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Wiosna w pełni ... 

 

Witam Was serdecznie w majowym wydaniu Gazety Szkolnej. Mam 

nadzieję, że zdążyliście wypocząć w czasie majówki, tak aby teraz 

zaprezentować się w szkole z jak najlepszej strony. A dlaczego? Odpowiedź jest 

prosta. Przed nami już tylko miesiąc nauki, a potem upragnione i wyczekiwane 

przez wszystkich uczniów wakacje. Teraz czeka więc nas okres wypełniony ciężką 

pracą, aby na świadectwach pojawiły się jak najlepsze oceny. 

W dniach 4, 8 i 10 maja odbyły się matury. W piątek z języka polskiego, we 

wtorek z matematyki, a w czwartek z języka angielskiego. Ale to nie koniec 

zmagań tegorocznych maturzystów z egzaminami, gdyż potrwają one jeszcze 

do 25 maja. Mam nadzieję, że uczniom z naszej szkoły pójdą one jak najlepiej, 

więc trzymam za nich kciuki. 

W tym numerze Gazety Szkolnej znajdziecie relacje maturzystów po 

egzaminach, artykuł o Dniu Matki oraz sposobach na naukę przed wakacjami, 

biografie wielkich piłkarzy i recenzję książki pt. „Kwiat pustyni”. Oczywiście nie 

zabraknie również naszych stałych rubryk „Z polszczyzną za pan brat”, „Warto 

wiedzieć”, „Ciekawostki naukowe” oraz „Co? Gdzie? Kiedy?”. Poza tym 

zapewnimy Wam sporą dawkę rozrywki w postaci humoru i matematycznego 

sudoku. 

 

Życzę miłego czytania „Gazety Szkolnej” 

 

 

Pozdrawiam  

 

Malwina Morawska 
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Aktualności  
Święto Konstytucji 3 Maja 

 
Początek maja w naszym kraju 

tradycyjnie obfituje w szereg świąt 
państwowych. Jednym z nich jest 
rocznica Konstytucji 3 Maja, w tym 
roku mija już 221 lat od jej 
uchwalenia. 

Oglądając programy telewizyjne i 
czytając notatki prasowe, odnosi się 
wrażenie, że jest to święto mające 
uroczysty i podniosły charakter. 
Większość z nas prawdopodobnie 
nigdy nie zastanawiała się, dlaczego 
władze państwowe postanowiły uczcić 
akurat tę konstytucję i podnieść ją do 
rangi święta narodowego. 

Podstawowym argumentem jest 
fakt, że była to pierwsza konstytucja 
na ziemiach polskich (uchwalona 3 V 
1791 roku) i druga lub trzecia (co do 
tego są różne zdania historyków) na 
świecie. W warunkach anarchii i 
upadku Rzeczypospolitej pod koniec 
XVIII wieku, była przejawem dążeń 
grupy patriotów do ratowania ojczyzny 
i jej ochrony przed wzrastającymi 
wpływami carskiej Rosji, której celem 
było uczynienie z Rzeczypospolitej 
swego wasala. Powyższe idee, które 
niosła ze sobą pamięć o majowej 
konstytucji, były na tyle ważne, że 
wkrótce po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości, już w 1919 roku, dzień 
3 maja został ogłoszony świętem 
narodowym. Jego znaczenie wzrosło 
sześć lat później, gdy trzeci dzień maja 
stał się dodatkowo również świętem 
religijnym i tym samym był to jeden z 
najbardziej uroczystych dni w roku. 
Wybuch wojny i okupacja przerwały 
ciąg uroczystego świętowania tego 
dnia, ale zarówno w kraju, jak i na 
emigracji, Polacy na różne sposoby 
starali się uczcić rocznicę, która 
zyskiwała w tym czasie nowy, 
symboliczny wymiar – była czymś w 
rodzaju walki z okupantem. 

Po zakończeniu wojny i 
„wyzwoleniu” Polski władze 
komunistyczne bardzo niechętnie 

patrzyły na obchody trzeciomajowego 
święta, dopatrując się w nich 
elementów antyrosyjskich i 
niepodległościowych. Świętu 
konstytucji przeciwstawiano obchody 
1-majowego Święta Pracy, mające 
charakter festynu i zabawy 
okraszonego propagandą sukcesu. 
Nierzadko dochodziło do sytuacji, że 
drugiego dnia maja w wielu 
miejscowościach można było dostrzec 
patrole milicji obywatelskiej uzbrojone 
w gwizdek, których głównym zadaniem 
było napominanie obywateli, którzy 
„zapomnieli” zdjąć wywieszonych dzień 
wcześniej flag narodowych. W styczniu 
1951r. święto 3 maja zostało oficjalnie 
zdelegalizowane przez władze 
komunistyczne. W roku 1981 
ponownie władze świętowały 
uchwalenie majowej konstytucji. Do 
roku 1989 w tym dniu często 
dochodziło w Polsce do protestów i 
demonstracji antyrządowych i 
antykomunistycznych. Po zmianie 
ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto 
Konstytucji 3 Maja należy do 
uroczyście obchodzonych polskich  
świąt  narodowych. 

9 maja 2012r. w naszej szkole 
odbył się uroczysty apel z okazji 221 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
maja. Aby upamiętnić ten doniosły w 
historii  Polski fakt, młodzież klasy 1 
technikum pod kierunkiem Pani 
Małgorzaty Łaciak przygotowała część 
artystyczną. Uroczystość rozpoczęła 
się odśpiewaniem hymnu narodowego. 
Na część artystyczną złożyły się 
utworyj oraz  piosenki o patriotycznej 
wymowie.  

Sylwia Słupska,  
Karolina Zalewska 
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Aktualności  

Matura 2012 oczami zdających 

W dniach 4-25 maja tego roku odbyły się w całej Polsce matury. Dla jednych mogły 

wydawać się proste, a dla innych wręcz przeciwnie -bardzo trudne. Na ich wyniki 

tegoroczni maturzyści będą musieli jeszcze poczekać do końca czerwca. Ja 

postanowiłam jednak już teraz zapytać się osób, które przystąpiły do egzaminu 

dojrzałości, co sądzą na temat matur, czy były łatwe i jak je napisali. A oto ich relacje: 

Patryk: Jak matura? Pytanie dosyć trudne, odpowiedź też nie będzie jednoznaczna. 

Każdy do tego, jakby nie było do tej pory najważniejszego egzaminu w życiu, 

podchodził na swój indywidualny sposób. Jedni bardziej się stresowali, inni mniej. 

Pomimo że nauczyciele przygotowali nas bardzo dobrze do tego egzaminu, za co 

jestem im wdzięczny, na pewno nie uniknęliśmy błędów. Ja osobiście mam za sobą 

już matury pisemne, przede mną, matury ustne. Myślę, ze przyjemniejsze i 

powodujące mniejszy stres, przynajmniej dla mnie. Lubię mówić, więc tylko muszę 

się starać, abym trzymał się tematu. Trudno jest mi jednoznacznie ocenić jak było. 

Było sympatycznie, a wszystko przebiegało zgodnie z procedurami. Również sami 

maturzyści byli, zresztą jak zawsze, mili, każdy wspierał się i życzył szczęścia. Czy 

matury były trudne czy łatwe, każdy również i tu odpowie inaczej. Dla humanistów 

polski mógł być banalny, lecz dla matematyków trochę trudniejszy, podobnie z 

językiem angielskim. Umysły ścisłe mogły jednak powiedzieć, że są zadowoleni z 

zestawu zadań z matematyki, a tu humaniści mogli być nie pocieszeni. Jak było, jak 

poszło, na te pytania myślę, że śmiało można odpowiedzieć w dniu ogłoszenia 

wyników. Teraz nie możemy już nic zrobić, tylko czekać, a przyszłość wyjaśni 

sprawę.  

Kasia: Jeśli chodzi o polski to spodziewaliśmy się, że będą „Dziady” i „Lalka”, ale nie 

spodziewałam się, tak samo jak reszta moich znajomych, że będzie porównanie 

postaci z „Lalki” i „Ludzi bezdomnych”. Tekst, który był do przeczytania ze 

zrozumieniem był łatwy, ale pytania do niego troszkę mnie „zagięły”. Zadania z 

matematyki w sumie też były proste. Najgorsze były dla mnie zadania, w których 

trzeba było coś udowodnić lub ''wykazać że''. Co do języka angielskiego, to troszkę 

ciężko było z tekstami ze słuchu, ponieważ trudno było zrozumieć niektóre słowa. A 

jeśli chodzi o pisemną pracę z angielskiego, to trzeba było napisać wiadomość do 

przyjaciela o tym, że odwołano mecz, podać powód oraz poprosić, aby przekazał 

reszcie znajomych tą informację i zaproponować im wspólne plany na wieczór. A 

druga praca z tego przedmiotu to list do byłego nauczyciela języka angielskiego, w 

którym trzeba było go zaprosić na imprezę pożegnalną, podać miejsce oraz poprosić, 

aby przesłał nam swoje zdjęcie do wspólnego albumu.  

Paulina: Matura nie była bardzo trudna, ale nie była też bardzo łatwa. Sądzę, że nie 

poszła mi zbyt dobrze. Dla mnie najłatwiejsza była matematyka. Było na niej 25 
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samych zadań otwartych, więc tylko z nich można już było zdobyć 50%. Na języku 

polskim czytanie ze zrozumieniem było w miarę proste, natomiast w wypracowaniu 

trzeba było wykazać się sporą wiedzą. Na angielskim rozumienie ze słuchu było 

troszkę trudne, ale już czytanie ze zrozumieniem łatwiejsze. Do napisania była 

wiadomość i list, co nie sprawiło mi problemu.  

Milena: Matura z polskiego w sumie była łatwa, gorzej było z matematyką. Zadania 

zamknięte były nawet dość łatwe, ale trochę trudniejsze były te otwarte. Z angielskim 

było bardzo ciężko. Jak słuchaliśmy nagrania, to trudno było je zrozumieć, ponieważ 

na sali było straszne echo. Zobaczymy jakie będą wyniki egzaminów, ale teraz 

najgorsze jest czekanie. A przed nami jeszcze matura ustna,  przed którą czeka mnie 

jeszcze większy stres. 

Patrycja: Na ogół matura nie była trudna, jeżeli ktoś się chociaż trochę do niej 

przygotowywał. Ja jestem z niej w miarę zadowolona, ale wszystko się okaże pod 

koniec czerwca, kiedy już będą wyniki. 

Tatiana: Na maturze z polskiego napisałam wypracowanie o „Lalce” i „Ludziach 

bezdomnych”, ponieważ ten temat wydawał mi się łatwiejszy. Z tego co wiem to z 

całej szkoły tylko jedna osoba napisała pracę o „Dziadach”. Test na zrozumienie 

czytanego tekstu też był w miarę łatwy, bo był o encyklopedii i Wikipedii. Matematyka 

w porównaniu z próbną była łatwa. Ja zdałam, bo obejrzałam wyniki w Internecie. Ale 

maturę z tego przedmiotu można było zdać nawet na samych pytaniach 

zamkniętych. Egzamin pisemny z angielskiego, jak dla mnie, był trudny. Na słuchaniu 

ciężko było coś zrozumieć, ponieważ było echo i wszystko się roznosiło po sali. A list, 

niby prywatny, ale żeby zrealizować wszystkie punkty trzeba było znać naprawdę 

dużo słówek.  

Kamil: Poziom matury z przedmiotów podstawowych, które każdy musiał zdać, jak 

dla mnie, nie był trudny. Bardzo porównywalny do zeszłego roku lub nawet trochę 

niższy. Inaczej miała się sprawa z przedmiotami dodatkowymi. W moim przypadku 

zaskoczyła mnie całkowicie fizyka, która była moim zdaniem trudna, ponieważ 

głównie obejmowała zadania teoretyczne. A w poprzednich latach była raczej 

nastawione na zadania, niż na teorię. Ogólnie moje odczucia związane z maturą są 

pozytywne i mam nadzieję że poszło mi jak najlepiej.  

Malwina Morawska kl. II TE 
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Nasze sprawy 
 

Lepsze wyniki, ciekawszy kierunek studiów 

 

W całym kraju liczba chętnych do poprawienia już zdanej matury z roku na rok rośnie. Chcą 
uzyskać lepsze wyniki niż podczas pierwszego podejścia. Zamierzają bowiem wybrać 
ciekawszy kierunek studiów lub w ogóle na nie się dostać. 

Wyniki egzaminu maturalnego to obecnie jedyne kryterium przyjęć na wyższe uczelnie. Żeby 
mieć komfortową sytuację i móc wybrać wymarzone studia, trzeba jak najlepiej zdać jak 
największą liczbę przedmiotów i to na poziomie rozszerzonym. Poprawiać maturę od 2003 r. 
można do skutku, więc niektórzy robią to już czwarty, piąty raz. Nic nie tracą, bo wynik 
można jedynie podwyższyć. Jeśli napiszą gorzej niż poprzednim razem, to rezultat ten się nie 
liczy. 

Ściąganie z Internetu 
 

Bezmyślne korzystanie z gotowych prac zamieszczonych w Internecie prowadzi do 

popełnienia wielu błędów. Tak twierdzą nauczyciele o stronach internetowych, na których 

zamieszczone są liczne wypracowania z języka polskiego, a także prace domowe z innych 

przedmiotów. Zjawisko to występuje nie tylko w Polsce, ale na całym świecie dokąd dotarł 

Internet. Potwierdzają to liczne badania naukowców. Na stronie www.ściąga.pl ukazały się 

liczne prace zamieszczone w Internecie o jednym z poematów z XVII w. Na podstawie tego 

utworu  polonista zadał kilka tematów do samodzielnego opracowania przez uczniów. 

Okazało się że większość uczniów korzystała z Internetu przy opracowywaniu pracy 

domowej, równocześnie powieliła zawarte błędy, a nawet niedorzeczności . Uczniowie przy 

opracowywaniu tematu w ogóle nie korzystali z tekstu poematu. Wybrali najłatwiejszy 

sposób zdobycia materiału na dany temat. Jakie było ich zaskoczenie , gdy nauczyciel po 

sprawdzeniu prac wytknął uczniom błędy rzeczowe odnośnie analizy utworu, a na dodatek 

przyznał się, że świadomie wrzucił do sieci błędne informacje. Klasa była bardzo zaskoczona 

podstępem nauczyciela, ale zrozumiała, że nie wszystko, co jest zamieszczone na stronach 

internetowych nadaje się do wykorzystywania. 

Moje doświadczenia internetowe wykazują, że nie warto korzystać z niezaufanych źródeł  

ściąg, ponadto ściąganie jest naganne. A Ty co o tym sądzisz? 

Adrian Zbrzezny 
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Aktualności 

Dzień Matki 
Dzień Matki to święto, podczas którego 

powinniśmy okazać naszym rodzicielkom 

wyrazy miłości, szacunku i wdzięczności 

za trud włożony w nasze wychowanie w 

jakiś wyjątkowy sposób. Możemy t zrobić 

np. podarowując kwiaty, upominki, czy 

laurki i składając najszczersze życzenia 

płynące z głębi naszego serca.  

Dzień Matki to święto z długą historią, 

sięgającą czasów starożytnych. 

W starożytności symbolem matki była dla 

Greków Matka Natura – bogini Reja 

uznawana za pramatkę (była córką 

Kronosa i uznawano ją za matkę 

Wszechświata i wszystkich Bóstw). 

Rzymianie obchodzili natomiast aż 

trzydniowe święto (od 15 do 18 maja) 

poświęcone bogini Kybele, uznawanej w 

tej kulturze za matkę wszechświata, a 

przede wszystkim matkę bogów. 

Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej 

Anglii pod nazwą niedziela u matki i 

początkowo oznaczał wizytę w  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

katedrze. Dzień, w którym obchodzono to 

święto, był wolny od pracy. Do tradycji 

należało składanie matce podarunków, 

głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za 

otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj 

przetrwał do ok. XIX wieku. Ponownie 

zaczęto go obchodzić po zakończeniu II 

wojny światowej. 

Inaczej historia tego święta przedstawia 

się w USA. W 1858 amerykańska 

nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis 

ogłosiła Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 

Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia 

Ward Howe. Ann Marie Jarvis, córce Ann 

Jarvis, w 1905 udało się ustanowić Dzień 

Matki. Z czasem zwyczaj ten 

rozpowszechnił się na niemal wszystkie 

stany, zaś w 1914 Kongres USA uznał 

przypadający na drugą niedzielę maja 

Dzień Matki za święto narodowe. 

Dzień Matki obchodzony jest obecnie w 40 

krajach na świecie. Termin obchodów jest 

bardzo różny – od drugiej niedzieli lutego 

– tak świętują Dzień Matki Norwegowie, do 

22 grudnia – to Dzień Matki w Indonezji. 

Jednak najwięcej państw oficjalny Dzień 

Matki obchodzi w maju. Najczęściej święto 

to pojawia się w niedzielę danego 

miesiąca, natomiast my Polacy świętujemy 

Dzień Matki, jako jedyni 26 maja. 

Najwięcej państw obchodzi Dzień Matki w 

drugą niedzielę maja i są to kraje 

rozrzucone po całym globie: USA, 

Australia, Kuba, Hongkong, Indie, Filipiny 

czy też Peru. 

Malwina Morawska kl. II TE

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/1858
http://pl.wikipedia.org/wiki/1872
http://pl.wikipedia.org/wiki/Julia_Ward_Howe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Julia_Ward_Howe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kongres_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
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Projekt Jubileuszu 400. rocznicy śmierci ks. Piotra Skargi  

w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku 

Uchwałą Sejmu RP rok 2012 został ogłoszony Rokiem ks. Piotra Skargi. Główną 
okazją tych obchodów jest przypadająca 27 IX 2012 400. rocznica śmierci Jezuity. 
Celem tego Roku jest wydobycie i pokazanie zatroskania ks. Skargi o państwo i 
naród, Jego wizji miłości do ojczyzny, przedstawienie na Jego przykładzie sposobów 
obecności Kościoła w przestrzeni publicznej, ukazanie Skargi jako pisarza, 
filantropa, człowieka solidarnego z ubogimi. 
W związku z tym od 7 maja do 27 września 2012 roku Dyrekcja Szkoły, Samorząd 
Uczniowski i Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących organizują projekt 
edukacyjny „Piotr Skarga – patriota, kaznodzieja, pisarz, filantrop”. 
Cele projektu: 
* kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i 

pogłębianie wiedzy o Piotrze Skardze, 

* kultywowanie wartości, ideałów i postaw propagowanych przez Piotra Skargę, 

* rozwijanie kreatywności oraz umiejętności planowania działań oraz efektywnej 

pracy, 

* aktywizacja uczniów, skłonienie ich do podjęcia indywidualnych starań w 

zdobywaniu wiedzy. 

Projekt będzie obejmował: 

1. Stworzenie wystawy „Piotr Skarga – patriota, kaznodzieja, pisarz, filantrop”.  

2. Opracowanie regulaminów i ogłoszenie konkursów związanych z Jubileuszem  

400. rocznicy śmierci Piotra Skargi. 

a) KONKURS  KRASOMÓWCZY 

b) KONKURS MULTIMEDIALNY  
c) KONKURS PLASTYCZNY 

d) KONKURS WIEDZY „PIOTR SKARGA NA TLE SWOJEJ EPOKI” 
3. Wycieczka „Śladami Piotra Skargi”. 
4. Podsumowanie obchodów Jubileuszu 400. rocznicy śmierci Piotra Skargi, 
rozstrzygnięcie konkursów –27 września 2012. 
5. Wydanie specjalne „Gazety Szkolnej”. 
6. Prezentacja projektu na łamach „Życia Nasielska”. 
7. Opracowanie prezentacji projektu. 

Regulaminy konkursów zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń 
Samorządu Uczniowskiego.  

Przewidujemy przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów.  
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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY „PIOTR SKARGA NA TLE SWOJEJ EPOKI” 
Sprawdzian wiedzy o życiu i działalności Piotra Skargi: 
a) I etap pisemny - test wielokrotnego wyboru (24 września 2012 roku); 
b) II etap (finał) – ustny (27 września 2012 roku). 
Finał zostanie rozegrany 27 września 2012 roku. Do finału po etapie pisemnym 
zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów z największą liczbą uzyskanych 
punktów. Tytuł laureata uzyska trzech najlepszych uczniów. Nagrodę otrzyma 
także klasa, która będzie miała najwięcej finalistów. 
Literatura: 
P a n u ś  K.; Piotr Skarga, WAM, Kraków 2012. 
S k a r g a  P i o t r, w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 
1564-1995, red. L. Grzebień,WAM, Kraków 2004, s. 619-620. 

T a z b i r  J.; Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji., Warszawa 1978. 
S k a r g a  P.; Kazania sejmowe, wyd. 3, Ossolineum, Wrocław 1972, (Biblioteka 
Narodowa, seria I, nr 70). 
http://skargapiotr.pl/ 
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Piotr Skarga – uczy i inspiruje” 
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie plakatu przy wykorzystaniu 
dowolnych technik graficznych. Prace powinny być opisem życia, miejsc i ludzi, z 
którymi Piotr Skarga był związany lub ilustracją Jego twórczości. 
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. 
Prace konkursowe należy dostarczyć do dn. 21 września 2012 roku do 
sekretariatu szkoły. Prace powinny zostać podpisane imieniem i nazwiskiem.  
 
KONKURS MULTIMEDIALNY 
 „Piotr Skarga – patriota, kaznodzieja, pisarz, filantrop”  
Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna w programie Microsoft Office 
PowerPoint, na płycie CD lub DVD. składająca się przynajmniej z 15 do 25 slajdów. 
Wskazane jest zamieszczenie głosu lub muzyki, choć nie jest to konieczne. Kopię 
dokumentu należy zapisać jako prezentacja programu PowerPoint. 
Prezentację (w formie CD lub DVD) należy dostarczyć do dn. 21 września 2012 
roku do sekretariatu szkoły, z dopiskiem: Konkurs multimedialny. Każda praca 
musi być opatrzona kartką zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz  klasę.  
Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę: ilość slajdów i wielkość prezentacji, 
połączenie treści z obrazem (ewentualnie z głosem, dźwiękiem), zgodność z prawdą 
historyczną, ilość użytych ilustracji, ogólne wrażenie estetyczne.  
Regulamin Konkursu Krasomówczego „Piotr Skarga – Mistrz Języka Polskiego” 
Impreza podzielona jest na 2 etapy: 
- eliminacje  - 21 września 2012 roku,  
- finał  - 27 września 2012 roku.  
Każdy uczestnik konkursu przygotowuje wystąpienie związane tematycznie z  
Rokiem ks. Piotra Skargi. Może ono dotyczyć historii, miejsc i ludzi, z którymi był 
związany Iezuita bądź Jego twórczości. 
Zgłoszenia można dokonać osobiście do dnia 20 września 2012 roku w 
sekretariacie szkoły, podając swoje dane: imię i nazwisko oraz temat wystąpienia. 
Każdy z uczestników konkursu prezentuje przygotowany temat w 5 minutowym 
wystąpieniu z tolerancją 30 sekund. 
Podczas eliminacji zostaną wyłonieni finaliści, którzy wezmą udział w finale 27 
września 2012 roku. 
. Przy ocenie będą brane pod uwagę przede wszystkim:  
- zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu,  
- płynność oraz poprawność wysławiania się, bogactwo języka, 
- ogólny wyraz artystyczny. 

http://skargapiotr.pl/
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Sposób na naukę przed wakacjami! 

Na pewno każdy w tym czasie kiedy kończy się rok szkolny, a nauki jak na złość jest 

dużo, ma właśnie problem z jej przyswojeniem. W czym tkwi problem? Czy to 

nauczyciele wrócili z matur i się uwzięli na nas? Czy może to my jak zwykle 

przypominamy sobie o nauce właśnie w te ostatnie tygodnie szkoły?  Niestety, narzuca 

się tu pewnie każdemu z was myśl, że to oczywiście wina nauczycieli. Cieszą się, że jest 

ciepło i mogą się na nas trochę poznęcać, zadając więcej prac domowych i więcej 

krótkich kontroli wiedzy….. no niestety, nie jest tak do końca i trzeba przyznać, że wina 

leży powiedzmy, że w „większej połowie” po naszej stronie. No więc mam dla was kilka 

ciekawych sposobów przyswajania nauki w te gorące i piękne dni maja i czerwca. 

 Zamiast jeździć nad rzekę czy jezioro z ciekawym, kolorowym czasopismem do 

poczytania proponuję lekturę, którą aktualnie przerabiasz, a przecież na pewno 

będzie na maturze! Opalenizna będzie widoczna jak nigdy dotąd. ;) 

 Pamiętaj, że na świeżym powietrzu wiedza wchodzi lepiej do głowy niż w czterech 

ścianach ;) 

 Zamiast oglądania nudnych seriali w telewizji przełącz na wiadomości dotyczące 

polityki naszego kraju, a na pewno będziesz dobrze się bawić i dodatkowo 

wyrwiesz piątkę z wosu ;) 

 Na spacerze zamiast zwracać uwagę na przechodzące osoby i ich ciekawy 

wygląd, zacznij przyglądać się zwierzętom, roślinkom, drzewkom… a na pewno ta 

obserwacja natury przyda ci się na lekcjach geografii oraz biologii. 

 Większość młodzieży ma problem z historią…. może warto zaprosić babcię albo 

dziadka do parku i na świeżym powietrzu wypytać ich o pewne rzeczy związane 

właśnie z tym przedmiotem. 

 Zamiast oglądać filmy w języku polskim zmień język na angielski albo francuski, a 

na pewno to pomoże w nauce tych języków. 

 Kiedy wrócisz już do domu ze szkoły i zabierzesz się do nauki, rozplanuj sobie 

ten czas tak, żebyś potem miał go na przyjemności, takie jak np. czytanie książki 

do snu albo rozwiązywanie sudoku, no albo np. rozwiązywanie ciekawych zadań 

z biologii. 

 Zamiast bazgrolenia ołówkiem po kartce rozwiąż sobie kilka równań z 

matematyki, a to na pewno nauczy cię logicznego myślenia. 

 Zamiast grać w nudne i brutalne gierki na komputerze poucz się wzorów z fizyki, 

które na pewno przydadzą ci się w przyszłości i będziesz mógł zabłysnąć 

kolegom i koleżankom z klasy np. umiejętnością wyliczenia średniej na koniec 

roku. 

 Pobaw się w chemika i wykonaj kilka doświadczeń w swojej kuchni, to na pewno 

będzie ciekawsze niż gra w piłkę, a i twoja wiedza z chemii na pewno się pogłębi. 

Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam wam rozwiązać problem nauki, na którą 

ciągle brakuje nam czasu właśnie w te ostatnie tygodnie szkoły. Zachęcam do nauki 

właśnie teraz i mam nadzieję, że nie spotkamy się w sierpniu na poprawkach ;) 

         Kornela Ziułkowska II LO 
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To warto przeczytać… 

 
,,Kwiat Pustyni’’ to historia Waris, która 

urodziła się w Somalii, w plemieniu 

pustynnych wędrowców. Wychowała się 

w otoczeniu dzikiej, afrykańskiej 

przyrody. W wieku pięciu lat została 

obrzezana, a w wieku lat sześciu została 

zgwałcona. Te dwa wydarzenia 

zaważyły na całym przyszłym życiu 

Waris. W wieku trzynastu lat 

dziewczynka postanowiła uciec. 

Wędrowała boso i w skąpym odzieniu 

przez gorące piaski pustyni, przeżyła 

spotkanie z lwem. Waris wierzyła, że to, 

że żyje, to zasługa Boga. Czuła, że to 

On ją ocalił, i że z pewnością miał w tym 

jakiś cel. W końcu następuje wielki 

przełom w jej życiu. Trafia do Londynu i 

rozpoczyna tam karierę modelki. Po 

wielu wysiłkach osiąga wielki sukces. 

Bierze udział w dziesiątkach kampanii 

reklamowych. Tu poznała całkiem inny 

świat, nowych ludzi, zarówno tych 

dobrych, jak i złych, którzy chcieli ją 

skrzywdzić i wykorzystać. Upór Waris 

sprawia, że dokonała ona rzeczy z 

pozoru niemożliwych. ,,Kwiat Pustyni’’ to 

niesamowicie wzruszająca książka. 

Wielkim jej atutem są autentyczne opisy 

surowych warunków, w jakich spędziła 

dzieciństwo, procesu obrzezania i 

wędrówki na sam szczyt. Opowieść ta 

uświadamia nam, że są jeszcze miejsca 

na świecie, w których dzieją się rzeczy 

dla nas niewyobrażalne, jak np. 

obrzezanie. Jest to lektura, której 

zadaniem jest skłonić czytelnika do 

refleksji. 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 Waris 

Dirie pod tym samym tytułem. Gorąco 

polecam 

 

 

                                                                     

Wioletta Chmielewska kl. II LO 
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Wreszcie maj! Każdy dzień zbliża nas do upragnionych wakacji. Co prawda jeszcze miesiąc, 
ale dzięki ładnej pogodzie i dobremu samopoczuciu ja już czuję się jak na wakacjach. 
Rozpoczynają się plenerowe eventy, klasowe ogniska i wypady pod namiot nad jeziorkiem. 
Miejmy nadzieję, że wraz z coraz piękniejszą pogodą zobaczymy nowe ciekawe filmy w 
naszym kinie oraz inne przedsięwzięcia, które mogłyby nas – młodych zaintrygować. 

A więc zobaczmy co nowego dzieję się w Nasielsku i okolicach. 

 "Piłki za puszki" 

W Skate Parku w Starych Pieścirogach stanął 

pojemnik na puszki aluminiowe po napojach. 

Na mocy podpisanej umowy pomiędzy Gminą 

Nasielsk a Fundacją Recal za każde 15kg 

aluminiowych puszek Fundacja będzie 

przekazywała piłkę klasy treningowej do 

wskazanej przez Gminę dyscypliny sportu. W 

chwili obecnej dostarczona została do Skate 

Parku piłka koszykowa, która udostępniana 

będzie dzieciom i młodzieży korzystającym ze 

Skate Parku. 

 „XXIII Dni Legionowa - Letnia Scena 

ESKI” 

W sobotę 2 czerwca 2012 w Legionowie na 

placu przy ul. Siwińskiego odbędzie się 

„XXIII Dni Legionowa - Letnia Scena ESKI”. 

Miasto Legionowo zaprasza na koncerty m.in. 

takich artystów jak: Mrozu, Feel, Mirami,  

Wetfingers oraz wielu innych zespołów. Do 

zaoferowania miasto ma także inne atrakcje jak 

np. zaprezentowanie młodych talentów w 

tańcu. Start godzina 14.00. O godzinie 22.00 

odbędzie się pokaz sztucznych ogni. 

 

 

 

 

 Film „Przetrwanie” 

MIEJSCE: Kino NIWA w Nasielsku. 

GATUNEK: Dramat, Przygodowy, Thriller. 

CZAS: 1 godz. 57 min. 

DATA: 

01.06.2012 (piątek) 

02.06.2012 (sobota) 

03.06.2012 (niedziela) 

GODZINA: 17.00 

CENA BILETU: ulgowy 12 zł, normalny 15 zł 

OPIS: Ridley Scott (”Helikopter w ogniu”, 

“Gladiator”, “Robin Hood”) zaprasza na 

prawdziwą szkołę przetrwania! W białym 

piekle 8 mężczyzn walczy o życie. Ich jedyną 

nadzieją jest pewna kobieta. W sercu Alaski 

rozbija się samolot. Na miejscu ginie 117 

pasażerów, a tylko ośmiu udaje się przeżyć. Na 

skutym lodem odludziu, bez kontaktu ze 

światem, bez ciepłej odzieży i jedzenia każdy z 

nich musi się zmierzyć z siłami natury i 

samym sobą. 

Agnieszka Zwierzyńska kl. II LOA 
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Warto wiedzieć! 

 

Wiosna lekarstwem na wszystko 

Po zimowej chandrze, długich 

wieczorach spędzonych przed telewizorem 

nadchodzi wiosna – czas, w którym 

odżywamy i robimy dużo więcej rzeczy niż 

zimą, bo po prostu mamy na to ochotę. 

Zapach świeżych liści i zielona barwa 

chlorofilu pomagają zredukować stres i 

poczuć większą energię – to dlatego 

wiosną czujemy gwałtowny przypływ sił 

witalnych i „chce nam się żyć”. Dodatkowo 

więcej promieni słonecznych skutecznie 

zachęca nas do aktywności. 

 

Czarna opaska pirata 

Czy zastanawialiście się kiedyś 

dlaczego piraci nosili opaskę na jednym 

oku? Przyczyną wbrew pozorom nie był 

brak oka. Przed atakiem piraci zakładali 

opaskę, aby przyzwyczaić narząd wzroku 

do ciemności – dzięki temu po przełożeniu 

opaski na drugie oko mieli równe szanse 

przy walce pod pokładem, więc nie musieli 

czekać kilkunastu sekund, by ich wzrok 

zaadoptował się do nowych warunków 

oświetlenia.

 

 

Harry Potter – rekordzista 

Seria książek o młodym 

czarodzieju Harrym Potterze jest pod 

wieloma względami rekordowym 

wydawnictwem. Autorka J.K. Rowling jako 

pierwsza pisarka na świecie została 

milionerką dzięki swoim książkom, 

sprzedając ponad 450 

milionów egzemplarzy 

na całym świecie w 

tłumaczeniach na 

niemal wszystkie języki 

świata. Ekranizacja 

Harrego Pottera 

również osiągnęła 

wiele sukcesów, 

zdobywając liczne 

nagrody i rekordy 

sprzedaży biletów do 

kin. 

 

Jak działa mydło? 

Brud na naszym ciele można 

podzielić według dwóch głównych 

kategorii: mechanicznych i oleistych. O ile 

w przypadku zabrudzeń mechanicznych 

wystarczy zwykła woda, z oleistymi 

poradzi sobie tylko mydło – w czym zatem 

tkwi jego sekret? Otóż cząsteczki mydła są 

podzielone na hydrofilne i hydrofobowe, te 

drugie łączą się z cząsteczkami mas 

oleistych na naszych dłoniach, wytrącając 

go w połączeniu z wodą, z którą z kolei 

łączą się cząstki hydrofilne. W połączeniu 

otrzymujemy pienistą substancję kojącą 

uczucie nieświeżości na ciele. 

 

Małgorzata Białomyzy,  

Joanna Kaczyńska kl. I LOA
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Ciekawostki 

 

1. W starożytnym Egipcie kapłani wyrywali 

wszystkie włosy na ciele, łącznie z 

brwiami i rzęsami. 

2. Na 6,5 cm2 ludzkiej skóry przypada 32 

miliony bakterii, z czego większość jest 

na szczęście nieszkodliwa. 

3. 68% kobiet nie wychodzi z domu bez 

nałożenia makijażu. 

4. Pierwszym produktem z kodem 

kreskowym na opakowaniu była guma 

do żucia firmy Wrigley. 

5. Biblia jest nie tylko najczęściej 

kupowaną, ale i najczęściej kradzioną 

książką na świecie. 

6. Ludzkie oko mruga ponad 10 000 000 

razy w ciągu roku. 

 

7. Wydmuchiwanie nosa podczas 

przeziębienia być może sprawia ulgę, ale 

może pogorszyć stan zdrowia. 

Gwałtowne wydmuchiwanie wytwarza 

duże ciśnienie i popycha śluz do zatok, 

rozprzestrzeniając wirusy lub bakterie i 

powodując dalszą infekcję. 

8. Najdłużej żyjącymi komórkami w naszym 

organizmie są komórki mózgowe, 

towarzysząc nam przez całe życie. 

9. Dlaczego kawa powoduje nieświeży 

oddech? 

Zawarta w niej kofeina spowalnia 

produkcję śliny i wysusza jamę ustną. 

Brak śliny, która pomaga zabijać bakterie 

i trawić kawałki jedzenia między zębami, 

powoduje nieświeży oddech właśnie z 

uwagi na rozwój bakterii. 

 

 

 

 

 

Małgorzata Białomyzy, Joanna Kaczyńska kl. I LOA 
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Poprawna polszczyzna 
 

Masło maślane 

 

Masło maślane to potoczne określenie tzw. pleonazmów, a więc wyrażeń niepoprawnych, w 

których jedna część wypowiedzi zawiera te same treści, które występują w drugiej części. 

Najczęściej pojawiające się pleonazmy to: 

tylko i wyłącznie – używane jest często nieświadomie, w oficjalnej polszczyźnie należy użyć 

albo pierwszego zwrotu, albo drugiego. Oba oznaczają bowiem to samo. A więc używajmy 

wyłącznie słowa tylko lub tylko słowa wyłącznie; 

okres czasu – pamiętajmy, że okres to miara czasu, a zatem powiązanie okresu z czasem 

jest masłem maślanym. Zdecydowanie bardziej bezpieczne w kontekście poprawności 

językowej jest użycie wyrażenia w tym czasie lub w tym okresie;  

w dniu dzisiejszym – uważa się, że wyrażenie to upowszechniło się dzięki politykom, którzy 

chcieli, aby ich wypowiedź brzmiała bardziej oficjalnie i dostojnie. Znacznie lepiej powiedzieć 

jednak: dziś podejmiemy decyzję w sprawie... Ta sama zasada dotyczy pleonazmu w 

miesiącu styczniu, marcu itd. Zamiast tego powiemy: w styczniu, marcu itd. 

w każdym bądź razie – niniejsze wyrażenie jest uznawane za niepoprawne i należy się go 

wystrzegać. Jest to skrzyżowanie wyrażeń w każdym razie z bądź co bądź. W języku 

oficjalnym najlepiej jest używać w każdym razie. 

inne, równie często spotykane, błędy pleonastyczne to: fakt autentyczny, potencjalne 

możliwości, kontynuować dalej oraz cofać (się) do tyłu. 

 

Tak dobrze, tak źle 

Jaki może być argument? Może być przekonujący bądź przekonywający, ale już na pewno 

nie przekonywujący. Ta ostatnia forma uznawana jest przez językowców za niepoprawną 

będącą skrzyżowaniem dwóch pierwszych form. 

– Ile kosztuje ten laptop? – Dziś jest wyjątkowa promocja i kosztuje on tylko półtorej tysiąca 

złotych. Oczywiście, powinno być półtora tysiąca, podobnie jak półtora kilograma (rodzaj 

męski) itd. W przypadku rzeczowników rodzaju żeńskiego takich jak: godzina, mila itd. 

powiemy półtorej godziny czy też półtorej mili. 

Słowa, słowa, słowa 

 

narazie - bardzo częsty błąd, wyszukiwarka google notuje ponad 10 mln stron, na których 

znalazła się ta niepoprawna fraza; piszemy na razie, podobnie jak piszemy do widzenia. 

poprostu-  po prostu 

wogóle- w ogóle 

ztąd, z tamtąd- stąd, stamtąd (ale już np. z powrotem) 

napewno- na pewno  

na prawdę- naprawdę (jako rzeczywiście) 

tranzakcja- transakcja 

dzisiej- dzisiaj 

pisać coś z dużej litery- pisać coś wielką literą 

penseta- pęseta 

                                                   Monika Głogowska I LOA 
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o nauce 

"Piękne rzeczy wypracować można dzięki długiej i uciążliwej nauce, złe 

natomiast owocują same bez trudu.” Demokryt z Abdery  

"W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki.”  Immanuel Kant  

"Nieszczęścia są najlepszą nauką”. Ezop 

"Naukę buduje się z faktów tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo 

nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa 

cegieł nie jest domem”  Henri Poincaré 

"Jest tylko jeden sposób nauki - poprzez działanie.”  

Paulo Coelho 

"Nauki są jak rzeki, których wody nieustannie się 

odnawiają.” Andrea Cesalpino 

"Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane 

doświadczenie.” Thomas Carlyle 

"By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, 

czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się 

nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma”  T. S. Eliot 

      

   Wybrała Kornela Ziułkowska II LO 

 



 17 

Łamańce językowe 
 

Czy język polski jest prosty? Pewnie tak...ale jak każdy język posiada słowa i zwroty, które 
nawet dla rodowitego Polaka są czasem niemożliwe do wypowiedzenia. 
Przekonajcie się sami!!! 
Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk. Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł.  
 
W trzęsawisku trzeszczą trzciny, trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny a trzy byczki znad 
Trzebyczki z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki. 
 
Bzyczy bzyg znad Bzury zbzikowane bzdury, bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy i nad Bzurą w 
bzach bajdurzy, bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, bo zbzikował i ma bzika!  
 
Trzynastego, w Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w  
trzcinie. Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie:  
- Cóż ma znaczyć to tarzanie?! Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć, ten chrząszcz się 
tarza! Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim zawsze chrząszcz brzmi w trzcinie!  
A chrząszcz odrzekł niezmieszany:  
- Przyszedł wreszcie czas na zmiany! Drzewiej chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się 
tarzały.  
 
Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek, po czym przykrył koczek 
toczkiem, lecz część loczków wyszła boczkiem.  
 
Turlał goryl po Urlach kolorowe korale, rudy góral kartofle tarł na tarce wytrwale, gdy 
spotkali się w Urlach góral tarł, goryl turlał, chociaż sensu nie było w tym wcale.  
 
Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka. Ale heca... - wnuczek mruknął i 
z hurkotem w hełm się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla 
huczka jest nauczka by nie hasać z tłuczkiem wnuczka.  
 
W grząskich trzcinach i szuwarach kroczy jamnik w szarawarach, szarpie kłącza oczeretu i 
przytracza do beretu, ważkom pęki skrzypu wręcza, traszkom suchych trzcin naręcza, a gdy 
zmierzchać się zaczyna z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna, po czym znika w oczerecie w 
szarawarach i berecie....  
 
Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą tranu brudząc bruk, a przy kranie, robiąc pranie, królik gra 
na fortepianie :) 
 
Tracz tarł tarcicę tak takt w takt, jak takt w takt tarcicę tartak tarł"  
 
W wysuszonych sczerniałych trzcinowych szuwarach sześcionogi szczwany trzmiel bezczelnie 
szeleścił w szczawiu trzymając w szczękach strzęp szczypiorku i często trzepocąc skrzydłami. 
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Pasje, zainteresowania 

 
Biografie Wielkich Piłkarzy 

 
 Na przełomie ostatnich miesięcy do sprzedaży trafiło kilka biografii największych 
aktorów współczesnego „teatru”, jakim jest piłka nożna. Seria książek wydana 
została z okazji zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej , które odbędą się 
na boiskach Polski i Ukrainy . Dzięki nim zwykły kibic ma okazję poznać swoich idoli .    

Dla fanów Realu Madryt i nie ukrywam, 
że również dla mnie, najważniejszą z 
nich była książka pod tytułem „Ronaldo – 
Obsesja  doskonałości” pióra Luci 
Caioliego.  Dziennikarz w łatwy do 
zrozumienia sposób opisał historię 
chłopca z Madery (Portugalia) Autor 
przedstawił wszystkie etapy życia 
Cristiano . Poznajemy go jako małego 
chłopca , który w szkole radzi sobie dość 
średnio, jednak jest niezwykle ambitny . 
Jego tata wie, że gdyby zabronił mu gry 
w piłkę, wyrządziłby synowi wielką 
krzywdę .  
Jego ogromny talent szybko zostaje 
zauważony przez ojca chrzestnego 
Fernao Souse . Dzięki niemu Ronaldo 
dostaje się do szkółki Sportingu Lizbona 
. W drużynie seniorskiej debiutuje w 
wieku 17 lat 8 miesięcy i 2 dni . 
Po bardzo dobrych występach w turnieju 
Euro 2004, w których poprowadził 
Portugalię do  wicemistrzostwa Europy,  
zostaje zauważony przez samego sir 
Alexa Fergusona. Szkot nie waha się 
wydać na juniora 12 milionów funtów. 

Przez 6 sezonów zdobywa z drużyną Manchesteru United wszystkie tytułu możliwe 
do wygrania ( między innymi 3 Mistrzostwa i Puchar Anglii, Ligę Mistrzów oraz 
Klubowe Mistrzostwo Świata). W 2008 roku zostaje wybrany najlepszym piłkarzem 
świata i otrzymuje Złotą Piłkę . 
11 czerwca 2009 roku - Cristiano z gigantyczną sumę 80 milionów funtów (93 miliony 
euro) przenosi się do Hiszpanii . Zostaje zawodnikiem drużyny ze stolicy – Realu 
Madryt .  
W drugim sezonie gry na Santiago Bernabeu spotyka się ze swoim rodakiem Jose 
Mourinho . 
Razem doprowadzają Królewskich do finału Pucharu Króla, w którym to pokonana 
zostaje FC Barcelona . Jedyną bramkę spotkania zdobywa właśnie CR7. W chwili 
obecnej Portugalczyk kontynuuje karierę w drużynie Galacticos .  
Książka „Ronaldo- Obsesja doskonałości” posiada swój polski akcent . Wstęp do 
biografii napisał Polak – Jerzy Dudek .  
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Kolejną lekturą obowiązkową dla każdego kibica 
futbolu jest biografia pod tytułem „Wayne Rooney – 
Moja historia”. 
Piłkarz przedstawia w niej szczegóły ze swojego 
życia . Chłopiec pochodził z biednej rodziny . 
Pierwsze kroki z piłką stawiał w szkółce Evertonu 
Liverpool . W 2002 roku stał się podstawowym 
zawodnikiem drużyny seniorskiej tego klubu . 
Pierwszą bramkę w Premier League zdobył mając 16 
lat i 361 dni . W ten sposób stał się najmłodszym 
strzelcem bramki w najwyższej klasie rozgrywek 
piłkarskich w Anglii .  
W 2004 roku zostaje wicekrólem strzelców na Euro 
2004 (zdobywa 4 bramki ). Jego talent odkrywa 
szkocki manager Manchesteru United sir Alex 
Ferguson. Kilka minut przed zamknięciem okienka 
transferowego sprowadza go na Old Trafford za 
sumę 27 milionów funtów . Do dzisiaj ze swoim 

klubem wywalczył 4 Mistrzostwa Anglii, 3 Puchary Ligi Angielskiej, Klubowe 
Mistrzostwo Świata, Ligę Mistrzów oraz Tarczę Wspólnoty . Indywidualnie Rooney 
zdobył wiele wyróżnień . Najważniejsze z nich to : tytuł najlepszego piłkarza Premier 
League: 2009/2010 oraz tytuł najlepszego piłkarza świata młodego pokolenia 
FIFPro : 2004/2005 . 

 
 

Inne biografie wielkich futbolistów to : 
 

 
„Barca moim życiem”           „Ja, Ibra”    „Giggs. Moje życie. Moja      „Messi. Historia      

                                                                            historia”.                chłopca, który  
                                                                                                          stał się   legendą”.                   

 
 

Warto wierzyć w marzenia, ponieważ przedstawione przeze mnie gwiazdy futbolu są 
przykładem na to, że marzenia się spełniają  

Mateusz Bielecki  
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CIEKAWOSTKI 

Niesamowite obrazy 3D malowane na 

ulicach. 

 

Malarstwo 3d lub uliczne  (street painting) 

bardzo popularne w USA, Wielkiej Brytanii, 

Niemczech i Włoszech miało swoje początki 

już w 16 wiecznej  Europie. Artyści malujący 

kredą na chodnikach te niesamowite dzieła 

nazywani są  Madonnari, ponieważ 

pierwotnie odtwarzano wizerunki Madonny. 

W Anglii nazywani są  Screevers a w 

Niemczech Strassenmaler.  

Włoscy Madonnari byli wędrownymi 

artystami, z których wielu zostało 

sprowadzonych do miast, gdzie mieli 

ozdabiać katedry i kościoły. Kiedy praca 

została wykonana, musieli znaleźć inny 

sposób zarabiania na życie – odtwarzali na 

chodnikach  obrazy, które wcześniej 

wykonywali w kościołach, za co przechodnie 

rzucali im monety. 

Od  1972 roku organizowany jest  festiwal w 

Grazie di Curtatone, we Włoszech, gdzie 

zjeżdżają się artyści z całego świata. 

 

NAUKOWE  
Depresyjne fast foody 

W toku nowych badań przeprowadzonych w 
Hiszpanii ustalono, że jedzenie w fast 
foodach zwiększa ryzyko zapadnięcia na 
depresję. Odkrycia zaprezentowane w 
czasopiśmie Public Health Nutrition 
wskazują na korelację między depresją a 
fast foodowym jedzeniem, jak hamburgery, 
pizze czy hot dogi, a także wypiekami 
przemysłowymi, np. rogalikami czy 
pączkami. Konkretnie, osoby żywiące się 
jedzeniem typu fast food i wypiekami 
przemysłowymi są o 51% bardziej 
zagrożone zapadnięciem na depresję niż 
osoby stroniące od takich produktów. 

 

Naukowcy z Uniwersytetu Las Palmas de 
Gran Canaria przy Uniwersytecie w 
Granadzie również ustalili powiązanie 
dawka-reakcja. "Im większe spożycie fast 
foodów, tym większe ryzyko depresji".  

Badani, którzy spożywają najwięcej fast 
foodów i wypieków przemysłowych są 
zazwyczaj samotni, mają złe nawyki 
żywieniowe i nie prowadzą zbyt aktywnego 
trybu życia. Ponadto palą papierosy i 
pracują ponad 45 godzin tygodniowo.  

Zespół twierdzi, że wyniki są równie 
jednoznaczne, jeżeli chodzi o spożycie 
wypieków przemysłowych. 

http://www.ciekawostki.org/wp-content/uploads/2012/03/20091112_91e0d79bd6d0b7feded5wgoEAXcOgxvU.jpg
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Farmy wiatrowe a wzrost lokalnej 

temperatury 

 

Wielkie farmy wiatrowe mogą przyczyniać 
się do ocieplenia lokalnego klimatu. Do 
takich wniosków doszli naukowcy ze State 
University of New York. 
Wykorzystywanie energii wiatru to jeden ze 
sposobów walki z globalnym ociepleniem. 
Ma to bowiem pozwolić na zmniejszenie 
spalania paliw kopalnych. Obecnie na całym 
świecie zainstalowano farmy wiatrowe o 
łącznej mocy 238 gigawatów, a do roku 
2016 ma to być 500 GW, gdyż planowana 
jest budowa kolejnych wielkich farm. 
Tymczasem naukowcy z Nowego Jorku 
przeanalizowali dane satelitarne z okolic 
farm w Teksasie, gdzie znajdują się cztery 
największe tego typu instalacje na świecie. 
Dane za lata 2003-2011 wykazały, że średni 
dziesięcioletni wzrost temperatury w 
okolicach farm jest o 0,72 stopnia Celsjusza 
większy niż na pobliskich terenach, gdzie 
nie ma farm.  
Uczeni uważają, że ta różnica temperatur 
wynika właśnie z obecności farm i może być 
spowodowana emisją energii oraz ruchami 
powietrza wywoływanymi przez turbiny. „Te 
zmiany, jeśli rozciągają się na odpowiednio 
dużym obszarze, mogą mieć zauważalny 
wpływ na lokalną lub nawet regionalną 
pogodę i opady“ - stwierdzili autorzy badań.  

W obcym języku myślimy bardziej 

racjonalnie 

Ludzie podejmują bardziej racjonalne 
decyzje, kiedy analizują problem, myśląc 
w języku innym niż ojczysty. Psycholodzy 
z Uniwersytetu Chicagowskiego wykazali, 
że z większym prawdopodobieństwem 
podejmują wtedy tzw. korzystne ryzyka. W 
jednym z eksperymentów wzięli udział 
studenci Uniwersytetu Chicagowskiego, 
którzy nauczyli się hiszpańskiego na 
zajęciach. Sprawdzano, z jakim 
prawdopodobieństwem, w zależności od 
użytego języka, będą przyjmować 
atrakcyjne zakłady. Badani dostali 15 
dolarów w banknotach. Przy każdym 
zakładzie mogli albo zatrzymać dolara, albo 
postawić go i przy korzystnym dla siebie 
rzucie monetą wygrać 2,5 dolara. 
Kiedy eksperyment przeprowadzano po 
angielsku, studenci myśleli krótkowzrocznie. 
Koncentrowali się na obawie przed stratą i 
robili zakłady tylko w 54% przypadków. Dla 
odmiany studenci testowani po hiszpańsku 
podejmowali ryzyko w 71% przypadków. 
 

 
 

 
Źródło: www.kopalniawiedzy.pl 

www.ciekawostki.org 
www.racjonalista.pl 

 
Malwina Morawska kl. II TE 
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SUDOKU 
W małe kwadraciki wpisuj liczby od 1 do 9 tak by w liniach pionowych i poziomych nie powtarzały się w 

dużym kwadracie.  

Przykład: 

 

 

 

Poziom trudności 6\10 

 

  

Powodzenia! 

                                                              Kornela Ziułkowska II LO 
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Stoi dwóch górali po dwóch brzegach Dunajca. 

Jeden krzyczy do drugiego: 

 - Głęboka?!  

A że było słabo słychać, bo szum wody i w 

ogóle, drugi się drze:  

- To nie Oka, to Dunajec!  

Tamten wchodzi i po chwili wpada po szyję i 

porywa go nurt wody. Jakimś cudem się ratuje, 

przepływa na drugi brzeg, podchodzi do 

tamtego:  

- Ja ci kurde dam do jajec! 
 

Były sobie 3 córki: Róża, Lilia i Cegła, kiedy 

dorosły zainteresowały się skąd wzięły się ich 

dość oryginalne imiona. Pewnego dnia do mamy 

przychodzi Róża: 

- Mamusiu, dlaczego nazywam się Róża? 

- Córciu, ponieważ kiedy byłaś mała na główkę 

spadł ci płateczek róży i dlatego zostałaś Różą. 

Dzień później do mamy przychodzi Lilia: 

- Mamusiu, dlaczego nazywam się Lilia? 

- Ponieważ kiedy byłaś mała na główkę spadł ci 

płatek lilii i postanowiliśmy nazwać cię Lilia. 

Kolejnego dnia przychodzi Cegła: 

- Mama ughykghguigfvtfhb yhu uuu yy ghy 

 

Blondynka jedzie zdenerwowana zygzakiem po 

ulicy. Zatrzymuje ją drogówka. 

 - Co pani wyprawia?  

- Proszę pana - mówi zdesperowana. - Jadę 

sobie, a tu nagle drzewo mam przed sobą. To 

skręcam, ale znowu jakieś drzewo, skręcam i 

cały czas widzę jakieś drzewa.  

Facet zagląda do auta kobiety:  

- Proszę wyjąć choinkę zapachową, to wszystko 

będzie w normie. 

 

W szkole:   

- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy 

rozbiór Polski? -pyta nauczyciel.  

- Nie wiem.   

- A w którym roku była bitwa pod 

Grunwaldem?   

- Nie pamiętam   

- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać 

maturę?  

 - Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam. 
 

Przyjeżdża blondynka do warsztatu 

samochodowego i mówi do mechanika: 

- Wgiął mi się zderzak, może pan coś na to 

poradzić? 

Mechanik patrzy, że to blondynka i mówi: 

- Widzi pani tę rurę z tyłu, proszę tam dmuchać 

to zderzak się wyprostuje. 

Więc blondynka zaczyna dmuchać, w tym czasie 

do warsztatu wchodzi druga blondynka i mówi: 

- A ty głupia blondynko, szyby masz otwarte. 

 

W mrocznej dyskotece tańczy para: 

- Ładnie tańczysz 

- Ty też 

- Masz takie piękne ciało 

- Ty też 

- Ja mam na imię Jarek 

- Ja też 

 

 

 

Wybrały: Monika Daszczyńska, 

Monika Grzyb 
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