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Upłynęły trzy miesiące… 
 
Za nami już trzy miesiące nauki wypełnionej, mam nadzieję, ciężką pracą, która zaowocowała 
pojawieniem się dobrych ocen w dzienniku. Starając się o zacne oceny, jesteśmy cały czas 
pochłonięci zwiększaniem swojej wiedzy i nawet nie zauważamy, jak szybko biegnie czas. 
Ledwo przyszliśmy do szkoły, a tu nagle zbliżają się już Święta… 
W gazetce znajdują się artykuły m.in. na temat szkolnego apelu z okazji Dnia Niepodległości, 
nie zabraknie też humoru, sportu, a także andrzejkowych zwyczajów i wróżb. Samo święto 
wzbudza pewne kontrowersje, aczkolwiek nasza ekipa dziennikarska postarała się wszystko 
opisad z dystansem i obiektywizmem. Ponadto jak zwykle dowiecie się o ciekawych 
wydarzeniach, które niebawem odbędą się w naszym mieście i nie tylko. W tym numerze 
znajdziecie również ciekawostki naukowe oraz poznacie wrażenia trzecioklasistów po 
próbnym egzaminie dojrzałości. 
 Nie jest to oczywiście wszystko, co możemy Wam zaoferowad. Ale lepiej będzie, jeśli sami 
przeczytacie ,,Gazetę Szkolną”. 
Zapraszam do czytania. 

Redakcja 
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Gratulacje!!! 
W imieniu uczniów naszej szkoły składamy nieco spóźnione, ale serdeczne 

gratulacje wszystkim  nagrodzonym Pracownikom Szkoły z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Najwłaściwsze w tym miejscu będą słowa Marka 

Twain`a:  ,,Zacną rzeczą jest uczyć, lecz jeszcze zacniejszą - nauczać”. 
 

Nagrodę  Starosty 

z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej 

otrzymali: 

1. Pan Dyrektor Grzegorz Duchnowski 
2. Pani Anna Ćwik 

 

 Nagrodę  Dyrektora 

otrzymali  następujący pracownicy 

1. Pani Urszula  Daleka 
2. Pani Mariola Górska 
3. Pani Beata Ostrowska 
4. Pani Anna Rączkowska 
5. Pani Agnieszka Rutkowska 
6. Pani Anna Stromecka 
7. Pan Krzysztof Turek 
8. Pan Włodzimierz Zawadzki 
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Narodowe Święto Niepodległości 

Jest to polskie święto 
paostwowe, obchodzone co 
roku 11 listopada, "dla 
upamiętnienia rocznicy 
odzyskania przez Naród Polski 
niepodległego bytu 
paostwowego" w 1918 roku po 
123 latach od rozbiorów 
dokonanych przez Austrię, 
Prusy i Rosję. Dzieo 11 listopada 
ustanowiono Świętem 
Niepodległości dopiero ustawą 
z 23 kwietnia 1937 (Dz. U. z 
1937 r. Nr 33, poz. 255), czyli 
prawie 20 lat po odzyskaniu 
niepodległości., przywrócone w 
roku 1989.  

Dzieo ten jest dniem 
wolnym od pracy. Główne 
obchody, z udziałem 
najwyższych władz 
paostwowych, odbywają się w 

Warszawie na placu Józefa 
Piłsudskiego, przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza. 

W naszej szkole również 
obchodziliśmy to święto. W 
poniedziałek 15 listopada odbył 
się apel z tej okazji. Udział w 
nim wzięli uczniowie klas: II TEH 
i III TE i TH . Organizatorką i 
opiekunką przedstawienia była 
Pani Iwona Kędel.  Artyści 
wprowadzili nas w klimat 
minionych wydarzeo ,recytując 
podniosłe wiersze ,czytając nam 
historie tego okresu i śpiewając 
patriotyczne  pieśni . Na apelu 
panowała uroczysta atmosfera, 
wszyscy z zachwytem 
obserwowali i podziwiali 
występujących. Apel zakooczył 
Pan Dyrektor, podsumowując 
obchody.  

 

 

 

Wioletta Ostrzeniewska i Paulina Świtalska kl. II LOB 
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 Józef Piłsudski na Kasztance (rys. Daria Ostrowska) 



 6 

WOLONTARIUSZKI W ZSZ 
 

Wszystko zaczęło się w czwartek, 15 

kwietnia 2010 roku, w Zespole Szkół 

Zawodowych w Nasielsku odbyło się 

spotkanie z panem Michel Le Roy, 

gościem z Francji. Inicjatorkami spotkania 

były: Anna Łączyńska i Ewa Wilczyńska, 

nauczycielki języka francuskiego. W 

spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu 

Szkół Zawodowych oraz Gimnazjum Nr 1 

w Nasielsku, którzy uczą się języka 

francuskiego. Pan Michel Le Roy jest 

wolontariuszem, współpracującym z 

organizacją „Mali bracia ubogich” w 

Paryżu, która wspiera osoby starsze, chore 

i samotne, a także z osobami 

niepełnosprawnymi. Gościł on w Nasielsku 

już po raz trzeci. Pan Michel Le Roy 

szczególnie upodobał sobie nasz kraj 

przede wszystkim za sprawą 

wolontariuszy, z którymi współpracował. 

To właśnie on przekazał nam wiele 

cennych informacji na temat wolontariatu, 

zachęcając naszych uczniów do 

uczestniczenia w tej niebanalnej akcji 

pomagania ludziom.  

Spotkanie to okazało się bardzo 

owocne. Trzy uczennice nasze szkoły 

wyjechały na wolontariat do Francji: Kasia 

Dynakowska i Marta Romanowicz z klasy 

IVTE oraz obecnie już absolwentka naszej 

szkoły, studentka I roku Uniwersytetu 

Warszawskiego – Karolina Osińska. Kasia 

i Marta spędziły trzy tygodnie w małej  

miejscowości niedaleko Limoges, 

natomiast Karolina była nad morzem w 

Cabourg. 

Dziewczyny były bardzo dzielne i 

przełamały wiele barier. Po pierwsze 

poradziły sobie językowo, co nie było 

łatwe szczególnie podczas pierwszego 

kontaktu, później było już tylko coraz 

lepiej, pod koniec wyjazdu dziewczyny nie 

odczuwały już dyskomfortu w rozmowie i 

świetnie się dogadywały. Po drugie 

przełamały strach przed nową, nieznaną 

sytuacją, kontaktem z całkiem obcymi 

osobami, z którymi miały spędzić trzy 

tygodnie. Nowe doświadczenia kuszą, ale 

niosą ze sobą niepewność, poczucie braku 

bezpieczeństwa, a nawet lęk i stres. Te 

wszystkie odczucia towarzyszyły 

uczennicom naszej szkoły. Teraz, kiedy 

przełamały strach i niepewność, mogą być 

z siebie dumne, że poradziły sobie z tym 

nowym, niełatwym zadaniem i odczuwają 

ogromną satysfakcję.  

Praca wolontariusza nie jest łatwa, 

przychodzą chwile zmęczenia, wątpliwości 

we własne siły, ale każdy człowiek, jeśli 

przekroczy coś co wydawało mu się 

niemożliwe, czuje się silniejszy, wzrasta 

samoocena, czuje, że zrobił coś wielkiego, 

dał siebie innym. Po powrocie te wszystkie 

odczucia to balsam dla duszy, mimo, że 

ciało jest zmęczone. Kasia, Marta i 

Karolina poświęciły swój wolny czas w 

wakacje, ale co w zamian za to zyskały? 

Bardzo dużo. Oprócz poczucia spełnienia i 

zadowolenia z siebie zyskały wiele 

kontaktów z ciekawymi ludźmi, trzeba tu 

dodać, że współpracowały  z 

wolontariuszami z różnych krajów. Mogły 

poznać zwyczaje, styl życia, kulturę 

Francji i innych narodów. Wolontariat za 

granicą to najlepszy kurs językowy, a 

dziewczyny zamierzają zdawać język 

francuski na maturze. Trzymam kciuki!!! 

Myślę, że wolontariat może być silnym 

atutem w poszukiwaniu pracy. „Zrobiłeś 

dużo dla kogoś „prawie” bezinteresownie, 

jesteś osobą otwartą, nie bojącą się nowych 

wyzwań, poszukującą czegoś co w życiu 

ważne, kontaktu z drugim człowiekiem, 

więc chciałbym lub chciałabym cię 

widzieć w gronie swoich pracowników”.  

Tak to postrzegam.  

Wolontariat jest czymś pięknym, to 

serce na dłoni, które podajemy drugiej 

osobie. Zachęcam do spędzania czasu w 

taki właśnie, wspaniały i oryginalny 

sposób i do nauki języków obcych. 

Znajomość języka obcego może okazać się 

przydatna w różnych okolicznościach i o 

każdej porze. 

Anna Łączyńska 
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Andrzejkowe  

party w ZSZ! ;) 
W czwartek 25 listopada 

odbyła się w Zespole Szkół 
Zawodowych dyskoteka.  
Tego dnia nasza szkoła, a 
konkretnie party, przeżyło  
swoje ,,odrodzenie”, gdyż 
poprzednie imprezy mimo chęci i 
starao organizatorów można 
zaliczyd do mało udanych. W tym 
roku ponownie Samorząd 
Uczniowski się postarał. 
Dyskoteka zaczęła się o godzinie 
17.00. Wcześniej jednak, mieliśmy 
małą niespodziankę z instalacją 
elektryczną w sali nr 13. Potęga i 
moc szkolnego nagłośnienia 
sprawiły, że w gniazdkach 
zabrakło prądu… Na szczęście nad 
wszystkim czuwał nasz 
niezawodny pan Bogdan, który po 
kilku sekundach naprawił 
wszystko. Impreza rozkręciła się 
na dobre. Co prawda pierwsze pół 
godziny było nieco drętwe, czego 
przyczyną była niewielka 
frekwencja. Ale cóż, trzeba było 
troszkę poczekad i … opłaciło się. 
Tłumy wypełniły salę i impreza z 
gorącym towarzystwem rozkręciła  

 
 

 
 

 
się na dobre.  Szkoda, że tak 

krótko, ale następnym razem 
może uda się przedłużyd 
imprezkę. Szczególne 
podziękowania składam dla klasy 
II LO i III TE, które przybyły w 
najliczniejszym składzie. Sądzę, że 
kolejna impreza będzie w może 
jeszcze większym gronie, ale 
przecież to nie zależy ode mnie, 
tylko od Was, drodzy uczniowie! 
Dobra zabawa i dzieo wolny od 
pytania po imprezie 
gwarantowany. Chciałbym, byście 
także zauważyli i docenili pracę 
Samorządu Uczniowskiego, zgodę 
Pana Dyrektora, nauczycieli – 
opiekunów dyskoteki. Oni nie 
robią tego dla siebie, lecz dla nas. 
Przecież ,,szkolne party” to 
najlepszy sposób na nudę  
i integrację zespołu klasowego. 
Postarajmy się i spotkajmy się na 
najbliższej imprezce w 
stuprocentowej frekwencji!;)  

DJ;) 
Marcin Rutkowski II LO 
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Święty Andrzej wróży szczęście  

i szybkie zamęście 

Andrzejki to wieczór magii i wróżb 

odprawianych w wigilię świętego 

Andrzeja (w nocy z 29 na 30 listopada). 

Uroczystośd ta jest okazją do 

przygotowania ostatnich hucznych zabaw 

przed rozpoczęciem się adwentu. 

Przysłowia mówią, że „Na świętego 

Andrzeja błyska pannom nadzieja” oraz 

„Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie 

zamęście”. Wróżby związane z tym dniem 

do dziś są bardzo popularne i cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem. Jedną z 

najbardziej znanych jest konkurencja z 

butami. Dzięki niej możemy dowiedzied 

się, która z dziewczyn wyjdzie pierwsza za 

mąż. Polega ona na tym, że ustawia się 

buty z lewej nogi jeden za drugim. 

Właścicielka buta, który jako pierwszy 

przekroczy próg drzwi niedługo zmieni 

stan cywilny.  

 

Inną bardzo popularną wróżbą, bez której 

nie może odbyd się zabawa andrzejkowa, 

jest lanie wosku. Należy roztopid go na 

małym ogniu. Potem trzymając klucz w 

jednej ręce nad miską z wodą, ostrożnie 

lej wosk przez ucho od klucza. Musisz 

poczekad, aż wosk na wodzie zastygnie i 

delikatnie obejrzyj powstałą z niego 

figurkę. Dla ułatwienia najlepiej oglądad 

cieo woskowego kształtu na ścianie. Jeśli 

przypomina on serce, to oznacza miłośd, 

gwiazda- powodzenie, postad ludzka- 

nową przyjaźo, a kwiatek- niespodziankę.  

 

Na pewno każdy zna wróżbę z 

karteczkami, która polega na tym, że 

wieczorem pod poduszkę wkładamy 

kartki z imionami chłopców lub 

dziewcząt. Rano losujemy jedną. Tym 

sposobem możemy poznad imię naszego 

przyszłego męża lub przyszłej żony.  

Chcąc poznad pierwszą literę imienia 

ukochanej osoby przeznaczonej nam 

przez los musimy obrad jabłko dookoła w 

taki sposób, aby powstała jak najdłuższa 

skórka w jednym kawałku. Potem należy 

rzucid ją za siebie przez lewe ramię i 

odczytad literę, jaka powstała z leżącej 

skórki. To pierwsza litera imienia 

ukochanej osoby.  
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Inną wróżbą zdradzającą nam, jak będzie 

nazywał się nasz przyszły 

wybranek/wybranka jest serce wykonane 

z papieru, na którym wypisane są imiona 

chłopców/dziewcząt. Trzymając serce 

stroną niezapisaną  przekuwa się je igłą 

lub szpilką. Następnie należy je odwrócid i 

odczytad imię ukochanej/ukochanego. 

Jeśli nie przekuło się żadne na miłośd 

trzeba jeszcze trochę poczekad.  

Następną wróżbą pozwalającą poznad 

naszą przyszłośd jest zabawa z czterema 

filiżankami. Pod jedną z nich trzeba 

schowad obrączkę, pod drugą monetę, a 

pod trzecią listek, natomiast czwartą 

należy zostawid pustą. Kubeczki musimy 

pozamieniad miejscami, a następnie 

wybrad jeden z nich. Jeżeli trafimy na 

obrączkę-czeka nas miłośd, monetę-

pieniądze, listek-ślub, pusta filiżanka 

oznacza, że w nowym roku nie czekają 

nas zmiany. Inną andrzejkową zabawą 

jest wróżba z siedmiu lub trzynastu 

szpilek. Trzeba włożyd je do pojemniczka, 

a potem nad stołem odwrócid, tak by 

szpilki wysypały się w pobliżu siebie. 

Następnie musimy uważnie przyjrzed się 

czy możemy spośród tego zauważyd jakąś 

literę. Każda literka coś oznacza: A-

podróż lub przeprowadzka, E-powodzenie 

w miłości i szkole, H- szczęście w miłości, 

K- dużo sukcesów, L- uważaj na złodziei 

lub chorobę, M- ciekawa propozycja, N- 

dobra passa. T- znajomi cię nie zawiodą, 

W- uwaga na oszustwo, V- ktoś będzie 

chciał cię wykorzystad, X- szczęście we 

wszystkim.  

Mam nadzieję, że powyższe wróżby 

przydadzą się podczas waszego wieczoru 

andrzejkowego. Życzę udanej zabawy! 

Malwina Morawska, kl. I TE 
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   Muzyczna 

przerwa    

 

 Od pewnego czasu w naszej szkole 
porozwieszane były ogłoszenia dotyczące 

pewnego wydarzenia, które odbyło się 30 
listopada - czyli dokładnie w andrzejki. A była 
to... Emisja pierwszej „MUZYCZNEJ PRZERWY”! 
„Muzyczna przerwa” to audycja, która będzie 
nadawana przez nasz szkolny radiowęzeł w 
(miarę możliwości) każde większe święto, 
podczas długiej przerwy. Nazwa pochodzi od 
popularnego formatu, w którym zapisywane 
są piosenki, czyli MP3. „MP” - jak „Muzyczna 
Przerwa”! 

 Podczas pierwszej „Andrzejkowej” 
odsłony usłyszycie andrzejkowe wróżby i 
przesądy, ale przede wszystkim masę dobrej 
muzyki. Na pomysł wpadło dwóch uczniów 
klasy 2LO - Uczestników „Radiowej Kuźni 
Talentów”, przedstawicieli teatralno - 
radiowej sekcji Samorządu Uczniowskiego, 
wesołych, energicznych i pasjonujących się 
dziennikarstwem... Chodzi oczywiście o 
Patryka Grymaszewskiego alias „DJ Grymas” i 
Karola Grubeckiego alias „DJ Vrix”. I chod 
mocno się różnią - jeden woli mówid, a drugi 
raczej pisad, jeden to wybitny umysł ścisły, a 
drugi to bez wątpienia humanista, to przecież 
jeszcze więcej ich łączy! Ponieważ obaj mają  

duże poczucie humoru i kochają muzykę! 
To właśnie dlatego ten zgrany duet z całą 
pewnością dostarczył wam dużo wrażeo i 
rozrywki podczas andrzejkowej długiej 
przerwy!!! 

Następna „Muzyczna przerwa” 6 grudnia 
w mikołajki! Zapraszamy! Do usłyszenia! 

 
„DJ Vrix” 

 
 

 
 
 

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 poznad swą drugą 
połówkę. 30 listopada w naszej szkole 
Samorząd Uczniowski zorganizował Salon 
Wróżb. Profesjonalne wróżki z klasy II LO 
odsłaniały przed zainteresowanymi ich 
przyszłośd. Dziś wróżby andrzejkowe nie są 
brane na poważnie. Dziewczęta i chłopcy 
wróżyli sobie dla zabawy, podtrzymując tę 
tradycję. Śmiechu było co niemiara. 
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CO? GDZIE? KIEDY? 

Zimno wszędzie, głucho wszędzie… Niestety, Zima nie jest moją ulubioną porą roku, 
mało że nie ulubioną, to na widok śniegu, w którym brodzę po kolana, wracając  ze szkoły czy 
do niej idąc, cisną mi się do ust niegodne damy słowa  Wracasz do domu, jest ciemno, 
wstajesz rano też jest ciemno, nie wspominając o tym, że zimno i tuptasz tak do szkoły, 
patrząc w ziemię, bo przecież sypie Ci prosto w oczy. Oczywiście przemieszczasz się w ten 
sposób z prędkością „pół kroka” na sekundę co by nie pogubid zębów, z których z pewnością 
nie raz jeszcze zdarzy Ci się korzystad… jednym słowem- masakra. W tym miejscu szczere 
kondolencje składam tym, którzy muszą codziennie rano w tak zacną pogodę „na Lipową” 
dojeżdżad.  

Moje coroczne wnioski są takie, że może w pięknej przyszłości, kiedy to będę mogła 
takie dni spędzad w ciepłym domku, grzejąc się przy kominku, a wnuczek poda mi kapcie i 
wymasuje zmęczone babcine stopy, jest szansa, że zauważę uroki Zimy. Jednak co tam 
zimno, co tam śnieg, jeżeli serce rozgrzeją nam bardzo interesujące wydarzenia.  

Lecimy!!! ]=) 

NASIELSK 

 9.12.2010r. godz. 19:00- Recital 
Jarosława Wasika w NOK. 

Nasielska Scena Zaułek tym razem 
zaprasza na koncert Jarosława Wasika. Z 
wykształcenia aktor-wokalista, laureat 
wielu festiwali, m.in. olsztyoskich Spotkao 
Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”. Jego 
najbardziej rozpoznawany utwór „Nastrój” 
można było usłyszed podczas trwania 
plebiscytu „Muzyczna Jedynka”. 
Bilety: 5zł- ulgowy, 10zł- normalny. 
 

WARSZAWA 
 

 8.12.2010r. godz. 20:00- Tymon gra 
Lennona. 
W klubie ‘Huśtawka’ na ul. Brackiej 
odbędzie się koncert Tymona 
Tymaoskiego (kompozytor, tekściarz, 
felietonista, naprawdę warto o tej postaci 
poczytad), który w dzieo rocznicy śmierci 
Johna Lennona interpretował będzie 
piosenki z jego solowej kariery (i tu jest dla 
mnie zagadką, czy również usłyszymy 
wykonania utworów, kiedy Lennon 
współtworzył legendarny zespół The 

Beatles). Nie muszę chyba pisad, że warto 
uczestniczyd w tym przedsięwzięciu, dla 
mnie to „oczywista oczywistośd”. Tymon w 
połączeniu z Lennonem… toż to klasa 
sama w sobie ;). 
 

 19.12.2010r.- Moscow City Ballet 
„Dziadek do Orzechów”. 
W Sali Kongresowej w Warszawie pojawi 
się renomowana grupa Moscow City 
Ballet, która zaprezentuje się nam w 
znanych na całym świecie dwóch 
przedstawieniach. Pierwszy „Dziadek do 
Orzechów” spektakl, który The New York 
Times nazwał „olśniewającym i 
zapierającym dech w piersiach”, oraz 
„Jezioro Łabędzie”, które jest 
najsłynniejszym i uwielbianym przez 
publicznośd baletem Piotra Czajkowskiego. 
Cena oczywiście jest adekwatna do 
reprezentowanego przez formację 
poziomu. Także proście już Mikołaja o 
prezent pod choinkę, a gwarantuję, że 
przyjdzie czas kiedy z dumą będziecie 
opowiadad dzieciom, w jak wielkim 
wydarzeniu uczestniczyliście. 
Bilety: od 90 zł wzwyż. 
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 Aleksandra Popowska kl. III LO
 

MATURZYŚCI O PRÓBNEJ MATURZE 

 
W dniach 23 – 25 listopada odbyła się 

próbna matura zorganizowana przez 
wydawnictwo OPERON. Pierwszego dnia 
zmagaliśmy się z językiem polskim. Test 
sprawdzający rozumienie czytanego tekstu był 
po prostu trudny. II cześd arkusza to pisanie 
tekstu własnego. Temat 1 – oparty na analizie 
porównawczej dwóch wierszy – był dośd 
skomplikowany. Temat 2 – który wybrała 
chyba większośd tegorocznych maturzystów –
dotyczył powieści Fiodora Dostojewskiego 
pt.”Zbrodnia i kara”. Lektura ta omawiana w 
klasie II wywarła na mnie ogromne wrażenie, 
dlatego pisanie wypracowania na jej temat 
było dla mnie prawdziwą przyjemnością. 

Kolejny dzieo – matematyka. Zadania o 
różnym stopniu trudności. Jedne proste i 
typowe, inne  - wymagające bardzo długiego i 
intensywnego „łamania głowy”. Moje odczucia 
są mieszane. Z jednej strony jestem bardzo 
niepewna swoich rozwiązao, z drugiej zaś 
zadowolona z faktu, że napisałam dużo lepiej 
niż maturę próbną z OKE, która odbyła się 3 
listopada. 

W ostatnim dniu odbył się egzamin z 
języka nowożytnego – w naszej szkole 
uczniowie najczęściej wybierali język angielski, 
kilku z nas zmierzyło się z językiem francuskim. 
Typowy test z języka obcego, czyli zawierający 
zadania nazywane „prawda- fałsz”, słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem, a także tworzenie 
własnego tekstu. Poziom trudności egzaminu i 
moje przeczucia z nim związane oceniam jako 
fifty- fifty.  

W piątek pisaliśmy maturę próbną z 
wybranych przez siebie przedmiotów 
dodatkowych, w moim przypadku była to 
wiedza o społeczeostwie. Nie wiem, na jaki 
wynik mam szansę, ale przyznaję, że 
przygotowany przez Operona arkusz nie 
należał do szczególnie trudnych, co zresztą 
bardzo mnie cieszy!  

 
 
 

 
Cztery ciężkie dni z maturami już minęły. 

Można odetchnąd z ulgą, stres, jaki się z nim 
łączył już minął. No cóż, teraz pozostaje czekad 
cierpliwie na wyniki, a póki co należy cieszyd 
się pierwszymi przejawami zimowego 
szaleostwa! 

Paulina Żebrowska kl. III LO 
 

Próbna matura to sprawdzian przed 
główną majową maturą. Listopadowa nie jest 
tak stresująca, ale to ona określa naszą 
dotychczasową wiedzę. Dzięki niej 
dowiadujemy się, ile mamy braków i ile się 
jeszcze musimy nauczyd. Każdy z nas na swój 
sposób przetrwał próbne matury. Niektórzy 
wezmą się do pracy, inni trochę sobie 
odpuszczą, ale każdy poczuł maturalny klimat. 
Dzięki temu mamy świadomośd, że do 
majowej matury już niedługo, a pracy i nauki 
jest przed nami co nie miara. 

Justyna Rutkowska, kl. III LO 

Podczas próby maturalnej mieliśmy 
możliwośd sprawdzenia swoich umiejętności i 
zorientowania się, jak ten cały proces 
egzaminacyjny przebiega. Zapoznając się z 
arkuszami i towarzyszącym stresem podczas 
egzaminu, mogę stwierdzid, że strach trochę 
zmalał. Okazało się, że czasu, który jest 
przeznaczony na rozwiązania zadao w 
zupełności wystarczy.  

Marta Sitek 
 
 
 

 

 



 13 

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 
 
25 listopada to Światowy Dzieo Pluszowego Misia. To pluszakowe święto obchodzimy w Polsce 

od 2002 roku w setną rocznicę powstania maskotki. 
Duże i małe, pluszowe i miłe w dotyku Misie są ulubieocami nie tylko małych dzieci. Są 

towarzyszami dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy, przyjaciółmi oraz powiernikami 
największych sekretów i tajemnic. 

Z powstaniem pluszowego misia wiąże się cała legenda sięgająca 1902 roku. Wtedy to prezydent 
USA Theodore Roosevelt - zapalony myśliwy - nie dopuścił do zastrzelenia małego niedźwiadka. 
Scenę tę narysował dla „Washington Post” karykaturzysta Clifford Berryman. Słynny rysunek 
zainspirował rosyjskiego emigranta Morrisa Mitchoma, prowadzącego sklep z zabawkami na 
nowojorskim Brooklynie, do wyprodukowania takiej maskotki. Wykorzystano zdrobniałe imię 
prezydenta i zaczęto sprzedawad zabawki pod nazwą Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest 
określeniem wszystkich pluszowych misiów. 

Pluszowa maskotka stała się przedmiotem opisywanym często w bajkach oraz w książkach .I tak 
zrodził się polski Miś Uszatek, amerykaoski Miś Yogi czy francuski Miś Coralgol. 

Światowy Dzieo Pluszowego Misia wydaje się byd bardzo fajnym pomysłem, gdyż dzięki niemu 
pamiętamy o naszych kochanych, chod zapomnianych zabawkach. 

Justyna Podlasioska 
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TURNIEJ SIATKARSKI 

 
Cześd wszystkim. 
Ach, jak dawno nie było w naszej gazetce 

nic o sporcie, ale na szczęście moje i mam 
nadzieję, że i na waszą uciechę, zmieni się to 
dzięki zawodom, turniejom, po prostu 
sportowi :D 

Ale zacznijmy od początku. W naszej 
szkole 30 listopada z okazji andrzejek został 
zorganizowany turniej międzyklasowy w (tutaj 
początkowe zdziwienie wszystkich) siatkówkę. 
Tak! Gdy poszliśmy załatwiad wszystko, aby 
ten turniej miał szansę się odbyd, nie 
sądziliśmy, że aż tyle klas zgłosi swe 
uczestnictwo w rozgrywkach. Było aż 
10drużyn! Wow! Ja byłam pod wrażeniem, ale 
też byłam trochę zawiedziona, bo niestety 
mojej klasie nie udało się wybid z grupy, na 
które były podzielone klasy. Jednakże miałam 
swoich faworytów i mogę szczerze 
powiedzied, że jestem z nich dumna :D  

Klasy były podzielone na trzy grupy:  A, B i 
C. Z grupy A wychodziły dwie drużyny, 
natomiast z grupy B i C wyszły niestety dla 
mnie i dla mojej klasy po jednej drużynie. Lecz 
mogę się pochwalid, okazałam zdolności 
sędziowskie :D Mam tylko nadzieję, że nie 
okazałam się stronnicza, chod czasami chyba 

sama wiem, że mi się to zdarzało. Nieważne, 
przejdźmy do turnieju. 

Do półfinału doszły klasy: I LO, II TEH, III 
TE i III TH. Gra była bardzo zawzięta, każdy kto 
grał, dawał z siebie wszystko. Jak dla mnie 
zaskoczeniem była drużyna I LO, która doszła 
tak daleko, teraz mogę jedynie pogratulowad. 
Po trudnych meczach rozgrywanych tylko po 
jednym secie do finału przeszły dwie najlepsze 
klasy: I LO i II TEH. Znając grę klasy II TEH, 
mogę szczerze powiedzied, że zasłużyli sobie 
na pierwsze miejsce, wygrywając oczywiście z I 
LO. Trzecie miejsce zajęła klasa III TE, co nie 
było zaskoczeniem, przynajmniej nie dla mnie, 
chod sądziłam, że dojdą do finału. 

Tak więc: 
I miejsce – II TEH 
II miejsce – I LO 
III miejsce – III TE 
 
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom 

gratuluję, to była fajna zabawa. Mam nadzieję, 
że takie turnieje będą coroczną tradycją naszej 
szkoły. 

Świetną organizacją zajęła się oczywiście 
Pani Skrzynecka, której pomagali Pan 
Chrzanowski i Pan Sotowicz. 

Dziękujemy  
 
Agnieszka Bącik 
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ŚLADAMI FRYDERYKA CHOPINA 
Rok 2010 został ogłoszony Rokiem 

Chopinowskim. Rozpoczęły się oficjalne 
obchody dwusetnej rocznicy narodzin 
największego polskiego kompozytora 
Fryderyka Franciszka Chopina. Jego wkład w 
rozwój światowej muzyki romantyzmu jest 
nieoceniony, stanowi natchnienie dla rzeszy 
polskich muzyków. Jego dzieła są 
ponadczasowe. Jest to ogromna szansa na 
promocję polskiej kultury i sztuki, to 
możliwośd propagowania naszego dziedzictwa 
narodowego. 

 26 października uczniowie klas I 
Technikum i Liceum z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku wraz z opiekunami: 
Anną Łączyoską, Ireną Skowronek i Wiolettą 
Skurzyoską wyruszyli na wycieczkę do 
Żelazowej Woli, do Domu Urodzenia 
Fryderyka Chopina. Obecnie miejsce, gdzie 
urodził się i mieszkał nasz wielki kompozytor i 
pianista nazywamy dworkiem, niegdyś była to 
jedna z dworskich oficyn hrabiego Fryderyka 
Skarbka. Ostatecznym właścicielem Dworku i 
Parku w Żelazowej Woli został Narodowy 
Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnio 
przeprowadzono niezbędne zmiany w 
aranżacji dworku, który wcześniej wyglądał na 
niezwykle bogaty, przyozdobiony pięknymi 

zasłonami i stylowymi meblami. Po renowacji 
wystrój pomieszczeo jest skromny i 
przypomina raczej wiejską chatę. Takie 
właśnie były zamierzenia dekoratorów wnętrz. 
Zmiany były konieczne, ponieważ w takich 
właśnie warunkach raczej ubogich i skromnych 
mieszkali rodzice Chopina w Żelazowej Woli. 
Mimo, że Fryderyk Chopin mieszkał tam 
zaledwie rok, ponieważ później jego rodzina 
przeprowadziła się do Warszawy, spędzał tam 
później wakacje, a Fryderyk Skarbek wydał 
pierwsze polonezy Chopina. W dawnym domu 
Fryderyka Chopina zobaczyd można stary 
fortepian na którym grał Fryderyk Chopin oraz 
salę gdzie odbywają się koncerty 
Chopinowskie w każdą niedzielę od maja do 
września. Występują tu wybitni polscy i 
zagraniczni pianiści, przede wszystkim laureaci 
Międzynarodowych Konkursów 
Pianistycznych. Uczniowie mieli okazję 
zobaczyd wiele interesujących, starych 
fotografii Fryderyka Chopina i jego rodziny 
oraz obrazy i zapisy utworów muzycznych. 
Przewodnik przekazał nam wiele cennych 
informacji na temat życia i twórczości „poety 
fortepianu”. Opowiedział o pierwszych 
miłościach Fryderyka Chopina do śpiewaczki 
Konstancji Gładkowskiej oraz pisarki 
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francuskiej George Sand. Dowiedzieliśmy się o 
pobycie Fryderyka Chopina we Francji, o jego 
fenomenalnym sukcesie wśród publiczności za 
sprawą form klasycznych takich jak: rondo, 
wariacje, sonata, koncert, trio, form poloneza i 
mazurka.  

Fryderyk Chopin zmarł 17 października 
1849 roku, jego ciało pochowane jest na 
cmentarzu Pere-Lachaise w Paryżu, a serce 
przewiozła jego siostra Ludwika i spoczywa 
ono w Bazylice Świętego Krzyża na 
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. 

Podczas wycieczki uczniowie mieli okazję 
obejrzed dwudziesto minutowy film o życiu 
Fryderyka Chopina w małym kinie, które 
znajduje się tuż obok dworku.  

Pogoda nam dopisywała, dlatego też 
wybraliśmy się na spacer po pięknym parku, w  
który ostatnio również przeprowadzono 
remont. Głównym zamysłem projektowym 

przy aranżacji parku było stworzenie 
zacisznego zakątka, miejsca sprzyjającego 
spacerom i odpoczynkowi na łonie natury. W 
słoneczne przedpołudnie młodzież spacerując 
w klimacie dworskim i wiejskim  wsłuchiwała 
się w dźwięki powstałe pod wpływem 
wzorców polskiej muzyki ludowej oraz 
europejskiego stylu „brillant” wczesnych 
romantyków. Wycieczkę możemy uznad za 
niezwykle udaną, podczas której młodzież 
dowiedziała się wiele na temat naszego 
artysty światowej sławy (wyjątkowo 
cenionego przez Japooczyków) oraz miała 
okazję zrelaksowad się na łonie natury w 
przepięknych barwach jesieni. 
 

Anna Łączyoska 

 

CIEKAWOSTKI 

NAUKOWE   

Wyśledzone: geny 

krótkowzroczności 

 

Przedmiot sprawy: Czy okulary przejdą 

wkrótce do historii? Tak przewidują 

brytyjscy naukowcy, którzy zidentyfikowali 

zestaw genów odpowiedzialnych za 

krótkowzroczność (nadmierny wzrost gałki 

ocznej). Ten stosunkowo nowy, ale 

wzrastający fenomen związany jest z 

urbanizacją i intensywną edukacją (33% 

Brytyjczyków, 66% Japończyków i aż 80% 

Singapurczyków musi nosić okulary!). 

Odkrycie to może sprawić, że już za 10 lat 

wcześnie zdiagnozowana 

krótkowzroczność będzie uleczalna za 

pomocą tabletek bądź kropli do oczu. 

Orzeczenie: Okularnicy w końcu odetchną 

z ulgą.  

 

Winna: Samotność 
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Przedmiot sprawy: Samotność jest 

zabójcza – ostrzegają naukowcy po 

przeanalizowaniu danych ponad 300 

tysięcy osób, zebranych w ciągu 30 lat. 

Wynika z nich, że osoby, które otaczają 

się rodziną i przyjaciółmi żyją o 3,7 roku 

dłużej niż samotni. Ci z kolei mają aż o 

50% więcej szansy na przedwczesną 

śmierć, która następuje u nich tak samo 

często jak u alkoholików. Ponadto 

nawiązywanie nowych przyjaźni ma taki 

sam wpływ na długość życia, jak rzucenie 

palenia. Dzięki pomocy (zarówno 

mentalnej, jak i materialnej) przyjaciół 

prowadzimy bardziej bezpieczne i 

spokojne życie, które sprzyja jego 

wydłużeniu. Wynik badania nie zależy ani 

od płci, ani stanu zdrowia respondentów. 

Orzeczenie: Przyjaciel lekiem na 

długowieczność. 

 

 

 

 

 

 

Na podsłuchu: mózg głuchych kotów 

 

Przedmiot sprawy: Dlaczego głusi i 

niewidomi mają bardziej wyostrzone inne 

zmysły? Odpowiedzi szukano w Ontario, 

przeprowadzając eksperymenty na kotach. 

Są one dotąd jedynymi zwierzętami, które 

tak jak ludzie mogą rodzic się z 

wrodzonymi wadami słuchu. Analiza 

aktywności mózgu wykazała, że u kotów 

głuchych od urodzenia region koty 

mózgowej odpowiedzialny za odbiór 

wrażeń dźwiękowych dobiegających z 

boków głowy „przekwalifikowuje się” na 

odbiór wrażeń wzrokowych z peryferii. 

Koty z upośledzonym słuchem widzą lepiej 

„kącikami oczu” niż koty zdrowe. 

Naukowcy chcą teraz sprawdzić, jaką 

funkcję będzie spełniał ten sam region po 

sztucznym przywróceniu słuchu, np. przez 

implanty. Pozwoli to na leczenie ludzi z 

wrodzonymi wadami słuchu. 

Orzeczenie: Głuche „sierściuchy” pomogą 

w badaniach, któż to słyszał! 

 

 



 18 

Podejrzany o pomoc w ucieczce: 

oddech 

 

Przedmiot sprawy: Izraelski naukowiec 

Moshe Inbar zgłębiał problem zjadania 

przez zwierzęta roślinożerne żerujących 

na tych samych roślinach owadów. 

Zauważył, że mszyce, reagując na kozę 

skubiącą np.  lucernę, opadają na ziemię, 

unikając tym samym pożarcia. Badacz 

postanowił sprawdzić, jaki czynnik 

informuje je o obecności kozy. Po serii 

eksperymentów okazało się, że jest to 

najprawdopodobniej zawarty w 

wydychanym przez kozę powietrzu 

dwutlenek węgla lub ewentualnie inny jego 

składnik. Inbar sugeruje, że jego odkrycie 

pomoże w wynalezieniu nowych 

ekologicznych środków ochrony roślin. 

Orzeczenie: Powalający oddech czasem 

może pomóc.  

 

Malwina Morawska kl. I TE 

Źródła : Telegraph, EurekAlert!, ABC Science. 

Magiczna „Czepka pozioma” 
Pary wyrazów wpisywane poziomo do diagramu mają po dwie początkowe i dwie koocowe litery wspólne. 

Sposób wpisywania zaznaczono liniami przerywanymi. Rozwiązanie powstanie z odczytania rzędami liter z 

wyróżnionych pól. 
POZIOMO: 

1. Kobieta szpieg *** Krewna po ojcu 

2. Członek izby wyższej ***Nożyce ogrodnicze 

3. Kilimek *** Hiszpaoska wyspa w grupie Balearów 

4. Średniowieczny sposób dziedziczenia *** Półprodukt przy wyrobie wódek gatunkowych 

5. Roślina pastewna *** Stolica Słowenii 

6. Odbicie światła; refleks *** Światło odbite 
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Hasło: _ _ _ _ _ _ _ 

Piotr Jaskłowski 

 

Humor 
 

 

Sopot. Mandaryna właśnie zakooczyła śpiewanie. Publika szaleje: 

- Jeszcze raz! Jeszcze raz!  

No dobra, zaśpiewała. Skooczyła, a publika: 
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- Jeszcze raz ! Jeszcze raz!  

No i tak trzeci, czwarty, piąty... dziewiąty raz. W koocu zrezygnowana, mówi do publiczności: 

- Kochani, ale ja już nie mam siły śpiewad! Ile jeszcze?  

A publicznośd: 

- Śpiewaj, aż się nauczysz! 

 

Generałowi urodził się wnuk, więc postanowił wysład swego adiutanta do szpitala, aby się dowiedział 

czegoś więcej. Po powrocie generał pyta: 

- I jak wygląda?! 

Na to adiutant: 

- Jest bardzo ładny... Podobny do Pana generała. 

- Podad więcej szczegółów! 

- Melduję, że niski, łysy i bez przerwy drze mordę. 

 

W poczekalni do Świętego Piotra siedzi dwóch facetów. Jeden pyta: 

Jak umarłeś? 

- Zamarzłem. Wiesz, niska temperatura i organizm nie wytrzymał. A ty? 

- Ja umarłem z zaskoczenia. 

- Jak to z zaskoczenia? 

- Po prostu! Przyszedłem do domu, a żona naga w łóżku. Zacząłem szukad kochanka. Szukałem 

wszędzie, pod szafą, za łóżkiem, w łazience, no po prostu wszędzie! Nie znalazłem go i ze zdziwienia 

serce mi wysiadło. 

- Szkoda, że nie zajrzałeś do lodówki, wtedy obaj byśmy żyli. 

Przychodzi Jasiu do taty i woła: 

- Tato, tato, słyszałem, że Twój ojciec był głupi. 

A ojciec na to: 

- Chyba Twój! 

KONKURS 
 

Przeszkadza Ci problem palenia? Daj wyraz swoim uczuciom i weź 

udział w konkursie na temat: "Palenie szkodzi"! 

Przygotuj ulotkę, w której opiszesz szkodliwość tego nałogu, w tym 

problem biernego palenia. 

Forma pracy dowolna, od rysunku po komiks czy rebus. Nie 
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zapomnij o haśle przewodnim! 

Format ulotki: A6, dwustronnie drukowana. 

Gotowe prace do dnia 30.01.2011r. można oddawać do p.Daleckiej 

lub p.Łączyńskiej 

Na zwycięzców czekają nagrody! 

 


