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Powrót do szkolnej rzeczywistości po feriach… 
 

 Każdy uczeń bez wątpienia lubi szkołę. I nie ma co do tego żadnych 

wątpliwości, bo choćby ktoś się zapierał rękami i nogami, to i tak w głębi 

serca lubi szkołę. Ktoś zapyta w tym momencie: "Dlaczego? To przecież 

miejsce ciężkiej pracy, a w dodatku można dostać jedynkę!" - No cóż... 

Owszem, zgadzam się, ale jest to też miejsce spotkań z dobrymi kolegami i 

koleżankami, miejsce, gdzie zdecydowanie najwięcej śmiejemy się w ciągu 

dnia i wreszcie miejsce, gdzie możemy rozwijać swoje zainteresowania i 

spalać się w tym, co najbardziej lubimy robić. Zdobywanie wiedzy, 

osiągnięcie satysfakcji i do tego doskonała zabawa ze szkolnymi przyjaciółmi! 

Czego chcieć więcej? A skoro doszliśmy juz do wniosku, że szkoła to 

doskonała forma spędzania wolnego czasu, to można również śmiało wysnuć 

tezę, że pod koniec ferii zaczęliśmy za nią tęsknić! Dlatego też - z ogromną 

radością i zapałem, wszyscy poszliśmy po feriach do szkoły. i proszę! od razu 

ile atrakcji! 

Luty to przecież miesiąc zakochanych, a więc w naszej szkole, hucznie 

obchodziliśmy walentynki! Aby rozgrzać nasze umysły zorganizowany był: 

"Konkurs Wiedzy o Francji", zaś aby usatysfakcjonować wszystkich naszych 

szkolnych społeczników, prężnie działała nasza szkolna drużyna z V edycji 

programu: "Mam Haka na Raka", z "Dniem Hakowicza", czy ciekawymi 

prelekcjami na czele. Byliśmy również w kinie na filmie "W ciemności" Agnieszki 

Holland, który wstrząsnął nami dogłębnie oraz wielu, wielu innych wyjazdach i 

wycieczkach! A o wszystkim tym można przeczytać właśnie w niniejszej 

gazecie! A do tego: ciekawe artykuły, jak np. "O miłości", "Ciekawostki 

naukowe", "Znani i lubiani", wiele akcji, wydarzeń, opisy książek, filmów i wiele 

więcej... 

 Tyle atrakcji, a przecież luty to najkrótszy z miesięcy... I kto jeszcze 

twierdzi, że nie lubi szkoły? ;) 

Karol Grubecki 3LO 
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Walentynki, czyli 

świętozakochanych, przypadają 14 lutego. 

Nazwa wzięła swój początek od św. 

Walentego, którego wspomnienie 

liturgiczne obchodzone jest w Kościele 

katolickim właśnie tego dnia.  

Walentynki obchodzone są w południowej 

i zachodniej Europie już od średniowiecza. 

Europa północna i wschodnia zaczęła 

obchodzić tę uroczystość znacznie później.  

Do Polski obchody walentynkowe trafiły w 

latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i 

krajów anglosaskich, a także wraz z kultem 

świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu.  

Etymologii doszukiwać się należy w 

pasterskim rzymskim święcie zwanym 

Luperkaliami, obchodzonym 14 - 15 lutego 

ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i 

małżeństwa, oraz Pana, boga przyrody. 

Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za 

własne z uwagi na fakt, że rozsławił je na 

cały świat sir Walter Scott żyjący w XVIII 

wieku. 14 lutego to dzień, kiedy na 

Wyspach Brytyjskich ptaki zaczynają 

łączyć się w pary. 

Wiemy już, gdzie obchodzone są 

walentynki, ale kim był ich patron Święty 

Walenty?  

Otóż patronat ten przypisuje się dwóm 

świętym: 

 Kapłanowi Walentemu, który za 

panowania cesarza Klaudiusza II 

Gota został skazany za udzielanie 

narzeczonym ślubu 

chrześcijańskiego wbrew edyktowi 

cesarskiemu i stracony w dniu 14 

lutego. Legenda głosi, że 

zaprzyjaźniwszy się z córką 

więziennego strażnika pokochał ją i 

pozostawił jej na pożegnanie liść o 

kształcie serca podpisany "Od 

twojego Walentego". 

 Drugim Walentym był biskup 

miasta Terni w Umbrii, znany z 

krzewienia chrześcijańskiej wiary 

wśród Rzymian, który jako 

pierwszy pobłogosławił związek 

małżeński między poganinem i 

chrześcijanką. Został on stracony 

podczas prześladowań chrześcijan. 

Nad jego grobem w Termii 

powstała Bazylika Flamińska, która 

stała się miejscem licznych 

pielgrzymek. Znajduje się w niej 

srebrny relikwiarz kryjący szczątki 

świętego i opatrzony napisem 

"Święty Walenty, patron miłości". 

 

Stałym niemalże elementem Walentynek 

jest wzajemnie wręczanie sobie 

walentynkowych ozdobnych karteczek. 

Czerwone, najczęściej w kształcie serca, 

opatrzone walentynkowym wierszykiem, a 

często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem 

łączy się również zwyczaj obdarowywania 

partnera walentynkowymi upominkami w 

postaci kwiatów, słodyczy czy pluszowych 

maskotek.  

 

Wierszyki na walentynki: 

 

Będę patrzył w Twoje oczy i całował usta 

Twe, 

I dziękował będę Bogu, że Ty ciągle 

kochasz mnie! 

 

Serce moje nie kłamie, lecz bardzo mocno 

bije. 

Ciebie jednego kocham, dla Ciebie 

jednego żyje. 

 

Chcę ciągle marzyć, chcę ciągle śnić, 

Lecz bardziej pragnę Przy Tobie być! 

 

 

 

 

 

 

Miłość  

Nie widziałam cię już od miesiąca.  

I nic.  

Jestem może bledsza, 

trochę śpiąca  

trochę bardziej milcząca  

lecz widać można żyć bez powietrza !  

/Pawlikowska-Jasnorzewska/ 

 

Malwina Morawska kl. II TE 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_90._XX_wieku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bawaria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tyrol_(region)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Luperkalia
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Junona
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_(mitologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brytyjczycy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walter_Scott
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
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O miłości 
 
Było upalne lato. Słońce widniało wysoko nad horyzontem i wcale nie 

zapowiadało końca tego feralnego dnia. Choć od bardzo dawna planowałam wspólne 
wakacje z moim chłopakiem Arturem i przyjaciółką Sylwią wszystko poszło nie po 
mojej myśli. Ciocia Sylwii, która mieszkała w Opolu, ciężko zachorowała, a że nie 
miała żadnej bliższej rodziny, Sylwia zgodziła się spędzić u niej wakacje. Na 
dodatek, gdyby tego było mało, wczoraj całkiem przez przypadek zobaczyłam Artura 
z inną dziewczyną. To był koniec naszego związku. 

Dzień ciągnął się w nieskończoność. Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Wzięłam 
moją ulubioną książkę i położyłam się w cieniu drzew na hamaku. Wcześniej 

czytałam ją z zapartym tchem, tak bardzo ciekawa tego, co odkryją przede mną jej 
kolejne strony. Dziś jednak nie robiła ona na mnie żadnego wrażenia. Wydała mi się 
wręcz nudna. Ukazywała miłość dwojga młodych ludzi. Kiedyś nie uważałam, aby 
przedstawiane przez pisarkę uczucie było zbyt wyidealizowane. Już wczoraj 
zaczęłam wątpić w istnienie tak silnych więzi międzyludzkich, a dzisiejsza lektura 
utwierdzała mnie w przekonaniu, że spotyka się je tylko w filmach i romantycznych 
powieściach. Pomyślałam, że koniecznie muszę kupić sobie nową książkę. Jakiś 
kryminał albo horror. Nie miałam nastroju na czytanie romansideł. Moje plany na 
wakacje kończyły się na hamaku. Przytłaczała mnie ta perspektywa, ale co miałam 
robić.  

Coraz bardziej pogrążałam się w myślach. Gdy prawie przysnęłam, 
nieoczekiwanie rozbudził mnie głos mojej mamy. Stała koło mnie z telefonem w 
ręku. Oznajmiła mi, że dzwoni ciocia Marysia. Była ona miłą starszą panią 
mieszkającą w małym domku nad morzem wraz ze swoją 20-letnią córką. Ciocia 
powiedziała, że córka wyjechała właśnie na 3-tygodniowe kursy do Warszawy. Jej 
pokój został pusty, więc zaprosiła mnie do siebie. Nie mogłam jej odmówić. Była to 
dla mnie bardzo przyjemna wiadomość. Cieszyłam się, że zobaczę ciocią i odpocznę 
trochę nad morzem. Od razu po rozmowie z nią spakowałam walizki i już 
następnego dnia siedziałam w pociągu do Gdańska.  

Niestety, już sam początek pobytu tam okazał się fatalny. Wysiadając z pociągu, 
wpadłam na jakiegoś chłopaka tak niefortunnie, że zaczepiłam kolczykiem o jego 
koszulkę. Gdy w końcu wyplątaliśmy mój kolczyk, zobaczyłam, że na jego bluzce 
została spora dziura. Mimo że chłopak zapewniał, że nic się nie stało, cały czas 
przepraszałam go. Było mi tym bardziej wstyd, bo chłopak był nieziemsko 
przystojny.  

W ponurym nastroju udałam się do cioci. Chciałam ten dzień spędzić w domu, 
ale ciocia stwierdziła, że lepiej mi zrobi spacer po plaży. Bez większego entuzjazmu 
udałam się w stronę morza. To był naprawdę dobry pomysł, żeby się przejść, bo 
okolica była przepiękna. Szybko zapomniałam o wcześniejszych zmartwieniach i 
zaczęłam zachwycać się plażą. Zachciało mi się pić, więc w pobliskim barze kupiłam 
sobie colę z lodem. Szłam brzegiem morza i wsłuchiwałam się w jego szum. Fale co 
jakiś czas moczyły mi nogi, a piasek przyklejał się do stóp. Na plaży było dużo ludzi, 
ale mimo ich rozmów i dziecięcych krzyków wydawało mi się tu niezwykle spokojnie. 
Na niebie nie było żadnej chmurki. Słońce rozlewało swój żar na całą okolicę, ale 
chłodna morska bryza łagodziła jego nieznośne promienie. Zamknęłam oczy i 
wyobrażałam sobie, że jak mewy wzbijam się w powietrze, mogę oglądać wszystko z 
góry, czuć wiatr w rozwianych włosach. Lecieć coraz wyżej, dotykając chmur. Być 
wolnym jak te ptaki. Nie mieć żadnych zmartwień. Zatopiona w marzeniach 
kompletnie straciłam kontakt z rzeczywistością. 

Nagle niespodziewanie poczułam mocne uderzenie. Zdezorientowana szybko 
otworzyłam oczy i zobaczyłam, że moja biała koszulka jest cała mokra od coli, którą 
miałam wcześniej w rękach. Na ziemi koło mnie leżał pusty kubek i piłka. 
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Usłyszałam głos i spojrzałam na postać zbliżającą się do mnie. Ku mojemu 
zdziwieniu był to chłopak, na którego wpadłam rano na stacji. Tym razem to on 
zaczął przepraszać mnie. Grał w siatkówkę z kolegami i piłka trafiła prosto w moje 
ręce. Oczywiście nie byłam na niego zła, ale on zaproponował mi przeprosinowy 
spacer po plaży i kupienie nowej koszulki. Miał na imię Filip i był równie miły jak 
przystojny. Spędziliśmy razem wspaniały dzień. Wieczorem, gdy każde miało iść już 
w swoją stronę, umówiliśmy się na następne spotkanie.  

Gdy leżałam już w łóżku, nie mogłam przestać myśleć o Filipie. Byłam ciekawa, 
czy podobam mu się tak samo, jak on mnie. Nie mogłam się doczekać, kiedy znowu 
się zobaczymy. 

Następnego dnia, gdy szłam plażą w umówione wcześniej z Filipem miejsce, już 
z daleka zobaczyłam jego jasne potargane włosy. Uśmiechałam się na samą myśl o 

nim, a co dopiero na jego widok. Stał tyłem, więc chciałam podejść cichutko i go 
przestraszyć, ale ubiegła mnie jakaś inna dziewczyna, która rzuciła mu się na szyję 
i pocałowała w policzek. Czułam, że moje ciało rozpada się na milion drobnych 
kawałków. Jak mogłam być taka głupia i myśleć, że ten przystojny, zabawny 
chłopak nie ma dziewczyny, a na dodatek spodobałam mu się ja - taka zwykła i 
przeciętna. Nie rozumiałam, jak mogłam w ogóle pomyśleć, że połączyło nas coś 
wyjątkowego, że przeznaczenie pchało nas ku sobie.  

Rozczarowana wróciłam do domu i zaczęłam oglądać telewizję. Przestałam 
spacerować po plaży, a całe dnie spędzałam na bezcelowym krzątaniu się po domu. 
Ciocia widziała, że coś jest nie tak, ale nie dawała tego po sobie poznać. Nie kazała 
mi wychodzić na plażę, ale czuć było, że niepokoi się coraz bardziej. W końcu po 
tygodniu poprosiła mnie o zrobienie zakupów. Niechętnie wyszłam i udałam się w 
stronę miasta. W pewnej chwili wpadłam na kogoś. Byłam zła na siebie za 
niezdarność, ale gdy chłopak się odwrócił, zobaczyłam, że jest to Filip. Uśmiechnął 
się do mnie i cała złość od razu minęła. Po chwili przypomniałam sobie o 
dziewczynie z plaży. Rzuciłam szybkie 'sory' i ku jego zdziwieniu ominęłam go 
szerokim łukiem. Odwrócił się i złapał mnie za rękę. Nie wiedział, czemu nie chcę z 
nim gadać i nie przyszłam na plażę, gdy byliśmy umówieni. Powiedziałam mu o 
ślicznej blondynce wieszającej się na jego szyi. Roześmiał się i wytłumaczył moją 
pomyłkę. Była to jego siostra, która po tym, jak Filip opowiadał jej o spotkaniu ze 
mną, bardzo chciała mnie poznać. Filip powiedział, że codziennie odwiedzał plażę i 
czekał na mnie. Byłam naprawdę szczęśliwa. Czułam, że on tęsknił za mną równie 
mocno jak ja za nim. Od tej pory aż do końca mojego pobytu u cioci widywaliśmy się 
codziennie. Były to najwspanialsze wakacje w moim życiu. Dzięki Filipowi znów 

uwierzyłam w prawdziwą, szczerą miłość. Minął lipiec pełen miłosnych uniesień, 
romantycznych spacerów i miliona bezcennych, niezapomnianych chwil z 
chłopakiem moich marzeń. Sierpniowe dni mijały równie szybko, a każda kolejna 
kartka w kalendarzu boleśnie przypominała o upływie czasu. Nieubłaganie zbliżał 
się wrzesień, aż nadszedł w końcu dzień, w którym musiałam wrócić do Warszawy. 
Znów czekała na mnie szkoła. Filip odprowadził mnie na dworzec. Wsiadłam do 
pociągu i widziałam przez okno jak coraz szybciej oddalamy się od siebie. Czułam 
ogromny smutek, ale wiedziałam że on czuje to samo. Obiecaliśmy sobie, że razem 
spędzimy następne wakacje, a kiedyś może i życie.  

Po powrocie do domu czekała już na mnie Sylwia, również pełna wakacyjnych 
wrażeń. Czekał też i Artur z ogromnym bukietem kwiatów, ale wiedziałam, że on 
wcale się nie zmienił. Był tym samym chłopakiem co kiedyś, który zdradzał mnie 
przy każdej okazji. Odrzuciłam jego przeprosiny i pełna miłości do Filipa z 
niecierpliwością czekałam na kolejne wakacje. 

Anna Olewnickakl I LOS 
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Aktualności: 

KONKURS WIEDZY O FRANCJI 
 

 
W piątek 3 lutego w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o symbolach Francji. 
Udział wzięło 34 uczestników z 7 klas: I TE, I TEH, I LOAB, I LOS, II LOAB, IIILOB, 
IIITE. Celem konkursu przeprowadzonego przez panią Elizę Zwierzyńską było 
propagowanie symboli i kultury Francji w Polsce. Każdy z uczestników musiał 
przygotować się samodzielnie do etapu pisemnego. Wszyscy otrzymali zakres 
symboli. Niektóre z nich znamy wszyscy a, o innych trzeba było trochę poczytać np.: 
Coco Chanel. Test składał się z 55 pytań, uczestnicy odpowiadali przez 45 minut w 

dwóch salach. Niektóre pytania sprawiały trudność. Oto wyniki najlepszych:  
I Ola Lewandowska 44 punkty,  
II Kornela Ziułkowska i Eliza Podgrudna 43p.,  
III Dagmara Durjasz 41p.. 
Do kolejnej części konkursu każdy uczestnik musiał wykonać dowolną techniką 
pracę plastyczną o jednym z wybranych symboli. Najlepsze prace wybrała komisja 
nauczycieli nagradzając:  
I Kornelę Ziułkowską, 
 II Ostrzeniewską Wiolettę i Ostrowską Darię,  
III Głogowską Monikę  
oraz wyróżniła: EmilięTrzaskoma i Olę Łukaszewicz. GRATULACJE! 

Olga Lewandowska 

 
KONKURS WIEDZY O FRANCJI 
 
1. Nazwa Francja pochodzi od : 
a) germańskiego plemienia Franków.  
b) słowiańskiego plemienia Franków. 
c) romańskiego plemienia Franków. 
2. Jak nazywa się region otaczający 
Paryż na terenie którego powstało 
państwo francuskie ? 
a) Île-de-France 

b) Pikardia 
c) Region Centralny. 
3. Zburzenie Bastylii miało miejsce za 
panowania 
a) Ludwika XVI. 
b) Ludwika XV. 
c) Ludwika XIV. 
4. Francja jest nazywana ze względu 
na kształt: 

a) pentagramem  

b) heksagonem  

c) heksametrem 

5. Rewolucja Francuska miała miejsce 
w roku: 

 

6. Francja to potentat w produkcji 
serów. Liczbę ich gatunków szacuje się 
na: 

a) około 100  b) około 300  c) ponad 
350 
7. Flaga francuska to pionowe pasy 
następujących kolorów: 
a) niebieski, biały, czerwony  
b) zielony, biały, czerwony  
c) czarny, czerwony, żółty 
8. Która ze wskazanych osób nie jest 
narodowości francuskiej?  a) Céline 
Dion b) Gustaw Eiffel c) Jacques 

Chirac 
9. Ile razy reprezentacja Francji 
zdobyła Mistrzostwo Europy w piłce 
nożnej? 
a) 1  b) 2  c) 3 
10. W którym roku Francja zdobyła 
Mistrzostwo Świata w piłce nożnej? 
a) 1994 b) 1998  c) 2002 
11. Wieża Eiffel, to budowla 
wzniesiona w roku: 
a) 1800  b) 1889  c) 1989 
12. Co jest symbolem Francji? 
a) kogut galijski  
b) biały orzeł w koronie  
c) biały orzeł bez korony 
13 Tytuł hymnu francuskiego brzmi: 
a) Marsylianka. b) Republikanka.
 c) Paryżanka. 

a) 1789 b) 1678 c) 1889 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Frankowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
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14. Jak nazywa się najsłynniejszy 
wyścig kolarski odbywający się 
corocznie we Francji? 
a) VTT            b) Tour de France 
  c) Tour de Paris 
 

15. W którym dniu lipca przypada 
święto narodowe Francji? 
a) 5 VII  b) 20 VII  c) 14 VII 
 

16. W której części posiłku serwuje się 
aperitif? 
a) przed obiadem  b) po daniu 

głównym     c) po deserze 
 

17. Perrier to nazwa którego z 
produktów? 
a) wody b) perfum c) sera 
18. Statua Wolności zaprojektowana 
przez Gustawa Eiffel, to prezent od 
narodu francuskiego dla:  
a) Rosji b) Niemiec c) Stanów 
Zjednoczonych  
 

19. Która z poniższych marek nie jest 
francuska? 
a) Dior  b) Audi  c) Chanel 
 

20. Słynna pieśniarka francuska, 
pochodząca z nizin społecznych, 
dysponująca niezwykłym głosem 
i znana z bardzo niskiego wzrostu, 
bohaterka filmu „Niczego nie żałuję“ 
(piosenki Milord, La vie en rose) to: 
a) Mireille Mathieu    b) Brigitte Bardot      
c) Édith Piaf 
 

21. Co stanowi we Francji główne 
danie podczas wieczerzy wigilijnej? 
a) indyk w kasztanach.  
b) karp w sosie własnym. 
c) ślimaki w sosie pietruszkowym. 
 
22. Tour de France odbywa się co 
roku w miesiącu: 

a) maju b) lipcu c) czerwcu  

23. Petanque to rodzaj : 
a) gry w piłkę      b) gry w kule    
 c) gry planszowej  
 

24. W którym roku zadebiutowała na 
scenie Edith Piaf? 
a) 1935  b) 1936  c) 1934 
 

25. Ile lat kończy w tym roku 
popularna postać z kreskówek 
Asterix? 
a) 50   b) 53  c) 52 
26. Patronka Francji, Joanna d'Arc, 
twierdząc, że działa kierowana przez 
Boga poprowadziła armię francuską 
do kilku ważnych zwycięstw w czasie  
a) wojny stuletniej toczonej między 
Francją i Hiszpanią. 
b) wojny stuletniej toczonej między 
Francją i Anglią. 

c) wojny stuletniej toczonej między 
Francją i Niemcami. 
27. Tour de France przeprowadzany 
jest corocznie od roku 
a) 1902 b) 1903 c) 1922 
28. Charles de Gaulle był prezydentem 
Francji 
a) w latach 1959–1969     
 b) w latach 1969-1979       
c) w latach 1979-1984 
29. Przygody Tintina (z francuskiego 
Les Aventures de Tintin) to seria 
komiksowa autorstwa artysty 
Georges'a Remi, króry z pochodzenia 
jest  
a) Niemcem.       b) Belgiem.    
   c) Szwajcarem. 
30. Ubrania szyte na zamówienie, w 
pojedynczych egzemplarzach, obecnie 
często ekstrawaganckie to: 
a) Cocodrillo  b) Haute couture  c) 
Prêt-à-porter. 
31. Kobieta będąca symbolem Francji 
to: 

a) Sophie Marceau.  

b) Marianna.  

c) Maria Antonina. 

32. Dewiza Rewolucji Francuskiej 
brzmi: 

a) Niech żyje król!  

b) Wolność i swoboda. 

c) Wolność, Równość, Braterstwo 

33. Śniadanie we Francji składa się z: 
a) bułki z szynką, jogurtu, mleka 
b) jajek na bekonie, tostu, herbaty 
c) chleba z masłem i dżemem, 
rogalika, kawy 

 
Pani Eliza Zwierzyńska 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1903
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komiks
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter_%28moda%29
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Reportaż z życia szkoły 
 

V Edycja Ogólnopolskiego Programu MAM HAKA NA RAKA  
 

W Zespole Szkół Zawodowych 
powstał zespół Hako-raki działający 
na rzecz programu Mam Haka na 
Raka. Grupę naszą tworzą uczniowie 
klasy I LOS:Izabela Kos, Patryk 
Sobczyński, Marta Sumik, Martyna 
Ślesicka, Natalia Wilga. 

 

 
 

Kończymy już I etap naszych 
działań i chcieliśmy krótko zdać z nich 
relację.  

Po zarejestrowaniu się w grudniu 
do programu mieliśmy czas na 
zaplanowanie naszych działań w 
regionie. Czas ten przeznaczyliśmy na 
zaprojektowanie ulotek i plakatu, 
wybranie odpowiedniego hasła, 
zaprojektowanie długopisów 
reklamówek i koszulek z naszym 
hasłem. Był to okres intensywnej 
pracy, nasze plany i projekty zmieniały 
się z dnia na dzień. Wreszcie udało się 
zadowolić wszystkich członków 
zespołu i powstały ostateczne wersje 
naszych materiałów reklamowych. 
Wykorzystaliśmy je podczas Dnia 
Hakowicza, który odbył się  4 lutego 
2012 r. Tego dnia, mimo trzaskającego 
mrozu, wyruszyliśmy „na miasto”. 
Oplakatowaliśmy słupy ogłoszeniowe, 
sklepy, uzyskaliśmy też zgodę na 
powieszenie plakatów w przychodni, 
prywatnych gabinetach i aptekach. 
Zbieraliśmy podpisy wśród miejscowej 
ludności. Jeden z plakatów dotarł aż 
do przychodni  w Nowym Mieście, 
gdzie są też rozdawane ulotki i 
zbierane podpisy. Jeszcze nie 

podsumowaliśmy akcji, więc możemy 
na razie powiedzieć, że plakatów 
wydrukowaliśmy 20, a ulotek 2500, 
zakupiliśmy też 100 długopisów z 
naszym hasłem. Podpisy ciągle 
zbieramy. Liczymy też na wasze! 

Przed Dniem Hakowicza 
wystawiliśmy w kinie, sklepach i 
przedszkolu pudełka na artykuły 
biurowe, które miały być przekazane 
do placówki społecznej w naszym 
regionie. 

Zorganizowaliśmy w szkole 
sprzedaż 166 własnoręcznie 
upieczonych, pysznych i zdrowych (bo 
z otrębami) babeczek. Wszystkie 
zostały wykupione, więc chyba nasze 
dziewczyny oprócz innych 
niewątpliwych talentów, posiadają 
również zdolności kulinarne. Nawet 
pan Dyrektor skusił się na jedną. 
Zarobione pieniążki (166 zł) 
przeznaczyliśmy na zakup materiałów 
biurowych.  

 

 
 

W pracowni biologicznej 
wykonaliśmy gazetkę zachęcającą do 
spożywania tylko zdrowej żywności, 
bogatej w błonnik i wapń. 

7 lutego wybraliśmy się do szpitala 
w Płońsku na umówione spotkanie z  
dr Krzysztofem Antoniakiem. Doktor 
był na tyle miły, że nie tylko udzielił 
nam wywiadu, pogłębiając naszą 
wiedzę onkologiczną, nie tylko 
zademonstrował,na czym polega 
kolonoskopia, ale nawet pozwolił to 
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wszystko zarejestrować w postaci 
filmu!  

Ażeby nasza wiedza na temat 
kolonoskopii nie była jednostronna, 
postanowiliśmy zapytać o odczucia z 
nią związane pacjentkę, emerytowaną 
nauczycielkę. Oba wywiady do 
przeczytaniana następnych stronach. 

24 lutego znowu byliśmy w 
Płońsku. Tym razem odwiedziliśmy 
tamtejszy Dom Dziecka. Na ręce 
dyrektora placówki przekazaliśmy 

zebrane przez nas artykuły biurowe. 
Niech dobrze służą dzieciom. 

 

 
 

W międzyczasie propagujemy 
wiedzę na temat raka jelita grubego 
wśród rówieśników. Mamy już za sobą 
wykład dla naszej klasy i dla klas 
maturalnych naszej szkoły. W ubiegły 
piątek (24.02.) wyjechaliśmy do 
gimnazjum w Świerczach, gdzie 
wykład spotkał się z dużym 

zainteresowaniem tamtejszej 
młodzieży. Pozostały nam jeszcze do 
przeprowadzenia wykłady w 
gimnazjach w Pieścirogach i 
Nasielsku. 

Po wykładzie organizujemy 
konkurs, dotyczący głównie 
profilaktyki, z nagrodami. Nagrody: 
kubek na zdrowe mleko, nie mniej 
zdrowe jabłko i pamiątkowy długopis z 
naszym hasłem, są raczej 
symboliczne, ale zawsze! 

Do zrealizowania pozostał nam 
jeszcze bardzo ważny punkt 
programu- test z wiedzy onkologicznej. 
Będziemy go zdawać w ostatnim 
tygodniu lutego. Trzymajcie za nas 
kciuki! 

Na koniec chcieliśmy podziękować 
naszym sponsorom, bez których nie 
bylibyśmy w stanie zrealizować 
naszego projektu: firmie „Tani Dom. 
Sobczyńska Krystyna” i pewnemu 
lekarzowi, który na razie nie chce się 
ujawnić, ale pracujemy nad tym. 

Zapraszamy na naszą stronę na 
Facebooku: Mam haka na raka ZSZ 
Nasielsk. Możecie tam udzielić nam 
swojego poparcia. 

      
Hako-raki z I LOS i opiekun 

programu Pani Halina Zielińska 
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V Edycja Ogólnopolskiego Programu MAM HAKA NA RAKA  
 

Spotkanie z dr. Krzysztofem Antoniakiem 
 

 
 

Dnia 17 lutego udaliśmy się do SPZ ZOZ w Płońsku na umówione wcześniej 
spotkanie z dr. Krzysztofem Antoniakiem, pracującym na oddziale chirurgii tego 
szpitala. Doktor na co dzień wykonuje badanie, zwane kolonoskopią, wokół którego 
narosło wiele mitów. Chcieliśmy, by doktor albo potwierdził, albo rozwiał te mity. A 
oto czego się dowiedzieliśmy. 
Izabela Kos: Czy „pacjent z ulicy” może zgłosić się na badanie? 
Krzysztof Antoniak: Niestety nie. Jelito grube zazwyczaj wypełnione jest kałem. 
Jelita do badania muszą być odpowiednio oczyszczone poprzez przyjęcie leków 
przeczyszczających, co może trwać nawet kilka dni.  Śluzówka i wszelkie zmiany w 
jej obrębie muszą być czyste, by być należycie ocenione. 
I.K. Ile czasu trwa badanie?  
K.A. Jeżeli wszystko jest w porządku to badanie trwa 5-10 min. Jeżeli natomiast 
obserwujemy jakieś zmiany i wiąże się to z pobieraniem wycinków, czy też 
usuwaniem tych zmian, to może trwać trochę dłużej, nawet 30 min. 
I.K. Czy to prawda, że badanie jest bolesne? 
K.A. Generalnie badanie nie jest bolesne. Pacjent może czuć lekki dyskomfort 
związany z wypełnieniem jelita powietrzem. Robimy to by rozkleić ściany jelita i 
stworzyć przez to lepsze pole widzenia. 
I.K. Czy pacjenci słusznie obawiają się badania, bo jak twierdzą „lekarz na pewno 
coś znajdzie”? 
K.A. Na badania zgłaszają się najczęściej pacjenci zaniepokojeni krwawieniem z 
odbytu. Na 50 badań trafia się tylko 1 poważny przypadek, wymagający interwencji 
chirurgicznej, pozostałe to banalne żylaki odbytu, zwane hemoroidami. 
I.K. Czy to znaczy, że pozostałych 49 pacjentów niepotrzebnie poddało się badaniu? 
K.A. Wręcz przeciwnie. U co 20 pacjenta stwierdzamy stan przedrakowy, a to 
znaczy, że ci pacjenci zgłaszając się w porę na badania zapobiegli rozwojowi choroby 
i uratowali swoje życie. 
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I.K. Co to jest stan przedrakowy? 
K.A. Może nim być na przykład polip-  kalafiorowaty twór wyrastający z błony 
śluzowej. Na wczesnym etapie rozwoju jest niezłośliwy i możliwe jest jego usunięcie 
podczas kolonoskopii. Poprzez kolonoskop, który jest rodzajem endoskopu, można 
wprowadzić specjalną pętelkę, takie specjalne nożyczki, które odcinają polip. Polip 
nieusunięty w porę, ulega zezłośliwieniu i wtedy potrzebna jest operacja 
chirurgiczna, podczas której dochodzi do usunięcia fragmentu jelita. Jeśli 
dodatkowo nastąpiło rozsianie komórek nowotworowych po organizmie (przerzuty) 
to konieczne jest przejście przez naprawdę ciężką chemioterapię, przy której 
kolonoskopia jest niemal pieszczotą.  
I.K. Sprzęt, który jest używany do badań zapewne jest bardzo drogi. Czy zatem nie 
szkoda go by stwierdzić poważny stan u 2%  i stan przedrakowy u 5% zgłaszających 

się na badania pacjentów? 
K.A. Tak, aparatura jest bardzo droga, ale nie ma niczego bardziej cennego niż 
ludzkie życie i dlatego warto te badania robić. 
I.K. Czy istnieją czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania? 
K.A. Na pewno predyspozycje rodzinne, wiek, ale również dieta. Dieta XXI wieku nie 
jest zdrowa. Jemy zbyt dużo, zbyt tłusto, a w diecie przeważa pokarm mięsny. Jeśli 
dodamy do tego żywność wysoce przetworzoną, konserwowaną, sztucznie barwioną i 
powszechne unikanie pokarmów roślinnych to mamy wystarczającą ilość powodów, 
by choroba wystąpiła. Jako ciekawostkę można podać, że najmniejszą ilość 
przypadków raka jelita grubego obserwuje się wśród ludności zamieszkującej 
środkową Afrykę, której dieta oparta jest o pokarm roślinny.  
I.K. W jaki sposób my młodzi ludzie możemy zapobiegać wystąpieniu tej choroby? 
K.A. Młodzi ludzie powinni dostarczać swemu organizmowi dużą ilość błonnika w 
postaci owoców, warzyw, kasz, chleba gruboziarnistego, płatków owsianych, 
kukurydzianych. Błonnik spełnia rolę „miotełki”, która wymiata niestrawione 
resztki pokarmowe z naszych jelit. Nie pozwala na ich zbyt długie  zaleganie w 
jelitach i dodatkowo przyspieszając perystaltykę jelita grubego zapobiega zaparciom. 
Dzięki niemu, skróceniu ulega czas ewentualnego kontaktu błony śluzowej jelita 
grubego z substancjami rakotwórczymi zawartymi w masach kałowych. Ważne jest 
także spożywanie produktów nabiałowych. Jony wapnia w nich zawarte 
przeciwdziałają nadmiernemu namnażaniu się komórek nabłonka jelita grubego. 
Dobrym jego źródłem są chude przetwory mleczne, owoce strączkowe, soja, kapusta 
oraz niegazowana woda mineralna o dużej zawartości wapnia. Nie mniej istotny niż 
dieta jest ruch. Niezależnie od wieku, każdy człowiek powinien się ruszać. 

Regularny, półgodzinny, nawet niezbyt intensywny wysiłek w postaci np. jazdy na 
rowerze, pływania czy spaceru, dobrze wpływa na stan naszych jelit, ponieważ 
pobudza perystaltykę jelit i zapobiega zaparciom. 
I.K. Bardzo dziękujemy za rozmowę. To było bardzo pouczające spotkanie. 

Izabela Kos 
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V Edycja Ogólnopolskiego Programu MAM HAKA NA RAKA  
27 lutego wybraliśmy się z wizytą do pani XY (życzyła sobie pozostać anonimową), 
by skonfrontować naszą wiedzę o kolonoskopii z wiedzą osoby, która to badanie 
przeżyła. 
Spotykamy się dzisiaj z Panią, ponieważ chcemy porozmawiać o kolonoskopii - 
badaniu, na które decydują się osoby zazwyczaj już w zaawansowanym stadium 
choroby. Chcemy, by nastawienie ludzi zmieniło się i badanie to traktowane było 
jako jedno z badań profilaktycznych. 
1. Co skłoniło Panią do przeprowadzenia badań? 
Podczas załatwiania się, zauważyłam, że w moim kale pojawiła się krew, a do tego 
doszły inne objawy takie jak: migrena i zgaga. Początkowo nie przejmowałam się 
tymi symptomami, ponieważ nie sądziłam, że mogą być oznaką niebezpiecznej 

choroby. Dopiero później zdecydowałam się na wykonanie badania. 
2. Co spowodowało zwłokę w podjęciu decyzji o badaniu? 

Jak większość osób wie, kolonoskopia jest badaniem przez odbyt, a więc 
dotyczy intymnych części ciała i z tego względu jest dość nieprzyjemne. 

Myślę, że wstyd był uczuciem dominującym. 
3. Czy musiała się Pani jakoś specjalnie przygotowywać do badania? Na 
czym polegały przygotowania? 
Przygotowanie było bezbolesne. Przez 3 dni nie można było zbyt dużo jeść. 
Obowiązywała wyłącznie dieta lekkostrawna, później należało wypić 2 litry napoju, 
który oczyszcza układ pokarmowy. Zwykle takie przygotowanie jest wystarczające. 
Jeżeli jednak nie, to stosuje się lewatywę i po takich 2,3 dniach przygotowań idzie 
się na badania.  
4. Czy badanie było bolesne? Czy miała Pani jakieś inne nieprzyjemne 
doznania w trakciebadania? 
Badanie nie jest bolesne ani niebezpieczne, a po prostu konieczne, bo należy 
kontrolować swój organizm. Badany człowiek jest pod narkozą lub otrzymuje takie 
znieczulenie, że nic nie czuje. A poza tym jest w takim stanie, że prawdę mówiąc jest 
mu to obojętne co się z nim i wokół niego dzieje.  
5. Ile trwało badania? 
Badanie trwało około 20 minut.  
6. Czy wyniki otrzymała Pani od razu, czy trzeba było na  nie czekać? Jeśli 
tak to jak długo? 
W moim przypadku wynik był wypisywany od razu, na bieżąco. W trakcie gdy 

doktor wykonywał badanie, znajdująca się obok pielęgniarka zapisywała to, co 
doktor mówił. Dlatego wynik mogłam odebrać po zakończeniu badania. Wiem 
jednak, że w przypadku, gdy doktor pobiera w trakcie badania wycinek do badań 
histopatologicznych, to trzeba poczekać, chyba około miesiąca.  
7. Co czuła Pani po otrzymaniu wyników? 
Po otrzymaniu wyników ogarnęła mnie radość. Okazało się, że moja choroba nie 
była tą, której obawiałam się najbardziej. Stwierdzono wprawdzie polipy, ale one 
zostały usunięte już w trakcie badania. 
8. Czy mimo specyfiki badania zachęcałaby Pani innych do jego wykonania 
w ramach badań profilaktycznych? Jeżeli tak, to dlaczego?  
Oczywiście, że tak. Badania profilaktyczne powinny stać się czymś normalnym w 
naszym życiu. Już po wszystkich badaniach i całkowitym wyleczeniu mojej choroby, 
zachęcam wszystkie moje koleżanki jak i członków mojej rodziny, by poddawali się 
badaniom profilaktycznym. Trzeba pokonać paraliżujące nas uczucie wstydu, bo jak 
to się mówi: LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ SIĘ LECZYĆ. A poza tym trzeba 
obserwować siebie, wsłuchiwać się w swój organizm i  kontrolować nie tylko to, co 
się zjada, ale też to, co zostawia się w łazience. 
Dziękujemy za rozmowę.                                                      Hako-raki 
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Książki z naszej biblioteki 

 

To warto przeczytać - ,,Biała Masajka’’ 
 
,,Biała Masajka‟‟ to historia Corinne Hofmann - pewnej niezależnej Europejki, 

właścicielki butiku, która przyjeżdża wraz ze swoim przyjacielem Markiem na krótki 
urlop do Kenii. Cała przygoda rozpoczyna się na promie płynącym do Mombasy, 
gdzie Corinne dostrzega Lketingę - masajskiego wojownika. To była miłość od 
pierwszego wejrzenia. Uczucie to było na tyle silne, że Corinne stawia wszystko na 
jedną kartę. Porzuca swoje dotychczasowe życie w Szwajcarii i zostaje w masajskiej 
wiosce. Zamieszkuje w lepiance z trzciny, na podłodze, wśród roju much. Podczas 

czteroletniego pobytu doświadcza zarówno nieba, jak i piekła. Musi zmierzyć się z 
afrykańską biurokracją, nową religią, absurdalnymi obyczajami jak np. obrzezanie 
dziewcząt i pogarszającymi się relacjami z chorobliwie zazdrosnym mężem. 
Początkowo wszystko dla Corinne wydaje się dziwne i ciężko jest jej przyzwyczaić się 
do nowych zasad. Jednak miłość do Lketinga dodaje jej sił i dzielnie znosi 
niewygody oraz brak bieżącej wody. Z czasem jednak problemy i nieporozumienia z 
mężem biorą górę, a nasilają się jeszcze bardziej, gdy na świecie pojawia się ich 
córka – Napirai. To właśnie jej narodziny skłaniają Corinne do opuszczenia Afryki 
na zawsze. 

,,Biała Masajka’’ to historia dwóch światów i dwóch bardzo różnych kultur. 
Dzieli je ogromna różnica. To historia dwojga ludzi, różnych jak noc i dzień, a mimo 
to bardzo się kochających. Miłość Lketinga do Corinne jest tak silna, że powoli 
przeradza się w obsesję.  

Książka ta to pewnego rodzaju przestroga. Mimo że Corinne próbowała pokonać 
przeciwności losu, to jednak Lketinga był tak bardzo przywiązany do swoich korzeni 
i tradycji, że nie był w stanie zmienić swojego spojrzenia na świat. Czytając tę 
książkę, czytelnik ma również możliwość poznania Afryki, jej dzikości, atmosfery i 
klimatu. To idealna opowieść dla miłośników wzruszających historii. Zachęcam 
również do obejrzenia filmu, który powstał na podstawie powieści Corinne Hofmann 
pod tym samym tytułem. Gorąco polecam 

Wioletta Chmielewska kl.II LO 
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MŁODZI, PIĘKNI I UTALENTOWANI! O kim mowa? O Marcinie i Mateuszu 
Rutkowskich. Marcin jest tegorocznym maturzystą, natomiast Mateusz ukończył 
naszą szkołę dwa lata temu. Dziś chłopcy są członkami zespół TheSperados, którego 
występ mogliśmy podziwiać 10 stycznia podczas koncertu na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. My, (czyli Wiola Chmielewska i Karolina Kaczyńska) 
postanowiłyśmy wykorzystać tę jakże niepowtarzalną okazję i przeprowadzić z 
chłopakami wywiad na temat ich zespołu, pasji do muzyki i planów na przyszłość 
 

 
 

Rozmowa z Marcinem 
W: Jak długo istnieje Wasz zespół? 
Jeśli miałbym być szczery to na pewno nikt by mi nie uwierzył, bo w składzie, jakim 

wystąpiliśmy zagraliśmy zaledwie cztery próby;) W trochę zmodyfikowanym składzie 
gramy już trzeci rok. 
W: Kto wchodzi w skład zespołu TheSperados? 
Gitara basowa i wokal – Adam Przedpełski, gitara solowa – Łukasz Ostaszewski, 
Perkusja – Marcin Rutkowski i oczywiście nasz zespołowy „człowiek orkiestra” czyli 
Mateusz Rutkowski - wokal, gitara, trąbka, akordeon.  
 W: Skąd wzięła się nazwa? 
Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo dokładnie nie pamiętam…, ale chyba nasz 
znajomy fotograf, (którego bardzo polecam) taką nazwę zaproponował i tak już 
zostało. 
W: Gdzie można was posłuchać? 
Wszędzie gdzie dostajemy zaproszenie. Staramy się nie odmawiać, aczkolwiek nie 
zawsze można pogodzić życie codzienne z koncertami. Na evantach, supportach i 
różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, gdzie zdarza się nam grać nawet 
muzykę bardzo komercyjną…  
W: Jak oceniacie swój występ? 
Jak na zespół,  który jest raczej mało znany, publika bardzo serdecznie nas 
przywitała. Za to chciałbym podziękować wszystkim, którzy przybyli na ten koncert, 
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oraz Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury, który nas perfekcyjnie nagłośnił i dzięki 
temu, można było nas doskonale słyszeć i bawić się przy naszych utworach. 
W: Jak wybieracie repertuar? 
Repertuar zazwyczaj dostosowujemy do publiczności, przed jaką mamy grać oraz 
tematu koncertu.  
W: Kto wpadł na pomysł założenia zespołu? 
Pomysł ten wyszedł z inicjatywy mojego starszego brata Mateusza 
W: Od jak dawna grasz na perkusji? 
Oj trochę czasu już minęło od pierwszego spotkania z garnkami… będzie już jakieś 
siedem lat, chociaż nie wiem, czy pierwsze dwa lata można w ogóle zaliczyć do gry, 
czy też do zabicia ciszy w domu;) Na perkusji gram od piątej klasy podstawowej.  
W: Dużo ćwiczysz? 

Zawsze, kiedy mam czas. Kieruje się powiedzeniem, że trening czyni mistrza, lecz do 
tego mistrza jeszcze bardzo, ale to bardzo dużo mi brakuje, więc dlatego ciągle 
ćwiczę. Każdy twierdzi, że grając na perkusji jest wieeeeelki  hałas, duden  i nic 
więcej. Ja jakoś odbieram to inaczej. Przy perkusji mogę się wyciszyć, zrelaksować, 
odpocząć. 
W: Jak  nauczyłeś się grać na perkusji ? 
W przeciwieństwie do chłopaków z zespołu nie skończyłem żadnej szkoły muzycznej. 
Może z lenistwa albo z braku zdolności uczęszczania do kilku szkół jednocześnie. Po 
prostu, jestem samoukiem, który stwierdza, że 5% to talent, a pozostałe 95 to tylko 
praca, praca i jeszcze raz ciężka praca…  
W: Czemu właśnie perkusja? 
Chyba urodziłem się do tego instrumentu… kiedy ja nie wiedziałem co to 
instrument brat już bardzo dobrze grał na instrumentach klawiszowych. W domu 
stał keyboard, gitara, akordeon i nic mnie nie przyciągnęło do nauki na tych 
instrumentach. Dopiero stary Polmuz wujka wciągnął mnie aż do dnia dzisiejszego;) 
W: Bardzo dziękuję Ci za czas, który mi poświęciłeś i wyczerpujące odpowiedzi 
;-) 
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Rozmowa z Mateuszem 
Od jak dawna muzyka jest w Twoim życiu? 
Odkąd pamiętam, czyli na pewno od przedszkola, a może i trochę wcześniej. 
Pierwszy malutki akordeon dostałem, zanim poszedłem do przedszkola, potem był 
już pierwszy  keyboard i tak się zaczęło. 
Na czym obecnie grasz i dlaczego te instrumenty? 
Przede wszystkim, wszelkiego rodzaju klawisze. Akordeon, syntezator, pianino, 
organy. W tym czuje się najlepiej i nad tym pracuje. Dodatkowo gram amatorsko na 
gitarze i trąbce. A dlaczego? Trudno powiedzieć. Od dziecka na pierwszym miejscu 
były klawisze i to mnie pasjonuje, gitara można powiedzieć była przelotną fantazją  
wieku gimnazjalnego, a trąbka to mały epizod związany ze strażacką orkiestrą dętą. 
Kto zaszczepił w Tobie chęć grania? Czy posiadasz jakieś wykształcenie w tym 

kierunku? 
Pierwszym nauczycielem muzyki był tata. On rysował pierwsze nutki, grał na 
gitarze, więc zaraził mnie tym już od dziecka. Długo potem uczyłem się sam, aż w 
końcu zgodziłem się, za namową rodziców, pójść do szkoły muzycznej. Jako 
instrument wiodący wybrałem akordeon i w 2008 roku ukończyłem z wyróżnieniem 
Państwową Szkołę Muzyczną I ST.  
Muzyka to dla Ciebie praca czy raczej hobby? 
Myślę, że jedno i drugie. Mówiąc wprost – przyjemne z pożytecznym. Kiedy byłem 
jeszcze dzieckiem, to zdecydowanie hobby, zajmujące wolny czas, relaks i rozrywka. 
Z czasem dostrzegłem, że jeżeli robi się to naprawdę dobrze, ludzie są gotowi za to 
zapłacić, więc dlaczego by nie skorzystać z takiej propozycji. 
Jakiej muzyki słuchasz i czy jest ona dla Ciebie inspiracją? 
Naprawdę bardzo różnej. Są dni, kiedy sięgam po klasykę, a zdarza mi się słuchać 
mocnego rocka, bluesa, jazzu czy popu. Myślę, że szkoła muzyczna nauczyła mnie, 
czym jest klasyka i jak jest ważna dla rozwoju muzyki rozrywkowej.  
Wiem, że studiujesz. Jak zatem pogodzić obowiązki, naukę z przyjemnościami 
i pracą? 
Sądzę, że wszystko jest możliwe jeśli ma się dużo zapału i cierpliwości. Sporo zależy 
tez od innych ludzi, z którymi się współpracuje, ważne jest ich wsparcie i 
zrozumienie. Osobiście chyba jestem przyzwyczajony do nadmiaru obowiązków, bo 
już w gimnazjum pogodzenie dwóch szkół, gdzie jedna oddalona jest o ponad 30km 
od miejsca zamieszkania, nie było czymś łatwym. Wiec chyba jestem „zahartowany‟ 
 
Czas zapytać o zespół. Od jak dawna na scenie? 

My jako zespół istniejemy już jakiś czas ale na scenie pojawiamy się sporadycznie w 
zasadzie od niedawna. W zasadzie WOŚP w ZSZ to nasz oficjalny debiut w takim 
składzie… 
Czy są plany nagrania „małej” płyty z zespołem? 
Plany owszem, od zawsze. Tylko pytanie, czy się uda. Do końca nie wiemy czy mamy 
nagrać epkę (mini album), której 100% treści to covery czy zabierać się za pisanie 
materiału, co jest rzeczą ogromnie trudną. Z jednej strony fajnie na takiej płytce 
byłoby zamieścić 2-3 swoje utwory, ale skąd je wziąć? <śmiech> O ile o napisanie 
tekstów mógłbym się pokusić, to nie wiem, czy jestem na tyle dojrzałym muzykiem,  
żeby coś skomponować... Może ja teksty, a Adam muzyka..? 
Pytanie na koniec: chciałbyś być bardzo sławny? Ach, oczywiście! Nie, no aż tak 
bardzo to nie. Tak troszkę mi wystarczy ;) A mówiąc poważnie, to nigdy nad tym nie 
myślałem. Może dlatego, że nie jest mi to do niczego potrzebne? Promocja zespołu – 
tak. Pokazywanie się, z jak najlepszej strony, żeby odbiorca chciał nas posłuchać –
tak. Bo bez publiczności, żaden twórca i artysta nie będzie istniał. Ale sława? Nie, to 
jakoś dziwnie brzmi. To chyba nie dla mnie ;-)  
Serdecznie dziękuję za udzielenie wywiadu ;-)  

Wiola Chmielewska i Karolina Kaczyńska 



 17 

 
Ten film warto obejrzeć…   

 

Nie tylko Schindler 

 
 Filmów o Holokauście czy relacjach polsko-żydowskich w czasie II Wojny 

Światowej powstało wiele,  m.in. „ Pianista" Romana Polańskiego czy „Dzieci Ireny 
Sendlerowej" J.K. Harrisona. „W ciemności" Agnieszki Holland - chociaż opowiada 
prawdziwą historię Polaka, który uratował grupę Żydów, ukrywając ich w kanałach 
- jest jednak głównie filmem o człowieku, który jest postawiony w ekstremalnej 

sytuacji i dotyczy to zarówno tego, który ratuje, jak i tych, którzy zawdzięczają mu 
życie. Scenariusz filmu powstał na podstawie powieści „W kanałach Lwowa” Roberta 
Marshala. 

 Leopold Socha (Robert Więckiewicz) pracuje jako kanalarz. Nie jest jednak 
prawowitym obywatelem, a raczej drobnym złodziejaszkiem, do tego nie lubi Żydów. 
Przypadkowo okazuje się, że może im pomóc przetrwać wojnę. Decyduje się to 
zrobić, ale nie dlatego, że tak dyktuje mu sumienie. Ukrycie grupy Żydów w 
kanałach traktuje jako sposób na zarobienie pieniędzy i to dużych. Kiedy nie mieli 
już grosza, robił to za darmo, okradając Niemców, a podopiecznym okazując 
sympatię. Gdy getto we Lwowie zostaje zlikwidowane i zaczyna się poszukiwanie 
ocalonych, a każdemu, kto ukrywa Żydów grozi śmierć, Socha musi podejmować 
coraz to trudniejsze decyzje.  

Agnieszka Holland czyni z tego opowieść pełną napięcia i studium postaw ludzi 
w potrzasku. Socha jest aktywny w działaniu, ratowanie staje się jego pasją, 
nałogiem, obsesją. Wciąga w to kolegów, ryzykuje. Wdaje się w groźną grę z 
ukraińskim faszystą, kumplem z kryminału. Uzyskuje pomoc żony, naraża córkę. 
Rozkochuje w sobie żydowską rodzinę, choć ci ze strachu chcieli go zabić.  

 Film, jak i temat w nim poruszony, są niewątpliwe ważne. Dobrze udało się 
ukazać przebieg akcji likwidacyjnej getta. To sceny, które na długo pozostają w 
pamięci widza, np. obcinanie bród ortodoksyjnym Żydom dokonywane przez 
żołnierzy Wermachtu (traktujących to jako rodzaj zabawy). Trudne wybory, z jakimi 
ludności żydowskiej przyszło się zmierzyć w obliczu zagłady, są uchwycone 
stosunkowo dobrze. Bo przecież zachowania były różne: zaczynając od heroicznych, 
jak poświęcenie własnego życia podczas prób ratowania innych, po wątpliwe 
moralnie postawy zdrady swoich bliskich. Te kadry są realistyczne i należą do 
najmocniejszych w filmie.Próby odtworzenia realiów wojennych we Lwowie można 
uznać za bardzo udane. Szczególne wrażenie, bardzo niemiłe, robią egzekucje 
Żydów. Dobrze oddano też warunki bytowania w kanałach pełnych szlamu, 
ściekającej wody i wszechobecnych szczurów.   

Zastrzeżenia można mieć natomiast do samej końcówki filmu. Nie pokazano 
dalszego życia ocalonych Żydów, pominięto także pogrzeb Leopolda Sochy, który 
zginął, ratując własną córkę spod kół sowieckiego pojazdu, na którym solidarnie 
zebrały się wszystkie ocalone osoby i w trakcie którego padły (wredne) słowa 
przytoczone na końcu filmu: „To kara boża za to, że pomagał Żydom”.  

„W ciemności” jest bardzo ważnym filmem i warto go obejrzeć ze względu na 
tematykę dotyczącą historii naszego kraju, a nie ze względu na nominację do 
Oscara. 

Adrian Filipowicz III LO 
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CIEKAWOSTKI 

Dwutlenek węgla uszkadza mózgi ryb  

Przewidywany wzrost stężenia 

dwutlenku węgla w oceanach może mieć 

negatywny wpływ na mózg i układ 

nerwowy ryb, stwierdził międzynarodowy 

zespół uczonych. Opublikowane w 

Nature ClimateChange wyniki badań 

wskazują, że zwiększona koncentracja 

dwutlenku węgla niszczy kluczowe 

receptory w mózgach ryb, wpływając na 

ich zachowanie oraz działanie ich 

zmysłów. Odkryliśmy, że zwiększone 

stężenie CO2 w oceanie ma 

bezpośredni wpływ na działanie 

neuroprzekaźników, co stanowi 

bezpośrednie i wcześniej nieznane 

zagrożenie dla życia w oceanach - 

dodaje uczony.Naukowcy sprawdzali, 

jak młode ryby radzą sobie w starciu z 

drapieżnikami. Stwierdzili, że mimo iż 

zwiększone stężenie CO2 wpływał też w 

pewnej mierze na drapieżniki, to wpływ 

na młode ryby był większy. Wstępne 

wyniki pokazują, że większe stężenie 

CO2 w wodzie zaburza zmysł węchu u 

młodych ryb, co utrudnia im odnalezienie 

rafy czy wyczucie drapieżnika. 

NAUKOWE  
Podejrzewamy jednak, że szkody są 

większe i nie ograniczają się tylko do 

węchu - powiedział uczony. Badania 

pokazały też, że ryby mają problem ze 

słuchem. Wykorzystują one ten zmysł do 

lokalizowania raf i unikania ich w dzień, 

a chronienia się w nich w nocy. Ryby z 

upośledzonym słuchem wpływają za 

dnia na rafy i częściej padają tam ofiarą 

drapieżników. Okazało się również, że 

tracą naturalne instynktowne 

zachowania takie jak pływanie w ławicy i 

ciągła zmiana kierunku. To również 

obniża ich szanse na przeżycie. 

 
Sfilmowano pandę jedzącą mięso  

 
Naukowcy z rezerwatu Wanglog w 
Syczuanie sfilmowali dziką pandę 
obgryzającą kości zdechłej antylopy. 
Początkowo badacze zorientowali się, 
że jakieś zwierzę dobrało się do padliny 
(widniały na niej ślady zębów), ustawili 
więc kamerę do monitoringu, by 
sprawdzić jakie. Okazało się, że była to 
panda, która wg biura służby leśnej 
powiatu Pingwu, wyglądała na zdrową i 
silną. Nie wiadomo, czy to czarno-biały 
ssak zabił antylopę. 
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Na co dzień pandy wielkie żywią się 
bambusem. W przeszłości pojawiały się 
doniesienia o zjadaniu przez nie mięsa 
kóz czy owiec, ale jest to naprawdę 
rzadkie zachowanie. 

 
Długopis wyciągnięty po 25 latach z 

żołądka nadal pisze 
 

 
W żołądku 76-letniej pacjentki przez 
przypadek znaleziono połknięty 25 lat 
wcześniej długopis. Co ciekawe, nadal 
piszący. Chora zdążyła już o nim 
zapomnieć i tak by już pewnie 
pozostało, gdyby nie nagłe pogorszenie 
stanu zdrowia. 
Ze względu na silną utratę wagi i 
biegunkę zlecono pilną 
sigmoidofiberoskopię (w ten sposób 
wykrywa się nowotwory jelita grubego). 
Ponieważ okazało się, że u starszej pani 
występuje zaawansowana choroba 
uchyłkowa jelit, lekarze zdecydowali się 
na tomografię jamy brzusznej. Poza 
podłużnym ciałem obcym w żołądku nie 
wykryto jednak żadnych 
nieprawidłowości. 
Objawy ustąpiły samoistnie, ale podczas 
wywiadu pacjentka przypomniała sobie, 
że przed ćwierćwieczem połknęła przez 
przypadek długopis. Okoliczności całego 
zdarzenia były zresztą bardzo 
niecodzienne. Kobieta badała za 
pomocą długopisu kropkę na migdałku. 
Pośliznęła się wtedy, upadła i połknęła 
trzymany w dłoni przedmiot. Nikt nie 

potraktował jej wtedy poważnie, 
włącznie z lekarzem rodzinnym i 
mężem. Trudno im się zresztą dziwić 
przy tak fantastycznym scenariuszu oraz 
rtg. jamy brzusznej, które niczego nie 
wykazało. 
Po 25 latach z powodu feralnego 
długopisu zwołano konsylium 
gastroenterologów. Nie było co prawda 
żadnych dowodów na to, że 
umiejscowiony w świetle żołądka 
przyrząd spowodował jakiekolwiek 
uszkodzenia. Postanowiono jednak, że 
lepiej chuchać na zimne i 
przeprowadzono zabieg w znieczuleniu 
ogólnym. 
 
Windows 8 zadebiutuje w październiku? 

 

 
Windows 8, w którym 
najprawdopodobniej znajdzie się więcej 
zmian niż w jakiejkolwiek 
dotychczasowej edycji systemu 
operacyjnego z Redmond, może 
zadebiutować już w październiku. 
Nie rozmawialiśmy o terminie premiery i 
o tym raczej nie rozmawiamy. Interesują 
nas daty kolejnych wersji 
przedpremierowych. Najbliższą będzie 
publiczna beta, którą będzie można 
pobrać pod koniec lutego –
odpowiedziała pani JanellePoole, która 
jest dyrektorem RP w Windows 
Business Group, zapytana o termin 
premiery nowego systemu. 
 

Malwina Morawska kl. II TE

Źródło: WWW.kopalniawiedzy.pl 

http://www.kopalniawiedzy.pl/
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Spektakle Teatru 
Współczesnego z Krakowa 

3 lutego 2012roku w Legionowie w 
Sali Ratusz Teatr Współczesny z 
Krakowa zaprezentował spektakl pod 
tytułem „Misja Afrodyta”. 

Akcja rozpoczyna się w odległej 
przyszłości w 2299roku. Książki 
zastępuje sieć systemów 
elektronicznych, w których zapisana 
jest historia ludzkości. Nagle cała 
wiedza na temat starożytności jest 
zagrożona, gdyż wirus Meduza usuwa 
dane. Wtedy rozpoczyna się podróż 
głównego bohatera, który przenosi się 
do świata antycznego, aby naprawić 
system. Spektakl oparty jest na 
mitologii greckiej i rzymskiej.  

Rozwój akcji bawi widza, zwłaszcza, 
że aktorzy, których jest zaledwie troje, 
świetnie odgrywają swoje role i potrafią 
nawiązać kontakt z publicznością. 
Podczas przedstawienia pojawiają się 
ciekawe efekty wideo, dzięki którym 
bohater kontaktuje się ze 
współczesnością i otrzymuje wskazówki 
dalszego postępowania. Jeśli chodzi o 
scenografię jest dość oszczędna. Z 
pewnością nie odwraca uwagi od 
spektaklu, ale skupia ją na aktorach. 

Scenariusz jest oryginalny, z 
pewnością przybliża widzom antyczny 
świat bogów i herosów. To spektakl, w 
którym spotyka się przeszłość z 
przyszłością.Monika Głogowska I LOA 

Spektakl „Misja Afrodyta” wywarł na 

mnie dobre wrażenie, choć nie podobały 
mi się niektóre jego elementy, zwłaszcza 
bardzo uboga scenografia. Niewątpliwie 
do zalet przedstawienia należą: 
zaskakujące efekty specjalne, 
atrakcyjna oprawa muzyczna, 
komediowy scenariusz, zaskakujące 
zwroty akcji, wielowątkowość, no i 
oczywiście świetna gra aktorów. 

Spektakle teatralne budzą we mnie 
pozytywne uczucia i chciałabym 
zachęcić moich rówieśników do ich 
oglądania. Przedstawienia pozwalają 

oderwać się od rzeczywistości i przez 
chwilę być w świecie wyobraźni. 

Martyna Kozłowska I LOS 
14.02.2012 w Miejskim Centrum 

Kultury w Płońsku obejrzeliśmy 
spektakl teatralny pod tytułem ,,Mistrz" 
w reżyserii Bartosza Jarzymowskiego. 
Tematem przedstawienia było pokazanie 
współzależności między nauczycielem a 
uczniem na przestrzeni wieków. Całość 
utrzymana była w konwencji snu. 
Główny bohater Józio w poszukiwaniu 
Mistrza ucieka w krainę literackiej 
wyobraźni, w której szuka schronienia 
przed bezwzględnym belfrem Pimką. 
Józio wędruje między epokami 
literackimi: trafia do warsztatu 
szewskiego z dramatu Witkacego, 
spotyka mędrca Fausta, poznaje 
,,uczone" kobiety z komedii Moliera, 
przenosi się w epokę średniowiecznych 
rycerzy. Potem zaprzyjaźnia się z lisem, 
który mówi mu o miłości. W ostatniej 
scenie Józio przenosi się do 
Gombrowiczowskiej szkoły na lekcję 
języka polskiego.  

Główny bohater nie odnajduje 
swojego nauczyciela i przewodnika. 
Odzwierciedla to świat zagubionych 
wartości w życiu współczesnej 
młodzieży.  Karolina Kaczyńska II LO 

Nawet najbardziej wybredni 
widzowie nie mogli narzekać na 
przedstawienie „Mistrz”. Organizatorzy 
zdecydowali się na urozmaicenie 
spektaklu efektami wideo. Moim 
zdaniem był to dobry pomysł. Muzyka 

była trafnie dobrana do tematyki 
przedstawienia. Najbardziej jednak 
podobało mi się wprowadzenie 
interaktywnych scen z widownią, dodało 
to jeszcze więcej humoru. Jedyne na co 
można było narzekać, to akustyka kina. 
Były chwile, gdy nie sposób było 
zrozumieć, co mówią aktorzy, a przecież 
tekst jest jednym z najważniejszych 
elementów tego typu przedstawień. 
Mimo kilku wad spektakl podobał mi się 
i polecam jego obejrzenie. 

Piotr Jaskłowski III LO 
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Witam gorąco wszystkich czytelników. Ostatnio mieliśmy okazję wybrać się do Kina „NIWA” w 

Nasielsku na seans pt. „W ciemności”. Zapewne nie tylko we mnie, ale również w Was, moi drodzy, 

wywołał on wielkie emocje. Dzisiaj pragnę Wam przedstawić kilka wydarzeń kulturalnych, które 

odbędą się w najbliższym czasie w naszej okolicy. 

 
Nowy Dwór Mazowiecki 
SPOTKANIA JAZZOWE 
Nowodworski Ośrodek Kultury 
ul.Paderewskiego1A 
14. marca 2012 r., godz. 19.00 
WSTĘP WOLNY 
Koncert, w którego programie znajdą się 
standardy jazzowe, bluesowe i rockowe 
a także utwory z elementami muzyki 
etnicznej w wykonaniu znakomitych 
muzyków: nieprzeciętnego i 
utytułowanego pianisty Artura 
Dutkiewicza inajoryginalniejszego 
wokalisty jazzowego w Polsce 
JorgosaSkoliasa.  
 

Legionowo 
Spektakl "Blondynki wolą mężczyzn" 
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 
26 marca, poniedziałek, godz. 20.00 
bilety - 70 zł  
Kabaretowo-muzyczno-taneczna 
komedia, w której będziecie mogli 
podziwiać Krzysztofa Ibisza, Michała 
Milowicza,Tomasza Stockingera i Jacka 
Kawalca, grających razem w jednym 
przedstawieniu (zamiennie). I to jak 
grających!!! Przezabawne dialogi, 
prześmieszne skecze i dużo piosenek 
nigdzie dotąd nie wykonywanych. 
Prawdziwy mini festiwal piosenki.. 
Słowem humor, taniec, miłość i śpiew. 
Każdy tu znajdzie coś dla siebie, 
Tytułowe blondynki - Alicja Dąbrowska, 
Julita Kożuszek, Ewa Lorska zaskakują 
nas co i rusz swoim wdziękiem i 
blondynkową werwą w skeczach, 
piosenkach, dialogach i tańcu. 

Ogólnopolski Konkursu Recytatorski 
Upływa termin zgłoszeń! 
Eliminacje rejonowe odbędą się 17 
kwietnia, w sali widowiskowej 
Centrum Informacyjno - 
Administracyjnego w Legionowie. 
Termin zgłoszeń upływa 5 kwietnia 
2012 r . Zgłoszenia należy kierować e-
mailem - mok@moklegionowo.pl 
 
WARSZAWA 
Geniusz Leonarda da Vinci 
Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1  
od 6 grudnia 2011 do 29 października 
2012 (wystawa czynna codziennie w 
godz. 9.00-18.00; czerwiec-sierpień 
2012- do godz. 20.00) 
Żyjący w czasach renesansu Leonardo 
da Vinci to geniusz, którego dokonania 
od zawsze budziły podziw i uznanie. W 
osobie Leonarda da Vinci organizatorów 
wystawy zachwyciły w szczególności 
dwie cechy: wszechstronność 
zainteresowań oraz odważna, 
brawurowa myśl.  
 

NASIELSK 
„I że cię nie opuszczę” 
dramat, romans/USA 2012 
DATA:09.03. – 11. 03. 2012  
bilety:- ulgowy 12 zł- normalny 15 zł 
Film opowiada o parze, która niedawno 
wzięła ślub w Nowym Meksyku, a która 
właśnie uległa wypadkowi 
samochodowemu. W jego wyniku 
kobieta traci pamięć i nie rozpoznaje 
swojego męża. Ten musi na nowo 
rozbudzić w niej miłość.  

Magda Cieślak II TE 

mailto:mok@moklegionowo.pl
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Zbieramy nakrętki! Pomóż w akcji! 
O co w ogóle chodzi?! 
 
Akcja “Zbieramy nakrętki” ma na celu uzbieranie JAK NAJWIĘKSZEJ ilości plastikowych 
nakrętek po napojach, środkach chemicznych itd., które zostaną wysłane do firmy 
recyklingowej. 
Zebrane nakrętki, pozwalają sfinansować zakup wózka inwalidzkiego. 
 
Ile potrzebujemy nakrętek? 
 
DUŻO! Albo jeszcze więcej. 
 Parę przeliczników: 
- kilogram plastikowych nakrętek = około 0,7 zł (na kilogram składa się blisko 450 sztuk 
nakrętek) 
- 1000 kg = 1 tona 
- jedna tona = około 700 zł 
Kto na tym korzysta? 
 

 Środowisko 
Butelki pozbawione nakrętek można łatwo zgniatać, dzięki czemu zmniejsza się ich objętość. 
Pozwala to zredukować koszty transportu i składowania. 

 Firmy recyklingowe 
Dzięki tego typu akcjom recykling odpadów jest zdecydowanie łatwiejszy. Nie wymaga tyle 
pracy i czasu, czyli generuje mniejsze koszty procesu. 

 Społeczeństwo  
W przypadku szkół, zbiórka nakrętek jest elementem edukacyjnym, który zmierza do 
wprowadzenia nawyku selektywnego zbierania odpadów. Takie akcje prowadzone w ramach 
edukacji szkolnej uświadamiają młodym ludziom ,jak ważny jest recykling i ochrona 
środowiska. Istotne jest to, co robimy dla innych: Nie tylko o pieniądze w całej akcji chodzi. 
Ważne jest to, że pomagamy ludziom. 
 
DO   AKCJI   ZAPRASZA   KLASA   II   LO   WRAZ   Z   WYCHOWAWCĄ. 

ZBIERAJĄC  KORKI POMAGASZINNYM! 
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Pani na lekcji pyta Jasia : 

-Jasiu jaki pożytek mamy z gęsi ? 

-Smalec. 

-I co jeszcze ? 

-Smalec. 

- Jasiu na czym śpisz w domu ? 

-Na łóżku.  

-A co masz pod głową ? 

-Poduszkę . 

-A co jest w poduszce ? 

-Dziura. 

-A co wyłazi z dziury ? 

-Pierze . 

-Więc powiedz Jasiu jaki pożytek mamy z 

gęsi ? 

-Smalec.! 

 
Przybiega dziecko na stację benzynową 
z kanistrem: 
- Dziesięć litrów benzyny, szybko ! 
- Co jest ? Pali się ? 
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby 
przygasa. 
 
Przed sprawdzianem nauczyciel 
oświadcza: 
- Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie 

przyłapię na ściąganiu, 
- I my też wierzymy! - odpowiada 
chórem klasa. 
 
W czasie zjazdu absolwentów liceum 
były nauczyciel pyta dawnego ucznia: 
-A ty Kaziu masz dzieci? 
-Ośmioro - odpowiada dumny ojciec. 
-Zawsze taki sam - mruczy staruszek - 
W klasie też nigdy nie uważałeś... 
 
 
 

Nauczycielka po latach spotyka ucznia 
- No co tam teraz robisz?? 
Uczeń: 
- Wykładam chemię 
- Ooo no proszę. A gdzie?? 
- W biedronce 
 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór 

chemiczny: 

- Jasiu co ten wzór oznaczy? 

- To jest, ojej, mam to na końcu języka.... 

- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas 

siarkowy! 

 

Egzamin ustny. Biedna studentka plącze się 

w odpowiedziach, nie może wybrnąć. 

Wreszcie płaczliwym głosem stwierdza, że 

ona tego wszystkiego się uczyła, umiała, a 

teraz z powodu wielkich nerwów 

zapomniała. Na to profesor spokojnym 

głosem każe jej na głos liczyć do 10. Ta 

przekonana, że to jakaś terapia na 

uspokojenie, posłusznie wykonuje polecenie. 

Kiedy skończyła - profesor prosi o indeks i 

wpisując 2 mówi: 

- Kiedy coś się naprawdę umie, to i nerwy 

nie przeszkadzają. 

 

Emerytowana nauczycielka obładowana 

zakupami idzie ulicą. Nagle z piskiem opon 

podjeżdża nowiutki mercedes: 

- Proszę pani! Pamięta mnie pani?! To ja, 

pani uczeń! Podwiozę panią! 

- Och Adasiu, poznałeś mnie po tylu latach? 

- Nie, panią nie, ale pani płaszczyk tak!
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