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Wreszcie upragniona wiosna!!! 
 

Witam Was serdecznie w marcowym wydaniu Gazety Szkolnej.  

21 marca obchodziliśmy pierwszy Dzień Wiosny (w naszej szkole odbył 

się on dzień wcześniej ze względu na przypadające w tym okresie rekolekcje). 

Przygotowałam dla Was w związku z tym świętem pewną ciekawostkę. 

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i 

trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli 

północnej okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca (czasami daty te w roku 

przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). W XX wieku 

wiosna w strefie czasowej Polski rozpoczynała się zwykle 21 marca, zaś w 

miarę przybliżania się końca stulecia coraz częściej 20 marca. W 2011 roku 

pierwszy dzień wiosny przypadł na 21 marca (godz. 00:21), zaś wszystkie 

kolejne do roku 2043 będą obchodzone wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku 

- 19 albo 20 marca. Kolejny początek wiosny w dniu 21 marca nastąpi 

dopiero w roku 2102. Przyczyną zjawiska jest ruch punktu Barana związany z 

precesją ziemskiej osi rotacji. 

Podejrzewam, że większość z Was na myśl o coraz cieplejszych dniach 

nie może doczekać się już przerwy wielkanocnej, a co niektórzy pewnie już 

odliczają czas do upragnionej majówki. Ale w międzyczasie czeka nas jeszcze 

dużo pracy i zajęć szkolnych.  

Nasza redakcja w celu umilenia czasu oczekiwania na kolejne dni 

„wolne od szkoły” przygotowała dla Was mnóstwo interesujących artykułów. 

W tym numerze Gazety Szkolnej znajdziecie fotoreportaż z Dnia Wiosny, To 

warto wiedzieć, Ciekawostki naukowe, Sport i Humor. Poza tym możecie 

przeczytać artykuł o zmianach w szkolnictwie zawodowym, nominacjach do 

Oskarów 2012, bezpłatnych korepetycjach z matematyki i wiele, wiele innych. 

 

Życzę miłego czytania Gazety Szkolnej. 

Pozdrawiam  

 

Malwina Morawska 
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Zmiany w szkolnictwie zawodowym 

Na pewno niewielu z Was wie, że od 2012r. nastąpią zmiany w strukturze 

szkolnictwa zawodowego w Polsce, a tylko nieliczni wiedzą, na czym te zmiany będą 

polegać. Z tego powodu też postaram się przybliżyć Wam po krótce nową podstawę 

programową kształcenia zawodowego. 

Struktura szkolnictwa zawodowego obejmować będzie: 

 Trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową (po jej ukończeniu i po zdaniu 

egzaminów zawodowych uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe, może także dalej kształcić się w liceum ogólnokształcącym dla 

dorosłych), 

 Czteroletnie technikum (po jego ukończeniu i zdaniu egzaminów 

zawodowych uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 

ma także możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, jeśli zda egzamin 

maturalny), 

 Szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, które chcą 

uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

 
Zmiany dotyczą: 

  
 Nowej podstawy programowej- podstawa ta jest zgodna z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacji, czyli unijnym projektem mającym na celu ułatwić zdobycie 

pracy w państwach Unii Europejskiej. Umożliwiają one potwierdzenie wiedzy 

poza tradycyjnym systemem edukacji. Kładą nacisk na to, co osoba wie, jakie 

ma umiejętności i co potrafi zrobić, a nie gdzie i czego się uczyła. 

 Nowej formuły egzaminów zawodowych- egzaminy na poszczególne 

kwalifikacje nie będą już przeprowadzane jak obecnie, po zakończeniu nauki 

w szkole, ale na różnych etapach nauki. W przypadku egzaminu 

przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał 

świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdobyciu wszystkich kwalifikacji 

wymaganych w danym zawodzie dostanie potwierdzający to dyplom. 

 Nauczania modułowego lub przedmiotowego- będzie istniała możliwość 

różnego nazywania przedmiotów zawodowych i sporządzania różnej siatki 

godzin w szkołach, w których odbywa się kształcenie zawodowe. Nauczyciel 

będzie mógł sam napisać program nauczania danego przedmiotu, ale 

wszystko musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w 

sprawie ramowych planów nauczania oraz w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach. 

Na podstawie informacji przekazanych przez Panią Annę Stromecką 
opracowała: 

Malwina Morawska kl. II TE 
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Fotoreportaż z Dnia Wiosny 
 
Dnia 20 marca 2012r. w naszej 
szkole uczciliśmy Pierwszy Dzień 
Wiosny. Co prawda święto to 
obchodziliśmy nieco wcześniej, niż 
kalendarzowy początek wiosny 
(przyczyną były wypadające w tym 
okresie rekolekcje wielkopostne), 
ale i tak nie przeszkodziło to 

znakomitej zabawie. W imprezie 
uczestniczyli nie tylko uczniowie, 
ale także Dyrekcja, całe grono 
pedagogiczne oraz pracownicy 
administracji i obsługi.  
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Nasze sukcesy sportowe
 
 W dniu 9 grudnia 2010 r. w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył 
się turniej piłki siatkowej chłopców szkół ponadgimnazialnych powiatu 
nowodworskiego. W turnieju uczestniczyło 7 zespołów: Liceum Ogólnokształcące w 
Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół Zawodowych Nr.1w Nowym Dworze 
Mazowieckim, Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum 
Ogólnokształcące w Nasielsku, Liceum Ogólnokształcące w Modlinie Twierdzy, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku oraz drużyna Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku. 
Klasyfikacja końcowa: 
I miejsce - ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz. II miejsce - LO w Nowym Dworze Maz. 
III miejsce - ZSZ Nasielsk 
Najlepszym siatkarzem turnieju został Mateusz Reszczyński, uczeń Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Drużyny występujące w turnieju oraz najlepszy siatkarz zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi pucharami , dyplomami i medalami. 
 
W piątek, 17 lutego 2012r. w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbył się turniej halowej piłki nożnej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
nowodworskiego. Uczestniczyło w nim 5 zespołów. Zawody przeprowadzono 
systemem "kazdy z każdym". Zwycięzcą  turnieju została drużyna Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku. Tytuł najlepszej zawodniczki zdobyła Sylwia Waśniewska, 
uczennica ZSZ w Nasielsku. 
Końcowa klasyfikacja: 
I miejsce-ZSZ Nasielsk II miejsce-ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz. III miejsce- LO Nowy 
Dwór Maz. IV miejsce- ZSP Pomiechówek V miejsce-ZSZ nr 2 Nowy Dwór Maz. 
Skład drużyny ZSZ w Nasielsku: Agnieszka Bącik (III LO), Anna Rosiak (III LO), 
Sylwia Bodalska (IV TE), Sylwia Malon (IV TE), Tatiana Namielska (IV TE), Ewelina 
Przeorska (II WB), Aneta Wójcik (II WB), Sylwia Smukowska (I LOS), Sylwia 
Tokarska (I LOS), Sylwia Waśniewska (I LOS), Sylwia Olbryś (I TEH), Sylwia Osińska 
(I WB).  
Opiekunami zwycięskiej drużyny byli nauczyciele wychowania fizycznego: Pani 
Anna Skrzynecka i  Pan Stanisław Sotowicz. 

 
W dniu 5 marca 2012 roku w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Nowym Dworze Mazowieckim został rozegrany turniej w piłce koszykowej dziewcząt 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowodworskiego. W turnieju wystartowało 6 
drużyn szkolnych: 
I miejsce - LO w Nowym Dworze Maz. II miejsce - ZSZ w Nasielsku III miejsce - ZSP 
w Pomiechówku IV miejsce - LO w Nasielsku V miejsce - ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze 
Maz. VI Miejsce - ZS Nr 2 w Nowym Dworze Maz. 
Najlepszą koszykarką turnieju została wybrana Ewelina Przeorska z ZSZ w 
Nasielsku. 
Skład reprezentacji ZSZ Nasielsk: Bodalska Sylwia IV TE, Malon Sylwia IV TE, 
Namielska Tatiana IV TE, Przeorska Ewelina II WB, Durjasz Dagmara I LOS, 
Tokarska Sylwia I LOS, Waśniewska Sylwia I LOS, Jasyk Katarzyna I TEH, Olbryś 
Sylwia I TEH, Tomczak Anna I TEH, Osińska Sylwia I WB 
Opiekun drużyny: Pan  Stanisław Sotowicz 

 
Piotr Arciszewski 
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Bezpłatne korepetycje z matematyki 

 

Kilka tysięcy filmików pomagających zgłębiać tajniki matematyki można 
znaleźć na stronie www.e-zadania.pl. To jeden z najbardziej rozbudowanych i 

profesjonalnych serwisów edukacyjnych w polskim Internecie. Jego twórcą i 
jedynym pracownikiem jest nauczyciel Wiesław Ziaja. Na stronie tej dostępne 
są zadania z różnych działów matematyki. Wystarczy wejść, kilka razy 

kliknąć myszką i nasz problem może być rozwiązany. Odpalasz filmik, który 
Cię interesuje lub którego nie rozumiesz. Rozwiązywane jest ono krok po 

kroku. Lektor komentuje każdy swój ruch. W dowolnym momencie możesz 
zatrzymać lub cofnąć prezentację. Na poziomie liceum zostały opracowane 
takie działy jak: 
 liczby rzeczywiste, 

 funkcja kwadratowa, 

 wielomiany, 

 trygonometria, 

 geometria analityczna, 

i wiele innych. 

Dla mnie ważnym działem jest trygonometria, gdyż już za kilka dni będę 
musiał napisać sprawdzian z tego materiału. Znalazłem tutaj takie tematy 
jak: obliczanie sin, cos, tg, ctg kąta, wartości funkcji i trygonometrycznych 

dla kątów 30, 45, 60, czy tożsamości trygonometryczne. 
Wszystko to po obejrzeniu kilku filmików, bez wychodzenia z domu. 

Zrozumiesz matematykę, potrzebne są tylko twoje chęci! 
 

Mateusz Bielecki, I LOA 
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Rekolekcje 

Wielkopostne 
 

W czasie czterdziestu dni 
Wielkiego Postu ważny jest czas 

rekolekcji, czyli czas zastanowienia 
się nad sobą i swoim życiem. 

Jak co roku w naszej parafii 

w Kościele św. Wojciecha odbyły się 
Rekolekcje Wielkopostne, które 
prowadził ksiądz dr Marek 

Wilczyński z Wydziału  
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej 

Płockiej. Trwały one od niedzieli 18 
marca do czwartku 22 marca. Msze 
dla młodzieży szkół średnich 

odbyły się 21 i 22 marca o godz. 
10.30. Uczniowie z naszej szkoły 

tez brali w nich udział. W czwartek 
odbyła się  także droga krzyżowa w 
szkole.  

Rekolekcje Wielkopostne to 
czas poświęcony refleksjom i 
modlitwie.  Każdy z nas przeżywa 

okres  Wielkiego Postu inaczej, na 
swój sposób. Nie dla wszystkich 

znaczy to samo. Nikt nie jest do 
niczego zmuszany. Jesteśmy wolni 
i możemy wybierać. Należy 

odpowiedzieć sobie na pytanie, czy 
mam wiarę i czy wierzę w Boga. 

Rekolekcje są okazją do tego, aby 
uczciwie sobie odpowiedzieć na te i 
inne ważne pytania. Czy Wielki 

Post to tylko czas, kiedy nie biorę 
udziału w hucznych imprezach, czy 
to tylko okres, w którym czegoś nie 

wolno? Niełatwo zrezygnować z 
imprez, słodyczy, drobnych 

przyjemności, ale przez 
wyrzeczenia Wielki Post ma sens. 
Może warto coś zmienić w życiu, 

nie chodzi o to, żeby stać się od 
razu świętym, ale małymi krokami 
coś zmieniać na lepsze, ograniczać 

złe nawyki i opanować wady. 
Ewelina Rutkowska 

 

 

Kryzys 

wiary 
 
Jednym z problemów 

współczesnych nastolatków jest 
kryzys wiary. Powodów 
przeżywania kryzysu jest mnóstwo. 

Dla młodego człowieka dorośli 
przestają być autorytetem. Pragnie 

on sam wykreować swoje 
przekonania, w tym również 
postrzeganie Boga i stosunek do 

religii. W tym czasie często pojawia 
się zwątpienie. Wiara 

chrześcijańska zaczyna być 
postrzegana poniekąd jako 
ograniczenie wolności. 

Często także zwyczajnie 
zapominamy o kościele w wirze 
zajęć, planów celów oraz szybkiego 

i nowoczesnego tempa życia. 
Zwłaszcza, że dzisiejszy model 

egzystencji ludzkiej nie współgra z 
religią i przykazaniami. 

Jak temu zaradzić? Dobrze jest 

gdy człowiek sam zda sobie sprawę 
z tego, że odsunął się od kościoła i 

przeanalizuje przyczyny, jakie go 
do tego skłoniły. Często jednak 
znalezienie źródła kryzysu nie jest 

takie proste. W takim wypadku 
warto zwrócić się do zaufanej osoby 
o pomoc. 

Wiara w życiu każdego 
człowieka odgrywa ogromną rolę, 

nawet jeśli czasem nie zdajemy 
sobie z tego sprawy. Dlatego też 
należy ją pielęgnować i zgodnie z 

nią żyć. Nie jest to jednak nakaz, 
wybór należy do nas. 

 
Zalewska Karolina kl. II LOA 
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Z polszczyzną za pan brat 
 
mieć miejsce - popularny rusycyzm, od dawna raczej nielubiany w naszym 

języku, ale tolerowany w sytuacjach oficjalnych. Obecnie jednak jest 
wyrażeniem nadużywanym, zwłaszcza gdy mowa jest o zwykłej sytuacji, 
dotyczącej zdarzeń pospolitych, niewymagającej użycia stylu urzędowego. 

Zdecydowanie lepiej (i mądrzej) jest powiedzieć (i napisać), że na placu przed 
katedrą odbyły się zawody w rzucaniu plackiem ze śliwkami, a nie że miały 
miejsce zawody, albo że we wsi Szczybołki Dolne wybuchł pożar domu 
publicznego, a nie miał miejsce pożar. 

 
swetr - chyba najczęściej przytaczany przykład słowa, które w swej skrajnie 
potocznej formie przybiera kształt nie do zaakceptowania w staranniejszej 

polszczyźnie. Należy bowiem mówić nie swetr, lecz sweter. Inne podobne 
przykłady: nie pieżama, lecz piżama; nie fieranka, lecz firanka; nie tylnie 

(np. łapy), lecz tylne. Używanie tak zniekształconych wyrazów może narazić 
ich użytkownika na kpiny lub posądzenie o umyślne językowe niechlujstwo. 

Podobnie należy sobie wreszcie przyswoić, że nigdy nie istniało coś takiego 
jak steropian, tylko zawsze styropian, oraz że niepoprawny jest również 
karnister- tylko kanister. Oprócz tego: wesz, a nie wsza. 
 
ogarniać - kto wie, czy rok 2012 nie będzie rokiem "ogarniania", czyli 

najnowszego przeboju z cyklu "Polacy wymyślają nowe znaczenia dla już 
istniejących słów" (żeby było głupiej). Na szersze podsumowanie być może 
przyjdzie czas później, na razie warto tylko przytoczyć parę przykładów 

użycia tego nowego językowego idiotyzmu: Polecam wszystkim ogarnąć ten 
wywiad; a w związku z obecnością na forum kilku nowych użytkowników 

proponuje ogarnąć plebiscyt na najgorszego trolla. Słowo ogarnąć, które od 
dawna ma kilka znaczeń, w tych dwóch przypadkach najwyraźniej zyskało 

kolejne: zapoznać się (z wywiadem) i zorganizować (plebiscyt), a internauci 
potrafią użyć go w zastępstwie całej masy innych czasowników (jeśli nie 
wszystkich- podobno ktoś gdzieś chwalił się, że... ogarnął nowe zęby). Aż 

chciałoby się powiedzieć: Dobrze by było, gdybyście ogarnęli swoje mózgi 
(czyli wyleczyli, odświeżyli, zresetowali albo cokolwiek innego). 

 
 
 

Monika Głogowska kl. I LOA 
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OSKARY 2012 – nominacje 

 
Najtęższy umysł 

 
Eliza Podgrudna III LO 

 
Kamil Wysocki III LO 

 
Justyna Lewandowska IV 

TE 

Szkolny luzak 
 

 
Sylwia Malon IV TE 

  
   Katarzyna Morawska IV TH      Hubert 

Witkowski III LO 

Mistrz sportu 

 

 
Matusz Kaczyński IV TE 

  
Karol Grubecki III LO          Wojciech Drwęcki 

IV TH
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Paulina Mąkolska IV TH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mistrzyni sportu 
 

 

 

 

 

 
Tatiana Namielska IV TE 

 Marta 

Rucińska III LO 

 

 
Agnieszka Bącik III LO 

 

Gwiazda szkolnej estrady 
 

 
Karol Grubecki III LO 

 
Patryk Grymaszewski III LO 

 

 Kamil 

Sobolewski IV TE 

 
Wojciech Drwęcki IV TH 

 
Marcin Rutkowski III LO
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Mistrz pióra 

  
Joanna Pieronek IV TE 

 

 

Adrian Filipowicz III LO 

 

 
Karol Grubecki III LO 

 

Miss maturzystek 

 
Paulina Jaśkiewicz IV TH 

 

 
Paulina Świtalska III LO 

  
Ewelina Wrzeszcz IV TE 

 
Milena Rutkowska IV TH 

Mister maturzystów 
 

 
Sławomir Kurpiewski IV TH 

 

 
Adam Romanowski III LO 

Gratulujemy!                
Zdjęcia wybrała: Kornela 

Ziułkowska 

 

 
 

Mariusz Rosa IV TE 
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Nasze sprawy 

Brak czasu?  

Parň wskaz·wek, jak go 

znaleŦĺ 
 
Wydawać by się mogło, że młodość 

to najprzyjemniejszy okres w życiu 
każdego człowieka. Szkoła 
ponadgimnazjalna, wchodzenie w 
dorosłość, największe przyjaźnie, 
pierwsze poważne miłości… A jednak 
młodość to nie tylko przyjemności. 
Młodzi ludzie często na swej życiowej 
drodze spotykają się z wieloma 
problemami, przeszkodami, 
zadaniami, które niejednemu 
dorosłemu przysporzyłby masę 
kłopotów. Pierwszy, moim zdaniem, 
największy problem ucznia szkoły 
ponadgimnazjalnej to brak czasu. I nie 
chodzi tu o nieprzygotowanie do lekcji 
czy nieodrobienie pracy domowej 
zadanej przez nauczyciela, bo wszyscy 
doskonale wiemy, że to jest zawsze na 
pierwszym miejscu i trzeba to 
wykonywać z należytą starannością… 
;) Ale powiedzmy sobie szczerze, kiedy 
wśród tylu obowiązków całego 
tygodnia uczeń ma znaleźć czas dla 
siebie? Weekend czasami staje się za 
krótki, żeby zdążyć nauczyć się na trzy 
sprawdziany, przeczytać kolejny 
rozdział lektury, przygotować 

prezentację na zajęcia, odrobić 
wszystkie prace domowe, itd.. A 
przecież znajomi czekają, mama mówi, 
że ciągle nie widzi mnie przy 
rodzinnym stole, (bo nawet jeść nie 
mam czasu), a chłopak pisze kolejnego 
sms-a, że bardzo tęskni. I gdzie jeszcze 
w tym wszystkim czas dla siebie? 
Spacer, ulubiona książka czy film? 
Ciężkie jest życie ucznia szkoły 
średniej. Co zrobić żeby nie zaniedbać 
swoich obowiązków, a jednocześnie 
mieć choć odrobinę czasu dla siebie? 
Myślę, że w tej sytuacji konieczny jest 
jakiś złoty środek. A mówiąc to, mam 
na myśli odpowiednie rozplanowanie 
sobie każdego dnia w całym tygodniu - 
łącznie z weekendem. Zajmie nam to 

tylko chwilę, a według mnie usprawni 
nasze funkcjonowanie przez cały 
tydzień. Wiadomo, że są sytuacje, 
których nie da się przewidzieć. Na 
przykład koleżanka z klasy 
niespodziewanie za siódmym 
podejściem zdaje egzamin na prawo 
jazdy i trzeba to uczcić wspólnym 
spotkaniem – wtedy nasze wszystkie 
plany łącznie z nauką do klasówek, 

ulegają radykalnym zmianom. Ale cóż, 
życie jest pełne niespodzianek… A z 
jak już wspomniałam niektórych 
niespodzianek nie da się przewidzieć.  

Podsumowując,  pragnę zauważyć, 
że tak naprawdę nie ma doskonałej 
recepty na doskwierający wszystkim 
uczniom brak czasu. Tak naprawdę, 
każdy sam powinien uczyć się oceniać 
możliwości względem swoich potrzeb i 
starać się nie przekraczać pewnych 
wyznaczonych samemu sobie norm. 
Pamiętajmy jednak o tym, że dobra 
organizacja to podstawa w naszym 
codziennym funkcjonowaniu. 
Oto parę porad jak wygospodarować 
więcej czasu dla siebie. 
Korzystaj z kalendarza lub innego 
systemu do zarządzania zadaniami 
Kalendarz pozwala na lepsze 
rozplanowanie wszystkiego w czasie i 
zwalnia Twoją głowę od ciągłego 
zastanawiania się, co dalej i co masz 
jeszcze do zrobienia. 
Nie odkładaj wszystkiego na później 
- żyjemy w czasach, gdzie dzieje się 
bardzo wiele i bardzo szybko, więc 
odkładanie spraw na później powoduje 
tylko tyle, że z czasem zaczynamy 
mieć coraz więcej do zrobienia. 
Załatwiaj sprawy na bieżąco. 
Zadbaj o wypoczynek i o swoją 
kondycję - nie jesteś robotem. Jeżeli 
będziesz wypoczęty i wyspany, 
wszystko załatwisz o wiele szybciej, 
lepiej i bez zbędnego przemęczania się. 
Wstawaj wcześniej!  
Ogranicz oglądanie telewizji! 
 

Karolina Kaczyńska II LOA 
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Za co 

kochamy 
seriale? 

 
Większość z nas każdego dnia 

poświęca na oglądanie telewizji nawet 
po kilka godzin. Często nie 

zastanawiamy się nawet dlaczego. 
Chociażby po powrocie do domu ze 
szkoły, włączamy automatyczne 
telewizor nie myśląc, czy akurat będzie 
coś, co nas zainteresuje. Po prostu 
chcemy jakoś wypełnić wolny czas, z 
którym nie za bardzo wiemy, co zrobić. 
Sama znam kilka osób, które mają 
taką telemanię - bo nie oszukujmy się, 
wpatrywanie się po kilka godzin 
dziennie w ekran można nazwać 
telemanią.  

Współczesna telewizja oferuje 
wiele sposobów na wypełnienie nam 
wolnego czasu: filmy, seriale i wiele 
innych programów rozrywkowych. 

Ja się skupię na serialach. 
Prawdziwe maratony brazylijskich, 
kalifornijskich i kanadyjskich 
telenowel czekają na widzów 
codziennie o tej samej porze. Zawiłe 
wątki, intrygi i romanse to jest to, co 
nie pozwala nam się oderwać od 
telewizora. No i oczywiście ci serialowi 
bohaterowie - na zabój przystojni, 
piękni prowadzący spełnione i 
szczęśliwe życie. A ich problemy cały 
czas intrygują i targają nerwami 
widzów. Oczywiście nikt się nie 
przyzna, że je ogląda, bo to przecież 
obciach. 

Utarło się, że seriale oglądają 
głównie starsze samotne panie. Chyba 
błędna opinia, tylko nikt się głośno nie 
przyzna, ze ogląda tasiemce, bo to 
niezbyt chlubne zainteresowanie, ale 
chyba nie ma nikogo, kto by choć raz 
nie widział jednego odcinka 
nieśmiertelnej "Mody na sukces" albo 
najpopularniejszego chyba w naszym 
kraju serialu "M jak miłość". Dowodem 

na to jest dość głośny ostatnio temat 
wypadku serialowej Hanki Mostowiak, 
który budził tyle emocji. 

Właściwie niezupełnie potrafię 
odpowiedzieć na pytanie postawione w 
tytule, po co i dlaczego je oglądamy. 
Chyba po prostu dla relaksu, chociaż 
czasem trudno się zrelaksować, a 
można tylko zdenerwować, patrząc na 
niektóre zawile zawiłe wątki, czy ten 
idealny serialowy świat niemający 
wiele wspólnego z rzeczywistością.  

Ale chyba właśnie o to chodzi, że 
seriale nie zmuszają do dużego 
wysiłku intelektualnego i na trochę 
można wyłączyć myślenie. Nie trzeba 
oglądać każdego odcinka, żeby 
wiedzieć, o co chodzi. Nie tylko babcie 
mogą oglądać seriale, to chyba nic 
złego, jak ktoś od czasu do czadu 
obejrzy sobie inny tasiemiec.  

Może pożerają nam one dużo 
czasu i uzależniają, ale to raczej 
niegroźny nałóg, który można wyleczyć 
spacerem czy wyjściem ze znajomymi.  

Ewelina Rutkowska 
 

Na liŜcie najchňtniej oglŃdanych 

seriali w 2011 roku znalazğy siň 

wyğŃcznie polskie serie. Zobaczcie, kt·re 

tytuğy byğy liderami pod wzglňdem 

oglŃdalnoŜci. 
Największą widownię zgromadził jeden z 

odcinków serialu "Ranczo" , który 

oglądało 8,5 mln widzów. Nieco mniej 

osób śledziło losy Mostowiaków z "M jak 

miğoŜĺ". Zdecydowanie gorsze wyniki 

uzyskała produkcja "Ojciec Mateusz" . 

Blisko 5,9 mln widzów uplasowało serial 

na trzecim miejscu w rankingu, 

wyprzedzając takie hity TVP, jak "Na 

dobre i na zğe", "Barwy szczňŜcia" czy 

"Klan" . W przypadku stacji 

komercyjnych najwyższą - 10. pozycję, 

osiągnęła produkcja TVN - "Na 

Wsp·lnej", która tak samo jak serial 

"ŧycie nad rozlewiskiem", zgromadziła 

przed telewizorami 4,2 mln widzów. Na 

liście znalazła się także inna seria TVN - 

"W -11 Wydziağ śledczy".  

 

na podstawie: aleSeriale.pl 

http://aleseriale.pl/sid,25590,title,Ranczo,serial.html
http://aleseriale.pl/sid,8478,title,M-jak-milosc,serial.html
http://aleseriale.pl/sid,8478,title,M-jak-milosc,serial.html
http://aleseriale.pl/sid,27464,title,Ojciec-Mateusz,serial.html
http://aleseriale.pl/sid,8476,title,Na-dobre-i-na-zle,serial.html
http://aleseriale.pl/sid,8476,title,Na-dobre-i-na-zle,serial.html
http://aleseriale.pl/sid,26482,title,Barwy-szczescia,serial.html
http://aleseriale.pl/sid,9013,title,Klan,serial.html
http://aleseriale.pl/sid,25387,title,Na-Wspolnej,serial.html
http://aleseriale.pl/sid,25387,title,Na-Wspolnej,serial.html
http://aleseriale.pl/sid,28930,title,Zycie-nad-rozlewiskiem,serial.html
http://aleseriale.pl/sid,28037,title,W-11-Wydzial-Sledczy,serial.html
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Książki z naszej biblioteki 

 

To warto przeczytać… 

 
,,Miłość Peonii’’ to fascynująca, 

bogata w egzotyczne realia powieść 
autorki światowego bestsellera ,,Kwiat 
śniegu i sekretny wachlarz’’. Akcja 
rozgrywa się w XVII-wiecznych 

Chinach. Szesnastoletnia Peonia to 
piękna, wrażliwa, pochodząca z 
bogatej rodziny dziewczyna, którą 
poznajemy dwa dni przed jej 
szesnastymi urodzinami. Umiała 
haftować, śpiewać i grać na 
instrumentach. Pewnego dnia Peonia 
poznaje tajemniczego poetę – Rena, w 
którym zakochuje się od pierwszego 
wejrzenia. Dopiero teraz jest w pełni 
szczęśliwa. Wydawać by się mogło, że 
nic nie jest w stanie tego zmienić.  

 
 
 
 

 

A jednak okazuje się, że jej 
małżeństwo było już dawno 
zaaranżowane przez jej rodziców, 
którzy sami wybrali kandydata na 
męża córki. Peonia jest zrozpaczona. 

Coraz bardziej zamyka się w sobie. W 
końcu dopada ją „klątwa Liniang”, 
Peonia staje się „chora z miłości” i 
umiera... Mimo śmierci stara się 
wpływać na losy swoich bliskich, a 
przede wszystkich ukochanego Rena i 
jego dwóch kolejnych żon.  

Świat przedstawiony w „Miłości 
Peonii” to świat zupełnie inny od tego, 
który nas otacza. Śledząc losy Peonii, 
mamy możliwość poznania kultury 
Wschodu. Ale przede wszystkim 
poznajemy świat Chin widziany 
oczami kobiet, a ich sytuacja jest nie 
do pozazdroszczenia. Są traktowane 
jak służące i muszą być całkowicie 
podporządkowane mężowi. Narodziny 
syna świętowano, narodziny córki były 
porażką. Wstrząsające są także opisy 
rytuału krępowania stóp, którym 
poddawano już 3-letnie dziewczynki.  

Naprawdę warto przeczytać tę 
książkę, bo wbrew pozorom nie jest to 

opowieść o śmierci. Jest to książka o 
życiu i miłości... Miłości prawdziwej i 
nieśmiertelnej.  

 
  
Wioletta Chmielewska kl. IILO 
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Muzyka popularna
 

Czy jest ktoś w szkole, kto choć 
raz nie słyszał piosenki Michel Teló - Ai 
Se Eu Te Pego ? Chyba nie, z własnej 
lub nie z własnej woli w radiu czy w 
TV można usłyszeć ten „świetny” 
utwór. Niezwykle poruszający tekst i 
skomplikowana solówka na 
akordeonie, której nie powstydziłby się 
nawet Marcin Wyrostek, złożyły się na 
sukces tego utworu.  

Dobra, koniec tej ironii, ale jak to 
możliwe, że ta piosenka jest tak 
popularna? Odpowiedź jest tak prosta, 
jak proste jest nasze społeczeństwo. 
Łatwy tekst i muzyka to gwarancja, że 
90% Polaków to kupi, a jak jeszcze 
jest w obcym języku, to sukces 
murowany. Czy ktoś chociaż 
sprawdzał tłumaczenie tego utworu? 
Oto cytat kilku wersów tego kawałka 
w polskiej wersji:  

„Zachwycająca, zachwycająca 
W ten sposób mnie zabijesz 
Oh, jeśli Cię złapię 
Oh, oh, jeśli Cię złapię” 

Nie wiem, kto pisał tekst, ale ten 
człowiek dostał na pewno największą 
gaże za 5 minut pracy, bo tyle w 
zupełności wystarczy na napisanie 
takiego tekstu. A Pan kompozytor? On 
to się dopiero napracował! Cały utwór  
rozpisał na miej niż jednej kartce 
pięciolinii.  

Nie myślałem, że jest coś bardziej 
prostszego w swej treści niż nasze 
rodzime disco-polo. Teraz muszę 
stwierdzić, ze jednak jest i to takie, 
przy którym polskie produkcje są 
ambitne i pełne przekazu.  

Dziwi mnie też, że największe 
radia w Polsce na siłę promują ten 
utwór, reklamując go jako hit,  

 
najpopularniejszą piosenkę. 
Taka popularność bierze się z 

tego, że większość z nas ma 
niesprecyzowane gusta muzyczne, 
słuchamy tego, czego słuchają inni, 
dlatego tak łatwo jest nam wcisnąć kit 
i mówić, że to jest świetne. A później 
dzięki sugestii, że inni słuchają, to ja 
też muszę, popularność 

rozprzestrzenia się jak wirus. 
Wszystko jest kwestią dobrej reklamy.  

Nawet będąc ostatnio w empiku, 
aby znaleźć interesującą mnie płytę, 
musiałem schylić się do najniższej 
półki, bo te najlepsze miejsca na 
wysokości wzroku były zajęte przez 
przodujące gwiazdy muzyki pop. 

Posługując się przykładem tego 
utworu, chciałem tylko zwrócić uwagę 
na to, że za bardzo słuchamy 
piosenek, których nie chcemy słuchać. 
Przecież jesteśmy wolnymi ludźmi i 
każdy z nas może lubić różne gatunki 
muzyczne, nie tylko to, co narzucają 
nam komercyjne stacje radiowe i 
telewizyjne ani promowane teledyski 
na YouTube.  

Wiem, że muzyka pop to także 
bardziej ambitne utwory m.in. ostatnio 
popularny Gotye- Somebody that I 
used to know feat. Kimbra, ale takie 
zdarzają się coraz rzadziej. Może 
zakończę ten artykuł cytatem zespołu 
Slums Attack: „Muzyki szukaj w 
sklepach, nie w komercyjnych 
stacjach”. Mam nadzieję, że każdy z 
was je zapamięta 

 
Przemysław Wierzbicki IILOB 
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Warto wiedzieć! 
 

Młodzież bez samochodów 
Od lutego przyszłego roku 16 i 17-
latkowie mający prawo jazdy kategorii 
B1 nie będą mogli jeździć autami. 
Dokument ten ma pozwalać jedynie na 
prowadzenie quadów. Przepis dotyczy 
również tej młodzieży, która już ma 
lub zdobędzie  tego typu uprawnienia 
do lutego. Obowiązująca jeszcze dziś 
ustawa mówi, że kategoria ta pozwala 

prowadzić samochody nie cięższe niż 
550 kilogramów. Jednak na naszych 
drogach w istocie nie ma tak lekkich 
pojazdów osobowych. Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 
zaapelował do szkół, żeby już teraz 
wycofały się ze szkolenia kursantów w 
kat. B1. 

 
Portal edukacyjny o chemii 

Portal edukacyjny poczujchemie.pl  
to multimedialne, interaktywne 
narzędzie do nauki tego przedmiotu, 
stworzone z myślą o młodzieży, 
zwłaszcza gimnazjalnej – aczkolwiek 
uczniowie szkół średnich również 
znajdą coś dla siebie. W serwisie są 
quizy, ciekawostki, konkursy i filmy 
prezentujące rozmaite doświadczenia. 
Ma on przede wszystkim promować tę 
dziedzinę wiedzy poprzez 
wykorzystywanie nowych mediów oraz 
innowacyjnych technologii. 

Cmentarzysko Zapomnianych 
Książek 

Cmentarzysko Zapomnianych Książek 
uruchomiono w podziemiach 
Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wstęp kosztuje 30 zł. 
Za tę cenę można wziąć tyle książek, 
ile się tylko uniesie. To dla nich 

ratunek przed zniszczeniem. W ciągu 
pierwszych 3 tygodni działania 
cmentarzyska ok. 6 tys. osób zabrało 
do domu ponad 36 tys. tomów. Ciągle 
przybywają nowe. 

 
Nauka o urodzie zamiast historii 

Od września br. licea przestaną być 
ogólnokształcące, a staną się 
specjalistyczne. Uczniowie już po 
gimnazjum wybiorą profil kształcenia 
– humanistyczny lub ścisły. Nauka 
radykalnie się zmieni, bo na poziomie 
podstawowym ostro zostaną obcięte 
godziny wielu przedmiotów. Zniknie 
90 godzin historii, 60 języka polskiego 
i 120 godzin przedmiotów ścisłych. Za 
to ten, kto wybierze dany przedmiot na 

poziomie rozszerzonym, pozna go 
dogłębnie. Część zajęć będzie odbywać 
się w blokach tematycznych: 
historyczno-społecznym oraz 
przyrodniczym, który ma obejmować 
fizykę, biologię, geografię i chemię. 
Oznacza to, że wiedza w tym zakresie 
ulegnie znacznemu ograniczeniu. Za 
to dojdzie nauka np. o zdrowiu, 
urodzie, śmiechu i płaczu oraz… 
wodzie. Wprowadzone zmiany 
oznaczają, że młoda osoba już w wieku 
15 lat będzie musiała zdecydować, czy 
zostanie humanistą, inżynierem czy 
ekonomistą.   

Małgorzata Białomyzy, 
 Joanna Kaczyńska kl. I LOA 
Rysunki: Sylwia Darkowska 
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CIEKAWOSTKI 

Najmniejszy znany układ planetarny  

 

Astronomowie pracujący w ramach 
misji Kepler odkryli trzy najmniejsze 
planety pozasłoneczne. Okrążają one 
gwiazdę KOI-961, a średnice ich orbit 
wynoszą 0,57, 0,73 i 0,78 średnicy 
orbity Ziemi. Najmniejsza z nowo 
odkrytych planet jest wielkości Marsa. 

Uczeni uważają, że wszystkie one są 
skaliste, ale znajdują się zbyt blisko 
gwiazdy, by mogła na nich istnieć 
płynna woda. 

Doug Hudgins, zatrudniony przy 
programie Kepler mówi, że 
astronomowie dopiero zaczynają 
potwierdzać, że tysiące obiektów, które 
odkrył Kepler, mogą być planetami. 
Odkrycie planety wielkości Marsa jest 
zadziwiające i wskazuje, że wokół 
może być pełno skalistych planet. 

W ramach misji Kepler 
obserwowanych jest 150 000 gwiazd. 
Poszukiwane są sygnały, wskazujące 
na obecność planet. Dopiero trzykrotne 
zarejestrowanie przejścia obiektu na 
tle gwiazdy uznawane jest za 
potwierdzenie obecności okrążającej ją 
planety. Później obserwacje muszą  

NAUKOWE  
zostać potwierdzone przez ziemskie 
teleskopy. 

Czas obiegu planet wokół KOI-961 
wynosi około dwóch dni. Sama 
gwiazda to czerwony karzeł, a jej 
średnica to 1/6 średnicy Słońca. Jest 
zatem tylko 70% większa od Jowasza. 

Jak zauważył John Johnson z 
Exoplanet Science Institute, to 
najmniejszy znany nam układ 
planetarny. 
 
 

Odkryto gatunek uznany za 
wymarły? 

 

 
 
Badania genetyczne przeprowadzone 
na Yale University sugerują, że 
gigantyczne żółwie, o których sądzi 
się, że wyginęły przed 150 laty, wciąż 
mogą zamieszkiwać oddalone tereny 
archpelagu Galapagos. 
W najnowszym numerze Current 
Biology ukazał się artykuł, którego 
autorzy informują, że co najmniej 38 
przedstawicieli gatunku Chelonoidis 
elephantopus może zamieszkiwać 
północne obszary Isabela 
Island. Domem wielkich żółwi jest 
Floreana Island, jednak tam gatunek 
już nie występuje. Wszystkie zwierzęta 
zostały zabite przez wielorybników. Od 
150 lat nie zaobserwowano żadnego 
żyjącego żółwia Chelonoidis 
elephantopus. 
W 2008 roku grupa uczonych z Yale 
wybrała się na północne wybrzeże 
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Isabela Island i w okolicach Volcano 
Wolf pobrała próbki krwi od ponad 
1600 żółwi. Porównano je z danymi 
żyjących i wymarłych gatunków. U 84 
żółwi znaleziono sygnaturę genetyczną 
C. elephantopus. To oznacza, że jeden 
z ich rodziców był czystym 
przedstawicielem gatunku uważanego 
za wymarły. W przypadku 30 żółwi do 
zapłodnienia doszło w ciągu ostatnich 
15 lat. Jako, że żółwie mogą żyć ponad 
100 lat istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że gatunek 
wciąż istnieje. 

 
Czy skłonność do spania może być 

genetyczna? 
 

 
Okazuje się, że wszyscy, którzy 
lubią sobie pospać mogą mieć do 
tego genetyczne predyspozycje.  
Na dowód tej tezy przeprowadzono 
szereg badań, które objęły ponad 10 
000 Europejczyków - z wysp Orkney, 
Chorwacji, Holandii, Włoch, Estonii i 
Niemiec. Każdy uczestnik badania 
opowiedział, jak długo śpi w dni wolne 
od pracy i dał sobie pobrać krew do 
analizy DNA. 
Okazuje się, że osoby ze specyficzną 
wersją genu ABCC9 potrzebowały 
około 30 minut więcej snu niż osoby 
bez tego genu. Co ciekawe, osicielem 
"sennej" wersji ABCC9 jest co piąty 
Europejczyk. 

Podstawową fuunkcją tego genu jest 
wyczuwanie poziomu energii w 
komórkach organizmu.  
Zwykło się uważać, że już osiem 
godzin wystarczy każdemu, to różnice 
w niezbędnej długości snu pomiędzy 
ludźmi bywają ogromne. Nie można 
powiedzieć oczywiście, że tylko geny 
mają wpływ na nasz sen.Poza nimi na 
senwpływa także wiek, szerokość 
geograficzna, pora roku i rytm dobowy. 
Na przykład Margaret Thatcher 
wystarczyły zaledwie 4 godziny snu, 
podczas gdy Albert Einstein 
potrzebował aż 11. 
 

Gigantyczny grzyb z Chin 
 
 
10 metrów długości, 80 cm szerokości, 
waga - 500 kg - to parametry 
największego owocnika grzyba, jaki 
kiedykolwiek znaleziono. Okaz 
pochodzi z Chin. Naukowcy oceniają, 
że rośnie co najmniej od dwudziestu 
lat. Opisali go na łamach "Fungal 
Biology".  

 
Jego fragmenty trafiły do laboratorium, 
gdzie analiza potwierdziła jego 
przynależność do gatunku Fomitiporia 
ellipsoidea. Owocniki tego gatunku są 
wieloletnie - mogą rosnąć przez 
dłuższy czas i nie obumierają pod 
koniec sezonu, dzięki czemu osiągają 
naprawdę duże rozmiary. 
 
 
 

Malwina Morawska kl. II TE 
Źródło: WWW.kopalniawiedzy.pl
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Cześć! Święta Wielkanocne lada chwila, a z ich 
końcem czekam na przełom w nasielskim 
repertuarze filmów, koncertów oraz kursów 
tanecznych. Mam nadzieję, że każdy znajdzie 
coś odpowiedniego dla siebie. 
 

NASIELSK 
 

 Kabaret CZESUAF na scenie NOK 

        Data: 15 kwietnia 2012 r. 
        Godzina: 18.00 
        Cena: 20 zł -przedsprzedaż; 25 zł -w dniu 
koncertu. 
 
Kabaret tworzy trzech mężczyzn łączących 
młodzieńczą, wręcz ułańską fantazję z niemałym 
doświadczeniem scenicznym zdobywanym od 
kilku lat podczas występów w całej Polsce. 
        Czesuaf umiejętnie łączy humor społeczno-
obyczajowy ze sporą dawką absurdu. Ta 
mieszanka jest znakomicie przyjmowana przez 
widownię zarówno w małych, kameralnych 
salach, jak i podczas imprez firmowych oraz 
widowisk plenerowych. Potwierdzeniem 
wysokiego poziomu reprezentowanego przez 
Kabaret Czesuaf są liczne nagrody zdobywane 
na najważniejszych polskich przeglądach 
kabaretowych, m.in. II Nagrody na przeglądach 
PAKA 2007 i 2009. 
 Najnowszy program Czesuafa nosi tytuł 
“Program na Życzenie”. Jest to ponad godzina 
znakomitej zabawy przy skeczach i piosenkach 
opartych na nietuzinkowym, inteligentnym 
dowcipie. 
 Rezerwacji i zakupu biletów można dokonać w 
kasie Nasielskiego Ośrodka Kultury. 
 

 Film „Zakochany Goethe” 

        Data: 13.04.2012 (piątek); 14.04.2012 
(sobota); 15.04.2012 (niedziela) 

        Godzina: 17:00 
        Cena: ulgowy 12 zł; normalny 15 zł 
        Gatunek: Melodramat 
        Czas: 1 godz. 40 min. 
OPIS: 
Johan Wolfgang von Goethe to jeden z 
najbardziej znanych pisarzy doby romantyzmu. 
“Zakochany Goethe” to historia jego miłości, 
która zainspirowała go do napisania “Cierpień 
młodego Wertera”. Młody Goethe na polecenie 
ojca wyjeżdża na prowincję uzupełnić prawnicze 
wykształcenie. Traci finansowe wsparcie dla 
swojej twórczości. Niespodziewanie znajduje 
tam… miłość. Zakochuje się w kobiecie 
przeznaczonej innemu mężczyźnie. Charlotte 
Buff staje się jego fascynacją. Żyje 
wyobrażeniem o ich miłości… To dla niej pisze “I 
wszystko w nas było do wtóru, I każdym 
tchnieniem byłem Twój”. Jego uczucie jest co 
prawda odwzajemnione, lecz  z góry skazane na 
klęskę. 

 Zumba 

Data: każdy poniedziałek i środa miesiąca 
Godzina: 18.00 
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Starzyńskiego; ul. Kościuszki 21 
Cena: 15 zł za godzinę                                                          

Zajęcia taneczne Zumba, to fantastyczna zabawa 
z muzyką i ruchem. Nie tylko odchudzanie... ale 
piękne ruchy, wzmocnienie kondycji, spotkanie 
towarzyskie i wiele, wiele innych zalet... Można 
przyjść, zobaczyć, zapisać się – zapraszamy :  ) 
Zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Stecka -
Instruktor Zumby, Instruktor Fitness, V-ce 
Mistrzyni Polski Hip- Hop, Mistrzyni Polski Show 
Dance. 

   
                                                                                                                              

Agnieszka Zwierzyńska II LO 
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WIOSNA!!!! 
 

więc uśmiechnij się 

Fakty o uśmiechu! 
1. Uśmiech wykorzystuje od 5 do 53 mięśni twarzy. 
2. Kobiety śmieją się częściej niż mężczyźni. 
3. Uśmiech jest bardziej atrakcyjny niż makijaż. 
4. Endorfiny, które są uwalnianie przez mozg podczas śmiechu, mają podobny 

skład chemiczny do morfiny i heroiny. 
5. Według brytyjskich naukowców 1 uśmiech może pobudzać mózg w takim 

samym stopniu, co 2000 tabliczek czekolady. 
6. Istnieje około 19 typów uśmiechu. 
7. Kłamcy uśmiechają się mniej od ludzi mówiących prawdę.  
8. Dorosły śmieje się średnio 15 razy dziennie, a dziecko w wieku przedszkolnym 

400 razy. 
9. Uśmiech jest uniwersalną oznaką radości w każdej kulturze. 

Przepis na szarlotkę - tylko dla mężczyzn! 
1. Z lodówki weź 10 jajek, połóż na stole ocalałe 7, wytrzyj podłogę, następnym razem 
uważaj! 
2. Weź sporą miskę i wbij jajka, rozbijając je o brzeg naczynia. 
3. Wytrzyj podłogę, następnym razem bardziej uważaj! W naczyniu mamy 5 żółtek. 
4. Weź mikser, wstaw do niego skrzydełka i zacznij ubijać jajka. 
5.Wstaw od nowa skrzydełka do miksera, tym razem do oporu. Zacznij ubijać. 
6.Umyj twarz, ręce i plecy. W naczyniu zostały 2 żółtka, dokładnie tyle potrzeba na 
szarlotkę. 
7. Oklej ściany i sufit kuchni gazetami, meble pokryj folią, będziemy dodawać mąkę. 
8. Nasyp 20 dkg mąki do szklanki, pozostałe 80 dkg zbierz z powrotem do torebki. 
9. Sprawdź, czy ściany i sufit są oklejone szczelnie, przystąp do miksowania. 
10. Weź szybciutko prysznic! 
11. Weź 4 jabłka i ostry nóż.  
12. Idź do apteki po jodynę, plaster i bandaże. Po powrocie zacznij obierać jabłka. 
Przemyj jodyną kciuk! 
13. Potnij jabłka w kostkę pamiętając, że potrzebujemy 2 jabłek, więc nie wolno zjeść 
więcej niż połowę! Przemyj jodyną palec wskazujący i środkowy. 
14. Jedyne pozostałe jabłko pocięte w kostkę wrzuć do naczynia z ciastem, pozbieraj z 
podłogi pozostałe kawałki i przemyj woda. 
15. Wymieszaj wszystkie składniki w naczyniu mikserem, umyj lodówkę, bo jak 
zaschnie, to nie domyjesz! 
16. Przelej ciasto do foremki, wstaw do piekarnika. 
17. Po godzinie, jeśli nie widać żadnych zmian, włącz piekarnik. 
18. Po przebudzeniu nie dzwoń po straż pożarną! Otwórz okno i piekarnik! 
Po tych przeżyciach nie pozostaje nic innego jak pójść do sklepu i kupić coś z większą 
zawartością alkoholu. Smacznego!!! 

Małgorzata Białomyzy, 
 Joanna Kaczyńska kl. I LOA 
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Przychodzi Niemiec do polskiego sklepu 
i pyta: 
- Czy są pomidory?  
Sprzedawczyni odpowiada:  
- Tak są.  
Na to Niemiec: 
- Takie małe? U nas mamy takie duże 
pomidory. A czy są ogórki?  
- Tak, mamy.  
 - U nas mamy większe. 
Sprzedawczyni nie wytrzymuje 
zachowania Niemca i wychodzi na 
zaplecze, przynosi arbuz i pyta się 
Niemca: 
- A widział pan kiedyś taki groszek?  
 

Jadą dwie blondynki maluchem. Nagle 
maluch zgasł. Jedna z nich wysiada i 
otwiera przednią maskę i mówi: 
- Ty silnik nam ukradli. 
Na co druga otwiera tylną maskę i 
mówi: 
 - Nie martw się, mamy zapasowy z tyłu. 
 
Blondynka po powrocie z urlopu 
rozmawia z przyjaciółką: 
- Wiesz, miałam fatalną podróż. Całą 
drogę pociągiem musiałam siedzieć 
tyłem do kierunku jazdy.  
- Nie mogłaś się z kimś zamienić 
miejscami?  
- Łatwo mówić, siedziałam sama w 

przedziale. 
 
Jasio i tata rozmawiają w salonie. Tata 
mówi do niego:   
- Jasiu, popatrz na swojego ojca - 
mądry, inteligentny, a Ty głupi jak ten 
stół. 
 To mówiąc zastukał w blat. Na to 
Jasio:  
 – Ktoś puka.  
- Siedź idioto, sam otworzę. 
 
 

Do Nowaków przychodzi sąsiad:  
- Czy mama jest w domu?  
- Nie ma - odpowiada Jaś.  
- A tato?  
- Nie ma.  
- A może jest babcia?  
- Babcia też zdążyła się schować. 
 

Siedzi facet cały dzień w knajpie i pije, 
zamroczony poleguje na stole z twarzą w 
kotlecie. Wieczorkiem się ocknął, 
próbuje wstać, ale nogi odmawiają mu 
posłuszeństwa.  
- Kelner - kawę! 
 Kelner przynosi, ten wypija i znowu 
próbuje wstać - i znowu nie może. 
 - Kelner - jeszcze 2 kawy!  
Kelner przynosi, ten wypija i z trudem 
wstaje. Na chwiejnych nogach wraca do 
domu, wali się na łóżko i zasypia. Rano 
budzi go telefon:  
- Czego?  
- Tu mówi kelner z baru, czy będzie pan 
dzisiaj u nas? 
 - A bo co!  
- Bo nie wiem, co mam zrobić z pana 
wózkiem inwalidzkim. 
 

Na dyskotece wiejskiej, mieszczuch 
podchodzi do dziewczyny: - Zatańczysz? 
- Nie hulom.  
Podchodzi do drugiej: 
 - Zatańczysz?  

- Nie hulom. 
 Zrezygnowany podchodzi do trzeciej i 
się pyta: - Zahulosz?  
- Z wieśniakami nie tańczę. 
 

Rozmawiają dwie blondynki: 
-Podobno byłaś na urlopie? 
-Tak. 
-A gdzie? 
-Nie wiem, jeszcze nie wywołałam 
zdjęć... 
 

Wybrały: Monika Daszczyńska  
i Monika Grzyb I LOB
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Rysunek: Sylwia Darkowska 


