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Witam Was w listopadowym numerze Gazety Szkolnej. 
 

Zapraszam Was serdecznie do przeczytania bieżącego numeru „Gazety 

Szkolnej”. Znajdziecie w nim relację z uroczystości zorganizowanej z okazji 

Święta Niepodległości oraz z otwarcia wystawy pt. „Pamiętamy” poświęconej 

historii Polski z lat 1914-1945.  

W tym numerze „Gazety Szkolnej” zamieściliśmy również recenzję książki pt. 

„Ludzie stamtąd”, filmu „ „Słodki listopad” oraz gry „League of Legends”. 

Możecie przeczytać artykuły o rekolekcjach oraz o znanych i lubianych 

uczniach z naszej szkoły.  

A poza tym nie zabraknie rozrywki w postaci humoru, ciekawostek 

naukowych oraz sudoku. 

 

Miłego czytania  

Malwina Morawska 
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Aktualności 

Narodowe Święto Niepodległości 
 
   W piątek, 11 listopada 2011r. przypadała 93 rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Święto Niepodległości to najważniejsza uroczystość państwowa w 
ciągu roku. Jest ono obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r., kiedy to 
Polska odrodziła się po 123 latach niewoli, choć jest to data symboliczna. 
   Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria 
dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę 
na walkę o niepodległość. 
   Dla upamiętnienia tak ważnej daty 14 listopada w naszej szkole odbył się apel. W 
uroczystości przygotowanej przez panią Danutę Białorucką wystąpili uczniowie z 
klasy III technikum. Apel ten rozpoczął się o godzinie 11.00. Uczestniczyli w nim 
uczniowie naszej szkoły oraz Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy placówki. Hasło 
tegorocznej listopadowej uroczystości brzmiało „Narodowe Święto Niepodległości”. 
Uczniowie, którzy przygotowali akademię przybliżyli wszystkim zebranym historię 
Polski i jej zmagania w celu odzyskania upragnionej wolności: powstanie 
kościuszkowskie, listopadowe, krakowskie i styczniowe oraz działalność polityczną 
wybitnych polityków na emigracji. W tło historyczne były wplecione wiersze o 
charakterze patriotycznym i podkreślające piękno naszej ojczyzny. Pomiędzy 
kwestiami recytowanymi pojawiły się również występy osób śpiewających piosenki. 
Wśród utworów muzycznych znalazły się „Mury” Jacka Kaczmarskiego, „Nie rzucim 
ziemi, skąd nasz ród...” Marii Konopnickiej, „Biały krzyż” Krzysztofa Klenczona, „Żeby 
Polska była Polską” Jana Pietrzaka śpiewane przez recytatorów i wspomagające 
osoby z klasy II LO.  
Wszyscy uczestnicy biorący udział w akademii z okazji Święta Niepodległości mieli 
przypięte do ubrania kotyliony, przygotowane wcześniej przez uczniów ZSZ.  

 
Malwina Morawska kl.II TE 
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Reportaż z życia szkoły

„Pamiętamy” – historia 13. Pułku Piechoty. 

Wystawa eksponatów  

z lat 1914-1945  w naszej szkole 
 

Dnia 23 listopada 2011r. w 
Zespole Szkół Zawodowych w 
Nasielsku odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy pt. „Pamiętamy”, 

prezentującej eksponaty ze zbiorów 
Pana Edwarda Malinowskiego, 

największego pułtuskiego kolekcjonera 

militariów i miłośnika historii. Wystawę 

wzbogacono o dokumenty, 
odznaczenia i publikacje dotyczące 
mieszkańców Nasielska, żołnierzy 13. 
Pułku Piechoty. 

 

 
 
Inicjatorem zorganizowania 

ekspozycji był Pan Krzysztof Turek. W 
tworzenie wystawy zaangażował się 
Samorząd Uczniowski, głównie 
chłopcy z III TH oraz członkowie Koła 
Dziennikarskiego z II LO.  

O godzinie 14.00 nastąpiło 
uroczyste otwarcie wystawy. Przybyli 
na nią liczni goście, wśród których 
m.in. byli: Starosta Powiatu 
Nowodworskiego  - Pan Krzysztof 
Kapusta, Kierownik Wydziału 
Edukacji - Pan Zdzisław Racki, 
członkowie Pułtuskiego Towarzystwa 
Kulturalnego i przedstawiciele 
13.Pułku Piechoty z przewodniczącym 
Panem Karpińskim, a także 
kombatanci z Nasielska. Nie zabrakło 
oczywiście Pana Edwarda 
Malinowskiego.  

 

 
Gospodarzami uroczystości była 

Dyrekcja Szkoły oraz młodzież 
reprezentująca poszczególne klasy.  

 

 
 
Na wstępie dokonano 

symbolicznego otwarcia, poprzez 
przecięcie wstęgi. Aktu tego dokonali 
Pan Edward Malinowski, Pan Grzegorz 
Duchnowski  - Dyrektor ZSZ w 
Nasielsku oraz Starosta Powiatu 
Nowodworskiego.  
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Następnie zebrani goście zostali 
zaproszeni do sali, w której 
zgromadzone zostały militaria z 
czasów I i II wojny światowej.  

 
 

 
 
 
Eksponaty są w większości 

oryginalne, pośród nich znalazło się 
tylko kilka fotokopii dokumentów. 

Wśród licznych zdjęć, szabli, których 

używano do walki podczas powstania 

styczniowego i wojny polsko – 

bolszewickiej, a także narodowych odznak 

pułków, orderów i odznaczeń z XIX i XX, 

starych banknotów i listów każdy z 

uczestników wystawy mógł znaleźć 
coś, co mogło go zainteresować. Pan 
Krzysztof Turek objaśniał wszystkim 
zebranym wartość zgromadzonych 
eksponatów.  

 
 

 
 
 
Uważam, że wystawa jest bardzo 

ciekawa i powinien ją obejrzeć każdy 
uczeń naszej szkoły. To wspaniała 
lekcja historii i patriotyzmu w sali 
muzealnej.  

Malwina Morawska 
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REKOLEKCJE 
ADWENTOWE 

 
Nazwa pochodzi od łacińskiego 

słowa recolere oznaczającego powtórne 
zbieranie na nowo. W katolicyzmie jest 
to czas wewnętrznego skupienia 
poświęconego odnowie duchowej 
poprzez nauki, kazania, modlitwę oraz 
spowiedź. To dni poświęcone Bogu, w 
których wierni podejmują refleksje 
nad wiarą, własnym życiem 
duchowym, jak i moralnym. To 
również czas pokuty i Bożego 
miłosierdzia. 

Jak co roku w okresie adwentu w 
naszej parafii odbędą się rekolekcje od 
4 do 7 grudnia. W programie  są Msze 
Święte z nauką dla dorosłych, dla 
dzieci szkół podstawowych, młodzieży 
gimnazjalnej i szkół 
ponadgimnazjalnych.  

Rekolekcje to także czas, by 
„odzyskać czystość duszy’’ w 
sakramencie pojednania, dlatego jak 

co roku w naszej parafii w tym okresie 
będzie wielu spowiedników. 

W codziennym zabieganiu rzadko 
mamy czas, by się nad czymś głębiej 
zastanowić. Często zdarza się, że w 
natłoku świątecznych obowiązków 
zapominamy o tym, co w święta 
najważniejsze. Rekolekcje to czas, 
kiedy mamy szansę zastanowić się 
nad swoim postępowaniem i zmienić je 
tak, aby święta Bożego Narodzenia nie 
zatraciły swojego ducha, aby był to 
czas spędzony wspólnie z rodziną w 

oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. 
 

Ewelina Rutkowska 
 

 

Aktualności 

Stypendia dla 

wybitnych uczniów 

Dnia 28 listopada 2011r odbyła się 
Uroczystość wręczenia stypendiów 
Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra 
Edukacji Narodowej dla 

wyróżniających się uczniów i 
absolwentów szkół z terenu Warszawy 
i powiatów okołowarszawskich. 
Podczas uroczystości 251 najlepszych 
uczniów otrzymało z rąk 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
Karola Semika oraz Mazowieckiego 
Wicekuratora Oświaty Katarzyny 
Góralskiej stypendia Prezesa Rady 
Ministrów, a 40 – stypendia Ministra 
Edukacji Narodowej. W oficjalnej 
ceremonii udział wzięło ponad 300 
stypendystów- uczniów szkól 
średnich. Stypendia Prezesa Rady 
Ministrów przyznawane są uczniom, 
którzy otrzymali promocję z 
wyróżnieniem, uzyskując przy tym 
najwyższą średnią ocen lub wykazali 
szczególne uzdolnienia w co najmniej 
jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w 
niej najwyższe wyniki, a w pozostałych 
dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej 
dobre. Jest to więc elitarne grono 
wybitnie uzdolnionej polskiej 
młodzieży. 

Z naszej szkoły takie 
stypendium otrzymały dwie 
uczennice: Olga Lewandowska  z 
klasy II LO i Malwina Morawska z II 
TEH. Serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów!  

Redakcja 
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To warto wiedzieć… 

Próbne matury 
 
Maturzyści mają już za sobą 

matury – niestety, na razie tylko 
próbne. Zadania maturalne 
przygotowało wydawnictwo Operon. 
Egzaminy próbne trwały od 22 do 24 
listopada. Przez te trzy dni uczniowie 
naszej szkoły zmagali się z zadaniami 

z języka polskiego, matematyki i 
języka angielskiego. 

Bierzemy udział w próbnej maturze z 

Operonem, ponieważ dla wszystkich jest to 

okazja do poznania procedury, dla uczniów 

sprawdzenie siebie, a dla nauczycieli 

możliwość zweryfikowania tego, co 

jeszcze trzeba powtórzyć. 
Na maturze z języka polskiego 

uczniowie musieli wykazać się 
znajomością wybranych lektur. 
Maturzystom z naszej szkoły egzamin 
próbny nie sprawił większych 
problemów. Niektórzy wychodzili z sali 
nawet przed czasem. 

- Ogólnie egzamin był dosyć 
prosty. Na większość pytań można 
było odpowiedzieć na podstawie 
tekstu, a z wypracowaniem też nie 
było większych problemów, bo z 
„Przedwiośniem”  byliśmy na bieżąco – 
mówili maturzyści 

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, która, miejmy nadzieję, nie 
sprawi już żadnych problemów.  

Ewelina Rutkowska 
Ola Lewandowska 

 

Zawodówka  
po studiach 

 
Zawodówki prowadzone przez 

cechy i izby rzemieślnicze przezywają 
ostatnio istne oblężenie. W ciągu 

ostatnich trzech lat w naszym kraju 
powstało aż 45 tego typu szkół. Są one 
atrakcyjne, bo w ciągu dwóch lat są w 
stanie nauczyć zawodu czy choćby 
podnieść dotychczasowe kwalifikacje. 
Na taką naukę decydują się nie tylko 
absolwenci gimnazjów czy liceów, ale 
nawet studiów wyższych. 
Wytłumaczeniem jest tu trudna 
sytuacja na rynku pracy. Ci, którzy 
skończyli studia humanistyczne, np. 
politologię lub kulturoznawstwo, nie 
mogą znaleźć zatrudnienia. Łatwiej 
jest o zajęcie, gdy jest się technikiem 
administracji, fryzjerem, ochroniarzem 
czy informatykiem. 

Na podst. „Dziennika Gazety 
Prawnej” 

 

Nauki ścisłe 
szansą na pracę 

 
Chociaż matematyka, chemia, 

fizyka i biologia nie należą do 
ulubionych przedmiotów, dzieci 
ostatnio chętniej się ich uczą, żeby po 
skończeniu edukacji lepiej zarabiać. 
Prym wśród tych zajęć, które 
uczniowie uważają za przydatne w 
życiu zawodowym, wiedzie 
matematyka. Chociaż maturzyści 
przyznają, że przedmioty ścisłe dają 
większe szanse na rynku pracy, to 
jednak poświęcają im zbyt mało czasu, 
dlatego po maturze większość z nich 
podejmie studia humanistyczno – 
społeczne. 

Na podst. „Rzeczpospolitej” 
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ANDRZEJKI- 

 -MAGIA WRÓŻB 

  
Andrzejki przypadają na noc z 29 

na 30 listopada, w wigilię Św. 
Andrzeja. Według dawnych wierzeń 
ta noc miała moc magiczną, 
uchylającą wrota do nieznanej 
przyszłości. Wróżby andrzejkowe 
były rozpowszechnione w całej 
chrześcijańskiej Europie. Święty 
Andrzej uznany jest za patrona 
panien chcących szybko zmienić stan 
cywilny. Miał on pomóc dziewczętom 
w odkrywaniu przyszłości. Chciały 
dowiedzieć się, kiedy wyjdą za mąż; 
poznać imię i charakter przyszłego 
małżonka. 

Poniżej przedstawiamy kilka 
ciekawych sposobów wróżb, które 
można wykonać w domu.  

 

LANIE WOSKU Na początek 
jedna z najbardziej znanych wróżb 
andrzejkowych, czyli lanie wosku. Idea 
jest prosta. Bierzecie klucz, najlepiej 
jeden z takich starych, które mają duże 
ucho. Kiedy macie już klucz, to przyda 
się Wam miska z wodą i świeczki. 
Wcześniej świeczki topicie w garnku i w 
ten sposób każdy z uczestników 
otrzymuje okazję przelania wytopionego 
wosku przez klucz nad balią wody, w 
której wosk zastygnie. Osoba, która lała 

wosk bierze go do ręki i przystawia do 
światła tak, aby na ścianie pojawił się 
jego cień. Swoją przyszłość odczytujecie 
właśnie z cienia rzucanego na ścianę. 
Przykładowe odczytanie tego, co mówią 
cienie:  
- Postać mężczyzny lub serce - w 
niedługim czasie spełni się twoje 
marzenie o miłości. 
- Rycerz lub jeździec na koniu - 
wyjdziesz za mąż lub zakochasz się w 
wojskowym, dla chłopaka oznacza to, że 
będzie w przyszłości pracował w 
służbach mundurowych. 
- Gwiazda - zdobycie majątku i 
szczęśliwe życie. 
- Kwiat - czeka cię przyjemna 
niespodzianka. 
- Pierścień - zaręczyny lub wyrażenie 
zgody na chodzenie z chłopakiem, który 
to zaproponuje. 
- Pies, kot - nie decyduj się pochopnie na 
nowy związek uczuciowy. 
- Sowa, lis, zawalony dom - narażenie na 
niebezpieczeństwo. 

PRZEKŁUWANIE IMION Jedna z 
najprostszych i najbardziej popularnych 
wróżb andrzejkowych. Aby pobawić się 
w przekłuwanie imion, potrzebujemy 
nożyczek, długopisu, dwóch kartek 
papieru i szpilek. Na jednej kartce 
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wypisujemy męskie, a na drugiej żeńskie 
imiona. Aby dodać zabawie kolorytu, 
kartki mogą mieć kształt serca – 
wycięcie odpowiedniej formy zajmuje 
dosłownie chwilę. 
Następnie kartki (serca) odwracamy na 
drugą stronę. Każdy uczestnik zabawy 
bierze do ręki szpilkę i przekłuwa kartkę 
(mężczyźni „strzelają” w imiona 
damskie i vice versa). Kolejny krok to 
sprawdzenie, w jakie imię trafiliśmy – 
jest bardzo prawdopodobne, że to imię 
naszego przyszłego małżonka/naszej 
przyszłej małżonki. Ci, którzy trafiają w 
pusty fragment kartki, muszą na 
upragnioną miłość jeszcze trochę 
poczekać... 

OBIERKI Z JABŁEK Ta wróżba 
andrzejkowa polega na przygotowaniu 
jabłek o podobnej wielkości dla każdej 
osoby uczestniczącej w zabawie. 
Wszyscy andrzejkowicze otrzymują 
nożyki i mają za zadanie obierać owoce, 
przy czym im dłuższa, nieprzerwana 
obierka, tym lepiej. Osoba, której skórka 
jest najdłuższa, ma przed sobą 
najbardziej trwały związek ze 
wszystkich uczestników. 
Single mogą przejść do drugiego etapu 
zabawy – rzucamy nasze obierki za 
plecy i patrzymy, jak się układają. Jeśli 
jesteśmy w stanie dostrzec, że jakaś 
skórka układa się w kształt litery 
alfabetu, to jest to pierwsza litera 
imienia naszej przyszłej ukochanej lub 
ukochanego! 
WRÓŻBY Z BUTAMI Buty 
wszystkich osób biorących udział w 
zabawie stawiamy jeden za drugim w 
kącie pokoju. Pamiętajcie: we wróżbie 
muszą być użyte jedynie buty z lewej 
nogi! Ostatni but w kolejce 
przestawiamy na jej początek, później 
kolejny. W ten sposób tworzymy 
swoistego "węża" z butów. Naszego 
węża kierujemy w stronę drzwi. Osoba, 
której but jako pierwszy dotknie progu, 
może liczyć na szybki ożenek. 

ZAPAŁKI Kolejną bardzo szybką w 
wykonaniu wróżbą andrzejkową są 
zapałki. Każdy uczestnik bierze w dłonie 
dwie zapałki. Wcześniej należy pomyśleć 
życzenie i dopiero po tym zapalić 
wspomniane zapałki. Kiedy już się palą, 
trzymacie je płonącymi łebkami do góry, 
jeżeli płomienie będę się do siebie 
zbliżać, oznacza to, że życzenie spełni się 
w ciągu roku. W innym wypadku termin 
jego spełnienia będzie znacznie dłuższy. 

KUBKI PRZYSZŁOŚCI Do 
wykonania wróżby potrzebujemy 
czterech kubków lub miseczek, obrączki, 
krzyżyka i monety. Na stole pod 
kubkami lub miseczkami kładziemy 
losowo przygotowane przedmioty, jeden 
kubeczek pozostawiając pusty. Osoba, 
której wróżymy, wskazuje wybrany 
kubek. 
Znaczenie przedmiotów jest 
następujące: 
 Obrączka – małżeństwo w 

przyszłości, 
 Krzyż – ksiądz, zakonnica, ciągłe 

modlitwy, 
 Moneta - zostaniesz bardzo 

bogata/bogaty, 
 Pusty kubek – zostaniesz starą 

panną lub starym kawalerem. 

Nawet jeśli nie traktujemy andrzejek 

poważnie, nic nie stoi na przeszkodzie, 

by świetnie się bawić.  

 Z tego założenia 

wyszli uczniowie 

z klasy I LO i 

przygotowali dla 

uczniów i 

nauczycieli 

naszej szkoły 

andrzejkowe 

wróżby. 

Chętnych, by 

poznać swoją przyszłość 30 listopada 

było wielu. Największą atrakcją były 

ciasteczka z wróżbą.  

Aleksandra Łuszczewska   
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REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
Stulecie Czesława Miłosza 

 
 

1. Czas konkursu: grudzień 2011 
2. Cele konkursu: 

upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza 

propagowanie piękna poezji, 
poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych 

w życiu młodego człowieka, 
kształtowanie kultury żywego słowa  

rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień 
młodzieży, 

aktywizowanie miłośników poezji poprzez 
prezentowanie ich dokonań. 

3. Warunki uczestnictwa: 
konkurs jest przeznaczony dla uczniów liceum, 

technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 
każdy z uczestników konkursu przygotowuje do 

recytacji wiersz lub fragment prozy (w tym również 
przekłady ksiąg biblijnych) Czesława Miłosza 

zgłoszenia do udziału należy dostarczyć do pani Agaty 
Żbikowskiej do 9 grudnia 2011r. 
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Dzień pluszowego misia 

Dzień pluszowego misia obchodzony jest 25 listopada. Pierwszy miś został 

wyprodukowany 109 lat temu, choć święto to zostało ustanowione 25 listopada 2002 

roku, dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki. Jest to najpopularniejsza z 

dziecięcych zabawek na świecie. 

Margarete Steiff-niemiecka inwalidka sparaliżowana wskutek choroby Heinego-
Medina, szyła pluszowe zabawki. Jej siostrzeniec Richard Steiff w roku 1880, wpadł 
na pomysł, aby założyć firmę. Zabawki wystawiono na targach w Lipsku w 1903 roku. 
Zainteresowały Amerykę i tam zdobyły wielką popularność. Wkrótce takie pluszowe 
misie zaczęły produkować inne firmy zabawkarskie. Firma Steiffa nadal istnieje i 
nadal zajmuje się produkcją pluszowych zabawek.  

Można też znaleźć inną wersję powstania pluszowego misia. W 1902 roku, podczas 
polowań prezydenta Teodora "Teddy" Roosevelta, jego towarzysz postrzelił 
niedźwiadka. Gdy prezydent zobaczył przerażenie niedźwiadka, kazał go uwolnić. 
Historia ta dla Morrisa Mitchoma, stała się inspiracją do produkcji pluszowych 
niedźwiadków o nazwie Teddy. Miś stał się bohaterem utworów dla dzieci, z których 
najbardziej znanym jest Kubuś Puchatek. 

         Emilia Trzaskoma 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Heinego-Medina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Heinego-Medina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_dla_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kubu%C5%9B_Puchatek
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Energiczny, śmiały, pełen 

humoru oraz bardzo otwarty na 
ludzi, czyli … Karol Grubecki. 

 
Karol chodzi do klasy III LO. 

Jak każdy w tej szkole, pilnie się uczy 
i jest bardzo aktywny. Istnieją jednak 
szczegóły, które czynią z niego osobę 
wyjątkową. 

W szkole często słychać rytmy 
rozchodzące się z radiowęzła. To 
między innymi jego właśnie zasługa. 
To on nad tym czuwa, aby umilić nam 
czas ponurej przerwy. Razem z 

Patrykiem Grymaszewskim mają 
udział w IRN.  

Na szkolnych apelach nie może 
zabraknąć jego teatralnych 
umiejętności, które charakteryzują się 
niezwykłą pomysłowością oraz wielkim 
zaangażowaniem w odgrywaną rolę. 

Jest to postać bardzo barwna z 
wieloma zainteresowaniami. Z 
niecierpliwością czekamy na kolejne 
przedstawienia, w których udział 
będzie brał Karol. 

 

 
 
Inteligentny, ciekawy świata, 

tryskający energią i wielkim 
poczuciem humoru. Przedstawiamy 
wam Krystiana Turka.  

 
Nie jest bardzo znaną postacią, 

ponieważ nie chce jeszcze ukazać 
swoich teatralnych zdolności oraz 
ciętej riposty, którą często prezentuje 
w swojej klasie. Krystian chodzi do 
klasy II LO. Interesuje się sportem, 
muzyką oraz żartami, które nam 
często opowiada. 

Jest on znany w naszej klasie z 
obojętnego rzucania dowcipami na 
lekcjach. Te kawały często nie 
rozśmieszają tylko nas, ale również 
nauczycieli.  

Jego skromna osoba jest bardzo 
aktywna, ale w inny sposób niż by 
chcieli nauczyciele. Nieprzeciętny 
humor, który posiada, jest 
nieodłącznym elementem nudnych z 
pozoru lekcji.  

Czekamy na więcej takich 
kolorowych zajęć z Krystianem w roli 
głównej.  

 
 

Kornela Ziułkowska oraz Ewelina 
Kanigowska

Nasze pasje
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O rapie 

i rzeczach z nim związanych

 
 Wielu osobom Hip-

hop  kojarzy się głównie z  wulgarnymi 
piosenkami, w których obraża się 
policję, wie dość mało, czym on jest 

właściwie, może nawet nie wie nic. 
Niekiedy pewna część młodzieży, która 
uważa, że jest słuchaczem rapu po 
przesłuchaniu kilkudziesięciu mniej 
lub bardziej znanych kawałków, 
miałaby problem w udzieleniu 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, 
co różni hip-hop od rapu. 

Nie będę zwlekał z odpowiedzią na 
nie do ostatniego akapitu, Odpowiem 
już teraz: Hip-hop to kultura, a nie 
gatunek muzyczny, nie powinno się 
nazywać rapu hip-hopem, ponieważ te 
dwie nazwy nie są wymienne.  

Rap to tylko jedna z czterech 
części, na które składa się Hip-hop. 
Pozostałe z nich to: DJing: ,Graffiti, 
,B-boying. Do tego dochodzą także 
nieoficjalne elementy jak: Wiedza, 
Beatbox.  

Chciałbym jednak dziś się skupić 
na rapie. Każdy, kto go słucha, na 
pewno wie, że powstał w Stanach 

Zjednoczonych w latach 70-tych, lecz 
kto go stworzył i w jakich 
okolicznościach - pewnie już nie.  

Pionierami w tym gatunku 
muzycznym był DJ Herc i MC Coke La 
Rock. Robili oni imprezy, na których 
DJ puszczał z gramofonów zapętlony 
kawałek piosenki( najczęściej reggae, a 
MC nawijał do tego rymy wymyślone 
trochę wcześniej lub robił to na 
bieżąco (dziś nazwalibyśmy to 
freestyle).  
Nikt wtedy nie pomyślał nawet, że ta 
muzyka aż tak się rozrośnie i na 
początku lat 90. przypłynie do Polski, 
a pięć lat później, bo w 1995 roku, 
zostanie wydana pierwsza polska rap- 

płyta Wzgórze- Ya-Pa 3. A zaraz za 
nimi Liroy i Kaliber 44. Nie sposób jest 
wymienić wszystkie składy i MC, jakie 
przetoczyły się przez prawie 20 lat 
przez „rapową” Polskę.  

Codziennie powstają nowe 

kawałki, są wydawane płyty. Lecz rap 
to nie tylko koncerty i płyty w świeżej 
folii, to także, a może nawet przede 
wszystkim, podziemie, z którego 
wywodzi się każdy raper który dziś 
może nagrywać w profesjonalnym 
studiu, grać koncerty dla dużej publiki 
i robić wysoko budżetowe teledyski. 
Rap ma to do siebie, że jego 
prawdziwej odsłony nie zobaczysz na 
Vivie i nie posłuchasz w Esce. Żadna 
komercyjna stacja telewizyjna ani 
radiowa nie puszcza rapu nawet po 
dwudziestej-trzeciej i choć jeszcze  
dziesięć lat temu można było go 
usłyszeć w mediach, dziś rzadko kto o 
nim wspomina, a mimo to rap ma się 
całkiem dobrze.  Płyta zespołu Slums 
Attack „Reedukacja” bez medialnego 
wsparcia po pięciu dniach od premiery 
zdobyła platynę (czyli 30 tys. 
sprzedanych egzemplarzy) i przez 
miesiąc królowała na 1. miejscu w 

rankingu OLiS, dla porównania, 
rozreklamowana płyta Dody „7 pokus 
głównych” promowana singlem i 
teledyskiem za około 100 tys zł oraz 
licznymi skandalami zyskała jedynie 
status złotej płyty (15 tys. 
sprzedanych egzemplarzy) i dotarła 
zaledwie do 7. miejsca w rankingu 
sprzedaży OLiS. 

Myślę, że każdy powinien sam 
wyciągnąć wniosek z tego przykładu, 
oczywiście jeśli wśród uczniów naszej 
szkoły jest szczęśliwy posiadacz płyty 
Dody, to gratuluję mu udanego lub 
nieudanego (nie słuchałem, więc nie 
będę oceniać) zakupu płyty.  

Wracając do rapu, to wszystkich 
wielbicieli czarnych rytmów zapraszam 



 15 

na co tygodniowe audycje na kanale 
Czwartym Polskiego Radia (95.5Mhz) 
W każdą środę od 21 do 23. Prowadzi 
ją Hirek Wrona, który naprawdę dużo 
wie o rapie polskim, jak i 
zagranicznym, ale przede wszystkim 
puszcza dobrą muzykę. 

Każdy niech słucha, czego chce, 
ważne, żeby być świadomym 
słuchaczem, bo jeśli na pytanie, czego 
słuchasz, odpowiadasz , tego, co leci w 
radiu, gdy jadę samochodem, to – 

sorry - ale nie wiem, czy można cię 
nazwać w ogóle słuchaczem. Bez 
względu na gatunek, jakiego słuchasz, 
powinieneś choć trochę o nim 
wiedzieć. Jeśli uważasz, że twój 
ulubiony typ muzyki jest z tobą w 
każdej dobrej i złej chwili, to dobrze, 
ale jeśli słuchasz muzyki tylko w 
samych radosnych sytuacjach lub co 
najgorsze dla szpanu (bo inni 
słuchają), to zastanów się, czy 
naprawdę jesteś dobrym słuchaczem. 
Bo muzyka powinna być jak najlepszy 
przyjaciel w każdej chwili twojego 
życia, nie tylko gdy jest fajnie i miło. 

 
Przemek Wierzbicki 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

League of Legends 
 
League of Legends to gra z 

gatunku MOBA (Massive Online Battle 
Arena). Polega na walce dwóch drużyn 
składających się z pięciu lub trzech 
zawodników i zniszczeniu wrogich wież 
na trzech alejkach. Brzmi banalnie? 
Nic bardziej mylnego. 

Gra jest przednia, bawić się przy 
niej można godzinami. Ile osób jest 
chętnych, by "zmarnować" swój czas 
przy komputerze przy tej produkcji? 
Wcale niemało, gdyż gra przekroczyła 

już liczbę 32mln (!) graczy na świecie, 
a ponadto rozgrywka w League of 
Legends jest darmowa. 

Zaraz po pobraniu z Internetu i 
uruchomieniu produkcji, mniej 
doświadczonych graczy może czekać 
miła lub niemiła niespodzianka, zależy 
od osoby. Chodzi o to, że gra oferuje 
ogrom możliwości, zaczynając od 
prawie stu bohaterów o różnych 
profesjach i możliwościach, poprzez 
przedmioty możliwe do zakupu 

podczas gry, kończąc na bonusach 
związanych z doświadczeniem gracza. 

Nie rozumiałem popularności tej 
gry, dopóki nie zacząłem w nią grać. I 
na pewno nie piszę tego artykułu, by 
kogokolwiek zachęcać, chcę tylko 
podzielić się z wami wrażeniami. 
Musicie wiedzieć, że z zabawy 
spędzonej przy tej produkcji cieszyłem 
się jak małe dziecko. Do gry 
zaprosiliśmy kolegów z klasy. Wierzcie 
lub nie, ale godzin kolejno mijających 
na zegarze po prostu się nie zauważa. 
Dostrzegłem też, że pokonanie postaci 
prowadzonej przez innego 
przedstawiciela gatunku homo sapiens 
daje naprawdę dużo satysfakcji. 

Gra przepełniona jest też 
humorem. Kto jest chętny 
poprowadzić do walki małą 
dziewczynkę, która za pupila ma 
niedźwiadka przypominającego misia 
pedobeara? Hmmm....? 

Jest już dosyć późno, wszyscy w 

domu oprócz mnie śpią. Ja oczywiście 
pochłonięty rozgrywką, którą prawie 
przegrywam. Na ekranie pojawia się 
niespodziewanie napis "zwycięstwo" 
....no i tu emocje wzięły górę. Okrzyk 
radości był na tyle donośny, że 
obudziłem rodziców (o sąsiadach nic 
nie wiem), a za granie do późna 
dostałem szlaban na komputer. 
Szczęśliwy z tego powodu nie byłem, 
ale co tam.... 

 
Jarek Antoniewicz  

i Adam Kubajewski 
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Książki z naszej biblioteki 

Recenzja książki 

„Ludzie stamtąd”  

 
W tym roku szkolnym dodatkową 

lekturą, którą każdy uczeń naszej 
szkoły powinien przeczytać, jest 
książka Marii Dąbrowskiej pt. ,,Ludzie 
stamtąd’’. Dziś chciałabym podzielić 
się z Wami moimi wrażeniami po jej 
przeczytaniu. ,,Ludzie stamtąd’’ to 
osiem krótkich opowiadań. Mnie 
najbardziej spodobały się dwa:,, Dzikie 
ziele’’ i ,,Łucja z Pokucic’’. Pierwsze to 
historia o osiemnastoletniej 
dziewczynie Maryni, która ciężko 
pracuje u pewnych państwa we 
dworze. Każdy jej dzień wygląda tak 
samo, wstaje wczesnym rankiem, 
sprząta pokoje, pieli, nakrywa do 
stołu, pomaga w żniwach. Jednak 
pewnego dnia, gdy idzie do pracy w 
pole, pewien młodzieniec - Słupecki 
zwraca jej uwagę, że ma brudne nogi. 
Zezłoszczona dziewczyna zaczyna 
traktować chłopca jak największego 
wroga. Los sprawia, że obydwoje 
znajdują się na tej samej zabawie. 
Wspólny taniec i spacer bardzo ich do 
siebie zbliża. Rodzi się między nimi 
uczucie. Każdą wolną chwilę spędzają 
razem, co zaczyna przeszkadzać ich 

pracodawcom, którzy postanawiają ich 
zwolnić. Zakochani mają jednak 
szczęście, dziedzic zmienia zdanie, 
ponieważ jest pora żniw i każda para 
rąk jest potrzebna. Wkrótce Marynia 
dowiaduje się, że spodziewa się 
dziecka. Słupecki zamierza ożenić się z 
nią, lecz do zawarcia małżeństwa 
potrzebna jest zgoda rodziców, bo jest 
niepełnoletni. Czym prędzej wyrusza 
do rodzinnego miasta. Długo nie 
wraca. Dziewczyna ma złe 
przeczucia… Tuż po powrocie, 
Słupecki opowiada jej, że jego rodzice 
znaleźli mu narzeczoną i to bardzo 
bogatą, więc nie chcą wyrazić zgody na 
ślub syna z tak biedną dziewczyną jak 
Marynia. Dopiero prośby księdza 

sprawiają, że rodzice chłopaka 
zmieniają zdanie. Marynka i Słupecki 
pobierają się. Z kolei drugie 
opowiadanie,, Łucja z Pokucic’’ to 
historia samotnej kobiety, której mąż 
musiał iść na wojnę. Łucja wraz z 
córeczką Zosią wyjeżdża do rodziców. 
Dochodzi do kłótni między Łucją a jej 
ojcem, który ciągle wypomina córce, że 
nie wyszła za mąż za chłopca, którego 

jej wybrał. Nie może pogodzić się z 
myślą, że Łucja wybrała na męża 
biedaka.  

Opowiadania Dąbrowskiej są 
bardzo cenne. Autorka ukazuje 
najważniejsze wartości w życiu 

człowieka, czyli miłość i przyjaźń. O 

wysokiej randze artystycznej cyklu 

współdecyduje przemyślana forma 

narracji, oparta na technice „punktów 

widzenia" i mowie pozornie zależnej, 

pozwalającej wnikać w świadomość 

przedstawionych postaci i odtwarzać tok 

ich wewnętrznych przeżyć. 
Myślę, że warto przeczytać „Ludzi 

stamtąd”, bowiem jest to książka, 
którą zapamięta się na długo po 
odłożeniu na półkę. Serdecznie 
polecam  

Wioletta Chmielewska 
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To warto obejrzeć… 

 

„Słodki listopad” 
 

 
 

 
Miłość to piękne i naturalne 

uczucie. Nie wyobrażam sobie, jak 
można przejść przez całe swoje życie 
nie doświadczając jej. Jest jak 
powietrze, nie da się bez niej żyć, jest 
nieodzownym elementem naszego 
życia. Pisze się o niej książki i kręci 
filmy, już od bardzo dawna. Lecz 
pomimo upływu lat, miłość to ciągle 
"chwytliwy" temat i chociaż powstało 
bardzo dużo produkcji, 
opowiadających o tym niezwykłym 
uczuciu, to każdy kolejny, nowy, obraz 
jest zupełnie inny, niepowtarzalny, 

ukazuje ją od nieznanej nam dotąd 
strony. Takim filmem jest właśnie 
"Słodki listopad". 

Film rozpoczyna się od 
przedstawienia głównego bohatera, 
Nelsona Mossa. Poznajemy jego 
charakter, wady i zalety, jednym 
słowem całe jego życie. Obserwujemy 
go tutaj jeszcze przed "kuracją". 
Później, gdy traci pracę i dziewczynę, 
przez nadgorliwość oraz pracoholizm, 
a jego życie zostaje pozbawione 
jakiegokolwiek sensu, następuję zwrot 
akcji. Nelson przez przypadek poznaje 
pewną kobietę, która "otwiera mu oczy 
na świat" i ukazuje go z dobrzej znanej 
mu strony,  

 

lecz dawno zapomnianej. Scenarzyści 
w swoim dziele próbują ukazać 
wewnętrzną zmianę głównego 
bohatera, który zmienia się nie tylko 
poprzez miłość, ale i zmianę otoczenia. 
Nasz bohater, Nelson, ukazany na 
początku jako nadgorliwy pracoholik, 
z biegiem czasu staje się innym 
człowiekiem.  

Uczy się kochać, pomagać innym, 

uczy się na nowo żyć. Czyni to 
wszystko pod wpływem pewnej 
zwariowanej kobiety, Sary, która 
postanawia "wyleczyć bohatera z jego 
choroby". Równie ważnym wątkiem 
produkcji jest "rodząca się" miłość 
pomiędzy Sarą a Nelsonem. Dla pani 
Deever, Nelson jest z początku 
kolejnym pacjentem "do wyleczenia", 
lecz gdy koniec listopada zaczyna się 
nieuchronnie zbliżać, zdaje sobie 
sprawę, że po raz  pierwszy się tak 
naprawdę zakochała, lecz z powodu 
choroby decyduję się odrzucić 
ukochanego, dla swojego i jego dobra. 
Kolejny raz mamy do czynienia z 
nieszczęśliwą miłością, lecz tym razem 
pokazaną trochę inaczej, bardziej 
sugestywnie niż zwykle. Miłość 
występuje w filmie w kilku rodzajach, 
nie tylko w tej najbardziej nam znanej, 
eros. Jednym z nich jest miłość 
rodzicielska. Wystarczy się bliżej 
przyjrzeć relacji głównego bohatera z 
dzieckiem z sąsiedztwa. Nelson w 
swoim małoletnim przyjacielu 
odnajduje siebie samego, sprzed lat. 
Pomaga mu, a nawet z upływem czasu 
zaczyna być dla niego prawie jak 
ojciec.  

Świetnie spisali się aktorzy. Dzięki 
ich grze niejednokrotnie się uśmiejemy 
lub wzruszymy. Zarówno Keanu 
Reeves jak i Charlize Theron poradzili 
sobie bez problemów. Aktorstwo to 
niewątpliwy atut omawianej produkcji. 

"Słodki listopad" to z pewnością 
obowiązkowa pozycja dla wszystkich 
romantyków, jak także miłośników 
kina. Gorąco polecam! 

Agnieszka Zwierzyńska 

http://www.filmweb.pl/film/S%C5%82odki+listopad-2001-9913
http://www.filmweb.pl/person/Keanu.Reeves
http://www.filmweb.pl/person/Keanu.Reeves
http://www.filmweb.pl/person/Charlize.Theron
http://www.filmweb.pl/film/S%C5%82odki+listopad-2001-9913
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CIEKAWOSTKI 

Częste główkowanie uszkadza mózg 

 

Częste "główkowanie" może 
prowadzić u piłkarzy do urazu 
mózgu i zaburzenia funkcji 
poznawczych. Naukowcy z College'u 
Medycznego Alberta Einsteina Yeshiva 
University wykonywali sportowcom 
badania obrazowe (obrazowanie 
tensora dyfuzji) oraz przeprowadzali 
testy psychologiczne. 

W studium uwzględniono 38 osób, 
które amatorsko grały w piłkę nożną. 
Średnia wieku wynosiła 30,8 r. 
Wszyscy badani grali w piłkę od 
dzieciństwa. Ochotników pytano, ile 
razy w ciągu ubiegłego roku próbowali 
wbić piłkę do bramki głową. W oparciu 
o uzyskane odpowiedzi sportowców 
podzielono na grupy. Skany mózgu 
najczęściej główkujących 
porównywano z pozostałymi graczami. 
Okazało się, że u miłośników główki 
występowało uszkodzenie mózgu 
podobne do widywanego u pacjentów 
ze wstrząśnieniem mózgu. 

Gdy już stwierdzono, że główkowanie 
może być potencjalnie groźne, 
naukowcy postanowili sprawdzić, czy 
istnieje próg częstotliwości 
główkowania, po którego  

NAUKOWE  
 
przekroczeniu następuje uraz mózgu. 
Jak wyjaśnia dr Michael Lipton, dalsze 
analizy ujawniły, że próg ten znajduje 
się w okolicach 1000-1500 uderzeń 
głową rocznie. Gdy gracz główkował 
częściej, pojawiał się uraz. 
 

 
Co za mało, to niezdrowo 

 

 
 
Nadmiar soli powiązano z 
nadciśnieniem i chorobami sercowo-
naczyniowymi. W związku z tym w 
zeszłym roku Felix Ortiz, 
demokratyczny radny z Nowego Jorku, 
postulował nawet, by w restauracjach 
Wielkiego Jabłka całkowicie zakazać 
używania soli i decyzję o doprawianiu 
bądź nie pozostawić klientowi. 
Najnowsze badania pokazały jednak, 
że sercu szkodzi nie tylko nadmiar, 
ale i spożywanie za małych ilości 
soli. Wniosek? Najlepiej zachować 
umiar. 
Zespół naukowców zauważył, że 
umiarkowane spożycie soli koreluje z 
najniższym ryzykiem zdarzeń 
sercowych. Zależność w przypadku 
najwyższego spożycia sodu nikogo nie 
zaskoczyła: stwierdzono podwyższone 
ryzyko udaru i zawału serca. 
Prawdziwa niespodzianka czekała 
jednak akademików w odniesieniu do 
niskiego spożycia sodu, okazało się 
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bowiem, że towarzyszy mu zwiększone 
ryzyko śmierci z powodu chorób 
sercowo-naczyniowych oraz 
hospitalizacji wskutek zastoinowej 
niewydolności serca. 
 
 

Guma na odchudzanie 
 

 
 
 

Za parę lat, a może wcześniej orężem 
w zwalczaniu otyłości stanie się 
guma do żucia. Jej smak nie będzie 
się różnił od dzisiejszych miętowych 
czy owocowych drażetek i listków, ale 
skład już tak. Tajemniczym 
składnikiem ma być polipeptyd YY, 
jeden z czynników wywołujących 
uczucie sytości. 
Polipeptyd YY3-36 jest hormonem, który 
wydziela się do krwiobiegu zarówno w 
czasie jedzenia, jak i podczas wysiłku 
fizycznego. Jego ilość rośnie wraz z 
liczbą spożytych kalorii. PPY3-36 
hamuje opróżnianie żołądka oraz 
wydzielanie soków żołądkowego i 
trzustkowego. Wcześniejsze badania 
wykazały, że u otyłych osób stężenie 
PPY3-36 w osoczu jest niższe zarówno 
na czczo, jak i po posiłku. Co ważne, 
dożylne podanie PPY3-36 grupie otyłych 
i szczupłych ochotników u wszystkich 

zwiększało poziom hormonu w osoczu 
i znacznie obniżało liczbę 
spożywanych kalorii. 
 

 
Herbata nawożona pandzimi 

odchodami 

 

 
Najdroższą kawą świata jest kopi 
luwak. Wytwarza się ją z nasion kawy, 
wydobytych z odchodów łaskuna 
muzanga. Niedługo smakosze herbaty 
będą sobie mogli kupić coś 
podobnego, ponieważ An Yanshi, były 
wykładowca Uniwersytetu 
Syczuańskiego, opatentował herbatę 
nawożoną odchodami pandy 
wielkiej. Wg doniesień medialnych, jej 
cena sięga 69 tys. dol. za kg, zatem 
kopi luwak za ok. 1360 dol. za tę samą 
ilość wydaje się naprawdę tania. 
Chińczyk wychwala bogaty aromat 
specjalnej mieszanki, a także 
orzechowy posmak naparu i wyjaśnia, 
że pandy mają słaby układ pokarmowy 
i wchłaniają zaledwie 30% tego, co 
jedzą. Oznacza to, że ich odchody są 
bogate w błonnik i składniki odżywcze. 

 
Malwina Morawska kl. II TE 

 
Źródło: WWW.kopalniawiedzy.pl 
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„Aby być szczęśliwym w miłości, trzeba być geniuszem” 
Honore Balzac 
 
„Miłość jednostronna jest tragedią, wzajemna – komedią” 
Seweryn Eugeniusz Barbag 
 
„Miłość karmi się muzyką” 
Szekspir 
 
„Miłość to triumf wyobraźni nad inteligencją” 
Henry Louis Mencken 
 
„Miłością idealną jest miłość listowna” 
George Bernard Shaw 
 
„Najlepszym dowodem miłości jest zaufanie” 
Joyce Brothers 
 
„Wszelka mądrość i zrozumienie przychodzi do nas drogą miłości” 
R. Wagner 
 
 „Miłość nie polega na patrzeniu sobie w oczy, ale na patrzeniu wspólnie w jednym 
kierunku.”  
Antoine de Sant-Exupery 
 
 „Miłość to skok z wysokiej skały w zaufanie, że ta druga osoba czeka na dole, żeby 
cię złapać.” 
Jodi Picoult 
 
„Ktoś kiedyś powiedział, że w chwili kiedy zaczynasz zastanawiać się, czy kochasz 
kogoś, przestałeś go już kochać na zawsze.” 
Carlos Ruiz Zafón 
 
„Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej rzeczywistości.” 
 Martin Luther King 
 

„W marzeniach i miłości nie ma rzeczy niemożliwych.”  

Janus Arony 

    
Wybrały: Kornela Ziułkowska i Emilia Trzaskoma  
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Nadeszła zima. Przed nami wiele miesięcy szarych i zimnych dni. Wieczory staną się 
niesamowicie długie, a pogoda raczej nie będzie zachęcać do wychodzenia z domów. 
Niektórzy najchętniej zaszyliby się na ten czas w domu, spędzając czas przed 
telewizorem lub komputerem. Bo choć w dzisiejszych czasach wszyscy zgodnie 
twierdzą, że na nudę czasu nie mają, to czas na obejrzenie popularnego serialu czy 
odwiedzenie ulubionych stron internetowych zawsze się znajdzie, to jednak 
przesiadywanie przed szklanymi ekranami nie jest jedynym sposobem na spędzanie 
wolnego czasu jesienią i zimą. Jest wiele innych alternatywnych rozwiązań. 

 
 
Zespól Szkół Zawodowych w 
Nasielsku 

Wystawa pt. „Pamiętamy” 

poświęcona historii 13. Pułku 

Piechoty, prezentująca eksponaty z 

lat 1914-1945 ze zbiorów Edwarda 

Malinowskiego (militaria, mundury,  

dokumenty, odznaczenia i publikacje 

dotyczące żołnierzy 13 Pułku 

Piechoty z Pułtuska, w tym również 

mieszkańców Nasielska). 

Wystawa czynna do końca 

grudnia. 

 
Nasielski Ośrodek Kultury 
zaprasza na: 
Warsztaty wikliniarskie, które 
odbędą się w sobotę- 10 grudnia 
2011r godz. 10:00 
Podczas pokazu uczestnicy 
poznają poszczególne etapy 
obróbki wikliny oraz podstawową 
technikę wyplatania koszy. 
W ramach pokazu jest możliwe 
samodzielne wyplatanie, 
zapewniony jest materiał do 
pokazu oraz niezbędne narzędzia. 
Wszystko odbywa się bezpiecznie 
pod nadzorem instruktora. 
Koszt kursu: 50 zł. 
Ilość miejsc ograniczona! 
Czas trwania kursu: do 4 godz.  

 

 
Nasielski Ośrodek Kultury 
zaprasza na niezapomnianą 
noc komediową.  
10 grudnia br. o godz. 19:00 
cena biletu: 18 zł 
Proponujemy najlepsze komedie: 
Wyjazd integracyjny 

Piętro wyżej 

Rejs 
Wszystkich miłośników dobrego 
humoru serdecznie zapraszamy! 
 
Mikołajki Party w Hulakula!  
Na najlepszą imprezę w mieście 
zapraszamy już 3 grudnia od 
21.00. Sobotnie imprezy w 
Hulakula to coś specjalnie dla 
fanów house, disco, dance, 
electro i muzycznych nowości z 
list przebojów!  
Dla Mikołajów i Mikołajek (w 
przebraniu) welcome drink gratis!  
Wstęp 15 zł  
Studenci bawią się za jedyne 5 zł  
 
P o l e c a m y ! 

 
Karolina Zalewska, 

 Sylwia Słupska  
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Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, 

ciągnie...  

- No, weszły!  

Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:  

- Ale mam buciki odwrotnie...  

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je 

znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły!  

Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:  

- Ale to nie moje buciki....  

Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły!  

Na to dziecko :  

-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić.  

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu pomaga 

dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!.  

- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki?  

- W bucikach 

Egzamin z ekonomii, milutka dziewczyna opowiada o teorii Adama Smitha ani razu nie 

wymieniając jego imienia. Zauważywszy to profesor pyta: 

- Jak miał na imię Smith? 

Zmieszane milczenie... 

- Proszę się nie denerwować, no jak miał na imię pierwszy mężczyzna? - naprowadza 

profesor biedulkę. 

- Marian - wyszeptała dziewczyna pokraśniawszy.  

Pierwszy wykład z japonistyki. Profesor do studentów w auli: 

- Dzisiejszy wykład poświęcimy zagadnieniu, jak rozpoznać, gdzie jest góra, a gdzie dół 

podręcznika.  

Student zdaje ostatni egzamin. Jest to test z odpowiedziami "tak" lub "nie". Siada w sali, gapi 

się w test przez pięć minut, gdy nagle doznaje olśnienia. Wyjmuje portmonetkę, a z niej 

monetę i zaczyna nią rzucać, zaznaczając odpowiedzi "tak", kiedy wypadnie orzełek, a "nie", 

kiedy wypadnie reszka. W pół godziny zrobił wszystkie zadania, podczas gdy wszyscy inni 

pocą się nad odpowiedziami. Kiedy zostaje kilka minut do końca, student w desperacji 

zaczyna rzucać monetą, mamrotać i pocić się. Podchodzi do niego egzaminator i pyta, co się 

dzieje. Student na to: 

- Sprawdzam moje odpowiedzi i wydaje mi się, że nie były właściwe!  

Przychodzi żółw do sklepu i mówi: 
-Poproszę wiadro wody. 
Sprzedawca daje mu wiadro. 
Następnego dnia znów przychodzi po wodę. 
Trzeciego dnia sprzedawca nie wytrzymał i się pyta: 
-Dlaczego codziennie żółwiu przychodzisz po wiadro wody? 
-My tu sobie gadu gadu, a mi się chałupa pali...!!! 
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SUDOKU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Poziom trudności: 3 

W  poprzednim numerze znajdowało się sudoku, o poziomie trudności: 1. Teraz przed wami 

kolejna plansza do wypełnienia, ale żeby było ciekawiej o dwa poziomy trudniejsza.  

Wierzę, że i tym razem uda Wam się ją prawidłowo wypełnid ! ;) 

 

Dla przypomnienia zasady gry: 

 Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym 

wierszu, w tej samej kolumnie oraz w każdym sektorze 3x3 oznaczonym pogrubiona linią, 

znajdowała się tylko jedna taka sama cyfra. Innymi słowy w żadnej kolumnie, wierszu, lub 

oznaczonym sektorze nie może powtórzyd się dwa razy ta sama cyfra. 

 

Kornela Ziułkowska  
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