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GAZETA  SZKOLNA 
JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 10 LAT!!! 
Wydanie specjalne, 

jubileuszowe 

Listopad 2011 Cena  50 gr 

 

Gazeta Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku 

Pierwszy numer „Gazety Szkolnej” ukazał się 15 października 

2001 roku. Przez dziesięć  lat  i sto numerów pisaliśmy na wiele 

tematów i odwiedzaliśmy przeróżne miejsca. Nie sposób jest streścić 

wszystkiego, co ukazało się na naszych łamach. Postanowiliśmy jednak 

przemknąć po latach, zebrać i przypomnieć co nieco. Wyboru artykułów 

z numerów archiwalnych dokonali obecni dziennikarze z klasy II LO – 

według własnego uznania. Przywołują to, co poważne, ale też i śmieszne, 

czasem dziwne, ale zawsze ciekawe.  

Czy im się udało dokonać właściwego wyboru? Oceńcie sami…  

Więcej na s. 4 

Redaktorzy naczelni „Gazety Szkolnej” w latach 2001-2011: 

Mariola Raźniewska. Adam Arciszewski, Paulina Fronczak, Paweł Kozłowski,  

Dominika Kordulska,  Malwina Morawska. 

Opiekunowie: Pan Krzysztof Turek, Pani  Agata Żbikowska 
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Drodzy Czytelnicy! 

Ze względu na specjalne - jubileuszowe wydanie, nasz miesięcznik zmienił 

nieco treść. Dowiecie się m.in. jak powstawała i rozwijała się nasza gazeta, kto ją 

tworzył. Niemożliwe jest wymienić wszystkich żurnalistów, którzy przez 10 lat pisali 

do gazety, przedstawimy więc tych najpracowitszych. Początkowo skład redakcji 

tworzyło około 12 osób, obecnie jest ich dwa razy więcej i istnieje wielu 

współpracowników. Wszyscy robią to hobbystycznie, sentymentalnie lub zwyczajnie 

z potrzeby pisania o rzeczach ważnych i ciekawych. Jesteśmy przekonani, że w 

takiej grupie powstanie nie tylko następne 100 numerów, ale kilkaset. 

W jubileuszowym numerze naszego pisemka nie mogło zabraknąć stałych 

rubryk, które dotyczą różnych dziedzin naszego życia szkolnego. 

Redakcja wydania 

W tym numerze znajdziecie: 

 Reportaż z życia szkoły: Marzenia się spełniają – sprawozdanie z 
otwarcia sali sportowej w naszej szkole  - 2006 (Paulina Fronczak) 

 O wydawaniu gazety w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku 

 Wywiad z Panem Dyrektorem mgr Grzegorzem Duchnowskim (wrzesień 
2009) –przeprowadzony przez Dominikę Kordulską 

 Aktualności: Sukcesy uczniów ZSZ w Nasielsku w konkursach 
recytatorskich – 2010  (Karol Grubecki) 

 Ciekawostki naukowe:  rubryka Malwiny Morawskiej 

 Felieton: Młode matki w szkole –2003  (Iwona Tepner) 
 Felieton: Tak kochamy marzenia, że boimy się je realizować  - 2009 
(Marta Gisleberg ) 
 Nasze sprawy:  

Patriotyzm dzisiaj – 2002  (Nina Fatek i Magdalena Pietrzak );  
Śmieszni czy niepoważni – 2002  (Agnieszka Różańska); 
Agresja u nastolatek 2010 (Justyna Rutkowska); 

Infoholizm 2010 (Hanna Krynicka) ; 
Jak radzić sobie ze stresem  2009 (Michał Borowski) 

 Książki z naszej biblioteki  2008 (Paweł Kozłowski)  

 Znani i lubiani… - sylwetki najbardziej kreatywnych uczniów w szkole 
(Paulina Żebrowska) 

 Ten film warto obejrzeć…  rubryka redagowana przez Adriana 
Filipowicza  

 Pasje, zainteresowania : Hip – hop głosem pokolenia –2002  (Dawid 

Domała) 
 Co? Gdzie? Kiedy?  Przegląd wydarzeń kulturalnych (Aleksandra 

Popowska) 
 Kartka z pamiętnika  redagowana w latach 2008- 2010  (Marta 

Trzcińska) 

 Humor z wypracowań uczniowskich 
 Przygody Henia– komiks w odcinkach  2002-2003 (Dawid Domała) 

 
 

Wydanie specjalne przygotowane przez członków Koła Dziennikarskiego 
z klasy II LO 
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Reportaż z życia szkoły

 

Marzenia się spełniają… 
12 października 2006 roku, po dwuletniej budowie, została oddana do użytku 

sala gimnastyczna przy naszej szkole. Na uroczyste otwarcie przybyli zaproszeni 

goście: przedstawiciele Kuratorium Oświaty i władz samorządowych, członkowie 

Zarządu Powiatu Nowodworskiego, radni powiatu i miejscy, księża, przedstawiciele 

policji, straży pożarnej, dyrektorzy szkół gminnych i powiatowych, placówek 

oświatowych, a zwłaszcza nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz 

młodzież naszej szkoły. 

Całość uroczystości poprzedziła Msza Św., która odbyła się w Kościele 

Parafialnym w Nasielsku. Po niej uczestnicy udali się w szyku do szkoły. Część oficjalna 

odbyła się w sali gimnastycznej. Po wysłuchaniu Hymnu Narodowego głos zabrał 

Pan Dyrektor Szkoły – mgr Grzegorz Duchnowski. Powitał zgromadzonych gości i 

podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak pięknego obiektu. 

Mówił o trudnościach, jakie trzeba było pokonać przy realizacji tego zadania. Nie 

krył zadowolenia, że udało się je pokonać i możliwe jest przekazanie sali uczniom 

Zespołu Szkół Zawodowych. A jest się z czego cieszyć! 

Po krótkim wystąpieniu Gospodarza uroczystości nastąpiło oficjalne przecięcie 

wstęgi oraz poświęcenie nowego obiektu. W dalszej części uroczystości głos zabierali 

zaproszeni goście, którzy gratulowali Panu Dyrektorowi odwagi w podejmowaniu 

trudnych decyzji oraz zrozumienia potrzeby dążenia do rozwoju fizycznego 

młodzieży. Zgromadzeni goście nie mogli wyjść z podziwu dla piękna naszej sali, 

gratulacjom i prezentom nie było końca.  

Po zakończeniu części oficjalnej młodzież szkolna zaprezentowała krótki program 

artystyczny zarówno z okazji otwarcia sali, jak i Święta Edukacji Narodowej, a 

następnie wręczono kwiaty przybyłym gościom. 

Nowo otwarta sala posiada boiska do gier zespołowych, a także sale do 

uprawiania aerobicu, przyrządy do ćwiczeń siłowych oraz drabinki i liny do 

wspinaczki. Obiekt będzie dostępny dla każdego ucznia, który zechce podnieść 

swoją sprawność fizyczną. Ponadto sport uczy istotnych wartości i umiejętności 

życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny, 

szacunku i zasady fair play.  

Sala jest także przygotowana do organizowania imprez kulturalnych. Chcemy, 

by obiekt był w pełni wykorzystany i nigdy nie stał bezużyteczny. 

       Paulina Fronczak 
 

 



 

 

 

4 

O wydawaniu 

gazety 

 w Zespole Szkół 

Zawodowych w  

Nasielsku 

 

 

 

 
We wrześniu 2001 roku uczniowie klasy 

III liceum ekonomicznego zgłosili Panu 

Krzysztofowi Turkowi potrzebę założenia 

gazetki szkolnej. Został przez nich 

poproszony o objęcie opieki nad zespołem 

redakcyjnym. Uznał tę inicjatywę za 

bardzo interesującą.  

Na początku było naprawdę trudno. 

Wspólnie z opiekunem uczniowie 

zastanawiali się, jakie rubryki mają znaleźć 

się w piśmie, jakie tematy będą poruszać 

na jego łamach i co zrobić, aby było ono 

ciekawe, a uczniowie chętnie je czytali. 

Niemało kłopotu było też z wyborem 

nazwy. Uczniowie nie mogli dojść w tej 

kwestii do porozumienia, żadna 

proponowana nazwa nie podobała się 

większości, więc pozostała po prostu 

„Gazetą Szkolną”. 

Na pierwszym spotkaniu 

organizacyjnym został wybrany tzw. aktyw 

dziennikarski, który tworzyli: Ewa Antosik, 

Iwona Bendowska, Krzysztof Dalecki, 

Dawid Domała, Nina Fatek, Paweł 

Kamiński, Marcin Osiński, Magda Pietrzak, 

Monika Pomaska, Renata Popielarska. 

Redaktorem naczelnym została Mariola 

Raźniewska. Następnie przydzielono 

chętnym poszczególne funkcje (zgodne z 

możliwościami, zainteresowaniami i 

umiejętnościami), zaplanowano stałe 

rubryki w gazetce. Uczniowie przedstawili 

swoje oczekiwania, podkreślili, że 

czasopismo powinno być wszechstronne, 

tzn. prezentować artykuły, które ich 

interesują i które przedstawiają ciekawostki 

z różnych dziedzin życia, wykraczające 

poza treści programowe. Pierwszy numer 

ukazał się 15 października 2001 roku. W 

maju 2003 roku odeszli dotychczasowi 

reporterzy, a ich miejsce zastąpili nowi. Od 

września 2003 roku funkcję redaktora 

naczelnego objął Adam Arciszewski, a w 

skład redakcji weszli m. in.: Norbert 

Banulski, Justyna Baranowska, Izabela 

Bilińska, Marcin Chojnacki, Milena 

Kowalska, Anna Ratajczak, Agnieszka 

Różańska, Joanna Smolińska, Monika 

Smukowska, i Marcin Szwejkowski. 

Od września 2005 roku 

współopiekunem szkolnego miesięcznika 

została polonistka Agata Żbikowska, a 

redaktorem naczelnym – Paulina Fronczak, 

która pełniła tę funkcję do maja 2007 roku. 

Aktyw dziennikarski w tym czasie tworzyli m. 

in.: Monika Bieżuńska, Iza Brych, Tomasz 

Jezierski, Justyna Oracz, Radosław Rosiak i 

Magda Ziemiecka.  

Od września 2007 roku gazetę 

redagowali m. in. Paweł Konior, Martyna 

Piekarzewska, Artur Andrzejewski, Ewelina 

Calak, Jola Pichalska, Marta Trzcińska, 

Michał Borowski, Mateusz Rutkowski, Daniel 

Wójcik, Katarzyna Różańska, a redaktorem 

naczelnym wybrano Pawła Kozłowskiego. 

Od nowego roku szkolnego 

współredaktorem naczelnym została 

Dominika Kordulska, a skład redakcyjny 

poszerzył się o kolejnych reporterów. Do 

gazety pisali m. in.: Iza Chojnacka, Jola 

Lenarczyk, Aleksandra Popowska, Marta 
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Sitek, Sandra Skurczyńska, Marta Trzcińska, 

Olga Zakrzewska, Paulina Żebrowska. W 

maju 2009 roku odbyło się spotkanie 

szkolnych reporterów z dziennikarzami 

„Życia Nasielska”. Były to praktyczne 

zajęcia, goście udzielili naszym uczniom 

wielu ciekawych rad i wskazówek na 

temat redagowania gazety. Nasi 

dziennikarze próbują swoich sił również na 

łamach tego lokalnego czasopisma, 

informując mieszkańców naszego miasta o 

najważniejszych wydarzeniach z życia 

szkoły. 

We wrześniu 2010 roku redaktorem 

naczelnym została Malwina Morawska. 

„Gazeta Szkolna” wydawana jest 

regularnie od 10 lat. Część uczniów 

przygotowuje materiały w domu i na 

wspólnym spotkaniu Koła Dziennikarskiego 

dokonujemy poprawy dostarczonych 

tekstów, wyjaśniamy, co należy zmienić i 

dopiero po wnikliwej poprawie, 

decydujemy o zamieszczeniu wypowiedzi 

w gazetce. 

Dążymy do tego, by szkolny redaktor 

był człowiekiem tolerancyjnym, ciekawym 

świata, kulturalnym, przestrzegającym 

prawa, obowiązkowym, twórczo 

myślącym, promującym zdrowy styl życia, 

zdolnym do dokonywania właściwych 

wyborów. 

Cele te i zadania zamierzamy osiągać 

poprzez systematyczne doskonalenie 

naszego pisemka. W bieżącym roku 

szkolnym gazetka nasza cieszy się dużym 

powodzeniem. Nakład 50 egzemplarzy 

rozchodzi się w czasie jednej długiej 

przerwy. Szczególnie zainteresowała 

drugoklasistów, którzy chętnie ją redagują. 

Do współpracy zgłosiło się wielu 

nauczycieli, którzy na jej łamach 

zamieszczają informacje o sukcesach 

uczniów naszej szkoły. 

Staramy się, aby artykuły były 

ciekawe, aktualne, przemyślane i 

oczywiście pisane piękną, poprawną 

polszczyzną. Nasza rola, jako opiekunów, 

sprowadza się do dokonywania korekty 

tekstu oraz czuwania nad tym, aby kolejny 

egzemplarz wyszedł w odpowiednim 

czasie. W każdym numerze naszej gazetki 

umieszczamy wiadomości związane z 

życiem naszej szkoły. Są to głównie 

sprawozdania z uroczystości, imprez, 

wycieczek i konkursów. Oprócz tekstów 

informacyjnych publikujemy często 

wywiady, których bohaterami są różne 

postaci z naszego szkolnego życia, ale nie 

tylko. Niektórzy uczniowie próbują sił w 

pisaniu reportaży, choć te, sprawiają im o 

wiele więcej trudności. Jest to bowiem 

trudna forma, nawet jak na licealistę. 

Opieka nad gazetką szkolną to 

zajęcie niezmiernie czasochłonne, ale 

trudno z niego zrezygnować. Po pierwsze 

nie pozwalają na to uczniowie, każde 

niewielkie opóźnienie w wydaniu 

kolejnego numeru gazetki, rodzi szereg 

pytań, uczniowie polubili naszą gazetkę i 

twierdzą, że czytają ją z dużym 

zainteresowaniem. Cieszymy się, kiedy 

widzimy chęć i zapał młodych reporterów. 

A jeszcze bardziej satysfakcjonuje nas to, 

że poprzez pisanie artykułów uczniowie 

coraz sprawniej i poprawniej wyrażają 

swoje myśli. A o to właśnie chodziło. 

Nadrzędnym celem było rozbudzenie u 

wszystkich potrzeby przekazywania swoich 

myśli, pragnień, refleksji czy emocji. 

„Gazetę Szkolną” czytają uczniowie, 

nauczyciele i rodzice. Młodzież ciekawa 

jest, co napisali czy powiedzieli w 

wywiadzie ich koledzy, dzięki czemu 

kształtują pewne nawyki czytelnicze, które 

być może przeniosą w dorosłe życie. W 

opinii Dyrekcji pismo jest świetną wizytówką 

szkoły i poza tym, że pełni funkcję 

informacyjną, integruje środowisko szkolne, 

sprzyja kształtowaniu postaw aktywnych 

społecznie, propaguje pozytywne wzorce 

zachowań. A nam – opiekunom - taka 

forma pracy z młodzieżą daje wiele 

satysfakcji.  

Opiekun „Gazety Szkolnej” 

Agata Żbikowska 
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Wywiad z Panem Dyrektorem 

mgr Grzegorzem Duchnowskim (wrzesień 2009) 

 

 
 

Dlaczego zajęcia wychowania do życia w rodzinie stały się w bieżącym roku 

szkolnym zajęciami obowiązkowymi? 

 

To jest szereg spraw, których wprowadzanie zależy od tzw. aktów wyższego rzędu, 

czyli: od ustawy o systemie oświaty czy od innych rozporządzeń Ministra Edukacji 

Narodowej. Szkoła, nauczyciele na wiele rozwiązań na tym etapie nie mają wpływu. 

Tak też dzieje się z przedmiotem wychowania do życia w rodzinie. W nowym 

rozporządzeniu pojawił się zapis, że godziny, które są przeznaczone na naukę tego 

przedmiotu, są godzinami obowiązkowymi, wchodzącymi w skład zajęć lekcyjnych. 

Zmiana polega na tym, że treści zostały te same, które były realizowane w 

poprzednim roku, jednakże każdy uczeń bierze udział w tych zajęciach. Jeżeli  uczeń 

nie uczestniczy w lekcjach WDŻ, to w przypadku ucznia nieletniego rodzice powinni 

złożyyć specjalne, pisemne oświadczenie z rezygnacji z zajęć przez ich dziecko, 

natomiast w przypadku ucznia pełnoletniego, może on sam złożyć takie pismo, lecz 

każda rezygnacja musi być stosownie uargumentowana. Nie może tak być, że uczeń 

traktuje lekcje WDŻ inaczej niż pozostałe przedmioty. Tego typu zajęcia nie mają 

wpływu na wyniki promocji do następnej klasy, więc nie ma się czego obawiać. 

 

Jakie jest Pana zdanie w sprawie sześcioletnich dzieci, które rok wcześniej mają 

zacząć swoją edukację w pierwszej klasie podstawowej? 
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Moim zdaniem, to jest dobry pomysł, choć musi być spełniony szereg wymagań 

m.in. właściwe warunki nauki dla tych bardzo młodych ludzi, dobry program 

nauczania. Nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć z najmłodszymi. 

Uważam że kontakt sześciolatka z nieco starszą młodzieżą w szkole podstawowej 

wyjdzie w przyszłości mu tylko na dobre. Zresztą Polska jest jednym z nielicznych 

krajów w Europie, gdzie dzieci zaczynają później naukę. W większości państw nauka 

rozpoczyna się od właśnie sześciu lat. Podsumowując, nie widzę żadnych 

przeciwwskazań w tej sprawie. 

 

Dlaczego na egzaminie maturalnym matematyka stała się przedmiotem 

obowiązkowym? 

 

Uważam, że przywrócenie matematyki na egzamin maturalny jest właściwym 

rozwiązaniem, chociaż wiem, że wywołuje to wśród młodzieży pewne 

zdenerwowanie, bo wiadomo, że przez część uczniów traktowana jest jako 

przedmiot dość trudny. Niemniej jednak myślę, że zdawanie matematyki, która jest 

uważana za "Królową nauk" jest wyborem dobrym dlatego, że ten przedmiot 

przydaje się każdemu studentowi, szczególnie na uczelniach technicznych i nie tylko. 

Inna sprawa, co będzie znajdować się w arkuszu maturalnym, ponieważ jeżeli chodzi 

o zakres materiału, to sądzę, że jest on znacznie "okrojony" niż ten sprzed kilkunastu 

lat, na pewno jest dużo łatwiejszy. Wiadomo, że początki będą trudne, ale mam 

nadzieję, że za rok, dwa, może dłużej, jeżeli nic się nie zmieni, to matematyka nie 

będzie budziła aż tak wielkiego przerażenia wśród młodzieży. Wiedza matematyczna 

przydaje się zarówno tzw. umysłom ścisłym, jak i humanistom. Tak jak język polski jest 

przedmiotem uniwersalnym i przydaje się wszystkim, tak i matematyka przyda się 

wszystkim. Trzeba wziąć się za solidną, systematyczną naukę, a egzamin maturalny 

zakończy się pomyślnie. 

 

Jakie nasza szkoła ma nowe wyzwania na rok szkolny 2009/2010? 

 

Przede wszystkim chcę, aby sytuacja wewnętrzna w szkole stwarzała miłe warunki do 

współpracy między jej całą społecznością, mam tu na myśli oczywiście uczniów, 

nauczycieli i inne osoby zatrudnione. Chcę również, aby młodzież przychodziła do 

szkoły z zadowoleniem, żeby było najmniej sytuacji, które wymagają jakiejkolwiek 

interwencji na poziomie wychowawczym i dydaktycznym. Pragnę, aby uczniowie 

byli świadomi, że nie uczą się dla rodziców, nauczycieli, a dla samych siebie. Być 

może jest to slogan i wszyscy o tym wiedzą, ale nie bardzo wszyscy w jakiś sposób się 

do tego stosują. Chciałbym, aby wyniki egzaminów zewnętrznych, które w tym roku 

nie były najlepsze, poprawiły się w roku następnym. Trzeba wiedzieć o tym, że do tej 

pory w naszej szkole zdawali maturę uczniowie technikum i liceum profilowanego, 

więc wyniki mogą być tylko porównywane z wynikami absolwentów tego typu szkół. 

Dopiero w tym roku, po raz pierwszy w historii naszej szkoły egzamin maturalny będą 

zdawać uczniowie liceum ogólnokształcącego, więc myślę, że wyniki końcowe 

będą znacznie lepsze. Jeżeli chodzi o sprawy typowo organizacyjne, to nie 

przewiduję jakichś radykalnych zmian, uważam, że wiele się nie zmieni w stosunku do 

tego, co było wcześniej. Na pewno większą uwagę skupimy na poziomie 

dydaktycznym, szczególnie w klasach kończących szkołę. 

 

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi i życzę wielu sukcesów. 

Ja również bardzo dziękuję i zawsze chętnie będę dzielił się z Wami moją wiedzą . 

Wywiad przeprowadziła: Dominika Kordulska 
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Sukcesy uczniów ZSZ w Nasielsku w konkursach recytatorskich 
 

Czym jest recytacja? Czy to po prostu 

zwyczajne mówienie z pamięci? Czy 

wystarczy „wykuć się” jakiegoś utworu na 

pamięć i wydukać go jak najszybciej, żeby 

mieć to już z głowy? Otóż, nie! Ponieważ 

recytacja, to przede wszystkim zrozumienie 

tego, co właśnie mówimy. Tylko wtedy 

możemy prawidłowo powiedzieć dany 

wiersz bądź fragment prozy. Tylko wtedy, 

gdy wiemy, kiedy trzeba odpowiednio 

zaintonować głos, kiedy zapytać się 

słuchacza, kiedy go przerazić, kiedy 

zganić, a kiedy zmusić do zadumy i 

refleksji... Tylko wtedy, gdy potrafimy 

wyrazić swoje emocje i gdy potrafimy 

wręcz „manipulować” stanem 

emocjonalnym słuchaczy, możemy 

powiedzieć: „To jest recytacja.”. Tak więc 

recytacja to bardzo trudna sztuka i 

potrzeba wiele, wiele ćwiczeń, aby 

nabrać wprawy. Nie wolno również 

zapominać, że talent stanowi tylko 1% 

sukcesu, a cała reszta to ciężka praca. 

Pamiętajmy też, że aby stanąć na scenie 

przed wpatrzoną w ciebie publicznością 

potrzebna jest odwaga.  

Jak co roku delegacja z naszej szkoły (w 

składzie: Barbara Kosewska i Karol 

Grubecki pod opieką Pana Krzysztofa 

Turka) wzięła udział w Ogólnopolskim 

Konkursie Recytatorskim, który odbywał się 

w tym roku już po raz 55. Eliminacje 

rejonowe (organizowane przez Miejski 

Ośrodek Kultury) odbyły się 8 kwietnia 2010 

r. w Legionowie. Poziom całego konkursu 

stał na bardzo wysokim poziomie, a 

wszyscy jego uczestnicy byli świetnie 

przygotowani - nie było mowy, by ktoś 

zapomniał swojego tekstu. Gdy wszyscy już 

zaprezentowali się na scenie, jury miało 

naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, 

ponieważ do następnego etapu mogły 

przejść tylko dwie osoby, a po ogłoszeniu 

wyników okazało się, że dwójka 

szczęśliwców to: Monika Kmiołek z Liceum 

nr 2 w Legionowie i Barbara Kosewska z ZSZ 

w Nasielsku! Pragnąłbym w imieniu całej 

szkoły złożyć w tym miejscu gratulacje dla 

naszej mistrzyni - Basiu, jesteś najlepsza! 

Przypomnijmy, że sukces Basi nie jest 

jedynym znaczącym osiągnięciem 

naszych uczniów. W dniu 23 marca 2010 r. 

w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się 

Powiatowy Konkurs Recytatorski 

zatytułowany Moralne niepokoje w 

literaturze. Organizatorem konkursu był 

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Mazowieckim I miejsce 

jury przyznało Mateuszowi Rutkowskiemu z 

Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku za 

piękną interpretację fragmentu utworu 

Zbigniewa Herberta Przesłanie Pana 

Cogito. II miejsce zdobyła Paulina Orłow z 

LO w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Zdobywcą III miejsca został Michał 

Borowski z Zespołu Szkół Zawodowych w 

Nasielsku za dynamiczną interpretację 

fragmentu III części Dziadów Adama 

Mickiewicza. Specjalne podziękowania, za 

przygotowanie uczniów do konkursu, 

otrzymała Pani Agata Żbikowska. 

 Dnia 8 czerwca z kolei delegacja z 

naszej szkoły (w składzie: Pan Dyrektor 

Grzegorz Duchnowski, nauczyciele: Pani 

Agata Żbikowska i Pan Krzysztof Turek oraz 

aktorzy: „Teatru bez Nazwy”: Michał 

Borowski i Mateusz Rutkowski) uczestniczyła 

w konferencji „Ocalić od zapomnienia” 

zorganizowanej przez Mazowieckie 

Samorządowe Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli Wydział w Warszawie. 

Przedstawiliśmy na niej wyniki projektu 

edukacyjnego „Wokół Słowackiego”, 

realizowanego w naszej szkole od września 

do grudnia 2009 roku przez uczniów klas: I 

LO, II LO, III LO i III TH. 

 
Na zakończenie konferencji 

zaprezentowali się aktorzy „Teatru bez 

Nazwy”: Michał Borowski oraz Mateusz 

Rutkowski, którzy przedstawili fragment 

„Rozmów z katem” Kazimierza 

Moczarskiego. Ich występ wzbudził 

niekłamany podziw uczestników 

konferencji. 

Mam nadzieję, że sukcesy uczniów ZSZ 

w Nasielsku zachęciły was - czytelnicy do 

doskonalenia swojej mowy. Nikt nie mówi, 

że będzie łatwo, ale jeśli się postaracie, to 

na pewno osiągniecie sukces.   

Karol Grubecki 
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CIEKAWOSTKI NAUKOWE  
Wyobraź sobie każdy kęs, a zjesz 
mniej 

 
Wyobrażanie sobie jedzenia 
ulubionego dania czy słodyczy może 
działać jak rzeczywiste zjedzenie 
ich, zmniejszając chęć na przekąskę. 
Psycholodzy obawiają się jednak, że 
metoda nie zadziała w przypadku osób 
o szczególnie silnych zachciankach. 
Naukowcy z Carnegie Mellon 
University podzielili 51 ludzi na 3 
grupy. Pierwsza wyobrażała sobie 
zjedzenie 30 draży M&M's, druga tylko 
trzech, a trzecia nie wyobrażała sobie 
jedzenia żadnych cukierków. Okazało 
się, że gdy potem ochotnikom 
prezentowano miskę pełną słodyczy i 
proszono o przygotowanie do testu 
smakowego, przedstawiciele grupy 
najusilniej myślącej o jedzeniu zjadali 
mniej więcej o połowę mniej 
czekoladek niż ci, którzy w swoim 
umyśle tylko 3-krotnie włożyli sobie 
cukierka do ust. Akademicy ustalali 
to, ważąc naczynie. Mimo że różnica w 
całkowitej wadze draży nie była duża 
(2 gramy vs. 4 g), podobny wzorzec 
spożywania o połowę mniejszej ilości 
pokarmu powtarzał się w czterech 
kolejnych badaniach. 
Chińska zup(k)a sprzed 2400 lat 

 

W grobowcu w pobliżu miasta Xi'an 
chińscy archeolodzy odkopali 
zapieczętowany garnek z brązu, w 
którym znajdował się płyn i kości. 
Wszystko wskazuje na to, że 
znaleziono zupę sprzed 2400 lat. 
Danie zzieleniało w wyniku utleniania 
stopu. W grobowcu pochowano 
posiadacza ziemskiego lub niskiego 
rangą oficera. Być może w przyszłości 

turyści zwiedzające te rejony będą 
mogli podziwiać nie tylko słynną 
Armię Terakotową, Wieżę Bębna czy 
zabytkową dzielnicę muzułmańską, 
ale i umieszczone w muzealnych 
gablotach sagany sprzed wielu 
wieków. 
Prawdziwy kod z oczu Mona Lizy  

 
W oczach Mona Lizy ukryte są litery 
i cyfry. Gołym okiem ich nie widać, 
ale pod szkłem powiększającym już 
tak – opowiada Silvano Vinceti, szef 
włoskiego Narodowego Komitetu 
Dziedzictwa Kulturowego.  
Badania rozpoczęły się dzięki 
zdarzeniu, które spokojnie mogłoby 
trafić na strony książki sensacyjnej, 
np. Dana Browna. Jeden z członków 
Komitetu natrafił bowiem w 
antykwariacie na stary wolumin 
traktujący właśnie o symbolach w 
oczach Giocondy. Vinceti tłumaczy, że 
Mona Liza była dla Leonarda da Vinci 
ważnym obrazem. Pod koniec życia 
wszędzie ją ponoć ze sobą zabierał. 
Wiemy także, że da Vinci był bardzo 
tajemniczy i wykorzystywał w swoich 
pracach symbole, by przekazywać 
wiadomości. Kto wie, może to nawet 
wyznanie miłości osobie uwiecznionej 
na obrazie.  

Malwina Morawska  

Źródło: WWW.kopalniawiedzy.pl 

http://news.bbcimg.co.uk/media/images/50403000/jpg/_50403357_soup.jpg
http://www.kopalniawiedzy.pl/
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Felieton z życia szkoły 

 

Młode matki w szkole 
 

Ostatnio w naszej szkole,  znanej ze 

zorganizowanej dyscypliny i wzorowej 

postawy uczniów, dzieją się rzeczy 

niesłychane. Zespół Szkół 

Zawodowych w Nasielsku został 

okrzyknięty bowiem jako szkoła 

przyjazna dziecku. Pan Dyrektor coraz 

częściej pełni funkcję ordynatora 

szpitala oddziału dziecięcego. O 

dziwo!  matkami zostają nie jak 

wszyscy przypuszczają nauczycielki, ale 

uczennice. Widocznie spodobały im 

się lekcję ,,Przysposobienia do życia w 

rodzinie". Przypuszczam, że ich liczba w 

wymiarze 10 godzin rocznie nie 

wystarczyła do wchłonięcia całej 

wiedzy, musiały się, więc ,,douczać" w 

domu... Po rezultacie widać, że niezbyt 

dobrze uważały na lekcjach albo 

panie nauczycielki nie wyłożyły 

wszystkiego w sposób jasny i przejrzysty. 

Ach, te wszystkie metody 

antykoncepcyjne! Pewnie poszły za 

radą sorki ,,X'' i skorzystały z 

kalendarzyka małżeńskiego, tyle że ... 

przed ślubem. 

Teraz należałoby zmienić nazwę 

tych lekcji. Proponuję: ,,Szkoła 

rodzenia" skoro są  dzieci, a większość z 

nas nie wierzy już w bociany, musi być 

ktoś drugi - do pary. Odbywają się 

szybkie zaręczyny i ślub, a skoro 

dotarliśmy już do sakramentu 

małżeństwa, to przydałby się kurs 

przedmałżeński. I tu (o zgrozo!) 

pojawia się problem, ponieważ ten 

potrzebny dokument zdobywa się 

dopiero w ostatniej klasie. Biorąc pod 

uwagę te nieszczęsne ,,wypadki", 

ksiądz powinien się poważnie 

zastanowić, czy nie przenieść go do 

klasy pierwszej, zaoszczędziłoby to 

młodym małżeństwom i jemu, wiele 

czasu i stresów. Ponieważ nastała 

moda na młode małżeństwa, 

uczennice wzorem posłanek mogłyby 

domagać się żłobka w szkole. Biorąc 

pod uwagę taką ewentualność, 

nauczyciele nie dyżurowaliby wtedy 

na korytarzach, lecz w nowo 

powstałym żłobku. Czy jednak pan 

,,wujcio Grześ" zgodzi się na takie 

rozwiązanie? 

 Chwała za to młodym 

mamusiom, że nie wykorzystują 

przysługujących im urlopów 

macierzyńskich! Nawet w 

zaawansowanej ciąży uczęszczają do 

szkoły pilnie przygotowane do każdej 

lekcji. Dlaczego więc nie 

odpowiadają? Czyżby nauczyciele 

bali się wywołać przedwczesny poród? 

Podsumowując trzeba zauważyć, 

że młode matki w naszej szkole dbają 

o dobro kraju. Wszystkim przecież 

wiadomo, że w Polsce jest ujemny 

przyrost naturalny, który należałoby 

zredukować. Trzeba więc im 

podziękować, a nie patrzeć na nie 

krzywym okiem!!!  
Iwona Tepner 
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Felieton z życia szkoły 

 

Tak kochamy marzenia,  
że boimy się je realizować  

 
 
Myślę, że jednym z głównych 

problemów współczesnej młodzieży 
jest brak perspektyw na przyszłość. 

Dlaczego niektórzy ludzie od 
wczesnego dzieciństwa wiedzieli, co 
jest ich przeznaczeniem, a inni całe 
życie błądzą?  

Warto podać najpierw kilka 
przykładów ludzi z prawdziwym 
powołaniem. Wolfgang Amadeusz 
Mozart całe życie poświęcił muzyce, 
już w wieku 5 lat skomponował swój 
pierwszy utwór Menuet i Trio KV 1. 
Tak samo Fryderyk Chopin, który jako 
siedmiolatek był autorem kilku 
kompozycji. A współcześnie? Terence 
Tao w wieku dziewięciu lat rozpoczął 
studia na Uniwersytecie Flindersa w 
Adelajdzie na wydziale matematyki. W 
wieku 24 lat został profesorem 
matematyki na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Los Angeles. W 2006 
r. jako pierwszy Australijczyk, w wieku 
31 lat, został nagrodzony medalem 
Fieldsa za całokształt osiągnięć. 
Christopher Paolini, autor takich 

książek jak „Eragon”, „Najstarszy”, 
„Brisingr”, zaczął pisać swoją pierwszą 
książkę, gdy miał 15 lat… 

Skąd przedstawieni ludzie wiedzieli 
co wybrać? Po prostu zaryzykowali, 
kierując się przeczuciem, rodzice im 
tak kazali… A może była to 
przemyślana wspólnie decyzja? Po 
pierwsze trzeba zwrócić uwagę na to, 
że raczej Paolini jest miernym 
matematykiem, a Terence Tao nie jest 
znakomitym historykiem. Czy Mozart i 
Chopin tracili czas na naukę 
chińskiego? Nie, bo nie było im to 

potrzebne, ponieważ oni już wiedzieli, 
co lubią i co chcą robić.  

Te przykłady są powszechnie znane, 

a jednak i tak większość maturzystów 
wybiera pierwszy lepszy kierunek 
studiów. Nawet jeśli ktoś ma jakieś 
marzenie, to albo sam uważa je za 
nierealne, albo otoczenie skutecznie 
daje do zrozumienia „do niczego się 
nie nadajesz’’ . Richard Branson nie 
skończył studiów, a ściślej mówiąc 
nawet ich nie zaczął, bo uznawany za 
„głąba” w szkole średniej, w wieku 16 
lat zakończył edukację. Według 
powszechnych schematów powinien 
ciężko pracować i mało zarabiać, a 
wszyscy nie szczędziliby mu słów 
krytyki. Jednak nie, Branson jest 
jednym z najbogatszych ludzi na 
świecie. Ma udziały niemal w każdej 
dziedzinie gospodarki: od telefonii 
komórkowej po turystykę kosmiczną!!!  

Każdy jest inny i nie każdy ma 
predyspozycje do wszystkiego. Do 
niektórych rzeczy trzeba się zmusić - 
tak po prostu jest, ale pamiętajmy też 

o naszych marzeniach. Każdy może 
być dobrym specjalistą, ale w swojej 
dziedzinie. Młodzież chce iść własnymi 
ścieżkami, ale też potrzebuje wsparcia 
dorosłych. 

Skutkiem braku pomysłu na siebie 
jest rezygnacja, depresja, w końcu też 
uzależnienia, bo jak żyć bez celu, 
marzeń? Dorośli walczą z nałogami 
wśród młodzieży, ale myślę, że zamiast 
po raz milionowy powtarzać, że 
narkotyki szkodzą, lepiej zwalczać 
przyczynę uzależnień - m.in. 
przygnębienie spowodowane brakiem 
perspektyw na życie. 

 

 

 

 

Marta Gisleberg  
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Nasze sprawy 

Patriotyzm dzisiaj 

 
Wystarczy przysłuchać się rozmowie 

dwojga ludzi na ulicy. Na powitanie nie 

wymieniają już tradycyjnego „cześć” lub 

„dzień dobry”,  tylko z daleka krzyczą „ 

Hello!” lub „Hi…!”. A trzy magiczne słowa, 

których uczono nas od najmłodszych lat: 

„proszę, przepraszam, dziękuję” – zostały 

wyparte przez ich angielskie odpowiedniki, 

które przecież są o wiele bardziej ”cool”, 

nie brzmią tak prowincjonalnie. Niestety, 

nie tylko nasza mowa ojczysta, tak 

wychwalana przez dawnych poetów 

ulega wpływom zachodnim. Także nasza 

kuchnia - pyszna, tradycyjna domowa 

kuchnia ulega gwałtownemu procesowi 

„hamburgeryzacji”. Zamiast rodzinnego 

niedzielnego obiadu w domowym zaciszu 

wybieramy się całą rodziną do 

McDonald’a, bo to przecież takie modne, 

no i jedzenie tam takie dobre… A książkę 

kucharską babci możemy oddać na 

makulaturę. A co ze świętami? Dzięki 

Ameryce mamy ich coraz więcej – 

walentynki, halloween. Zapewne wkrótce 

przyswoimy sobie Święto Dziękczynienia, a 

Dzień Niepodległości przesuniemy z 

listopada na 4 lipca. Tymczasem coraz 

częściej zapominamy o złożeniu życzeń 

mamie 26 maja czy wysłaniu kartki do 

babci w dniu jej święta. Nastolatki już się 

nie malują, tylko robią sobie make-up, nie 

wracamy do domu na obiad, lecz na 

lunch. A co się stało z koszulką? Teraz 

uprawiamy jogging w T-shirt’cie. Gdzie się 

więc podział ten słynny polski patriotyzm? 

Czyżby zanikł zupełnie i pozostały po nim 

tylko wiersze i wspomnienia naszych 

dziadków z czasów wojny? Polacy nie 

potrafią docenić tego, co mają i czują się 

patriotami prawdziwymi dopiero wtedy, 

gdy nasza polskość jest nam odbierana 

przemocą, natomiast bardzo często 

zapominamy o niej z własnej woli. W 

czasach zaborów i hitlerowskiej okupacji 

nasi przodkowie poświęcali życie dla 

ocalenia polskiej mowy, kultury i tradycji. A 

my po kilkudziesięciu latach wolimy 

naśladować inne narody zamiast 

pielęgnować w sobie najpiękniejsze i 

najważniejsze z uczuć każdego obywatela. 

Tego właśnie moglibyśmy się nauczyć od 

Amerykanów, których tak bezmyślnie 

naśladujemy - oni są dumni ze swojego 

kraju, w każdej chwili gotowi oddać za 

niego życie. A my? Czy może pragniemy 

aż tak mocno zostać „obywatelami 

świata”, że zupełnie nie obchodzą nas losy 

własnego kraju? 

Nina Fatek i Magdalena Pietrzak  

 

Śmieszni czy niepoważni 

 
Nie wszyscy potrafią śmiać się z siebie i 

z poczuciem humoru jest u nich kiepsko. 

Czemu tak uważam? Ano dlatego, że na 

naszym rynku muzycznym jest bardzo mało 

żartobliwych piosenek. Jak tylko się jakaś 

pojawi, to od razu następnego dnia 

możemy przeczytać w gazecie, że właśnie 

toczy się proces o zniesławienie.  

Każdy na pewno obraziłby się, gdyby 

słyszał, że jego piosenkę „nie poganiaj 

mnie, bo tracę oddech”, ktoś tam śpiewa  

nie poganiaj mnie, bo trafię cię w odbyt”. 

Inni zaś się śmieją, kiedy mówi się o nim, że 

śpiewa piosenkę o skąpej babie, bo tam 

jest tekst „będę żyła”. Wmawiano również, 

że ten utwór to zwierzenie krawcowej, bo 

można go śpiewać z tekstem „będę szyła”. 

Problem poczucia humoru dotyczy nie 

tylko muzyków, ale ludzi w ogóle.  

Jednych śmieszą kawały sytuacyjne, 

drugich czarny humor, a jeszcze innych 

dowcipy o babie, blondynkach czy 

policjantach. Faktem jednak jest, że 

najtrudniej jest się śmiać z siebie. Wiele jest 

takich osób, które obawiają się śmieszności 

bardziej niż głodu, ognia i wojny. Sama 

pamiętam, jak jeszcze w podstawówce 

przejmowałam się wieloma przezwiskami. 

Dziś mieć oryginalne przezwisko to zaszczyt. 

Dużo jest osób o tym samym imieniu, więc 

gdy wołamy jedną Anię, to odwraca się aż 

pięć czy sześć dziewczyn. Gdy zawołamy 

„Sowa”, to jesteśmy pewni, że ta właśnie 

osoba nas zauważy.  

Ja odbieram brak poczucia humoru 

jako kalectwo, bo gorzej jest żyć tym, 

których nic nie śmieszy, a zwłaszcza jeśli nie 

śmieszy własna osoba. 

Agnieszka Różańska 
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Nasze sprawy 

 
 

Biją, prowokują, wyżywają się na 
słabszych. Bywa, że wysyłają groźby 

w rodzaju: „Potnę wam twarze i 

obleję kwasem.” W Polsce agresja 

wśród nastolatek wyraźnie 
przybiera na sile. Dziewczyny czują 

się bezkarne i mają poczucie braku 

jakichkolwiek ograniczeń. 
 
Agresja może być sposobem 

radzenia sobie z własnym 

zagubieniem. 
Agresja u nastolatek to z jednej 

strony sposób na zdobycie pozycji w 
grupie rówieśniczej, a z drugiej – 
komunikat wobec kolegów i koleżanek: 
zobaczcie, jesteśmy fajne, silne i 
robimy to, na co mamy ochotę; nie 
jesteśmy gorsze niż inni. Zauważamy, 
że agresja jest również sposobem 
radzenia sobie z własnym 
zagubieniem, niskim poczuciem 
wartości, brakiem zaufania do 
własnych kompetencji i nieradzenia 

sobie w określonej sferze życia. Daje 
również szansę, żeby poczuć się 

lepiej samemu ze sobą. Środki, po 
jakie sięgają współczesne nastolatki, 
można interpretować również jako 

zacieranie się różnic miedzy płciami. 

Najłatwiej jest udowadniać samemu 

sobie i otoczeniu, swoja siłę, 
krzywdząc słabszego. Ważna jest 
również kwestia szkoły. Często jest 
ona bezradna wobec agresji uczniów, 
brakuje skutecznych sposobów na 
stawianie granic i wyciąganie 
konsekwencji. To rodzi bezkarność, 
poczucie braku granic i jakichkolwiek 
ograniczeń. Często rodzice sami 
cechują się dużym poziomem agresji,  

 
 
 

 
przez co zachowanie dzieci wydaje 

im się czymś naturalnym. 

Rodzice, tłumacząc się troską o 
własne dzieci, często próbują 
przywrócić lub umocnić swój 
rodzicielski autorytet, stosując rygor, 
zakazy, nakazy czy wręcz próby 
szantaży. Efektem jest zwykle 
eskalacja zachowań i „okopanie” się 
nastolatki w pozycji zbuntowanej. 

Trudno mówić o tendencji, że wśród 
nastoletnich agresorek pojawiają się 
tylko takie z rodzin z marginesu. 

Zdarzają się, że trafia się osoba z 

tzw. dobrego i bogatego domu. 

Wszystko zależy od tego, w jakim 
obracają się środowisku i czy 

interesują się nimi rodzice. Nieraz 
dziewczyny są o wiele bardziej 
agresywne niż chłopcy. 

W domu dzieci nabywają przede 
wszystkim określonych wzorców 
komunikacji, załatwiania trudnych 
spraw i radzenia sobie w sytuacjach 
interpersonalnych. Jeżeli więc w domu 

będą dominowały zachowania mniej 
lub bardziej agresywne, to właśnie 
takie, w pierwszej kolejności, dziecko 
będzie testowało w środowisku 
rówieśniczym.  

Justyna Rutkowska 
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Infoholizm 
 
W sieci można znaleźć wiele 

potrzebnych informacji, porozmawiać 
ze znajomymi za pomocą 
komunikatorów, a nawet... spotkać 
miłość. Jest to też jednak bardzo 
niebezpieczny pożeracz czasu. Często 
bowiem włączamy komputer nie 
dlatego, że mamy jakiś konkretny cel. 
Raczej zabijamy w ten sposób nudę. A 
wtedy bardzo łatwo przekroczyć cienką 
granicę bezpieczeństwa i popaść w 
uzależnienie od sieci. Wciąż brak 
oficjalnej nazwy dla tego nałogu. 
Używa się np. takich terminów, jak: 
infoholizm (najczęściej używany 
termin), siecioholizm, sieciozależność, 
cyberzależność, cybernałóg, 
internetoholizm, internetozależność, 
infozależność. 

Zapewne zdarzyło się, że do późna 
siedziałeś przed monitorem, bo tak 
bardzo wciągnęły cię nowinki ze 
świata showbiznesu i artykuły na 
interesujące cię tematy. A może zaraz 
po powrocie do domu włączasz 
komputer i spędzasz przy nim trzy 
godziny sam nie wiedząc, kiedy mija 
ten czas? 

Z czasem zaczynasz się izolować od 
świata rzeczywistego i tak naprawdę 
zaczynasz egzystować w świecie 
wirtualnym. Znajomych w zasadzie 

możesz już nie widywać, bo przecież 
jesteś na bieżąco z tym, co się u nich 
dzieje, odkąd wszyscy macie profile na 
naszej klasie, gronie czy facebook'u. 

Aby nie popaść w sidła uzależnienia 
zacznij kontrolować przebywanie w 
sieci. Wyznacz sobie konkretne pory w 
ciągu dnia, w których będziesz 
włączać komputer i określ, ile czasu 
chcesz temu poświęcić. Poza tymi 
chwilami pilnuj, aby komputer był 
wyłączony! 

 

Naucz się także inaczej spędzać 
czas. Zastanów się, co możesz robić 
zamiast przebywania w Internecie. Co 
sprawi ci prawdziwą radość? Możesz 
np. zapisać się na basen czy też zacząć 
uprawiać jakiś sport. 

A poza tym; umawiaj się głównie 
"w realu". Niech komunikatory 
internetowe służą jedynie do 
umawiania się ze znajomymi "w 
realu". Rozmowy przez Internet to 
dobre rozwiązanie tylko w sytuacji, 

gdy ktoś jest daleko i nie możesz się z 
nim spotkać osobiście. 

Do komputera często siadamy 
machinalnie, bo nie przychodzi nam 
do głowy nic innego, co moglibyśmy 
robić. Powinniśmy lepiej zacząć 
organizować swój czas i więcej 
poświęcać go najbliższym oraz swoim 
zainteresowaniom. Konsekwentne 
realizowanie zasady 'najpierw 
obowiązki - potem komputer' powinno 
pomóc zapobiec popadnięciu w zgubny 
i zły nałóg, który może przysłonić nam 
prawdziwy, rzeczywisty świat. 

 
Hanna Krynicka 
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To warto obejrzeć… 

Hołd klasyce czy kopia??? 
 

Od premiery filmu "Predator" J. 

McTiernana minęły 23 lata. Aktualnie 

modne są lata 80., było więc tylko 

kwestią czasu, kiedy twórcy 

przypomną sobie o "Predatorze" i 

spróbują go przerobić.  

Najnowszą częścią zajął się średnio 

znany reżyser Nimród Antal. Jego 

dotychczasowa twórczość nie jest zbyt 

bogata, bo to jeszcze twórca młody, 

który tak naprawdę miał dotychczas 

na swoim koncie jeden film 

("Kontrolerzy"). Nie można więc się było 

dziwić, że co do "Predators" obawy 

były równie wielkie, co oczekiwania. 

Obawy te spowodowane były również 

dwoma ostatnimi występami 

tytułowego potwora na wielkim 

ekranie. Obydwie części "Alien Vs 

Predator" okazały się wielką klapą. 

"Predators" nie jest remakiem 

żadnej z poprzednich części, choć ich 

duch jest obecny niemal od początku 

do końca filmu. Grupa nieznajomych 

w niewyjaśnionych okolicznościach 

ląduje na tajemniczej planecie. Z 

biegiem czasu orientują się, że są 

uczestnikami wielkiego polowania, w 

którym pełnią rolę zwierzyny. I tak 

zaczyna się walka o przetrwanie, która 

przypomina tę z oryginału. Twórcy filmu 

nie odważyli się na większą rewolucję, 

nie wprowadzili zbyt dużej dawki 

świeżych pomysłów. Oparli się na 

sprawdzonym i znanym mechanizmie. 

Na szczęście w tym wypadku świetnie 

się sprawdza. W czasie seansu przeżyć 

można sentymentalną podróż. 

Osobiście obawiałem się, że 

Adrien Brody, kojarzony przede 

wszystkim z chuderlawym pianistą 

("Pianista" 2002) nie sprosta roli 

pogromcy Predatorów i nie będzie to 

już taki bohater, jakiego stworzył 

Schwarzenegger. To prawda, Arnolda 

nikt nie przebije, ale Brody bardzo 

pozytywnie zaskakuje. Zimny i 

bezduszny najemnik idealnie pasuje do 

sytuacji, w jakiej się znalazł. Ogólnie 

wszyscy aktorzy stworzyli ciekawe i 

interesujące postacie. Efekty specjalne 

są oczywiście lepsze i efektowniejsze 

od tych, jakie zastosowano ponad 20 

lat temu, lecz ich ogólny poziom jest 

dość klasyczny. To znaczy, że twórcy - 

nie chcąc odbiegać klimatem od 

pierwowzoru - postawili raczej na 

poprawę niż rewolucję. 

A jak prezentują się sami 

predatorzy? O dziwo, bardzo 

przyzwoicie. Wersja klasyczna to hołd 

dla starego Predatora. Na jego widok 

bardziej sentymentalni mogą uronić 

łezkę, wspominając "stare, dobre 

czasy". Druga rasa predatorów 

wygląda równie imponująco i sądzę, 

że niewiele osób będzie narzekać na 

ich widok. Twórcy naprawdę postarali 

się, by niczego nie zepsuć, i spisali się 

na medal.  

"Predators" to na pewno nie 

rewolucja, lecz coś w rodzaju 

odświeżenia klasyki, które daje wiele 

radości i dostarcza świetnej rozrywkI 

zarówno fanom serii, jak i tym, którzy z 

Predatorami mają do czynienie 

pierwszy raz, aczkolwiek po samym 

filmie oczekiwałem nieco więcej. 

Adrian Filipowicz 
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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 nie najlepszą 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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Młoda, piękna i zdolna. Miła i 

sympatyczna jak gitara elektryczna,  

czyli Dominika Kordulska - 

dziewczynka, jakich na świecie mało .  

Na zdjęciu z lewej, obok Oli Popowskiej 

– autorki rubryki „Co? Gdzie? Kiedy?”. 
 

Zapewne nie ma w naszej szkole osoby, 

która nie znałaby bohaterki mojego artykułu 

(jeżeli jednak takowa się uchowała, to radzę 

szybko nadrobić zaległości, a póki co, 

przybliżę jej postać). Dominika jest uczennicą 

kl. II LO. Na co dzień jak każdy z nas chodzi 

do szkoły i rzecz jasna pilnie się uczy. Istnieją 

jednak szczegóły, które czynią z niej osobę 

nieprzeciętną. 

Jej świat tworzy muzyka, bez której jak 

sama mówi, nie umie żyć i na którą w pewnym 

sensie jest skazana (co akurat w ogóle jej nie 

przeszkadza). Od niedawna wraz z kilkoma 

innymi koleżankami założyła zespół 

muzyczny, w którym jest odpowiedzialna za 

grę na perkusji. Sport także jest tym, co kocha- 

przez kilka lat należała do szkolnej drużyny 

koszykówki oraz piłki ręcznej. Odnosząc wiele 

sukcesów udowodniła, że dla niej chcieć - 

znaczy móc. 

Zośka (tak brzmi jej pseudonim 

artystyczny) ma głowę pełną pomysłów, które 

bez ograniczeń może realizować na łamach 

„Gazety Szkolnej”, w której pełni zacną 

funkcję - Redaktor Naczelnej. Niczym 

Napoleona I Bonaparte odznacza ją 

nieprzeciętna podzielność uwagi, czyżby w jej 

żyłach płynęła błękitna krew ... Tego nikt z nas 

się nie dowie . Pewne jest jedno - to osoba 

posiadająca ogromne pokłady poczucia 

humoru, która patrzy na świat przez różowe 

okulary oraz nie boi się życiowych wyzwań! 

 

 

Otwarty na ludzi i świat, ciekawy 

wydarzeń, tolerancyjny, kulturalny, ciągle 

się uczący i doskonalący warsztat 

dziennikarski, czyli Paweł Kozłowski – od 

dwóch lat Redaktor Naczelny naszej gazety. 

Na zdjęciu z prawej, obok Mateusza 

Rutkowskiego. 
 

Jako szkolny redaktor stara się, aby gazeta 

ukazywała się regularnie, a artykuły w niej 

zamieszczane były ciekawe, aktualne, 

przemyślane i oczywiście pisane piękną, 

poprawną polszczyzną. Jego zadaniem jest 

czytanie, ocena i poprawianie tekstów innych 

dziennikarzy, czyli przygotowywanie wydania 

gazety. W większym stopniu niż autor 

odpowiada on za jakość i przydatność tekstu; 

decyduje o dopuszczeniu go do druku. Musi 

się więc wykazać odpowiedzialnością za 

słowo.  

Paweł jest bardzo pracowity i 

obowiązkowy. Opieka nad gazetką szkolną to 

zajęcie niezmiernie czasochłonne, a matura 

tuż, tuż… Wciąż „odgraża się”, że 

przygotowuje do druku ostatni numer i wciąż 

znajduje czas na kolejne wydanie. Potrafi 

pogodzić swoje obowiązki i pasje z nauką. 

Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, bierze 

udział w olimpiadach, jest członkiem „Teatru 

bez Nazwy” (aktualnie przygotowuje się do 
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konkursu recytatorskiego), aktywnie działa w 

Samorządzie Uczniowskim.  

Paulina Żebrowska 

Jak radzić sobie ze STRESEM? 
 
 
W poszukiwaniu przed maturą metod 
uspokajających natrafiłem na kilka 
bardzo przydatnych rad dotyczących 
stresu, a konkretnie radzenia sobie z 

nim Oto, sposoby które sprawią, 
że to Ty zapanujesz nad stresem, a 

nie odwrotnie ;D  
 
Utrzymuj kontakt z naturą - 
pachnący świeżością las i śpiew 
ptaków może dostarczyć ci energii, 
której nie mają w sobie betonowe 
osiedla  
 
Miej czas właśnie dla siebie - zrób 
sobie przyjemność - tak jak lubisz. 
Wyłącz telefon, usiądź wygodnie w 
fotelu lub idź na spacer  
 
Porozmawiaj z kimś kto naprawdę 
ma ochotę cię wysłuchać - nie 
udawaj kogoś kto nie może się mylić 
ani okazywać słabości. Pozwól sobie 
pomóc.  
 
Stosuj techniki relaksacyjne - może 
to być joga, medytacja czy proste 
kontrolowanie oddechu. Sprawią, że 
poczujesz się wyciszony i spokojny ( 
ale musisz być systematyczny)  
 
Uprawiaj sport - ćwiczenia fizyczne są 
niewątpliwie lepszym sposobem na 
okiełznanie stresu niż obsesyjne 
myślenie o tym co może się wydarzyć i 
zamartwianie się  
 

 
Zdrowo się odżywiaj - pamiętaj, że 
istnieje związek między fizyczną i 
psychiczną stroną człowieka. Unikaj 
używek; papierosów, kawy, alkoholu. 
Przecież tylko w "zdrowym ciele – 
zdrowy duch"  
 
Rozwijaj w sobie poczucie humoru - 
stare przysłowie mówi, że śmiech to 
zdrowie. Jest w tym dużo racji.  
 
Naucz się lepiej gospodarować 
czasem - sporządzaj plan dnia, a 
nawet tygodnia, spis rzeczy, które 
masz do załatwienia bardzo pilnie i 
takich, które mogą jeszcze zaczekać. 
Zorganizuj dobrze miejsce pracy.  
 
Stawiaj sobie realistyczne cele - 
ustal co chcesz osiągnąć i w jakim 
czasie. Sporządź plan działań, ale nie 
bądź dla siebie zbyt wymagający.  
 
Nie staraj się być perfekcjonistą - 
każdy popełnia błędy. Nie musisz  
wszystkiego robić bezbłędnie. Bądź dla 
siebie tolerancyjny.  
 
Nie troszcz się o rzeczy, na które 
nie masz wpływu -nie jesteś w stanie  

wpłynąć na pogodę, ani na 
zaprzestanie wojen na świecie. Pozwól 
by życie toczyło się samo, a ty 
koncentruj się tylko na tym nad czym 
masz władzę. 

Michał Borowski
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HIP-HOP GŁOSEM POKOLENIA 

Dziesięć miesięcy w roku, cztery 
tygodnie w miesiącu, pięć dni w 
tygodniu, prawie co dzień. Godzina 
7.50, wszyscy młodzi ludzie (prawie 
wszyscy) zmierzają wciąż w to samo 
miejsce. Tak, zgadza się, oni idą do 
szkoły. Jedni, z uśmiechem, mając na 
celu zdobywanie nowej wiedzy, inni 

niechętnie, z przymusu rodziców. 
Jedni chcą być w czołówce najlepszych 
uczniów w szkole, drudzy by tylko 
„przejść” z klasy do klasy.  

W szkole , jak to w szkole – 
monotonia. Na korytarzu te same 
twarze, wciąż te same lekcje, święta, 
akademie, gdzie wszyscy śmigają w 
kancikach, spódniczkach i białych 
koszulach. Ktoś czyta przemówienia, 
choć większość uczniów albo ich nie 
rozumie, albo po prostu nie słucha. 
Jednak jak w codziennym życiu są 
dobre i złe chwile, tak i w życiu 
szkolnym są bardziej ciekawe i mniej 
ciekawe (o których była mowa 
wcześniej). Do tych pierwszych należy 
dyskoteka szkolna. Rzesze fanów 
muzyki współczesnej ściągają, by się z 
lekka rozerwać. Wchodzą na salę. Ilość 
decybeli sprawia, że głośniki mało co 
nie wyskoczą z membrany, kolorowe 
światła migają po ścianach, w 
powietrzu czuć zapach spoconych ciał 

wyginających się w rytm muzyki. Przez 
godzinę lecą kawałki polskiego Dance-
a, przeplatane piękną wiązanką disco 
polo. Chłopaki w koszulkach na 
ramiączka pokazują doskonałą 
znajomość tekstów. Osobiście nie 
dzielę ludzi na mieszkających na wsi 
czy w mieście, każdy lubi, co chce, ma 
swoje upodobania, ale bez przesady. 
Na taką dyskotekę nie przychodzą 
tylko ludzie kochający utwory typu: 
„Kobiety rządzą nami …” i „Jesteś 
szalona …”. Są też tacy, którzy dobrze 
bawią się przy innym rodzaju muzyki, 
ale chyba rzadko kto to rozumie. Po 
długich namowach i prośbach w 
głośnikach słuchać hip-hopowy rytm. 

Większość towarzystwa przestaje się 
bawić, staje pod ścianą i patrzy, jak 
kilku chłopaków skacze do góry. Nie 
są po prostu akceptowani. Nikt nie 
rozumie, że to jest dla nich świetne, 
może to lubią, w ten sposób 
odreagowują szarość codziennego 
życia. W małym miasteczku jak nasze, 

pod tym względem jest po prostu 
zacofanie. W Warszawie czy w innych 
większych miastach co trzeci chłopak 
słucha hip-hopu. Są koncerty, 
imprezy, kluby, festiwale (Opole). To 
muzyka nowego pokolenia, teksty o 
prawdziwym życiu, które jest dookoła 
nas. Uważam, że każdy powinien mieć 
prawo do tego, co lubi. Ty bujasz się w 
rytmie „O Ela Ela …”, ja wolę 
poskakać przy „Sensacji”. Jeśli 
większość gości bawi się na dyskotece 
przez dwie godzinę, to dlaczego 
mniejszość nie może się wyszaleć 
przez te 15 – 20 minut. Kumam, że na 
wiejskich przytulankach króluje disco 
polo, pani tupie nóżką, melodyjka z 
organ i jedziemy. Nie rozumiem tej 
muzy, nie lubię jej, nie słucham, ale 
toleruję tych, którzy czują inaczej. Ty 
bawisz się dobrze przy: „Zwałka, 
zalana pałka…” to daj się pobawić 
przy innej muzyce. Nie namawiam 
nikogo, żeby słuchał, czy tańczył przy 

hip-hopie. Nie pasi, to wyjdź na 
oranżadę, odpocznij od Krawczyków, 
D-bombu i Boys-ów. Zapuszczasz 
kawałek i słyszysz, wyłącz te 
badziewie, te przekleństwa, jak przy 
tym tańczyć. A jak tańczyć przy 
waszych przebojach, gdzie przez 
dwadzieścia minut leci ta sama 
perkusja, wszystkie piosenki „na jedno 
kopyto”, teksty naprawdę przejmujące, 
dwa rymy i refren – elegancko. Jak tu 
przyjść na dyskotekę z koleżką z 
miasta, to po prostu wstyd. Wbijasz 
się na salę, a tam pajace tańczą przy 
polskim dancie. Ludzie! to nie są 
imieniny waszej babci. 
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Nie napiszę nic więcej, bo nie 
chciałbym nikogo obrazić, ale serio, 
pomyślcie trochę nad tym.  

Dawid Domała 
 

Kartka z pamiętnika 
30.11.2007 

 

Nareszcie koniec tego paskudnego, listopadowego dnia. Chociaż przyznam szczerze, 

myślałam, że będzie gorzej. Od kiedy mama wyszła do szkoły, nie mogłam się skupić na 

niczym. Nawet komputer i wspólne pogaduchy na gg nie przyniosły mi oczekiwanej ulgi. 

Ta wywiadówka przed samymi świętami, to nie był dobry pomysł. Na dodatek nie 

powiedziałam rodzicom o ocenach, jakie zdobyłam w tym semestrze. 

Wreszcie nastąpiło to, czego mogłam się spodziewać. Trzasnęły drzwi, a w nich 

stanęła wzburzona mama. Z jej miny można było wywnioskować, że już nigdy nigdzie nie 

wyjdę, a resztę mego życia spędzę w swoich skromnych czterech ścianach. Rodzice kazali mi 

iść do pokoju i poczekać, aż mnie zawołają. Siedziałam tam z dobre trzydzieści minut a 

wydawało mi się, że to była wieczność. Gdy do nich zeszłam, nie byli zadowoleni. Tata 

odezwał się pierwszy. Zapytał, czemu nie powiedziałam o złotych jedynkach. A ja 

stwierdziłam, że nie było czym się chwalić. Wtedy dostałam bardzo długie kazanie. 

Zaczęli od tego, że najważniejsza jest prawda, a skończyli na tym, czego najbardziej 

się obawiałam, czyli na karze. Za każdą jedynkę miałam zabrane złotówkę kieszonkowego, 

tak, że nic mi nie zostało, choć dostawałam dziesięć złotych na dwa tygodnie. Na szczęście 

telefonu mi nie zabrali. Puste konto szybko dało o sobie znać. Zakazu na komputer nie 

miałam, o znaczy był, mogłam korzystać, gdy było mi coś potrzebne do szkoły a zawsze się 

coś takiego znajdzie.:) 

Na końcu powiedzieli bardzo ważne słowa, które wzięłam sobie do serca. Znaczyły 

one, że kary nie są za oceny, tylko za to, że nie jestem z nimi szczera. Dlatego teraz 

postanowiłam sobie, że wezmę się do roboty, poprawię oceny i będę mówiła o piątkach i o 

jedynkach. Wolę dostać kazanie i słuchać go przez godzinę niż później być bankrutem. 

 

Marta Trzcińska. 
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Jak zawsze witam Was młodzieży i liczę, że z niecierpliwością czekaliście na kolejny jakże interesujący i 

zapierający dech w piersiach artykuł mego autorstwa. Idą święta! Tak jest, moi mili. Zakładam, że nie zaskoczyłam 

nikogo tą błyskotliwą myślą, ale jednak czym może zadziwić blondynka :) Kończąc już o moich kompetencjach, 

wracamy do tematu, któremu ten numer jest poświęcony. Powtórzę się więc jeszcze raz, idą święta, co za tym idzie 

w naszych domach, na ulicach, a także w naszej szkole zabłysnęło mnóstwo świecidełek, zawisły łańcuchy o 

kolorach, które szczerze mówiąc ciężko nawet jakoś nazwać.  Kiczowato czy nie, wszystko musi być wielobarwne, 

wesołe i przesłodzone. Oczywiście rodziny spędzające czas przy jednym stole, choinka, prezenty pod nią i 

związane z nimi coraz cieńsze portfele mają tu priorytetowe znaczenie  W tym wszystkim tkwi magia świąt i 

towarzyszący nam w owym okresie entuzjazm. Nie zaskoczę  zapewne faktem, że przedstawię wydarzenia, które 

pozwolą nam poczuć ducha tegorocznych świąt. Powinnam zamieścić jak najwięcej propozycji z naszej gminy, 

jednak NOK  na ten czas wprowadza nas w Bożonarodzeniowy  klimat filmem familijnym pt. „Renifer Niko ratuje 

święta”, wnoszę, że jednak najlepiej będzie,  gdy Niko będzie  ratował je z trochę młodszą publiką  Sprawdźmy 

więc, co oferują nam okolica.  

   

 

WARSZAWA: 

 

Blues pod choinkę: 
Data początku: 

19.12.2009, 18:00 

Data zakończenia: 

20.12.2009, 23:59 

Adnotacja: impreza długoterminowa 

Miejsce: Wiślicka 8 

Cena biletu:5 zł 

Koncerty bluesowe z udziałem takich zespołów jak: 

Crossroads, Hoodoo Band i J.J. Band. Prezent „pod 

choinkę” dla wszystkich fanów bluesa. 

 

A my do Betlejem- spektakl 
Data: Sobota, 19 grudnia 2009r., 19:00 

Miejsce: Teatr rampa ul. Kołowa 20 

Cena biletu:  

-bilet normalny - 50 zł 

- bilet ulgowy - 40 zł 

- bilet grupowy – 30 zł 

Reż. : Piotr Furtman 

Występują : Katarzyna Kozak, Katarzyna Żak, Ola 

Pietraś, Agnieszka Fajlhauer, Piotr Furman, 

Mieczysław Morański, Jarosław Witaszczyk, Daniel 

Zawadzki 

Opis spektaklu: "A my do Betlejem" to 

przedstawienie teatralne sensu stricte. Wydawałoby 

się, że tak ograny temat może być tylko estradą lepiej 

zrobioną. W tym przypadku chodzi o coś innego. 

Piotr Furman wraz z kolegami – aktorami stworzyli 

specyficzne przedstawienie – teatr na pustej 

podłodze. Nie ma tu szopy, żłóbka, osiołka, 

realistycznie ich nie ma, ale w zaskakujący sposób 

są! Spektakl bez scenografii – wydawałoby się 

niemożliwe – a jednak! Tylko muzyka 

(wspaniałe wielogłosowe aranżacje) aktor, światło i 

wysublimowane poczucie humoru jakie znają 

Państwo z wcześniejszych Spektakli RAMPY. A co 

najważniejsze: brzmienie idealnie dobranych i 

wyćwiczonych głosów. 

 

 NASIELSK: 

 

Kolejne spotkanie ze Sceną Zaułek- koncert. 

Data: 17.12.2009, 19:00 

Miejsce: NOK 

Cena biletu:  

-normalny- 10 zł 

-ulgowy- 5 zł 

Co prawda wydarzenie to mało wspólnego ma z 

Bożym Narodzeniem, jednak uznałam, że powinno 

znaleźć się w dzisiejszym numerze. Basia 

Raduszkiewicz, czyli główna bohaterka tego 

przedsięwzięcia ma na koncie wiele sukcesów, NOK 

pisze: „Zdobyła I nagrodę na Olsztyńskich 

Spotkaniach Zamkowych Śpiewajmy Poezję. Na 

Festiwalu Sztuki Estradowej została doceniona jako 

najciekawsze zjawisko sezonu. W nagrodę 

otrzymała możliwość nagrania recitalu w Studiu 

Agnieszki Osieckiej w Warszawie.” Łączy ona w 

swojej muzyce elementy muzyki awangardowej,  

jazzowej i sakralnej. Wydaje mi się, że jest to postać 

godna uwagi. Powiew jakiejś świeżości w naszych 

skromnych okolicach . Wypadałoby choć trochę to 

docenić. 
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Wasza ulubiona…  

Aleksandra Popowska 

 

HUMOR Z ZESZYTÓW 
SZKOLNYCH 

 
Życiorys Słowackiego 

Słowacki urodził się w latach 1809 – 1849. 

Urodził się i umarł bezdzietny. 

Matką jego była Salmonella Słowacka. 

Rodzicami poety byli Salomon i Euzebiusz 

Słowaccy. 

Mając 5 lat, umarł mu na skrzela ojciec. 

Słowacki był wątły, bo odziedziczył po ojcu 

płuca.  

Słowacki miał ukochaną Ludwikę, na której 

się opierał, pisząc wiersze. 

Miał wiele kochanek wśród kobiet. 

Nosił krótką kamizelkę i spodnie tego samego 

koloru. 

Miał swój interes na giełdzie. 

Całymi dniami pisał po nocach.  

Słowacki na swoim pogrzebie widział tylko 

garstkę najbliższych przyjaciół. 

Kiedy zmarł, jego dusza została przewieziona 

do Polski. 

Uczniowskie opinie o „Kordianie” 

Osobiście uważam, że „Kordiana” napisał 

Słowacki. 

Kiedy Juliusz Słowacki zawiódł się na Marii 

Wodzińskiej, wziął się za Kordiana. 

„Kordian” jest tragedią, która należy do 

cienkich. 

Składa się z trzech części: pierwszej, drugiej i 

trzeciej. 

Problemy Kordiana można wyraźnie dostrzec, 

czytając „Kordiana”.  

Kordian w II akcie toczy się w różnych krajach 

Europy. 

Kochali się z Wiolettą do utraty tchu, lecz bez 

wzajemności. 

Kordian był nieszczęśliwy, bo kiedy chciał, to 

nie mógł, a kiedy mógł, to nie chciał. 

Spiskowcy zostawili go na los pastwy. 

Car, idąc do celu, opierał się na mordzie. 

Car się zlitował i zamienił mu karę śmierci na 

żywot wieczny. .. 

.i o innych utworach Słowackiego 

Czytelnicy czytają dziś poezje Słowackiego z 

łzą rozczulenia w jednym, a zachwytu w 

drugim oku. 

Słowacki wszystko, co widział, przerabiał na 

poezję. 

Poeta przez długie lata gładził swój język. 

Autor w wierszu „Smutno mi, Boże…” 

ukazuje nam swoje wnętrze i mówi, że jest mu 

niedobrze.  

Beniowski zabił sześciu Kozaków. Jeden z 

nich umarł, a inni uciekli. 



 

 

 

23 

Czytając wiersze Słowackiego, jestem bardzo z nich zadowolony i doceniam je.  

HUMOR  
 

 

Blondynka i brunetka oglądają telewizję. Brunetka mówi: 

- Zobacz, Benedykt16. 

Na to Blondynka: 

-A Kubica który? 

 

- Co łączy blondynkę z cegłą?  

- Pustak! 

 

- Co robi blondynka leżąca na podłodze w sklepie? 

- Szuka niskich cen! 

 

Na zajęciach nauczycielka pyta:  

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy zaczyna się rok szkolny. 

 

Dlaczego blondynka wyrzuca zegarek przez okno? 

- Patrzy jak czas leci. 

 

Mama pyta się swego synka: - 

 Jasiu, jak się czujesz w szkole?  

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem. 

 

Chuck Norris śpi przy włączonym świetle. Nie dlatego, że boi się ciemności - to 

ciemność boi się jego. 

 

Chuck Norris miał wystąpić w Titanicu, ale nie wystąpił, wiesz czemu ? 

 Bo by wszystkich uratował. 

 

Tylko Chuck Norris potrafi skoczyć z krawężnika na bungy. 

 

To Chuck Norris nauczył kopać prąd. 

 

Przyszła baba po mleko i... dostała z bańki. 

 
Wybrali: Paweł Obojski, Mateusz Piątkowski 
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Dawid Domała
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