ksiądz, zakonnica, ciągłe 
modlitwy, Pusty kubek – zostaniesz 

starą panną lub kawalerem. Moneta - 
zostaniesz bardzo bogata/bogaty 
 
WYKORZYSTANIE SYMBOLIKI CYFR- 
DATY URODZIN 
 

 
 
Podstawą do wyliczeń jest data 

urodzenia, ale musi być ona wyrażona 
tylko jedną cyfrą(należy kolejno 

sumować cyfry tworzące pełną datę, 
otrzymana cyfra stanie się podstawą 
wróżby) 

1 Jedynka jest symbolem Słońca. 
Urodzeni pod tą cyfrą są ambitni i 

pewni siebie. Są to osoby uparte, 
wytrwałe w dążeniu do celu, godne 
zaufania, ale lubiące dominować. 

Często są to urodzeni wodzowie. Ich 
kolory to: żółty, złoty, pomarańczowy. 
Szczęśliwy kamień: bursztyn. 

2 Dwójka jest symbolem Księżyca. Są 
to osoby łagodne i wrażliwe, mają wiele 

fantazji, są uzdolnione artystycznie. 
Ich szczęśliwymi kolorami są odcienie 
zieleni i barwy od jasnożółtej do białej. 

Pomyślność przynosi im perła. 
3 Trójka jest symbolem Jowisza. 

Osoby spod tej cyfry są dynamiczne i 
godne zaufania. Są bardzo ambitne i 

odpowiedzialne. Ich kolory to: fiolet, 

wszystkie odcienie głębokiego błękitu i 
czerwieni. Szczęśliwy kamień to 

ametyst. 
4 Czwórka jest związana z Uranem. 
Urodzeni pod czwórką są uparci i 

sentymentalni. Mają duże poczucie 
sprawiedliwości. Są godnymi zaufania 

i wiernymi przyjaciółmi. Szczęśliwe 
kolory: jasny błękit, odcienie szarości i 
szaro-srebrzystości. Kamienie: szafir i 

opal. 
5 Piątka jest symbolem Merkurego. 
Ludzie spod znaku piątki są pogodni, 

impulsywni żywotni, inteligentni, 
towarzyscy i wszechstronni. Ich kolor 

to biały i wszystkie jasne odcienie 
różnych barw. Kamień- diament. 
6 Szóstka jest symbolem planety 

Wenus. Są to osoby serdeczne, 
spokojne, towarzyskie. Ich 

najszczęśliwszymi kamieniami są 
turkusy, a kolorami- wszystkie 
odcienie niebieskiego, fioletu i 

czerwonego. 
7 Siódemka jest symbolem Neptuna. 
Są to romantyczne, niespokojne 

duchy, tęskniące za przygodą. 
Szczęśliwe kolory tej cyfry to wszystkie 

odcienie zieleni. Kamienie- opal, agat. 
8 Ósemka jest symbolem Saturna. 
Ósemki są zamknięte w sobie i przez to 

często niedoceniane. Często, gdy stają 
przed trudnościami, rezygnują z 

działania, ale gdy uda im się przebrnąć 
przez nie- dochodzą do sukcesów i 
zaszczytów. Kolory to: ciemnozielony, 

ciemnoniebieski, purpurowy, czarny. 
Szczęśliwy kamień- granatowy szafir. 
9 Dziewiątka jest symbolem Marsa. Są 

niezależne i pełne pasji. Natury 
wojownicze, nie bojące się konfliktów. 

Szczęśliwe kolory to wszystkie odcienie 
czerwieni. Kamienie: rubin, granat, 
koral. 

 
Justyna Podlasińska i Robert Kowalski 
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Koleżanki i Koledzy!!! 
Jako przedstawiciel Ochrony Waszych Praw i 

Obowiązków zwracam się z prośbą i zachętą do 

Waszych umysłów, aby każdy problem, który Was nurtuje 

związany z tym zagadnieniem kierować do mnie lub do Pani 

Profesor Agaty Żbikowskiej.  

Zawsze jestem do Waszej dyspozycji, jeżeli chodzi o tę 

dziedzinę, a także postaram się odpowiedzieć na każde 

Wasze pytanie. Osoby, które zgłaszają problemy, zachowają 

anonimowość. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby 

doszło do rozpatrzenia tych spraw i oczywiście rozwiązania, 

a także rozwiania wszelkich Waszych wątpliwości. 

 Oto kilka sytuacji z życia szkoły, o które najczęściej 

pytacie, a dotyczą wątpliwości związanych z naruszaniem 

Praw Ucznia: 

a) Grażyna W. dostała na przerwie list od kolegi z równoległej 

klasy. Nieopatrznie zaczęła go czytać na lekcji. Nauczyciel 

zauważył to, zabrał jej list, a następnie sam go przeczytał. 

b) Uczeń złamał zasady dyscypliny na ostatniej szkolnej wycieczce. 

Aby go ukarać, wywieszono w gablocie szkolnej jego zdjęcie 

oraz szczegółowy opis zachowań, które, zadaniem rady 

pedagogicznej, zasługiwały na naganę. 

c) Nauczyciel nie oddaje prac klasowych dłużej niż 2 tygodnie. Po 

minięciu terminu przynosi sprawdzone prace i chce wstawić 

oceny uczniów do dziennika lekcyjnego. 

 

Oczywiście, we wszystkich przypadkach zostały złamane prawa 

ucznia. 
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 1.2 Rozwiąż krzyżówkę: 

 

 

 

1. Znajdują się w nim prawa i obowiązki ucznia. 

2. Jakie nauczanie zapewnie szkoła w zakresie ramowych planów 

nauczania. 

3. Szkolna, masz prawo umieszczać w niej artykuły. 

4. Uczeń bez niego, to nie uczeń…??? 

5. Uczeń powinien dbać o … i porządek. 

6. Grozi Ci za nieprzestrzeganie przepisów 

zawartych w Statucie szkoły. 

  

 

 

 

 

 

 

Jola Pichalska 

 
 
 

 1       

2          

3         

4              

               5     

6     

 

 

 

Rozwiązania: 
1.1 Wszystkie przykłady dotyczą naruszenia Praw Ucznia. 

1.2  1.statut 2.bezpłatne 3.gazetka 4.identyfikator 
5.ład 6.kara 
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Nasze opinie 
 

Tolerancja 
 
Tolerancja (łac. tolerantia - "cierpliwa wytrwałość"; od łac. czasownika 

tolerare - "wytrzymywać", "znosić", "przecierpieć"). Tolerancja nie oznacza 
akceptacji czyjegoś zachowania czy poglądów. Wręcz przeciwnie, tolerancja to 

poszanowanie czyichś zachowań lub poglądów, mimo że nam się one nie 
podobają. Tolerancja oznacza rezygnację ze stosowania przymusu wobec 
innych. Tolerancja uznawana jest za podstawę społeczeństwa otwartego i 

demokracji. 
Niestety, ludzie tak często zapominają o znaczeniu tego słowa. 

Przykładami braku tego typu postaw można doszukać się na wielu 

płaszczyznach życia codziennego. Często nie są tolerowane osoby np. o 
innym kolorze skóry czy też innej narodowości. Nie wchodzimy tym 

stwierdzeniem na pojęcie rasizmu, lecz chcemy podkreślić brak akceptacji  
Polskie społeczeństwo ma wyznaczone własne normy, a jeżeli dany 

obcokrajowiec odstaje od tych wytycznych, często staje się obiektem kpin. 

Jednak my chcemy skupić się na problemie tak bardzo powszechnym w 
naszym najbliższym otoczeniu, jakim jest szkoła. W niej spotykamy się z 

brakiem wyrozumiałości dla osób lub grup słuchających danego gatunku 
muzycznego czy mających własny styl ubierania, dane orientacje, czy też 
własny światopogląd. Te osoby wtedy są odrzucane przez klasę, która dość 

często wyśmiewa się z nich, szydzi bądź też wprost nakazuje zmianę danego 
,,dziwactwa”. Dla rówieśników nietolerowanych te zachowania mogą być 
upokarzające, sprawiać przykrości. Wnioskami, jakie można z tego 

wyciągnąć, jest m.in. nie odrzucanie, nieodtrącanie kolegi bądź koleżanki na 
podstawie oceny zewnętrznej lub też zasłyszanych od innych; żeby kogoś 

wartościować trzeba przede wszystkim dobrze poznać ocenianego. Widząc 
samotnego na korytarzu, a zwłaszcza kumpla/kumpelę z klasy można do 
niego podejść zagadać, poznać lepiej, a nie stać z grupą i drwić razem z nimi 

z ,,innych”.  
Nauka tolerancji nie jest łatwa, lecz musimy się starać i nie zwracać uwagi 

na dogryzki innych zazdrosnych. 

 Wioletta Ostrzeniewska i Paulina Świtalska kl.1LOB  
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Moim zdaniem.. 
 

 
 
 

 
Kto nie ma siły, by być uczciwym, nie ma jej też, by wierzyć 

w uczciwość innych. 
 

Uczciwość w ZSZ… 

 
Dość często spotykamy się z przypadkiem kiedy zgubimy pieniążek, 

banknot. Nieważne, jakiej jest on wartości, to i tak załamujemy się, że go 

zgubiliśmy i że nowy nabywca już nie zwróci nam utraconych pieniędzy. W 
naszej szkole stało się jednak inaczej. Zdarzenie miało miejsce 6 listopada w 
klasie języka polskiego – 211, kiedy to jeden z uczniów: Adam, wychodząc z 

klasy zgubił banknot o wartości 20zł. Po przerwie wchodząca do klasy Marta 
zobaczyła, że na jej krześle leży banknot… Zgłosiła to i zwróciła go 
nauczycielowi. W klasie zrobił się gwar i zaczęły padać zdania: ,,to moje, to ja 

zgubiłem…’’ Poszkodowanego kolegę odnalazła pani Agata Żbikowska, gdyż 
widocznie na poprzedniej lekcji banknot wysunął się Adamowi z kieszeni. 

Tak kończy się szczęśliwa historia Adama, jak i godne pochwały zachowanie 
Marty;)   

 

Marcin Rutkowski 
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TO WARTO OBEJRZEĆ 
 
 
 
 
”…  Ludzie dzielą się na dobrych i 

na złych.  
Narodowość, rasa, religia nie mają 

znaczenia. 
Tylko to, jakim się jest 

człowiekiem...”  
                                                                                                 

/Irena Sendlerowa/ 

 
Sprawiedliwy 

Wśród Narodów 
Świata 

 
Film pt. ,,Dzieci Ireny 

Sendlerowej” jest  godny uwagi i 

obejrzenia. Przedstawia  okres II 
wojny światowej w okupowanej  
Polsce oraz tragiczną sytuację 

rodzin  żydowskich, więzionych  w  
gettach i masowo zsyłanych do  

obozów zagłady. Scenariusz do 
filmu napisało samo życie. Jest on 
o ludziach, którzy mieli odwagę, 

żeby w tak trudnych czasach żyć 
godnie, dokonując odpowiednich 

wyborów.  
Główną bohaterką jest Pani 

Irena Sendlerowa, której działania 

pozwoliły  przeżyć „ czas  wielkiego  
zabijania” ponad 2500 osobom,  
przede  wszystkim  dzieciom.  

Wyprowadzała je z getta i  
ukrywała u polskich rodzin, w 

sierocińcach lub klasztorach. 
Zapisywała  prawdziwe dane dzieci 
na paskach bibułki, które 

umieszczała w ukryciu, aby w 
przyszłości mogły odnaleźć rodziny. 

W swoich wielkodusznych  
działaniach, ratując innych, 
narażała wielokrotnie  samą siebie  

jak i bliskich, na  ogromne  

niebezpieczeństwo. Masowe  
wyprowadzanie  rodzin  żydowskich  

z getta niosło za sobą strach oraz  
niebezpieczeństwo, przed którym  
wszyscy  ludzie  żyjący w czasie 

wojny pragnęli się uchronić. Nie  
każdy przejawiał chęci pomagania  
potrzebującym z idącą w parze  

odwagą, której Pani Irenie nie  
brakowało. Jej postać jest 

świadectwem kobiety pełnej  
heroizmu i wrażliwości na potrzeby 
innych ludzi.   

W 1965 r. nasza rodaczka 
została uhonorowana przez 

Izraelski Instytut Yad Vashem 
medalem Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata - najwyższym  

izraelskim odznaczeniem cywilnym. 
Na medalu widnieje zaczerpnięty z 
Talmudu napis: „Kto ratuje jedno  

życie –  ratuje cały świat”. Irena  
Sendlerowa uratowała wiele  

światów.  
Dzięki takim ludziom jak Ona 

świat staje się lepszy, 

sprawiedliwszy, nie  kierujący  się  
takimi uprzedzeniami, jak kolor  

skóry, wyznawana religia czy inna 
narodowość, staje  się  miejscem 
godnym życia, na które wszyscy w  

jednakowy sposób zasługujemy.  
Podczas seansu wszystkim 

towarzyszyło współczucie dla  ludzi  

żyjących w  tak trudnych i 
niebezpiecznych czasach, smutek, 

przerażenie oraz  podziw  dla  
pierwszoplanowej postaci za serce 
pełne miłości oraz  determinację  w  

dążeniu do lepszego i  emanującego  
miłością życia. Film ten pobudził 
nas do refleksji nad tym, że to 

„ludzie ludziom zgotowali ten los”.   
 

Klaudyna  Strzelecka 
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,,Dzieci 

 Ireny Sendlerowej” 
 

Koprodukcja polsko-amerykańska 
w reżyserii Johna Kenta Harrisona 
opowiadająca historię niezwykłej Polki, 
Ireny Sendlerowej, trafiła do kin w 
Polsce 18 kwietnia 2009, w przeddzień 
premiery za oceanem. Główną rolę 
zagrała Anna Paquin, młoda, 
utalentowana aktorka. W produkcji 
udział wzięli również znani polscy 
artyści: Danuta Stenka, Maja 
Ostaszewska czy Krzysztof Pieczyński. 

 
Akcja filmu ‘Dzieci Ireny 

Sendlerowej’ rozgrywa się w Polsce w 
latach 1942-1943. Bohaterką jest 
młoda, niepozorna pracownica opieki 
społecznej. Mimo niebezpieczeństwa 
jakie grozi za pomoc Żydom (w 
żadnym innym kraju nie była ona tak 
surowo karana jak w Polsce- karą 
śmierci), wyprowadza z getta  

ok. 2 500 dzieci. Jest to ogromna 
liczba biorąc pod uwagę trudności 
związane z  przeprowadzeniem każdej 
akcji, niestety w filmie nie została ona 
uwidoczniona.  

 
Film został zrealizowany w Rydze, 

gdzie ocalałe centrum ‘udawało’ 
Warszawę. Twórcy zadbali o detale, 
umiejętnie odtworzyli klimat polskich 
ulic pod okupacją. W rozmowach 
przeplata się język polski, niemiecki, 
jidysz. Świetnie ukazane jest getto z 
cała jego biedą i tragizmem. 

 
Pomimo pozytywnego, pełnego 

nadziei przekazu, obraz jest dosyć 
przygnębiający. Myślę, że na długo 
zapadnie w pamięć każdemu, kto 

zdecydował się go obejrzeć. Historia 
ukazana w filmie jest niezwykle 
wzruszająca. W połączeniu z 
poruszającą muzyką tworzy klimat, 
któremu nie sposób pozostać 
obojętnym.  

 
 

 
 
 
Ogólnie rzecz biorąc, film robi 

wrażenie. Nawet jeśli jego realizacja 
nie spełniła oczekiwań niektórych 
widzów, historia która jest tematem, 
czyni go czymś wyjątkowym. Według 
mnie wszelkie mankamenty 
wynagradza końcowy fragment, gdzie 
wypowiada się sama Irena 
Sendlerowa. Widzimy ją jako 
uśmiechnięta staruszkę, której wręcz 
nie da się nie polubić. Kiedy mówi o 
dobroci, jako wartości najważniejszej 
w życiu, nie zachowuje się jak 
bohaterka wymagająca ukłonów, lecz 
prosty człowiek, który zdobył się na 
odważne czyny, bo nie mógł patrzeć na 
cierpienie bezbronnych istot. 

                                               
                                                         

                                                            

Olga Zakrzewska, II LO 
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Książki z naszej biblioteki 
Terry Prachett 

Piekło Pocztowe 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszej bibliotece dostępnych jest 

kilka książek tego znakomitego (moim 

zdaniem oczywiście, bo jest wiele osób o 

całkowicie odmiennych poglądach, ich 
strata) Brytyjskiego pisarza fantasy. Jego 

twórczość nie jest jednak, gdyby ktoś nie 
wiedział, high fantasy jak Władca 

Pierścieni. To humorystyczne i cięte 

powieści, nawiązujące często w dowcipny 

sposób do naszej rzeczywistości. 
Nadmienić jeszcze warto, że większość z 

nich toczy się w wykreowanym przez niego 
Świecie Dysku. A wracając do książek, 

jakie można u nas wypożyczyć, to 
przeczytać możemy: Zimistrza, Złodzieja 
Czasu, Eryka/Fausta i właśnie Piekło 
Pocztowe. Czemu najbardziej polecam to 
ostatnie? Cóż, Zimistrz ma w gruncie 

rzeczy nienajlepszą fabułę(choć i ona 

zawiera kilka ciekawych fragmentów) i 

gdyby nie Nac Mac Feegle i ich zabójcza 

mowa ( w oryginale nawiązująca do języka 

szkockiego, w naszym tłumaczeniu do 
gwary góralskiej) byłaby dość mało 
śmieszna. Złodziej czasu z kolei ma parę 

nudniejszych fragmentów i dialogów. 

Początkowo najlepszy wydawał mi się 
właśnie Eryk, ale ostatnia pozycja tak 

mocno mnie zauroczyła, że jednak wybór 
padł na Going Postal(tytuł oryginalny; 

swoją drogą oznacza slangowe określenie 

czegoś mającego dość mało wspólnego. 

Książkę otwierają dwa prologi. Jeden 

krótszy wydaje się pozornie bezsensowny, 

drugi dłuższy też na początek jest dość 

mglisty. W właściwej treści poznajemy 

Moista von Lipwiga, któremu Lord Vetinari 

rządzący Ankh-Morpork składa pewną 

propozycję: ma objąć podupadający Urząd 

Pocztowy albo pójść na stryczek. Po 

krótkim wahaniu bohater wybiera to 

pierwsze. I czeka go w zamian diabelsko 
dużo roboty. Dzieje się tak dlatego, że w 

obecnych czasach nikt prawie nie używa 

poczty, gdyż dostępne są super szybkie 

wieże sekarowe przekazujące informacje 

na odległość. Szybkie w teorii, gdyż do 
interesu dobrała się grupa chciwych ludzi 

z Reacherem Giltem na czele. Zaczęły się 

cięcia kosztów i zwolnienia ludzi, w 

związku z czym wieże coraz częściej stają i 

mają opóźnienia ( jakbym czytał o moim 

dostawcy Internetu). Poza tym gmach 
Urzędu zalegają tysiące listów, 

które…mówią. Do pomocy Moist będzie 

miał początkowo tylko dość wiekowego 

Groata i nieśmiałego 

Stanleya(fanatycznego zbieracza szpilek, 
które później zamieni na…zobaczycie). Za 

nimi stoi cały szereg baaardzo 

nietypowych postaci pobocznych jak 

golem Pan Pompa, Adora Belle 

Dearheart(zwana pieszczotliwie Zabójcą) 

czy członkowie Dymiącego Gnu. Epizod 
gra nawet kultowy Śmierć( tak, PAN 

Śmierć), który wystąpi we frapującej i 

bardzo zabawnej scence. Poza tym w paru 

momentach pojawi się redakcja azety(to 

nie literówka) i Straż Miejska.  

Pod względem humoru jest super. 

Powaliło mnie, gdy w pewnej spelunie 

obwiesie tłukli się na punkty za styl. Opis 

tego rytuału był świetną ,,szyderą” ze scen 

walk w komediach sensacyjnych. 

Znakomita jest też próba ucieczki Moista z 
więzienia, albo chyba najlepsza akcja w 

całej książce, gdy pali się budynek poczty i 

Stanley czyta instrukcje na wypadek 

pożaru. Humor jest na poziomie, bez 

zbytniego odnoszenia się do najniższych 
instynktów, co zaliczyć trzeba na plus.  

Bardzo polecam tę pozycję. Jest 

zabawna, inteligentna, doskonale 

wyważona i ma świetne zakończenie. 

Właściwie mam ochotę przeczytać ją 

jeszcze raz. A w przypadku książek zdarza 
mi się to rzadko. 

Paweł Kozłowski 
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Kącik podróżniczy 

 

 

MIEJSCE, KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ! 
 

Szymbark jest to wieś kaszubska, położona w województwie pomorskim, 

na obszarze najatrakcyjniejszej części Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 

Miejsce to przyciąga wielu turystów w każdym wieku, a to za sprawą, wielu 

interesujących atrakcji, związanych z historią Polski. Nie brak tu również 

nowatorskich pomysłów, które zaskoczyć mogą nawet trzylatka.  

Młodzież podziwiać może najdłuższą deskę świata, która została w pisana 

do Księgi Rekordów Guinessa. Jest to kaszubska deska, starsza od każdego z 

nas, jej wiek to 120 lat. Długość deski wynosi 36, 83 m, a waga 1100kg. 

 

 

 
 

Wyjątkową ciekawostką jest dom do góry nogami, który wygląda 

imponująco z zewnątrz, a po wejściu do środka przyprawia nas o totalny  zawrót 

głowy, gdyż wszystkie meble i przedmioty podziwiać możemy również do góry 

nogami. 
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Kolejnym miejscem, które warto zobaczyć  jest rekonstrukcja bunkra tajnej  

organizacji wojskowej Gryf Pomorski. Wąskimi korytarzami przedostajemy się 

do sali dydaktycznej, w której po zgaszeniu świateł możemy usłyszeć i poczuć 

odgłosy wojny. Dwuminutowy podziemny seans robi niesamowite wrażenie.      

Dla tych którzy interesują się historią naszego kraju bardzo ciekawym 

obiektem do zwiedzania jest również Dom Sybiraka. Dom ten został 

przywieziony do Polski z Syberii, jego transport trwał 3 miesiące, ma on 240 lat 

.Zobaczyć możemy również pociąg, którym transportowano Polaków na 

Syberię.  

 

    
 

Oprócz tych wszystkich ciekawych miejsc, podziwiać możemy wiele 

interesujących fotografii z podróży na Syberię, dokumentów, wystaw. Nie 

zapomniano o najmłodszych turystach, którzy mogą pobawić się na placu zabaw  

lub pojeździć konno. Pomyślano również o pasibrzuchach, którzy mogą tu 

dobrze zjeść, skosztować wiele apetycznych potraw. 

Zachęcam wszystkich poszukiwaczy przygód, aby wybrali się do tego 

niezwykle atrakcyjnego i urokliwego miejsce, a na pewno nie pożałują.  

  Anna Łączyńska 
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Kącik poetycki 
 

 

 

Ty 
Bo liczysz się tylko Ty. 

Bo w moich myślach tylko Ty.  

Bo co najpiękniejsze to Ty. 

Jesteś dla mnie wszystkim.  

Wszystkim co mam.  

Bez Ciebie nie daję rady. 

Bo bardzo Cię kocham. 

 

Ja i ty spełniamy swoje sny. 

Wszędzie tylko my. 

Już zawsze razem. 

Tylko ja i Ty.  

 

Bo w Tobie mam oparcie. 

Tobie zawdzięczam wszystko. 

 

 

 

Życie 
Nie widzisz jak życie szybko ucieka? 

Jest delikatne jak kwiat róży. I ostre jak jej kolce… 

Potrafi mocno zranić ale nie tak jak ten 

Kogo kochamy. 

 

Przyjaźń 
Przyjaźń?! Co ty wiesz o przyjaźni?! 

Wiem wszystko. 

Tak, to dlaczego jesteś samotny? 

Ponieważ poznałem jej najgorszą stronę. 

 

Miłość 
Miłośd to tylko pocałunki? 
-nie... 
Miłośc to tylko przytulanie? 
-nie.. 
Miłośd to tylko wpatrywanie sie w siebie? 
-nie.. 
To czym w koocu jest ta  miłośd? Kto ją 
rozumie? 
-Bo miłośd to rozumienie sie bez słów, wspólne 
patrzenie w przyszłośd. A rozumie ją ten kto ją 
kiedyś poznał.  

Mała
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Najtęższe umysły 
w naszej szkole 

 
Stypednium Prezesa Rady 

Ministrów - może być przyznane 
uczniowi szkoły dla młodzieży, 
której ukończenie umożliwia 

uzyskanie świadectwa 
dojrzałości. 

Stypendium to przyznaje się 
uczniowi, który otrzymał 
promocję z wyróżnieniem, 

uzyskując przy tym najwyższą w 
danej szkole średnią ocen lub 
wykazuje szczególne uzdolnienia 

w co najmniej jednej dziedzinie 
wiedzy, uzyskując w niej 

najwyższe wyniki, a w 
pozostałych dziedzinach wiedzy 
wyniki co najmniej dobre. 

Stypendium przyznaje Prezes 
Rady Ministrów jednemu 

uczniowi danej szkoły na okres 
od września do czerwca w danym 
roku szkolnym. 

http://www.men.gov.pl 
 
 

W nasze szkole uczą się trzy osoby 
mogące pochwalić się tą zaszczytną 
nagrodą. Oprócz wysokiej średniej 
ocen każda z nich wyróżnia się 
wieloma osiągnięciami zarówno w 
szkole, jak i poza nią. Przedstawiamy 
ich sylwetki: 
 
 
 

Iza Chojnacka 

 
Izabela Chojnacka, uczennica klasy 

II LO, to zwyciężczyni stypendium za 
wysokie osiągnięcia w nauce w roku 
szkolnym 2008/2009. Z pewnością 
zasłużyła na tę nagrodę, gdyż 
uczestniczyła w wielu konkursach, w 
których zdobyła wysokie miejsca (V 

miejsce w Olimpiadzie Teologii 
Katolickiej oraz I miejsce w szkole w 
konkursie fizycznym „Lwiątko”) oraz 
uzyskała najwyższą średnią ocen na 
koniec roku szkolnego – 5,0. 

Jest osobą sympatyczną, 
koleżeńską, nie waha się pomagać 
innym. Jest otwarta na ludzi i świat. 
Przepełnia ją optymizm oraz energia. 
Potrafi także radzić sobie w trudnych 
sytuacjach. 

W wolnym czasie lubi grać w 
Sapera oraz w Mahjonga, czytać 
książki Andrzeja Ziemiańskiego, 
słuchać muzyki oraz oglądać filmy 
animowane. 

Jej receptą na uzyskiwanie tak 
wysokich osiągnięć : „Trzeba polubić 
to co się robi, wtedy sukces sam 
przyjdzie”. Ponadto ma ogromne 
poczucie humoru, oto zdjęcie Izy (z 
lewej) z Dnia Wiosny  

 
Kasia Daniluk 

 
 

 
 

 
 

http://www.men.gov.pl/
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Jola Pichalska 
 

 
 

Jolanta Pichalska, uczennica klasy 
III LO ma wiele osiągnięć. Głównym jej 
osiągnięciem jest jedną z najwyższych 
średnich ocen w szkole, dzięki której 
dwa lata temu uzyskała stypendium 
naukowe. Swoje osiągnięcia w nauce 
zawdzięcza systematyczności, którą 
wypracowała w sobie przez wszystkie 
lata swojej nauki. 

Jola należy również do Teatru bez 
Nazwy, który działa w naszej szkole. 
Jak dotąd zagrała w „Zemście”, 
„Weselu” oraz „Wieczorze z 
Herbertem”. W tej chwili przygotowuje 
się do sztuki o Słowackim. 

W samorządzie uczniowskim pełni 
rolę przewodniczącego praw i 

obowiązków ucznia. Nauka i jej 
obowiązki zajmują dużo czasu Joli, 
mimo to znajduje również czas na 
rozwijanie swoich zainteresować i 
spędzanie czasu ze swoimi znajomymi. 
Interesuje się muzyką, ale nie ma 
swojego ulubionego gatunku. Ma 

bardzo ładny głos sopranowy, dlatego 
też rozwija swój talent dodatkowo w 
chórze kościelnym Lira w Nasielsku. 
W czasie wolnym lubi oglądać filmy. 
Najbardziej lubi komedie romantyczne 
i, co może trochę zdziwić, horrory. Jola 
uwielbia czytać książki o różnej 
tematyce. Dzięki temu może 
dodatkowo poznać świat, patrząc na 
niego oczami autora danego tytułu. 
Często są to książki z wątkiem 
miłosnym. Po szkole Jola spotyka się 
ze znajomymi, z którymi bardzo lubi 
spędzać czas. Uwielbia, również, 
spotkania w gronie rodzinnym.  

Kinga Trocka 
 

Patrycja Sepełowska 
 

 
 
Z czego jest znana w naszej szkole? 

Na to pytanie na pewno każdy zna 
odpowiedź. Młoda, piękna i bardzo 
uzdolniona . 

Patrycja to ,,wielki mózg”. Już w 
pierwszej klasie zdobyła stypendium 
ze średnią 4.83. W drugiej klasie 
również nie próżnowała i została 
Oprócz nauki ceni sobie również sport. 
Uczęszcza co tydzień na SKS-y, bierze 
udział w zawodach szkolnych i dzięki 
jej zaangażowaniu nasza drużyna 
odniosła do tej pory wiele sukcesów. 
To naprawdę godne podziwu umieć 
połączyć zajęcia sportowe z nauką. 
Jak ona to robi?  

Sylwia Malon 
Opracował: Paweł Kozłowski 
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SPORT 
 

Czyżby nowi mistrzowie? 
 

Ostatnio uczniowie klas I LO, III LO i II TH urządzili małe rozgrywki. Nasi 
koledzy zagrali między sobą mecze w piłkę nożną. III LO jako zeszłoroczni 

mistrzowie szkoły w tym sporcie chcieli wykazać się swym talentem przed 
kolegami z młodszych klas, jednak nie sprostali młodszym. Niektórych 
zaskoczyły wyniki owych meczy. Otóż III LO przegrała dwa mecze z klasą II 

TH, pierwszy mecz jedynie 1-3, a w drugim starsi koledzy nie spisali się w 
ogóle, przegrywając 1-7. Cóż nam pozostaje? Jedynie życzyć szczęścia klasie 

III LO, jeśli i w tym roku odbędą się rozgrywki między klasowe. Za to klasa I 
LO wykazała się niezwykłymi umiejętnościami w tym narodowym sporcie. 
Remisując dwa razy z zeszłorocznymi mistrzami, chłopaki pokazali klasę, a 

do tego dołóżmy jeszcze wygraną z klasą II TH. Możemy sądzić, iż tegoroczny 
turniej będzie naprawdę bardzo ciekawy. ;)  

Jednak to nie koniec nowości. Tegoroczne rozgrywki powiatowe w 

siatkówkę zbliżają się wielkimi krokami. Nasza drużyna mężczyzn zagra już 
drugiego grudnia, natomiast kobiety - szesnastego. Nasi powoli zaczęli 

przygotowania, rozegraliśmy ze szkołą Iwaszkiewicza dwa sparingi, jeden 
nasi chłopcy, drugi dziewczyny. 

Panowie rozegrali mecz spokojnie, a więc bez żadnych komplikacji wygrali 

3-0. Natomiast panie… No cóż, nasz występ nie był godny pochwały, lecz 
jesteśmy pewne, że przy najbliższej okazji odegramy się koleżankom z 
Iwaszkiewicza. 

Agnieszka Bącik   
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DEKALOG DLA NAUCZYCIELA 

1. Nie będziesz przychodził punktualnie na lekcje swoje. 

2. Nie będziesz brał na lekcje dziennika naszego. 

3. Pamiętaj abyś Dzień Wagarowicza święcił. 

4. Nigdy nie stawiaj jedynek i dwójek. 

5. Czcij ucznia swego i naukę jego. 

6. Nie chodź po klasie w czasie kartkówek i klasówek. 

7. Nie zajmuj uczniom czasu wolnego. 

8. Nie mów słowa złego rodzicom ucznia swego. 

9. Poprawiaj zaległe klasówki w czasie klasówek. 

10. Nie budź ucznia swego ze snu zasłużonego. 

Przylatuje wampir do swoich ziomków cały w krwi i mówi: 

- Widzieliście tę krowę na polu. 

- Taaak. 

- To już jej nie ma. 

Przylatuje drugi też cały w krwi i mówi: 

- Widzieliście tę dziewczynę na ławeczce. 

- Taaak. 

- To już jej nie ma. 

Przylatuje trzeci cały w krwi i mówi: 

- Widzieliście ten słup obok ławeczki? ... bo ja nie widziałem. 

Pani Kowalska słucha uważnie rad lekarz: 

- Pani potrzebuje dużo kąpieli, świeżego powietrza, no i trzeba ubierać się ciepło. 

Wieczorem Kowalska opowiada mężowi o wizycie: 

- Doktor powiedział, że najpierw mam wyjechać na Wyspy Kanaryjskie, potem w góry i 

koniecznie muszę sobie kupić futro. 
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Leci wróbel nad autostradą. Nagle zagapił się i uderzył w pędzący samochód.  

Kierowca prędko zabrał półżywego wróbla do auta, po czym, gdy wrócił do domu, włożył go do 

klatki.  

Na drugi dzień wróbel się budzi, patrzy - dookoła kraty. 

- Wsadzili mnie?! O rany, chyba go zabiłem 

- Jak ci się wiedzie z tym malarzem - mówi koleżanka do koleżanki. 

- Doskonale. On maluje, ja gotuję, a potem oboje zgadujemy, co to jest. 

Dżungla. Na gałęzi wiszą dwa leniwce.  

Mija pierwszy dzień i nic. Mija drugi i też nic.  

To samo trzeciego dnia. Czwartego dnia jeden z leniwców powoli rusza głową.  

Na to drugi: 

- Roman, aleś ty nerwowy! 

Na drzewie wiszą trzy nietoperze.  

Wiszą - jak to nietoperze - głową w dół. Nagle jeden się przekręca, a inny mówi: 

- Patrz, Marian zemdlał! 

Tato mówi do Jasia: 

- Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się z Wojtkiem. Przecież to niegrzeczny chłopiec, 

najgorszy uczeń w klasie! 

- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on, ja byłbym najgorszym uczniem! 

Na lekcji religii ksiądz pyta dzieci: 

- Kto z was chce iść do nieba? 

Wszystkie dzieci podnoszą ręce tylko Jaś nie. 

- A ty dlaczego nie chcesz - pyta ksiądz. 

- Bo obiecałem tacie, że po lekcjach wrócę do domu. 
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Ogłoszenia 

drobne 

 
 

Sprzedamy drzewa 
kradzione tanio! 

klasa II LO 

 

SPRZEDAM! Kombajn 
zbożowy Bizon ZO56 po 
częściowym spaleniu. 
zniszczona 

 

przednia komora silnika 
oraz opony. 
         Dawid Gołucki II LO 
507 264 906 

 

Sprzedam ipoda Creative 
Zen Vision Black M: 30gb, 
mało używany w stanie 

idealnym. Cena do 
uzgodnienia. 
Dominika Kordulska II LO 

 

Kupię numer startowy do 
gadu- gadu 

         Marta Natalia 
Daniszewska II LO 

 

Sprzedam Peugeot 306 
kombi 98r. 1.6 
benzyna+gaz, niebieski 
metalik,  
elektryka, przebieg 
107tys. km, TANIO! INFO 
II LO 

 

Agata Kosewska 
 

 
 
 

 
 
 

 


