
 W tym numerze: 

Wydarzenia z życia 

szkoły: 
- Graliśmy w największej 

orkiestrze świata!  

-Podsumowanie semestru 

-Lekcja sztuki 

-Halowy turniej piłki nożnej 

S. 

 

2-3 

 

6-8 

9 

10-11 

Aktualności 
-Nasielscy bohaterowie w 

Powstaniu Styczniowym 

Tradycje i zwyczaje: 

--Dzień Babci i Dziadka  

S. 

 

4– 5 

 

14 

Nasze sprawy: 

-Twoje zwierzenia. Listy do 

Redakcji 

O zwierzętach porzuconych 

w ferie zimowe 

S. 

 

12 

13 

Rozrywka: 
- Filmy na długie zimowe 

wieczory 

-Humor 

-Krzyżówka 

S. 

 

21 

22 

23 

Warto wiedzieć! 
-Ciekawostki naukowe 

-Warto wiedzieć! 

-Kącik maturzysty 

- Co? Gdzie? Kiedy? 

S. 

14-15 

18 

19 

20 

Książki z naszej bi-

blioteki: 
- Rozdziobią nas kruki, wro-
ny… S. Żeromskiego 

S.  

 

16 

Warto obejrzeć! 

- Bez  mojej zgody 

S.  

17 

  

Witam Was serdecznie w styczniowym numerze Gazety Szkol-

nej.  Pierwszy semestr nauki już za nami, a teraz coraz bar-

dziej zbliżamy się do wyczekiwanych przez wszystkich uczniów 

ferii zimowych. W imieniu całej redakcji życzę Wam mile spę-

dzonego wypoczynku, pełnego niezapomnianych chwil.  

Malwina Morawska 
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Wolontariusze z naszej szkoły: 

klasa III LOAB: Dawid Juzepczuk, Przemysław Wierzbicki i  Agnieszka Zwierzyńska 

klasa II LOAB: Michał Białorucki, Monika Daszczyńska, Monika Grzyb, Ewa Renata Kowalska, Jacek Muraw-

ski, Rafał Pawlak, Krystian Rusin,  Paulina Sobolewska,  Magdalena Sosnowska, Marcin Wieczorkowski 

klasa I TEH: Bartosz Charzyński, Mariusz Pawlak 
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Aktualności 

Nasielscy bohaterowie w Powstaniu 

Styczniowym 
W zapomnienie odszedł już maj 1861 roku, kiedy to ludność wiejska z całych oko-

lic zaprzestała odbywania pańszczyzny. Teraz wszyscy żyją chwilą wygłoszenia przez 

Tymczasowy Rząd Narodowy Manifestu- uwłaszczenie chłopów i ustanie powinności wobec 

dziedziców- i myślą o powstaniu. Niewielu przejmuje się brakiem przygotowania, bo nara-

stająca frustracja i wieści o brance do rosyjskiego wojska podsycają chęci do walki. Po-

wstańcy wierzą w siebie, w solidarność narodu i pomoc rosyjskich rewolucjonistów. 

28 stycznia 1863 r. rozpoczyna się najbardziej patriotyczny akt w okolicy Nasiel-

ska. Zygmunt Padlewski, właściciel Bylic, wyznacza cel: zdobycie Pułtuska. Jego oddział 

przybywa do pobliskich lasów. Po wjeździe do miasta w celu zdobycia broni (kos) po-

wstańcy nie są zbyt uważni i zostają zauważeni przez oddział stacjonujących tu Moskali. 

Jest ich 350. Szybko zaczynają obławę, więc 22 stycznia niedaleko wsi Gołębie toczy się 

walka. Choć nie bierze w niej udziału żaden nasielszczanin, sama społeczność miasta bar-

dzo pomaga powstańcom- zbiera dla nich pożywienie, odzież, broń oraz, co wydaje się 

irracjonalne- oferuje schronienie. 

Z podobnych walk powrócili nieliczni- po przegranym powstaniu do domu Rostkowskich 

wrócił tylko Ignacy- bracia Tomasz i ks. Feliks zginęli pod Wyszkowem. Ten ostatni, Feliks Am-

broży, benedyktyn z Pułtuska, dla wielu nasielszczan stał się ‘Skorupką 1863 roku’, gdyż w kry-

tycznym momencie bitwy, z krzyżem w jednej ręce i kosą w drugiej, z przeszywającym krzy-

kiem poprowadził oddział kosynierów do ataku, którzy, zachęceni jego męstwem, ponad milę 

ścigali oddział nieprzyjaciela. Niestety podążali po śmierć- 3 czerwca zginęło 110 powstańców, 

w tym Feliks. 

„Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, 

spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie 

wolności" - głosi uchwała Senatu, który  ustanowił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. 

„Powstanie było wyrazem sprzeciwu wobec carskiego ucisku i intensywnej polityki rusyfikacji. 

Pomimo poświęcenia i poniesionych ofiar zryw zakończył się klęską, a w odwecie władze carskie 

nasiliły represje przeciwko ludności cywilnej oraz całkowicie zlikwidowały resztki odrębności 

państwowej Królestwa Polskiego".  

Ludność Nasielska i jego okolic brała aktywny udział we wszystkich ważniejszych wydarze-

niach z dziejów naszego kraju. Również w walkach narodowowyzwoleńczych 1863 roku udział na-

sielszczan i mieszkańców okolicznych wsi był poważny. Nasielsk, położony na ważnym szlaku komuni-

kacyjnym i strategicznym, posiadający zwarte przestrzenie leśne we wschodniej części, był tere-

nem organizowania się licznych oddziałów powstańczych. Na terenie gminy rozegrało się wiele poty-

czek z wojskami rosyjskimi. Ofiary w ludziach były znaczne.  W 150. rocznicę wybuchu Powstania 

Styczniowego uczniowie klas I LOSB i II LOAB z opiekunkami: Panią Agatą Żbikowską i Panią Iwoną 

Górecką odwiedzili miejsca pamięci w Nasielsku związane z tym wielkim zrywem narodowym i zapalili 

znicze. 
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Niewielu z nas wie, że ziemie nasielskie miały okazję zapamiętać mnóstwo mniejszych 

lub większych bohaterów. 

Jednym z nich był Stanisław Ciemniewski- miejscowy aptekarz, który zaopatrywał w le-

karstwa i środki opatrunkowe stacjonujących w okolicach Nasielska partyzantów. Cierniewski 

propagował walkę o wyzwolenie Polski, tak samo jak nasielscy księża- Józef Dynakowski i Józef 

Stelmach, którzy wygłaszali patriotyczne kazania, pozwalali na śpiewanie takowych pieśni w 

kościele i ukrywanie w nim sztandarów. 

W szeregach powstańczych znajdowali się także inni- nie tylko ziemianie (jak np. Lasoc-

cy- właściciele Cieksyna lub Modzelewscy z Gołębi), ale też chłopi zachęceni Manifestem. 

Na zaszczytne miano bohatera podczas powstania zasługuje niejaki Aleksander Rost-

kowski- zięć Stanisława Ciemniewskiego- będący nauczycielem w Warszawie. Tam, pewnego 

dnia na ul. Miodowej jeden z Kozaków zabił kobietę trzymającą na rękach dziecko. Świadkami 

zdarzenia był nauczyciel i jego klasa. Razem zdecydowano, że młodzi ludzie będą walczyć z za-

borcą, a na swojego dowódcę obrali właśnie Rostkowskiego. Grupa walczyła w pobliskich lasach 

w Zakroczymiu. Wzięło w niej udział 41 ówczesnych maturzystów. Przeżyło niewielu, w tym na-

uczyciel, który przewieziony został do twierdzy w Modlinie. Okaleczony mężczyzna szybko 

wracał do zdrowia, jednak tylko fizycznego, bo radzieccy oficerowie gnębili go psychicznie my-

śląc, że jest on jednym z organizatorów całego powstania. Nękany i dręczony zaczął przejawiać 

oznaki choroby psychicznej, po czym, po wpłacie 15 tys. dukatów w złocie, został oddany w ręce 

swojej żony. 

Jest jesień 1863 roku, powstanie styczniowe podupada. Zaborca do jego tłumienia wcią-

ga nawet Polaków- we wsiach poustawiano straże wiejskie, do których należał obowiązek meldo-

wać o ruchach „band buntowniczych”. Wśród nich jest Ignacy Piwniczki, rolnik z Błędostowa, 

który nie dopełnia swojego obowiązku. Doskonale wie, co go czeka- z wyrokiem sądu polowego 

zostaje skazany na aresztanckie roty do guberni penzenskiej. Niestety, nie on jeden. 

Mieszkaniec Pieścirogów, Józef Czernicki, zostaje skazany na stałe osiedlenie się w gu-

berni orenburskiej. Więcej ‘szczęścia’ ma Julian Glinicki z Chrcynna- skazany na 10 lat sybe-

ryjskiej katorgi oraz Teofil Zawadzki i 25-letni Jan Buczyński z Nasielska - zostają skazani na 

3 lata. Ich młodszy kolega, 23-letni rolnik Stanisław Krysza z Żabiczyna, też poszedł w aresz-

tanckie roty. Podobny los spotyka wielu innych powstańców, młodych i starych, rolników i 

szlachciców- zostają zesłani na Syberię oraz na prace do rosyjskich kopalń. 

W tym roku przeżywać będziemy 150. rocznicę Powstania Styczniowego. Być może 

większość z nas nie przywiąże do tego zbyt wielkiej wagi. Niektórym przez głowy tylko 

przemknie myśl ‘świętować i wspominać czy w ogóle zapomnieć?’. W tej sytuacji najlepiej 

wybrać złoty środek: wystarczy pamiętać. Tym bardziej, że podobno historia lubi się po-

wtarzać i niejednemu narodowi nie wyszedł na dobre brak pamięci.. Zresztą pamięć za-

chowana po takich bohaterach, których nikt nie spodziewał się w naszych okolicach, jest 

nie tylko oddaniem im hołdu, ale też prostym przykładem, jak wielką odwagę i chęć w 

niesieniu pomocy mają zwykli ludzie. 

 

Karolina Witkowska, kl. ILOA 
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Wydarzenia z życia szkoły 

 

 

 

NAUKA 

1. I LOA 3,45 

2. II LOAB 3,25 

3. III LOAB 3,20 

4. IV TEH 3,06 

5. I TEH 3,04 

6. I LOSB 3,0 

7. II LOS 2,82 

8. II TEH 2,7 

9. III TEH 2,68 

 

 

Podsumowanie semestru 

FREKWENCJA 

1. I TEH 91,8% 

2. I LOA 91,4% 

3. I LOSB 91% 

4. II TEH 89% 

5 II LOAB 88,6% 

6. IV TEH 88% 

7. III LOAB 87% 

8. III TEH 86.1% 

9. II LOS 86% 

Liceum/ technikum 



Nr 5 styczeń  2013 S.7 

                    
 

       

FREKWENCJA 

1. I WA - 76% 

2. II WA - 75,1% 

3. II WB - 73% 

NAJLEPSI 

1. Karolina Gołucka 4,5 II WA 

2. Michał Kniołek 3,75 II WB 

3. Karolina Lisicka 3,67 II WA 

4. Radosław Salak 3,61 I WA 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

NAUKA 

1. II WB - 2,88 

2. II WA - 2,83 

3. I WA - 2,67  
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1.  MALWINA MORAWSKA    III TEH     5,0 

2  KAROLINA GOŁUCKA    II WA      4,5 

 JOANNA MATUSIAK    I LOA      4,5 

4. MARTA KALICKA     I LOA      4,37 

5. MAGDALENA ŚWIDERSKA   I LOA      4,26 

6. EWELINA SAWICKA    II TEH      4,24 

7. OLGA LEWANDOWSKA   III LOAB  4,13 

8.  NATALIA SIERZPUTOWSKA   I LOA     4,12 

 ROBERT ROSŁOŃSKI    II TEH     4,12 

 KAROLINA WITKOWSKA   I LOA     4,12 

11.  IWETA PIOTROWSKA    I LOSB      4,1 

12.  KORNELA ZIUŁKOWSKA    III LOAB  4,09 

13.  RAFAŁ PAWLAK     II LOAB   4,07 

14.  MONIKA GŁOGOWSKA          II LOAB    4,0 

 KAROLINA KACZYŃSKA                  III LOAB    4,0 

       OLGA KRZYŻEWSKA    II LOAB    4,0 

       EWELINA  RUTKOWSKA    III LOAB   4,0 

       SYLWIA  SŁUPSKA                 III LOAB   4,0 

‘’18” najlepszych uczniów w szkole 
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Lekcja sztuki 
Czym jest sztuka ? Czy artystą może być każdy ? Ile jest sposobów wyrażania siebie 

przez sztukę ? Czy sztuka jest nam w życiu potrzebna ? Na te i wiele innych pytań próbowali 
odpowiedzieć uczniowie klas I i II Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, w bardzo oryginal-
ny i niebanalny sposób. 

                    W dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2012r. odbył się konkurs plastyczny zaty-
tułowany „Pod niebem Paryża”. Na lekcjach języka francuskiego uczniowie mieli za zadanie 
stworzyć plakaty w grupach, techniką dowolną, prezentujące zabytki i symbole Paryża. Zain-
spirowani zdjęciami, cytatami, informacjami na temat tego niezwykłego miasta, wyposażeni w 
kredki, flamastry, farby etc. ruszyli na podbój Paryża. 

                     Na wielu twarzach widać było skupienie i zaangażowanie, wielu uczniów wykaza-

ło się niezwykłą kreatywnością i talentem plastycznym, byli też tacy, którzy po długich minu-
tach oczekiwań i braku weny twórczej zabrali się w końcu do pracy i co się okazało ? A miano-
wicie, że liczy się pomysł, dobre chęci, troszkę wyobraźni i wiary w siebie i z białego arkuszu 
papieru powstaje niebagatelne „dzieło sztuki”. Zarówno w sztuce jak i w codziennym życiu sam 
talent nie wystarczą, trzeba umieć go sprzedać i liczy się ten odpowiedni moment. To pierwszy 
ważny wniosek, który się nasuwa. 

                     Uczniowie byli zaskoczeni efektem swojej pracy. Oprócz Wieży Eiffel’a, zabytku 
najczęściej kojarzonego z Paryżem można podziwiać Łuk Triumfalny, Place Pigalle, dzielnicę 
rozrywek ze słynnym Moulin Rouge, nowoczesną dzielnicę Paryża La Défense wraz z rzeźbami 
wykonanymi przez polskiego artystę Igora Mitoraja, bazylikę Sacré-Coeur na wzgórzu Mont-
martre.  Na plakatach widniały również wizerunki pięknych, eleganckich Francuzek, białych 
delikatnych pudelków i zakochanych par. Nie zabrakło stereotypowych, skaczących żabek, le-
niwie pełzających ślimaków, chrupiących bagietek i smaku wytrawnego, czerwonego wina. Sło-
wem : Francja  elegancja, wiwat Paryż ! Paryż jest wyjątkowym miastem, do którego można po-
wracać w nieskończoność, bo jak napisała Vicki Archer w swojej książce pt. „Moje francuskie 
życie”. -  „Weekend w Paryżu jest jak łyżka stołowa eliksiru – powinien być zażywany w pełnej 
dawce i regularnie”.  

                       Wszystkie cele zostały osiągnięte. Młodzież przekonała się o swoich nieskończo-
nych możliwościach, może nawet ktoś odkrył głęboko ukryty talent twórczy. Myślę, że każdy 
teraz wie, ile jest sposobów wyrażania sztuki i samego siebie. Można stworzyć coś wielkiego z 
niczego, pod warunkiem dobrej organizacji pracy i twórczego myślenia. Podczas wykonywania 
prac młodzież nabywała niezwykle cenną cechę niezbędną w wielu zawodach, a mianowicie 
umiejętność pracy w grupie. Myślę, że uczniowie przekonali się, że sztuka jest bardzo cenna w 
naszym życiu i choć do końca nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, sztuka uszlachetnia 
człowieka. Bo, przecież to właśnie ona, jest jedynym śladem, który po nas pozostaje na tej zie-
mi. 

      Konkurs został rozstrzygnięty 5 grudnia. Laureatami konkursu zostali: 

I miejsce – uczniowie klasy II LOA 

II miejsce - uczniowie klasy II TE 

III miejsce – uczniowie klasy I LOA i ILOS 

                       Przyznano również nagrody za pracę indywidualne. Zwycięzcami konkursu zo-
stali: 

I miejsce – Karolina Werczyńska (klasa ILOA) 

II miejsce – Anna Tomczak (klasa IITH) 

III miejsce  - Patryk Wójcik (klasa IILOS) 

                       Wszystkim uczestnikom konkursu i wygranym gratuluję, serdecznie dziękuję i 
życzę dalszej, owocnej pracy twórczej. 

 

 Anna Łączyńska 
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Z życia szkoły 

Halowy turniej piłki nożnej  

W dniu 19 grudnia 2012 roku na hali sportowej w Nasielsku odbyły się zawody szkół ponadgimna-

zjalnych powiatu nowodworskiego w futsalu . W turnieju udział wzięło siedem drużyn : ZSZ Na-

sielsk , LO Nasielsk , LO Nowy Dwór Mazowiecki (ul.Chemików) , ZSZ Nowy Dwór Mazowiecki 

(ul.Górska)  ,ZSZ Nowy Dwór Mazowiecki(ul.Długa), ZSZ Twierdza Modlin oraz ZSZ Pomiechó-

wek . Rozgrywki odbywały się systemem każdy z każdym w wymiarze czasowym 10 minut . Nasi 

reprezentanci stoczyli więc sześć pojedynków. Trenerem drużyny był Pan  Mariusz Chrzanowski . 

ZSZ Nasielsk 2 : 1 LO NDM (ul.Chemików) 
W pierwszym spotkaniu reprezentanci naszej szkoły odnieśli cenne zwycięstwo , inkasując 2 punk-

ty . Pierwszą bramkę zdobył Rafał Milewski, pokonując bramkarza rywala w sytuacji 1 na 1. Goście 

odpowiedzieli trafieniem cztery minuty przed końcem . Jednak decydujący cios należał do na-

sielszczan . Rafał Milewski potężnym uderzeniem z rzutu wolnego nie dał szans goalkeeperowi 

przyjezdnych  . 

 

ZSZ Nasielsk 3 : 1 LO Nasielsk 
Drugie mecz to derby Nasielska . Mimo nie najlepszego początku i straty bramki , drużyna zdołała 

się podnieść i strzelić rywalowi trzy bramki . Pierwszą w sytuacji sam na sam zdobył Łukasz 

Ostrowski . Druga to uderzenie Bartosza Ślesickiego , natomiast trzecia była efektem wzorcowo 

przeprowadzonego kontrataku . Mateusz Bielecki uruchomił niepilnowanego Rafała Milewskiego , a 

ten ustalił wynik spotkania . Tak więc w naszym mieście do następnych zawodów króluje ZSZ . 
 

ZSZ Nasielsk 1 : 0 ZSZ NDM (ul.Górska)                         
Trzecie starcie cechowało się wysokim poziomem adrenaliny , walką do upadłego oraz wzorcową 

współpracą bramkarza i obrony drużyny gospodarzy . Jedyną bramkę , sprytnym uderzeniem z 

„Karola” zdobył Patryk Wójcik . W dalszej części meczu przeważała drużyna Nowego Dworu Ma-

zowieckiego , jednak nie udało jej się zdobyć żadnego gola . Po tym meczu podopieczni Pana Ma-

riusza Chrzanowskiego mieli już 6 punktów na swoim koncie . 
 

ZSZ Nasielsk 1 : 2 ZSZ Pomiechówek 
Czwarty mecz to niestety pierwsza porażka . Bramkę dla naszego zespołu zdobył niezawodny Rafał 

Milewski . Jednak były to miłe złego początki . W przeciągu trzech ostatnich minut goście z Po-

miechówka dwukrotnie pokonali goalkeepera gospodarzy odwracając losy spotkania. Strata punk-

tów okazała się kluczowa w końcowym rozrachunku . Gdyby nie to potknięcie reprezentanci naszej 

szkoły  wygraliby cały turniej . 
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ZSZ Nasielsk 3 : 0 ZSZ Twierdza Modlin 
Od początku tego spotkania zawodnicy ZSZ Nasielsk narzucili swój styl gry rywalowi . W 

meczu tym  gole zdobyli następujący zawodnicy : Rafał Milewski , Marcin Grzybikowski , 

który cudownym strzałem w okienko nie dał szans rywalowi oraz Sebastian Szajkowski . Po 

tym spotkaniu nasi piłkarze byli już pewni miejsca na podium . O jego stopniu decydował wy-

nik ostatniego starcia . Zwycięstwo gwarantowało tryumf w rozgrywkach , remis II miejsce , 

natomiast porażka III . 

 

 

ZSZ Nasielsk 1 : 2 ZSZ NDM (ul.Długa) 
Mecz od początku nie ułożył się po naszej myśli . Dwie stracone bramki okazały się niemożliwe do 

odrobienia . Dwie minuty przed końcem kontaktowego gola zdobył Rafał Milewski , jednak na więcej 

nie starczyło czasu . 

Po zakończeniu całych rozgrywek piłkarzom nasielskiego ZSZ towarzyszył niedosyt . Zawodnicy 

mieli apetyt na wygraną , tym bardziej że pierwsze miejsce przeszło tuż obok nosa. Szansa na re-

wanż już niebawem , bowiem kolejne zawody zaplanowane są na przełom lutego i marca . Tym razem 

gospodarzem turnieju będzie Modlin . 

Statystyki ZSZ Nasielsk :  

Ilość rozegranych meczy : 6 

Wygrane : 4 

Porażki : 2 

Bilans bramkowy : +5 (bramki zdobyte : 11 , stracone: 6) 

Skład ZSZ  : Mateusz Bielecki (bramkarz) , Rafał Milewski (6 goli) , Łukasz Ostrowki(1bramka) , 

Marcin Grzybikowski ( 1bramka) , Sebastian Szajkowski (1bramka) , Bartosz Ślesicki (1bramka) , 

Partyk Wójcik (1bramka) , Kamil Mikulski , Michał Michnowski, Mateusz Strzegowski , Mateusz Le-

wandowski  . 

Końcowa tabele prezentowała się następująco :  

 I miejsce – ZSZ I NDM ( ul.Górska ) (9pkt) 

II miejsce – ZSZ Pomiechówek (9pkt) 

III miejsce – ZSZ Nasielsk (8pkt) 

IV miejsce – LO Nasielsk (8pkt) 

V miejsce – ZSZ II NDM (ul.Długa) 

VI miejsce – LO NDM (ul.Chemików) 

VII miejsce – ZSZ Twierdza Modlin 

 

 

Mateusz Bielecki kl.II LOA 



Nr 5 styczeń  2013 Gazeta Szkolna 

Listy do Redakcji 

 

Droga Redakcjo. Mam 17 lat i nigdy nie miałem dziewczyny. W szkole, do której chodzę, 

pojawiła się w tym roku Marta, która bardzo mi się podoba. Myślę, że ja jej też, ponie-

waż kiedy się mijamy na szkolnym korytarzu, uśmiecha się do mnie i miło spogląda. Co 

mam zrobić, żeby zwróciła na mnie uwagę? Jak zaprosić ją na spotkanie? Jestem kom-

pletnym nieudacznikiem w tych sprawach, ale muszę coś zrobić, bo cały czas o niej my-

ślę. Proszę pomóżcie!  

Maciek 17 

 

Drogi Maćku, to nic trudnego. Przechodząc koło niej, uśmiechaj się i patrz jej w oczy, to 

ją trochę zawstydzi , ale dasz jej w ten sposób do zrozumienia, że Ci się podoba. Na dłu-

giej przerwie śmiało podejdź, przedstaw się i zapytaj o jakąś błahostkę, typu ,, Jak Ci 

mija dzień/ Jak podoba Ci się szkoła?”. Rozwiń rozmowę i spróbuj rozmawiać około 5-10 

min. W kolejne dni także zaczepiaj ją. Po kilku tygodniach Waszych rozmów, możesz od-

ważnie zapytać , czy ma ochotę się spotkać z Tobą po szkole. Pamiętaj, nigdy nie trać 

nadziei, po pewnym czasie Marta na pewno się z tobą umówi. Życzymy sukcesów i pamię-

taj- na nas zawsze możesz liczyć!  

Redakcja: Twoje Zwierzenia 

Oliwia Dylewska ILOA  

 

 

 



Nr 5 styczeń  2013 S.13 

Aktualności 

21 i 22 stycznia obchodzimy Święto  Babci i Dziadka. W tych dniach wszystkie wnuczki i wnukowie 

mają wyjątkową okazję, aby wyrazić swoim Babciom i Dziadkom wdzięczność. Powodów do podzię-

kowań jest wiele - począwszy od troski i opieki nad wnukami, przez dobre słowo, wpajanie zasad 

moralnych, kształtowanie wiary, przekazywanie dziejów rodziny, dawanie przykładu obowiązkowo-

ści i pracowitości, naukę miłości do Ojczyzny, aż po bardziej przyziemne powody jak obdarowywa-

nie słodyczami, pieniędzmi i innymi prezentami czy przygotowywanie ulubionych dań. 

 Redakcja 

Wykorzystane przez ludzi, skrzywdzone przez los… 

 czyli o zwierzętach porzuconych w ferie zimowe 

Ferie zimowe to dla wielu ludzi wyczekiwany i upragniony czas. Niestety, jest to również 

czas wyjątkowo nieprzychylny i trudny dla zwierząt. Ludzie, wyjeżdżając na zimowy odpoczy-

nek, nie wiedzą, co zrobić ze swoimi czworonogami. Często decydują się na najprostsze roz-

wiązanie: porzucają zwierzęta w lesie, przy drodze, wywożą daleko w pole, podrzucają pod 

bramy schronisk. Nie zastanawiają się nad ich losem. Nie wiedzą, że zazwyczaj skończy się to 

dla byłych pupili śmiercią z wygłodzenia, zimna lub pod kołami samochodu, gdy samotne i 

opuszczone będą się błąkać w poszukiwaniu domu. Te zwierzęta strasznie cierpią! Zostały 

zdradzone przez właścicieli, których kochały. Z dnia na dzień straciły wszystko: dach nad 

głową, opiekę, miłość. Stały się zależne od losu, który często bywał dla nich okrutny.  

Apeluję do wszystkich, którzy posiadają zwierzęta- jeżeli wyjeżdżacie na ferie czy też wa-

kacje i nie wiecie, co zrobić ze swoim czworonogiem, skorzystajcie z poniższych rad:  

Wyjeżdżając zostawcie zwierzątko pod opieką rodziny lub przyjaciół. 

Zarezerwujcie mu pobyt w hotelu lub pensjonacie dla zwierząt. 

Możecie również spędzić urlop ze swoim pupilem. Obecnie istnieje wiele hoteli, w których bez 
problemu można wynająć pokój z możliwością trzymania zwierzęcia. 

W skrajnej ostateczności oddajcie zwierzaka do schroniska. Może po urlopie uda się go odzy-
skać.  

Pamiętajcie: zwierzę to nie zabawka. Ono też ma serce. 

Sylwia Słupska 
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Warto wiedzieć! 

Mruganie aktywnie wspomaga uwagę  

Ludzie mrugają bardzo często, o wiele częściej, niż to 
konieczne, by nawilżyć gałkę oczną. Mrugając ok. 15-
20 razy na minutę, aż 10% czasu na jawie spędzamy z 
zamkniętymi oczami. Japońscy naukowcy uważają, że 
pomaga nam to zebrać myśli i skupić się na 
otaczającym świecie. 

Wcześniejsze badania wykazały, że bynajmniej nie 

mrugamy w przypadkowych momentach. Podczas 

czytania mrugnięcie następuje po zakończeniu zdania, 

a gdy kogoś słuchamy, zamykamy powieki w przerwie 

między wypowiadanymi przez niego kwestiami. Co 

więcej, kiedy akcja filmu nieco zwalnia, widownia w 

kinie także zaczyna mrugać prawie synchronicznie. 

Fast food zwiększa ryzyko wystąpienia astmy 

Dane zebrane podczas badań ok. 500 tys. dzieci z ponad 
50 krajów sugerują, że częste jedzenie pokarmów typu 
fast food zwiększa ryzyko astmy, alergicznego nieżytu 
nosa i egzemy. 

Nowozelandzcy i brytyjscy naukowcy przygotowali 
kwestionariusz, w którym pytali o objawy astmy, nieżytu 
nosa i wyprysku, a także o częstość spożywania różnych 
typów pokarmu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W 
badaniach uwzględniono 2 grupy wiekowe: 13-14-latków 
oraz 6-7-latków. 

Naukowcy analizowali wyłącznie przypadki uczestników 
International Study of Asthma and Allergies in Childhood 
(ISAAC). Rodziców/opiekunów proszono m.in. o ocenę 
wpływu symptomów na codzienne życie i/lub wzorce snu. 
W sondażu uwzględniono takie produkty spożywcze, jak 
mięso, ryby, owoce i warzywa, płatki, chleb, makaron, ryż, 
masło, margaryna, orzechy, ziemniaki, mleko, jajka oraz 
fast food/burgery.  

Okazało się, że zarówno w przypadku nastolatków, jak i 

młodszych dzieci przed ciężką astmą chroniło sięganie po 

owoce 3 lub więcej razy w tygodniu. Zamiłowanie do fast 

foodu, które przejawiało się pochłanianiem 3 lub więcej 

porcji na tydzień, prowadziło z kolei do wzrostu ryzyka 

wystąpienia tej choroby o, odpowiednio, 39% i 27%. 

Śmieciowe jedzenie podwyższało też prawdopodobieństwo 

wystąpienia ciężkiego alergicznego nieżytu nosa i 

wyprysku.  
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Polidopamina ukoi (i odtworzy) nadwrażliwe zęby  

Chińscy naukowcy doszli ostatnio do wniosku, że 
nadwrażliwość zębów można leczyć, wzorując się na kleju 
małży. 

Quan-Li Li, Chun Hung Chu i inni wyjaśniają, że 

nadwrażliwość pojawia się, gdy w wyniku ścierania szkliwa 

dochodzi do odsłonięcia zębiny. Akademicy podkreślają, że 

można sobie pomóc, żując bezcukrowe gumy i szczotkując zęby 

specjalnymi pastami. Wg nich, lepsza byłaby jednak 

substancja, sprzyjająca jednoczesnej regeneracji szkliwa i 

zębiny. Autorzy artykułu z ACS Applied Materials & Interfaces 

dywagowali, że w tej roli powinna się sprawdzić lepka 

polidopamina, która mogłaby podtrzymywać kontakt zębiny z 

minerałami wystarczająco długo, by zaszła odbudowa. 

Źródło: 

www.kopalniawiedzy.pl 

Malwina Morawska  

 

Ciepły biały LED  

LED-y są wydajnym i energooszczędnym źródłem światła, jednak tym, co przeszkadza w ich 

rozpowszechnieniu się jest - obok wysokiej ceny - fakt, że świecą zimnym niebieskawym 

światłem. Naukowcy z University of Georgia opracowali prawdopodobnie pierwszą na świecie 

LED, która zapewnia ciepłe białe światło, wykorzystując przy tym pojedynczy materiał 

luminescencyjny i pojedyncze źródło światła. 
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Książki ze szkolnej biblioteki 

„Rozdziobią nas kruki, wrony…”Stefana Żeromskiego  to krótkie opowiadanie, którego akcja roz-

grywa się w okolicach Nasielska pod koniec Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem  jest 

Andrzej Borycki, który nosi pseudonim Szymon Winrych. Jest on polskim powstańcem, który 

przewozi broń powstańcom walczącym w okolicach naszego miasta. Jednak w pewnej chwili na 

drodze zjawia się oddział wojsk rosyjskich…. Bardzo zachęcam wszystkich do przeczytania tej 

wstrząsającej  książki.                                                                        Marta Kalicka kl. 1 LOA 

 

Właśnie o samym świcie Andrzej Borycki (bardziej znany pod przybranym nazwiskiem Szymona Winrycha) wyjechał 

zza pagórków rajgórskich i skierował się pod Nasielsk, na szerokie płaszczyzny. Porzuciwszy zarośla, trzymał się 

przez czas pewien śladu polnej drożyny, gdy mu ta jednak zginęła w kałużach; ruszył wprost przed siebie, na po-

przek zagonów. (…) 

Za zasłoną mgły dał się nagle postrzec jakiś ruch jednostajny, równoległy do ledwie widocznego horyzontu. Mógł to 

być szereg wozów, stado bydła albo - wojsko. Winrych patrzał przez chwilę, przymrużywszy powieki. Doznawał ta-

kiego wrażenia, jakby ktoś zagiął palec pod żyłę krwionośną w jego piersiach i wydzierał ją na zewnątrz. 

Moskale... - wyszeptał. 

Ośmiu ułanów rosyjskich na pięknych gniadych koniach dopadło wozu i w mgnieniu oka ze wszystkich stron go oto-

czyło. Jeden z nich, nie mówiąc ani słowa, począł zrzucać lancą suche gałęzie oraz snopki kłoci i sondować głąb wozu. 

Gdy grot dźwięknął uderzywszy o lufy sztucerów - żołnierz poklepał Winrycha po ramieniu i mrugnął na towarzy-

szów. Tamci sięgnęli po karabinki założone na plecy. Winrych stał na miejscu jak przedtem, obejmując ramieniem 

kark konia. Usta mu się skrzywiły wzgardliwie i w sercu zsiadło się nie to męstwo, lecz pogarda, pogarda bezbrzeż-

na, pogarda wszystkiego na tej ziemi. 

-Ty do czyjej partii to wiozłeś? -zapytał go ów rewidujący. 

 - Głupiś! - odrzekł Winrych nie podnosząc głowy. 

- To nie chłop - rzekł do podwładnych starszy, z naszywką na ramieniu - to powstaniec. 

-Głupiś! - rzekł Winrych patrząc w ziemię.  

- Bierz psiego syna! - wrzasnął żołdak. 

Dwu z nich odsadziło się natychmiast o kilkadziesiąt kroków i szybkim ruchem nastawiło lance poziomo. Skazany 

spojrzał na nich, gdy mieli ukłuć konie ostrogami, i zaraz, jak małe dziecko, zasłaniając głowę rękami, cichym, szcze-

gólnym głosem wymówił: 

- Nie zabijajcie mnie... 

Zerwali się w skok z miejsca zgodnym susem i wraz go przebili. Jeden ohydnie rozpłatał mu brzuch, a drugi złamał 

dekę piersiową. Trzeci ułan odjechał o kilkanaście kroków i gdy dwaj pierwsi, wyrwawszy lance i splunąwszy, usunęli 

się na bok, wziął na cel głowę powstańca. Pociągnął za cyngiel wtedy właśnie, gdy nieszczęsny zsunął się w bruzdę. 

Kula, przeszywszy czaszkę naręcznego konia, zabiła go na miejscu. Zwierzę stęknęło żałośnie i padło bez tchu na 

nogi konającego Andrzeja. Żołnierze zsiedli z koni i zrewidowali puste kieszenie sukmany. Rozgniewani o to, że Win-

rych wypił wszystką gorzałkę, rozbili butelkę na jego czaszce i podarli mu ostrogami policzki. Na głos sygnału, wzy-

wającego ich do powrotu, wskoczyli na siodła i nabrawszy z wozu po kilka sztuk dobrych pałaszów belgijskich odje-

chali za oddziałem, który zanurzył się już we mgłę i szarugę. Dowódca szwadronu ścigał forsownie jakiś topniejący 

oddziałek powstańczy, toteż nie miał czasu zawrócić po broń zostawioną w polu na wozie Winrychowym. Tymczasem 

deszcz rzęsisty puścił się znowu i na małą chwilę ocucił powstańca. 

Powieki jego, zaciśnięte przez ból i popłoch śmiertelny, dźwignęły się i oczy po raz ostatni zobaczyły obłoki. Usta mu 

drgnęły i wymówiły do tych chmur szybko pędzących ostatnią myśl 

"...Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom..." 

Wielka nadzieja nieśmiertelności ogarnęła umierającego, niby przestrzeń bez końca. Z tą nadzieją w sercu umarł. 
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To warto zobaczyć 

 
Zachęcam do obejrzenia filmu ,,Bez mojej zgody'', większość pewnie 

widziała już ten film to i tak dla tych, którzy żyją jeszcze w błogiej niewiedzy 

krótki opis. 

Sara i Brian wiodą spokojne życie. Zostaje to jednak przerwane, gdy dociera 
do nich przerażająca informacja o chorobie córki. Aby ratować życie dziecka, 
para podejmuje trudną decyzję, która na zawsze zmieni ich życie. Prawdziwy 

koszmar zaczyna się jednak, kiedy ich druga córka odkrywa prawdę dotyczą-

cą jej poczęcia. 

Film bardzo poruszający, u wrażliwców zapewne łezka zakręci się w oczku. 

Bardzo pouczający także dla niektórych rodziców, którzy uważają, że potrze-
by i zdanie dziecka nie mają znaczenia, liczy się tylko to, co oni ustalą, ich 

zasady, a przecież każde dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi, każdy 
ma swoje prawa, nie można narzucać innym swojego zdania ,nawet jeżeli jest 

to dziecko. Film w skali od 0 

do 10 zasługuje zdecydowanie 

na 10.:)  

 

Serdecznie polecam.  

 

"Czas to fatamorgana, bo 

tak łatwo daje się nagiąć, 
przełamać." 

 

Katarzyna Włodarska kl. 1LOA 
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Małgorzata Białomyzy , Joanna Kaczyńska II LOA 

W losowaniu Lotto możliwych jest niemal 14 milionów kombinacji 

W popularnym losowaniu Lotto na „szóstkę” każdego losowania możliwych jest dokładnie 13 
milionów, 983 tysiące i 816 różnych kombinacji cyfr. Oznacza to, że do osiągnięcia 
stuprocentowej pewności wygrania w danym losowaniu niezbędne jest zakupienie dokładnie takiej 
samej ilości kuponów z każdą z możliwych kombinacji, których cena osiągnęłaby niemal 42 miliony 
złotych. 

Najtragiczniejsza katastrofa morska 

Wielu ludzi, że największą katastrofą morską w dziejach było zderzenie 
„Titanica” z lodową górą. W rzeczywistości jednak największa liczba ofiar 
„przypada” niemieckiemu statkowi pasażerskiemu „MS Wilhelm Gustloff”. 
Zestrzelony został przez jeden z radzieckich okrętów podwodnych. Zginęło 
wtedy około 9600 osób, podczas gdy na „RMS Titanicu” jedynie 1500 osób. 

Istniejewięcej niż pięć zmysłów 

Zestaw wyspecjalizowanych „czujników”, które pozwalają wyższym organizmom otrzymywać i 
obrabiać informacje o otaczającym świecie, wcale nie jest ograniczony do pięciu podstawowych 
organów czucia. Na przykład ptaki kierują się w czasie swych wędrówek polem magnetycznym – 
rzeczą, o której człowiek dowiedział się dopiero w momencie wynalezienia kompasu. Natomiast 
rekiny, inne  ryby, a także gady są w stanie wyczuwać zmiany pola elektrycznego, co pomaga im 

.Pojęcie czasu w historii 

Nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, ale niektóre wydarzenia historyczne są 
tak odległe, lub wręcz odwrotnie, że załamują nasze powszechne pojęcie czasu. 
Fenomen ten wyjaśnia przykładowo słynna Kleopatra, która żyła w Egipcie do 30 
roku p.n.e. – biorąc pod uwagę fakt, że Wielka Piramida została wybudowana 
około 2560 roku p.n.e. a pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu miało miejsce 
w 1969 roku Naszej Ery, Kleopatra była bliżej „ery kosmicznej” niż budowy 
piramid. Na dobrą sprawę kojarzymy ją jednak z ówczesną egipską potęgą 

technologiczną. 

Dlaczego skóra na palcach marszczy się pod wodą? 

Kiedy zbyt długo przebywamy pod wodą, nasza skóra zamienia się w swego rodzaju gąbkę – 
substancje oleiste znajdujące się na naszych dłoniach są zmywane przez wodę i w rezultacie martwe 
komórki na skórze wchłaniają wodę i puchną, jednak niższa warstwa skóry pozostaje bez zmian. 
Takie zjawisko ma swoje wytłumaczenie w ewolucji – pomarszczone palce polepszają możliwość 
chwytu przy obchodzeniu się z mokrymi lub zanurzonymi w wodzie obiektami. 
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Warto wiedzieć! 

 

Witam Was serdecznie! 

 
Masz problem z wyborem uczelni, nadal zastanawiasz się jaki wybrać kierunek i gdzie studio-
wać? Jeśli tak to w tym artykule postaram się Ci pomóc. Poniżej znajduje się 11 punktowy 
poradnik maturzysty, który ma na celu ułatwienie dokonania właściwego wyboru uczelni. 
 
1.Sprawdź, ile godzin nauki języka obcego tygodniowo proponuje interesująca Cię uczelnia, 

czy istnieje możliwość nauki przynajmniej dwóch języków obcych i czy można starać się o 
dodatkowe godziny lektoratu. 

2.Sprawdź, ile (i jakiej generacji) komputerów posiada interesująca Cię uczelnia podłączonych 
do Internetu, czy zakłada konta e-mailowe każdemu studentowi i ile godzin tygodniowo 
oferuje samodzielnej pracy na stanowisku komputerowym. 

3.Sprawdź, jakie możliwości daje interesująca Cię uczelnia uzyskania uznawanych międzyna-
rodowo certyfikatów z języków obcych, informatyki etc. 

4.Sprawdź, ile (i jakie) interesująca Cię uczelnia ma podpisanych umów z zagranicznymi 
uczelniami i jak wygląda ta współpraca. 

5.Sprawdź, czy interesująca Cię uczelnia umożliwia swoim studentom wyjazdy na praktyki i 
staże zagraniczne. 

6.Sprawdź, czy interesująca Cię uczelnia posiada własne Biuro Karier, wspierające aktywność 
zawodową swoich studentów i absolwentów oraz pomagające im znaleźć pracę. 

7.Sprawdź miejsce, które interesująca Cię uczelnia zajmuje w ogólnopolskich rankingach pol-
skich szkół wyższych. Rankingi taki tworzą i publikują m.in.: „Wprost", „Polityka", 
„Perspektywy", „Rzeczpospolita", „Home & Market". 

8.Sprawdź, czy interesująca Cię uczelnia i prowadzone przez nią kierunki studiów posiadają 
pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – instytucji zajmującej się oceną ja-
kości kształcenia. 

9.Sprawdź, czy interesująca Cię uczelnia daje swoim studentom szansę studiowania w kra-
jach Unii Europejskiej, inaczej mówiąc – czy realizuje kształcenie w oparciu o ECTS 
(Europejski System Transferu Punktów). System ten gwarantuje zaliczanie studiów krajo-
wych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej Uczelni. 
W ten sposób promuje się współpracę międzynarodową pomiędzy uczelniami w zakresie 
wymiany studentów. 

10.Porozmawiaj ze studentem interesującej Cię uczelni o tym, jaki ma dostęp do komputerów, 
Internetu, nowoczesnych technik multimedialnych, swoich wykładowców i ogólnie, jak mu 
się studiuje. 

11.... i pod żadnym pozorem nie zawierzaj swojej przyszłej kariery (tej edukacyjnej i zawodo-
wej) wróżce, losowi czy bliżej nieokreślonym mocom. Najlepiej zadecydujesz TY, oczywiście 
po uprzednim rozeznaniu i rzeczowej analizie własnych zainteresowań, aspiracji i perspek-
tyw rynku pracy. 

 

 

Malwina Morawska kl. III TE 
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Niebo w gębie 

(Biograficzny, Francja) 

 

Data: 19-20 stycznia 2013r. godz.18:00 

Opis: Prawdziwa historia Hortense Labo-
rie, mistrzyni kuchni, która zostaje osobi-
stą kucharką prezydenta. Na szczytach 

władzy czeka na nią wiele pułapek. 

 

Kanadyjskie Sukienki 

(komedia, Polska) 

 

Data: 25-27 stycznia 2013 r. godz.18:00 

Opis: Przenosząc się w przeszłość poznaje-
my prawdziwe powody wyjazdu Zofii i Ka-
nadę daleką od wymarzonego ideału całej 
rodziny. Brutalna prawda o ojcu i niej sa-
mej ukrywana jest przed Zofią do ostatnie-
go momentu, a to tylko początek zawiłych 

historii rodzinnych. 

 

Atlas Chmur 

(Dramat, Sci-Fi, Niemcy, USA) 

 

Data: 1-3 lutego 2013 r. godz. 18:00 

Opis: Film oparty na epopei Davida Mi-
tchella. Opowiada o postaciach z różnych 
epok i zakątków świata, których decyzje i 
czyny mają duży wpływ na teraźniejszość, 

przyszłość i przeszłość naszej planety. 

 

 

Undeground Rap Time 6 
 

Data: 2 lutego 2013r. godz.19:00 

Miejsce: Garden Pub w Nasielsku 

Cena biletu: 6-10 zł. 

 

Swoje umiejętności na parkiecie zaprezen-
tuje grupa Cojones Grandes, tańcząca bre-
ak dance. Mistrz Świata, Europy i Polski, 
uczestnik programu Mam Talent, Damian 
Gielnicki pokaże niesamowitą grę w Zośkę. 

Odbędzie się także pokaz Beatbox 
(tworzenie muzyki ustami) oraz bitwa fre-
estylowa. Nie zabraknie również pomysło-

dawcy wydarzenia – Domalaka. 

 

Koncert REDROOM i DOGBITE 

 
Data: 8 lutego 2013r. godz.19:00 

Miejsce: Kino NIWA 
Cena biletu: 10 zł. 

 

Na scenie zagrają dwa zaprzyjaźnione ze 
sobą rockowe zespoły: REDROOM i DOG-
BITE. Całe wydarzenie dedykowane jest 

miłośnikom muzyki rockowej. 

 

 

Karolina Werczyńska I LOA 

 

 
 

Zbliżają się ferie, a w naszych głowach rodzą się pomysły, jak spędzić ten wolny czas. Dla 

tych, którzy nie mają pomysłu, Nasielski Ośrodek Kultury przygotował coś, co umili Wasz 

czas. 

Warto wiedzieć! 
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Filmy wszech czasów 
 
     Ojciec chrzestny 

Ukazuje amerykańskie społeczeństwo w latach 1945-1955. Więzy łączące mafię z różnymi 

środowiskami, zaczynając od Waszyngtonu kończąc na Hollywood. Przedstawia dzieje rodziny 

Corleone z Ojcem Chrzestnym- Vito Corleone na czele. Film oparty jest na słynnej powieści 

Mario Puzo.  

     

     Casablanca  

Akcja toczy się podczas II wojny światowej w Casablance. Właściciel lokalu Rick Blaine spo-

tyka swoją dawną miłość Ilsę, która jest już żoną działacza czeskiego ruchu oporu Victora 

Laszlo. Szybko jednak okazuję się że dawne uczucia do końca niewygasły.  

     

     Titanic  

1912 rok, słoneczny kwietniowy dzień. W swój dziewiczy rejs do Nowego Jorku wyrusza Tita-

nic. Podczas podróży spotyka się dwoje ludzi, Rose pochodząca z arystokratycznej rodziny 

oraz Jack, który nie ma nic prócz malarskiego talentu. Te dwie jakże różne osoby obdarzają się 

wielką miłością, której nawet śmierć i katastrofa nie jest w stanie zwyciężyć. 

    

    Śniadanie u Tiffany'ego 

Holly Golightly to dziewczyna której życie upływa na zabawie kosztem zamożnych adorato-

rów. Pewnego dnia piętro wyżej wprowadza się młody pisarz, który także jest utrzymankiem. 

Zaczyna ich łączyć przyjaźń, która przeradza się w głębsze uczucie. Każde z nich będzie mu-

siało zweryfikować swoje dotychczasowe życie i zdecydować czy są w stanie być razem.  

    

   Vabank  

Akcja toczy się w Warszawie w latach 30. Znany kasiarz Henryk Kwinto po sześcioletnim po-

bycie w więzieniu wychodzi na wolność. Zdradzony przez dawnego wspólnika Gustawa Kra-

mera, Kwinto w wyrafinowany sposób zemści się na nim.  

 

  Matrix 

Neo to genialny haker. Pewnego dnia nawiązuje z nim kontakt tajemniczy Morfusz, człowiek 

który obiecuje mu odkryć prawdę o rzeczywistości w której żyją. Prawdę o Matriksie. Prawdę 

o dwóch światach: prawdziwym i wygenerowanym, który ma tylko "udawać" rzeczywistość. 

Neo przyłącza się do grupy prowadzonej przez Morfeusza i odkrywa że dotychczasowy świat 

to fikcja. Jego życiem cały czas ktoś kierował. Kolejne stopnie wtajemniczenia stawiają Neo 

nowe pytania: Który ze światów jest prawdziwy? Czym jest Matrix? 

   

 Wioletta Kamińska kl. II LOAB 
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Pani pyta dzieci w szkole: 

- Kto w waszej rodzinie jest najstarszy? 

- U mnie babcia - mówi Kazio 

- A u mnie prababcia i pradziadek-mówi Zuzia 

- Jasiu, a u Ciebie w rodzinie kto jest najstarszy? - pyta pani  

- Pra pra pra prababcia-odpowiada 

- Ale Jasiu to jest niemożliwe! - mówi pani 

- Dla dla dla dlaczego? - odpowiada Jaś 

 

 

Pewien żonaty facet przez kilka lat miał kochankę - Włoszkę. Pewnej nocy oświadczyła mu, że jest w ciąży. On, nie 

chcąc zrujnować swej reputacji i małżeństwa, dał jej sporą sumę pieniędzy, kazał jej jechać do Włoch i tam aby 

utrzymać wszystko w sekrecie, po urodzeniu dziecka kochanka miała wysłać pocztówkę z jednym słowem - 

'spaghetti', wtenczas on miał zacząć płacić alimenty na dziecko. I wyjechała. Po 9 miesiącach facet wraca z pra-

cy, a żona mówi mu: 

- Dostałeś jakąś dziwną pocztówkę, nie rozumiem, o co chodzi. 

Facet zaczął czytać, zbladł jak ściana... i zemdlał. 

Na kartce było napisane: 

'Spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti. Trzy porcje z kulkami mięsnymi, dwie bez. Wyślij więcej 

sosu!' 

 

 

Wchodzi babcia do autobusu i pyta kierowcę:  

- Synku chcesz orzeszka?  

- Poproszę.  

Na drugi dzień to samo, kierowca dostał orzeszka, ale mówi do babci:  

- To niech pani też zje.  

- Chłopcze, ja już nie mam zębów.  

Trzeci dzień znowu:  

- Synku chcesz orzeszka?  

Kierowca zaciekawiony pyta:  

- Babciu, a skąd masz takie dobre orzeszki?  

- Z Toffifee... 

 

 

Jasiu pyta ciocię: 

- Ciociu, smakował Ci ten cukierek? 

- Był pyszny. 

- Dziwne... Mój pies go wypluł. 

 

 

- Kim byłeś w cywilu? - pyta sierżant poborowego. 

- Muzykiem. 

- Do orkiestry! A ty? 

- Kucharzem. 

- OK, do kuchni! A ty? - pyta jąkałę, co w cywilu tańczył w balecie. 

- Ta-ta-ta-ta... 

- Dobra, starczy. Do obsługi cekaemu!                                              Wybrały: Monika Daszczyńska i Monika Grzyb 

 



Nr 5 styczeń  2013 S.23 

Rozrywka 

Zimowa krzyżówka 
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