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  Wywiad z Panem Dyrektorem  

mgr Grzegorzem Duchnowskim  

   

Jesteśmy uczniami klasy pierwszej i chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie zmiany czekają 
nas w szkole ponadgimnazjalnej w porównaniu ze starszymi rocznikami? 
 

Zmian jest  wiele, przede wszystkim dotyczą one zmian programowych.  W przypadku liceum po-
legają na tym, że w drugiej klasie istnieje możliwość wyboru przedmiotów, których uczeń będzie 
uczył się na poziomie rozszerzonym. Ukierunkuje to licealistów do podjęcia studiów po ukończe-
niu szkoły.  Jeśli chodzi o technikum, zmiany są większe, ponieważ  dotyczą one zarówno przed-
miotów ogólnokształcących, jak i  przedmiotów zawodowych, a szczególnie egzaminu z przygoto-
wania zawodowego. Ma wejść wiele nowych rozwiązań związanych z tzw. kwalifikacjami. Będą 
polegały one na tym, że po klasie drugiej i w klasie czwartej będą przeprowadzane tzw. egzaminy  
na pierwszą kwalifikację i na drugą kwalifikację. W szkole zawodowej będzie podobnie. Można 
powiedzieć, że są bardzo znaczące i istotne różnice miedzy tym, czego wy aktualnie,  jako klasa 
pierwsza,  uczycie się i będziecie uczyć, a tym, czego uczą się i uczyli wasi poprzednicy, mimo że 
też chodzili do liceum.  
 

 Czy od zawsze chciał Pan pracować w oświacie? Czy planował to Pan? 
 

 Od zawsze to może nie. Będąc w waszym wieku, trudno było jednoznacznie podjąć decyzję odno-
śnie własnej kariery zawodowej, ale już gdzieś  w wieku 17-18 lat planowałem pracować w oświa-
cie. Skończyłem odpowiednie studia i moje plany się ziściły, zostałem nauczycielem. A czy plano-
wałem? Myślę, ze po części  tak, a  po części samo życie  przyniosło to rozwiązanie i znalazłem się 
w szkole. 
  

 Jak się Pan czuje w roli dyrektora? Czy jest Pan dumny z pełnionej przez siebie funkcji? 
 

Czuje się dobrze. Świadczy o tym fakt, że jestem dyrektorem już 27 rok.  Czy jestem dumny?  
Może słowo ”dumny” to za dużo powiedziane, ale jestem bardzo zadowolony z tego, co robię i z 
kim pracuję. Sami  widzicie, że mamy nową piękną  szkołę,  większość uczniów jest zadowolona z 
pobytu tutaj.  Szkoła osiąga dobre wyniki dydaktyczne, mamy dość oryginalny i sprawdzający się 
program wychowawczy. Młodzież czuje się bezpieczna, ma możliwość pogłębiania wiedzy i rozwi-
jania zainteresowań. Ci, którzy uczyli się tutaj, są zadowoleni, bo dostają się na studia i tam kon-

tynuują edukację. Mam powody do zadowolenia,  a nawet jestem dumny z tego, co posiadamy i 
co  służy przede wszystkim młodzieży.  
 

Czym jest dla Pana szkoła? 

Szkoła jest dla mnie drugim życiem. Pracuję w niej od 36 lat, więc jestem bardzo związany z nią 
zarówno jako  placówką,  jak i instytucją. Praca z młodzieżą mnie pasjonuje i satysfakcjonuje, 
więc robię to, co lubię. Mogę powiedzieć, że szkoła jest po części moim drugim domem, w którym 
spędzam bardzo dużo czasu. 
  

Jak wspomina Pan swoje pierwsze spotkanie ze szkolą, pierwsze lekcje i pierwszą klasę? 

Było to dość dawno, bo w 1976 roku. Pracowałem jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w 

szkole zawodowej. Tak jak to początki - czy w nauce, czy w pracy - bywają trudne, ale ciepło  

wspominam ten czas. Byłem młody, młodzież była nieco inna i kierunki, w których ją kształcili-

śmy również.  Wspominam bardzo miło i pozytywnie to, co robiłem na początku swojej kariery 

zawodowej. Po 10 latach pracy jako nauczyciel w 1986 roku zostałem dyrektorem i tak do dzisiaj 

tę funkcję sprawuję.  
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A co sądzi Pan o uczniach naszej szkoły?  Jakby ocenił Pan swój kontakt z młodzieżą? 
 

Młodzież, jak wszędzie, jest różna. Bardzo sobie  cenię pracę z uczniami. Oczywiście  znakomi-
ta większość traktuje sprawy poważnie, rozumie, po co przychodzi do szkoły, chce się uczyć, 
by móc wybrać dalszą drogę swojej kariery zawodowej lub naukowej. Uważam, że kontakt jest 
dobry, taki jaki powinien być między dyrektorem a młodzieżą. Zdarzają się przypadki dość 
niesfornych zachowań, ale na bieżąco staramy się je eliminować. Mam do tego swoich współ-
pracowników: doświadczoną, wykwalifikowaną, wykształconą kadrę pedagogiczną i myślę, że 
wspólnymi siłami, z udziałem rodziców staramy się rozwiązywać wszystkie problemy. Wiem, 
że niektórzy mogą troszeczkę narzekać, że spotkanie ze mną nie zawsze należy do przyjem-
nych, ale to tylko nieliczna grupa, która wchodzi w konflikt z prawem czy z nauczycielami. Ci, 
którzy się uczą, dobrze zachowują, realizują podstawowe obowiązki szkolne, myślę, że mogą 
być tylko zadowoleni, nic im nie grozi.  
 

Jak układa się Panu współpraca z gronem pedagogicznym? 
 

Moim zdaniem, współpraca układa się bardzo dobrze. Stanowimy zespół ludzi rozumiejących 
problemy dydaktyczne i wychowawcze, staramy się tak kształcić, żeby uczniowie byli zadowo-
leni i właściwie przygotowani do zdania egzaminów i podjęcia dalszej nauki, Bardzo wysoko 
oceniam również współpracę z pozostałymi pracownikami szkoły. Nie pierwszy rok pełnię 
funkcję dyrektora, więc myślę, że moje doświadczenie w tej mierze jest  bardzo istotnym ele-
mentem naszej dobrej współpracy.  
 

Jakie cechy ceni Pan w nauczycielach? 
 

Przede wszystkim sumienność, odpowiedzialność, wiedzę i umiejętność przekazywania jej 
uczniom. Nauczyciel to człowiek z powołaniem, powinien przekazywać  nie tylko samą wiedzę, 
którą posiada,  ale także sporo serca. Myślę, że moi współpracownicy takie cechy posiadają i 
taki sposób nauczania realizują. 
 

Jaka jest Pana dewiza życiowa? 
 

Mam ich wiele, ale przede wszystkim prawdomówność oraz działanie takie, które by nie szko-

dziło innym i uwzględniało poglądy drugiego człowieka.  Moja dewiza, którą kieruję się w pra-

cy, to uczciwość, kompetencja w działaniu i odpowiedzialność. Są to cechy, które według mnie 

są najważniejsze w życiu  każdego człowieka, a dyrektora szkoły szczególnie.  

Bardzo dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na nasze pytania. 

Wywiad przeprowadzili: Anita Dzieńkowska i Maciej Ziemak 
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Wydarzenia z życia szkoły 

W każdej rzeczywistości nosimy w sobie Ojczyznę. Choćbyśmy w to nie wierzyli, choćby-

śmy za wszelką cenę odrzucali myśl o tym, co dla niejednego jest wzniosłe i ważne, a inne-

mu pachnie niepotrzebnym patosem - Polskę nosimy w sobie. „Niosła się” w nas myśl o 

Polsce, o Dniu Niepodległości, kiedy wsłuchiwaliśmy się w słowa wypowiadane podczas 

akademii przygotowanej przez uczniów klas: I Loa i Losb pod kierunkiem Pani Iwony Górec-

kiej. W akademii uczestniczyła cała społeczność szkolna, która w skupieniu i z ogromną 

uwagą wysłuchała tekstów  związanych tematycznie z historią państwa polskiego i Polaków. 

Uroczystość ta miała bardzo podniosły charakter. Młodzież z ogromnym przejęciem  i zaan-

gażowaniem recytowała wiersze, które wywoływały w słuchaczach refleksję nad tragicznymi 

losami Polaków, ale jednocześnie i dumę z faktu, iż mimo trudnej sytuacji Polacy potrafili 

odzyskać niepodległość po 123 latach niewoli. O utrwalenie i utrzymanie dopiero co odzy-

skanej niepodległości przyszło jednak narodowi polskiemu toczyć krwawe boje. Przypieczę-

towaniem dzieła odrodzenia Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska, w której naród polski 

obronił odzyskaną niepodległość. Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął wła-

dzę, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 193-

7 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Jednak dzień ten był już od 1919 roku ob-

chodzony jako Święto Niepodległości. Od tego czasu jest jedną z najważniejszych uroczysto-

ści celebrowanych przez Polaków w kraju i zagranicą.  

Magdalena Świderska 

Dla Niepodległej... 
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Wydarzenia z życia szkoły 

 

Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na 123 lata utraciła niepodległość. Zabor-
cy – trzy mocarstwa: Austria, Prusy i Rosja podzielili między siebie polską ziemię, a Polakom 
chcieli narzucić swoją kulturę, język i religię. Cztery pokolenia żyjących pod zaborami Polaków 
modliły się słowami Mickiewicza „o niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej”.  Nasz na-
ród się  nie poddawał. Każde pokolenie stawało w obronie tych najcenniejszych wartości. Wal-
czyło też w wielkich powstaniach narodowych. Kończyły się one jednak klęską. Dopiero świato-
wy konflikt, w roku 1914, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szan-
są na  niepodległość, którą Polska odzyskała 11 listopada 1918 r.  

LITANIA PIELGRZYMSKA 

O wojnę powszechną za wolność ludów, 

Prosimy Cię, Panie. 

O broń i orły narodowe, 

Prosimy Cię, Panie. 

O śmierć szczęśliwą na polu bitwy, 

Prosimy Cię, Panie. 

O grób dla kości naszych w ziemi naszej, 

Prosimy Cię, Panie. 

O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej, 

Prosimy Cię. Panie.                                                    Adam Mickiewicz 

Rys. Agata Papierska 
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Tradycje szkolne 

Andrzejki - Dzień Świętego Andrzeja Apostoła, najhuczniej świętowany w Szkocji, w kraju, 

którego Św. Andrzej jest patronem. W Polsce w wigilie tego dnia  lub w tym dniu w zależ-

ności od regionu, wróży się przyszłość, szczególnie matrymonialną. 

Święty Andrzej Apostoł był bratem Św. Piotra i uczniem Jana Chrzciciela, prowadził dzia-

łalność misjonarską nad Morzem Czarnym. Zginął ukrzyżowany na Peloponezie w mieście 

Patres 30 listopada 30 roku na krzyżu w kształcie litery X (stąd nazwa Krzyż Świętego 

Andrzeja). Jest patronem Szkocji i Rosji. 

 

Zwyczaje i wróżby andrzejkowe 
 
Do najbardziej znanych wróżb andrzejkowych należy oczywiście lanie roztopionego wosku 
na wodę. Wosk można lać przez dziurkę np. w kluczu. Na podstawie kształtu woskowej 
figurki lub kształtu cienia rzucanego przez nią przewidujemy przyszłość lejącego. 
Większość wróżb Andrzejkowych ma na celu przepowiedzenie, która z panien pierwsza 
wyjdzie za mąż i tak na przykład :  

Każda z panien bierze kość i układa w pokoju w dowolnie wybranym miejscu, następ-

nie do pokoju wpuszcza się psa, której kość wybierze ta może szykować się już do ślubu. 
Co przebieglejsze panny smarowały kość masłem aby dodatkowo zachęcić czworonoga. 
Innym sposobem wywróżenia szybkiego zamążpójścia jest zabawa z butami. Panny usta-
wiają buty z lewej nogi jeden za drugim w pokoju po czym ostatni przestawiają na począ-
tek tak długo aż pierwszy but nie dotknie progu. Panna, której but pierwszy dotknie pro-
gu, pierwsza wyjdzie za mąż. 
Aby wróżby się sprawdziły w niektórych rejonach Polski panny przez całą noc pościły po 
czym wieczorem zjadały słonego śledzia i bez popijania kła-
dły się spać z męskimi spodniami pod poduszką. W tę noc 
miał im się przyśnić przyszły mąż. 

Inne wróżby Andrzejkowe, to na przykład wróżenie z 
obierki: należy obrać jabłko tak żeby powstała jedna obierka 
po czym rzucić ją za siebie, kształt obierki ma oznaczać 
pierwszą literę imienia przyszłego męża. 

Można też położyć pod trzy filiżanki monetę, obrączkę, 

listek czwartą zostawiając pustą. Po przemieszaniu filiżanek 
wybieramy jedną z nich i jeśli trafiliśmy na monetę wróży to 
bogactwo, obrączka przepowiada zamążpójście, listek-miłość 
zaś pusta filiżanka oznacza, że w nowym roku nie wydarzy 
się nic nowego. 
A jak poznać imię przyszłego małżonka/żony? Wkładamy pod poduszkę karteczki z wypi-
sanymi imionami rano po przebudzeniu się wyciągamy jedną z kartek i odczytujemy z niej 
imię lubego. 
Inny sposób na poznanie imienia ukochanego jest wycięcie z papieru serca napisanie na 
nim imion, po czym przebicie go igłą od tyłu. Imię na jakie trafi igła to, oczywiście, imię 
przyszłego narzeczonego. 
Ale Andrzejki to nie tylko wróżby, w niektórych rejonach kraju np. na Rzeszowszczyźnie 
wierzono, że w tą noc schodzą na ziemię dusze potępieńców. W celu ich odstraszenia roz-
palano niewielkie ogniska tzw. "ognie Świętego Andrzeja".  
 

Wyszukała: Malwina Morawska kl. III TE 

ANDRZEJKI 
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U Andrzeja Czarodzieja  

Jeśli chcesz poznać własną przyszłość, zapraszamy do Sa-
lonu Wróżb w naszej szkole. Profesjonalne wróżki powróżą 
Wam za niewielką opłatą. 30 listopada (piątek).  

Serdecznie zapraszamy!!! 

Organizator: Samorząd Uczniowski 

Rys. Daria Ostrowska 



Horoskop andrzejkowy tylko dla panien na wydaniu 

Chcesz znaleźć ukochanego, nie wiesz kiedy wyjdziesz za mąż, a może niecierpliwie czekasz na re-

alizację skrytego marzenia? Dziś andrzejki. Najlepszy dzień w roku, by wywróżyć sobie przyszłość. 

Znajdź swój znak zodiaku i sprawdź, jaką wróżbę dla Ciebie przygotowaliśmy.  

Baran (21.03-19.04)  

Twoim ideałem jest silny, prawdziwy mężczyzna. Lubisz przebywać w męskim towarzystwie. Masz dużo wdzięku 

i jesteś lubiana. Charakterem pasujesz do osób spod znaków - Lwa i Strzelca.  

Wróżba dla Ciebie  

Chcesz dowiedzieć się, na jaka literę zaczyna się imię ukochanego przeznaczonego Ci przez los? Do tej wróżby 

musisz użyć jabłka, a dokładniej jego skórki. Ale uwaga! Musisz to zrobić w ten sposób, żeby powstała jedna 

obierka. Rzuć nią za siebie przez lewe ramię i odczytaj literę utworzoną przez leżąca na podłodze obierzynę.  

Byk (20.04-21.05)  

Jesteś bardzo ładna, rozsądna, pogodna i raczej zadowolona z życia. Twoją wadą bywa upór i brak tolerancji. 

Charakterem pasujesz do osób spod znaków - Panny i Koziorożca.  

Wróżba dla Ciebie  

Zawieś pierścionek albo obrączkę na czerwonej nitce. Ustaw wahadełko nad szklanym naczyniem wypełnionym 

wodą.  Rękę trzymaj nieruchomo i obserwuj obrączkę. Jeśli wahadełko nie poruszy się, upłynie wiele lat, nim 

spotkasz ukochana osobę. Gdy wahadełko zacznie się kołysać i uderzać o brzegi naczynia, policz, ile razy zro-

bi to w ciągu pięciu minut. Wynik odejmij od łącznej sumy liter swojego imienia i nazwiska. Na przykład - w 

imieniu i nazwisku jest razem 17 liter, a obrączka uderzyła 15 razy. Oznacza to, że za dwa lata weźmiesz 

ślub. Jeśli wynik odejmowania jest ujemny, jeszcze w tym roku zmienisz stan cywilny.  

Bliźnięta (22.05-21.06)  

Chętnie się uczysz i zgłębiasz tajemnice świata. Jesteś wrażliwa, trochę nerwowa i troszeczkę przewrażli-

wiona na swoim punkcie. Charakterem pasujesz do osób spod znaków - Wagi Wodnika.  

Wróżba dla Ciebie  

Potnij czystą kartkę na trzynaście równych części. Na sześciu z nich napisz swoje najskrytsze marzenia, naj-

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

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

kawałki papieru. Który pierwszy wypłynie na powierzchnie wody, to marzenie pierwsze się spełni.  

Rak (22.06-23.07)  

Cicha, łagodna, dobra... Potrafisz tak sterować innymi, 

że nie mają pojęcia o tym, że narzucasz im swoją wo-

lę. Myślą, że to oni się Tobą opiekują. Kiedy tego wy-

maga sytuacja, stajesz się odważna i waleczna. Cha-

rakterem pasujesz do osób spod znaków - Skorpiona i 

Ryb.  

Wróżba dla Ciebie  

Szpilka prawdy. Potrzebne jest 7 lub 13 szpilek. Włóż 

je do kubka, potrząśnij i wysyp na stół przykryty ob-

rusem. Następnie odczytaj, jakie litery zostały utwo-

rzone przez rozsypane szpilki.  

A. przed Tobą podróż lub przeprowadzka  

E. pomyślność w miłości i w nauce, jeśli litera jest od-

wrócona - przejściowe kłopoty  

H. szczęście w miłości, małżeństwo  

K. sukces zawodowy  

L. uważaj na złodziei, jeżeli litera jest odwrócona -- 

ostrzega przed chorobą lub wypadkiem  

M. wyjątkowo korzystna propozycja  

N. okres dobrej passy  

T. pomoc przyjaciół  

W. uwaga na oszustów wokół siebie  

V. ktoś będzie chciał cię wykorzystać  

X. szczęście sprzyja ci we wszystkim  

Lew (24.07-23.08)  

Jesteś władcza, impulsywna, zarozumiała? Nie, to tylko pozory, pierwsze wrażenie. Jesteś delikatna i czuła. 

Bardzo oddana osobom, które kochasz. A kiedy ich szczęście jest zagrożone, walczysz jak prawdziwa lwica. 

Charakterem pasujesz do osób spod znaków - Barana i Strzelca. Wróżba dla Ciebie  

Zanim pójdziesz spać, włóż pod poduszkę karteczki z męskimi imionami i rano wyciągnij jedną. Tak będzie 

nazywał się twój przyszły mąż  
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Panna (24.08-23.09)  

Inteligentna, bardzo pracowita i odpowiedzialna. Może trochę nieufna i sceptyczna. Tolerancyjna, ale gdy ktoś 

Cię zrani, nadużyje Twojego zaufania, stajesz się nieustępliwa. Charakterem pasujesz do osób spod znaku - Ko-

ziorożca. 

Wróżba dla Ciebie  

Odpowiedzi na jedno, najważniejsze pytanie możesz szukać w książce. Sformułuj je w ten sposób, by można od-

powiedzieć na nie "tak" lub "nie". Otwórz na chybił trafił jakąś książkę i sprawdź numer strony. Jeśli jest dwu- 

lub trzycyfrowy, dodaj do siebie cyfry, aż uzyskasz jedną cyfrę. Wynik parzysty to "tak", nieparzysty "nie".  

Waga (24.09-23.10)  

Uwielbiasz komplementy. Chcesz, by wszyscy mężczyźni do Ciebie wzdychali. Lubisz piękne i drogie przedmio-

ty, wygodne, wystawne życie. Ale nie jesteś materialistką i egoistką. Potrafisz być czuła,  troskliwa... cudowna. 

Charakterem pasujesz do osób spod znaków - Bliźniąt i Wodnika.  

Wróżba dla Ciebie  

Pod trzema spodeczkami należy schować: obrączkę, monetę i listek. Następnie należy spodeczki zamienić miej-

scami oraz wybrać jedną z nich. Jeżeli trafimy na obrączkę - czeka nas miłość, listek - ślub, monetę - pienią-

dze.  

Skorpion (24.10-22.11)  

Dzielna, przedsiębiorcza i bardzo inteligentna. Potrafisz walczyć o swoje. Masz cięty język i tysiące argumen-

tów na potwierdzenie swoich racji. Tylko od czasu do czasu pragniesz wtulić się w męskie ramiona i stać się 

małą, bezradną kobietką. I od czasu do czasu tak rób. Charakterem pasujesz do osób spod znaków - Raka i 

Ryb.  

Wróżba dla Ciebie  

Wytnij serce z papieru i napisz na nim męskie imiona. Następnie serce odwróć zapisaną stroną do dołu i prze-

kłuj je igłą. Imię na które natrafimy należy do naszego przyszłego ukochanego. Jeżeli nie  

przekłujemy żadnego, to oznacza, że na miłość trzeba jeszcze poczekać...  

Strzelec (23.11-22.12)  

Lubisz flirtować. Jesteś wesoła, towarzyska i sprawiasz wrażenie naiwnej optymistki. Ale tak naprawdę jesteś 

nieustępliwa w zwalczaniu kłamców, oszustów i bufonów. Masz krytyczny umysł i dobrze wiesz, co jest w życiu 

najważniejsze. Charakterem pasujesz do osób spod znaków - Barana i Lwa.  

Wróżba dla Ciebie  

Pomyśl sobie życzenie i zapal dwie zapałki. Trzymaj je płonącymi łebkami do góry. Jeżeli zapałki będą palić się 

"ku sobie", życzenie się spełni w ciągu roku, a jeśli nie --będziesz musiała dłużej poczekać na jego realizację.  

Koziorożec (23.12-20.01)  

Pracowita, obowiązkowa, sumienna, wyrozumiała i łagodna. Same zalety i jedna wada - jesteś zbyt powściągli-

wa w okazywaniu uczuć. Uśmiechaj się częściej, kokietuj mężczyzn, rzucaj na nich urok. Ty to świetnie po-

trafisz. Charakterem pasujesz do osób spod znaków - Byka i Panny.  

Wróżba dla Ciebie  

Wybierz się na spacer, a wracając do domu, policz latarnie. Jeśli liczba jest parzysta, ślub niedaleki. Możesz 

też , mijając je, powtarzać w myślach: kawaler, rozwodnik, wdowiec i znów kawaler...... Na kogo wypadnie przy 

ostatniej latarni , ten będzie Twój.  

Wodnik (21.01-19.02)  

Trochę kapryśna, zmienna i bardzo energiczna. Do głowy przychodzi Ci tysiące pomysłów na sekundę. Niektó-

re niesamowite i bardzo oryginalne. Żyjesz parę kroków nad ziemią i nie lubisz, gdy ktoś Cię na nią siłą spro-

wadza. Charakterem pasujesz do osób spod znaków - Bliźniąt i Wagi.  

Wróżba dla Ciebie  

Weź do ręki grosik. Wymyśl sobie jakieś życzenie. Następnie rzuć monetę z odległości paru metrów do miski. 

Jeżeli moneta wpadnie życzenie się w tym roku spełni.  
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Próbne matury 

 Maturzyści mają już za  sobą matury – niestety, na razie tylko próbne.  Zadania maturalne 
przygotowało wydawnictwo Operon. Egzaminy próbne trwały od 20 do 22 listopada. Przez trzy 
dni uczniowie naszej szkoły zmagali się z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka 
angielskiego. 

Z języka polskiego maturzyści  mieli do wyboru dwa tematy wypracowań: charakterystykę 
upadłych kobiet  ze "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego oraz "Lalki" Bolesława Prusa lub 
analizę dwóch wierszy Juliana Tuwima. Jak podkreśla wielu przystępujących do próby, ma-
tura należała do trudnych. Nie tylko z powodu tematów wypracowania, ale i czytania ze zro-

zumieniem.  

Z matematyką – królową nauk i jednoczesnym koszmarem większości uczniów było trochę 
trudniej. Tu zdania były podzielone. Umysły ścisłe raczej na matematykę nie narzekają, klasy 
humanistyczne lepiej jednak poradziły sobie z polskim.  

Maturzyści sprawdzili swoje umiejętności, a po wynikach przyjdzie czas na podsumowanie i  
dalszą naukę, bo egzamin próbny to tylko rozgrzewka przed prawdziwą matura w maju, któ-
ra, miejmy nadzieję, nie sprawi już żadnych problemów.  

Bierzemy udział w próbnej maturze z Operonem, ponieważ dla wszystkich jest to okazja do 
poznania procedury, dla uczniów sprawdzenie siebie, a dla nauczycieli możliwość zweryfiko-
wania tego, co jeszcze trzeba powtórzyć.         Ewelina Rutkowska i Ola Lewandowska 

 

Rys. Daria Ostrowska 

Wydarzenia z życia szkoły 
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Pomagamy innym 

Za kilka dni Paulinka skończy 4 latka. Miesza z Rodzicami w Nasielsku. Urodziła się jako 
wcześniaczek i z powodu licznych chorób pierwszy miesiąc życia spędziła w szpitalu.  

Dziewczynka choruje na mózgowe porażenie dziecięce i nie może jak każde dziecko w jej wie-
ku korzystać w pełni z życia. Choroba sprawiła, że nie porusza się samodzielnie, a chciałaby 
biegać i bawić się swobodnie z rówieśnikami. 

Aby tak się stało, potrzebna jest rehabilitacja pod okiem specjalistów.  Na prośbę Rodziców 
Paulinki przeprowadziliśmy akcję charytatywną. Przez kilkanaście tygodni w każdy czwartek 
sprzedawaliśmy upieczone przez siebie ciasta i sprzedawaliśmy je w szkole. Cały dochód z 
akcji przekazaliśmy na konto Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Ogółem zebraliśmy  
1000  zł.  

 

Wielkie, ogromne, z całego  serca podziękowanie za udział w  ak-

cji charytatywnej. To takie fantastyczne, że tyle potrafimy rozdać 

miłości za zupełną darmochę, że czujemy, myślimy i tulimy do serca 

coś, co jest najcenniejsze i jedyne – miłość dla drugiego człowieka! 

 

Ukłony od Samorządu Uczniowskiego! 

  

Nasze sprawy 
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Nasze sprawy 

 

Nikt nie lubi czuć się smutnym i przygnębionym. W tych momentach, co oczywiste, szu-
kamy wsparcia i pocieszenia. Sam wybór zależy od potrzeb i możliwości- można rozma-
wiać z bliską osoba, sięgać po używki lub… zaglądać do Internetu. Ten mechanizm 
ucieczki od rzeczywistości stosowany jest sporadycznie, jednak, niezaprzeczalnie, działa 
jak narkotyk- pozwala na chwilę uwolnić się od problemów życia codziennego, spojrzeć z 
dystansem na świat, poczuć coś nowego i pozbyć się natrętnych myśli. Strona interneto-

wa wydaje się być żywa, a Internet staje się szklaną kulą, w której widzimy siebie będą-
cych w lepszym świecie. Lecz tamten świat, tak jak normalny, nie jest idealny. 
 

W szkole nie idzie Ci za dobrze, rodzice się złoszczą, przyjaciele ignorują, nie widząc pro-
blemu. Uciekasz. Żeby pozbyć się natrętnych myśli, wylewasz swój żal w długiej notatce 
na młodzieżowym forum. Po chwili pojawiają się odpowiedzi: „mam tak samo”, „znam 
Twój ból”, „wiem, co czujesz”. Jak to możliwe? Myślałeś, że tylko Ty masz takie proble-
my? W końcu znalazłeś zrozumienie. Otaczający Cię świat odchodzi w zapomnienie, no-
wi znajomi sprawiają, że czujesz się lepiej… Zacząłeś czuć się bezpiecznie, chłoniesz 
wszystko jak gąbka, czujesz, jak kształtuje się Twoja tożsamość. 
W wirtualnej rzeczywistości poszukujesz namiastki prawdziwych wartości. Każda ze 
stron oddziałuje na Twoje myśli, wolę, uczucia i wyobraźnię, narzucając sposób myśle-
nia. Ale gdzie w tym wszystkim jesteś TY- wartościowy człowiek, który ma własne spoj-
rzenie na świat, zainteresowania, rodzinę i przyjaciół? Przez chwilę zwątpiłeś w swoje 
środowisko, które Cię nie docenia i nie umie pomóc… 
A tu- masz świat w zasięgu ręki! Jesteś niezależny, totalnie samowystarczalny. Wirtual-
na rzeczywistość powoduje uzależnienie od nierzeczywistego, odrealnionego świata gier i 
Internetu, gdzie w końcu możesz realizować swoje najskrytsze marzenia… Wreszcie ro-
bisz to, na co masz ochotę, bez kontroli, zobowiązań i ograniczeń…  
 

I właśnie wtedy nadchodzi moment powrotu. Dla większości może to być zwykłe wyłą-
czenie komputera, ale dla niektórych spektakularny powrót do szarej, dręczącej rzeczy-
wistości, która przytłacza młodego człowieka na każdym kroku. Znasz to uczucie? 

Mam nadzieję, że nie udzielisz mi odpowiedzi na to pytanie z własnego doświadczenia. 
Jednak wiedz, że ciągłe przebywanie w tym świecie marzeń i fikcji grozi poważnym 
zwichnięciem Twojej osobowości. Zaciera się granica między pozorami a rzeczywistością, 
a medialna naiwność sprawia, że zaczyna Ci brakować mechanizmów obronnych w 
prawdziwym życiu. Życie to nie gra, nie daj się wylogować… 
         Karolina Witkowska, ILOA 

Internet- elektroniczne LSD 
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Listy do Redakcji 

Twoje zwierzenia… 

Droga Redakcjo.  

 

      Mam na imię Jola i mam 17 lat. Zwracam się do Was, bo jesteście moją jedyną nadzieją 

na rozwiązanie mojego problemu. Zakochałam się w dużo starszym, bo aż o 10 lat ode mnie, 

chłopaku . Nie wiem, co mam robić, jestem załamana. Oboje chcemy być razem, jednak on ma 

pewne obawy, boi się bycia ze mną ze względu na to, że nie mam jeszcze skończonych osiem-

nastu lat. Boi się też, że moi rodzice tego nie zaakceptują , a znajomi będą powtarzać, że 

jest dla mnie za stary, a także że będzie mnie ,,zdradzać.” Nie wiem, co mam robić. Proszę, 

pomóżcie mi. Jakich działań mam się podjąć.? Czy mam zaryzykować i zawalczyć o nas, czy 

też może odpuścić sobie.? Proszę pomóżcie.  

 

  Jola 17. : ) 

Droga Jolu, 

 

Twój problem dotyczy ok. 30% nastolatek. Rozwiązanie tego problemu jest tylko jedno. 

Upewnij się, czy Twój wybranek, to osoba, której możesz zaufać, która Cię kocha i bę-

dzie z Tobą niezależnie od tego, co się stanie. Jeśli okaże się tą właściwą, drugą po-

łówką dla Ciebie, to śmiało możesz przedstawić go swoim rodzicom i znajomym. Po-

czątki mogą być ciężkie, ale po dłuższym czasie sami się przekonają i mimo wszystko 

zaakceptują Twój wybór.  

Nie martw się o opinię ludzi z Twojej okolicy, pamiętaj, że to Ty masz być szczęśliwa. Nie 

zwracaj uwagi także na żałosne komentarze, są one nieuniknione i musisz na początku 

do tego przywyknąć.  

Myślę, że pomogliśmy Ci i nie zawiedliśmy Twoich oczekiwań. Pamiętaj! Na nas zawsze 

można liczyć!  

 

                                                                                                                    Pozdrawiamy.  
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Warto wiedzieć! 

Bingo Friendzy - hazard na Facebooku  

 

Na Facebooku uruchomiono pierwszą grę 
hazardową, w której można wygrać prawdziwą 
gotówkę. Aplikacja Bingo Friendzy autorstwa 
firmy Gamesys przeznaczona jest dla osób, które 
ukończyły 18. rok życia. Mogą w nią grać tylko 
użytkownicy brytyjskiego Facebooka. 

Zynga, producent gier i największy partner 
serwisu, poinformowała, że w przyszłym roku 
przygotuje wiele tytułów, które pozwolą na 
oddawanie się prawdziwemu hazardowi. 

 Gamesys to jeden z największych brytyjskich 
producentów gier hazardowych. Firma prowadzi 
też salony gier Sun Bingo, Heart Bingo oraz 
witrynę Jackpotjoy.com. 

Przedsiębiorstwo udostępnia swoim klientom 
narzędzia, które pozwalają im na narzucenie 
sobie ograniczeń, dotyczących na przykład 
limitu obstawianych kwot. 

"Oksytocyna trzyma mężów z dala od atrakcyjnych 
kobiet 

 

Oksytocyna spełnia wiele ważnych funkcji, odpowiada 
np. za rozwój przywiązania między matką i dzieckiem, a 
także zwiększa międzyludzkie zaufanie. Teraz po raz 
pierwszy uzyskano dowody, że sprzyja wierności w 
związkach, czyli monogamii (The Journal of Neuroscience). 
Dr René Hurlemann z Uniwersytetu w Bonn 

przeprowadził studium, w czasie którego 

heteroseksualnym mężczyznom podawano donosowo albo 

oksytocynę, albo placebo. Po 45 minutach panom 

przedstawiano eksperymentatorkę (atrakcyjną, jak sami 

później przyznawali). Kobieta podchodziła i odchodziła, a 

badani mieli określić, kiedy odległość była idealna, a 

kiedy zaczynali się czuć niekomfortowo.Okazało się, że 

będący w związkach mężczyźni, którym podano 

oksytocynę, utrzymywali większy dystans (10-15 cm na 

plusie) zarówno gdy sami podchodzili do atrakcyjnej 

kobiety, jak i wtedy, gdy to ona się do nich zbliżała. Co 

ciekawe, hormon nie wpływał na odległość zachowywaną 

przez samotnych badanych. 

CIEKAWOSTKI NAUKOWE 
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Wymawiacz nazw w stylu karaoke 

 

Bywa, że wizyta za granicą wyczerpuje jednostkowe możliwości językowe, o czym przekonali 
się na własnej skórze Amerykanie Momo Miyazaki i Andrew Spitz. Nie będąc w stanie 
wymówić nazw duńskich ulic, projektanci przygotowali interaktywne rozwiązanie WTPh? 
(What the Phonics). Elektroniczny odczytywacz z układem Arduino wypowiada trudne słowa 
dokładnie, sylaba po sylabie, co z pewnością bardzo ułatwia naukę. 

Zanim uwspółcześnione gadające drzewka (kiedyś potocznie mówiono tak o drogowskazach) 
zawisły w turystycznych rejonach Kopenhagi, Spitz i Miyazaki nagrali Dunkę z dobrą dykcją. 

Później do tabliczek z nazwami ulic dołączono głośniczki. Ich podniesienie uruchamia 
odtwarzanie nagrania. Jak w karaoke, podczas wymawiania nad odpowiednią sylabą pojawia 
się sygnał świetlny. Po przesylabizowaniu lektorka odczytuje cały wyraz. 

Sądząc po reakcjach przechodniów, pomysł się spodobał. Teraz pozostaje czekać na 
rozpowszechnienie wynalazku. 

 

Źródło: 

www.kopalniawiedzy.pl 

Malwina Morawska  

CIEKAWOSTKI NAUKOWE 

Japonia chce mieć najszybszy maglev 

 

Spółka Central Japan Railway nosi się z zamiarem uruchomienia kolei magnetycznej 
(maglev), która będzie osiągała prędkość 498 kilometrów na godzinę. Linia kolejowa, która ma 
być otwarta w 2027 roku połączy główną tokijską stację Shinagawa z Nagoją. Na trasie będzie 
podróżował pociąg Series L0. 

Pierwszy element składu będzie miał długośc 28 metrów, z czego aż 15 metrów zajmie 
aerodynamiczny nos. Pociąg będzie składał się z 16 wagonów zdolnych do zabrania 1000 
pasażerów. Nowa linia skróci czas podróży pomiędzy Tokio a Nagoją z obecnych 90 do 40 
minut. Z kolei do roku 2045 linia ma być przedłużona do Osaki. W sumie jej budowa ma 
pochłonąć 100 miliardów dolarów. 
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Książki ze szkolnej biblioteki 

Autorem książki pod tytułem Przygody Sherlocka Holmesa jest Arthur Conan Doyle, 
autor wielu książek przedstawiających perypetie tego skądinąd znanego detektywa. Wy-
żej wymieniona książka jest to zbiór sześciu w ogóle niepowiązanych ze sobą, krótkich 
opowiadań. Nie są one zbyt długie, czyta się je łatwo i przyjemnie, co wcale nie znaczy, 
że książka nie jest wartościowa.  

W opowiadaniach tych przede wszystkim przedstawiona jest słynna metoda dedukcji 
używana przez Holmesa. Jest to działanie polegające na łączeniu i porównywaniu fak-
tów w sposób logiczny, na wnioskowaniu, że jedna rzecz na pewno wynika z drugiej. 

Szczególnie ciekawie jest ona przedstawiona na początku rozdziału Żółta twarz (fajka) i 

Błękitny karbunkuł (kapelusz).  

Ze wszystkich sześciu opowiadań zawartych w książce najbardziej podobało mi się  

opowiadanie pod tytułem Żółta twarz, ze względu na małe nawiązanie do typowej spra-
wy detektywistycznej, a jednocześnie trzymające w napięciu.  

Sądzę, że jest to książka ciekawa, którą niewątpliwie warto przeczytać, choćby dla re-
laksu w wolną, deszczową sobotę lub niedzielę. Książka ta jest dla każdego. Opowieść o 
tym genialnym detektywie została także przedstawiona w wielu filmach, w tym najnow-
szym z 2009 roku, który stał się wielkim hitem. Gorąco polecam :) 

 

Marta Kalicka kl. I LOA 

Przygody Sherlocka Holmesa 
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Książki ze szkolnej biblioteki 

 
Tęgi jegomość wypiął dumnie pierś i z kieszeni palta wyciągnął brudną i pomiętą gazetę. 
W czasie gdy szukał czegoś w dziale ogłoszeń, spróbowałem wysnuć jakieś wnioski z jego 
ubioru i wyglądu, tak jak czynił to mój przyjaciel.  
Niestety, niewiele z nich wydedukowałem. Nasz gość sprawiał wrażenie najzupełniej 
przeciętnego angielskiego handlowca – korpulentnego, napuszonego i powolnego. Miał na 
sobie workowate, szare spodnie w kratę, przybrudzony czarny surdut i płową kamizelkę 

z grubą miedzianą dewizką i jakimś kwadratowym kawałkiem metalu. Na krześle leżał 
wytarty cylinder i wyblakłe brązowe palto z wygniecionym aksamitnym kołnierzem. W 
wyglądzie tego człowieka nie było nic szczególnego, z wyjątkiem jaskrawoczerwonych 
włosów i wyrazu najwyższego smutku i niezadowolenia na twarzy. 
Bystre oko Sherlocka Holmesa dostrzegło moje wysiłki. Uśmiechnął się i pokręcił głową.  
- Z wyjątkiem tak oczywistych faktów, jak to, że przez pewien czas wykonywał ręczną 
pracę, zażywa tabaki, jest masonem, był w Chinach, a ostatnio bardzo dużo pisał, nic 
więcej nie mogę wydedukować. 
Pan Jabez Wilson zamarł z palcem na gazecie i spojrzał zaskoczony na mojego towarzy-
sza. 
- Jak pan to odkrył, panie Holmes? – zapytał. – Skąd pan na przykład wie, że parałem 
się ręczną robotą? To święta prawda, bo zaczynałem jako cieśla okrętowy.  
- Pańskie dłonie na to wskazują. Prawą ma pan znacznie większą od lewej. Musiał jej 
pan często używać i mięśnie się rozrosły. 
- A co z tabaką i tym, że należę do masonów? 
- Nie chciałbym obrażać pańskiej inteligencji, więc powiem tylko, że wbrew zasadom tej 
organizacji nosi pan spinkę z łukiem i cyrklem. 
- A prawda, zapomniałem o niej. Ale jak pan odkrył, że ostatnio dużo pisałem? 
- Ma pan wyświecony prawy mankiet i na lewym jasną smugę w okolicy łokcia, w miej-
scu, gdzie go pan opierał. 
- A Chiny? 
- Ryba, którą ma pan wytatuowaną nad nadgarstkiem, mogła być zrobiona tylko w Chi-
nach. Swojego czasu studiowałem technikę tatuażu i nawet napisałem na ten temat kil-
ka artykułów. Charakterystyczna dla Chin jest metoda barwienia rybich łusek na jasno-
różowo. Poza tym ma pan przyczepioną do dewizki chińską monetę.  
Nasz gość wybuchnął głośnym śmiechem.  
- Coś podobnego! Myślałem, że jest pan bardzo mądry, tymczasem nie ma w tym nic 
szczególnego. 
- Zaczynam się zastanawiać, Watsonie, czy nie popełniam błędu, ujawniając to wszystko 
– stwierdził Holmes. – Omne ignotum pro magnifico, mówi łacińska maksyma, czyli 
wszystko, co nieznane, wydaje się wspaniałe. Jeśli będę nazbyt szczery, ucierpi na tym 
moja reputacja. 
 
Arthur Conan Doyle, Stowarzyszenie Czerwonych Głów, w: Przygody Sherlocka Holmesa, 
Warszawa 1998, s. 68 – 69  

Fragment Przygód Sherlocka Holmesa  
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To warto obejrzeć. 

Powieść Arthura Goldena zatytułowana 

"Wyznania gejszy" długo utrzymywała się na li-

stach bestsellerów, nic więc dziwnego, że posta-

nowiono zakupić prawa do jej sfilmowania. Za 

kamerą początkowo stanąć miał Steven Spiel-

berg, ale zrezygnował w obawie, że film, który nie 

ma w obsadzie żadnej hollywoodzkiej gwiazdy, 

może się nie sprzedać. W rezultacie realizacji 

projektu podjął się Rob Marshall. Twórca obsy-

panego w 2003 roku Oscarami "Chicago" posta-

nowił opowiedzieć o świecie gejsz z rozmachem i 

wielką dbałością o szczegóły.  

 

Film toczy się w 1929 roku w Japonii. Dziewię-

cioletnia mieszkanka wioski rybackiej Chiyo zo-

staje sprzedana do domu gejsz w Gion, dzielnicy 

Kioto, Naukę przyjmuje poprzez okrutne trakto-

wanie przez właścicieli domu, a także przez 

główną gejszę Hatsumono, w której rodzi się 

mściwa zazdrość spowodowana prześliczną uro-

dą dziewczyny. Chiyo zostaje uratowana przez 

wroga Hatsumono i przeradza się w młodą gejszę 

Sayuri, która ucząc się artystycznych i społecz-

nych umiejętności umożliwia sobie przetrwanie 

w tym trudnym środowisku. Z czasem już jako 

sławna gejsza Chiyo wchodzi w świat bogactwa, 

przywilejów i politycznych intryg. Dopiero wy-

buch wojny na zawsze zmienia Japonię i świat 

gejsz.  

Polecam. : ) 

 

"Nawet kamień pęka po długotrwałym deszczu." 
 

 

Katarzyna Włodarska. : ) 1LOA 

Wyznania gejszy 
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Warto wiedzieć! 

Kącik maturzysty 

 

Maturzysto!  

- Nie odkładaj pracy na później! Pracuj od dziś – systematycznie, a jeśli pojawią się 
problemy natury ogólniejszej –zapytaj nauczyciela od języka polskiego! 

- Zacznij od zrozumienia tematu. Wytłumacz każde jego słowo i zanotuj wszelkie sko-
jarzenia.  

- Zwróć szczególną uwagę na czasownik wskazujący, co masz zrobić – przemyśl dobrze 
jego sens (porównaj, przedstaw, rozważ...– każde znaczy co innego!) Czasowniki te mogą 
(wręcz powinny) Ci podpowiedzieć formę prezentacji 

- Dokonaj doboru przykładów ilustrujących temat. Wypisz książki i inne teksty kultu-
ry (niektóre tematy zakładają odwołania do sztuki), które od razu wiążesz z Twoim tematem. 
(Literatura podmiotu). Musisz dokonać wnikliwej analizy wybranych utworów literackich i 
dzieł sztuki, więc przykładów nie powinno być więcej niż trzy – cztery. 

- Wypożycz lektury – koniecznie w wydaniu Biblioteki Narodowej (BN Zakład im. 
Ossolińskich, Wrocław) – tam na ostatniej stronie wstępu znajdziesz notę bibliograficzną, 
którą przejrzyj pod kątem swojego tematu, wypisz opracowania (dokładnie przepisz). 

- Sam wstęp w wydaniu BN-owskim jest dla Ciebie pierwszym opracowaniem, które 
powinieneś przeczytać – zrobić notatki. Jest on zawsze napisany przez naukowców – autory-
tety w danej dziedzinie. 

- Jeśli Twoja praca dotyczy konkretnego motywu – sięgnij do „Słownika motywów lite-
rackich” (jest w naszej bibliotece szkolnej) i wynotuj właściwe lektury.  

- Jeśli praca zakłada odwołanie do konkretnego terminu literackiego – skorzystaj ze 
„Słownika terminów literackich”, wynotuj definicję i znajdujące się pod nią wskazówki biblio-
graficzne poświęcone danemu terminowi - dotrzyj do tych pozycji. 

- Sprawdź w opracowaniach: „Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny” oraz 
„Encyklopedia szkolna. Literatura i nauka o języku” (jest w naszej bibliotece szkolnej),  co 
znajdziesz na temat swojej pracy. Inne pozycje z naszej biblioteki, które mogą okazać się po-
mocne w przygotowaniu prezentacji to: W. Kopaliński „Słownik symboli” i „Słownik mitów i 
tradycji kultury”. 

- Dobrym źródłem są też podręczniki licealne lub akademickie (zwłaszcza bibliografie 
w nich zawarte). 

- Pamiętaj, że wyżej wymienione opracowania i wstępy mogą (powinny) znaleźć się w 
spisie bibliograficznym (Literatura przedmiotu) do Twojej prezentacji, w przeciwieństwie do 
www.ściąga.pl itp.!!! 

- Pamiętaj, że tematy zaproponowane przez szkołę mają charakter bardzo ogólny. To 
Ty precyzujesz, o czym chcesz mówić, jakie postawisz tezy, jaki materiał dobierzesz.  

DO GRUDNIA ZRÓB CHOĆ TYLE! CDN...  

Sorka 

JAK ZABRAĆ SIĘ DO PRACY NAD PREZENTACJĄ MATURALNĄ  

Z JĘZYKA POLSKIEGO? 

http://www.ściąga.pl/
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NASIELSK 

Kamil Bednarek i RaggaBaraBanda. 

 

Data: 8 grudnia 2012 r. 

Godzina: 18:00 

Cena: przedsprzedaż – 25 zł; w dniu koncertu – 

30 zł. 

 

RaggaBaraBanda – zespół, w którego skład wcho-

dzą Dawid Domała (wokal), Radosław Wierzbicki 

(gitara rytmiczna), Tomasz Suwiński (gitara ba-

sowa), Paweł Zakrzewski (perkusja) oraz gościn-

nie Emilia Witkowska (śpiew). 

Zespół pochodzi z Nasielska. Jest mieszanką sty-

lów muzycznych oraz osobowości. Reggae w połą-

czeniu z rockiem, punkiem, ska i szczyptą ragga-

muffin no i oczywiście dużą ilością pozytywnej 

energii tworzy doskonałe połączenie i oryginalny 

styl. 

Kamil Bednarek – znany z trzeciej edycji progra-

mu Mam Talent będzie gwiazdą wieczoru. Osobo-

wość odpowiedzialna za sukces reggae w naszym 

kraju, a także w szybkim czasie zdobył popular-

ność. 

 

,,Pokłosie” 

Dramat, Polska 

 

Czas Trwania: 1 godz. 47 min. 

Data: 14 – 16 grudnia 2012 r. 

Godzina: 18:00 

Cena: ulgowy – 12 zł; normalny – 15 zł. 

Opis: Po latach polski emigrant Franciszek Kalina 

(Ireneusz Czop) wraca do ojczyzny na wieść o 

tym, że jego młodszy brat (Maciej Stuhr) popadł 

w konflikt z mieszkańcami swojej wsi. Jednakże 

po przyjeździe odkrywa, że przyczyną jest 

mroczna tajemnica sprzed lat. Mimo konfliktu 

bracia próbują dojść prawdy. Śledztwo jeszcze 

bardziej zaostrza konflikt między nimi, a z cza-

sem przeradza się w agresję. Ujawniona tajemni-

ca odciśnie tragiczne piętno na życiu braci i 

mieszkańców. 

 

Nowy Dwór Mazowiecki 

Szkolna Akademia Filmowa 

Data: 12 grudnia 2012 r. 

Godzina: 16:00 

Cena: wstęp wolny 

Miejsce: Nowodworski Ośrodek Kultury przy ul. 

Paderewskiego 1A 

 

Program adresowany jest do uczniów szkół śred-

nich. Zajęcia mają charakter spotkań multime-

dialnych wprowadzających młodego człowieka w 

historię i teorię filmu. 

Tego dnia odbędzie się pokaz filmu ,,Cześć Tere-

ska” wraz z komentarzem. 

Grudzień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim atrakcje, które przygotowuje dla nas Nasielski 

Ośrodek Kultury (i nie tylko). Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. 

Warto wiedzieć! 
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Rozrywka 
REBUSY  

Wybrała: Paulina Orłowska  
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Myśliwy opowiada znajomym swoje wspomnienia z ostatniego polowania:  
- Nagle wprost na mnie idzie sarna. Stanęła 10 metrów ode mnie. Strzelam, ona ani drgnie. Strzelam drugi raz, 
trzeci. strzeliłem 15 razy, a ona dalej stoi. I wiecie, dlaczego ona tak stała? Bo była głucha jak pień! 
 

Rozmawia dwóch kumpli:  
- Wiesz, Staszek leży w szpitalu.  
- No coś podobnego. A jeszcze wczoraj widziałem go w kawiarni z wystrzałową blondynką.  
- No właśnie, jego żona też go widziała. 
 

Przychodzi blondynka do baru i zamawia pizzę. Kelner pyta:  
- W 6 czy 12 kawałkach?  
- W 6, bo 12 nie dam rady zjeść. 

 

Jakie ryby jędzą najczęściej nauczyciele matematyki?  
Sumy. 

 

Przychodzi baba do lekarza z mózgiem w rękach:  
- To się w głowie nie mieści! 

Przychodzi baba do lekarza ze śledziem na plecach.  
Lekarz pyta:  
- Co się pani stało?  
- Cicho, ktoś mnie śledzi. 

Student do studenta:  
- byłeś wczoraj na wykładzie?  
- nie, przespałem się w domu. 

 

Jaś znalazł biedronkę i mówi:  
- Biedroneczko, biedroneczko, ile mas latek?  
- Jutro skończę cztery - mówi biedronka.  
- Nie skończysz, nie skończysz. 

 

Kapciuszek płacze.  
Przychodzi wróżka i mówi:  
- kopciuszku czemu płaczesz?  
- Bo nie mogę iść dziś na bal!  
- A czemu nie możesz iść dziś na bal?  
- Bo bal jest jutro! 
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Biegacz zdecydował się na ekstremalnie trudną wyprawę, a konkretnie na bieg w labiryncie o wysokim stop-

niu trudności. Meta znajduje się za bardzo labiryntem. Teraz przydałaby mu się pomoc, by nie utknął na 

dobre w gąszczu korytarzy i ścian...  

Labirynt 
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JESIEŃ 

Rys.: Daria Ostrowska 


