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Zamiast „Wstępniaka” 

 

Nasielsk - 

Warto 

powracać ! ! ! 
 

Nasielsk jest malutkim miastem 

na Mazowszu, otoczonym zielenią, 

malowniczymi lasami i piękną rzeczką. 

Zaśmieconymi lasami i brudną rzeczką. 

Nie powiem - miejscowe służby 

porządkowe (ZGKiM) robią sporo i 

ciągle ich gdzieś widać, ale mimo ich 

wysiłków wszędzie leżą śmieci. Stare 

chodniki, odpadające tynki i napisy na 

murach w stylu („ … w d*pę 

dzielnicowemu”, „JP na 100%”, itp.) nie 

zachęcają do spacerów. W parku, 

gdzie powinni siedzieć np.; zakochani, 

siedzą żule i menele, więc też nie 

można pochodzić. Fontanna nie 

działa, a nasz pomnik Jana Pawła II  

jest zwrócony tyłem do kościoła 

(nawiasem mówiąc mógłby być lepszy 

i ładniejszy - 2 metrowy cokół i nagle 

malusieńka głowa papieża...). Nie 

mamy też w mieście jako takich 

restauracji, itp. - Stary Młyn, 2 pizzerie i 

budka z hot-dogami. Jeśli jesteś młody 

i chcesz się zabawić, to nie licz na 

jakieś puby czy kluby - chyba, że biba 

w remizie :/. Ale takie imprezy są na 

większości polskich wsi, więc, niestety, 

żaden to argument. W tym mieście po 

prostu nie ma co robić. Syf, bród i 

ubóstwo.  

A żeby było śmieszniej, to na 

pociechę wybudowali nam 3 

hipermarkety, a za parę lat to pewno i 

kolejne dostawią. Niby fajnie, bo jest 

konkurencja i można coś tanio kupić, 

ale małe miejscowe sklepy upadają z 

braku klientów, więc za parę lat nie 

zjemy już sobie ciepłego chlebka z 

GS'u czy świeżej, soczystej szyneczki z 

mięsnego. Paczki, puszki, konserwy i 

TESCO VALUE - oto nasza przyszłość. 

Żeby było łatwiej do tych marketów 

dojechać, to nam światła postawili - 

spoko i tak przechodzę na czerwonym 

;), albo „za” światłami. Jak jadę z 

ojcem do miasta, to skręcamy 

wcześniej, tylko po to, by nie stać na 

światłach! Dziękuję bardzo - z moim 

szczęściem na zielone bym się, 

niestety, nie doczekał. 

 Szare bloki, szare zabudowania, 

zero jakichś zabytków czy innych 

ciekawych miejsc - krótko mówiąc, 

piekielnie nudne miasto. Z mojego 

punktu widzenia - młodego człowieka, 

które chce się po prostu dobrze bawić, 

to miasto jest niczym więzienie, niczym 

klatka! Za 2 lata (mam taką nadzieję 

xD) skończę liceum i uciekam stąd - 

narka! To miasto jest bez przyszłości - 

jeśli ktoś chce poważnie myśleć o 

swoim rozwoju i karierze, to powinien 

jak najszybciej uciekać stąd!  

No, ale nic - narzekania ciąg 

dalszy. Zimą są zaspy po brzuch, bo 

panowie z ZGKiM'u są jak zwykle 

zaskoczeni zimą ;), a latem latają mi 

nad głową samoloty - kochani 

spadochroniarze... Miasto pełne 

pijaków i rycerzy ortalionu jeżdżących 

„stjuningowanymi” golfami II (no 

chyba, że kumpel pożyczy to III) - 

otwierają tacy wszystkie szyby w aucie, 

ustawiają głośność na max'a i... nie 

mam nic do techno, ale jak ci taki 

dresik jedzie przez miasto 5 km/h, bo 

myśli, że jest fajny, to się można 

naprawdę zirytować. Lansik, lansik...  

Mamy w Nasielsku (przy 

gimnazjum) piękną, dużą halę 

sportową - ale jaka ona nasza, skoro 

nigdy nie ma pewności, że się na niej 

zagra - pomimo tego, że jesteśmy 

zapisani! Zdarzały już się takie historie, 

kiedy po przyjściu pod halę, 

zostawaliśmy odprawieni z kwitkiem, 

bo hala już była zajęta i ktoś inny na 

niej grał. Co z tego, że to my mieliśmy 

teraz zarezerwowaną halę! Oj, 

nieładnie...  
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No cóż, mamy też rynek miejski - 

stary był na twardym betonie, a teraz, 

ten nowy - na jakimś piasku 

zmieszanym z kamieniami - przecież 

tam sobie można nogi połamać! 

Zamienił stryjek siekierkę na kijek!  

No, jedyne czym się możemy 

pochwalić to przepiękny, duży, 

zabytkowy już kościół - najfajniej jest 

jak o 6 nad ranem mam pobudkę - bo, 

przez te głośniczki na wieży 

napiernicza na cały Nasielsk „Apel 

Jasnogórski”! O 9 w nocy zresztą też - 

no, po co to? Jak się w niedzielę do 

kościoła wybierzesz, to fajnie też 

przedstawia się sprawa dojazdu - ta 

droga przy świątyni powinna być 

jednokierunkowa, ale nie dość, że 

stają samochodami po jednej stronie, 

to jeszcze jedni jadą w jedną stronę, a 

drudzy w drugą! I trąbienie, korki, 

nerwy... Ech, - zrobili parking, a tamci 

dalej uparcie zatrzymują się przy 

drodze. Z tego całego parkingu, 

nawiasem mówiąc, to też jest ciężko 

wyjechać, bo przecież utalentowani 

niedzielni kierowcy stają po bokach, w 

środku, w poprzek, a potem czekaj 

sobie cierpliwie bo cię jakiś dziadek 

przystawił! 

 Teraz w mieście (oprócz policji, 

która jak tylko kogoś złapie rano i ma 

już kaskę na sajgonki i colę, to do 

wieczora ma fajrant) powstała Straż 

Miejska. Super - Ci panowie to już w 

ogóle lubią się do wszystkiego 

przyczepiać - jak sobie przejdę przez 

ulicę w niedozwolonym miejscu, to 

mnie oczywiście spiszą, ale jak mam 

od dresów w łeb dostać, to już ich nie 

ma! „Dżizas”, w tym mieście cokolwiek 

by nie zrobili nowego, to zawsze jest to 

poroniony pomysł, który tylko uprzykrza 

życie :(... 

 Ale wracamy już do 

narzekania. Aby dzieci miały się gdzie 

bawić w Nasielsku, powstał plac 

zabaw - ot, 2 huśtawki, zjeżdżalnia, 

karuzela i parę bujanych koników - no 

naprawdę jak na miasto liczące 

ponad 7,500 mieszkańców, taki jeden 

„ogromny” plac zabaw, to aż za dużo! 

A jeszcze jaka wspaniała lokalizacja! W 

parku, gdzie siedzą pijacy sączący 

tanie wino, pomiędzy najruchliwszą 

drogą w Nasielsku, a starą rozwalającą 

się ruderą - przecież to się może w 

każdej chwili zawalić! A obok bawią 

się dzieci! I tak cud, że plac został 

ogrodzony płotkiem. Ale i tak taki 

półmetrowy płotek nie czyni z naszego 

miejskiego placu zabaw bezpiecznego 

miejsca. No, ale po co wydawać 

pieniądze na bezpieczeństwo dzieci, 

skoro można zakupić nikomu nie 

potrzebne słupki drogowe! Ach, 

prawie zapomniałbym o tych 

słupkach, które zostały postawione 

przy światłach, przy przystanku, przy 

starym rynku, i ogólnie mówiąc 

wszędzie - stoją takie przy drodze w 

odstępie co pół metra, a takie to 

potrzebne... Ruch utrudniają, 

zatrzymać się nie ma gdzie, przejść 

przez ulicę ciężko, bo trzeba przecież 

aż do pasów dojść, nie mówiąc nawet 

o tym, że 2 samochody zostały już 

skasowane przez to ustrojstwo... I to 

właśnie na takie „inwestycje” idą 

nasze podatki! Cud, miód, 

pomarańcze! Wychodzi na to, że lepiej 

jest ponastawiać jakichś słupków przy 

drodze, niż te drogi wyremontować! Bo 

przecież, nie oszukujmy się - nasze 

drogi nie są idealne! Dziury, ubytki, a 

co najgorsze to to, że niektóre ulice nie 

mają jeszcze w ogóle asfaltu!  

Mógłbym jeszcze dużo więcej 

wymieniać tych przykładów, ale już 

boli mnie głowa... Więc kończę. To 

miasto jest stanowczo nie dla mnie - 

uciekam stąd i to szybko! Podobno 

warto tu powracać, a ja się tylko 

pytam - DO CZEGO?!? Do czego...? 

Zdesperowany, zbulwersowany i 

zrozpaczony (3 x Z) 

 

Karol Grubecki  II LO
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Dzień Edukacji 

Narodowej 

w naszej szkole 
 

14 października obchodzimy 

polskie święto państwowe, święto 

oświaty i szkolnictwa wyższego. 

ustanowione 27 kwietnia 1972 ,od 1982 

obchodzone jako Dzień Edukacji 

Narodowej.. . Upamiętnia rocznicę 

powstania Komisji Edukacji Narodowej 

(KEN), utworzonej z inicjatywy króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

na mocy uchwały Sejmu 

Rozbiorowego z dnia 14 października 

1773. Popularnie nadal zwane jest 

Dniem Nauczyciela. 

 

W naszej szkole, jak co roku, 

święto to zostało należycie uczczone. 

Swoją obecnością zaszczyciło nas nie 

tylko aktualne grono pedagogiczne 

oraz pracownicy administracji i obsługi 

szkoły, ale również emerytowani 

nauczyciele, pani przewodnicząca 

Rady Rodziców oraz wicestarosta 

nowodworski, pani Anna Kaczmarek.  

Po uroczystym przywitaniu oraz 

przemówieniach pełnych ciepłych 

słów uznania i podziwu dla osób, 

których święto obchodziliśmy, 

nadszedł czas na część artystyczną.  

Basia Kosewska (IV TE), Paulina 

Żebrowska i Ola Popowska (III LO), 

Marcin Rutkowski i Karol Grubecki (II 

LO) wcielili się w role recytatorów. 

Poważne i refleksyjne wiersze w pełni 

oddały nastrój tego radosnego, ale i 

podniosłego dnia. 
 

 
 

Jak się okazało Samorząd 

Uczniowski przygotował jeszcze jedną 

atrakcję. Po chwili przenieśliśmy się do 

kawiarenki „Pod Papugami”, gdzie 

działa się akcja przedstawienia pt. „Do 

grającej szafy grosik wrzuć”. 

 
Adrian Filipowicz w roli kelnera. 
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W czasie jego trwania pokrótce 

została przedstawiona historia polskiej 

muzyki. Oprócz garści informacji, 

mogliśmy posłuchać znanych 

piosenek w wykonaniu naszych 

kolegów i koleżanek. 

 

 
 

Utwory „Tyle słońca w całym 

mieście” Anny Jantar, „Sing-Sing” 

Maryli Rodowicz czy „Wehikuł czasu” 

zespołu Dżem oraz wiele innych 

zaprezentowali: 

 Agnieszka Morawska II 

WB  

 Aneta Burdon II WA 

 Patrycja Figurska II WA 

 Emilia Trzaskoma I LO 

 

 Ewelina Wrzeszcz III TE 

 Tatiana Namielska III TE 

 Kamil Grzybikowski I TH 

 Michał Turek II TH. 

 

 
 

Prowadzącymi byli: Ewelina 

Wrzeszcz i Michał Turek oraz Klaudyna 

Strzelecka i Patryk Grymaszewski. Na 

pochwałę zasługują również 

scenografowie: Marta Sitek, Adam 

Jasiński,  Daniel Wójcik oraz uczniowie 

IV TH. Przygotowaniem całej 

uroczystości zajęli się: Pani Agata 

Żbikowska oraz Pan Krzysztof Turek. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy 

efektu ciężkiej pracy. 

 

Olga Zakrzewska III LO 
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X Dzień Papieski 
W dniu 11 października br. w 

całym kraju obchodzony był 

jubileuszowy, X Dzień Papieski. 

Tegoroczny dzień obchodzono pod 

hasłem „Jan Paweł II – Odwaga 

Świętości”. W całej Polsce odbywały 

się liczne koncerty, organizowane były 

wystawy i konferencje. W nasielskim 

Kościele pod wezwaniem św. 

Wojciecha także młodzież z Zespołu 

Szkół Zawodowych w Nasielsku pod 

kierunkiem Pani Danuty Białoruckiej 

oraz Chór Parafialny „Lira” pod batutą 

Pani Joanny Ostaszewskiej 

zaprezentowały program słowno-

muzyczny odnoszący się do tematyki 

Dnia Papieskiego. Po zakończeniu 

Mszy św. w nasielskiej świątyni 

zabrzmiała muzyka chrześcijańska w 

wykonaniu zespołu „30 i 40 na 70” z 

Wrocławia. Zebrana w Kościele 

publiczność, mimo niesprzyjającej 

chłodnej pogody, przyjęła ich bardzo 

ciepło;) Zespół ten gra akustycznie, na 

takich instrumentach, jak: akordeon, 

bongosy, djemby, domra, gitara 

akustyczna, gitara klasyczna, gitara 

basowa, kontrabas, mandolina, sabar, 

sopiłki (ukraińskie flety ludowe) itp. Ich 

brzmienie jest chyba dość 

charakterystyczne - zbliżone do 

folkowego, choć muzyka, jaką grają, 

nie jest do końca folkiem. Mamy 

nadzieję, że za rok również będzie 

doskonały koncert i być może 

młodzież, której było mało na 

koncercie zrozumie, że można się 

doskonale bawić z Bogiem;) 

 Marcin Rutkowski & 

 Magda Ślepowrońska
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Na cmentarzu płomyki złote 

i groby w chryzantemach. 

Ludzie przyszli tu z myślą o tych, 

których już nie ma. 

Wspominają drogie imiona, 

zasłaniają lampki przed wiatrem, 

dla tych bliskich wieńce zielone 

i bukiety jesienne pełne kwiatów 

„Święto Zmarłych" - Bechler H. 

 

,, Spieszmy się 

kochać ludzi, tak 

szybko odchodzą…” 
 

Dni pierwszy i drugi listopada są 

poświęcone pamięci zmarłych. 

Uroczystość Wszystkich Świętych (1 

listopada) uchwalił dla całego 

kościoła Grzegorz IV w 834r. W dniu 

drugiego listopada przypadają 

Zaduszki, których datę ustalono w X 

wieku. Są one współczesnym 

odpowiednikiem pogańskiego  Święta 

Dziadów. Te dwa jesienne dni są 

czasem , w którym ludzie wspominają 

swoich bliskich i oddają im cześć. 

Nasi przodkowie wierzyli, że w 

nocy z pierwszego na drugiego 

listopada duchy mogą przychodzić na 

ziemię, a ich cienie idą z cmentarza do 

kościoła na nocne nabożeństwo, które 

odprawia dla nich duch zmarłego 

proboszcza. Jeszcze w początkach XX 

wieku przygotowywano w dniu 31 

października jedzenie dla dusz 

zmarłych , które zostawiono na noc na 

stole. 

Obecnie uroczystość Wszystkich 

Świętych i Zaduszek obchodzi się, 

odwiedzając cmentarze, groby 

zmarłych oraz uczestnicząc w mszach i 

modląc się w ich intencji. Tradycją jest 

także zapalanie zniczy, stawianie 

kwiatów i wieńców symbolizujących 

naszą pamięć o bliskich, którzy odeszli z 

tego świata. Obyczaj stawiania na 

grobach zniczy wywodzi się z 

pogańskiego zwyczaju rozpalania 

ognisk na mogiłach. Dawniej wierzono 

, że ogrzeją one błąkające się po ziemi 

dusze. 

Malwina Morawska I TE 

 

Człowiek żyje tak 

długo, jak długo 

trwa pamięć o nim.  
 

Wszystkich Świętych przywołuje 

u wszystkich wspomnienia związane z 

bliskimi, którzy, niestety, już odeszli, ale 

pozostali w naszej pamięci i których 

bardzo często wspominamy. 

 W dzisiejszym numerze 

chcielibyśmy przypomnieć sylwetkę 

Pani  Hanny Goszczyńskiej, która z  

naszą szkołą była związana od roku 

1979. Świętej pamięci Pani 

Goszczyńska pracowała w dziale 

administracji w sekretariacie. 

Poprosiliśmy panią Annę Ćwik, aby 

nieco przybliżyła nam postać Zmarłej. 

 Podczas rozmowy 

dowiedzieliśmy się, że Pani 

Goszczyńska zajmowała się sprawami 

uczniowskimi. Nie obce Jej były 

problemy innych ludzi. Dała się poznać 

jako pogodny, sympatyczny człowiek 

o niezwykłej osobowości i fantazji. 

Praca z Nią była przyjemnością, często 

zaskakiwała, ale także dostarczała 

wielu niespodzianek oraz 

niezapomnianych wesołych chwil. 

Prywatnie dała się poznać jako osoba 

wrażliwa i koleżeńska. Śp. Pani Hanna 

Goszczyńska została zapamiętana 

przez swoją Koleżankę jako kobieta 

pogodna, łatwo nawiązująca kontakt 

z otoczeniem, która odeszła zbyt 

wcześnie, mając zaledwie 47 lat, 

pozostawiając po sobie ciepłe i miłe 

wspomnienia.  

Klaudyna Strzelecka 
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BLIŻEJ FRANCJI 

15 kwietnia 2010 roku, w Zespole 

Szkół Zawodowych w Nasielsku odbyło 

się spotkanie z panem  Michel Le Roy , 

gościem z Francji. Inicjatorkami 

spotkania były panie: Anna Łączyńska 

i Ewa Wilczyńska, nauczycielki języka 

francuskiego. W spotkaniu uczestniczyli 

uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych 

oraz Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, 

którzy uczą się języka francuskiego. 

Pan Michel Le Roy jest wolontariuszem, 

współpracuje z organizacją „Mali 

bracia ubogich” w Paryżu, która 

wspiera osoby starsze, chore i 

samotne. Pan Michel gościł w 

Nasielsku po raz trzeci. W Polsce bywał 

wielokrotnie, gdyż szczególnie 

upodobał sobie nasz kraj, a to za 

sprawą wolontariuszy, z którymi 

współpracował. 

Uczniowie mieli okazję 

porozmawiać na temat cywilizacji i 

kultury  Francji, podobieństw i różnic 

między Polakami i Francuzami. Jako że 

spotkanie odbyło się w kilka dni po 

katastrofie lotniczej w Smoleńsku, na 

początku spotkania pan Michel wyraził 

wyrazy współczucia dla wszystkich 

Polaków. Wspomniał,  że cała Francja, 

podobnie jak cały świat, jest 

wstrząśnięta tym wydarzeniem i łączy 

się w bólu z narodem polskim. 

Uczniowie mieli szansę 

porozmawiać w języku francuskim z 

rodowitym paryżaninem, większość z 

nich nie ukrywała podekscytowania, 

radości i zaciekawienia. Mogli oni 

spróbować własnych sił i przełamać 

barierę językową. Pan Michel Le Roy 

przekazał nam wiele cennych 

informacji na temat życia Francuzów i 

swego pięknego, wspaniałego kraju. 

Pierwszym miejscem, jakie kojarzy nam 

się z Francją to Paryż, pierwszym 

rzeczownikiem – żaby, a 

przymiotnikiem - romantyczny. Z relacji 

pana Le Roy wynika, że rzeczywiście 

Paryż to magiczne miasto, w którym 

każdy z nas może znaleźć coś dla 

siebie. Oprócz Paryża warto zobaczyć, 

rozświetlone słońcem, malowniczo 

położone, Lazurowe Wybrzeże. 

Wakacje spędzają tam największe 

gwiazdy kina, polityki i wszyscy ci, 

którzy kochają morze, plaże i piękne 

widoki. Wielu miłośników narciarstwa 

przyjeżdża do Francji na wypoczynek 

w Alpy czy Pireneje. Romantyzm 

Francuzów, ich zapatrywania 

kulinarne, zwrócone w kierunku żab i 

ślimaków, to tylko stereotypy. Na 

całym świecie są ludzie, którzy lubią 

pobujać w obłokach, inni zaś wolą 

twardo stąpać po ziemi i być 

realistami. To prawda, że Francuzi 

jedzą żabie udka, ale uwielbiają 

również owoce morza czy różne 

potrawy z mięs lub ryb.  

Uczniowie z zainteresowaniem 

zadawali pytania dotyczące kina i 

sportu, a także rozrywek ich 

rówieśników z Francji. Pan Michel 

wymieniał nazwiska sławnych osób 

związane z kinem: Catherine Deneuve, 

Audrey Tautou, Marion Cotillard, 

Gerard Depardieu, Jean Reno. Mówił 

także o sławnych piłkarzach: Raymond 

Kopaczewski (piłkarz polskiego 

pochodzenia), Michel Platini, Thierry  

Henry, czy Zinedine Zidane.  

Na koniec pan Michel le Roy 

zachęcał wszystkich do nauki języka 

francuskiego, który jest dodatkowym 

atutem w poszukiwaniu pracy, a także 

do uczestnictwa w wolontariacie. 

Wolontariat oprócz szeregu wartości, 

które może nam dostarczyć, może być 

również piękną przygodą, możliwością 

poznania interesujących osób, 

zwiedzania ciekawych miejsc, a w 

obecnych czasach także bardzo 

ładnie zdobi nasze CV. 

Anna Łączyńska 
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Być modelką… 

Francja słynie m.in. z pysznego 

jedzenia (czasami dziwnego np. żabie 

udka) i romantycznej atmosfery, 

szczególnie w Paryżu – stolicy 

światowej mody, trendów i 

projektantów, którzy na francuskich 

salonach prezentują swoje kolekcje. 

Głównie z tego powodu znalazłam się 

w Paryżu. Z Polski wyleciałam 15 

września z lotniska Okęcie. Lot trwał 

ponad dwie godziny. Na lotnisku 

Chavlesa de Gaulle’a czekał na mnie 

szef agencji modelek Emodel. Późno w 

nocy dotarliśmy do mieszkania, które 

znajdowało się w bardzo atrakcyjnym 

miejscu, bo 200 metrów od wieży 

Eifell’a – symbolu miasta i 

najsłynniejszej żelaznej budowli świata. 

Właśnie tam często spędzałam swój 

wolny czas. Z mieszkania byłam bardzo 

zadowolona, ponieważ było duże i 

czułam się tam swobodnie. Pierwsze 

dni spędzałam na bieganiu z castingu 

na casting. Najbardziej przerażało 

mnie to, że po tak wielkim i 

nieznajomym mieście musiałam 

poruszać się sama. W Paryżu jest  14 

linii metra, a w Warszawie tylko jedna. 

Dzięki pomocy opiekunów dałam 

radę. W okresie mojego pobytu trudno 

było o pracę dla modelki, ponieważ 

jest bardzo dużo dziewczyn, które są 

atrakcyjne. W końcu udało się, 

dostałam szansę bycia twarzą znanej 

francuskiej firmy KOOKAI oraz miałam 

kilka pokazów na tzw. Feshion Week – 

czyli tygodniu mody, były to pokazy 

m.in. Stelly McCartney, Vis A Vis, Agnes 

Jacqet. Miałam również spotkania z 

fotografami, a później sesje zdjęciowe. 

Moja praca głównie polegała właśnie 

na tym. Bardzo się cieszę, że 

weekendy miałam wolne i ten czas 

mogłam poświęcić na zwiedzanie 

Paryża. Jak już wspomniałam, byłam w 

wierzy Eifell’a, w Muzeum, de Louvre, 

na Placu Concorde, Trocadero, ulicy 

Champs – Eisees i widziałam Łuk 

Triumfalny. Miło wspominam również 

spacer po Polach Elizejskich i wzdłuż 

Sekwany. Najmilszym dniem wolnym, 

był dzień spędzony w Disneylendzie. 

Czas od rana do wieczora minął 

niezauważalnie w towarzystwie Myszki 

Miki i Kaczora Donalda. Tydzień przed 

powrotem, odwiedziła mnie moja 

menedżerka z Polski – Gosia. Dzięki niej 

poznałam osobiście wiele znanych 

modelek m.in. Kasię Struss i 

projektantów mody. Z bagażem 

pełnym wrażeń wróciłam 6 

października do Polski. Na lotnisku 

czekali na mnie rodzice. Mój pierwszy 

wyjazd za granicę uważam za bardzo 

owocny.      

Karolina Kaczyńska 
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Nowy Samorząd Uczniowski

W pierwszych tygodniach roku 

szkolnego 2010/2011 rozpoczęliśmy 

przygotowania do przeprowadzenia 

wyborów do Rady Uczniowskiej.  

 

 
 

Działając w zgodzie z zapisami 

Regulaminu Wyborów, powołana 

została Komisja Wyborcza, której 

przewodniczył Marcin Adamus.  

 

 
 

 

 

 

Po przeprowadzonych w dniu 30 

września, zgodnie z procedurą, 

demokratycznych wyborach, 

samorząd mógł rozpocząć 

planowanie działań.  

 

 
 

Przewodniczącym został Michał Turek z 

II TEH, a jego zastępcą Damian 

Gogolewski z I TEH. We władzach 

Samorządu, oprócz Prezydium Rady, 

działają sekcje, skupiające uczniów 

zgodnie z ich zainteresowaniami. 

Realizując konkretne zadania, 

wszystkie sekcje ściśle ze sobą 

współpracują.  
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Zarząd Samorządu Uczniowskiego 
 

Przewodniczący: Michał Turek klasa 

II TEH 

 

Wiceprzewodniczący: Damian 

Gogolewski klasa ITEH 

 

Skarbnik: Ewelina Wrzeszcz klasa 

IIITE 

 

Sekcje: 

- kulturalno-oświatowa - Kornela 

Ziułkowska klasa ILO 

- dziennikarska - Aleksandra 

Popowska klasa IIILO 

- teatralna - Patryk Grymaszewski i 

Karol  Grubecki klasa IILO 

- turystyczna - Agnieszka Bącik 

klasa IILO 

- sportowa – Daniel Wójcik l klasa 

IILO 

- ds. ekologii i zdrowia - Dominika 

Kordulska klasa IIILO   

- ds. promocji- Tatiana Namielska 

klasa IIITE i Roksana Kucharska klasa 

IIWA 

  - porządkowa - Wojciech Drwęcki 

klasa IIITH 

- ds. nauki - Sandra Skurczyńska 

klasa IIILO 

Gratulacje dla wszystkich kandydatów za przygotowanie kampanii wyborczej. 

Władzom Samorządu Uczniowskiemu życzymy jak najwięcej pomysłów, ciekawych 

projektów, wytrwałości w dążeniu do upragnionego celu.                                                                                   

           Redakcja



 12 

 

 

 

CHEMIK   POTRAFI  :-) 

 

DOŚWIADCZENIE 1. 

Na pewno większośd z Was próbowała rozpalid ogieo w prehistoryczny sposób. Chemia także 
zna prostą metodę rozpalania ognia bez zapałek. Wystarczy 100% roztwór gliceryny, który 
gwałtownie utleni kryształki, a lepiej proszek nadmanganianu potasu - KMnO4 w efekcie 
powodując samozapłon. 

Czym rozpalid ogieo jeśli nie zapałkami?  
Składniki: 
1.Nadmanganian potasu dostępny w każdej aptece. 
2.Gliceryna 100% - poszukaj w sklepie chemicznym, bądź w dobrej aptece. 
Doświadczenie wykonaj na metalowej podkładce, najlepiej na wolnym powietrzu 
(nieprzyjemny zapach i efekty w promieniu 2m od źródła). 
Do 2 kropel gliceryny dodaj szczyptę KMnO4.  

Nastąpi samozapłon - utlenianie gliceryny wg. równania: 
14KMnO4 + 3C3H5(OH)3 --> 9CO2 + 5H2O + 14MnO2 + 14KOH  
UWAGA! Należy zachowad ostrożnośd, bo nadmiar gliceryny może spowodowad groźny 
efekt. 

DOŚWIADCZENIE 2. 

Aby spowodowad efektowną reakcję polegającą na wydzielaniu się mnóstwa piany 
dowolnego koloru zmieszajmy szklankę octu z sodą oczyszczoną (2 torebki wystarczą) i 
dodajmy 3 krople płynu do naczyo i farbkę (plakatową chodby), aby uzyskad kolor. Po 
zmieszaniu następuje niespodziewany efekt pianotwórczy :) 

Zachodzi reakcja: CH3COOH + NaHCO3 ---> CH3COONa + CO2 + H2O  
Dwutlenek węgla wydziela się dlatego, że powstaje słaby kwas węglowy (ten sam znajduje 
się w "niezdrowych" napojach gazowanych) który rozkłada się na dwutlenek węgla i wodę.  

Zastosowanie efektu do groźnej mini-bomby: 
Do małej butelki z octem i 3 kroplami płynu "Ludwik" włożyd sodę zawiniętą w kawałek 
papieru :) i.. zakręcid szybko butelkę. Papier się rozmiękczy i zainicjuje się reakcja, a 
powstająca "piana" (dwutlenek węgla) tworzy duże ciśnienie i... wybuch.  

Zachowad ostrożnośd! :)  

       Edyta Żbikowska 

       Eliza Podgrudna 
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TO WARTO WIEDZIEĆ… 
 

POKOLENIE MP3 JEST GŁUCHE 

Co piaty nastolatek ma problemy ze 

słuchem, a co dwudziesty cierpi z  

powodu bardzo poważnego 

uszkodzenia tego zmysłu. Tak wynika z 

badań przeprowadzonych przez 

amerykańskich naukowców. Tego typu 

ubytki niekorzystnie wpływają na dzień 

codzienny i rozwój młodzieży. Winne są 

słuchawki stereo, przez które słucha się 

zbyt głośnej muzyki. Przez to młodzi 

ludzie nie tyle nie słuchają rodziców 

czy nauczycieli, co ich po prostu nie 

słyszą. Nawet nie wielkie uszkodzenie 

uszu pociąga za sobą  poważne 

konsekwencje. Uczniowie tacy mają 

kłopoty w szkole i gorzej radzą sobie z 

nauką. Cierpi też na tym ich życie 

towarzyskie, bo mają trudności ze 

zrozumieniem całości wypowiedzi i 

ciągle muszą prosić o  powtórzenie 

zdania. Taka osoba sprawia wrażenie, 

jakby nie była w normalnym kontakcie 

z otoczeniem. W związku z tym spada 

jej poczucie własnej wartości. 

 

ELEKTRONICZNY PODRĘCZNIK DO 

MATEMATYKI 

Wkrótce powstanie pierwszy w Polsce 

e- podręcznik do matematyki dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Elektroniczna książka ma pomóc 

młodzieży zrozumieć trudne 

zagadnienia, przedstawione w formie 

animacji, których nie da się 

przedstawić w papierowych 

wydaniach. Aplikacje pozwolą 

zobaczyć m. in., jak powstaje wykres 

funkcji, przeanalizować budowę brył 

geometrycznych itd. 
  

SZUM POMAGA W NAUCE 

Osoby, które zazwyczaj są nieuważne, 

zdecydowanie znacznie lepiej 

koncentrują się w szumie niż w ciszy. 

Takiego zdania są szwedzcy 

naukowcy, którzy tym samym obalają 

mit, że na lekcjach zawsze musi być 

cicho, gdyż hałas rozprasza uczniów. 

Testom poddano pięćdziesięcioro 

dzieci w wieku 13- 16 lat. Każdy miał 

zapamiętać jak najwięcej 

odczytanych słów. Raz ćwiczenie 

przeprowadzone zostało w spokoju, a 

raz w hałasie. Dzieciom zwykle 

skoncentrowanym szum przeszkadzał, 

innym natomiast pomagał. 

 

PLECAK NA KÓŁKACH ZDROWSZY 

Plecak na kółkach to wybawienie dla 

uczniów dźwigających zbyt ciężkie 

torby. Uczniowie nie powinni nosić na 

plecach więcej niż 3-4 kilogramy. 

Tymczasem często, uginając się, 

taszczy bagaż ważący 8-9 kilogramów. 

Bo codziennie musi zabierać na lekcje 

podręczniki, zeszyty, ćwiczenia, drugie 

śniadanie oraz napój.-Dźwiganie 

takich ciężarów to dla młodej osoby i 

jej organizmu ogromny wysiłek. Może 

powodować m. in. skrzywienie 

kręgosłupa i płaskostopie- ostrzegają 

eksperci. 
  
PORTAL MATURZYSTÓW 

Maturzaki.pl – to pierwszy w Polsce 

portal społecznościowy dla osób 

zdających maturę. Celem twórców 

tego PORTALU było umożliwienie 

nieodpłatnej, szybkiej wymiany wiedzy 

i doświadczeń oraz pomoc w 

systematycznej nauce. Maturzyści 

tworzą tam swoje profile, w zależności 

od przedmiotu, który będą zdawać na 

egzaminie dojrzałości; w ich ramach 

rozwiązują przykładowe teksty i 

konsultują się z innymi użytkownikami 

strony. Mogą też korzystać z porad 

specjalistów i ekspertów w danej 

dziedzinie. Autorzy Maturzaków.pl 

rozpisują dokładnie, jaki materiał 

trzeba powtórzyć i ile poświęcić czasu 

– 204 godziny przeznacz na język polski, 

89 na matematykę, 59 na język 

nowożytny. I zacznij się uczyć 1 

listopada, jeśli chcesz zdążyć – to 

przykładowy przepis na przygotowanie 

się do egzaminu. W obecnej chwili 

portal skupia około 14 tys. 

użytkowników, głownie z dużych miast.  

Ola Lewandowska 
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CIEKAWOSTKI 

NAUKOWE   
  

Na ratunek: połamanym kościom  

 

Przedmiot sprawy: Złamane kości, 

które nie zrosły się po kilkumiesięcznym 

leczeniu, dostaną szansę na 

wyzdrowienie dzięki zastosowaniu 

dźwięków o wysokiej częstotliwości. 

Udowodniono, że ultradźwięki 

przyspieszają zrastanie się złamanych 

lub pękniętych kości  i sprawiają, że 

stają się one silniejsze. Uczeni przez 16 

tygodni testowali nowatorską terapię 

na 100 pacjentach ze złamanymi 

kośćmi goleniowymi  i piszczelowymi. U 

osób, które  kości zrosły się szybciej, a 

ich gęstość była aż o 34% wyższa niż u 

chorych, którzy nie przeszli tej kuracji. 

Ultradźwięki wpływają na wzrost 

aktywności osteoblastów- komórek 

odpowiedzialnych za powstawanie 

kości. 

Orzeczenie: Ultraskuteczne 

ultradźwięki.   

 

Oskarżone: obojnacze ślimaki 

 
 

Przedmiot sprawy: Wiele gatunków 

ślimaków cechuje obojnactwo, 

pojedynczy osobnik może zapłodnić 

sam siebie. Potomstwo powstałe w 

wyniku samozapłodnienia miewa 

defekty genetyczne i ma mniejsze 

szanse na przetrwanie, dlatego 

mięczaki te preferują krzyżowanie się  z 

innymi osobnikami. Naukowcy z 

Durham w USA przyjrzeli się 

zachorowaniu ponad 700 ślimaków 

hodowlanych pojedynczo lub w 

parach i zauważyli, że samotne ślimaki 

składały jaja aż dwa miesiące później 

niż te żyjące z partnerem. Nie zwlekały 

one jednak ani trochę, gdy do wody 

dodano substancji imitujących te 

wydzielane przez drapieżniki. Samotne 

ślimaki wolą czekać na spotkanie 

partnera, ale w razie zagrożenia 

skłaniają się ku ryzykownemu dla 

zdrowia potomstwa 

samozapłodnieniu. 

Orzeczenie: Lepiej późno i ryzykownie 

niż wcale. 

 
 

Winne lenistwu: geny  

 
Przedmiot sprawy: Lenistwo to nie akt 

złej woli, ale… choroba – wynika z 

najnowszych badań amerykańskich 

naukowców. Również aktywność 

fizyczna jest zapisana w genach i 

przekazywana z pokolenia na 

pokolenie. Uczeni oparli to odkrycie na 

obserwacji zachowań myszy, które 

karmione odpowiednimi specyfikami 

stymulującymi geny aktywności 

ruchowej, wykazywały wzmożoną 

chęć biegania. Ponadto myszy 

naturalnie lubiące ruch rodziły 

potomstwo o takich samych 

preferencjach, co również potwierdza, 

że aktywność ruchowa jest 

dziedziczna. Odkrycie to pozwoli 
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opracować leki na lenistwo, a co za 

tym idzie – na otyłość, chorobę 

cywilizacyjną XXI wieku. 

Orzeczenie: Leniuchy mają w końcu 

wymówkę. 

 

Oskarżone: grzybki halucynogenne  

 

 
 

Przedmiot sprawy: Psylocybina – 

halucynogen znajdujący się w 

„magicznych grzybkach” może 

skutecznie i bezpiecznie poprawić 

nastroje pacjentów z nowotworem w 

zaawansowanym stadium, 

odczuwających niepokój i lęki. Tego 

typu badanie przeprowadzono po raz 

pierwszy 35 lat temu, a jest ono 

kontynuacją eksperymentów z 

psychodelicami, rozpoczętych w 

latach 50. i 60. W latach 70. 

prowadzenie takich projektów zostało 

prawnie zakazane ze względu na 

rozpowszechnienie zażywania 

grzybków w celach rekreacyjnych. 

Obecnie badanie jest prowadzone 

pod ścisłą kontrolą rządu. Wyniki są 

obiecujące i pokazują, że te 

psychoaktywne substancje z 

halucynek mają potencjalnie wysokie 

znaczenie jako leki. 

 

Orzeczenie: W świetle takich doniesień 

grzyby halucynogenne częściowo 

uniewinniamy! 

 

Rozwikłany: mocny sen 

 

 
 

Przedmiot sprawy: Co sprawia, że 

niektórzy potrafią spać jak kamień, 

nawet gdy za oknem słychać kule 

armatnie? Naukowcom z Harvardu 

udało się wyjaśnić to zjawisko. Okazało 

się, że ludzie mający twardy sen są 

zdolni do zablokowania dźwięków 

docierających do ich mózgów, co 

prowadzi do niezaburzonego, 

spokojnego snu.  Badacze – analizując 

fale mózgowe 12 wolontariuszy 

śpiących przez trzy dni – zauważyli, że 

podczas snu umysł wytwarza pulsacje 

zwane wrzecionami, które blokują 

dostęp informacji dźwiękowych do 

mózgu i w ten sposób chronią 

świadomość przed hałasem. Im jest ich 

więcej, tym lepiej śpimy, gdziekolwiek 

jesteśmy. 

Orzeczenie: Pora pomóc tym, którzy 

nie mogą zmrużyć oka przez kapiącą 

wodę w kranie.  

 

 

Malwina Morawska 

 
Źródła : Telegraph, EurekAlert!, ABC 

Science. 
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To warto obejrzeć 
 

Powrót do 

przeszłości? 
 

Można śmiało powiedzieć, że 

rok 2010 jest rokiem remaków. Na 

nowo zostały nakręcone takie filmy jak 

"Drużyna A", "Predator", czy "Karate 

Kid", które w latach '80. królowały 

zarówno na odbiornikach dużych, jak i 

małych. Takim filmem są również 

"Niezniszczalni". Jest to kolejny po 

"Johnie Rambo"i "Rocky'm Balboa" 

reżyserski projekt Sylvestra Stallone 

("Rambo", "Rocky"). Od samego 

początku budził on gorące emocje, 

gdyż w jednym filmie miała zostać 

zebrana cała śmietanka 

niegdysiejszych i obecnych gwiazd 

ekranowej sensacji m.in. Sylvester 

Stallone, Jason Statham ("Adrenalina", 

"Transporter"), Jet Li ("Pocałunek 

smoka", "Zabójcza broń 4") , Dolph 

Lundgren("Black Jack", "Uniwerslany 

żołnierz"), Mickey Rourke("Rumble Fish", 

"Harry Angel") czy Steve Austin. 

Gościnnie wystąpili Arnold 

Schwarzenegger ("Terminator", 

"Prawdziwe kłamstwa") i Bruce Willis 

("Szklana pułapka", "Ostatni Skaut"). 

Sam film miał być hołdem dla 

tradycyjnego kina akcji, jakie swój 

rozkwit przeżywało w latach 80-tych i 

90-tych. Czy się udało??? Moim 

zdaniem tak, ale o tym później. 

Kim są tytułowi 

"Niezniszczalni"??? Jest to jednostka 

doborowych najemników, którzy za 

odpowiednią cenę zrobią porządek 

na całej kuli ziemskiej. Kolejne ich 

zlecenie zakłada obalenie 

południowoamerykańskiego 

dyktatora. Szykuje się więc rozwałka w 

dobrym stylu lat '80. 

Z jednej strony film 

naszpikowany jest eksplozjami, 

strzelaninami, pościgami, wybuchami, 

czyli wszystkim tym, czym naładowane 

były dzieła kina akcji, zaś z drugiej 

patrząc na szczątkową wręcz fabułę, 

trudno nie odnieść wrażenia, że to nic 

więcej jak  zabawa dużych chłopców. 

Usprawiedliwić może to fakt, że takie 

filmy zawsze ogląda się z 

"przymrużeniem oka", one nie mają nas 

uczyć, to ma być kino rozrywkowe. 

Zabawa jest przyjemna, można się 

rozerwać , ale klimat lat 80-tych niszczą  

dzisiejsze efekty komputerowe, które i 

tak nie robią już wielkiego wrażenia. 

Brawa należą się w kategorii czarnego 

humoru. Scena w kościele z udziałem 

Willisa i Schwarzeneggera niewątpliwie 

należy do najlepszych w całym filmie i 

autentycznie rozbawia. Przyjemność 

sprawiają odniesienia do klasyków 

gatunku, i to one wydają się być 

treścią tego filmu. Można dzięki temu 

poczuć na jakiś czas tę jakże 

nostalgiczną atmosferę. Cóż, 

prawdziwe kino akcji, w takim 

kształcie, w jakim je znaliśmy, odeszło 

już wiele lat temu wraz ze swymi 

starzejącymi się bohaterami. Na 

posterunku pozostali nieliczni, którzy 

jakby nie zauważają upływu czasu. 

Dobrze, że ten film wyreżyserował 

weteran filmów akcji, który wie, że 

ludziom czasem jeszcze potrzeba 

odrobiny nieskłaniającej do myślenia i 

lekkiej rozrywki, która jednak nie będzie 

w całości wykreowana na ekranie 

komputera. "Niezniszczalni" nie są 

arcydziełem na miarę Oscara, ale miło 

jest powspominać klimat lat 80-tych i 

90-tych oglądając ten film. 

 

Adrian Filipowicz 
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Co? Gdzie? Kiedy? 

Już ponad miesiąc kiedy to zakończyły się wakacje. Powróciliśmy do naszych 

obowiązków, czyli oficjalnie zażarcie się edukujemy, nieoficjalnie… każdy dopisze coś od 

siebie we własnym zakresie. Fatalna pogoda powoduje, że jęczę jak stara baba, matura za parę 

miesięcy a wizja takiego dalszego stanu rzeczy dobija mnie do reszty. Jednak co tu płakać, 

kiedy w ramach przedmaturalnej rozrywki sorka Żbikowska dała mi możliwość ponownie 

cieszyć Was moim słowem pisanym ]=D.  O tak, szatańska będzie ma wizja wypełniania 

Wam wolnego czasu.  

Swoje wakacje uważam za aktywnie spędzone, po raz pierwszy tak, jak je sobie 

wymarzyłam, jednak na tym nie poprzestaję i wyszperam coś ciekawego, by uświetnić naszą 

szarą szkolną rzeczywistość  (i po raz któryś wypada wspomnieć, że „ciekawego” według mej 

skromnej osoby- żeby unikać tego typu objaśnień muszę wnieść do sorki, o dopisek 

„subiektywny przegląd kulturalny” przy tytule mojej rubryki).  Także teeeegooo… odpalam 

wujka Google, niechaj powie cóż czeka nas w najbliższym czasie  

 

NASIELSK 

 12.11.2010r.- niewiele jestem 

(jeszcze) w stanie powiedzieć o 

wydarzeniu mającym miejsce tej oto daty. 

Mianowicie, pocztą pantoflową dotarły do 

mnie informacje, że w naszym kinie tego 

dnia odbędzie się rockowy koncert. 

Zakładam, że przy dobrych lotach 

wystąpią trzy nasielskie zespoły. Jestem 

pewna co do obecności legionowskiej 

punkowej kapeli Sexbomba- istotnej w 

historii polskiego punk rocka, 

wspominałam o nich w zeszłym roku przy 

okazji ich ostatniego występu na scenie 

naszego kina- pojawić mają się bodajże 

jeszcze dwa bądź jeden z przyjezdnych 

zespołów ale w tym miejscu ciężko jest mi 

cokolwiek powiedzieć. Jeżeli przed 

dwunastym wyjdzie kolejny numer naszej 

gazetki szkolnej, wtedy podam bardziej 

szczegółowe informacje. 

 

 Jak co roku w nasielskim kinie 

odbywają się także bezpłatne zajęcia z gry 

na perkusji, bębnach d’jembe, czy też 

gitarze. Zainteresowani spieszcie do 

NOKu!  

 

 

LEGIONOWO 

 20.11.2010r- Kobranocka w 

Piekarnia Cafe.  Wejście: 19:00. Bilety: 

18zł w przedsprzedaży, 23zł w dniu 

koncertu. Zespół, który zdobył rzeszę 

fanów głównie dzięki legendarnemu 

występowi na Jarocinie w 1996r. Ich 

brzmienie obfituje w ostre rockowe granie 

i  klasyczne ballady. „Koncerty 

Kobranocki są zawsze pełne energii dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu Zespołu i 

entuzjastycznie nastawionych Fanów, co 

wpływa na niezwykłą atmosferę, jaka 

panuje podczas występów, przyciągając 

liczne rzesze coraz to nowych słuchaczy.” 

Promują teraz swoją nową płytę „SPOX!”, 

która na pewno odbiega od dawnej 

twórczości tego zespołu. Jednakże, 

możecie to najlepiej ocenić sami.  

 

 

 

 
Aleksandra Popowska kl. IIILO 
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Łamigłówka „Magmat” 

 

Wypełnij diagram cyframi (1-6) zgodnie z działaniami matematycznymi. W każdym rzędzie i 

w każdym wierszu cyfry nie mogą się powtarzad. 

Justyna Podlasioska i Piotr Jaskłowski 
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Humor :D 

Siedzi menel na ławce i podchodzi do niego 

dwóch policjantów:  

- Dowód osobisty proszę,  

- Nie mam,  

- To idziemy,  

- To idźcie ! 

 

Dwie blondynki przeglądają kalendarz: 

- Zobacz! Jutro jest Maksymiliana. Znamy 

jakiegoś Maxa? 

- Tak, Ibuproma. 

 

Co powstanie, jeśli się skrzyżuje blondynkę z 

gorylem? 

- Kto wie? Są pewne granice tego, do czego nie 

można zmusić goryla... 

 

W zoo  

- Tato, dlaczego ta gorylica tak krzywo na nas 

patrzy?  

- Uspokój się Jasiu jesteśmy dopiero przy 

kasie. 

 

Jasiu przybiega na stacje benzynową i prosi o 

benzynę, a sprzedawca pyta.  

- A co pali się??? 

-Tak, moja szkoła,  ale jakby przygasa… 

 

W pewnej rodzince:  

- Mamusiu, mam już 16 lat, czy mogę zacząć 

nosić stanik?  

- Nie zawracaj mi teraz głowy, Andrzejku. 

 

To było tak: 

Bociana dziobał szpak. Potem była zmiana i 

szpak dziobał bociana. Potem były jeszcze trzy 

zmiany. ile razy szpak był dziobany? 

Blondynka przychodzi do baru i zwierza się 

kelnerowi:  

- Ale ja jestem głupia, nikt mnie nie lubi...  

Kelner na to:  

-Nie jest źle...  

I zawołał:  

- Ruda, chodź tutaj!  

i mówi:  

- Idź do swojego domu i zobacz, czy tam jesteś.  

Po chwili ruda przychodzi zdyszana z domu i 

mówi:  

- Nie było mnie tam...!  

A na to blondynka:  

- Jaka głupia!!! Ja bym zadzwoniła...! 

 

Blondynka dzwoni do informacji na dworcu 

kolejowym.  

- Przepraszam, jak długo jedzie pociąg z 

Krakowa do Warszawy?  

- Chwileczkę...  

- Dziękuję. 

 

Rozmawia dwóch kolegów:  

-Wiesz co? Moja rodzina przeżyła ostatnio 

katastrofę kolejową  

-A co się stało? 

-Teściowa do nas pociągiem przyjechała 

 

Mąż i żona siedzą w restauracji i jedzą zupę. 

Nagle żona oblewa sie zupą i krzyczy na męża : 

 -No i patrz jak ja teraz wyglądam ! Jak świnia ! 

 Na to mąż : 

 -No ! i Na dodatek sie zupą oblałaś ! 

 

http://kawaly.tja.pl/?k=jgsqgz
http://kawaly.tja.pl/?k=jgsqgz
http://kawaly.tja.pl/?k=jgsqgz
http://kawaly.tja.pl/?k=jgsqgz
http://kawaly.tja.pl/?k=jgsqgz
http://kawaly.tja.pl/?k=xgstbm
http://kawaly.tja.pl/?k=xgstbm
http://kawaly.tja.pl/?k=xgstbm
http://kawaly.tja.pl/?k=xgstbm
http://kawaly.tja.pl/?k=xgstbm
http://kawaly.tja.pl/?k=mgsswy
http://kawaly.tja.pl/?k=mgsswy
http://kawaly.tja.pl/?k=mgsswy
http://kawaly.tja.pl/?k=mgsswy
http://kawaly.tja.pl/?k=mwtsty
http://kawaly.tja.pl/?k=mwtsty
http://kawaly.tja.pl/?k=mwtsty
http://kawaly.tja.pl/?k=mwtsty
http://kawaly.tja.pl/?k=mwtsty
http://kawaly.tja.pl/?k=mwtsty
http://kawaly.tja.pl/?k=mwtsty
http://kawaly.tja.pl/?k=mwtsty
http://kawaly.tja.pl/?k=mwtsty
http://kawaly.tja.pl/?k=mwtsty
http://kawaly.tja.pl/?k=mwtsty
http://kawaly.tja.pl/?k=mwtsty
http://kawaly.tja.pl/?k=mwtsty
http://kawaly.tja.pl/?k=mwtsty
http://kawaly.tja.pl/?k=msgghy
http://kawaly.tja.pl/?k=msgghy
http://kawaly.tja.pl/?k=msgghy
http://kawaly.tja.pl/?k=msgghy
http://kawaly.tja.pl/?k=msgghy
http://kawaly.tja.pl/?k=msgghy
http://kawaly.tja.pl/?k=jqopsn
http://kawaly.tja.pl/?k=jqopsn
http://kawaly.tja.pl/?k=jqopsn
http://kawaly.tja.pl/?k=jqopsn
http://kawaly.tja.pl/?k=jqopsn
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Pawelo & Malanek

 

 

 

 

 

 

 

 


