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Witajcie! 
 

Mam niezwykły zaszczyt zaprosić Was do 

przeczytania nowego numeru „Gazety Szkolnej” (oraz 

tego okrągłego zdanka;)). Obecne wydanie pełne jest 

różnych ciekawych rzeczy. Pewnie większość z nas 

mogła okazję usłyszeć o konkursie tenisa stołowego 

zorganizowanym w naszej szkole. Przy okazji: znacie to 

uczucie, gdy w dzień 14 lutego wasza skrzynka jest zasypana walentynkami?... Ja też nie, ale 

mimo to polecam artykuł o tym święcie. Ale, ale, jest jeszcze wywiad z Panem Januszem 

Drwęckim dotyczącym praktyk zawodowych, sporządzony przez niejakiego Pawła 

Kozłowskiego. Słaby, ale może się wyrobi;). Zaakcentowaliśmy również Rok Chopinowski 

oraz rekolekcje, jakie część naszych uczniów odbyła w Płocku.  To nie wszystko, ale resztę 

zachęcam odkryć samemu. 

 

Miłego czytania,  

Redakcja 
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Co wiemy o Frycku ?  
 

czyli rok 2010 Rokiem Fryderyka Chopina 
 

Obecny rok 2010 to bardzo ważny rok dla polskiej muzyki klasycznej, ponieważ 

został ogłoszony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jako Rok Fryderyka Chopina. Właśnie 

w tym roku przypada dwusetna rocznica urodzin najwybitniejszego polskiego kompozytora i 

pianisty. Co ciekawe nie znamy dokładnej daty urodzin artysty. Są dwie najbardziej 

prawdopodobne daty: 22.02 lub 01.03 roku 1810. Niektórzy ironizują, że Chopin tydzień 

przychodził na świat… 

Fryderyk to ogromy talent już od małego dziecka. Gdy gazety pisały, że jak z Mozarta 

Niemcy, tak z Chopina Polacy będą dumni, Fryderyk nazywał to nonsensem. Z tej przyczyny 

Paderewski uważał, że Chopin naprawdę nie zdawał sobie sprawy ze swojej wielkości. Za 

geniuszy muzyki uważał Chopin Mozarta i Bacha. Jego ballady F-dur i g-moll 

skomponowane zostały wedle samego kompozytora na temat "Jeziora Świteź" i "Świtezianki" 

Mickiewicza. Od początku komponowania, czyli już w wieku 7 lat Chopin inspirował się 

niemal wyłącznie tematami polskimi. Szczególnie zajmowały go polskie tańce ludowe – 

mazurki, oberki, polonezy i kujawiaki, których elementy zawarł w słynnych polonezach i 

mazurkach. Ze względu szczególnie na te dzieła niektórzy krytycy jego muzyki uważali, że 

stworzył nieznaną w romantyzmie melodykę. Sam Chopin mówił, że przy graniu mazurków 

ważne jest tempo rubato, którego miał być twórcą. Nie ma jednak definicji tego tempa, ani 

rzetelnego przykładu. Wedle słynnych pianistów i znawców muzyki Chopina za 

najodpowiedniejszą metodę gry Chopina uważają tak zwaną "Metoda Chopina" prof. 

Harry'ego Neuhausa. 

W sprawie polskości jego muzyki nie ma żadnych wątpliwości. Ignacy Jan Paderewski 

powiedział w setną rocznicę urodzin Chopina: "(...) Zabraniano nam Słowackiego, 

Krasińskiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina. A jednak w Chopinie tkwi 

wszystko, czego nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, 

krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi 

zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy 

serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń 

(...)". Chopin uważany jest również za twórcę etiudy romantycznej, czym przełamał dość 

rozpowszechnioną przed nim opinię, że etiuda to utwór wyłącznie techniczny, przeznaczony 

dla ćwiczenia palców. 

Cały świat świętuje tę wielką i okrągłą rocznicę, ale w szczególności Polska, a także 

Francja. Jak doskonale wiemy, Chopin przebywał przez dość długi okres swojego życia 

właśnie we Francji. Tam podobnie jak w naszym kraju powraca się do Chopina w tym roku.  

 

01.03 br. odbyło się wiele znaczących imprez związanych z rocznicą, oto kilka z nich: 

W Paryżu przed południem odbył się wernisaż wystawy poświęconej polskiemu 

kompozytorowi, a wieczorem w dwóch najważniejszych paryskich salach koncertowych 

zabrzmiała jego muzyka. Wystawa poświęcona Chopinowi została zorganizowana przez 

paryskie Muzeum Życia Romantycznego. Pałacyk, w którym mieści się muzeum, jest zresztą 

związany z osobą Chopina. Jego właścicielem był malarz Ary Scheffer, autor między innymi 

portretu kompozytora. Chopin, który przez pewien czas mieszkał w tej samej dzielnicy, bywał 

często w domu Scheffera.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rubato
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Etiuda
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Wieczorem muzyka Chopina zabrzmiała w Salle Pleyel, podczas solowego występu 

Krystiana Zimermana. W Salle Gaveau, Siergiej Tarasow wykonał wraz z Europejską 

Orkiestrą Romantyczną oba koncerty fortepianowe kompozytora, a aktor Francis Huster 

odczytał fragmenty książki Liszta „Życie Chopina”. 

Skończył się także maraton muzyki Chopina „Najdłuższe Urodziny”, który rozpoczął 

się 22 lutego. Przez cały tydzień, 24 godziny na dobę, w salach Wspólnoty Polskiej przy 

Krakowskim Przedmieściu 64, można było bez żadnych opłat posłuchać muzyki polskiego 

kompozytora. Na wszystkich antenach Polskiego Radia można było posłuchać audycji 

poświęconych Fryderykowi Chopinowi. O godz. 11.00 radiowa Dwójka przeprowadziła 

transmisję urodzinowego recitalu chopinowskiego Garricka Ohlssona, który wystąpił w 

dworku w Żelazowej Woli. O 20.00 Dwójka nadała transmisję galowego koncertu 

symfonicznego. 

Wieczorem 01.03 odbył się koncert galowy muzyki Fryderyka Chopina w Teatrze 

Wielkim w Warszawie. Gwiazdą wieczoru był Dan Thai Son, wietnamski pianista, laureat X 

Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 1980 roku, 

występujący z towarzyszeniem Orkiestry XVIII wieku pod dyrekcją Fransa Brueggena,  który 

wykonał koncert f-moll op. 21. Pamiętajmy, że Chopin obok Kopernika, Mickiewicza czy 

Skłodowskiej- Curie to nasz ogromny narodowy skarb, a jego muzyka powinna być bliska 

każdemu z Polaków. Program obchodów roku chopinowskiego na: www.chopin2010.pl 

 
Mateusz 

Rutkowski III 

LO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chopin2010.pl/
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Rekolekcje w Płocku 
W dniach od 1 do 3 lutego 2010 r. odbyły się rekolekcje w Płocku we Wspólnocie 

Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia. Uczestnikami rekolekcji była młodzież z Nasielska 

(ucząca się w Zespole Szkół Zawodowych), jak również młodzież z Ciechanowa i okolic. 

 

                                                                 

Rekolekcje były współfinansowane przez 

proboszcza parafii każdego uczestnika. 

Prowadzącymi rekolekcje, jak i opiekunami było 

dwóch księży (ks. Rafał i ks. Piotr) oraz dwie 

siostry zakonne.  Rekolekcje trwały trzy dni i miały 

na celu pokazanie „Boga Żywego”, oraz ukazanie, 

jak ważne jest wybaczanie oraz zaufanie bliźniemu. 

Każdy z tych dni był dniem bliskości z Bogiem; 

wypełniany modlitwą, śpiewem, jak i  ćwiczeniami, 

które miały na celu udowodnienie nam tego, czy 

potrafimy tak dogłębnie wybaczyć oraz 

bezgranicznie zaufać  drugiemu człowiekowi. 

Mnie osobiście najbardziej utkwiło w pamięci 

ćwiczenie polegające na zaufaniu drugiemu 

człowiekowi, powierzając siebie komuś,  kogo 

znam przez jeden dzień. Osoby były dobrane w pary; jedna z nich miała zasłonięte oczy tak,  aby 

nic nie widziała, druga natomiast musiała ja prowadzić nie używając mowy; po 30 min. 

następowała zmiana, osoba prowadzona stawała się prowadzącą. 

Zadanie było dość trudne, ale dzięki niemu mogliśmy sprawdzić sami siebie, zobaczyć, czy 

potrafimy zaufać  innej osobie tak, aby powierzyć swój los w jej ręce, czy wolimy być 

prowadzącym, czy prowadzonym , jak również przybliżyć  świat widziany oczami niewidomych. 

Rekolekcje są dobrym czasem do 

oczyszczenia serca z tego,  co nam 

przeszkadza w dojściu do Pana 

Boga. Dlatego zachęcam 

wszystkich do brania udziału w 

takich rekolekcjach. 

Św. Franciszek mówi, że „Ten ma 

czyste serce, kto się nawrócił”. 

 

 

Monika Mazurkiewicz 
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Ferie nie muszą być nudne. Przynajmniej nie z naszym środowiskiem. Mój pierwszy 

obóz zimowy - było bardzo, fajnie. 

Wyjechaliśmy w drugim tygodniu ferii w góry do Poronina. Cóż można robić na takim 

obozie? Po pierwsze, kto chciał mógł nauczyć się jeździć na nartach (dla jednych umiejętność 

szybko nabyta, dla drugich nie). Zimowiska trwały 6 dni (całe szczęście, bo obóz letni trwał 3 

tygodnie). Oprócz nart były różne wędrówki, gry terenowe, na jednej służyłam jako manekin 

położony na śniegu, (ponieważ mój patrol musiał pokazać jak zachować się przy 

nieprzytomnej osobie np. po wypadku). Ta gra była bardzo wyczerpująca, gdyż było 9 

punktów (zadań) daleko od siebie oddalonych. Poza tym nigdy się nie wysypiałam, gdyż 

pobudka druha oboźnego była bardzo drastyczna (gwizdek na cały pensjonat o 7 rano). 

Po pobudce było jakieś 5 min do powitania dnia. Oczywiście później apel, na którym 

było sprawdzanie umundurowania (czy wszystkie guziki i naszywki są mocno przyszyte). 

Właśnie, któregoś dnia kolega harcerz chciał mi oberwać naszywkę „Nasielsk”, ale się nie 

dała . Po apelu było śniadanie, zajęcia, obiad, zajęcia, a wieczorem po kolacji 

świeczkowisko, a ostatniego dnia Watra do 23 w nocy. Po tym zakończenie dnia i w końcu 

można było położyć się spać. 

W drodze powrotnej druh Tadeusz J. nieźle nas wkręcił, bo połowa uczestników mu 

uwierzyła (to długa historia a o wyjaśnienia proszę do księdza). Po prostu więcej takich 

obozów.  

 

 

Mała 
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*Walentynki, Święto Zakochanych 
      Jest to święto obchodzone 14 lutego, w dniu Świętego Walentego. W tym dniu zakochani 

ludzie obdarowują się "walentynkami"- są to zazwyczaj krótkie, rymowane wierszyki, 

poważniejsze wiersze lub wyznania miłosne, niekiedy laurki i prezenty (kwiaty, czekoladki 

itp.).  

*Święty Walenty 

     Prawdopodobnie wszyscy już znamy zwyczaj obchodzenia walentynek, ale kim był ich 

patron Święty Walenty? W tradycji chrześcijańskiej odnajdujemy informacje o co najmniej 

trzech Świętych o imieniu Valentine lub Valentinus. Jedna z legend mówi o duchownym, 

który przeciwstawił się rozkazowi Imperatora Rzymu- Klaudiusza II, zakazującego udzielania 

ślubów młodym mężczyznom, jako że według doradców Klaudiusza, nieżonaci mężczyźni 

byli lepszym żołnierzami. Za to nieposłuszeństwo duchowny Walenty został skazany na 

śmierć. Inna historia mówi o młodym człowieku, który za pomoc prześladowanym 

chrześcijanom został skazany na śmierć. Z więzienia wysłał swojej ukochanej list z podpisem 

„From Your Valentine” (podpis używany do dzisiaj na walentynkach w języku angielskim). 

*Historia walentynek 
     Pierwszą informację uważaną przez niektórych za wzmiankę o walentynkach, 

odnajdujemy w poemacie z 1382 roku - "Sejm Ptasi" (ang: The Parliament of Fowles) 

Geoffrey Chaucer'a: 

„For this was on seynt Volantynys day 

Whan euery bryd comyth there to chese his make.” 

     Niektórzy badacze literatury uważają, że może być to pierwsza wzmianka na temat święta 

14 lutego, jednakże, jak twierdzą krytycy, luty nie jest w Anglii okresem ptasich godów, a 

Henry Ansgar Kelly zauważa, że poemat „Sejm Ptasi" napisany został z okazji zaręczyn króla 

Anglii Ryszarda II i Anny Czaskiej (Anne of Bohemia), które odbyły się 2 maja 1381 roku, a 

więc w dniu, który w kalendarzu liturgicznym poświęcony jest Świętemu Walentemu- 

biskupowi Genui. 

*Podobne Święta 
     Luprecalia – termin walentynek pokrywa się z terminem Święta Wiosny, które odbywało 

się w starożytnym Rzymie 13-15 lutego. Luprecalia to święto urodzaju, płodności, 

obchodzone na cześć Fauna - boga upraw. Luprecalia były świętowane w Rzymie do czasu, 

kiedy to papież Gelazjusz I (492 r. p. n. e - 496 r. p. n. e) zabronił ich obchodów. 

     Noc Kupały - o ile w Europie Zachodniej i Południowej walentynki obchodzone są od 

czasów średniowiecza, o tyle u Słowian Dniem Zakochanych była raczej Noc Kupały 

(Sobótka), obchodzona w czasie letniego przesilenia, a więc w nocy z 21 na 22 czerwca. 

Walentynki zyskały większą popularność dopiero w latach 90 -tych XX w. 

 

Dominika Kordulska 
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*** 

Kochałem panią - i miłości mojej 

Może się jeszcze resztki w duszy tlą, 

Lecz niech to pani już nie niepokoi, 

Nie chcę cię smucić nawet myślą tą. 

Kochałem bez nadziei i w pokorze, 

W męce zazdrości, nieśmiałości, trwóg, 

Tak czule, tak prawdziwie - że daj Boże, 

Aby cię inny tak pokochać mógł. 

Aleksander Puszkin  

Snuć miłość... 

Snuć miłość, jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje, 

Lać ją z serca, jak źródło wodę z wnętrza leje, 

Rozwijać ją jak złotą blachę, gdy się kuje 

Z ziarna złotego, puszczać ją w głąb, jak nurtuje 

Źródło pod ziemią, -- w górę wiać nią, jak wiatr wieje, 

Po ziemi ją rozsypać, jak się zboże sieje, 

Ludziom piastować, jako matka swych piastuje. 

Stąd będzie naprzód moc twa, jak moc przyrodzenia, 

A potem będzie moc twa, jako moc żywiołów, 

A potem będzie moc twa, jako moc krzewienia, 

Potem jak ludzi, potem jako moc aniołów, 

A w końcu będzie jako moc Stwórcy stworzenia. 

 Adam Mickiewicz  

Miłość 

Wciąż rozmyślasz. Uparcie i skrycie. 

Patrzysz w okno i smutek masz w oku... 

Przecież mnie kochasz nad życie? 

Sam mówiłeś przeszłego roku... 

Śmiejesz się, lecz coś tkwi poza tym. 

Patrzysz w niebo, na rzeźby obłoków... 

Przecież ja jestem niebem i światem? 

Sam mówiłeś przeszłego roku. 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska  

*** 

Kwiat zrywając, kwiat wąchając, ja zarazem 

Świat mijałem będąc przy tym w swoim prawie 

Ciebie biorąc, z Ciebie pijąc, ja o niebo 

Już nie dbałem wiedząc przecież, że to jedno. 

Rafał Wojaczek  

 

 

 

*** 

bez ciebie jak 

bez uśmiechu 

niebo pochmurnieje 

słońce 

wstaje tak wolno 

przeciera oczy 

zaspanymi dłońmi 

dzień - 

szeptem 

modlę się do uśpionego nieba 

o zwykły chleb miłości 

Halina Poświatowska  

*** 

W twoje cudne, cudne, cudne oczy 

kiedy patrzy: wstrzymuje się słońce, 

i dziwuje im się kwiat na łące 

i czar idzie z niebieskich roztoczy 

w twoje cudne, cudne, cudne oczy. 

W twoje cudne, cudne, cudne oczy 

kiedy patrzę, chciałbym w łzę zaklęty 

po twej twarzy spłynąć, bogom wziętej, 

i twej piersi patrzeć się uroczej 

w twoje cudne, cudne, cudne oczy. 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer 

List zakochanej 

Jedno spojrzenie, miły, twoich oczu 

I na mych ustach jeden pocałunek – 

Czyż może znaleźć upojniejszy trunek, 

Kto choć raz w życiu tę słodycz ich poczuł? 

Z dala od Ciebie żyjąc na uboczu 

Tobie poświęcam mą myśl i frasunek; 

Serce potrąca wciąż tę samą strunę 

Jedną, jedyną... i łzy płyną z oczy. 

Po licu spływa łza i zaraz wysycha; 

Kocha mnie - myślę - więc czemuż w tę miłość 

Mam nie uwierzyć, choć taka daleka? 

O, usłysz skargę mych miłosnych wzdychań! 

Twa wola moim szczęściem - i mą siłą – 

Daj znak, na który me serce tak czeka. 

Johann Wolfgang Goethe
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,,Nasi uczniowie uzyskują bardzo pozytywne opinie w miejscach 

praktyk” – wywiad z Panem Januszem Drwęckim – kierownikiem 

szkolenia praktycznego. 
 

- Czy znalezienie miejsca praktyki dla uczniów jest kłopotliwe?  

- Generalnie rzecz biorąc, uczniowie nie mają z tym kłopotu, a wynika to głównie z tego, że 

trafiają do pracodawców współpracujących  z naszą szkołą. Oprócz tego uczniowie dzielą się 

opiniami ze starszymi rocznikami , które już odbywały praktyki, co ja nazywam 

,,giełdą”(uśmiech).  

- Z jakimi firmami współpracuje nasza szkoła? 

- Umiejętności praktyczne uczniowie mogą zdobyć w takich firmach, jak np.: Majster, GS, 

Stan-Bud, Jan-Pol, Sklep ,,Berta”,  Elektroplast czy w Banku Spółdzielczym (uczniowie 

technikum ekonomicznego).W razie kłopotów ze znalezieniem miejsca praktyki, doradzam, 

uzgadniam i pomagam ku zadowoleniu stron zainteresowanych.  

- Jak uczniowie naszej szkoły prezentują się na praktykach?  

- Nasi uczniowie uzyskują bardzo pozytywne opinię z zachowania, jakości wykonywanej 

pracy oraz przygotowania do wybranego zawodu.  Poza tym uzyskują wysokie oceny, w 

klasie IV TH na 17 osób 12 uzyskało oceny celujące. Średnia ocen w Technikum 

Ekonomicznym to 5,55, a w Technikum Handlowym - 5,7.  

- Czy praktyki są opłacane przez pracodawców?  

- Uczniowie nie otrzymują pieniędzy za praktyki zawodowe. Natomiast zakład zobowiązuje 

się do ,,bezpłatnego szkolenia ucznia w w/w okresie”. Jednak po zakończonej praktyce 

uczniowie mają ułatwiony start zawodowy, większy zakres umiejętności, pozwalający na 

samodzielne wykonywanie konkretnych zadań. 

- Czy system praktyk zawodowych ulega jakimś zmianom?  

-  Dużych zmian nie ma, natomiast znikają zawody wymagające czynności manualnych na 

rzecz prac umysłowych.  

- Czy podczas miesięcznego pobytu w zakładzie pracy uczeń dokumentuje swoją 

działalność? 

- Tak, przed pójściem na praktyki zarówno uczeń, jak i pracodawca zostają zapoznani z 

Ramowym Programem Praktyki Zawodowej. Program obejmuje zakres czynności ucznia oraz 

liczbę proponowanych dni na poszczególne rodzaje prac. Na podstawię tego prowadzony jest 

dziennik praktyk, w którym dokumentowany jest przebieg praktyk. Składa się on z Karty 

Tygodnia, która wyszczególnia zajęcia oraz ,,uwagi, obserwacje i wnioski praktykanta co do 

wykonywanej pracy”. Na ostatniej stronie dziennika znajduje się opinia o przebiegu pracy. 

- Kto jest Opiekunem ucznia w zakładzie pracy?  

- Z zasady jest to właściciel firmy, ewentualnie osoba przez niego wskazana, spełniająca 

podstawowe wymogi: mistrz w danym zawodzie posiadający kwalifikacje pedagogiczne.  

- Czy ma Pan coś do powiedzenia młodym ludziom udającymi się na praktyki 

zawodowe?  

- Chciałbym im radzić, aby wybierali praktyki związane z tą gałęzią przemysłu, z którą wiążą 

swoją przyszłość zawodową. Oprócz tego, dobrze, jeśli praktyka jest blisko miejsca 

zamieszkania ewentualnie, łatwo do niej dojechać.  

- Czy miałby Pan jeszcze coś do dodania?  

- Pragnąłbym, aby uczniowie, realizując program praktyk zawodowych, byli bardzo aktywni i 

z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w działalności podmiotu gospodarczego. Chciałbym 

też zauważyć, że uczniowi jest łatwiej zmierzyć się z problemem w zakładzie pracy pod 

okiem opiekuna, niż etatowemu pracownikowi.  

- Dziękuję za rozmowę.                                                     Wywiad przeprowadził Paweł Kozłowski 
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*** 

Program nauczania w zasadniczej 

szkole zawodowej nakłada na uczniów 

obowiązek odbywania praktyk. Uczniowie 

tylko trzy dni w tygodniu mają zajęcia 

lekcyjne, w pozostałe dwa dni każdy 

odbywa praktykę zawodową w miejscu 

właściwym dla jego kierunku. Jestem 

uczennicą pierwszej klasy o kierunku 

handlowym, dlatego praktykę zawodowa 

odbywam w sklepie na stanowisku 

sprzedawcy. Jest to sklep należący do 

ogólnopolskiej sieci sklepów  meblowych 

„Black Red White”, który ma swoją 

siedzibę przy ulicy Warszawskiej w 

Nasielsku.  

Sklep zatrudnia 5 osób: kierownika, 

dwóch pracowników magazynowo – 

transportowych oraz dwoje praktykantów. 

Kierowniczka sklepu – pani Karina 

każdego dnia stara się, bym czuła się jak 

równouprawniony pracownik. Nie traktuje 

mnie ani lepiej, ani gorzej od innych 

współpracowników. Konkretnie określa 

zarówno moje obowiązki, jak i przywileje. 

Do moich obowiązków należy 

utrzymanie porządku w sklepie oraz 

pomoc w obsłudze klientów. Kiedy 

rozpoczynałam praktyki, zupełnie nie 

orientowałam się w asortymencie i jakości 

produktów meblowych oferowanych przez 

sklep. Z upływem czasu, pod bacznym 

okiem pani Kariny nauczyłam się 

wszystkiego, co jest niezbędne do 

fachowej obsługi klienta. Myślę, że 

potrafię udzielić poprawnej informacji i 

doradzić klientom, których wymagania są 

różnorodne. Nauczyłam się także, że 

właściwa organizacja pracy w sklepie, 

różnorodność ofert i fachowość obsługi 

pozytywnie wpływa na pozyskiwanie 

nowych i utrzymanie dotychczasowych 

klientów. Niezwykle ważnym czynnikiem 

w tym aspekcie jest również miła  

 

 

atmosfera wśród pracowników, którą 

można zauważyć „gołym okiem”.  

Mam nadzieję, że moi koledzy i 

koleżanki z klasy maja również okazję 

nauczenia się czegoś przydatnego w czasie 

praktyk, co zapewne zaowocuje w 

przyszłej pracy. 

Aneta Burdon, klasa I WA 

 

*** 

W mojej rodzinie jest kilku kucharzy, 

więc i ja wybrałam zawód kucharza małej 

gastronomii. Moje praktyki polegają na 

nauce gotowania różnych potraw, robieniu 

sałatek i surówek, a także pierogów. 

Uwielbiam swój zawód, bo lubię gotować!  

Praktyki odbywam w „Magnolii” w 

Pomiechówku. Panuje tu miła atmosfera. 

Mimo że zdarzają się nerwowe sytuacje, to 

kierownictwo potrafi z uśmiechem 

rozładować napięcie. Gdy coś mi nie 

wyjdzie, każdy z pracowników próbuje 

pomóc i wytłumaczyć, jaki popełniłam 

błąd.  

Zamierzam po ukończeniu szkoły 

kontynuować naukę w technikum i 

rozwijać swoje umiejętności. W 

przyszłości planuję otworzenie własnego 

zakładu gastronomicznego. 

Patrycja Figurska, klasa I WA 
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Bohaterką dzisiejszej rozmowy jest pani XYZ, która całe dnie spędza przed 

komputerem i wcale się tego nie wstydzi, a wręcz przeciwnie - uważa to za swego 

rodzaju wyczyn. 

 

* Gazeta: Droga pani XYZ, jak pani sobie radzi w realnym świecie, spędzając tak dużo czasu 

w tzw. wirtualu? 

 

*XYZ:  Ooo, to żaden problem (śmiech)!  Śmiało mogę przyznać, że rzeczywistość nie jest 

taka zła . 

 

*Gazeta: Skoro tak pani sądzi to dlaczego każdą  wolną chwilę spędza pani przed 

komputerem? 

 

*XYZ: Zgadza się, ale powodem mojego zachowania nie jest chęć odizolowania się od 

rzeczywistości i życia w świecie wyimaginowanym. Po prostu komputer i to, co się z nim 

łączy jest moim zamiłowaniem, a wręcz hobby. 

 

*Gazeta: Hobby? To ciekawe! O czym dokładnie pani mówi? 

 

*XYZ: O Pudelku i tym, co można tam przeczytać. Portal ten jest przepełniony sensacjami z 

życia gwiazd – zarówno tych „rodowitych” jak i zagranicznych. Warte uwagi są również Hity 

czy Kity, gdzie zawsze można znaleźć interesujące pojedynki ludzi show-biznesu. 

 

*Gazeta: Pudelek, Hity czy Kity- brzmi interesująco... Droga pani XYZ, a  co z innymi 

codziennymi czynnościami typu zakupy? 

 

*XYZ: Także można załatwić drogą internetową.  

 

*Gazeta: Rzeczywiście dzisiejszy świat nie zna ograniczeń. 

 

*XYZ: Zgadza się – droga pani redaktor. 

 

*Gazeta: Wiem, że uczęszcza pani jeszcze do szkoły.  

Jak pani godzi swoje obowiązki? 

 

*XYZ: Jak brzmi stare przysłowie - dla chcącego, nic trudnego.  

Jak łatwo się domyślić bez problemu godzę sprawy, o których pani wspomniała. 

 

*Gazeta: To ciekawe, słuchając pani jestem pełna podziwu. Dziękuję za rozmowę! 

 

*XYZ: Dziękuję również. 

 
! (Mimo, iż bohaterka wyżej przedstawionej rozmowy nie wstydzi się mówić otwarcie o swej więzi emocjonalnej z 

komputerem, jednak woli pozostać anonimowa…) 
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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! 

Paulina Żebrowska 

 

 

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 

konkursu recytatorskiego), aktywnie działa w 

Samorządzie Uczniowskim.  
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Wreszcie marzec! Co prawda „w marcu jak w garncu”, ale jednak częściej słonko w okno przyświeca i 

wyczuć można, że wiosna chce dać o sobie znać. Miejmy nadzieję, że wraz z niedźwiedziami obudzą się też 

organizatorzy wszelakich przedsięwzięć, bo szczerze mówiąc w naszym drogim Nasielsku ostatnio „bida z 

nyndzą”. Chociaż wielkimi krokami zbliża się nasz XII Festiwal Rockowy, to pozwolę sobie wspomnieć o nim 

więcej w kolejnym numerze. Przed tym wydarzeniem mam tylko jedną fajną propozycję na „nasielską 

aktywność”, która może zainteresować osoby lubiące zabawy plastyczne. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie 

jednak Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie (z naciskiem na „mnie”, gdyż jak w większości moich 

przeglądów proponuję rockowe granie), a mianowicie ma dla nas- młodych, gniewnych- aż dwie interesujące 

wiadomości, które cieszą mnie niemiłosiernie!   Podzielę się tym szczęściem z WAMI mając nadzieję, że uda 

mi się co niektóre zbłąkane duszyczki zaintrygować owymi atrakcjami!  

Lecimy ]:-) 

 

NASIELSK 

 Kurs Decoupage w NOK: 

Data: 20 marca 2010r (sobota) godz. 12:00 

Prowadzący:  instruktor decoupage-  

Ewa Dutkiewicz 

Cena: 35zł 

Zapisy: bezpośrednio w NOK lub pod 

numerem telefonu: 023 69 12 343 

Bez bicia przyznaję się, że pierwszy raz słyszę 

o tego rodzaju „zabawie”, dlatego też posłużę 

się gotową formułą w celu wyjaśnienia i 

rozwiania wątpliwości, o jakie umiejętności 

ma nas takowy kurs wzbogacić. 

„DECOUPAGE to technika ozdabiania 

przedmiotów, polegająca na przyklejaniu na 

odpowiednio spreparowaną powierzchnię 

(praktycznie każda powierzchnia: drewno, 

metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru 

wyciętego z papieru lub serwetki papierowej 

(technika serwetkowa). Umożliwia 

własnoręczne stworzenie pięknej i oryginalnej 

dekoracji, która wygląda jak ręcznie 

malowana. Technika ta pozwala na bardzo 

wiele i cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem. Nie wymaga specjalnych 

umiejętności, ale pozwala uzyskać 

niesamowite efekty.” 

 

LEGIONOWO 

 Koncert charytatywny w Sali 

Widowiskowej Ratuszu Urzędu Miasta 

Legionowo: 

Data: 6 marca 2010r (sobota) godz. 19:00 

Wystąpią: HOMELESS ROCKERS i   

FUNKTOR 

 

Cena: 10zł 

W skład obu zespołów wchodzą młodzi 

mężczyźni, którzy na pewno nie rozczarują 

publiki. Homeless Rockers to kapela 

inspirująca się rockiem lat 70’ i 80’, czyli np. 

Motley Crue, T-Rex bądź Guns’ N’Roses. Z 

kolei Funktor jest zespołem, który łączy w 

sobie tyle gatunków, że ciężko mi jakikolwiek 

wymienić . Liczę więc, że pojawiając się na 

koncercie, sami ocenicie co jest grane . 

Warto wspomnieć, że dochód z koncertu 

przeznaczony zostanie na ognisko 

wychowawcze Centrum Caritas Legionowo.  

 

 Mazowiecka Scena Rockowa w 

Miejskim Ośrodku Kultury: 
Data: 13 marca 2010r. 

Organizatorzy: Marek Wiernik-  dziennikarz 

radiowy i telewizyjny (Radio dla Ciebie) 

Robert Szymański- wokalista zespołu 

Sexbomba. 

Wystąpią: ODJUTRA, NASTY HABITS i 

NOWY ŚWIAT 

Cena: wstęp wolny 

Świetna idea koncertu daje szansę zaistnienia 

debiutującym zespołom grającym „szeroko 

rozumiane niekomercyjne odmiany muzyki 

rockowej”. Na publiczność czeka mieszanka 

stylów, gatunków i osobowości. Wierzcie bądź 

nie, ale naprawdę warto przybyć i zobaczyć, co 

młodzieży w duszy gra, być może będziemy 

świadkami odkrycia niesamowitych talentów ;) 
 
Wciąż ta sama, najbliższa Waszym sercom… 
          …Aleksandra Popowska 



 
 
22 lutego 2010r. odbył się chyba najważniejszy turniej sportowy dla naszej 

szkoły. Każdego roku reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych popisywała się nie byle 
jakimi umiejętnościami swoich uczniów. 

W tym roku było o wiele milej, gdyż byliśmy gospodarzem turnieju. Przyjechało 
do nas aż sześć szkół powiatu nowodworskiego, aby zawalczyć o pierwsze miejsce. 

Po oficjalnym otwarciu zawodów przez naszego dyrektora – pana Grzegorza 
Duchnowskiego, zawodnicy ruszyli do wyznaczonych stołów, by rozpocząć turniej. 

Zawody przebiegły bardzo sprawnie i bezproblemowo, a to dzięki naszym 
nauczycielom wychowania fizycznego: pani Annie Skrzyneckiej i panu Stanisławowi 
Sotowiczowi. 

Ostateczne wyniki turnieju zapewne nie zadziwią wielu osób, pamiętających 
poprzednie lata. Otóż reprezentacja naszych dziewcząt drużynowo zajęła zaszczytne I 
miejsce. Natomiast panom, no cóż, panom trochę zabrakło, lecz zajęte przez nich II 
miejsce też jest powodem do wielkiej dumy.  

Panie, Panowie gratuluję! 
A teraz indywidualnie. 
Powiatową mistrzynią tenisa stołowego okazał się nie kto inny tylko Angelika 

Wierzbowska uczennica naszego Zespołu Szkół. 
Indywidualnie z panów naszej reprezentacji najlepiej wypadł Jarek Szpygel, 

zajmując III miejsce. 
Innym zawodnikom mogę życzyć tylko szczęścia przy kolejnych próbach 

zabłyśnięcia na turnieju za rok.    ;) 
 
         Agnieszka Bącik 
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Kartka z pamiętnika z dedykacją dla III LO 

 
Nadszedł w końcu długo oczekiwany przez moją skromną osobę dzień. Właśnie 

dostałam płytę ze studniówki. Po lekcjach biegłam, ile tchu do domu. Brnęłam przez błoto i 

kałuże, bo oczywiście warunki pogodowe do najlepszych nie należały. Po wejściu nawet 

obiadu nie zjadłam. Odebrałam pilota od TV mojej siostrze i wygodnie usiadłam. Wrażenia 

niesamowite. Film „odjechany”. Co tu wiele mówić, po prostu full wypas. Ta czołówka, ten 

klasowy kulig, polonez zatańczony przez profesjonalistów i zabawa… 3 LO wie, jak wygląda 

prawdziwy balet. Oczywiście zdjęcia też są zabójcze… No i te wspomnienia… Oglądając 

czułam, jakby to było wczoraj, a nie miesiąc temu. Po takich przeżyciach zawsze mnie 

najdzie ochota na rozkmiene. Dokładnie pamiętam, jak trzy lata temu z wesołego, uroczego, 

pełnego piękna i wdzięku miasteczka Lidzbark, gdzie mieszkają sami fantastyczni, grzeczni 

i ułożeni ludzie przeprowadziłam się do… Nasielska. Nie było mi na początku do śmiechu. 

No, bo jak to… Wkraczam w wiek gorącej szesnastki (wtedy jeszcze nią byłam, bo teraz jak 

wiadomo jestem gorąca osiemnacha), a tu zero imprez, wypadów i najważniejsze zero 

znajomych. Cóż mi pozostało, tylko usiąść i płakać. No, ale moja kochana siostrzyczka 

gorąco podtrzymywała mnie na duchu. Na szczęście już pierwszego dnia poznałam całą 

moją uroczą klasę. Tak szczerze byłam trochę sztywna… przyznam się bez bicia. Ludzie z 

klasy okazali się sympatyczni, fajni, po prostu najlepsi z najlepszych. Na początku 

rozmawiałam tylko z „Ciocią” i z dwoma (jakby to w Lidzbarku powiedzieli) „sutymi 

chłopcami”. Powiem tyle, ze obydwaj maja pseudo na „B”…Było naprawdę fajnie. Teraz 

po tych trzech latach znam więcej osób niż w moim mięście.  

            Te spotkania klasowe, jakieś drobne bezalkoholowe melanże… ach… 

naprawdę w maju będzie ciężko opuścić moją 'elyte',  no i całą klasę. W szkole zawsze jest o 

nas głośno. Każdy dzień wiosny jest nasz. Chłopcy zawsze wymyślą coś, co wszystkim 

zapiera dech w piersiach. No i te ich piosenki, kabarety… zawsze wszystko jest tak 

przygotowane, ze jakby nagrał i wysłał do Śmiechu Warte to pierwsze miejsce jak w banku. 

A i najważniejsze, nigdy nie zapomnę tych lekcji W-F’u, tego dymu z chłopakami o halę i tej 

gry w siatę z dziewczynami. Ach ta 3 LO. No z moją klasa spędzę już tylko dwa miesiące, 

później każdy pójdzie w swoją stronę, ale wiem ze to będą pełne wrażeń miesiące Matura 

już też się o nas pyta, Nauczyciele powariowali i każą nam się uczyć hehe… żart… My 

musimy się uczyć!! A tak na marcinku, to ta wiosna jakoś dojść do nas nie może. Ale ja 

wiem, jak ją pośpieszyć. Już niedługo 3 LO i cała szkoła na dzień wiosny zrobią wielkie 

show, a po takich wyczynach nie wierzę, by wiosenka nie chciała się zjawić. 

 

Marta Trzcińska. 
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 Siedzi wędkarz nad rzeką. Podchodzi facet: 

- Nie widział pan tu kobitki w fioletowej sukience? 

- Aaaaa... tak, jakieś 5 minut temu... 

- No, to jak się pośpieszę, to ją dogonię! 

- Wątpię, dzisiaj w rzece bardzo silny prąd. 

 

 - Jak leci? 

- Super, tylko palce mnie strasznie bolą. 

- A, co się stało? 

- Wczoraj na czacie mieliśmy imprezę i całą noc śpiewaliśmy. 

 W czasie rozprawy rozwodowej sędzia zwraca się do męża:  

- A więc zawsze wieczorami, kiedy wracał pan do domu, zastawał pan w 
szafie ukrytego jakiegoś mężczyznę?  

- Tak jest.  
- I to było powodem nieporozumień?  
- Tak, bo nigdy nie miałem gdzie powiesić ubrania. 

 
 W przedziale w pociągu naprzeciwko starszego pana siedzi ładniutka, 

młodziutka dziewczyna w mini spódniczce. Mężczyzna zerka i zerka na jej 

nogi, w końcu mówi: 

- Czy byłaby pani tak łaskawa i zakryła kolanka? I pani będzie cieplej, i ja 

drżeć przestanę... 

 

 Czym różni się uczeń dobry od złego? 

Złego leją rodzice, dobrego - koledzy. 

 

 Teściowa do zięcia: 

- Dziś w radiu puścili przebój mojej młodości! 

- "Bogurodzicę"?! 

 - Prosiaczku, Prosiaczku! - woła Kubuś Puchatek - Krzyś dał nam dziesięć 
baryłek miodu do podziału. To na każdego będzie po osiem. 

- Ależ Puchatku - mówi Prosiaczek - dziesięć baryłek na dwóch, to będzie 
po pięć, nie po osiem 

- Ja tam nie wiem, ja swoje zjadłem!  
 
 

 
Dominika Kordulska 
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Polecenie: Znajdź 45 nazw kwiatów ukrytych w diagramie. 

 

C H A B E R D G Ł Ó G R G M L E C Z S P J D H S D 

E G O Ź D Z I K G T B E Z N G J A Ś M I N Ż K Z Z 

M U I D Z W O N E K F F O S E T A S T E R O O A I 

A T J N I E Z A P O M I N A J K A D S R J N N R U 

K U Z A W I L E C N T K Y U I R I N Y W I K W O R 

S L A P M I Ę T A I C U W R Z O S I L I L I A T A 

B I J A S K I E R C F S B A B K A E K O K L L K W 

L P B R A T E K U Z Y K U I Y U R C Z S S M I A I 

U A A S C K A C Z Y N I E C H S G I X N T O A J E 

S N D T R U M I A N E K J U I Y I E O E O D P F C 

Z D S N A G R Ó Ż A H Y G E R B E R A K R R U R I 

C Y F I O Ł E K Y S Z A F R A N U P L Y C A I E P 

Z T Y C U R Z E Ż U C H A I O P Y E G K Z K F Z J 

Y L S A S A N K A L I R Y S K P O K R Z Y W A J U 

K O S A C I E C U P O W O J N I K U I O K P Y A H 

 

Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 


