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Powrót do szkoły 
 

 
Witam Was w nowym roku szkolnym 2011/2012. Po przeszło dwumiesięcznej 

przerwie znów się spotykamy, by rozpocząć dziesięciomiesięczny okres nauki. Mam 

nadzieję, że wszyscy wypoczęliście podczas tegorocznych wakacji i pełni sił oraz 

energii wróciliście do szkoły. 

Zapraszam Was serdecznie do przeczytania pierwszego w tym roku numeru 

„Gazety Szkolnej”. Znajdziecie w nim wiele interesujących artykułów, przede 

wszystkim wywiad z Panem Grzegorzem Duchnowskim, który obchodzi jubileusz 25-

lecia pracy na stanowisku dyrektora, relacje z otrzęsin, ślubowania i pikniku 

integracyjnego klas pierwszych. W tym numerze „Gazety Szkolnej” zamieściliśmy 

również informacje o zmianach w systemie edukacji i ciekawostki naukowe. A poza 

tym nie zabraknie rozrywki w postaci humoru oraz zagadek matematycznych.  

Miłego czytania  

Nasze łamy pozostają otwarte dla wszystkich ludzi obdarowanych talentem, 

gotowych do ciężkiej pracy. Zapraszamy do współpracy felietonistów, reporterów, 

rysowników i wszystkich, którzy bacznie obserwują rzeczywistość. Redakcja „Gazety 

Szkolnej” będzie pracować pod kierunkiem Pani Agaty Żbikowskiej, ale serdecznie 

zapraszamy również innych nauczycieli do współpracy. 

 

Malwina Morawska 
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Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych 

mgr Grzegorz Duchnowski 

 

 

Mgr Grzegorz Duchnowski swoją przygodę ze szkołą rozpoczął 

pierwszego września 1976 roku jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i  

praktycznej nauki zawodu. Następnie w okresie od 1 września 1976 roku do 31 

sierpnia 1986 roku pełnił funkcję kierownika szkolenia praktycznego. Na 

stanowisko Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej został powołany 1 

września 1986 roku. Pan Grzegorz Duchnowski dał się poznać jako doskonały 

dyrektor naszej placówki. Jego twórcza praca dała określone efekty. W 1994 

roku rozpoczął budowę nowego budynku szkoły. Po czterech latach budowy 

w roku 1997 oddano do użytku nowy obiekt. Nowoczesna baza dydaktyczna, 

dobrze przygotowana kadra pedagogiczna dały podstawę do zmiany 

stopnia organizacyjnego szkoły. W 1997 roku utworzył Zespół Szkół 

Zawodowych, w którym od 2007 roku zaczyna funkcjonować Liceum 

Ogólnokształcące. Dzięki inwencji Pana Dyrektora wybudowana została w 

2006 roku nowoczesna sala gimnastyczna, która zapewnia uczniom 

wszechstronny rozwój sportowy. Obecnie Dyrektor uczy przedmiotów 

zawodowych, takich jak: prawo i elementy prawa.  

W tym roku Pan Grzegorz Duchnowski obchodzi jubileusz 25-lecia 

pracy na stanowisku dyrektora. Z tej okazji życzymy spełnienia oczekiwań i 

nadziei oraz składamy podziękowanie za codzienny trud, poświęcenie i 

troskę o wychowanie młodzieży. 

 

Klaudyna Strzelecka 
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Wywiad z Dyrektorem ZSZ w Nasielsku - 
– Panem Grzegorzem Duchnowskim 

 

1.Kieruje Pan szkołą od 25 lat. Ćwierd wieku to okres dośd długi w życiu człowieka. Czy czuje 
się Pan człowiekiem spełnionym? 
Uważam, że tak. Kiedy rozpoczynałem pracę były tu zupełnie inne warunki, inna szkoła, 
organizacja, inne kierunki kształcenia. Przez te 25 lat wiele się zmieniło. Z tej małej szkoły 
zrobiła się druga co do wielkości szkoła w powiecie. Są tu dobre warunki oraz 
wykwalifikowani nauczyciele przygotowani do swoich zadao. Uczniowie uzyskują coraz 
lepsze wyniki. Tak więc uważam, że mogę czud się człowiekiem spełnionym zawodowo. 
 

2.Jubileusz 25-lecia sprzyja pewnym przemyśleniom na temat tego, co udało się zrealizowad, 
a co pozostaje nadal w kwestii marzeo i niespełnionych życzeo.  Jakie wydarzenia uznaje Pan 
za sukces? 
Było chyba wiele sukcesów. Jednym z nich jest budowa szkoły. Kiedy zaczynałem pracę, 
szkoła miała tylko jeden budynek, nazywany obecnie „starą szkołą”. Jej rozbudowa odbyła 
się w latach 1994-1997. W 1997r. powstał Zespół Szkół Zawodowych na bazie nowo 
wybudowanej szkoły. Odbyły się tu bardzo ważne uroczystości, między innymi Wojewódzka 
Inauguracja Roku Szkolnego. W 2006r. do użytku została oddana Sala Sportowa. Oprócz tego 
szkoła zajęła wysokie miejsce w rankingu szkół w kraju i na Mazowszu w roku 2006; dobre 
wyniki matur i egzaminów zawodowych oraz współpraca ze szkołami z zagranicy, z takich 
krajów jak Czechy, Portugalia, Węgry, dały jej znaczące miejsce w środowisku lokalnym. 
 

3.Rozbudowa od pięcioizbowej szkoły do nowoczesnego kompleksu edukacyjnego na pewno 
wymagała ogromnego zaangażowania. Czy napotkał Pan trudności w realizacji tego 
wielkiego przedsięwzięcia? 
Każda budowa, a szkoła szczególnie, to pasmo trudności. Tę szkołę budowałem w ciągu 
czterech lat. Problemy były różnego typu, ale zakooczyło się to wszystko sukcesem i 
utworzeniem nowoczesnego obiektu szkolnego. Trudności były na bieżąco rozwiązywane 
przy wsparciu organów, wtedy jeszcze województwa ciechanowskiego, a przy budowie Sali 
Sportowej była to już współpraca z powiatem nowodworskim. No cóż, problemy należy 
rozwiązywad, a trudności pokonywad. 
 

4.Czy to już koniec budowy, czy Pan ma jeszcze jakieś plany dotyczące modernizacji? 
Myślę, że mamy tutaj już taką bazę, która jest nowoczesna na miarę XXI wieku. Bywam w 
różnych szkołach i muszę z satysfakcją powiedzied, że nasze warunki, jak na małe miasteczko, 
są nie gorsze, a wielu przypadkach lepsze jak w innych tego typu szkołach. A jeśli chodzi o 
budowanie, myślę o stworzeniu boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Mam nadzieję, 
że jest to możliwe do zrealizowania. Należy też na bieżąco wzbogacad bazę dydaktyczną, 
wprowadzad nowoczesne rozwiązania. 
 

5.Mamy już szeroką ofertę edukacyjną. Czy planuje Pan rozszerzenie jej o nowe kierunki 
profili dla absolwentów gimnazjum, pragnących kształcid się w naszej szkole? 
Tak. Jest to przedmiotem moich przemyśleo. Zresztą było robione to sukcesywnie. Na 
początku szkoła była o kierunkach mechanicznych, elektronicznych i krawieckich. Teraz 
mamy ekonomistów, handlowców i od czterech lat liceum ogólnokształcące. Na poziomie 
szkół zawodowych są tu różne zawody zaspokajające potrzeby uczniów. Przy technikach 
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planuję otwarcie nowych kierunków, ale o tym jeszcze za wcześnie mówid. Dopiero pod 
koniec roku oferta ta zostanie przedstawiona. 
6.Wiem, że za swój trud włożony w pracę na rzecz naszej szkoły został Pan wyróżniony 
licznymi nagrodami. Czy może je Pan wymienid? 
O, jest ich tutaj dużo. Najbardziej cenię sobie najwyższe odznaczenie, jakie może nauczyciel 
dostad, czyli Medal Komisji Edukacji Narodowej. Oprócz tego otrzymałem Złoty Krzyż Zasługi 
oraz na bieżąco szereg wyróżnieo i podziękowao. 
 

7.Jak układa się Panu współpraca z gronem pedagogicznym?  
Współpraca układa się bardzo dobrze. Nasza szkoła jest znana w środowisku z dobrej 
atmosfery i relacji między dyrekcją a nauczycielami. Tak się składa, że wszystkich nauczycieli 
zatrudniałem ja, więc miałem wpływ na dobór kadry. Jestem zadowolony ze współpracy z 
kadrą, administracją i obsługą. Myślę, że tworzymy taką wspólnotę, która stwarza atmosferę 
dobrą do pracy i wychowania młodzieży.  
 

8.Czy dzisiejsza młodzież bardzo różni się od tej sprzed 25 lat? 
Tak, różni się. Ta różnica wynika po prostu ze zmian, jakie wciąż się dokonują wokół nas. 
Ludzie się zmieniają, okoliczności oraz warunki. Ta młodzież jest inna. Nie powiem gorsza czy 
lepsza, po prostu inna. To, co było dawniej dla młodzieży dobre, teraz staje się momentami 
mniej istotne.  
 

9.A czy jest taka szczególna forma aktywności kulturalno-rozrywkowej młodzieży, którą Pan 
chętnie wspiera i w której Pan osobiście uczestniczy? 
Wspieram wszelkie działania, które dotyczą sfery poza dydaktycznej, w tym działalnośd 
kulturalną i rozrywkową. Wszelkie inicjatywy związane z uroczystościami szkolnymi są przeze 
mnie popierane i jestem żywo nimi zainteresowany. Doceniam również wyjazdy na wycieczki 
i inne spotkania, które integrują młodzież i nauczycieli. 
 

10.Wiem, że był Pan bramkarzem szkolnej drużyny piłki ręcznej, a dziś jaka jest Pana 
ulubiona dyscyplina sportowa? 
Kiedy chodziłem tutaj do szkoły, a było to przed 39 laty miałem osiągnięcia sportowe. Teraz 
tak jak większośd Polaków, lubię piłkę nożną, ręczną i siatkową. Generalnie sport jest mi 
bliski. Z sentymentem wracam do tych czasów, kiedy czynnie w nim uczestniczyłem. 
 

11.Jest Pan jednocześnie Przewodniczącym Rady Miejskiej, Nauczycielem i Dyrektorem 
Szkoły. Czy trudno jest pogodzid te wszystkie funkcje? 
Czy trudno? I tak, i nie. Bycie radnym daje mi większe możliwości wpływu na rozwiązywanie 
problemów, które są integralną częścią funkcjonowania szkoły. Wymaga to więcej wysiłku, 
ale myślę, że z tego powodu jest też wiele korzyści - nie materialnych, ale takich 
organizacyjnych. Jestem radnym, dyrektorem, ale też i nauczycielem. Dzięki temu znam 
środowisko szkolne, uczniów i rodziców. Myślę, że to pomaga, chod wymaga więcej czasu i 
pracy. 
 
12. Czego można życzyd Panu Dyrektorowi z okazji Jubileuszu? 
Zdrowia- to najważniejsze- oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu i sprawowanej funkcji. 
 
Dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. Życzę owocnej pracy oraz kolejnych sukcesów w 
życiu zawodowym. 

Wywiad przeprowadziła: Malwina Morawska kl. II TE 
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A może pielgrzymka? 

  
Szkoła i nauka. Są to teraz dla nas 

wszystkich (a przynajmniej powinny byd ;)) 
najważniejsze wartości i to właśnie na nich 
powinniśmy się teraz głównie 
skoncentrowad... Nowy rok szkolny, 
wrzesieo, spotkania z kolegami i 
koleżankami z klasy, pierwsze kartkówki i 
sprawdziany... A przecież jeszcze nie tak 
dawno trwały wakacje! Czas odpoczynku, 
dobrej zabawy... Oczywiście, to jak sobie 
zorganizowaliśmy ten czas, zależało 
wyłącznie od nas i wydaje mi się, że każdy 
chciał go właśnie jak najlepiej wykorzystad 
;). Dlatego jedni postanowili sobie trochę 
dorobid, inni pojechali odpoczywad nad 
morzem, bądź w górach, a jeszcze inni 
postanowili wybrad się na pielgrzymkę... I w 
tym momencie niektórzy z Was, Drodzy 
Czytelnicy pomyśleli: „O ja, przecież na 
pielgrzymkę to chodzą same babcie! Ale 
nudy!”... - no i właśnie nic bardziej mylnego!  

6 sierpnia 2011 roku wyruszyła XXX 
Piesza Pielgrzymka Płocka na Jasną Górę - 
jubileuszowa już pielgrzymka o wspaniałej 
tradycji, w której jak co roku uczestniczą 
osoby z Nasielska i okolic, a więc i z naszej 
szkoły... :) Taki pomysł na wakacje miało 
wielu młodych ludzi, a m.in.: Karol Grubecki 
i Patryk Grymaszewski... Więc dlatego jak 
można powiedzied, że pielgrzymka jest 
nudna, skoro wybierają się na nią tacy 
ludzie, jak np.; ci dwaj wyżej wymienieni - 
aktywnie działający w naszej szkole, 
założyciele Sekcji Rozrywkowej, członkowie 
radia IRN (które zresztą też i reprezentowali 
na pielgrzymce ;D), uwielbiający dobrą 
zabawę i stroniący na kilometr od nudy!... 
Ale jednak przyznam się, że to Patryk 
namówił mnie na pielgrzymkę! „Chodź, 
będzie fajnie!” powtarzane dzieo w dzieo 
musiało widad w koocu mnie przekonad, 
chod tak naprawdę nie wiem, czy decyzji nie 
podjąłem wtedy po prostu „tak dla świętego 
spokoju”... Lecz z takiego powodu iśd na 
pielgrzymkę? Dziewięd dni, ok. 270 km, czy 
pada czy nie pada, czy się chce iśd czy nie? 

Dlatego szybko znaleźliśmy sobie lepszy 
powód i potraktowaliśmy pielgrzymkę jak 
wycieczkę - kolejne życiowe doświadczenie, 
które się „odhaczy” tylko żeby można było 
powiedzied: „Byłem i wiem jak to jest.”... 
Lecz kiedy już przyszedł dzieo rozpoczęcia 
pielgrzymki, a nasz zapał zderzył się z 
rzeczywistością - pojawiły się pierwsze 
wątpliwości... „Czy aby na pewno damy 
radę?” i „Czy aby na pewno wiemy na co się 
zdecydowaliśmy?” - Ale oprócz zwątpienia, 
pojawiły się równie szybko słowa otuchy i 
pocieszenia... Przyznam wręcz, że 
pierwszego dnia byliśmy po prostu 
zaskoczeni życzliwością innych pielgrzymów 
;)... Z czasem codzienne wstawanie o godz. 5 
przestało byd problemem, codzienna msza i 
modlitwa stała się wspaniałym gestem 
jedności, zaś wszystkie te kilometry - jakoś 
przestały byd zauważalne ;).  

Ale nie chodzi mi o to, że przeszliśmy 
całą drogę bezproblemowo... Chodzi o to, że 
bardzo szybko zmieniliśmy swój stosunek do 
pielgrzymki i już mniej więcej drugiego dnia, 
kiedy poznaliśmy wielu nowych przyjaciół i 
ogarnęła nas na dobre pielgrzymkowa 
atmosfera - stwierdziliśmy zgodnie, że nie 
znajdujemy się na wycieczce - znajdujemy 
się na pielgrzymce, która rządzi się zupełnie 
innymi prawami niż te, które obowiązują nas 
na co dzieo... Wszechobecna dobrod i 
uprzejmośd wywołują istną reakcję 
łaocuchową, dzięki której wydaje nam się, 
jakbyśmy się znajdowali w społeczeostwie 
utopijnym i idealnym... Tej całej atmosfery 
nawet nie próbuję opisad - to trzeba po 
prostu przeżyd! 

Dlatego z całego serca gorąco polecam 
pielgrzymkę w przyszłym roku! I pamiętajcie, 
Drodzy Czytelnicy - w chwili kiedy już 
podejmiecie tę decyzję, możecie byd pewni, 
że nie będziecie żałowad! Zawsze znajdzie 
się ktoś, kto będzie gotów Wam pomóc, czy 
pocieszyd dobrym słowem :)... Bo przecież 
na pielgrzymce - nikt nie idzie sam! 

Karol Grubecki 3LO 
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Przydatne informacje dotyczące zmian w systemie 

edukacji 
 

Można zdać z jedynką! 
 

Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, 
który nie opanował materiału z jednego 
przedmiotu i na koniec roku otrzyma z 
niego ocenę niedostateczną, zda do 
następnej klasy. Tak zdecydowało 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do tej 
pory w takiej sytuacji ratunkiem był tylko 
egzamin komisyjny. Dopiero jego 
obronienie otwierało drzwi do dalszej 
edukacji  z rówieśnikami. Postanowiłam 
więc zapytać o opinię uczniów i 
nauczycieli z naszej szkoły. 

 Pani Wicedyrektor Agnieszka 
Rutkowska potwierdziła, że zgodnie z 
nowym rozporządzeniem uczeń może 
zdać z jedynką. Dodała jednak, że nowy 
przepis dotyczy tylko tych osób, które dany 
przedmiot mogą kontynuować w kolejnym 
roku nauki. Nie obejmuje on klas 
maturalnych. Ma być stosowany w 
szczególnych przypadkach i ostatecznie o 
tym, kto z jedynką otrzyma promocję, 
zdecyduje rada pedagogiczna. Jeśli brak 
wiarygodnego uzasadnienia, uczeń nie 
może liczyć na promocję .Profesor 
Rutkowska uważa, że to rozwiązanie jest 
korzystne dla ucznia, który znajduje się w 
trudnej sytuacji rodzinnej  bądź zdrowotnej 
i nie może poświęcić odpowiedniej ilości 
czasu na naukę danego przedmiotu. Jest 
to wtedy dla niego ogromna szansa, na 
którą zasługuje. Możliwość ta jednak może 
mieć negatywne strony. Jeśli uczeń nie 
nadrobi zaległości, to nie poradzi sobie z 
materiałem w klasie programowo wyższej. 
Poważne zaległości w wiedzy nie mogą 
uczniom wyjść na dobre. Ponadto nowe 
rozporządzenie może być wykorzystywane 
przez niektórych nieuczciwych uczniów, 
którzy będą liczyli na to, że nawet nie 
ucząc się, skończą szkołę i zdobędą 
wykształcenie bez wysiłku. Z opinią Pani 
Wicedyrektor zgadzają się wszyscy 
nauczyciele, z którymi rozmawiałam. 

Zapytałam również uczniów, co na ten 
temat sądzą. I tu usłyszałam różne opinie.  

Niektórzy cieszą się, że niezdany 
egzamin poprawkowy nie oznacza wcale 
powtarzania klasy i żałują, że można z 
tego „dobrodziejstwa” skorzystać tylko raz 
w ciągu całego cyklu kształcenia. Z kolei 
inni sądzą, że taki sposób rozwiązywania 
problemów w nauce  jest niesprawiedliwy 
wobec tych uczniów, którzy poprawiają 
swoje oceny, zaliczają klasówki, z trudem 
przechodzą do następnej klasy. Jest to 
według nich krzywdzące. 

Podsumowując stwierdzam, że nie 
można jednoznacznie ocenić, czy jest to 
dobre, czy złe rozwiązanie.  

 

Olga Lewandowska II LO 
 

Dni wolne od nauki 
 w tym roku szkolnym 
 
- Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 

grudnia 2011r. 
- Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 

2012r. 
- Wiosenna przerwa świąteczna 5 – 

10 kwietnia 2012 
-  Wakacje 30 czerwca – 31 sierpnia 

2012r. 
Dni wolne od zajęć dydaktyczno 

wychowawczych ustalone przez Dyrektora 
Szkoły: 

-31 października 
-2 maja 
-4 maja* 
-8 maja* 
-10 maja* 
-8 czerwca 
-18 czerwca 
-19-21 czerwca (dwa z trzech dni), po 

ustaleniu terminów egzaminów przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną w 
Warszawie. 

 
*Zajęcia dydaktyczno wychowawcze 

dla klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 
tych dniach odbywają się zgodnie z 
obowiązującym planem zajęć.   

 
Ewelina Rutkowska II LO 
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Pierwszy dzień w nowej szkole zdaniem 

pierwszaków…
 
 

Z pierwszym dzwonkiem września 
każdy uczeń zastanawia się, co przyniesie 
zaczynający się rok szkolny, jacy będą 
nowi nauczyciele, koledzy. Pierwszy dzień 
w nowej szkole dla wielu łączy się z dużym 
stresem i obawami. Ale czy zawsze musi 
tak być? Okazuje się że nie.  

Ja podjąłem naukę jako uczeń klasy 
pierwszej Liceum Ogólnokształcącego na 
Lipowej. W czasie wakacji rozmawiałem z 
kolegami ze starszych klas. Każdy z nich 
miał inne zdanie. Miałem obawy, czy 
dobrze wybrałem. Jednak po pierwszym 
dniu byłem mile zaskoczony. Nowi 
koledzy, nauczyciele, nowa szkoła. 
Wszystko to otoczyła bardzo miła 
atmosfera, myślę - sprzyjająca nauce. 
Szkoła świeci czystością, klasy są 
przestrzenne i jasne. W bibliotece każdy 
znajdzie coś dla siebie. Poza tym znajduje 
się tu duża sala gimnastyczna. Jest ona 
rajem dla osób kochających sport, zdrowy 
i aktywny tryb życia.  

Moim zdaniem, szkoła, którą 
wybrałem, jest oknem na świat w kierunku 
moich studiów i przyszłości na życie. Mój 
wybór był trafny. 

 
Mateusz Bielecki kl. ILO 

 

Pierwszy dzień w nowej szkole… 
Pełna obaw i lęku przekraczam próg 
budynku. Biję się z myślami, czy dam 
radę, czy nowo zapoznane osoby mnie 
zaakceptują i najważniejsze- jacy są nowi 
nauczyciele.  

Już w pierwszych godzinach okazało 
się, że strach ma wielkie oczy. Byłam mile 
zaskoczona. Nauczyciele bardzo 
wyrozumiali - widać jak zależy im, aby 
nasze początki były dla nas mało 
szokujące. A koledzy i koleżanki? 
Zaakceptowaliśmy się od razu jakbyśmy 
wszyscy znali się od lat. Czuję, że nauka 
w takiej szkole będzie przyjemna. Moje 
lęki i obawy rozmyły się już w pierwszym 
dniu. 

 
Magdalena Sosnowska kl.I LO  

 
 
 

Pierwszy dzień w szkole dla nowych 
uczniów zawsze był, jest i będzie trudny. 
Niezależnie od tego, czy znamy budynek, 
nowe twarze i nowy teren. Nowi uczniowie 
zwykle boją się zaczepiania przez 
starszych kolegów. W naszej szkole coś 
takiego nie ma miejsca. Panuje tutaj pełna 
kultura, nikt nikomu nie ubliża oraz nie 
dokucza. Śmiało można zwiedzić szkołę 
na przerwie bez obawy o nieprzyjemne 
doświadczenia. 

Także kadra nauczycielska została 
doskonale dobrana. Nasi profesorowie i 
profesorki odnoszą się do uczniów z 
szacunkiem, są mili i uprzejmi. Wybrane 
zagadnienia omawiają szczegółowo, tak 
że nikt nie wyjdzie z klasy bez wiedzy na 
dany temat.  

Rafał Pawlak kl. ILO 
 

 

Idąc do nowej szkoły, nie czułam 
żadnych obaw, choć przepisałam się do 
niej z Legionowa pod koniec wakacji. 
Wchodząc do szatni, mijałam znajome 
twarze. W swoim boksie spotkałam 
koleżanki z klasy. Razem udałyśmy się na 
pierwszą lekcję wiedzy o kulturze. Ku 
mojemu zdziwieniu pani okazała się 
bardzo wymagająca, zaczęła realizować 
temat i zadała pracę domową. Dobrze, że 
kolejna lekcja okazała się 
przeciwieństwem pierwszej. Nauczyciel w 
swobodny sposób rozmawiał z nami, 
żartował. Pozostałe godziny minęły dość 
szybko. 

Nauczyciele wywarli na mnie 
pozytywne wrażenie, podobnie jak dość 
liczna klasa dzielona na dwie grupy. 
Sympatyczne okazały się panie woźne, 
które chętnie pomagały pierwszakom.  

Reasumując pierwszy dzień w nowej 
szkole oceniam pozytywnie i mam 
nadzieję, że cały rok będzie równie udany. 

 
Joanna Kaczyńska kl. ILO 
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DO PIERWSZAKÓW…  

 

Nie ma. Jaka szkoda, że już się 

skończyły. A były takie wspaniałe. Ach, 

jak przyjemnie robi się na sercu, gdy 

mówi się- WAKACJE! Jakie były? – Nie 

trzeba pytać. Wystarczy tylko spojrzeć 

na uśmiechnięte i opalone twarze, a 

już wiadomo: wspaniałe, piękne, 

cudowne, szalone, czaderskie, 

odlotowe  i super, mega zakręcone! 

Mamy jednak nadzieję, że nie 

przesadziliście z opalaniem  i nie poszły 

w ruch zimne kefiry i okłady.  

Poza tym można było szaleć bez 

opamiętania. W końcu wakacje są 

tylko raz w roku! Wybite zęby zawsze 

można wprawić (dajemy 

stuprocentową gwarancję, że już nie 

będą się psuć), rozbite kolana zakleić , 

a dziurawą skarpetkę zaszyć, albo 

wyrzucić, albo wyrzucić i kupić nową, 

albo wyrzucić, nie kupować nowej i 

chodzić boso, albo nie wyrzucić i 

chodzić w potarganej. Gorzej z 

bijącym na alarm sercem - je nie tak 

łatwo da się wymienić. Najlepiej 

szybko zagasić płomienie 

niespełnionej miłości, zanim spalą do 

końca resztki naszej, zresztą nie tak 

sprawnej już jak niegdyś wiedzy. O my 

biedni! Wszystko, co piękne kiedyś się 

kończy- lato też! (szkoda). Przed nami 

znowu mnóstwo pracy. Więc nie ma, 

że boli- do roboty- Koteczki! Wy też! 

(nie ma litości- nawet dla Was). 

Po tym, jakże optymistycznym 

wstępie - witamy uczniów klas 

pierwszych. Dzień dobry! Witajcie! i co? 

Fajnie, nie? Szkoły nie trzeba się bać. 

Szkołę trzeba przeżyć a w skrajnych 

wypadkach pokochać. Mamy dla Was 

parę dobrych i jakże łatwych do 

zapamiętania rad, które pozwolą Wam 

prowadzić spokojną egzystencję w 

naszej szkole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Po pierwsze trzeba wszystkim 

wiedzieć, że kto czyta, nie błądzi. 

Dlatego należy regularnie kupować 

gazetkę szkolną. 

*Nie kombinuj! Jesteś uczniem, a 

nie kombinatorem. A poza tym trzeba, 

byś wiedział, że nauczyciel, jakkolwiek 

wygląda, posiada niejedną, ale 100 

par oczu. Niestety. 

*Poświęcaj jak najwięcej czasu 

szkole. Należy się jej. Wpadaj do niej 

jak najczęściej, zostawaj na dłużej, 

twórz atmosferę. 

*W ubikacjach zachowuj się w 

miarę cicho, spokojnie czekaj na swoją 

kolejkę. Nie ma problemu - wszyscy 

zdążą. Nawet jeśli się spóźnisz, kochany 

profesor zrozumie. 

*Nie śpij na lekcjach. Oczy 

wybałuszaj możliwie jak najszerzej. 

Ewentualnie możesz zastosować 

podpórki w formie zapałek. Często 

kiwaj przytakująco głową (trochę 

wprawy przyniosą ćwiczenia przed 

lustrem), tak by profesor widział, jak 

bardzo interesujący jest jego monolog 

przy tablicy.  

*W sklepiku ustępuj miejsca 

kobietom: zwłaszcza starszym, 

zmęczonym, głodnym i wkurzonym. 

Takie są potwornie niebezpieczne. 

Zalecamy mieć się na baczności 

(lepiej zapłacić jak najwcześniej 40zł 

na ubezpieczenie). 

*Często się uśmiechaj. I teraz też się 

uśmiechnij. Najgorsze jeszcze przed 

Tobą. Powodzenia. 

 

Wioletta i Karolina  
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 „Chrzest” pierwszaków 
 

 

Tradycja nakazuje, że aby stać się 

pełnoprawnym uczniem szkoły, należy 

przejść otrzęsiny. Tak też się stało  w 

Zespole Szkół Zawodowych w 

Nasielsku. 

19 września w naszej szkole odbyły 

się tzw. otrzęsiny klas pierwszych. Całą 

imprezę według zwyczaju organizują 

klasy drugie. Tradycyjnie każda klasa 

rozpoczynająca u nas naukę musi się 

jak najlepiej zaprezentować, wykonać 

szereg różnych niełatwych zadań, 

mających na celu sprawdzenie jak 

dogadują się z kolegami z klasy i swoim 

wychowawcą.  

Każdy z pierwszaków musiał 

popisać się jakimś talentem. Jedni byli 

specjalistami w jedzeniu przeróżnych 

rzeczy, inni wykazywali się 

kreatywnością i pomysłowością, część 

popisywała się umiejętnościami 

wokalnymi czy sprawnością fizyczną. 

Popisy świeżo upieczonych 

licealistów oceniało jury. Po 

zakończeniu występów, 

pierwszoklasiści uroczyście ślubowali. 

Od tego momentu stracili status 

„kota”, a stali się uczniami ZSZ z krwi i 

kości. 

W tym roku najlepsza okazała się 

klasa 1LOS, która zdobyła pierwsze 

miejsce, prestiż oraz dyplom z rąk Pana 

Dyrektora. 

Zdania są podzielone, jednym się 

podobało, innym nie, ale myślę, że po 

czymś takim nowi uczniowi nabrali 

pewności siebie (no bo po tym jak ktoś 

wystąpił w worku po ziemniakach, to 

już  chyba nic w szkole nie zaskoczy.) 

 

Ewelina Rutkowska II LO
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Ślubowanie 
     

,,Spoglądaj w górę, sięgaj myślą 

poza granice widzialnego świata i 

wznoś się wyżej… zawsze wyżej”. Słowa 

Ludwika Pasteura, pełne optymizmu i 

zachęty do poznawania świata w 

każdym wymiarze i do osiągania coraz 

lepszych wyników, to wskazówka dla 

wszystkich tych, którzy od pierwszego 

września wkroczyli w kolejny etap 

edukacyjny – zaczęli naukę w naszej 

szkole. Tym samym podjęli nowe, nie 

zawsze łatwe zobowiązania, 

przypieczętowane w dniu 21.10.2011r 

uroczystym przyrzeczeniem, które z 

pewnością miłym wspomnieniem 

zapisze się w pamięci uczniów klas 

pierwszych, którzy w bieżącym roku 

szkolnym zasilili szeregi uczniowskiej 

społeczności.  

 
 

Uroczystość przygotowana przez 

uczniów klasy III LO miała na celu nie 

tylko zapoznanie uczniów z 

najdawniejszą historią Nasielska, ale 

przede wszystkim z kodeksem 

rycerskim. Rycerze to nie tylko 

bohaterowie dzielnie walczący ze 

smokami, ale również stojący w 

obronie słabszych i poniżanych, 

zawsze gotowi nieść pomoc 

potrzebującym. Honor jest dla nich 

wartością najwyższą – lepiej jest zginąć 

niż go splamić! Barwni rycerze sprzed 

wielu setek lat mogą stać się inspiracją 

do bycia lepszym i wpłynąć na świat 

wartości.  

,,Dbać o honor i tradycje szkoły 

oraz godnie reprezentować jej imię na 

zewnątrz. 

Rzetelną nauką i pracą wypełniać 

pokładane w nas nadzieje naszych 

nauczycieli, wychowawców i 

rodziców. 

Wyrabiać w sobie siłę woli, 

prawość charakteru, koleżeństwo i 

chęć niesienia pomocy innym. 

Szanować poglądy i przekonania 

swoich kolegów i koleżanek. 

Dbać o piękno mowy ojczystej i 

wyrażać się w sposób kulturalny.” 

 

 
 

To są zobowiązania, zapisane w 

akcie ślubowania i wygłoszone przez 

pierwszoklasistów z prawdziwa 

powagą. Na zakończenie Król 

Grzegorz i Królowa Agnieszka dokonali 

tradycyjnego pasowania giermków na 

rycerzy przez symboliczne dotknięcie 

mieczem.  

W imieniu całej społeczności 

uczniowskiej chcielibyśmy złożyć 

najlepsze życzenia naszym młodszym 

przyjaciołom. Życzymy Wam dużo 

sukcesów, zapału podczas pracy nad 

sobą, wielu przyjaznych twarzy wokół.  

 

Karolina Zalewska 

Sylwia Słupska 
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 Na pikniku 

ekologicznym 
 

Pierwszy miesiąc w nowej szkole 
upłynął w miłej atmosferze. Zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele wkładają 
wiele zaangażowania, aby wzajemnie 
się poznać i pokazać z jak najlepszej 
strony. 

W ramach programu 

ekologicznego 23 września Pani 
Urszula Dalecka zorganizowała wyjazd 
integracyjny dla pierwszych klas do 
Jaskółowa. Znajduje się tu 
składowisko odpadów, które jest 
wkomponowane w naturalne 
środowisko. Rosną tu skupiska roślin, 
drzew, uwagę przykuwa pięknie 
zagospodarowane oczko wodne oraz 
wiaty i altany.  

 

 
 
Pani przewodnik zapoznała nas z 

zasadami budowy i funkcjonowania 
wysypiska.. Potem pod czujnym okiem 
wychowawców przeszliśmy „Ścieżką 
edukacji ekologicznej”. 

 

 

Główną atrakcją wycieczki był 
piknik, który obfitował w różne 
konkursy i zabawy. Potraktowaliśmy 
to jako sposób na wykazanie naszej 
wiedzy dotyczącej ekologii. Każda 
klasa podzielona została na dwie 
drużyny. Poziom wiedzy uczestników 
konkursu ekologicznego był bardzo 
wyrównany, dopiero dogrywka 
wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce 
zajęły dziewczęta z klasy LOAB. W 
nagrodę otrzymały drobne upominki 

oraz pozytywne oceny z chemii. 
Po takich atrakcjach opadliśmy 

trochę z sił, więc ognisko z pieczonymi 
kiełbaskami było najbardziej 
oczekiwaną chwilą w tym dniu. 

Wyjazd był bardzo udany, 
nabraliśmy śmiałości w relacjach 
uczeń- nauczyciel, poznaliśmy również 
kolegów i koleżanki z innych klas. 
Pobyt w Jaskółowie okazał się 
praktyczną edukacją ekologiczną i 
przyczynił się w dużym stopniu do 
integracji nowych uczniów 

 

Magdalena Sosnowska I LO 
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To warto przeczytać… 
,,Pozłacana rybka” 

 

,,Pozłacana rybka” to powieść 
Barbary Kosmowskiej, nagrodzona w 
konkursie literackim im. Astrid 
Lindgren. Jest to pamiętnik Alicji – 
bardzo rozpieszczonej jedynaczki, na 
którą los zsyła wiele niespodzianek. 
Pierwszą z nich jest wiadomość o 
rozwodzie rodziców. Alicja nie może się 
z tym pogodzić, więc gdy tylko 
przychodzą wakacje, wyjeżdża do 
dziadków. Tam może oddać się temu, 
co najbardziej kocha, czyli fotografii. 
To właśnie w Kruszynie ma 
najlepszego przyjaciela – Roberta, 
bardzo przystojnego i utalentowanego 
chłopca, z którym spędza każdą wolną 
chwilę. Po powrocie z wakacji na Alicję 
czeka kolejna zła wiadomość. Jej 
przyrodni, ukochany braciszek – 
Fryderyk jest bardzo chory. Wspólne 
chwile w szpitalu zbliżają dziewczynę 
do nowej partnerki ojca, nazywaną 
przez Alicję ,,Miss Lata’’. Relacja 
między dziewczynami zaczyna 
doprowadzać matkę dziewczyny do 
zazdrości. Tak więc rodzi się konflikt 
miedzy matką a córką. 

Kosmowska w swojej książce 
porusza również kwestię narkotyków. 
Jeden z bohaterów zginął po kilku 
tygodniach od pierwszego kontaktu z 
używkami, a koleżanka z klasy Alicji 
zmaga się z anoreksją. Tej książki z 

pewnością nie da się zapomnieć, 
bowiem porusza ona bardzo istotne 
kwestie ważne dla młodzieży. Nie 
oznacza to jednak, że książka 
pozbawiona jest humoru. Dla 
równowagi są również momenty 
szczęścia: pierwsza miłość Alicji czy 
choćby przyjaźń z Miss Lata. Sądzę, że 
każdy czytelnik znajdzie tu coś dla 
siebie. Książka stawia ważne pytania i 
skłania do głębszej refleksji na temat 
życia, przyjaźni i śmierci. Serdecznie 
polecam. 

Wioletta Chmielewska kl. II LO 

  

 
 

 

Dzień Chłopaka to święto 
obchodzone 30 września przez 
młodzież w Polsce, popularne 

wśród uczniów i studentów. 
Dziewczęta w tym dniu wręczają 

chłopcom drobne prezenty i 
składają życzenia. 

 
Kocham Cię - to najpiękniejsze słowa 
świata,  
kocham Cię - inaczej niż brata. Kocham 
Cię - tak najgoręcej, kocham Cię - że 
nie mogę już więcej.  
Kocham Cię - zrozum to wreszcie! 
Kocham Cię i dlatego z Tobą właśnie 
jestem! 

 

W imieniu wszystkich 

dziewcząt składamy 
najpiękniejsze życzenia naszym 

kolegom. 

 
Mariola Rucińska  
i Amanda Kopycińska 

 

file:///G:/wiki/%25C5%259Awi%25C4%2599to
file:///G:/wiki/30_wrze%25C5%259Bnia
file:///G:/wiki/Polska
file:///G:/wiki/Dziewczyna
file:///G:/wiki/Ch%25C5%2582opiec
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Na początku roku szkolnego odbyły się uzupełniające wybory do Samorządu 

Uczniowskiego. Oto nowy skład: 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

Przewodniczący: Michał Turek klasa III TEH 

Wiceprzewodniczący: Damian Gogolewski klasa IITEH 

Skarbnik: Ewelina Wrzeszcz klasa IVTE 

Sekcje: 

- kulturalno-oświatowa- Kornela Ziułkowska klasa IILO 

- dziennikarska- Malwina Morawska klasa II TEH 

- rozrywkowa - Patryk Grymaszewski i Karol  Grubecki klasa IIILO 

- turystyczno – sportowa - Agnieszka Bącik i  Daniel Wójcik  klasa IIILO 

- ds. ekologii i zdrowia – Ewelina Rutkowska klasa IILO   

- ds. promocji- Ewelina Kanigowska klasa II LO 

 - porządkowa- Wojciech Drwęcki klasa IVTH 

- ds. nauki- Olga Lewandowska klasa IILO 

Kronikarze: Daria Ostrowska  i Martyna Jaworska II LO 

Władzom Samorządu Uczniowskiemu życzymy jak najwięcej pomysłów, 

ciekawych projektów, wytrwałości w dążeniu do upragnionego celu. 

 

OGŁOSZENIE ! 
 

Na terenie naszej szkoły w najbliższym czasie zostanie umieszczona 

skrzynka, do której będziecie mogli wrzucad ogłoszenia dotyczące tego, co 

chcecie sprzedad bądź kupid. Liczymy na poważne oferty!!! 

 

Kornela Ziułkowska 

 Emilia Trzaskoma kl. IILO
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Zadanie "psychotechniczne" 

 

     Zadanie poniższe powinno być rozwiązane w przeciągu 15 minut. Proponuje 

przygotować papier i ołówek, położyć zegarek na stole, uważnie przeczytać 

treść zadania i ... rozwikłać zagmatwany problem. A oto jego treść:  

     Obsługa samolotu pasażerskiego składa się z trzech osób: pilota, nawigatora i 

stewardessy. Nazwiska ich (kolejność jak to z dalszej treści wynika jest obojętną) 

brzmią: Góra, Ptak i Wróbel. Ptak zarabia 2000 zł, Góra mieszka w Warszawie, a 

w Aninie - pasażer o nazwisku stewardessy. Na połowie drogi między Warszawą i 

Aninem mieszka stewardessa. Najbliższy sąsiad stewardessy, pasażer, zarabia 

prawie dwa razy tyle co stewardessa. Wróbel przed odlotem wygrał u pilota w 

warcaby 30 złotych.  

     Pytanie: Jak nazywa się nawigator, jeżeli stewardessa zarabia 2 tysiące 

złotych?  

     Zadanie to nie jest pozbawione sensu, jakby się to na pierwszy rzut oka 

wydawało. Jest ono zbudowane najzupełniej prawidłowo z punktu widzenia 

logiki. Przekonacie się o tym zresztą sami po 15 minutach, a jeżeli po upływie 

tego czasu nie rozwiążecie go - uznajcie się za pokonanych i zajrzyjcie do 

rozwiązania ;) 

 
Odp.   Jeżeli Wróbel wygrał u pilota - tym samym nie może już być pilotem, jest więc nawigatorem. 

Wobec tego, że Ptak zarabia 2000 złotych (tyle, ile zarabia stewardessa), więc nie może być 

najbliższym jego sąsiadem. Ptak musi przeto mieszkać w Aninie. Tam zaś mieszka pasażer o nazwisku 

stewardessy, czyli stewardessą jest Ptak. Stąd więc nawigatorem jest Wróbel, a pilotem Góra. Logiczne, 

prawda? 

 

7 orchidei 
(próba inteligencji) 

     Jola, Lucyna, Irena i Kasia obchodzą urodziny tego samego dnia. Z tej racji 

każda z nich kupuje 7 orchidei i obdziela nimi każdą z trzech przyjaciółek. Tak się 

składa, że każda otrzymuje 7 orchidei. W rzeczywistości Jola podarowała 5 

orchidei Lucynie, Lucyna dała dwie Joli, a Irena - trzy Kasi.  

     Pytanie: Ile orchidei otrzymała Irena od Kasi?  

 

Odp.  Kasia podarowała Irenie 4 orchidee 

 

Talerze 

     Kupiłem talerze na wyprzedaży. W domu okazało się, że 2/3 wszystkich talerzy 

było wyszczerbionych, połowa popękanych, a 1/4 zarówno wyszczerbionych, 

jak i popękanych. Jedynie dwa talerze nie miały żadnych pęknięć ani 

wyszczerbień.  

     Pytanie: Ile talerzy kupiłem?  

 

Odp. Kupiłem 24 talerze. 

         Kornela Ziułkowska II LO 

javascript:pok(%221%22)
javascript:pok(%221%22)
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CIEKAWOSTKI 

Geny prób samobójczych 

 

Studium kilku tysięcy pacjentów z 
zaburzeniem afektywnym 
dwubiegunowym ujawniło, że za 
decyzją o podjęciu próby 
samobójczej stoją (również) 
genetyczne czynniki ryzyka. 

Naukowcy z Uniwersytetu Johnsa 
Hopkinsa zidentyfikowali na 
chromosomie 2. niewielki region 
związany z ryzykiem prób 
samobójczych. Mieszczą się w nim 
cztery geny, w tym ACP1, a w 
przeszłości wykazano, że w mózgach 
osób, które popełniły samobójstwo, 
występuje podwyższony poziom białka 
ACP1. Badacze sądzą, że kontroluje 
ono ten sam szlak co lit (sole litu są 
stosowane jako normotymiki, czyli leki 
przeciwdrgawkowe działające 
stabilizująco np. na nastrój). 

Od dawna sądziliśmy, że geny stoją za 
różnicą między myśleniem o 
samobójstwie a rzeczywistym 
popełnieniem go – podkreśla prof. 
Virginia L. Willour. Amerykanie badali 
próbki DNA pobrane od 2698 
dorosłych z zaburzeniem afektywnym 
dwubiegunowym: 1201 podejmowało 
próby samobójcze, a 1497 nie. Odkryli, 
że w przypadku osób z jedną kopią  

NAUKOWE  
pewnego wariantu genu w rejonie 
chromosomu 2., gdzie zlokalizowany 
jest ACP1, ryzyko podjęcia próby 
samobójczej jest wyższe o 1,4 razy, a 
gdy kopie są dwie – niemal 3 razy. 
Ekipie Willour udało się uzyskać takie 
same wyniki na innym zestawie 
próbek; tym razem porównywano DNA 
ponad trzech tysięcy pacjentów z 
chorobą afektywną dwubiegunową. 
Skupiając się tylko na ludziach z 
cyklofrenią, naukowcy kontrolowali 
chorobę i byli w stanie określić, czemu 
jedna grupa targała się na swoje życia, 
a druga potrafiła się powstrzymać, 
nawet jeśli miała myśli samobójcze. 

 
Okna będą produkowały energię 

 

 
 

Jeśli naukowcy z MIT-u osiągną to, co 
zamierzają, w przyszłości szyby w 
budynkach będą działały jak ogniwa 
słoneczne, a jednocześnie nie stracą 
nic ze swojej przejrzystości. Stanie się 
to możliwe dzięki stworzeniu ogniw 
fotowoltaicznych z molekuł 
organicznych. Zostaną one nałożone 
na zwykłe szyby i umożliwią tworzenie 
energii zasilającej budynek.  

Profesor Vladimir Bulović mówi, że od 
50 do 75 procent kosztów ogniw 
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cienkowarstwowych stanowią ceny 
instalacji, a z kolei połowa kosztów 
samych paneli to koszty szklanego 
podłoża i innych części struktury. 
Uczony twierdzi, że dzięki opracowanej 
przez niego oraz Richarda Lunta uda 
się znacznie obniżyć koszt paneli. 

Już wcześniej próbowano tworzyć 
przezroczyste ogniwa słoneczne, 
jednak albo charakteryzowała je 
niezwykle niska wydajność (poniżej 
1%), albo też blokowały tak dużo 
światła, że nie mogły być używane na 
szybach. Uczeni z MIT-u znaleźli nową 
chemiczną formułę, która po 
połączeniu z pokryciem częściowo 
odbijającym podczerwień, zapewnią w 
przyszłości przezroczystym ogniwom 
paliwowym wydajność porównywalną z 
tradycyjnymi ogniwami. 
 

Najcieńszy dysk przenośny 
 

 
 
 

Seagate jest autorem najcieńszego 
przenośnego dysku twardego. 
Urządzenie GoFlex Slim USB 3.0 liczy 
sobie zaledwie 9 milimetrów grubości. 
Jest zatem o 38% cieńszy od innych 
HDD z linii GoFlex. Jest zatem na tyle 
mały, że można go wygodnie nosić w 
kieszeni.  

Z bardziej przydatnych informacji warto 
nadmienić, że urządzenie pracuje z 
prędkością 7200 rpm i może 
przechowywać 320 gigabajtów danych. 
Urządzenie wyceniono na 99 dolarów. 

 
 
 

Grafenowy papier mocniejszy niż 
stal 

 

 

Na University of Technology w Sydney 
powstaje tzw. grafenowy papier - 
stworzony z grafitu materiał, który jest 
cienki jak papier i 10-krotnie bardziej 
wytrzymały niż stal. Pojawienie się 
takiego materiału będzie miało 
olbrzymi wpływ na przemysł 
samochodowy, lotniczy czy 
elektryczny.  
Profesor Guoxiu Wang i jego zespół z 
UTS opracowali technologię 
wytwarzania grafenowego papieru ze 
zmielonego grafitu poddanego 
procesom oczyszczania i filtrowania, 
dzięki którym powstał nanomateriał o 
zadanych właściwościach. Składa się 
on z pojedynczej warstwy 
sześcioatomowego węgla, a dzięki 
odpowiedniemu dobraniu struktury 
papieru osiągnięto świetne właściwości 
termiczne, elektryczne i mechaniczne. 

W porównaniu ze stalą nowy materiał 
jest sześciokrotnie lżejszy, ma pięć do 
sześciu razy mniejszą gęśtość, jest 
dwukrotnie twardszy, 13-krotnie 
bardziej elastyczny i 10-krotnie 
bardziej wytrzymały na rozciąganie. 
 

Malwina Morawska kl. II TE 
 

Źródło: WWW.kopalniawiedzy.pl 
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HUMOR  
 

Kelner w restauracji podchodzi do 

konsumującego gościa: 

- Przepraszam, ale czy mógłby Pan tę 

rybę, którą niedawno przyniosłem jeść 

nieco szybciej? 

- Ale dlaczego? Dopiero mi ją Pan 

przyniósł! 

- Sanepid mamy na zapleczu. 

 

Na dyskotece wiejskiej, chłopak z 

miasta podchodzi do dziewczyny: 

- Zatańczysz? 

- Nie hulom. 

Podchodzi do drugiej: 

- Zatańczysz? 

- Nie hulom. 

Zrezygnowany podchodzi do trzeciej i 

się pyta: 

- Zahulosz? 

- Z wieśniakami nie tańczę. 

 

W samolocie stewardessa do Taliba: 

- Może drinka? 

- Nie, dziękuję, za chwilę będę 

prowadził. 

 

Niemiec, Anglik i Polak dostaną 

1.000.000 pln. jeśli przejadą przez rój 

komarów bez ukąszenia. 

1. Niemiec jedzie Mercem 300 km/h - 

ugryzł go komar. 

2. Anglik jedzie Astonem Martinem 330 

km/h - ugryzł go komar. 

3. Polak jedzie "komarkiem" 25 km/h, a 

przywódca komarów: "Stać to nasz!" 

 

- Jaka jest pierwsza rzecz, jakiej uczą 

we francuskiej armii? 

- Jak się poddać w przynajmniej 

dziesięciu językach. 

 

W zoo  

- Tato, dlaczego ta gorylica tak krzywo 

na nas patrzy?  

- Uspokój się Jasiu, jesteśmy dopiero 

przy kasie 

 

 

II Wojna Światowa. Rosyjskie sołdaty 

bezczeszczą niemiecki cmentarz. 

Skaczą sobie po nagrobkach, czytając 

przy okazji, kto tam leży: 

- Albert Hess 

- Bruno Schwarz 

- Herman Guttman 

- Edward von Klinkerhoffen 

- Achtung Minen! 

 

Wrzesień, rok 1939. Na polskie pozycje 

nacierają niemieckie czołgi. Widząc 

to, polski kapitan woła: 

- Józek! Bierz granat i rozgoń te czołgi! 

Po kilku minutach Józek melduje się 

kapitanowi. 

- Melduję się, obywatelu kapitanie! 

- Rozgoniłeś czołgi? 

- Tak jest! 

- Świetnie! Możesz już oddać granat. 

 

Sierżant: 

- Gadaliście  szeregowy, że umiecie 

gotować. Coście do groma gotowali 

w cywilu? 

- Smołę, panie sierżancie 

Pyta sąsiad sąsiada:  

- Czemu powiesiłeś portret teściowej 

na wiśni?  

- Żeby odstraszał szpaki! 

W pewnej rodzince:  

- Mamusiu, mam już 16 lat, czy mogę 

zacząć nosić stanik?  

- Nie zawracaj mi teraz głowy 

Andrzejku. 

 

 

 

 

Wybrali: 

Krystian Turek, Damian Krzyczkowski 

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=mgsswy
http://kawaly.tja.pl/?k=mgsswy
http://kawaly.tja.pl/?k=mgsswy
http://kawaly.tja.pl/?k=mgsswy
http://kawaly.tja.pl/?k=mgsswy


 19 

 

„Nie bój się cieni, one świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło.” 

Oscar Widle  

Niedojrzała miłość mówi: "Kocham cię, ponieważ cię potrzebuję". Dojrzała 
miłość mówi: "Potrzebuję cię, ponieważ cię kocham”.  

Erich Fromm  

„W życiu piękne są tylko chwile.” 

Ryszard Riedel  

„Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać.” 

Aleksander Kumor 

„Idź przez życie z podniesionym czołem, a nie z zadartym nosem.” 

Magdalena Samozwaniec  

„Wiele okazji do śmiechu traci ten, kto nie potrafi śmiać się z samego siebie.” 

 Isadora Ducan  

„Błądzenie jest rzeczą ludzką, wybaczenie boską.” 

Alexander Pope 

„Ciesz się życiem, bo dzięki temu żyjesz, możesz obdarzać miłością, pracować, 
bawić się i spoglądać w gwiazdy.” 

Henry Van Dyke 

„Człowiek użył swej inteligencji i wynalazł… głupotę.” 

Remy de Goumant 

              Wybrały: Emilia Trzaskoma oraz Kornela Ziułkowska II LO



 20 



 21 

 


