
 

 

 



Witajcie! 
  Tak, witajcie w najlepszym i największym 

czasopiśmie wydawanym w ZSZ;). W 

Waszych oto rękach tkwi pierwszy 

noworoczny numer ,,Gazety Szkolnej”. A w 

nim… dzieje się. Możemy prześledzid, jak 

po raz 18. grała Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy w naszej szkole i nie 

tylko. Mylicie się jednak myśląc, że to 

wszystko, co możemy Wam zaoferowad. 

Drugim ważnym tematem jest 

Studniówka. Tu reportaż z tej imprezy i 

parę fotek. Ale to nadal nie wszystko. 

Przecież niedawno obchodziliśmy Dzieo 

Babci i Dzieo Dziadka i o nich będzie parę 

słów. Co jeszcze? Rocznica wyzwolenia 

Warszawy, z cyklu Znani i lubiani: Magda 

Ślepowrooska oraz Agnieszka 

Lewandowska. Obie panie łączy wspólna 

pasja. Do tego standardowo humor, 

kartka z pamiętnika i obszerna rubryka 

sportowa.  

 

Miłego czytania! 

Paweł Kozłowski 
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Oj, się działo, czyli o graniu WOŚP w Zespole Szkół Zawodowych 

 

„Oj, się działo” - to pierwsza refleksja po zakończonym XVIII Finale WOŚP w naszej szkole. 

Ponieważ był to już 10 finał, w którym bierzemy udział, chcieliśmy, żeby był on wyjątkowy i taki był. 

Tym razem Samorząd Uczniowski postanowił naprawdę zagrać. Kilka imprez szkolnych pokazało, że 

mamy w naszym gronie wiele osób, które mogą wystąpić jako gwiazdy i tak narodziła się idea 

programu artystycznego pod hasłem „Gwiazdy szkolnej estrady – dzieciom z chorobami 

onkologicznymi”. W koncercie mieli wystąpić aktorzy „Teatru bez Nazwy”, ale szybko okazało się, że 

grono artystów będzie musiało być większe, bo chętnych do wystąpienia na naszej imprezie 

przybywało z godziny na godzinę.  

W tym roku wolontariuszami byli uczniowie klasy III LO: Ewelina Popielarska, Mateusz 

Rutkowski i Konrad Borzym. Oni też poprowadzili koncert finałowy. Na szkolnej scenie pojawiła się 

kolorowa dekoracja, którą wykonały uczennice klasy IV TE. Licznie zgromadzonej widowni szkolni 

artyści zaprezentowali swoje zdolności muzyczne, wokalne, taneczne, a przede wszystkim ogromny 

talent aktorski. Koncert podobał się publiczności, która świetnie bawiła się w rytm znanej muzyki i raz 

po raz gromkimi brawami nagradzała występy gwiazd naszej estrady. 

Najpierw na scenie pojawili się wokaliści, m.in. Patrycja Figurska, Jola Pichalska, Hubert 

Kalinowski, Grzegorz Malinowski. Ich występ dostarczył publiczności niezapomnianych wrażeń. Z 

kolei Basia Kosewska po raz kolejny udowodniła, że ma ogromny talent komediowy. Wystąpiła w 

dwóch scenkach kabaretowych, wzbudzając salwy śmiechu. 

Po niej na scenę weszła klasa I LO. No i się zadziało. Młodzi artyści przygotowali parodię 

znanego i lubianego programu telewizyjnego „You can dance”. Występ pierwszoklasistów ujawnił 

tkwiący w nich potencjał sceniczny. Karol Grubecki, Agnieszka Bącik, Daniel Wójcik, Tomasz 

Winnicki i ich koledzy dali pełen dowcipu, a przede wszystkim pozytywnej energii świetny show. Z 

kolei Magdalena Ślepowrońska i Patryk Grymaszewski zaprezentowali swoje niezwykłe umiejętności 

taneczne. Ich występ należy postrzegać jako wydarzenie naszej imprezy. Prowadzący koncert aktorzy 

„Teatru bez Nazwy” - Konrad i Mateusz, skomentowali ich debiut słowami: „Oto nasi następcy”.  

Niekwestionowaną gwiazdą szkolnego finału została Agnieszka Lewandowska. Do tej pory jej 

popisy taneczne mogliśmy podziwiać razem ze stworzoną przez nią formacją taneczną Angels, Tym 

razem Agnieszka pokazała się nam w roli Michaela Jacksona. Układ taneczny, przygotowany do 

składanki utworów króla popu, miał w sobie niesamowitą wręcz dynamikę, nic dziwnego, że wzbudził 

niekłamany entuzjazm publiczności. Agnieszka dosłownie zahipnotyzowała widzów - nie sposób było 

oderwać od niej oczu. Ten sam pokaz zaprezentowała widzom Polsatu w programie noworocznym.  

Wreszcie, oczekiwany z dużym zainteresowaniem, występ zespołu KR² (w składzie: Mateusz 

Rutkowski – keyboard, śpiew; Marcin Rutkowski – perkusja; Pan Krzysztof Turek – gitara, śpiew). 

Grupa zaczęła występ kompozycją Pana Krzysztofa Turka „Sowa”. Spokojna, liryczna melodia 

wzbogacona wirtuozerskimi improwizacjami Mateusza na klawiszach, podpartymi równym rytmem 

perkusji i czystymi dźwiękami gitary pozwoliła przenieść się słuchaczom w magiczny świat królowej 

ptaków. Następne utwory, utrzymane w konwencji bluesowej, były ostatnimi punktami szkolnego 

finału WOŚP. Nasza impreza poprzez swoją spontaniczność i niebanalność na pewno na długo 

pozostanie w pamięci i sercach wszystkich jej uczestników. 

XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazał, że młodzież naszej szkoły jest 

wrażliwa na potrzeby innych i chętnie dzieli się tym, co ma. Zebraliśmy więcej pieniędzy niż w 

ubiegłym roku (785 złotych). Ogromne, z całego serca podziękowanie dla artystów, wolontariuszy i 

całej społeczności szkolnej za hojne datki. To naprawdę fantastyczne, że tyle potrafimy dać innym 

zupełnie bezinteresownie. 

Organizator imprezy: 

 

Samorząd Uczniowski 

 

 

 



 
 
 
     10 styczna br. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała dla potrzebujących już po raz 
osiemnasty. Jak co roku ulice większych i mniejszych miast wypełnili wolontariusze, którzy za 
wrzucenie do puszki dowolnej kwoty, wręczali przechodniom symboliczne czerwone serduszka. 
Zwieoczeniem całej akcji i możliwością zrelaksowania się po całodziennym kwestowaniu były 
koncerty, w naszym mieście takowy odbywa się corocznie w kinie „Niwa”. 

 
 
     Uczniowie i nauczyciele w naszej szkole 
nie pozostali obojętni. U nas również 
odbył się koncert i chociaż nie wystąpiły w 
nim gwiazdy pokroju Martyny Jakubowicz, 
na pewno nie był on gorszy. Przy wejściu 
na halę sportową można było wrzucad 
symboliczne kwoty do charakterystycznej 
puszki, tak więc połączone zostało 
przyjemne z pożytecznym. Aby obejrzed 
przygotowaną uroczystośd trzeba było 
opuścid nasze ukochane lekcje ( doprawdy, 
wielka szkoda ) . Mimo to, nikt nie 
żałował, zabawa była naprawdę dobra. 
Uczniowie przygotowali specjalnie na tę 
okazję różnego rodzaju występy: 
obejrzeliśmy skecze kabaretowe, 
posłuchaliśmy piosenek, nie zabrakło 
pokazu taoca.  
 
     O nasz dobry nastrój zadbała klasa I LO. 
You Can Dance w ich wykonaniu 
doprowadziło do łez ze śmiechu większośd 
z zebranych (w szczególności uczestnik 
castingu występujący w żółtej kamizelce -
Patryk Grymaszewski). Justyna Witkowska 
(I LO) zaprezentowała „Damą byd” Maryli 
Rodowicz. Kinga Trocka z klasy II LO 
wykonała piosenkę Ewy Farnej pt. „Cicho”, 
Aneta Burdon i Patrycja Figurska (I WA) 
zaśpiewały dla nas „Zabierz mnie” z 
repertuaru Gosi Andrzejewicz a Hubert 
Kalinowski, uczeo klasy III LO 
zaprezentował „Dni, których nie znamy” 

Marka Grechuty. Mogliśmy też posłuchad 
zespołu KR Kwadrat w składzie: p. 
Krzysztof Turek, Mateusz Rutkowski (III 
LO) i Marcin Rutkowski (I LO). Agnieszka 
Lewandowska, uczennica klasy IV TE, 
wykonała układ taneczny w stylu Michaela 
Jacksona( który, notabene, miała okazję 
zaprezentowad przed siostrą Króla Popu, 
La Toyą Jackson). Basia Kosewska ( III TE) 
przedstawiła nam humorystyczną scenkę z 
życia Sołtysowej oraz „Odę do buta”. 
Ogólnie rzecz biorąc było różnorodnie, 
ciekawie, momentami zaskakująco. 
Społecznośd szkolna znowu pokazała, że 
potrafi zmotywowad się w imię idei.  
 
     Dzięki chęciom i zapałowi uczniów oraz 
opiekunów, nasza szkoła kolejny raz 
włączyła się do zbiórki pieniędzy dla 
potrzebujących dzieci. Przypomnijmy, że 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
drugi raz z rzędu grała dla najmłodszych 
pacjentów z chorobami onkologicznymi. 
Wrzucając symboliczną złotówkę do puszki 
przyczyniliśmy się do rozwoju 
przedsięwzięcia, z którego dumny może 
byd każdy Polak.  
 
                                                                                                                     
 
 

Olga Zakrzewska                

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Nasielskim Ośrodku 

Kultury 

 10 stycznia, wzorem lat ubiegłych, odbył się w Nasielsku 18. finał WOŚP. Miejscem 

centralnym wszystkich wydarzeń kulturalnych była sama scena NOK. Impreza przygotowana 

byłą perfekcyjnie. Gwiazdą wieczoru miała być ,,królowa” polskiego bluesa Martyna 

Jakubowicz. Niestety, niesprzyjająca aura, intensywne opady śniegu, pozbawiły nas 

możliwości celebrowania występu tej niekwestionowanej gwiazdy naszej sceny bluesowej. 

Gorycz zawodu osłodziła licznie przybyłej publiczności, zespół ,,Kasa Chorych”. Ta 

legendarna formacja, złożona przez nieżyjącego genialnego muzyka Ryszarda „Skiby” 

Skibińskiego , przypomniała o swojej wysokiej pozycji w tym elitarnym gatunku 

muzycznym. Kompozycje „ MPO blues”, „Szalona Baśka”, „Blues chorego”, „Dla Fredka” to 

klasyka bluesa. Kompozycje wykonane z olbrzymią energią, podparte mistrzowskimi partiami 

gitary i harmonijki ustnej nie pozostawiły wątpliwości, że to ekstraklasa bluesa w Polsce. Po 

koncercie gwiazdy wieczoru wystąpiły nasielskie zespoły Whatever i Lockhead. Pierwszy z n 

ich to młodzi ludzie zafascynowani muzyką grunge. Grane przez nich kompozycje Nirwany 

to jeszcze nie majstersztyk gatunku, ale dobry prognostyk na przyszłość. 

  Drugi zespół to znana nasielska formacja. Jak zwykle zagrali z olbrzymim powerem, co 

porwało część publiczności do „pogo” pod sceną. Kapela z charyzmatycznym liderem 

Piotrkiem Wójcikiem, równą sekcją rytmiczną i 

solidnym gitarzystą to naprawdę warte obejrzenia 

widowisko. Duże wrażenie zrobił występ 

Agnieszki Lewandowskiej. Układ 

zaprezentowany przez Agnieszkę potwierdził jej 

nieprzeciętne umiejętności i oczarował widzów. 

   Prócz koncertów odbyły się również liczne 

licytacje gadżetów takich jak: kubki, kalendarze, 

koszulki, plakaty. Oczywiście jak zawsze część 

mieszkańców (uczestników) okazała się hojna, co 

zaowocowało wzrostem „góry monet” w 

tekturowych puszeczkach. Pozwolę sobie 

wspomnieć, że cały dochód został przekazany na rzecz Onkologii Dziecięcej. 

     Mam nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze więcej, a nasielskie społeczeństwo jak co roku 

pokaże się z tej dobrej, wrażliwej strony. 

 

Redakcja 

 



STUDNIÓWKA 2010 
   23 stycznia odbyła się studniówka klas IV 

Technikum i III Liceum. Bal odbył się  w Sali 

Balowej na ulicy Wieczorków 115. Tradycyjnie 

Studniówkę rozpoczęto polonezem wykonanym 

przez maturzystów. Potem mogliśmy wysłuchad 

przemówieo Pana Dyrektora, wychowawców klas 

maturalnych, przedstawiciela rodziców, 

Przewodniczącej Rady Rodziców, przemowy 

nieobecnego na imprezie Starosty 

Nowodworskiego oraz przedstawicieli klas o rok młodszych.          

  Około 22 rozpoczęła się częśd artystyczna. Motywem przewodnim w tym roku był program 

,,Jaka to melodia”. Prowadzącym był Michał Borowski 

a uczestnikami Mateusz Kordowski(IIILO), Bartek(IVTH) 

i Grzesiek Malinowski(IVTE) . Piosenki śpiewane w 

trakcie przedstawienia były przeróbkami prawdziwych 

utworów z tekstem odnoszącym się do nauczyciela. 

Np. ,,Jak Sławoja głos” mówiący o Panu Sławomirze 

Chojnackim czy ,,Wiolka, Wiolka”, piosenka o Pani 

Wioletcie Skurczyoskiej. Dodatkiem był wiersz o Pani 

Wicedyrektor wygłoszony przez byłego 

wychowanka, Kamila Chodkowskiego i dwa 

kabarety: ,,Boryna” przygotowany przez niżej 

podpisanego i Mateusza Rutkowskiego, uczniów 

liceum, oraz niecodzienne moje sprawozdanie 

sportowe;). Program nie był krótki, wedle 

wyliczeo trwał ponad godzinę, ale był na dośd 

wysokim poziomie. Po części artystycznej dalej w 

najlepsze trwał bal. Zakooczenie 

przewidziane było na godzinę 5, ale 

niewiele par dotrwało do kooca . O dobrą 

muzykę postarał się zespół Setius. 

  Dziękujemy rodzicom za zorganizowanie 

tak wspaniałego przyjęcia i wszystkim 

zaproszonym za przybycie. 

 

Paweł Kozłowski 



 

 

 

 

  



 
 

     21 i 22 stycznia miało miejsce Święto Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu wszystkie wnuczki i 
wnukowie mają wyjątkową okazję, aby wyrazid swoim Babciom i Dziadkom wdzięcznośd. 
Powodów do podziękowao jest wiele - począwszy od troski i opieki nad wnukami, przez 
dobre słowo, wpajanie zasad moralnych, kształtowanie wiary, przekazywanie dziejów 
rodziny, dawanie przykładu obowiązkowości i pracowitości, naukę miłości do Ojczyzny, aż po 
bardziej przyziemne powody jak obdarowywanie słodyczami, pieniędzmi 
 i innymi prezentami, przygotowywanie ulubionych dao. 
  
     Historia tych świąt jest mało znana. Dzieo Babci –w Polsce święto obchodzone 21 stycznia, 
Dzieo Dziadka – 22 stycznia. 
Pomysł powstania tego święta pojawił się w tygodniku "Kobieta i Życie" w 1964 roku. Już rok 
później święto to zaczął popularyzowad "Express Poznaoski". W roku 1966 również "Express 
Wieczorny" ogłosił dzieo 21 stycznia Dniem Babci. Później powstała również tradycja 
obchodzenia Dnia Dziadka. Dzieo Babci jest świętowany nie tylko w Polsce, ale również w 
innych krajach. Z reguły obchodzony jest on w różne dni roku (w zależności od regionu 
świata), a niekiedy jest świętowany łącznie z Dniem Dziadka.  
W Bułgarii obchodzony jest Dzieo Babci (bułg. Babin Den) 20 stycznia, w Wielkiej Brytanii 
święto Babci (ang. Grandmother Achievement Day) przypada na 11 lutego. Francuzi Dzieo 
Babci (fr. Fete des Grand-meres) obchodzą w pierwszą niedzielę marca, Meksykanie w 
czerwcu, a Brazylijczycy 26 lipca. 
Amerykaoskim odpowiednikiem naszych Dni Dziadka i Babci jest Narodowy Dzieo Dziadków 
(National Grandparents Day). Nie jest więc świętem rozdzielonym na dwa dni. Ma za zadanie 
uświadomid dzieciom, jak wiele zawdzięczają swoim dziadkom. Wnuki są zachęcane do 
pomocy najstarszym członkom rodziny. To świeckie święto obchodzone jest w pierwszą 
niedzielę października. W USA święto wydaje się byd ważniejsze od obchodzonego w Polsce. 
W szkołach, kościołach i domach spokojnej starości organizowane są uroczystości. Święto 
celebruje się także w gronie rodzinnym. 
U nas święto te jest obchodzone głównie przez przedszkolaków, ale warto o nim pamiętad w 
każdym wieku i jednym małym gestem podziękowad dziadkom za wszystko to, co im 

zawdzięczamy. 
 

Paulina Świtalska i Wioletta Ostrzeniewska 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82


Podsumowanie semestru 
 

Najlepsi w szkole 
Liceum Ogólnoksztalcace 

1. Izabela Chojnacka – klasa II LO – średnia ocen 4,71 
2. Jolanta Pichalska – klasa III LO – średnia ocen 4,63 
3. Kamil Wysocki – klasa I LO – średnia ocen 4,6 
4. Eliza Podgrudna – klasa I LO – średnia ocen 4,4 
5. Anna Dąbrowska – klasa III LO – średnia ocen 4,38 
    Marta Gisleberg - klasa II LO – średnia ocen 4,38 

         Katarzyna Różaoska – klasa III LO – średnia ocen 4,38 

     Mateusz Rutkowski - – klasa III LO – średnia ocen 4,38 

9. Paweł Kozłowski – klasa III LO – średnia ocen 4,3 
     Jan Lewandowski - klasa I LO – średnia ocen 4,3 

     Patrycja Pawłowicz - klasa II LO – średnia ocen 4,3 

 

Technikum Ekonomiczne 
1. Artur Andrzejewski - klasa IV TE – średnia ocen 4,3 

    Patrycja Sepełowska – klasa III TE – średnia ocen 4,3 

2. Justyna Lewandowska – klasa II TE- średnia 4,24 

3. Kamil Urbaoski – klasa I TE – 4,11 

4. Marta Lisiecka – klasa I TE – 4,05 

5. Joanna Rutkowska – klasa IV TE – 4,00 

 

Technikum Handlowe 
1. Renata Zielioska - klasa IV TH – średnia ocen 4,11 

2. Kinga Rogowska - klasa IV TH – średnia ocen 4,08 

3. Agnieszka Puźniewska – klasa III TH – średnia ocen 3,94 

    Mariusz Wróblewski - klasa III TH – średnia ocen 3,94 

 

Zasadnicza Szkola Zawodowa 
1. Honorata Smosarska – klasa I WB – średnia ocen 4,6 
2. Ewa Jaskułowska - – klasa I WB – średnia ocen 4,0 
3. Małgorzata Bombalicka - klasa I WA – średnia ocen 3,9 
4. Damian Topczewski - klasa I WA – średnia ocen 3,8 
 



Wyniki rywalizacji klasowej:  

Średnia ocen 

        1. miejsce – IILO – 3,57                            

2. miejsce – ILO – 3,49                            

3. miejsce – IIILO – 3,43                           

4. miejsce – IV TE – 3,42                          

5. miejsce – I WA – 3,3                            

6. miejsce – I TE – 3,23                             

7. miejsce – IV TH – 3,21 

8. miejsce – III TE – 3,15 

9. miejsce – I WB – 2,97 

10. miejsce – II TE – 2,96 

11. miejsce – III TH – 2,87  

12. miejsce – II WA – 2,84 

13. miejsce – I TH – 2,71  

14. miejsce  - II TH – 2,6 

  

    



 

 

 

*05.01.2010*

    Oj, dzień 5 stycznia do przyjemnych nie 

należał. W szkole był dzień otwarty (też 

wymyślili). Oczywiście moja mama, 

dowiedziawszy się o tym od swojej 

koleżanki (nauczycielki), nie mogła 

przepuścić takiej okazji i postanowiła 

odwiedzić szkołę. Naturalnie ja jej 

odradzałam ten (wg mamy) jakże świetny 

pomysł, ale kobieta uparła się jak osioł. 

Zupełnie nie wiedziała, co ją czeka… 

     No, ale wracając do dzisiejszego dnia… 

Nie orientowałam się dokładnie w jakich 

godzinach mama zaszczyci swą obecnością 

szkołę, dlatego na przerwach bacznie się 

rozglądałam to w lewo, to w prawo (aby w 

nagłej sytuacji szybko uniknąć spotkania 

mojej rodzicielki). Przez pierwsze cztery 

przerwy po kobiecie nie było śladu, ale 

piąta pauza – na niej już mama się 

pojawiła. Dowiedziałam się od kolegów, 

którzy ją widzieli, że spacerowała dumnie 

po szkolnych korytarzach, po czym swą 

„wycieczkę krajoznawczą” zakończyła w 

pokoju nauczycielskim na rozmowie z 

wychowawczynią.  Od razu wiedziałam, że 

to się dobrze nie skończy. W końcu 

jedynka z fizyki i sporo dwój na semestr. 

Szczerze, to mama nie miała żadnych 

powodów do dumy. No, ale cóż… co się 

stało, to się nie odstanie. Postanowiłam 

chwilowo przestać nad tym dumać, choć 

mnie w wielki strach, lecz w końcu ten 

moment nastąpił… 

     Już w progu drzwi usłyszałam 

powitalne słowa: „Szlaban do odwołania!”. 

Ze skruszoną miną skierowałam się do 

kuchni, gdzie właśnie była wtedy mama i 

chciałam przeprosić za to, że nic nie 

wspomniałam o moich słabych ocenach. 

Jednak ona w wielkim oburzeniu wygłosiła 

mi tak długie przemówienie, że zapewne 

gdybym miała to wszystko spisać, to nie 

starczyłaby nawet rolka papieru 

toaletowego. No i te konsekwencje… 

szlaban na wychodzenie, na komputer, na 

TV, dosłownie na wszystko, tylko 

oczywiście nie na książkę i szkołę. 

Ponadto mama doszła do wspaniałego 

wniosku, że codziennie wieczorem będzie 

mnie pytać z tego, co zdołałam się przez 

cały dzień nauczyć. Jednym słowem: 

CHOLERKA! Chociaż  tak naprawdę 

wiem, że jestem sama sobie winna i jedyny 

sposób, by to jakoś wszystko pomału 

załagodzić, to nauka, nauka i jeszcze raz 

nauka. No i rzecz jasna poprawa 

dotychczasowych ocen w szkole i przy 

okazji załapanie nowych, lepszych na 

drugi semestr. Widzę, że czeka mnie długa 

i ciężka praca… Tymczasem idę już spać, 

by być w pełni sił na jutrzejszy szkolny 

dzień i popołudniową naukę. 

 

Dominika Kordulska 



 

Znani i lubiani  
Agnieszka Lewandowska 

 

 Agnieszka, nasza szkolna gwiazda estrady, została 

doceniona na forum ogólnopolskim. Wzięła udział w 

Sylwestrowej Nocy Przebojów Polsatu. Do tej pory 

Agnieszka była traktowana, nie jako gwiazda, lecz zwykła 

amatorka w swojej profesji. Taniec stanowi jej pasję, a 

nawet sens życia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przyszłości chciałaby pracować jako choreograf lub 

zawodowy tancerz.  

  Agnieszka interesuje się różnymi odmianami tańca, 

np.: popping, locking, moonwalk. Ciągle doskonali 

swoje umiejętności, intensywnie trenując i ćwicząc 

nowe układy.   

Ewelina Calak 

 

 



ZNANI I LUBIANI 

 

Magda Ślepowrooska 

 

   Magda Ślepowrooska jest uczennicą klasy I LO. Dużo czasu poświęca nauce, ale także 
rozwija swoje zainteresowania.  

   Magda już od dawna uwielbia taoczyd. W przedszkolu jako mała dziewczynka została 
zauważona przez przedstawicieli szkoły tanecznej, lecz zrezygnowano ze współpracy z nią, bo  

 

była zbyt mała. Ta sytuacja zraziła ją do dalszego 
rozwoju w tym kierunku, ale 3 lata temu jej 
przygoda z taocem powróciła na nowo.  

Na początku był taniec nowoczesny, ale 
zrezygnowała, bo nie pozwalał on wyrazid jej 
swojej osobowości. Zaczęła więc taoczyd hip-
hop.  

  Co roku w ferie zimowe wyjeżdża na obozy 
taneczne do Międzyzdrojów, kształtowad swoje 
umiejętności techniczne i poznawad nowych 
ludzi.  

Na jednym z obozów spotkała ludzi, którzy 
zarazili ją miłością do jazzu. Magda polubiła ten 
rodzaj taoca, gdyż może w nim uwolnid swoje 
emocje i bardziej pokazad siebie.  

  Obecnie taoczy hip-hop w Devil's Dance Studio i jazz w Egurrola Dance Studio.  

  Jednym z jej ostatnich sukcesów jest występ na turnieju organizowanym przez jej szkołę. 
Razem z koleżanką wystąpiły w duecie hip-hopowym przed ogromną publicznością.  

Jej umiejętności taneczne mieliśmy okazję zobaczyd w szkolnym finale WOŚP. Po tym 
występie chyba nikt nie ma wątpliwości, ze Magda świetnie taoczy... 

 

Agnieszka Mielczarska 



 

    

 

 

  Po raz kolejny witam Was uczniowie, chlubo naszej szkoły ;) Zima wciąż trwa (niestety), a za nami świetny koncert z 

okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także na pewno bardzo istotna dla tegorocznych maturzystów - 

Studniówka. Informacja niezbyt pozytywna dla samych zainteresowanych, gdyż przyjemności schodzą na dalszy plan, 

a czas zapełnią niezapomniane chwile z najlepszą przyjaciółką książką. Jednak maturzysta też człowiek więc w wolnej 

chwili z miłą chęcią skorzysta z proponowanych mu rozrywek. Dlatego nie przedłużając mojego wywodu,  przechodzę 

do sedna sprawy i zaczynam przegląd. 

 

        NASIELSK: 

 Farben Lehre i Ananakofana w NOK:  Data: 
29.01.2009,  godz. 19:00                                                             
Cena: 15zł w przedsprzedaży, 20zł w dniu  

koncertu. 

Piątkowy koncert na pewno zapadnie w pamięci 

wszystkim fanom obu zespołów. Grają skoczną, 

wpadającą w ucho oraz jak pisze NOK „wolną od 

wszelkich kompleksów” muzykę. Po raz pierwszy (i 

prawdopodobnie ostatni) pojawią się w naszych 

okolicach, dlatego też warto skorzystad z okazji i 

posłuchad trochę rockowego brzmienia. Liczę, że 

obecnośd gwiazdy piątkowego wieczoru- Farben 

Lehre – wzbudzi większe zainteresowanie i na 

występie zauważę parę nowych twarzy. 

Nasielszczaki, liczę na waszą obecnośd!  

 

 Avatar (USA, 2009)- film zaliczany do gatunków 
Science Fiction/ Thriller.  
Czas trwania: 162 min.  

Data: 05.02.2010 

 06.02.2010 

 07.02.2010 

Godzina: 18:00 

Cena: ulgowy- 12zł 

     normalny- 15zł 

Opis: „Oczekiwany z ogromnym 

zainteresowaniem pierwszy od czasu “Titanica” 

film Jamesa Camerona. Zrealizowana z 

niezwykłym rozmachem - w nowej technice 

kina trójwymiarowego - opowieśd o 

komandosie, który uwikłany zostaje w wojnę 

dwóch pozaziemskich cywilizacji. W rolach 

głównych: Sigourney Weaver, Michelle 

Rodriguez (serial TV “Zagubieni”), Giovanni 

Ribisi (”Szeregowiec Ryan”), Wes Studi 

(”Taoczący z wilkami”), Zoe Saldana 

(”Terminal”) i CCH Pounder (”Bagdad Café”). 

               WARSZAWA: 

 Skrzypek na dachu- Musical.  
Miejsce: Teatr Żydowski 

Data: 05.02.2010r. 

06.02.2010r. 

07.02.2010r. 

Godzina: 18:00 

Opis: „Światowej sławy musical Skrzypek na 

dachu swoją warstwą muzyczną jak i tematem 

zawierającym humanistyczne przesłanie 

przemawia do publiczności na całym świecie. 

Za kanwę libretta posłużyła powieśd Szołema 

Alejchema Dzieje Tewjego Mleczarza. 

Akcja rozgrywa się w 1905 r. w Anatewce, 

małym miasteczku na terenie Rosji carskiej, 

gdzie obok siebie żyją dwie społeczności - 

żydowska i rosyjska, które starają się nie 

wchodzid sobie w drogę. Historyczne tło akcji 

nawiązuje do rodzącego się komunizmu, 

rewolucji 1905 roku, a w finale do masowej 

emigracji ludności żydowskiej.  

Tytułowy Tewje jest ubogim mleczarzem, 

obarczonym pięcioma córkami, które chce 

wydad za mąż. One jednak nie zgadzają się z 

propozycjami swatki i szukają związków 

opartych na miłości. Tewje raz po raz staje 

przed wyborem, co jest ważniejsze: życie 

zgodnie z tradycją czy szczęście córek. 

Tymczasem do Anatewki dociera wiadomośd o 

konieczności opuszczenia przez wszystkich 

Żydów miasteczka.”  

 

Aleksandra Popowska  



 

 

Turniej Piłki Halowej Dziewcząt 
 
 
 
   W dniu 25.01.2010r. w Nasielsku rozegrany został turniej halowej piłki nożnej 
dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Nowodworskiego. Organizatorem 
był Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku.  
   W Zawodach wzięły udział cztery zespoły rozgrywające mecze systemem 
,,każdy z każdym”. 
 
 
nr Szkoła Punkty Bramki 

1 ZSZ Nasielsk 6:0 9:1 
2 ZSZ Nowy Dwór Mazowiecki 4:2 6:2 

3 Pomiechówek 2:4 2:3 
4 LO Nowy Dwór Mazowiecki 0:6 0:11 

 
 
Najlepszą zawodniczką została wybrania Sylwia Malon z ZSZ Nasielsk.  
 
W składzie najlepszej drużyny ZSZ Nasielsk wystapiły: 

1) Sylwia Malon, 
2) Sylwia Bodalska, 
3) Angelika Wierzbowska,  
4) Barbara Kosewska, 
5) Ewelina Szostak,  
6) Anna Rosiak, 
7) Agnieszka Bącik, 
8) Tatiana Namielska. 

 
Opiekunem drużyny był pan Stanisław Sotowicz. 
 

 
    Organizatorzy turnieju pragną podziękowad wszystkim uczestnikom i ich 
opiekunom za udział w turnieju oraz za stworzenie miłej atmosfery 
podczas tej sportowej rywalizacji. 



Tylko piłka! 

  21 stycznia odbyły się zawody w piłkę nożną 
mężczyzn.  Nasi panowie z bardzo 
pozytywnym nastawieniem ruszyli, by podbid 
miejscową halę. ;) 
Drużyn było sporo, bo aż siedem. Dobrą 
organizacją popisała się sorka Żołnierzak, 
która była odpowiedzialna za te zawody.  
Nasi koledzy mogli popisad się dopiero w 
drugim meczu, grając przeciwko ZSZ z Nowego 
Dworu, wygrywając z nimi 2-0. Kolejny mecz 
był także z drużyną z Nowego Dworu z Liceum 
Ogólnokształcącym, mecz był bardzo 
wyrównany, nawet może do wygrania. 
Niestety, nie mieliśmy szczęścia w tym meczu. 
Sędzia podyktował kontrowersyjnego karnego. 
Przegrany mecz tylko wzburzył chłopaków, 
chod wcale im się nie dziwię. No, ale trzeba 
grad dalej. Panowie kolejny mecz, niestety, też 
przegrali, chod nasz bramkarz może poszczycid 
się obroną karnego, co było i jest nie lada 
wyczynem. Tak oto nasi chłopcy z drużyną z 
Modlina grali, niestety, tylko o miejsce 5, lecz 
na szczęście nie przedostatnie. ;) Mecz był 
baaardzo hm.. niech będzie emocjonujący, 
gdyż nasi panowie zremisowali z kolegami z 
Modlina, a więc czekały nas jakże ulubione 
przez widzów karne. Największym 
zaskoczeniem dla mnie, jak i dla innych było 
to, że w bramce stanął Bartek Moczydłowski 
zawodnik z tzw. pola. Może to i dobrze, 
popisał się niezłą obroną. 
Nasi koledzy z LO w Nasielsku zdobyli 3 
miejsce. Nasze gratulacje panowie ;) 

Finał nikogo 
nie zadziwił. 
Znalazły się 
w nim dwie 
drużyny z 
Nowego 
Dworu. O 

wygranej przesądziły także karne. 
 
A teraz dziewczęta. 
Tutaj mamy się czym chwalid. Panie, pewne 
swych umiejętności, a także dobrze zebranej 
drużyny, czekały niecierpliwie na swój 
pierwszy mecz. 
Był on rozgrywany z drużyną z Nowego Dworu. 
Każdy sądził, że będzie najtrudniejszy. Panie 
były bardzo waleczne i koocowy wynik był 
tego dobrym odzwierciedleniem. Otóż wygrały 
2-0, nie dając szans koleżankom z Nowego 
Dworu na strzelenie chodby jednej bramki.  
Kolejny mecz też nie pozostawił nawet cienia 
wątpliwości, kto tutaj jest najlepszy. Wygrany, 
jak się nie mylę 5-0, był sprawił uciechę 
naszemu trenerowi.   
Ostatni. Najważniejszy rozgrywany mecz z 
drużyną z Pomiechówka był chyba najbardziej 
nerwowy. Przesądzał on czy będziemy miały 
pierwsze, czy też drugie miejsce. Lecz i tym 
razem nie zawiedliśmy się na paniach. 
Strzelone dwie bramki przesądziły już o 
naszym zwycięstwie, chod gdy wydawało się to 
niemożliwe, koleżanki z Pomiechówka 
przedarły się i zdobyły honorowego gola. Lecz 
to i tak nic nie dało. Nasze panie po prostu są 
najlepsze. Nie załamały się, tylko grały dalej, 
nie pozwalając już na takie zbliżenie do naszej 
bramki. Mecz zakooczył się wynikiem 2-1. 
Szczęśliwe i zmęczone czekałyśmy tylko na 
rozegranie się meczu o trzecie miejsce. 
Nie był też dla nas zaskoczeniem fakt, że 
najlepszym strzelcem tych zawodów był, nie 
kto inny, tylko Sylwia Malon, zawodniczka z 
naszej drużyny. 
Więc już chyba nikt nie wątpi w to, iż nasze 
panie są najlepsze. ;) 
 

Agnieszka Bącik 
 

 

 
 
 



 
 
 

 

 

     Nadchodzący poniedziałek  jest 
upragnionym i oczekiwanym dniem przez 
wszystkich uczniów. Jest to pierwszy dzieo 
ferii!  Zimowa aura bardzo dopisuje, 
wszędzie jest dużo śniegu a siarczysty mróz 
sprawia, że  nie chce się „nosa z domu 
wytknąd”. Jednak ferie to czas radości. 
Częśd osób ma już plany, co do tego 
okresu, inni zastanawiają się jeszcze jak go 
spędzid. 
     Powszechnie przyjęło się, że częśd z nas 
wyjeżdża w góry, gdzie oddaje się szalonej 
rozrywce, czyli jeździe na nartach oraz na 
snowboardzie.  Te. oto zabawy dają wiele 
satysfakcji, jednak należy wziąd pod uwagę 
fakt, że jest to dośd ryzykowny sport, 
ponieważ w każdej chwili mogą przytrafid 
się  nieoczekiwane i bolesne w skutkach 
upadki lub zderzenia z drugą osobą. Wtedy 
dochodzi często do kontuzji, złamao lub 
skręceo jakiejś części naszego ciała. 
Dlatego też kierujmy się rozwagą i 
zdrowym rozsądkiem na stoku. Starajmy 
się przewidywad określone sytuacje i 
unikajmy przykrych zdarzeo. 
     Powinniśmy również pamiętad, że 
wyjazd w góry niekoniecznie musi wiązad 
się z jazdą na nartach. Będąc zimą w 
tamtejszych miejscowościach możemy 
podziwiad piękne widoki ośnieżonych gór, 
a na nich wierchów, delektowad się 
przyjemną atmosferą, czy udad się na kulig, 
któremu towarzyszyd mogą różne atrakcje 
w tejże przepięknej scenerii. 
Góry – górami, narty – nartami, należy 
również wziąd pod uwagę to, że nasi 
rówieśnicy mają plany niekoniecznie 
związane z zimowymi sportami. Niektórzy 
udają się na różnego rodzaju obozy, na 
których pogłębiają swoje umiejętności np. 
taneczne, aktorskie czy muzyczne. Inni zaś 
preferują wycieczki w jakieś przyjemne i  

 
ciepłe miejsca, gdzie można zapomnied o 
mrozie i śniegu „po kolana”. 
     Aby dobrze bawid się w ferie 
niekoniecznie trzeba gdzieś wyjeżdżad. 
Pozostając na miejscu można oddad się 
lokalnym rozrywkom, pójśd do kina, 
zorganizowad ze znajomymi kulig z 
ogniskiem, domową imprezkę, albo 
opatulid się w ciepły koc z ciekawą książką. 
Na pewno osoby mające inwencję twórczą 
coś wymyślą i pociągną innych do świetnej 
zabawy. 
Życzę wszystkim przyjemnego wypoczynku 
i spędzenia miło czasu na pogłębianiu 
swoich zainteresowao i umiejętności. 
Wypoczynek słusznie się nam należy po 
półrocznym wytężeniu naszych mózgów.  
Ferie spowodują, że wszyscy wrócimy w 
lepszych nastrojach                       i z 
większymi chęciami do nauki, zwłaszcza, że 
niektórych czeka matura. 
 

                                                                                
Klaudyna Strzelecka       



 

 Przyjechał ze wsi dziadek i 

rodzina wysłała go do 

teatru. 

- No i jak, podobało się 

dziadkowi w teatrze? 

- Bardzo mi się podobało a 

najbardziej na koocu, kiedy 

dawali płaszcze! Wziąłem 

trzy... 

 Siedzą dwie blondynki przed 
telewizorem i jedna mówi 
do drugiej : 
- Ty ,patrz! Benedykt XVI ! 
Druga na to : 
- A Kubica który ?! 

 

 Wychodzi blondynka od 

lekarza i zastanawia się: 

- Wodnik czy panna, wodnik 

czy panna? 

Wraca do lekarza i pyta go: 

- Panie doktorze, to był 

wodnik czy panna? 

Lekarz odpowiada: 

- Rak, proszę pani, rak. 

 

 Mamusiu, to jajko jest 

nieświeże! 

- Nie marudź, tylko jedz! 

- A czy ten dziobek też 

muszę zjeśd? 

 

 Rozmawia dwóch dresiarzy: 

- Znasz takich: Beethoven, 

Mozart? - A co? Kroimy ich? 

- Nie. Spoko goście. 

Melodyjki do komórek piszą. 

 

 

 

 

 

 

 Sposób na zrobienie 
przecieru z buraków : 
wrzucid granat do BMW . 

 

 Polak, Niemiec i Rusek 
założyli się która teściowa 
jest grubsza. Niemiec mówi: 
- No chłopaki moja teściowa 
to się w drzwi 80cm nie 
mieści. 
Na to Rusek: 
- A moja to w kanapę 90cm 
nie wejdzie. 
Polak na to: 
- Chłopaki, jak moja 
teściowa zaniosła majtki do 
pralni, to powiedzieli, że 
spadochronów nie 
przyjmują. 

 

 - Co to jest lekcja? 
- Jest to dłuższy okres 
potrzebny do 
przygotowania się do 
krótkiej przerwy. 

 

Dominika Kordulska 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 

 


