


Nabieramy rozpędu… 
  Przed Wami, moi drodzy, drugi w tym roku numer naszej 

„Gazety Szkolnej”. O czym przeczytamy? M.in. o tym, jak 

wyglądał w naszej szkole Dzieo Edukacji Narodowej, o spotkaniu 

z Markiem Edelmanem, dowiecie się również o konkursie 

ekologicznym. Maturzyści z pewnością zainteresują się 

kalendarzem maturzysty. Dużą gratką będą na pewno teksty 

pierwszoklasistów. Jak wyglądały otrzęsiny z ich punktu 

widzenia? Ten temat porusza artykuł Marcina Rutkowskiego. Z 

kolei Justyna Podlasioska skomentuje, jakie ma wrażenia po 

dotychczasowym pobycie w szkole( i zdecydowanie nie jest to 

czysto pochwalny tekst… ach, ta dzisiejsza młodzież ;)). A jeśli 

mowa o opiniach o szkole, to jest jeszcze ankieta. Ale to 

pozwolę zostawid sobie na koniec. Poza tym czekają Was dwa 

sprawozdania z wycieczek do Krakowa i Torunia, debiutująca 

rubryka ,,Co, gdzie, kiedy?”, mecz Żbik Nasielsk – Orły 

Warszawa, kolejny debiut – ogłoszenia drobne, pamiętnik i humor.  

  Ankiety… tak. Ich wyniki były zaskakujące i jednocześnie…. nie zaskakujące. O co chodzi? Nowym 

uczniom podoba się szkoła. Nawet bardzo. Brak odpowiedzi negatywnych na parę pytao sprawiło, że 

zastanawiałem się nawet, czy by samemu nie dopisad. Jeszcze ktoś by pomyślał, że to oszustwo 

mające na celu pokazad, jaka szkoła jest awesome. Wyrzuciłem tez jedno pytanie, gdyż odpowiedzi na 

nie były nieco dziwne, szczególnie w kontekście całej ankiety. Ciekawe były odpowiedzi na dwa 

ostatnie, opisowe pytania, ale tu zapraszam do artykułu wewnątrz pisma. Jasne, że odpowiedzi 

należy czytad z  przymrużeniem oka… 

Na koniec -  nieco spóźnione - życzenia dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej: ,,Zacną 

rzeczą jest uczyd się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczad”.  

Miłej lektury,  

  Wasz Naczelny 

Paweł Kozłowski 
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Wywiad z ks. Tadeuszem Jabłońskim na temat inicjatywy 

„Przerwa dla Pana Boga” przeprowadzony przez Annę Bierowiec. 
 

 
- Proszę księdza, od listopada w naszej szkole 

ma być organizowana „Przerwa dla Pana 

Boga”. Jaki jest cel tej inicjatywy? Jakie ma 

zadanie? 

- Pomysł polega na tym, żeby raz w miesiącu 

podczas dużej przerwy  społeczność szkolna 

spotykała się na wspólnej modlitwie. Tę przerwę 

oddamy Panu Bogu. Duża przerwa w szkole jest 

ważna. To czas odpoczynku, czas posiłku; można 

wtedy porozmawiać z kolegą, koleżanką. A my 

chcemy ten czas poświęcić Bogu. Jest to, 

oczywiście, propozycja dla chętnych. 

- Czy księdza zdaniem dużo uczniów 

zainteresuje się takimi spotkaniami? 

- Tego nie wiem. Wiem natomiast, że człowiek 

potrzebuje wyciszenia. Inicjatywa „Przerwa dla 

Pana Boga” daje taką możliwość. Dlatego nie 

boję się, że sala, w której będą odbywały się 

spotkania, będzie pusta. 

- Kiedy będą odbywały się te spotkania? 

- Będzie to długa przerwa, w każdy pierwszy 

piątek miesiąca. 

- Kto może uczestniczyć w spotkaniach? Dla 

kogo one będą? 

- Dla każdego. Zapraszam wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi. Wiem, że 

niektórzy podczas dużej przerwy mają różne obowiązki. Ale myślę, że warto byłoby wygospodarować 

5 – 10 minut, żeby poświęcić je Panu Bogu. 

- Co młodzież może dzięki tej inicjatywie zyskać? 

- Młodzież ma szansę tu, na miejscu, w szkole odkryć, że modlitwa jest integralną częścią ludzkiego 

życia.  Będzie to również okazja, aby podczas modlitwy polecić Panu Bogu swoje sprawy: radości i 

problemy. 

- Czy celem tych spotkań jest również pogłębienie wiary? 

- Różne drogi mogą doprowadzić człowieka do Boga. Inicjatywa „Przerwa dla Pana Boga” jest jedną z 

takich dróg. Byłbym zadowolony, gdyby ktoś dzięki tym spotkaniom przybliżył się do Boga. 

- Czy księdza zdaniem takie spotkania są potrzebne? 

- Mnie osobiście modlitwa jest potrzebna, ale czy wy będziecie chcieli poświęcić jedną przerwę w 

miesiącu Bogu? I czy dla was modlitwa ma jakąś wartość? Na  pytanie – czy takie spotkania są mi 

potrzebne? -  sami sobie musicie odpowiedzieć. 

- Czy na zakończenie naszej rozmowy chciałby ksiądz przekazać nam jakieś przesłanie, którym 

moglibyśmy kierować się w życiu,  w edukacji? 

- Tak. Chciałbym przypomnieć słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, które zostały skierowane do 

polskiej młodzieży na Krakowskich Błoniach w czerwcu 2006 roku. „Budujcie swoje życie na Skale, a 

Skałą jest Chrystus”. Te słowa będą również mottem naszych spotkań „Przerwa dla Pana Boga”. 

- Bardzo dziękuję za rozmowę. 

- Mnie również było miło. Cieszę się, że mogłem przybliżyć wam tę ważną inicjatywę. 

 

 

Ania Bierowiec  

kl. I LOA 
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Dzień Edukacji Narodowej 
 

Co roku,14 października, obchodzony jest Dzień Edukacji 

Narodowej. Został on ustanowiony na pamiątkę powstania Komisji 

Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego w 1773r. 

Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych  zarówno dla 

uczniów, jak i nauczycieli. Z tego powodu uroczysta część obchodów 

w naszej szkole została przeniesiona na wtorek(13.10.09).  

Ok. godz.13.00 na hali sportowej zgromadzili się uczniowie, 

grono pedagogiczne ( obecnie pracujący oraz emerytowani 

nauczyciele),przedstawiciele Rady Rodziców i pracownicy szkoły. 

Uczniowie klas II oraz III TE pod opieką Pani M.Duchnowskiej 

przygotowali krótką część artystyczną. Następnie głos zabrał Pan 

Dyrektor, który po wygłoszeniu 

przemówienia wyczytał nazwiska 

wyróżnionych w tym roku nauczycieli i 

pracowników szkoły. Wśród nich 

znaleźli się: Pani A.Żbikowska, Pani 

H.Zielińska, Pani A.Rutkowska, Pani 

A.Ćwik, Pani D. Białorucka, Pani 

H.Ciosek oraz Pan J.Drwęcki. 

Serdecznie gratulujemy  

Grono pedagogiczne otrzymało 

życzenia od Przewodniczącej Rady 

Rodziców, po czym nastąpiło wręczenie 

kwiatów w imieniu Samorządu 

Uczniowskiego i drobnych upominków 

od poszczególnych klas. 

Ciepłe słowa usłyszeliśmy również my-uczniowie- od 

nauczycieli, którzy pamiętali, że Dzień Edukacji Narodowej to 

również nasze święto. Dziękujemy. Tym zaś, którzy zapomnieli, 

wybaczamy i dajemy szansę poprawy za rok  

 

                                                               Olga Zakrzewska  II LO 
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Z wizytą w mieście Mikołaja Kopernika 

 
  Dnia 30 września 2009 roku uczniowie klas ILO oraz  IITE    

pod opieką Pań  Bożeny Chojnackiej,                 Anny 

Stromeckiej i  Iwony Kędel  wybrali się                            na 

wycieczkę do rodzinnego miasta Mikołaja Kopernika. Toruń, bo 

o nim mowa, położony jest  w  województwie  kujawsko- 

pomorskim. Prawobrzeżna część miasta leży na Pomorzu, 

lewobrzeżna na Kujawach.  Miasto znajduje się  nad Wisłą i 

Drwęcą.  Jest dużym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i 

naukowym.  
             

   Pierwszym miejscem, do 

którego udaliśmy się było  

Planetarium,  gdzie 

obejrzeliśmy seans 

pt.  ,,Wirująca  Ziemia”. 

Patrząc uważnie 

zobaczyliśmy, że jedna z 

gwiazd praktycznie nie 

zmienia położenia, 

wyznaczając kierunki świata 

i naszą szerokość 

geograficzną - jest nią                      

gwiazda Polarna.  

Seans ,,Wirująca Ziemia” 

wiernie odtwarza 

podstawowe zjawiska na 

sferze niebieskiej w różnych 

porach roku.                                         

Dostarczył  on 

niezapomnianych wrażeń  i 

pozwolił przenieść się                                     

w świat astronomii. 

              Po wyjściu z 

Planetarium udaliśmy się 

zwiedzać miasto                                  

w towarzystwie 

przewodnika. Spacerując 

minęliśmy Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika - 

Wydział Humanistyczny, 

piękny park ,,Dolina 

Marzeń”, w którym można 

zapomnieć o problemach,  

rozkoszując się zielenią 

drzew i krzewów.  

     

 

 

      Następnie każdy z nas 

mógł zmierzyć się w starciu  

z Krzywą Wieżą - 

średniowieczną basztą 

miejską, która swą nazwę 

zawdzięcza znacznemu 

odchyleniu od pionu (1,46 

m). Toruńska Krzywa 

Wieża jest symbolem 

grzechu,  a zarazem 

miejscem, gdzie sprawdzić 

można swoją niewinność.                               

Stając pod Wieżą z plecami 

przypartymi do pochyłego 

muru, dotykając piętami 

jego cegieł  i wyciągając 

przed siebie  obie ręce, 

sprawdzamy swe sumienie. 

Jeżeli przez dłuższą chwilę 

uda nam się wytrzymać  w 

tej pozycji, oznacza to,    że 

jesteśmy bez grzechu, a jeśli 

nie to na naszym sumieniu 

ciąży                              

jakieś przewinienie.  

               Kolejnym celem 

naszej wędrówki był dom 

Mikołaja Kopernika,                   

który mieści się przy ulicy 

Kopernika 15/17.  Jest on 

prawdopodobnie miejscem 

narodzin polskiego 

astronoma.  Stanowi  zespół 

dwóch późnogotyckich 

kamienic z końca XV w.  

               Ostatnim obiektem, 

który zwiedziliśmy była  

 

Bazylika Katedralna                            

pod wezwaniem Św. Janów: 

Chrzciciela i Ewangelisty. 

Jest to budowla gotycka, 

mająca trójnawową formę o 

wysokości ok. 27,5 m. z 

czworoboczną wieżą.                   

Do wieży przylegają niższe 

aneksy,  poprzedzone 

kruchtami.  

                Uważam, że  

toruńska Starówka należy do 

jednej z najładniejszych               

w Polsce. Jest bardzo 

urokliwa, pełna zabytków, a 

zamyślona postać Mikołaja 

Kopernika zachęca 

zwiedzających do oglądania 

przepięknych, 

malowniczych kamieniczek, 

pomników oraz tryskających 

wodą fontann uwieńczonych  

różnymi posagami.     

               Zdaniem 

zwiedzających wycieczka 

należała do bardzo udanych.                                

Wyprawie towarzyszył 

dobry humor i fajna 

atmosfera. Każdy z nas 

wyjechał                 z 

Torunia bogatszy o nowe 

tajniki z dziedziny 

astronomii, życia Mikołaja 

Kopernika oraz paczką 

„toruńskiego piernika

Klaudyna Strzelecka 
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PRZYGODO, HEJ PRZYGODO! 
 

 12 października br. odbyła się wycieczka do Krakowa. Organizatorami a zarazem 

jedynymi uczestnikami tej wyprawy była klasa II LO na czele z panią Joanną Wojdan i panią 

Anną Łączyńską.  

 

Nasz wyjazd miał 

swój początek o godzinie 

05:00, jednak pomimo tak 

wczesnej pory każdego z nas 

przepełniała radość i chęć 

poznania nowych miejsc (bez 

względu na panującą 

powszechnie senność)! 

Pomimo tego, iż na ten dzień 

zamówiliśmy sobie piękną i 

słoneczną pogodę to i tak padał 

deszcz! Jednak i to do niczego 

nas nie zniechęciło, ponieważ z 

góry byliśmy nastawieni na 

świetną zabawę!  

 

 Po długiej podróży 

dotarliśmy do pierwszego 

punktu wycieczki, a 

mianowicie do Chojnic, gdzie 

znajduje się stary i ogromny 

zamek. Jego widok „z dołu” 

był imponujący, więc czym 

prędzej chcieliśmy dostać się 

na szczyt góry, na której był on 

usytuowany. Drogą, 

prowadzącą na średniowieczny  

 

 

dwór było strome zbocze, 

dlatego należało patrzeć pod 

nogi (najlepiej własne jak i 

kolegi). Po dotarciu na sam 

szczyt mieliśmy okazję 

przyjrzeć się z bliska starym i 

dosyć przerażającym murom 

zamkowym.  

 

Kolejnym punktem 

naszej wyprawy był Kraków, a 

dokładniej to, co się tam 

znajduje, czyli Sanktuarium w 

Łagiewnikach, które 

zwiedziliśmy od samych 

podziemi aż po piętra 

wzniesione wysoko nad ziemią, 

z których można było obejrzeć 

zachwycającą panoramę 

miasta. Po wizycie w 

Łagiewnikach udaliśmy się 

oczywiście na Wawel, który 

także odkrył przed nami swoje 

tajemnice, a to za sprawą 

multimedialnych 

przewodników! Ta nowoczesna 

forma oprowadzania turystów 

po krakowskim zamku bardzo  

 

przypadła nam do gustu! 

Następnie przeszliśmy do 

„serca Krakowa”, czyli na 

Stare Miasto. Jest to miejsce, w 

którym z łatwością można 

uwierzyć w panującą tam 

magię... 

 

 No cóż, ale wszystko 

co dobre szybko się kończy – 

tak też było w naszym 

przypadku! Gdy wybiła 16:00 

wyruszyliśmy spod pomnika 

Adama Mickiewicza prosto na 

parking, gdzie czekał na nas 

autobus, a to łączyło się rzecz 

jasna z powrotem do domu.  

Po dotarciu na miejsce 

byliśmy zmęczeni a zarazem 

zadowoleni z faktu, iż udało 

nam się odwiedzić tyle 

pięknych miejsc, a tym samym 

bliżej poznać nasz kraj! 

Jestem przekonana o 

tym, że każdy z uczestników 

tej wyprawy sądzi, iż była ona 

po prostu UDANA! 

 

                                                    Paulina Żebrowska , kl. II 

LO 
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Ankiety z odpowiedziami pisemnymi 
  Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ankieta jest dziełem zbiorczym. Pytania 

przygotowała Jola Pichalska, ankiety zostały wypełnione przez uczniów dzięki 

życzliwości Pani Magister Agaty Żbikowskiej, a odpowiedzi spisał i 

skomentował niżej podpisany. Tyle tytułem wstępu. 

5. Co byś zmienił/a na lepsze w szkole? Podaj kilka propozycji, wypowiedź uzasadnij.  

  W wypadku tego pytania obyło się bez jakiś kontrowersji czy wyjątkowo śmiesznych 

tekstów.. Dosyć często występował lakoniczne ,,nic” czasem opatrzone dodatkowym 

,,wszystko jest ok./spoko”.  Co jakiś czas w odpowiedziach padało stwierdzenie, że w szkole 

jest trochę za zimno (szczególnie w klasie nr.10). Drugą najczęściej poruszaną kwestią było 

uruchomienie radiowęzła na przerwach. Ciekawym pomysłem, zaprezentowanym przez 

dwoje uczniów jest nie zadawanie prac domowych przed kartkówkami, choć nie wiem, czy to 

zgodne ze statutem. W razie czego zainteresowani z pytaniami powinni się zwrócić do 

przewodniczącej sekcji dotyczącej praw uczniów, wspomnianej Joli Pichalskiej. Na pewno 

będzie skłonna pomóc. Kolejna sprawa: grupa uczniów chce zajęć pozalekcyjnych z 

badmintona. To z kolei sprawa powinna zainteresować przewodniczącego sekcji sportowej;). 

I na koniec: uczniowie narzekają na mała liczbę wycieczek. Jednak raz, że to 

pierwszoklasiści, dwa, minęły raptem niecałe dwa miesiące nauki, więc można powiedzieć, 

że wszystko przed nimi;). 

 

6. Co najbardziej podoba Ci się w Twojej obecnej szkole? Odpowiedź uzasadnij. 

  Tu się dopiero działo! To na pewno najzabawniejsze pytanie;). Rzecz jasna, nie obyło się 

bez odpowiedzi w stylu ,,wszystko” ale stanowiły one mniejszość. Z normalniejszych 

odpowiedzi: uczniom podoba się sklepik(szczególnie możliwość kupienia w nim ciepłych 

potraw) i klub  ,,Przerwa”. Poza tym dobre wrażenie sprawia hala sportowa. Pierwszoklasiści 

cenią w szkole spokój , kulturę, dobrych nauczycieli i ogólnie miłą atmosferę. Wiele osób 

chwaliło również swoje klasy. Z ciekawszych i oryginalniejszych odpowiedzi: ktoś się cieszy, 

że nie śmierdzi w podziemiach, tak jak u niego w gimnazjum. Tak, to wymaga głębszego 

przemyślenia;). Za to pewna dziewczyna z klasy I LOB w tej rubryce wpisała….chłopcy. Jako 

samozwańczy przedstawiciel męskiej części szkoły serdecznie pozdrawiam.  

I to by było na tyle. Ogólnie pierwszoklasistom podoba się nasza szkoła. Mają pewne 

zastrzeżenia, ale nobody’s perfect. Na koniec wypada im powiedzieć, że to, jak wygląda i 

będzie wyglądać szkoła, zależy również od nich.                                         Paweł Kozłowski 
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                          Zdaniem pierwszaka…. 

 
  Dwa miesiące szkoły za nami. Sprawdziany, niezapowiedziane 

kartkówki czy też odpytywania spędzają nam sen z powiek. Toteż 

zainteresowana zdaniem tegorocznych pierwszaków na temat 

szkoły, zadałam im kilka zajmujących i ciekawych pytań. 

 
  Uczniowie z klas 

pierwszych 

odpowiadali bardzo 

chętnie na zadawane 

im pytania. 

Stwierdzili, że 

dokonali właściwego 

wyboru szkoły i są 

bardzo zadowoleni z 

poziomu nauczania. 

Według nich 

nauczyciele są bardzo 

wyrozumiali i w 

przyjemny sposób 

przekazują swoją 

wiedzę. Pokazują 

możliwości spędzenia 

aktywnie czasu poza 

lekcjami. Liczne koła 

zainteresowań oraz 

wszelakiego rodzaju 

zajęcia sportowe to 

bardzo ciekawa 

alternatywa dla 

uczniów naszej 

szkoły. 

 

  Są jednak w naszej 

szkole rzeczy ,które 

byśmy my jako 

pierwszoklasiści 

chcieli zmienić. 

Mianowicie chodzi o 

szkolny radiowęzeł, 

którego nam bardzo 

brakuje na długiej 

przerwie. W czasie 20 

minut każdy chciałby 

się zrelaksować przy 

odrobinie dobrej 

muzyki ze szkolnych 

głośników. Pomysł w 

szkole zyskał poparcie 

i myślę ,że to dobry 

znak i Pan Dyrektor 

przychyli się do 

naszej prośby. 

 

  Co jednak się tyczy 

lekcji WDŻ oraz 

obowiązkowej 

matematyce na 

maturze ,tu zdania są 

bardzo podzielone. 

Zdaniem wielu 

uczniów 

obowiązkowe zajęcia 

Wychowania do życia 

w rodzinie to lekka 

przesada, niemniej 

jednak powinniśmy 

zdawać sobie sprawę 

z konsekwencji zbyt 

wczesnego 

współżycia. Na 

lekcjach  WDŻ  

omawiane są  i 

wyjaśniane bardzo 

ważne kwestie 

dotyczące rozsądnego 

i z punktu widzenia 

dojrzałego myślenia 

młodego  człowieka, o 

zakładaniu rodziny. Z 

kolei matematyka 

znalazła bardzo małą 

grupę zwolenników 

,którzy uważają, że 

ten przedmiot jest 

bardzo potrzebny w 

naszej dalszej 

karierze. Matematyka 

uczy logicznego i 

kreatywnego 

myślenia. Ale 

uważam, że 

matematyka powinna 

pozostać przedmiotem 

wyboru , a nie 

obowiązku czy 

przymusu jak to 

twierdziła większość 

ankietowanych .    

 

Justyna Podlasińska 
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Kalendarz maturzysty 
 

 

 

                                       3 listopada- Próbna matura z matematyki 
                                                                                                24-27 listopada- OPERON próbna matura: 
                                                                                język polski, matematyka, język obcy oraz 
                                                                                przedmiot wybrany. 
 

 
 
22 grudnia-ostatni dzień przed przerwą           
świąteczną, powrót do szkoły 4 stycznia           
18 grudnia-przybliżony termin składania       
deklaracji dotyczących  egzaminu                    
zawodowego                                                                    

                                                                                  

                                                                         
                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
s.10 

Listopad 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23/30 24 25 26 27 28 29 

Październik 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Grudzień 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Styczeń 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 



 

 

 

 

                   
 
 
 
 

7 lutego-czas złożyć ostateczną deklarację 
o przedmiotach maturalnych.              
Do tego dnia dyslektycy, dysgraficy       4 marca-otwarcie Xlll Międzynarodowego     
osoby innymi zaburzeniami składają                                Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2010.                                            
też w sekretariacie szkoły opinie                                    Salon trwa 3 dni. 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.    
1-14 lutego- ferie zimowe                                                     
  

 

7 kwietnia- przybliżony termin złożenia  4 maja- Pierwszy egzamin maturalny 
dyrektorowi szkoły bibliografii                                  Na dobry początek: pisemny język  
wykorzystanej do opracowania tematu                       polski. 
prezentacji.                                                         5 maja- Egzamin z matematyki. Po raz 
30 kwietnia- koniec zajęć szkolnych                pierwszy od 25 lat obowiązkowy dla                                                                
                                                                                 wszystkich maturzystów.                            
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-24 czerwca-Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach:                                    
Technika Ekonomisty i Technika Handlowca 

30 czerwca-Ostateczny termin rozdania świadectw dojrzałości. 
Opracowała: Paulina Lewandowska 

s.11 

Luty 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

Marzec 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Kwiecień 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Maj 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24/31 25 26 27 28 29 30 

Czerwiec 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     



Otrzęsiny z widoku 

pierwszaków 

 

  23 września stał się dla 

nas ,,kociaków’’ jednym  

z niezapomnianych, pełnych 

wrażeo i śmiechu dni  

w szkole. Już od rana 

starsze koleżanki ubrały nas  

w oryginalne stroje. Jednak 

to nie wszystko. O godzinie 

13:20 na szkolnym placu 

odbyły się konkurencje 

klasowe i ochrzczenie 

każdego pierwszaka.  

To niesamowite przeżycie gdy idziesz boso po szyszkach, potem zostajesz 

obsypany mąką i na koniec jesz smakołyki zrobione przez starsze klasy w 

postaci ciasta i napoju o nazwie ,,Mocny full’’. Ciasta jeszcze przeszły przez 

nasze gardła ale napój? O fuuj coś obrzydliwego. Najwięcej jednak emocji 

wywołały konkurencje klasowe. To coś niesamowitego, gdyż jako klasa znaliśmy 

się ledwo miesiąc i potrafiliśmy stworzyd zgraną grupę i zająd pierwsze miejsce. 

Naprawdę otrzęsiny to jeden z niesamowitych dni w szkole.                                   

 

Marcin Rutkowski 



Spotkanie z 

Markiem 

Edelmanem 
  Dnia  odbyło się w naszej szkole niezwykłe przedstawienie poświęcone postaci Marka 

Edelmana. Człowiek ten był jednym z ważnych członków powstania w getcie warszawskim, 

które wybuchło w święto Paschy, 19 kwietnia 1943 r.  

Niezwykłośd przedstawienia 

opierała się na jego formie i 

treści. Zamiast lektora, któryby 

opowiadał o tym człowieku 

wspomagając się najwyżej 

zdjęciami nastrojową muzyką, 

zaprezentowano nam 

rozmowę Edelmana z 

dziennikarką Hanną Krall, co 

stało się przyczynkiem do 

napisania przez nią książki  

,,Zdążyd przed Panem 

Bogiem”.  Żeby wciągnąd 

widza, stworzono iluzję, że 

uczniowie są świadkami tego 

,,wywiadu”. Były powstaniec 

ociąga się z odpowiedziami na 

pytania dziennikarki, ale 

stopniowo nurza się w swoje 

wspomnienia i opowiada swoją 

historię… 

  Pojawiają się opisy przyczyn 

wybuchu powstania, chod są 

raczej w tle opowieści. 

Ważniejsze są trudy życia w 

getcie, okrucieostwo 

oprawców i próby zachowania 

własnej godności w tych 

trudnych warunkach. Oraz 

wybory moralne, gdyż 

Edelman, jako pracownik 

medyczny mógł ratowad 

niektórych ludzi przed 

wywózką do obozów 

koncentracyjnych. Ale jako 

członek Żydowskiej Organizacji 

Bojowej musiał wybierad 

między niesieniem pomocy 

ludziom ważnym dla ŻOB a 

przyjaciołom  i ich krewnym. 

Znaczące są różne 

makabryczne żarciki(,,abażury 

z ludzkiej skóry) i pewien chłód 

w stosunku do opisywanych 

zdarzeo. Wydaję mi się, że był 

to jego sposób na oswojenie 

się potwornościami, które 

przeżył, inaczej pewnie by 

zwariował. Warto też 

przytoczyd scenę, która 

pojawia się na początku i pod 

koniec przedstawienia. Otóż na 

beczce po ogórkach stoi Żyd, a 

hitlerowcy pośród śmiechu 

gapiów obcinają mu brodę. Ta 

scena oddaje sens walki. 

Chodziło o to, aby nie byd jak 

ten człowiek, aby nie pójśd jak 

barany na rzeź, zachowad 

swoją godnośd. Jest w tym 

heroizm, ale nie ten 

górnolotny, ale jakiś inny, 

bardziej prostolinijny, głęboko 

ludzki, wypływający z istoty 

człowieczeostwa.  

  Duża w tym zasługa   

grającego Marka Edelmana. I 

chod ani on, ani wcielająca się 

w Hanne Krall fizycznie nie 

przypominają odtwarzanych 

postaci, to umieli wczud się 

znakomicie w swoje role. Duża 

też w tym zasługa znakomitych 

monologów i dialogów. 

Czasem pojawiała się muzyka, 

szczególnie często puszczano 

jeden motyw, który miał 

zapewne symbolizowad 

powracające wspomnienia 

Edelmana.  

  Spotkanie z Markiem 

Edelmanem było pouczające i 

poruszające. Pokazywało, że w 

każdej sytuacji życia trzeba 

zachowad godnośd i 

człowieczeostwo.  

  Paweł Kozłowski 

s.13 



Sylwetki naszych uczniów 

ZNANI I LUBIANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Angelika Wierzbowska 

                                                                                                 Urodzona 15 maja 1991.r. 

                                                                                                 Uczennica Klasy 3 TE.  

 

   W naszej szkole zasłynęła jako znakomita graczka tenisa stołowego.  

Swoją przygodę z tym sportem rozpoczęła już pod koniec podstawówki, mając 

12 lat. Wygrywała zawody gminne, powiatowe a nawet doszła do szczebla wojewódzkiego, 

gdzie zajęła 10 miejsce na 35 startujących dziewczyn. 

     Poważniejsza gra zaczęła się, gdy przystąpiła do sportowego klubu PLUKS Cieksyn. 

Ciężkie treningi i pasja do tego sportu pozwoliły jej osiągnąć kolejne sukcesy. 

Znalazła się na 32 miejscu najlepszych zawodniczek w Polsce. Wyjeżdżała również na różne 

prestiżowe zawody ogólnopolskie, gdzie radziła sobie również dobrze. Są to duże sukcesy jak 

na ten wiek, gdyż miała wtedy 14 lat. 

     Zaczynając edukację w naszej szkole, rozpoczęła również kolejny dobry etap zawiązany z 

tym sportem. Osiągnęła znakomite wyniki : pierwsze miejsce w gminie jak i w powiecie, za 

co jesteśmy jej ogromnie wdzięczni. 

     Oprócz tenisa Angelika interesuje się piłka nożną i siatkówką. 

Będąc w gimnazjum, mając 15 lat , podczas gminnych zawodów w piłkę nożną  

wypatrzył ją trener i zaproponował grę w klubie AKS Mewa Krubin.  

Tam osiągała kolejne  sukcesy. Na turnieju ogólnopolskim piłki nożnej dziewcząt została 

wybrana najlepszą atakującą zawodów. 

    Ucząc się w naszej szkole rok temu zajęła wraz z drużyną 1 miejsce w szkolnych zawodach 

piłki halowej dziewcząt. 

    Siatkówka jest sportem , który również sobie ceni. Systematycznie uczestniczy na SKS. 

Dwa lata temu w szkolnych zawodach w tej dziedzinie sportu nasza szkolna drużyna zdobyła 

2 miejsce, a rok temu 4, co jest również  w pewien sposób zasługą Angeliki. 

    Jak widać nasza szkoła posiada utalentowaną zawodniczkę. Nie pozostaję nam nic więcej 

jak życzyć dalszych sukcesów oraz możliwości dalszego rozwoju. 

 

                                         Sylwia Malon 
s.14 

 



CO? GDZIE? KIEDY? 
 Witam wszystkich czytelników. W tym nowo powstałym dziale każdy z was ma szansę dowiedzieć się o 

bieżących wydarzeniach kulturalnych oraz przedsięwzięciach skierowanych do młodzieży, mających miejsce w 

naszym mieście. Postaram się, żeby informacje były dość przejrzyste i łatwo znajdowały swoich odbiorców. 

Znajdziecie tu na pewno wiadomości o wszelkiego rodzaju koncertach, gdyż jest to temat mi najbliższy. Co prawda 

nasze miasto nie organizuje takowych zbyt często, ale miejmy nadzieje, że dzięki waszym chęciom uczestnictwa w 

tego typu imprezach będzie ich co raz więcej. Zobaczmy więc co prócz muzycznych doznań oferuje nam w 

najbliższym czasie NOK.  
Lecimy! ]:-) 

 
KONCERTY: 
 31.10.09r. sobota godz. 18:30 w NOK- 

„Rockowe granie” w Nasielskim Ośrodku 

Kultury. 

Wystąpią: 

„Radio Bagdad”- zespół z Trójmiasta grający w 

klimatach Rock/Punk. 

„Naiv”- kapela łącząca elementy Punka, Muzyki 

alternatywnej oraz Rocka. 

Cena biletów: 10 zł w przedsprzedaży, 15 zł w 

dniu koncertu. 

Przedsprzedaż biletów zostanie uruchomiona 19 

października. 

Koncert zapowiada się naprawdę ciekawie. 

Obie formacje grają muzykę żywą, energiczną, w 

dwóch słowach „dającą kopa”! Nie mam 

wątpliwości, że chętnych do skakania pod  sceną 

w rytmie rockowego brzmienia nie zabraknie 

 

 12.11.09r. czwartek godz. 18:00 w NOK- 
„Rockandrollowe Święto Narodowe”. 

Wystąpią: 

„Sexbomba”-  kombinacja melodyjnego punk 

rocka i rockandrolla wprost z Legionowa. 

„Tama”- również mieszkańcy Legionowa, swoje 

brzmienie określają jako rockandrollowe. 

„Lock Head”- nasz Nasielski „zespolik” 

obracający się w klimacie „mocniejszego” rocka 

(sięgają po różne utwory, różnych wykonawców 

ale mają również kawałki swojego autorstwa). 

Cena biletów: 10zł  

Będzie to na pewno pamiętny koncert! 

„Sexbomba” jest zespołem, który ma już długą 

historię, sporo nagranych płyt a fakt, iż ich 

kariera zaczęła się na Festiwalu w Jarocinie 

świadczy o tym, że chłopaki nieźle grają i z 

sensem śpiewają . Maja swoich fanów w całej 

Polsce, więc warto przyjść i samemu ocenić czy 

zasługują na dobre słowo. Co ciekawe wokaliści 

z „Sexbomby” oraz „Tamy”, to ojciec i syn, 

także genetyka dała o sobie znać i przekazała 

talent młodszemu pokoleniu   Ze sceny będą 

leciały iskry, trociny, a ilość decybeli wgniecie 
publikę w fotele! 

 

COŚ KSZTAŁCĄCEGO: 

 Nauka gry na gitarze- czwartki w godz. 

15.30- 17.00. 

 Nauka gry na perkusji- środy w godz. 

15:30- 17:00 

 Nauka gry na bębnach d’jembe: czwartki  

 o godz. 17:00 

Wszystkie zajęcia odbywają się w 

budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury. 

 

CO JEST GRANE?: 

 Dzieci Ireny Sendlerowej- (USA, 2009)  

Dramat biograficzny, czas 95 min. 

Historia Ireny Sendler, która podczas II 

wojny światowej uratowała ponad 2,5 tysiąca 

żydowskich dzieci, wywożąc je z warszawskiego 

getta. Na film wybieramy się całą szkołą 28 

października. 

 Galerianki- (Polska 2009) Dramat  

Obyczajowy czas 82 min. 

DATA: 

06.11.2009 (piątek) 

07.11.2009 (sobota) 

08.11.2009 (niedziela) 

GODZINA: 19:00 

CENA BILETU: ulgowy-12zł, normalny-15zł 

 Weronika postanawia umrzeć- (USA, 2009) 

 Dramat obyczajowy, czas 103 min. 

DATA: 
13.11.2009 (piątek) 

14.11.2009 (sobota) 

15.11.2009 (niedziela) 

GODZINA: 18:00 

CENA BILETU: ulgowy-12zł, normalny-15zł 

Długo oczekiwana ekranizacja kultowej powieści 

Paula Coelho. 

 

 

 

 
Aleksandra Popowska kl. II LO 
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Ogłoszenia drobne 

 
 

 
 

Sprzedam Ipoda Creative Zen Vision M: 30 GB Black, mało używany w bardzo 
dobrym stanie. Cena do uzgodnienia.  
Dominika Kordulska IILO 

 
 

Sprzedam ciężki pług koleśny (w 100% sprawny!) i chomąto, wszystko w stanie 
idealnym. Cena również do uzgodnienia. Ewentualnie zamienię pług na 300 
snopków siana. Więcej informacji okazyjnie przy negocjacjach.  
 
Dominika Kordulska kl. II LO  

 
 
 

Kupię nawóz. Pilne!  
 
Krzysztof Gawęda kl. II LO 

 

 

Udzielę lekcji z sarkazmu i ironii. Tego nie można się nauczyć, ale warto 
próbować. Drogo, lecz polecam!  
 
Paulina Żebrowska kl, II LO  

 

Papierowe pistolety, sztylety oraz inna niebezpieczna broń na zamówienie. Tylko 
teraz niesamowita okazja: kup pistolet, a magazynek (i tak ukradną) dostaniesz 
gratis!  
 
Olga Zakrzewska, kl. II LO  

s.16 

Kupimy!  
 
Suchy chleb dla konia .  
 
Klasa 3 LO  



Mecz Żbik Nasielsk – Orły Warszawa 

 

  W ostatnim meczu nasza drużyna 

wygrała z Orłem Warszawa 2-0. Jednak 

mecz ten w pierwszej połowie nie 

zapowiadał wygranej Żbika. Chłopakom 

nic nie wychodziło, za to przeciwnicy 

mieli kilka okazji podbramkowych.  Lecz 

po przerwie drużyna ożyła, nie dając 

szans chłopakom z Pragi na 

jakiekolwiek zbliżenie do naszej bramki.  

 Bramki dla naszych strzelił niezawodny Kamil Stańczak 

oraz Adrian Jagiełło . Natomiast zawodnikiem meczu został, 

uczący się w Liceum im. Iwaszkiewicza, Paweł Gąsiorowski. 

  

 

 

Agnieszka Bącik  

  

s.17 



KARTKA Z PAMIĘTNIKA 

    Jak ja nie lubię jesieni. Wszystko jest takie szare, ponure i pogoda ciągle 

„pod psem”. Nic nie chce mi się robić. Człowiek czuje się senny,  a mama ma 

więcej prania, gdyż jest mokro i czasem można całkiem przypadkiem zostać 

przykrytym bardzo dużą falą wody z kałuży. Ludzie to nic nie myślą… Ja, 

gdybym jechała samochodem, to uważałabym na przechodniów. Niestety, 

nie wszyscy są tacy ostrożni jak ja. właśnie dziś miałam żywy tego dowód. 

No, ale zacznę od początku.  

   Dzień jak co dzień, rano szkoła, a po szkole wolność. Wróciłam do domu 

bardzo, ale to bardzo zmęczona. Zdążyłam zrzucić z ramion plecak i nawet 

dobrze nie weszłam do domu, gdy w drzwiach ujrzałam moją kochana, 

mądrą siostrzyczkę. Oznajmiła mi, że bardzo by jej było miło, gdybym 

szybciutko zrobiła jeszcze zakupy. Więc ja, wzór pomocnej i życzliwej 

siostry, zgodziłam się, chociaż mój żołądek z głodu przyrósł mi już do 

krzyża. Szłam bardzo szybko osiedlową, błotnistą drogą i słuchałam 

muzyki. W końcu ujrzałam wybawienie =), cel mojej wędrówki – sklep. 

Byłam taka szczęśliwa, gdy nagle usłyszałam, że podąża za mną rozpędzony 

samochód. Pomyślałam: „Ee, koleś sobie przejedzie, ja spokojnie przejdę, 

zrobię zakupy i wszyscy będą zadowoleni.” Niestety, nie wzięłam pod 

uwagę tego, że mój scenariusz był za piękny, żeby był prawdziwy. I tak było. 

Dziadek jechał z taką prędkością, że nie zdążył (a może nie chciał) zwolnić 

koło kałuży, która była prawie takich rozmiarów jak nasza Nasiołka i nakrył 

mnie super falą wody z błotem. Od góry do dołu byłam mokra. Myślałam, że 

wyjdę z siebie. Chciałam nawet krzyknąć, co o nim myślę, ale gość za 

kółkiem nie zdążył nawet zajarzyć, że mnie opryskał. Cóż, nawet gdyby 

spojrzał, co się stało z biedną dziewczyną, to pewnie nawet by się nie 

wzruszył. I gdzie tu kultura ? Gdzie maniery? 

Gdzie słowo PRZEPRASZAM? Co niektórym 

przydałyby się okulary ze szkłami takimi jak 

denka w słoiku po musztardzie, żeby lepiej 

widzieli. Ale jak to przysłowie mówi: „ Pan 

Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy…” Kiedyś 

też kupię sobie samochód… 

                                           Marta Trzcińska III LO 

s.18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niemożliwe jest polizanie własnego łokcia? 

Gdy mocno kichasz możesz złamać sobie żebra? 

Budowa ciała świni uniemożliwia jej spojrzenie w niebo? 

Założenie słuchawek tylko na jedną godzinę powoduje wzrost ilości bakterii w Twoim uchu o 700%? 

Zapalniczkę wynaleziono wcześniej niż zapałki? 

Kwakanie kaczki nie powoduje echa i nikt nie wie, dlaczego? 

W swoim życiu, w czasie snu zjadasz około 70 insektów i 10 pająków? 

(Mmmmh!) 

Dokładnie jak odciski palców, odcisk języka jest niepowtarzalny? 

Ponad 75% osób, które to czytają będą próbować polizać swój łokieć? 

To jest naprawdę niemożliwe! 

Gdy uderzasz głową w mur spalasz 150 kalorii.  

Karaluch bez głowy żyje przez 9 dni zanim umrze z głodu? 

Słonie są jedynymi zwierzętami, które nie potrafią skakać. (I chyba dobrze). 

 Rozgwiazdy nie posiadają mózgu.(Znam laski, u których jest podobnie). 

Niedźwiedzie polarne są mańkutami. (No i?) 

 

 
 

-Nauczyciele to skarb trzeba go głęboko zakopać :D 
-Nauka to światłość, jednak szkoda prądu 
-Kto się nauczy ten śpi i mruczy 
-Szkoła- ludzie ludziom zgotowali ten los 
-Nauka to przyjemność, szkoda, ale nie mam czasu na przyjemności 
-Nauka jest jak balsam, ale tylko głupi balsamuje się za życia. 
 

 
Jasio pyta ojca wyruszającego 
na polowanie:  
-Tato, dlaczego ty się boisz 
zajęcy?  
-Wcale się nie boję.  
-To, czemu zabierasz ze sobą 
strzelbę i psa? 
 
Do sklepu została zatrudniona 
nowa ekspedientka - blondynka. 
Pierwszy dzień pracy: 
-Dzień dobry. 
-Dzień dobry. 
-Poproszę płyn do naczyń 
,,Ludwik". 
-Przykro mi, ale nie mamy takiego. 
Do blondynki podchodzi 

pracodawca: 
-Proszę pani, jeżeli nie mamy 
jakiegoś produktu proszę go 
zastąpić innym np. jeżeli nie mamy 
,,Ludwika", proszę zaoferować 
,,Pur". 
-Dobrze. 
Drugi dzień pracy: 
-Dzień dobry. 
-Dzień dobry. 
-Poproszę papier toaletowy. 
-Przykro mi, ale nie mamy papieru 
toaletowego. Może być papier 
ścierny? 
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