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Stereotypy kulturowe w uczeniu się języka francuskiego 

Uczniowie klasy II liceum z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku wzięli udział w zajęciach 

dla licealistów zorganizowanych przez Instytut Romanistyki w Warszawie.  

Na początku roku akademickiego 2012/2013 Instytut Romanistyki przeniósł się z ulicy Oboź-

nej do nowej siedziby przy ulicy Dobrej 55. Uczniowie mogli podziwiać nowo otwarty, nowoczesny, 

przestrzenny budynek dydaktyczny powstały dla potrzeb Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz Wy-

działu Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, umożliwiający kształcenie w oparciu o nowoczesny 

sprzęt, aparaturę i specjalistyczne oprogramowanie dydaktyczne. 

 Zajęcia zostały przeprowadzone przez prof. dr hab. Jolantę Zając. Temat spotkania to: 

„Francja-elegancja, czyli o stereotypach kulturowych w uczeniu się języka francuskiego”. Na 

wstępie spotkania dowiedzieliśmy się, które narody są w Polsce najbardziej lubiane. Okazało się, że 

35% Polaków lubi Amerykanów za ich spontaniczność, poczucie humoru, na drugim miejscu plasują się 

Niemcy, natomiast 19, 7% Polaków uznało, że ulubioną przez nas nacją są Francuzi. 

  Potocznie nazywamy Francuzów żabojadami, ale okazało się, że z żabami mają oni niewiele 

wspólnego. Żabimi udkami zajadają się głównie turyści, którzy są ciekawi smaku tego wykwintnego i 

niezwykle drogiego dania. Dla tych, którzy lubią eksperymentować i poznawać nowe smaki, niezbędna 

rada z naszej strony - najlepsze „mięsko” ma żaba zielona, nieco mniej smaczna jest żaba ruda. Oka-

zało się, że Francuzi to prędzej „ślimakojady”. Ślimaki podaje się na specjalnym talerzu wraz ze 

szczypczykami i widelcem o dwóch zę-

bach. 

 Na wykładzie młodzież mogła 

dowiedzieć się również o tym, czy 

wszystkie francuskie wina są świetne i 

jak rozpoznawać ich jakość po etykie-

tach.  Należy bacznie przyglądać się 

różnym znakom umieszczonym na nich. 

Znaki AOC, VDQS są gwarancją dobrej 

jakości francuskiego wina, natomiast  

wina tzw. „vin de table” należy raczej 

się wystrzegać,  ponieważ spożycie tego 

rodzaju trunku można przypłacić poważ-

nymi dolegliwościami żołądkowymi.  

Wydarzenia z życia szkoły 



Nr 6 luty 2013 S.3 

 Każda butelka ma zaznaczony rocznik, niektóre były dobre (słoneczne) i dały świetne wina, inne 

gorsze (chłodniejsze i deszczowe)  i dały gorsze, to właśnie składa się na ogromną wiedzę enologa, 

specjalisty od smaku wina. 

Dowiedzieliśmy się również, że prawdziwy szampan pochodzi z  regionu Francji Szampanii. 

Trunki, które najczęściej spożywamy w noc sylwestrową, to wina musujące, które nie mają nic 

wspólnego z szampanem. Francuzi wynaleźli wiele określeń, których nie sposób zliczyć, aby zachwy-

cać się smakiem,  kolorem, a nawet bąbelkami szampana. Szampan na pewno nie jest lepszy im star-

szy, po kilku latach traci swe walory smakowe i zapachowe. Szampan towarzyszy najszlachetniej-

szym daniom: łosoś, ostrygi, szlachetne mięsa i delikatne desery. 

Dla smakoszy kuchni, nie tylko francuskiej, polecić możemy książkę „Filozofia smaku” Ant-

helme’a Brillant-Savarin’a, która jest naukową rozprawą o potrawach i jedzeniu, opartą na wiedzy 

chemicznej, ludzkiej anatomii i medycynie. Jest pochwałą dobrego smaku w jedzeniu, wychwala za-

lety zdrowej żywności. 

My, kobietki lubimy czytać i słuchać o modzie, kosmetykach i wszelkich nowinkach, które 

czynią nas pięknymi i wpływają na nasze dobre samopoczucie. Dlatego też z zaciekawieniem wsłuchi-

wałyśmy się w słowa pani Jolanty Zając, która wprowadziła nas w świat francuskiej mody. Przedsta-

wiła ona sylwetkę Coco Chanel, która wylansowała krótkie włosy dla kobiet, sznury długich pereł opa-

dających nawet na ramiona i plecy, styl męski w modzie damskiej, wygodne, niekrępujące ruchów 

spodnie, skromne kapelusze, bez przepychu i zbędnych ozdób, a przede wszystkim perfumy Chanel 

n 5. 

Na koniec wykładu młodzież mogła sprawdzić swoją pamięć i zdolność koncentracji, wykonu-

jąc quiz. Okazało się, że mamy bardzo kulturalną,  zdolną i  otwartą na wiedzę młodzież, która do-

skonale wywiązała się z powierzonego im zadania. 

 Wykład był niezwykle interesujący, poruszał temat stereotypów kulturowych we Francji w 

bardzo dostępny i swobodny sposób. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładowcy, który bar-

dzo żywiołowo i ciekawie przekazywał nam szereg pouczających informacji. 

Anna Łączyńska 
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28 lutego 2013 roku w Modlinie odbył się turniej halowej piłki nożnej chłopców szkół ponadgimna-

zjalnych powiatu nowodworskiego . Były to zawody rewanżowe (pierwszy etap  miał miejsce 19 

grudnia 2012 roku w Nasielsku , wówczas to nasza reprezentacja zajęła III miejsce) . W zmaga-

niach ponownie udział wzięło siedem drużyn: ZSZ Nasielsk , LO Nasielsk , LO Nowy Dwór Mazo-

wiecki (ul.Chemików) , ZSZ Nowy Dwór Mazowiecki (ul.Górska)  ZSZ Nowy Dwór Mazowiecki

(ul.Długa), ZSZ Twierdza Modlin oraz ZSZ Pomiechówek .  Zarówno wcześniej, jak i teraz trene-

rem naszej drużyny był pan Mariusz Chrzanowski.  

ZSZ Nasielsk 2 : 1 LO Nasielsk    

Już w pierwszym meczu los zgotował nam nie lada emocje . Do rywalizacji przystąpiły dwie dru-

żyny z tego samego miasta . W ten sposób rozegrane zostały derby , w których po raz kolejny 

lepsi okazali się zawodnicy z ul.Lipowej . W zdobyciu pierwszej bramki  pomógł nam zawodnik 

drużyny przeciwnej , który skierował piłkę do własnej siatki . Drugi gol padł po składnie przepro-

wadzonej akcji , którą wykończył Rafał Milewski. Podopieczni pani Ewy Żołnierzak  zdołali odpo-

wiedzieć już tylko jednym trafieniem trzy minuty przed końcem meczu .  

 

ZSZ Nasielsk 2 : 1 ZSZ NDM (ul.Górska) 
Drugie spotkanie to czysta sportowa rywalizacja , bez niepotrzebnych spięć , w której lepsi oka-

zali się nasielszczanie . Na początku spotkania strzał Łukasza Ostrowskiego dobił Rafał Milewski, 

dając prowadzenie naszej drużynie . Od tego momentu zawodnicy z ul.Górskiej rozpoczęli ataki 

na bramkę strzeżoną przez Mateusza Bieleckiego . Wyrównać udało im się dwie minuty przed 

końcem . Jednak decydujący cios zadał Patryk Wójcik , pokonując bramkarza przeciwnika celnym 

i mocnym strzałem w okienko . Po tym meczu zawodnicy z Nasielska mieli już 6 punktów na kon-

cie . 

 

ZSZ NASIELSK 0 : 2 ZSZ Pomiechówek  
Trzeci mecz to pierwsza i jak się okazało jedyna porażka naszej reprezentacji. W tym starciu 

nasz zespół nie przypominał dobrze zorganizowanej drużyny z poprzednich pojedynków . Mimo 

licznych sytuacji naszym zawodnikom nie udało się trafić do siatki ekipy z Pomiechówka . Dwie 

stracone bramki niejako ustawiły mecz i okazały się stratą nie do odrobienia . 

 

Wydarzenia z życia szkoły 
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ZSZ Nasielsk 7 : 0 ZSZ Twierdza Modlin 
Jak się okazało zawodnicy trenera Chrzanowskiego szybko odnaleźli skuteczność , której tak bra-

kowało im w poprzednim pojedynku . W przeciągu kilku pierwszych sekund zdołali objąć prowadze-

nie po bramkach Rafała Milewskiego . Dalsza część meczu to już popis zmienników . Na boisku za-

meldowali się Piotr Arciszewski , Michał Michnowski , Mateusz Strzegowski , Sebastian Szajkow-

ski oraz Kamil Mikulski, dokładając swoje cegiełki do tego okazałego zwycięstwa .  

ZSZ Nasielsk 2 :1 ZSZ NDM (ul.Długa) 
Piłkarze reprezentujący naszą szkołę szybko objęli prowadzenie . Jednak nie udało się im utrzy-

mać go do końca . Wyrównująca bramka strzelona przez zawodników z ul.Długiej wprowadziła nie-

pokój wśród naszych zawodników , gdyż właśnie zaczęły rozstrzygać się losy całych rozgrywek . 

Częste ataki naszych chłopców przyniosły efekt w postaci bramki strzelonej w końcówce meczu . 

Po szybkim kontrataku Rafał Milewski znalazł się w sytuacji 1 na 1 z bramkarzem przeciwnika , 

którego zdołał minąć i oddać strzał do pustej bramki . Obrońca drużyny z NDM próbował jeszcze 

ratować sytuację rozpaczliwym ślizgiem  , jednak w efekcie skierował piłkę do własnej siatki . 

Punkty zdobyte w tym meczu gwarantowały już podium naszej drużynie .  

ZSZ Nasielsk 2 : 1 LO NDM (ul.Chemików)  
Plan minimum na te spotkanie został zrealizowany . Celem było wygranie tego meczu . W ostatecz-

nym rozrachunku okazało się , że do zwycięstwa w całym turnieju zabrakło jednej strzelonej 

bramki .  

 

Skład ZSZ : Mateusz Bielecki (bramkarz), Ra-

fał Milewski, Łukasz Ostrowski, Patryk Wójcik, 

Mateusz Ciborowski, Michał Michnowski, Piotr Ar-

ciszewski, Mateusz Strzegowski, Kamil Mikulski, 

Sebastain Szajkowski . 

Statystki ZSZ :  

Ilość rozegranych meczy : 6 

Wygrane: 5  

Porażki : 1 

Bilans bramkowy : +9 ( bramki strzelone 15 , bramki stracone : 6) 

Końcowa tabela prezentowała się następująco :  

I miejsce ZSZ Pomiechówek                      (15pkt) 

II miejsce ZSZ Nasielsk                            (15pkt) 

III miejsce ZSZ NDM (ul.Górska)            (12pkt)   

IV miejsce LO NDM (ul.Chemików)           

V miejsce  ZSZ NDM (ul.Długa) 

VI miejsce LO Nasielsk 

VII miejsce  ZSZ Twierdza Modlin  

O I miejscu z powodu takiej samej ilości punktów oraz identycznego bilansu bramkowego zadecy-

dował wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy ZSZ Nasielsk a drużyną ZSZ Pomiechówek . 

                                                                                          

Mateusz Bielecki 
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Aktualności 

JESTEŚ DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZA… 
OPOWIADANIE O MIŁOŚCI 

Był sobotni, deszczowy wieczór. Julia siedziała w domu.  Nie wiedziała co ze sobą zrobić po kłótni 

ze swoim chłopakiem Marcinem. Włożyła na siebie jego bluzę. Lubiła marzyć o nim, wąchając prze-

siąknięty zapachem perfum materiał. Tego dnia było jej jednak trudno myśleć o swojej miłości. Po 

porannej kłótni w trakcie spotkania Marcin wyszedł z jej domu, mówiąc tylko krótkie "do widze-

nia" mamie Julii siedzącej nad lekturą jakiejś interesującej książki. Od tamtej pory nie napisał 

ani jednego smsa, a co gorsza nie odbierał od dziewczyny telefonu, więc ta zostawiała na jego po-

czcie głosowej coraz to nowe wiadomości przeważnie o tej samej treści : "Kocham Cię Marcin, 

zawsze będę Cię kochać, przepraszam, nie chciałam brać tego świństwa, obiecuję Ci, że to był 

ostatni raz. Oddzwoń, martwię się ". Mijały kolejne minuty i godziny, Marcin dalej nie dawał znaku 

życia. "Muszę zostawić go z tym samego, sam musi podjąć decyzję co dalej" - powtarzała sobie w 

myśli Julka. Myślała też o tym, jak mogła po raz kolejny być tak bezmyślna, jak mogła połknąć ko-

lejną tabletkę tak po prostu, bo koledzy namawiali. Wiele razy rozmawiała o tym ze swoim chłopa-

kiem, wiele razy próbowała uporać się z tym problemem dla niego, to było jednak silniejsze od 

niej. Była zdruzgotana, jej ciało nie współgrało z umysłem, potrzebowała powietrza, potrzebowała 

odetchnąć. Wychodząc z pokoju, włożyła do kieszeni mp4 i telefon, by mieć go przy sobie, gdyby 

Marcin się odezwał. Narzuciła na siebie kurtkę, rzuciła w kierunku swojej mamy "wychodzę" i za-

mknęła za sobą drzwi. Zimne powietrze uderzyło ją w twarz i zaraz potem rozeszło się po całym 

ciele, ale było jej to nawet na rękę. Mijając furtkę, nie wiedziała jeszcze dokąd ma pójść. Z przy-

zwyczajenia skręciła w stronę miasta. "Tam nie będę sama, więc nie zrobię nic głupiego" - pomy-

ślała. Dziś droga do centrum bardzo jej się dłużyła, więc postanowiła po raz kolejny zadzwonić do 

Marcina, tym razem jednak zostawiła zupełnie inną wiadomość :"To moja ostatnia próba, czter-

dziesta druga. Więcej nie będzie. Kochałam Cię Marcin. Zawiodłam Cię jak nikogo innego, a prze-

cież byłeś dla mnie najważniejszy. Ważniejszy niż te cholerne dragi, ważniejszy niż świat. Już 

nigdy Cię nie zawiodę, to koniec, kochałam Cię". Po tej wiadomości wysłała jeszcze krótkiego smsa 

do kumpla: "U Ciebie za dwadzieścia minut, skołuj towar" i wyłączyła telefon, a wyjęła odtwarzacz. 

Włożyła do uszu słuchawki, puściła swoją ulubioną piosenkę i szła próbując nie myśleć. Przyspie-

szyła kroku, by być w końcu na miejscu, było jej już zimno, cała kurtka była przesiąknięta desz-

czem. Dochodząc do bloku swojego kumpla, widziała już go stojącego przed klatką z rękami w kie-

szeniach. Przywitała się z nim żółwikiem i weszli do mieszkania. Julka od razu poszła do pokoju 

Łukasza, ściągnęła kurtkę i przykryła się kocem. Zaraz potem do pokoju wszedł też Łukasz z czte-

rema szklankami i wódką. Julka spojrzała na niego ze zdziwieniem, nie spodziewała się nikogo poza 

nimi. Ten odpowiedział jej uśmiechem i chamską uwagą na temat jej wyglądu. Dziewczyna posta-

nowiła się tym nie przejmować, nalała sobie pól szklanki alkoholu i wypiła do dna lekko się krzy-

wiąc... Po godzinie w pokoju była ich czwórka i wszyscy zdążyli już wypić wystarczająco, by mieć 

dobry humor. Wszyscy oprócz Julii. Dziewczyna nie mogła przestać myśleć o Marcinie. "To 

wszystko zaraz się skończy" - pomyślała, gdy Łukasz wyjął z kieszeni kurtki małą torebeczkę z 

ecstasy w środku. Gdy wszyscy oprócz Julii wzięli już swoją dawkę, dziewczyna zabrała z oparcia 

kurtkę i wybiegła z bloku. Biegła, ile sił w nogach, powstrzymując się przed zawróceniem.  
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Mijała ludzi na chodnikach patrzących na nią jak na wariatkę, ale nie przejmowała się tym.  

W końcu dotarła do upragnionego miejsca. Zatrzymała się nad brzegiem rzeki i usiadła na tra-

wie, nie myśląc o tym, że ziemia jest mokra. Poczuła, że robi jej się niedobrze, więc włożyła 

głowę między kolana i zacisnęła oczy. Pomyślała, że pójdzie do Marcina, że przeprosi go osobi-

ście. Musiała go zobaczyć. Wstała i pobiegła dalej. Miała nadzieję, że będzie w domu. Zadzwo-

niła i serce zaczęło bić jej sto razy szybciej. Otworzył brat Marcina i na widok dziewczyny w 

takim stanie powiedział "Matko, Julka, co ci jest?! Wejdź do środka", Julia, nie zważając na 

słowa chłopaka, powiedziała zdyszana: "Gdzie Marcin? Jest w domu?". Słysząc negatywną odpo-

wiedź, rzuciła tylko szybkie "Dzięki, pa" i pobiegła szukać Marcina. Kompletnie nie wiedziała, 

gdzie iść, gdzie go szukać. "Może w starym parku, może tam" - myślała z nadzieją biegnąc w 

tamtą stronę. Będąc na miejscu, zaczęła krzyczeć imię chłopaka. Nie słysząc odpowiedzi, bie-

gała po zarośniętym i niezadbanym parku, ponawiając próbę. Przez łzy zobaczyła nieopodal na 

ziemi ciemną postać. Podbiegła tam natychmiast. To był Marcin, w ręku trzymał prawie pustą 

butelkę od wódki. Miał zamknięte oczy. Przestraszona dziewczyna zaczęła nim potrząsać krzy-

cząc: "Marcin, kochanie, jestem tu. Obudź się, skarbie, proszę". Chłopak otworzył oczy i 

uśmiechnął się tak, jak Julka lubiła najbardziej. "Jesteś czysta"- wyszeptał. "Nigdy więcej nie 

wezmę tego świństwa, kocham cię i nie zrobię ci tego. Wybacz, byłam taka głupia" - odpowie-

działa mu szlochając. "Nigdy więcej tego nie weźmiesz, bo nigdy więcej nie pozwolę ci tego 

wziąć, będę przy tobie zawsze, bo jesteś dla mnie najważniejsza!". Julka pomogła wstać Marci-

nowi z ziemi i odprowadziła go do domu.  

Spełniła swoją obietnicę, nigdy więcej nie zawiodła Marcina. Żyli długo i szczęśliwie. 

Sylwia Zastawna 
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 Miesiąc marzec najczęściej kojarzy się wszystkim ze świętami takimi jak Dzień Kobiet lub Święto 

Wielkiejnocy. Oczywiście to dwa z najważniejszych świąt, jednak okazji do celebrowania jest znacznie więcej. 

 Już od pierwszego dnia nowego miesiąca obchodzone jest kilka świąt dotyczących walk i obrony, tj. 

Międzynarodowy  Dzień Walki Przeciwko Zbrojeniom Atomowym, Światowy Dzień Obrony Cywilnej oraz Świa-

towy Dzień Świadomości Autoagresji. W tym samym czasie swoje małe święto mają też osoby puszyste oraz z 

piegami. 

Dwa dni później na całym świecie obchodzone są Dni Pisarzy oraz Chorych. 

4 marca  przypada święto liturgii katolickiej- Dzień św. Kazimierza Królewicza, a 5. – Dzień Teściowej oraz 

Dzień Dentysty, po którym swój czas na obchody mają europejscy logopedzi. 

8 marca, jak zapewne doskonale wiadomo, obchodzony jest Dzien Kobiet. Jest to również Międzynarodowy 

Dzień Praw Kobiet oraz Dzień Pokoju na Świecie. 

9 marca został ustanowiony Dniem Polskiej Statystyki ze względu na pamiątkę rocznicy 1. Spisu Powszechnego 

uchwalonego przez Sejm Czteroletni w 1789r. 

 W kolejnych dniach miesiąca odbywają się : 

10. marca – Dzień Mężczyzny, 

11. marca – Dzień Sołtysa, 

12. marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy oraz dawne święto szkolne- Gregorianki, 

14. marca – Dzień Liczby Pi oraz Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam, 

15. marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta. 

17. marca przypada Światowy Dzień Morza i irlandzki Dzień Św. Patryka, następnie w całej Europie obchodzi 

się Europejski Dzień Mózgu, a na całym świecie równocześnie: Międzynarodowy Dzień Słońca (równonoc). W 

ciągu następnych dwóch dni swoje święto mają Wędkarze, a tuż po tym obchodzony jest Dzień bez Mięsa (ang. 

Meatout Day ,od 1985) i Międzynarodowy Dzień Astrologii. 

 21. marca większości osób upływa jako Pierwszy Dzień Wiosny, bądź też Dzień Wagarowicza. Niezmien-

nie jest to też etniczne słowiańskie Jare Święto. Zaskoczeniem może być fakt, że tego dnia swoje święto ma 

też Poezja, Astrologia, Wierzby, Lasy oraz Leśnicy. Wspomina się też Osoby z Zespołem Downa oraz nieza-

przeczalnie słuszną sprawę, jaką jest dyskryminacja rasowa, która ciągle jest problemem społecznym na całym 

świecie- dlatego też ONZ wprowadziło Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową rozpoczynający 

Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową. 

 Po tak poważnych i znaczących świętach świat powraca do obchodów Dnia Ochrony Bałtyku i  Dnia Me-

teorologii (wg niektórych źródeł obchodzony 24 marca), a także najmniej znanego Dnia Windy (na pamiątkę 

uruchomienie pierwszej windy pasażerskiej 23 marca 1857r.) 

  24 marca 1882r. Robert Koch poinformowania świat nauki o wyizolowaniu prątka gruźlicy, dlatego Świa-

towe Zgromadzenie WHO postanowiło ustanowić 24 marca  Światowym  Dniem Gruźlicy. W naszym kraju ob-

chodzi się też  państwowy (lecz nie wolny od pracy)Narodowy Dzień Życia. 

 W Niedzielę Palmową obchodzi się Światowy Dzień Młodzieży, a w poniedziałek poprzedzający Wielka-

noc – Dzień Trzeźwości. 25 marca przypadają: Dzień Świętości oraz  Życia, a tuż po nich: Dzień Modlitw za 

Więźniów (dzień wspomnienia Dobrego Łotra- patrona więźniów), Międzynarodowy Dzień Teatru i Dzień Meta-

lowca. 

 Co roku w ostatnią sobotę marca cały świat wyłącza na jedną godzinę światła oraz sprzęt elektryczny w 

domach i biurach w ramach akcji "Godzina dla Ziemi", która ma skłonić  do refleksji nad zmianami klimatu. Po 

wszystkich bardziej lub mniej znaczących 'świętach' następuje ostatni dzień marca poświęcony... budyniowi. 

Karolina Witkowska  

Aktualności 

Nietypowe marcowe 'święta' 
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Nasze sprawy 

NARKOTYKI WŚRÓD UCZNIÓW CORAZ CZĘSTSZYM PROBLEMEM 
 

 

Dzisiejsza młodzież coraz częściej sięga po narkotyki.  

Przyczyny są różne, czasami to ciekawość, a czasami stres, problemy w domu i nie tylko, szkoła, 

wpływ towarzystwa.  

 

Wśród młodzieży popularna jest amfetamina.  

Nie wywołuje uzależnienia fizycznego, wywołuje jednak jak każdy środek pobudzający uzależnienie 

psychiczne. Uczniowie sięgają po nią, gdyż uważają,  że pomaga  w nauce.  Sądzą  że jak nie będą 

mogli spać, to na pewno będą mogli zgłębiać w tym czasie wiedzę. I tutaj pojawia się niespodzianka. 

Zamiast bycia "wykutym na blachę", następnego dnia pojawia się bardzo przykry stan zwany w slan-

gu "zejściem", w głowie większa pustka niż na początku, a na taki stan najlepszym lekarstwem jest 

kolejna działka, a potem kolejna i jeszcze następna. Ci, którym udaje się uczyć po amfetaminie, za-

pewne mogliby to robić z powodzeniem bez zatruwania się chemią. Paradoksem jest to, że niektórzy 

nauczyciele, próbują zniechęcić do brania tego środka, mówiąc, że nic się nie pamięta z tego, co się 

uczyło,. A przecież większość nie uczy się po to, aby pamiętać, ale żeby zaliczyć.  

Co robi amfetamina? Zwiększa wydolność psychomotoryczną, polepsza koncentrację, zwiększa po-

czucie pewności siebie, zadowolenia, odsunięcie lęku, nasila agresję, nerwowość, drażliwość, może 

wywoływać uczucie chodzących po skórze insektów .  

Jak wygląda? To bezwonny proszek o gorzko-cierpkim smaku. Jego kolor może być od białego do 

ceglastoczerwonego. Może występować również w postaci białych  tabletek oraz przezroczystych 

kryształków służących do palenia.  

Jak zorientować się czy ktoś sięga po narkotyki? U osoby, która zażywa narkotyki, można zaob-

serwować brak łaknienia, jadłowstręt, rozszerzone źrenice, podwyższone ciśnienie, szybki oddech, 

zwiększone wydalanie moczu. Gdy organizm zaczyna wydalać amfetaminę, pojawia się wewnętrzny 

niepokój, senność, bóle głowy, myśli samobójcze, obniżenie napięcia mięśni, wzmożone łaknienie. Ale 

warto pamiętać również o groźnych skutkach ubocznych. Są to omamy wzrokowe i słuchowe, 

zmniejszona potencja, silne pobudzenie i zanik samokontroli, skrajne wyczerpanie organizmu.  

Przedawkowanie amfetaminy powoduje: bóle klatki piersiowej, może prowadzić do zapaści sercowo 

naczyniowej. Najczęstszą przyczyną śmierci po przedawkowaniu jest paraliż mięśni oddechowych, 

uduszenie się lub zatrzymanie akcji serca. Niewielka część osób popełnia samobójstwo na skutek 

psychozy amfetaminowej.  

 

Sylwia Smukowska 
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Nasze sprawy 

Żyjąc w XXI w., chcąc czy nie chcąc cały czas mamy styczność z Internetem, komputerem, a 

co za tym idzie z FACEBOOK’iem. Niestety, coraz więcej ludzi się od niego uzależnia. Są to 

młodsi i starsi użytkownicy. Jednak badania wykazały, że KOBIETY CZĘŚCIEJ NIŻ MĘŻ-

CZYŹNI UZALEŻNIAJĄ SIĘ OD SERWISU SPOŁECZNOŚCIOWEGO. Naukowcy z Uniwer-

sytetu w Bergueu stworzyli SKALĘ POMIARU UZALEŻNIENIA OD FACEBOOKA’a. Opiera się 

ona na sześciu pytaniach, które punktowane były według odpowiedzi: 

-bardzo rzadko 

-rzadko 

-czasami 

-często 

-bardzo często. 

 

Pytania brzmią: 

-Czy spędzasz dużo czasu myśląc o FACEBOOKU lub planie korzystania z serwisu ? 

-Odczuwasz coraz większą ochotę korzystania z FACEBOOKa? 

-Używasz FACEBOOKa, aby zapomnieć o problemach osobistych? 

-Próbowałeś ograniczyć korzystanie z serwisu bez powodzenia? 

-Stajesz się niespokojny lub zmartwiony jeżeli nie możesz korzystac z FACEBOOKa? 

-Korzystanie z serwisu ma negatywny wpływ na Twoją pracę? 

 

Jak wskazują autorzy badań, cztery odpowiedzi „często” lub „bardzo często” mogą sugerować 

uzależnienie od serwisu. 

 

Martyna Ślesicka 
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Nasze sprawy 

Coraz częściej słyszymy o samobójstwach nastolatków, prześladowaniach i przemocy wśród 

rówieśników w szkole i poza nią. Nasuwa się pytanie: Co skłania młodych ludzi do podjęcia 

takich kroków? 

Szkoła jest to miejsce, gdzie się uczymy, ale tez mamy posiąść pewne wartości tj.: szacunek dla 

innych, zaufanie oraz wiarę w swoje możliwości. Placówka ta powinna nam kojarzyć się ze spokoj-

nym miejscem, gdzie uczniowie darzą siebie nawzajem i nauczycieli szacunkiem. Ale zdarzają się 

odstępstwa od tej reguły. Nagminne staje się wulgarne zachowanie wśród młodzieży bez względu 

na miejsce, w którym  się znajdują-czy to szkoła, czy ulica-dla nich to nie ma znaczenia. 

Prześladowanie i przemoc- ucieczka od swoich problemów? 

Najczęściej ofiarami nękań i przemocy są uczniowie spokojni i nikomu nie zawadzający. A kim są 

sprawcy? Przeważnie są to osoby, które mają problemy w rodzinie lub w szkole. Nie szanują po-

mocy i nie potrafią rozmawiać. Tym samym wyładowują na kimś swoją złość. Są przypadki, że 

osoby nękające, by upokorzyć swoją ofiarę wstawiają kompromitujące ją zdjęcia do Internetu. 

Samobójstwo-ostateczne rozwiązanie? 

Oczywiście, że nie. Dzisiejsza młodzież nie chce mówić o swoich problemach, ponieważ się wsty-

dzi i boi, że ktoś ją wyśmieje. Gdy problemy się skumulują, nastolatek wybiera to najprostsze 

jego zdaniem rozwiązanie i targa się na swoje życie. 

Zainteresuj się i wyciągnij pomocną dłoń. 

Rozwiązaniem byłoby „wyłapywanie” złych zachowań i dotarcie do centrum takiego postępowania 

oraz znalezienie antidotum na problemy  młodego człowieka. Dorośli powinni zwracać więcej uwa-

gi na zachowanie nastolatków, interesować z kim się spotykają, rozmawiać z nimi i spędzać czas, 

aby poczuli, że są potrzebni i ważni. Często zdarza się, że rodzice poprzestają tylko na kupowa-

niu jedzenia, ubrań i gadżetów. 

 

Dagmara Dujrasz, kl. II LOS  
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Nasze sprawy 

 

Fair play 

 

Często jest tak, że zbliżający się sprawdzian obejmuje za dużo materiału i nie jesteśmy w stanie 

wszystkiego „ogarnąć” dzień przed klasówką. A dzieje się tak, bo nie uczymy się systematycznie z 

lekcji na lekcję. Wtedy pozostaje nam wspomóc się ściągami lub ewentualnie usiąść z kimś, kto 

przygotował się lepiej od nas. Ja nie miałam czasu na naukę, wiec zrobiłam kilka ściąg z wzorów, któ-

re obowiązywały na zbliżającym się sprawdzianie z fizyki, bo kto by się tam uczył wzorów!  Miała być 

również jakaś teoria, ale stwierdziłam, że koleżanka na pewno się przygotuje, więc mi pomoże. Z te-

go,  co wiem, „kuła”  cały weekend na tę klasówkę. Ja nie wiem, jak można zmarnować tyle czasu na 

jeden sprawdzian, w dodatku z fizyki! Dzisiaj z kolei prof. z biologii oddawała nam klasówki. Zdziwi-

łam się, jak dostałam lepszą ocenę od Marty, która poświęciła tyle czasu na naukę i była naprawdę 

bardzo przygotowana. Trochę było mi głupio, bo wiedziałam, jak zrobiło jej się przykro. No ale cóż, 

trochę brak dziewczynie asertywności. W sumie to ta sytuacja też mnie czegoś nauczyła. Od  tam-

tego momentu staram się systematycznie uczyć. Doszłam do wniosku, że warto pracować samodziel-

nie i sprawdzać swoją wiedzę, nie zawsze polegając na ściądze. Na pewno bardziej ucieszy nas oce-

na, na którą zapracowaliśmy sami, uczciwie, bez niczyjej pomocy. 

 

Ewa Kosewska  

Czas na maturę 

 

Jak dobrze wiemy punktem kulminacyjnym nauki każdego ucznia liceum bądź technikum jest matura. 

To ważny czas dla uczniów. Ogólnie wiadomo, że wszyscy uczniowie uczą się pilnie przez całą swoją 

karierę szkolną, ale trzecia klasa liceum, a czwarta technikum, to jednak czas szczególny. Zauważal-

ne jest jakby większe zainteresowanie szkołą, nauką oraz czasem pozostałym do tego egzaminu. 

Uczniowie klas maturalnych stają się wówczas najlepszymi uczniami w szkole. Wszyscy są zmobilizo-

wani, gotowi i chętni do zdobycia niezbędnej wiedzy. Nie wiadomo, skąd i dlaczego osobom, które 

matura czeka za trzy bądź dwa lata, towarzyszy przekonanie: „Ale przecież jeszcze tyle czasu do 

matury”. Niestety, jak wiadomo czas szybko płynie... 

Ogólnie mówiąc, bez nauki nie ma zdanej matury i wszyscy o tym wiedzą. A więc czasu już niewiele, 

a nauki jednak tak wiele. Trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów. 

Powodzenia! 

 

Ewa Kowalska 
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Listy do Redakcji 

Droga redakcjo. Mam problemy z moim chłopakiem, jesteśmy ze sobą już 2 lata. Zaw-

sze wszystko było w porządku do czasu, kiedy ostatnio miałam do niego przyjechać

( mieszka 200km od mojego miasta), lecz nie mogłam, ponieważ mam ważną poprawę z 

fizyki. On tego nie rozumie, że muszę to zaliczyć. Denerwuje go to, że wybrałam szko-

łę. Kocham go, jest dla mnie ważny, ale wiem, że mogę do niego pojechać za tydzień czy 

dwa, a poprawy już nie da się przełożyć na inny dzień. Co mam zrobić? Nie chcę wybie-

rać. Pomóżcie !!!  

Karolina 17 

Karolino, przede wszystkim musisz uspokoić swoje emocje. Przemyśl wszystko w spoko-

ju. Spróbuj z nim porozmawiać i zapytaj, co on by zrobił na twoim miejscu. Przekonaj 

go, że jest dla Ciebie bardzo ważny i stawia Cię w bardzo trudnej sytuacji. Jeśli tego 

nie zrozumie, idź na tę poprawę i odpocznijcie od siebie parę dni, ochłońcie. Jedź do 

niego w przyszłym tygodniu. Z pewnością go zaskoczysz i zrobisz miłą niespodziankę. 

Porozmawiaj z nim wtedy jeszcze raz, jeśli mu na Tobie zależy,  na pewno się pogodzi-

cie. Życzymy szczęścia !!! 

Redakcja Twoje Zwierzenia  

 

Oliwia Dylewska   
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Warto wiedzieć! 

Fajny Microsoft?  

Najnowszy sondaż Reuters/Ipsos przyniósł niespodziewane 
wyniki. Badania przeprowadzone wśród 853 respondentów 
w wieku 18-29 lat wykazały, że Microsoft jest w tej grupie 
wiekowej postrzegany lepiej, niż przed dwoma laty. Co 
więcej, poczynił większy wizerunkowy postęp niż Facebook 
i Twitter. 

Koncern z Redmond zawsze był ganiony za to, że nie 

potrafi stworzyć produktów, które przyciągnęłyby uwagę 

młodych ludzi. Ostatnio jednak sytuacja najwyraźniej się 

zmieniła. We wspomnianym sondażu Facebook został 

określony jako "fajniejszy niż w przeszłości" przez 42% 

respondentów, Twitter otrzymał 47% takich odpowiedzi, a 

Microsoft - 50%. 

Otyłość wiąże się z ADHD i zaburzeniami uczenia? 

Amerykańscy naukowcy wpadli na trop prawdopodobnego 
związku między wysokotłuszczową dietą a dziecięcymi 

zaburzeniami poznawczymi, np. ADHD. 

Odkryliśmy, że wysokotłuszczowa dieta błyskawicznie wpływała 
na metabolizm dopaminy w mózgach młodych myszy, 
wyzwalając zachowania lękowe i zaburzenia uczenia. Co 
ciekawe, po podaniu metylofenidatu (Ritalinu) problemy z 
uczeniem i pamięcią znikały - podkreśla Gregory Freund z 
Uniwersytetu Illinois. 

Freund wyjaśnia, że sygnalizacja dopaminowa ulega zmianie 

zarówno w ADHD, jak i nadwadze/otyłości. Wzrost poziomu 

metabolitów dopaminy jest zaś związany z zachowaniami 

lękowymi u dzieci. 
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Oglądanie telewizji a konflikt z prawem  

 

Dzieci, które oglądają najwięcej telewizji, jako dorośli z 
wyższym prawdopodobieństwem wchodzą w konflikt z 

prawem. 

Zespół z University of Otago śledził losy grupy ok. 1000 dzieci, 

które urodziły się w Dunedin w latach 1972-73. Między 5. a 15. 

r.ż. co 2 lata pytano o liczbę godzin spędzanych przez nie przed 

telewizorem. Okazało się, że maluchy, które poświęcały 11. 

muzie najwięcej czasu, w dorosłości z większym 

prawdopodobieństwem miały na swoim koncie jakieś wyroki 

skazujące i przejawiały cechy charakterystyczne dla 

osobowości antyspołecznej. 

Źródło: www.kopalniawiedzy.pl 

Malwina Morawska  

 

Szympansy rozwiązują zagadki dla przyjemności  

Szympansy lubią rozwiązywać zagadki dla samej przyjemności poradzenia sobie z wyzwaniem. 

Naukowcy z Londyńskiego Stowarzyszenia Zoologicznego (Zoological Society of London, ZSL) 
zorganizowali eksperyment z 6 szympansami z Whipsnade Zoo: 2 samicami i 4 samcami (Phil, Grant i 
Elvis są przyrodnimi braćmi). Z rur ze sklepu żelaznego skręcono labirynt. Należało przeprowadzić przez 
niego kostkę, która na końcu miała wpaść do specjalnej komory. Zadanie można było wykonać tylko 
wtedy, gdy za pomocą wpychanych w otwory kijków zmieniało się tor obiektu. Czasem zamiast kostki do 
rur wkładano orzechy brazylijskie, które wypadały przez otwór zastępujący końcową komorę. 

Zauważyliśmy, że małpy były zainteresowane rozwiązaniem zagadki bez względu na to, czy dostawały 
nagrodę z jedzenia, czy nie. To solidna wskazówka, że odczuwają coś na kształt ludzkiej satysfakcji. W 
końcu przedstawiciele naszego gatunku zmagają się z łamigłówkami wyłącznie dla dobrego 
samopoczucia - opowiada Fay Clark. 

 



Nr 6 luty 2013 Gazeta Szkolna 

Książki ze szkolnej biblioteki 

Książka pt. „ I wciąż ją kocham” Nicholasa Sparksa opowiada o Johna Tyree, który wstąpił do 

armii Stanów Zjednoczonych. Już jako żołnierz, będąc na przepustce, spotyka przypadkiem 

piękną Savannah Lee Curtis, dziewczynę swoich marzeń, która studiując i pracując dla Habitat 

for Humanity, wraz z grupą studentów, w ramach akcji dobroczynnej, buduje domy dla ubogich... 

Miłość, która łączy tych dwoje rozkwita nawet na przekór okolicznościom. Dziewczyna obiecuje 

c z e k a ć  n a  u k o c h a n e g o ,  p ó k i  n i e  m i n i e  o k r e s  j e g o  s ł u ż b y . 

Wydarzenia z jedenastego września, które wstrząsnęły światem, wstrząsną również ich życiem. 

John musi wybrać między uczuciem do dziewczyny i wiernością ojczyźnie. Pewnego dnia otrzymu-

je pożegnalny list od Savannah, w którym dziewczyna informuje go, że zakochała się w kimś in-

nym. Gdy John wraca do domu, okazuje się, że miłość zmusi go do podjęcia najtrudniejszej decy-

zji w życiu. 

Wspaniale się czyta, niesamowicie wcią-

ga, piękna historia. Nie będę zdradzać 

szczegółów zakończenia, ale moim zda-

niem koniec był bardzo wzruszający. 

Serdecznie polecam !!! 

 

 

Marta Kalicka kl. ILOA 
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To warto zobaczyć 

Miejsce 1: Piraci z Karaibów: Na krańcu świata 

Realizacja tego filmu kosztowała ponad 300000000 USD. Jest to trzecia część przygód z serii Piraci z Kara-

ibów o kapitanie Jacku Sparrowie z 2007 roku. Jest ona kontynuacją poprzednich części – Piraci z Karaibów: 

Klątwa Czarnej Perły i Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka. Akcja rozpoczyna się od egzekucji piratów i ich 

sojuszników przez wojska Becketta. Will Turner, Elizabeth Swann, Hektor Barbossa i inni piraci udają się do 

Singapuru, po mapę Sao Fenga, która pokazuję drogę na kraniec świata, jednak podczas próby kradzieży Will 

zostaje schwytany przez kamratów pirackiego lorda Sao Fenga. 

Miejsce 2: Superman: Powrót 

Nakręcenie filmu kosztowało ponad 270000000 USD. Po pięciu latach poszukiwań pozostałości swojej planety 

– Kryptonu, Superman powraca na Ziemię i odkrywa, że świat, który opuścił bardzo się zmienił. Lois Lane, jego 

ukochana, ma dziecko z innym mężczyzną i dostała nagrodę Pultiznera za artykuł Dlaczego świat nie potrzebu-

je Supermana, a jego odwieczny wróg Lex Luthor, dzięki jego nieobecności został wypuszczony na wolność i 

powrócił do Metropolis z planem zagrażającym całej planecie. 

Miejsce 3: Spider-Man 3 

Sfinansowanie filmu kosztowało 258000000 USD. Peterowi Parkerowi w końcu udało się osiągnąć równowagę 

między oddaniem Mary Jane Watson, a obowiązkami super-bohatera. Sielanka nie trwa jednak zbyt długo. 

Kiedy kostium Spider-Mana nagle zmienia kolor na czarny pod wpływem tajemniczej substancji z kosmosu, w 

Peterze także zachodzą zmiany – pod wpływem kostiumu staje się dumny i zbyt pewny siebie. Zaczyna też 

lekceważyć tych, na których najbardziej mu zależy. Teraz, kiedy jego śmiertelni wrogowie, Sandman i Venom 

pragną odwetu, okazuje się, że Petera czeka więcej niż tylko starcie z nimi – będzie musiał stoczyć najwięk-

szą walkę, jaką przyszło mu przeżyć – walkę z samym sobą. 

Miejsce 4: Harry Potter i Książę Półkrwi 

Za ten film zapłacono ponad 250000000 USD. Śmierciożercy na czele z Bellatriks Lestrange i Fenrirem 

Greybackiem terroryzują zarówno świat mugoli jak i czarodziejów, nigdzie już nie jest bezpiecznie, nawet w 

Hogwarcie. Harry domyśla się, iż niebezpieczeństwo znajduje się poza murami zamku. Dumbledore czując 

zbliżającą się ostateczną bitwę, skupia swą uwagę na przygotowaniu Harry'ego do walki z Czarnym Panem, do 

której dojdzie prędzej czy później. Wspólnie poszukują słabego punktu Voldemorta, czegoś, co będzie klu-

czem, by zwiększyć szanse Harry'ego. 

Miejsce 5: Avatar. 

Zrealizowanie efektów specjalnych do tego filmu kosztowało ponad 237000000 USD. 

Akcja filmu rozgrywa się od maja do sierpnia 2154 roku. Główny bohater, Jake Sully, to sparaliżowany od pa-

sa w dół weterna. Po śmierci swego brata bliźniaka i ze względu na takie samo DNA, otrzymuje propozycję 

pracy w korporacji RDA w ramach programu Avatar, prowadzonego na księżycu gazowego giganta w układzie 

Alfa Centauri– Pandorze, zamieszkanym przez rasę humanoidalnych Na'vi. Z ich DNA skrzyżowanego z DNA 

ludzi hoduje się ciała zwane awatarami. Ludzki kontroler może zdalnie sterować i odczuwać takim ciałem. Na 

Pandorze Jake zostaje wrzucony w środek narastającego konfliktu między przybyszami z Ziemi a Na'vi, żyją-

cymi w pełnej harmonii z przyrodą. 

 Wioletta Kamińska kl. II LOAB 
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Jak właściwie umieramy? 

 Mimo tego, że śmierć jest dla większości z nas tematem abstrakcyjnym, dotyczy każdego z nas. 

Czy śmierć następuje natychmiastowo? Nie do końca, każdy z organów umiera bowiem “na własną rękę”. 

Kiedy serce się zatrzyma, pozostałe narządy podtrzymują się przy życiu jeszcze przez pewien czas. Mię-

śnie żyją do ośmiu godzin od śmierci, jednak skurcze pośmiertne mogą występować nawet do czterech dni 

po zgonie. Żołądek i jelita potrafią funkcjonować nawet dobę, a prawdziwymi mistrzami przetrwania są 

plemniki – wytrzymują nawet 36 godzin po śmierci mężczyzny. 

 

Dlaczego “burczy” nam w brzuchu? 

 Burczenie jest niezawodnym sygnałem, że czas odwiedzić kuchnię. Dlaczego jednak brzuch infor-

muje nas właśnie w ten sposób o tym, że jest pusty? Kiedy dostarczone jedzenie zostało już strawione, 

ścianki żołądka kurczą się i układają w drobne fałdki a resztki zawartego w żołądku gazu zostają ściśnięte 

i następuje ich przepychanie w kierunku dwunastnicy. Odgłos, który powstaje podczas tego procesu jest 

dodatkowo wzmacniany przez podbrzusze, które rezonuje i dzięki temu słyszymy charakterystyczne 

“burczenie”. Gdyby nie rezonans, nasze uszy najprawdopodobniej w ogóle nie usłyszałyby tego dźwięku. 

 

Co dzieje się z tkanką tłuszczową podczas odchudzania? 

 Nasz organizm trawi pokarm, który przetwarzany jest między innymi na energię, dzięki której 

funkcjonujemy. Co się dzieje natomiast wtedy, gdy nie dostarczymy do żołądka wystarczającej ilości po-

karmu? Organizm sięga w takiej sytuacji do rezerw tłuszczu – do krwiobiegu dostają się kwasy tłuszczo-

we i skierowywane są do komórek. Enzymy rozkładają lipidy w tym procesie na dwutlenek węgla, wodę i 

adenozynotrifosforan – ten ostatni pełni rolę dostawcy energii a jego nadmiar usuwamy jest wraz z mo-

czem. W taki oto sposób spalana jest tkanka tłuszczowa. 

 

Mruganie nie tylko nawilża nasze oczy 

 Mruganie jest odruchem bezwarunkowym i służy nawilżaniu gałek ocznych. Mrugamy średnio 15-

20 razy na minutę, co daje nam około 10% czasu na jawie, jaki spędzamy z zamkniętymi oczami. Okazuje 

się jednak, że mruganie nie następuje losowo a przy określonych sytuacjach – badania dowiodły, że mru-

gamy kończąc czytać zdanie w książce lub podczas zwolnienia akcji podczas seansu filmowego. Kiedy 

rozmawiamy, nasze oczy nawilżają się w przerwach między wypowiadanymi kwestiami. Japońscy na-

ukowcy uważają, że mruganie pomaga nam zebrać myśli i skupić się na otaczającym nas świecie. 

        

Małgorzata Białomyzy, Joanna Kaczyńska kl. II LOA 
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Warto wiedzieć! 

 

Zastanawialiście się zapewne nieraz co chcielibyście robić w przyszłości, kim zostać, na jakim sta-

nowisku pracować. Jeśli nadal nie jesteście zdecydowani, co do zawodu w jakim chcielibyście reali-

zować się w przyszłości - ten artykuł pomoże Wam dokonać właściwego wyboru. 

Na początek należy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania dotyczące własnej osoby takie jak: 

Kim jestem? 

 Jaki jestem? 

 Czego chcę? 

 Do czego zmierzam? 

 Jakie są moje wartości i cele? 

 Jakie są moje atuty i mocne strony? 

Jaki mam w życiu cel i jak go osiągnąć? 

Planowanie własnej kariery zawodowej powinno składać się z następujących etapów: 

Poznanie siebie- analiza między innymi takich właściwości jak: 

a. umiejętności, zdolności; 

b. motywacja; 

c. zainteresowania; 

d. wiedza; 

e. preferencje; 

f. doświadczenie; 

g. temperament, osobowość; 

h. wartości; 

i. osiągnięcia. 

j. Poznanie zawodów i rynku pracy 

3. Tendencje na rynku pracy 

 czy dostaniemy pracę w wybranym przez siebie zawodzie; 

 jakie zawody są zanikające; 

 które z zawodów są zawodami przyszłości; 

 jak wygląda lokalny rynek pracy. 

Warto także wykonać różne testy pomagające dokonać wyboru naszego przyszłego zawodu (np. Ja-

ki zawód do Ciebie pasuje?). Może je znaleźć w Internecie, a także w niektórych czasopismach. 

 

Malwina Morawska kl. III TE 
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Warto wiedzieć! 

Sexbomba i TheBill 
 

Rockandrollowe święto kobiet wraz z dwoma, 

rockowymi zespołami! 

Sexbomba i TheBill to zespoły rockowe zało-

żone w latach 80. Oba zespoły mają za sobą 

festiwal w Jarocinie i Przystanek Woodstock. 

 

Data: 8 marca 2013 r. godzina 20:00 

Miejsce: Nasielski Ośrodek kultury 

Cena biletów: Przedsprzedaż – 25 zł, w dniu 

koncertu – 30 zł 

Ratuj się kto rodzi! 
 

Głównymi bohaterami sztuki są Andy i Roger. 

Andy to mężczyzna, jeszcze dosyć młody, 

mający za sobą hulanki i swawole, a przed 

sobą odpowiedzialność przez duże „O”. 

Wszystko za sprawą przyszłego potomka. I 

niby wszystko powinno być dobrze, gdyby nie 

jego najserdeczniejszy przyjaciel, Roger. 

Roger to penis. Błyskotliwy, inteligentny, 

śmiały, o wielu twarzach wystawiający swoje-

go właściciela na wiele prób. Andy prowadzi 

rozmowy ze swoim spersonifikowanym przy-

jacielem. Wspólnie szukają sposobu, jak po-

radzić sobie z osamotnieniem, humorami cię-

żarnej żony i czekającym go ojcostwem. 
 

Data: 10 marca 2013 r. godzina 18:00 

Bejbi blues 

(dramat obyczajowy, Polska) 

 

Czas trwania: 1 godz. 45 min. 

Bohaterką filmu jest niedojrzała 17-

latka, która zostaje matką. Chciała 

mieć dziecko, bo fajnie jest mieć 

dziecko. Bo wszystkie młode gwiazdy, 

jak Britney Spears czy Nicole Richie, 

mają dzieci. 

 

Data: 1 – 3 marca 2013 r. godzina 18:00 

Gangster 

(Dramat, kryminał, USA) 

 

Czas trwania: 1 godz. 55 min. 

Historia braci, którzy wyrastają na 

najbardziej znanych przemytników al-

koholu w czasach wielkiej prohibicji na 

południu Stanów. 

 

Data: 9 – 10 marca 2013 r. godzina 18-

:00 

Miejsce: Kino Niwa 

Cena biletów: ulgowy – 12 zł, normalny – 

15 zł 

 

Karolina Werczyńska 
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Rozrywka 

Karolina Rutkowska 

KRZYŻÓWKA 
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Polak, Niemiec i Rusek chcą przejść przez granicę, ale zatrzymuje ich diabeł i mówi: 

-Przynieście jakieś kwiaty 

Polak przyniósł tulipana, Niemiec dziką róże, a Ruska jeszcze nie ma Diabeł mówi że teraz mają zjeść te 
kwiaty. Polak zjadł bez problemu, a Niemiec je, płacze i się śmieje . Diabeł pyta: 

-Dlaczego płaczesz? 

-Bo to róża, to boli .. 

-A dlaczego się śmiejesz? 

-Bo Rusek niesie kaktus. 

Nastoletni amisz pojechał z ojcem do centrum handlowego. Wnętrze galerii kompletnie ich zaskakuje. 

Wszystko jest wspaniałe i lśniące, ale największe wrażenie robią na nich dwie srebrne ściany, które to 
otwierają się i zamykają. Syn pyta: 

- Co to jest, tato? 

Ojciec, jako że nigdy wcześniej nie widział windy, nie jest w stanie odpowiedzieć: 
- Diabli wiedzą... 

Kiedy tak zachwycają się tym niezwykłym widokiem, podjeżdża kobieta na wózku inwalidzkim, naciska 
przycisk, srebrne ściany natychmiast się otwierają, kobieta wjeżdża do środka, a ściany zamykają się za 

nią. Po chwili srebrne ściany znowu się otwierają, a ze środka wyłania się piękna 20-letnia blondyna... 
Ojciec, nie spuszczając z niej wzroku krzyczy do syna: 

- Biegnij po matkę!!! 

 

Pewnego wieczora ojciec słyszy modlitwę synka: 

- Boże, pobłogosław mamusię, tatusia i babcię. Do widzenia, dziadziu. 
Uznaje, że to dziwne, ale nie zwraca na to szczególnej uwagi. Następnego dnia dziadek umiera. Jakiś mie-

siąc później ojciec ponownie słyszy dziwną modlitwę synka: 

- Boże, pobłogosław mamusię i tatusia. Do widzenia, babciu. 
Następnego dnia babcia umiera. Ojciec jest nie na żarty przestraszony. Jakieś dwa tygodnie później słyszy 

pod drzwiami syna: 
- Boże, pobłogosław mamę. Do widzenia, tatusiu. 

Ojciec - prawie w stanie przedzawałowym. Następnego dnia idzie do roboty wcześniej, żeby uniknąć ruchu 
ulicznego. Cały czas jest jednak spięty, rozbity, rozkojarzony, spodziewa się najgorszego. Po pracy idzie 

wzmocnić się do pubu. Do domu dociera koło północy. Od progu przeprasza żonę: 

- Kochanie, miałem dzisiaj fatalny dzień... 
- Miałeś zły dzień? Miałeś zły dzień? Ty?! A co ja mam powiedzieć? Listonosz miał zawał na progu naszych 

drzwi! 

 

Baca rozmawia z turystą: 

- Zabiłem wczoraj 10 ćmów - mówi baca. 
- Ciem - poprawia turysta. 

- A kapciem. 
  

Do właściciela domku z ogródkiem przybiega rozpromieniony sąsiad. 

- Czy możesz pożyczyć mi dwa wiadra wody? 

- Oczywiście, ale przecież ty masz własną studnię! 

- Tak, oczywiście, ale do niej wpadła teściowa i woda sięga jej sięga jej tylko do brody… 

Wybrały: Monika Daszczyńska i Monika Grzyb 
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Rys. Agata Papierska 


