
Gazeta Szkolna 

 W tym numerze: 

Wydarzenia z życia 

szkoły: 
- Ślubowanie 

- Wybory do Samorzą-

du Uczniowskiego 

-Dzień Edukacji Naro-

dowej 

-Podsumowanie Roku 

Piotra Skargi 

S. 

3-

11 

Tradycje i zwycza-

je: 
-”Chrzest” 

- Wyjazd integracyjny 

pierwszaków 

S. 

2, 

12 

Rozrywka: 
-Rebusy, humor 

- Sudoku 

S. 

20

-

23 

Warto wiedzieć! 

-Mowa ciała 

-Ciekawostki naukowe 

- Kącik maturzysty 

S.. 

13-

14i 

17-

19 

Książki z naszej 

biblioteki: 
- Niebo dla akrobaty 
Jana Grzegorczyka 

S. 

16 

Pasje, zaintereso-

wania: 
- Najwspanialsza mar-

ka samochodowa w 

historii 

S. 

15 

 

 

 

  

Powrót do szkoły 

Witam Was serdecznie w nowym roku szkolnym 2012/2013. Po dwumie-

sięcznej przerwie ponownie się spotykamy, choć już w nieco zmienionym skła-

dzie. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęliście podczas tegorocznych wakacji i 

przeżyliście wiele niezapomnianych chwil, które pozwoliły Wam wrócić do szkol-

nej rzeczywistości w pełni sił do dalszej nauki  i chęci rozwijania swoich pasji. 

Zapraszam do zapoznania się z pierwszym numerem „Gazety Szkolnej”. 

Pozdrawiam. Malwina Morawska 
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Tradycje szkolne 

  Wyjazd integracyjny  

19 września odbyły się tzw. otrzęsiny 
uczniów, którzy w tym roku po raz pierw-
szy, przekroczyli mury szkoły. „Starszaki” 
zadbali o to, aby ten dzień był   
„wyjątkowy”. Ciężką próbą okazało się 
przejście przez tor przeszkód. Nie zabrakło 
także małego poczęstunku i trzeba przy-
znać, że przygotowującym go nie zabrakło 
pomysłowości. Niestety, z powodu deszczu 

 
  27 września klasy I LO i Technikum 

wzięły udział w wyjeździe integracyjnym do 
Jaskółowa. 

Biorąc pod uwagę, że znaleźliśmy się w 
miejscu składowania śmieci, spotkanie było 
połączone z lekcją o ekologii. Na początek Pa-
ni Górska poczyniła kroki, aby przybliżyć nam 
pojęcie ekologii i recyklingu. 

Potem odbyły się konkursy, w których 
brały udział grupy ze wszystkich klas. W 
pierwszej konkurencji uczniowie prezentowali 
przygotowane wcześniej plakaty i hasła nama-
wiające do dbania o środowisko. Przeciwnicy 
mieli szanse utrudnić im zadanie, zadając py-
tania dotyczące ich prac, lecz zdecydowana 
większość mówiących potrafiła udowodnić 
swoją bystrość i trafnie zbijać kontrargumen-
ty. 

 

 
Następnie zespoły miały okazję spraw-

dzić swoją wiedzę dotyczącą pojęć związanych 
z  ekologią w szczegółowym quizie, który przy-
gotowali uczniowie starszych klas. Nienagan-
ną wiedzą wyróżniły się dziewczyny z klasy 
LOA, które doszły do ostatniego etapu i wy-
grały konkurencję. 

W końcu doszło do (przez niektórych naj-
bardziej wyczekiwanego) momentu- ogniska z 
kiełbaskami. Teraz, konkurujące wcześniej ze 
sobą grupy i klasy, stały się jednością. Mamy 
nadzieję, że nasze kontakty będą się odtąd 
tylko ocieplać, a więzi wzmacniać oraz będzie-
my mieć szanse wyłącznie na pozytywne rela-
cje. 

      
  

 Karolina Witkowska, ILOA 
   

„Chrzest” 
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 Rzetelną nauką wy-

pełniać pokładane w 

nas nadzieje… 

 Wydarzenia z życia szkoły 

Anna Stawarz 

20 września uczniowie klas pierw-
szych zostali oficjalnie przyjęci do grona 
uczniów naszej szkoły. Niewielu nowo 
przyjętych uczniów wie, że Nasielsk to 
prastary mazowiecki gród kasztelański, 
należący do grona najstarszych miast nie 

tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce. 
Pierwsza wzmianka o istnieniu grodu po-
chodzi z dokumentu wydanego w 1065 
roku przez Bolesława Śmiałego.  

Nawiązując do historii naszego mia-
sta, Samorząd Uczniowski już po raz 
siódmy zorganizował uroczystość „Na 
zamku nasielskim”. Ceremonia ślubowa-
nia odbyła się tradycyjnie w duchu paso-
wania rycerskiego. Król Grzegorz i Królo-
wa Agnieszka – miłościwie nam panujący- 
osobiście pasowali wszystkich pierwsza-
ków na rycerzy i dwórki.  

Na zakończenie uroczystości Pan Dy-
rektor życzył naszym najmłodszym kole-
gom dużo sukcesów. 
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Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, jest polskim świę-
tem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. 
na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a 
następnie w 1982r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej.  

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym minister-

stwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskie-

go Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 

października 1773 r. 

Wydarzenia z życia szkoły 

Fotoreportaż z Dnia Edukacji Narodowej  



Nr 1/2 wrzesień/październik 2012 S.5 

       Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Wydarzenia z życia szkoły 

 

12 października o godzinie 12.00 w naszej szkole rozpoczęła się akademia związana z 
Dniem Edukacji Narodowej. Na tę uroczystość przybyli: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, 
pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz przewodnicząca Rady Rodziców.  

Uczniowie pod opieką Pana Krzysztofa Turka przygotowali część artystyczną. Recytowali wier-
sze, odegrali zabawne skecze i zaśpiewali piosenki. Na zakończenie nauczyciele i pracownicy 
szkoły zostali obdarowani przez uczniów drobnymi upominkami. 

Moim zdaniem, akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej należała do udanych uro-
czystości i będzie mile wspominana przez uczniów oraz nauczycieli.  

Malwina Morawska  

Wykształcenie do jeden z piękniejszych prezentów, jakim 

można obdarować drugiego człowieka. Dlatego z okazji 

Dnia Nauczyciela wszystkim pedagogom i wychowawcom 

chcielibyśmy podziękować za trud, jaki każdego dnia wkła-

dają w naszą edukację i życzyć im spełnienia tego, o czym 

tylko marzą.                                                 Uczniowie 



S.6 Nr 1/2 wrzesień/październik 2012 Gazeta Szkolna 

Mamy nowy Samorząd Uczniowski 

  W pierwszych tygodniach roku szkolnego 2012/2013 rozpoczę-
liśmy przygotowania do przeprowadzenia wyborów do Rady 
Uczniowskiej. Kandydowało 27 uczniów, którzy przez tydzień 
prowadzili własną kampanię wyborczą,  prezentowali swoje pro-
gramy.  

28 września 2012 roku odbyły się wybory. Działając w zgodzie z 
zapisami Regulaminu Wyborów, powołana została Komisja Wy-
borcza, której przewodniczyła Monika Daszczyńska (II LOAB). W 
wyborach udział wzięło 237 osób. We władzach Samorządu, 
oprócz Prezydium Rady, działają sekcje, skupiające uczniów 
zgodnie z ich zainteresowaniami. Realizując konkretne zada-

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

Przewodnicząca: Izabela Kos II LOS 

Wiceprzewodnicząca: Oliwia Dylewska I LOA 

Skarbnik: Martyna Ślesicka II LOS 

Kronikarz: Sylwia Darkowska II LOAB 

Sekcje: 

- kulturalno-oświatowa- Kornela Ziułkowska III LO 

- dziennikarska- Malwina Morawska III TEH 

- radiowa: Kamil Grzybikowski III TEH; Michał Rutkowski III TEH 

- turystyczno – sportowa – Patryk Sobczyński II LOS; Patryk Wójcik II LOS 

- ds. nauki- Arkadiusz Żyła II LOAB 

Nagłośnienie imprez szkolnych: Patryk Ostrzeniewski II TEH; Michał Turek IV TEH 

Wydarzenia z życia szkoły 

Władzom Samorządu 

Uczniowskiego życzymy jak 

najwięcej pomysłów, ciekawych 

projektów, wytrwałości w 

dążeniu do upragnionego celu. 
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Dzień Chłopaka to święto obchodzone 30 września 

przez młodzież w Polsce wśród uczniów i studentów. W 

naszej szkole dziewczęta w tym dniu wręczają chłop-

com drobne prezenty i składają życzenia. 

Tradycje szkolne 
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Uchwałą Sejmu RP rok 2012 został ogłoszony Rokiem ks. Piotra Skargi. W związku z tym od 7 
maja do 27 września 2012 roku realizowaliśmy projekt edukacyjny „Piotr Skarga – patriota, ka-
znodzieja, pisarz, filantrop”. 

Projekt obejmował: 
1. Stworzenie wystawy  
2. Konkursy związane z Jubileuszem  400. rocznicy śmierci Piotra Skargi. 
KONKURS  KRASOMÓWCZY 
KONKURS MULTIMEDIALNY  
KONKURS PLASTYCZNY 
KONKURS WIEDZY „PIOTR SKARGA NA TLE SWOJEJ EPOKI” 
Podsumowanie obchodów Jubileuszu 400. rocznicy śmierci Piotra Skargi i  rozstrzygnięcie kon-
kursów nastąpiło 27 września 2012 – w 400. rocznicę śmierci Jezuity. 
Celem projektu było pokazanie zatroskania Jezuity o państwo i naród, Jego wizji miłości do oj-
czyzny, wreszcie ukazanie ks. Piotra Skargi jako pisarza, filantropa, człowieka solidarnego z 
ubogimi. 

 

Podsumowanie projektu Jubileuszu 400. 
rocznicy śmierci  ks. Piotra Skargi  

Wydarzenia z życia szkoły 

Na KONKURS PLASTYCZNY „Piotr Skarga – 
uczy i inspiruje” wpłynęło 29 prac. Jury w 
składzie: Pani Anna Łączyńska i Pani Anna 
Przedpełska przyznały I miejsce Agacie Pa-
pierskiej z I LOA za portret ks. Piotra Skargi. 
Tytuł laureata Konkursu Plastycznego otrzy-
mały również: Karolina Bachanek I LOA, Syl-
wia Darkowska II LOAB i  Monika Głogowska 

II LOAB  
 

W KONKURSIE MULTIMEDIALNYM „Piotr 
Skarga – patriota, kaznodzieja, pisarz, filan-
trop” wzięło udział 20 uczniów. Przewodni-
czącym jury tego konkursu był pan Jacek 
Jankowski (nauczyciel informatyki). Komisja 
konkursowa przyznała I miejsce Katarzynie 
Włodarskiej z I LOA. Wyróżnione zostały 
również prezentacje Izabeli Kos (II LOS) i Igo-
ra Kamińskiego (III LO) 
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KONKURS WIEDZY „PIOTR SKARGA NA TLE SWOJEJ EPOKI” 
 
Do I etapu pisemnego przystąpiło 27 uczniów. Do finału zostało zakwalifikowanych 7 
uczniów z największą liczbą uzyskanych punktów.  

 

Od lewej: Bartosz Charzyński I TEH, Monika Daszczyńska II LOAB, Monika Grzyb II LO-
AB, Marcin Latkowski II LOS, Malwina Morawska III TE, Emil Wnukowski II LOS, Katarzy-

na Wiktor I LOA. 

Zwyciężczynią konkursu została Malwina Morawska. II miejsce przyznano Emilowi Wnu-
kowskiemu, III zaś Monice Grzyb. Na zdjęciu poniżej Pan Dyrektor - Grzegorz Duchnowski 
wręcza dyplom laureatce. 
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Wydarzenia z życia szkoły 

Podsumowanie projektu Jubileuszu 400. roczni-
cy śmierci  ks. Piotra Skargi  

W Konkursie Krasomówczym „Piotr Skarga – Mistrz Języka Polskiego” zaprezentowało się 9 
uczestniczek:: Oliwia Dylewska I LOA, Izabela Strzelczak I LOA, Anita Dzieńkowska I LOA, Mag-
dalena Świderska I LOA, Magdalena Sosnowska II LOAB, Aleksandra Łukaszewicz III LO,  Karo-
lina Zalewska III LO, Sylwia Słupska III LO i Wioletta Chmielewska III LO.  

 

I miejsce i tytuł laureata otrzymała Magdalena Świderska. Wyróżniono również Magdalenę 
Sosnowską i Sylwię Słupską. 

Odpowiedzi oceniało jury w składzie: Pani Iwona Górecka (nauczycielka historii), ksiądz Tade-
usz Jabłoński i Pani Agata Żbikowska (nauczycielka języka polskiego). 
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Czego może nauczyć nas Piotr Skarga?  
Co ma do powiedzenia nam wszystkim dziś,  na początku XXI 

wieku? 
 

Skarga pozostawił po sobie bogaty dorobek pisarski. Niemal wszystkie jego pisma miały 

wiele wydań, zwłaszcza Żywoty świętych oraz Kazania sejmowe. Te ostatnie są często wznawia-
ne, także współcześnie, nie tylko jako zabytki pięknej polszczyzny, ale także jako wyraz i przy-
kład miłości ojczyzny oraz jako szkoła patriotyzmu. To właśnie w Kazaniach sejmowych w pełni 
dostrzegamy zaangażowanie księdza Skargi w życie społeczne i polityczne ówczesnej Rzeczypo-
spolitej.  

Adam Mickiewicz pisał: „...Skarga zdaniem naszym spełnił ideał kaznodziei i patrioty. …
Wstępując na ambonę, zapomina zupełnie o sobie, obraca głos do tej ojczyzny idealnej, co zaw-
sze stoi mu przed oczyma, dla swoich słuchaczów jest - jak sam powiada: "na przymówki, wrza-
ski, gniewy i groźby - słupem żelaznym i murem miedzianym". Co zaś najbardziej go nad 
wszystkich tych oratorów wynosi, to ów duch prorocki, jakiego złożył dowody tak niezaprzeczo-
ne i tak jasne...”. 

Ksiądz Piotr Skarga stawia ludziom sprawującym władzę wysokie wymagania. Mówi, że 
potrzebują oni mądrości, inteligencji, wiedzy, nauki, doświadczenia i wielkiej znajomości histo-
rii. Według Skargi, wiedza historyczna jest do rządzenia wręcz konieczna. Trzeba umieć słu-
chać Boga i ludzi, a przede wszystkim być głęboko moralnym w życiu osobistym i społecznym. 

Podstawową siłą duchową, społeczno – polityczną i moralną jest miłość. Jest to miłość 
do Boga, Ojczyzny i bliźniego, obejmuje ona wszystkich obywateli państwa, szczególnie lud, po-
trzebujących i ubogich. To rządzący mają być wzorem takiej miłości. Rzeczpospolita jest bo-
wiem Matką wszystkich, bez względu na pochodzenie, stan i wyznanie.  

Skarga wskazuje na wielkie niebezpieczeństwo płynące z niezgody narodowej. Przestrze-
ga, że brak porozumienia społecznego, radykalnie przeciwstawne poglądy na Ojczyznę, świat, 
religię, moralność i wszystkie najwyższe wartości  mogą doprowadzić do zguby, zagrażają byto-
wi państwa i narodu. 

Państwo i Kościół, według księdza Skargi, winny się wspierać i uzupełniać. Państwo, po-
magając Kościołowi, pomaga tej samej społeczności i sobie samemu. Kościół bowiem pełni bar-
dzo wiele funkcji z natury państwowych: zajmuje się szkolnictwem, oświatą, szpitalnictwem, 
prowadzi przytułki, organizuje akcje charytatywne, przekazuje kulturę i tradycję, kształtuje 
moralność indywidualną i społeczną. Wiara katolicka doskonali obywateli wszechstronnie, daje 
ducha społecznego, umacnia prawo ludzkie i przynosi pokój, pogodę i łagodność. 

Skarga potępia tyranię i władzę absolutną (dominium absolutum), ale popiera silną wła-
dzę centralną jako konieczną dla większego państwa. Skrajna wolność  (diabelska) niszczy pań-

stwo, gdyż podstawowe prawa nie funkcjonują.  "Bądźmy - niewolnikami praw naszych, aby-
śmy wolni być mogli” - mówi.  Krytykuje prywatę, interesowność, stronniczość, chciwość i nie-
odpowiedzialność rządzących. Rzeczpospolita zginie z powodu zła moralnego i wolności diabel-
skiej posłów i innych obywateli – przestrzega. 

Kazania sejmowe są perłą polskiej literatury religijnej i politycznej XVI wieku. Zawarta 
jest w nich cała osobowość twórcy, człowieka wielkiego serca i wielkiego ducha, który całe swe 
życie poświęcił trzem ideałom: miłości Boga, miłości Kościoła i miłości narodu. Są to wartości 
nieprzemijające, aktualne w każdym miejscu i każdym czasie. Tymi wartościami żył i starał się 
wszczepiać innym ks. Piotr Skarga.  

Dobrze się stało, że Sejm RP ogłosił rok 2012  Rokiem ks. Piotra Skargi, gdyż te przy-
wary narodowe, z którymi walczył, są wciąż obecne w naszym narodzie. Brak moralności, pry-
wata, pieniactwo  –  to one doprowadziły do upadku Rzeczpospolitej i rozbiorów. Dziś też nie 
brakuje takich, którzy dbają jedynie o własne interesy, interesy swojej partii czy ugrupowania. 
Za nic mają dobro wspólne, dobro narodu.  Warto, aby sięgnęli do spuścizny ks. Skargi, która 
zachowała swoją aktualność i nadal stanowi skarbnicę mądrych przestróg i porad jak należy 
kochać Boga i Ojczyznę.  

 
 

Magdalena Świderska I LOA 
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ŚWIĘTO ZMARŁYCH W POLSCE 
 

Do początku XX w. w Polsce (na terenach wiejskich) istniał zwyczaj przygotowywania w 

dniu 31 października różnych potraw. Pieczono chleby, gotowano bób i kaszę, a na wschodzie 

kutię z miodem i wraz z wódką pozostawiano je na noc dla dusz zmarłych (prawosławni na 

grobach, katolicy na domowych stołach). Wieczorem zostawiano uchylone drzwi wejściowe, 

aby dusze zmarłych mogły w swoje święto odwiedzić dawne mieszkania. Był to znak gościn-

ności, pamięci i życzliwości, w zwyczaju było również nawoływanie zmarłych po imieniu. Wie-

rzono, że dusze doświadczają głodu i pragnienia, potrzebują wypoczynku i bliskości krew-

nych.  

Obowiązkiem żywych było zaspokojenie tych pragnień, gdyż obrażone czy rozgniewane 

mogły straszyć, wyrządzić szkody, sprowadzić nieszczęście czy przedwczesną śmierć. Po za-

padnięciu zmroku, przez dwa kolejne dni: 1 i 2 listopada, zabronione było klepanie masła, 

deptanie kapusty, maglowanie, przędzenie i tkanie, cięcie sieczki, wylewanie pomyj i spluwa-

nie, aby nie rozgnieść, nie skaleczyć i nie znieważyć odwiedzającej dom duszy. W całej Polsce 

ugaszczano obficie żebraków i przykościelnych dziadów, ponieważ wierzono, że ich postać 

mogła przybrać zmarła przed laty osoba. W zamian za jadło zobowiązani byli do modlitwy za 

dusze zmarłych. 

TRADYCJA PALENIA ZNICZY 
W noc zaduszną, aż do świtu, na cmentarzach, rozstajach i w obejściach, rozniecano 

ogniska, których zadaniem było wskazywanie drogi błąkającym się duszom. Popularne było 

również palenie ognisk na mogiłach samobójców i ludzi zmarłych tragicznie, którzy zwykle 

byli grzebani za murem cmentarnym. Chrust na te ogniska składano w ciągu całego roku 

(ten, kto przechodził obok, kładł obok grobu gałązkę i w ten sposób tworzył się stos do spale-

Tradycje i zwyczaje 

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią się im płaci” 

TRADYCJE W NASZEJ SZKOLE 
 
W naszej szkole kultywujemy pamięć zmarłych dy-

rektorów i pracowników naszej szkoły. W przeddzień 
Wszystkich Świętych, jak co roku, wybraliśmy się na 
cmentarz, by pochylić się nad Ich grobami. 

Znicze pamięci, wdzięczności i dobrych wspomnień 
zapaliliśmy na grobach Pana Dyrektora Tadeusza Jerzeł-
kowskiego, Pana Dyrektora Stanisława Grzesiaka i Pani 
Hanny Goszczyńskiej. Wierzymy, że nasza pamięć prze-
dłuża życie Zmarłych. 

Uczniowie klasy II LOAB 
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Małgorzata Białomyzy,  

Joanna Kaczyńska  

Warto wiedzieć! 

Brak snu powoduje halucynacje. 

Już po 24 godzinach bez snu pojawiają się takie objawy jak utrata wydajności 
układu immunologicznego, spowolnienie czasu reakcji na bodźce zewnętrzne - 
spowodowane spadkiem produkcji glukozy i w konsekwencji dostarczeniem 
mniejszej ilości energii, a nawet zmniejszenie o około 40% zdolności 
zapamiętywania. Po nieprzespanych 48 godzinach widziany obraz jest rozmazany, 
występują nudności i pojawia się uczucie w symptomach przypominające migrenę tj. 
nadwrażliwość na światło oraz dźwięki. W przypadku braku snu powyżej 72 godzin 
pojawiają się wspomniane w tytule halucynacje. Po tak długim czasie bez 
odpoczynku może pojawić się nawet chwilowa utrata przytomności. 

Dlaczego nasze ciało ma temperaturę 36,6 stopni Celsjusza? 

Dlaczego akurat taka temperatura jest najbardziej odpowiednia dla naszego 
organizmu? Amerykańscy naukowcy odkryli, że nasze ciało utrzymuje akurat 
temperaturę 36,6 stopni Celsjusza po to, aby być bardziej odpornym na 
infekcje. Wraz ze wzrostem temperatury o jeden stopień spada liczba 
możliwych zakażeń o 6 procent. Obliczono, że przy temperaturze 36,6 stopnia 
Celsjusza nasz organizm osiąga optymalne warunki przeciw infekcjom. 

Dlaczego ziewamy? 

Ziewanie to wykonanie głębokiego wdechu i wydechu, które jest związane ze 
zmęczeniem, pobudzeniem a niekiedy nawet ze stresem. Jedna z hipotez głosi, że 
ziewamy, kiedy w naszej krwi wzrasta stężenie dwutlenku węgla i ziewaniem 
pozbywamy się go, dostarczając do organizmu więcej tlenu. Głęboki oddech, 
który towarzyszy ziewnięciu pozwala na wyrzucenie nadmiaru dwutlenku węgla a 
ciekawostką, jak do tej pory niewyjaśnioną, wydaje się być fakt, że ziewanie jest 
zaraźliwe. 

Śmiech jest lekarstwem na stres. 

Rzecz jasna, wydaje się to oczywiste, że śmiechem można zabić nostalgię, 
przygnębienie i smutek. Neurolog Henri Rubenstein doszedł jednak do tego od 
strony naukowej. Odkrył on, że minuta szczerego śmiechu może zapewnić nam 
około 45 minut późniejszego rozluźnienia organizmu, spowodowanego obecnością 
endorfiny i innych hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie a 
wywołanych śmiechem.  
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CIEKAWOSTKI NAUKOWE 
 

Źródło: www.kopalniawiedzy.pl Chińska przeglądarka kontra Chrome i Safari  

Chiński gigant wyszukiwarkowy, Baidu, postanowił 
konkurować z Google’em i Apple’em na rynku 
przeglądarek. Firma opublikowała właśnie Baidu Mobile 
Browser zapewniając, że jest ona o 20% szybsza od 
Chrome’a i Safari. 

 Baidu, właściciel najpopularniejszej wyszukiwarki w 
Państwie Środka, ma nadzieję, że dzięki własnej 
przeglądarce zarobi na internautach łączących się z siecią 
za pomocą urządzeń mobilnych. Prawdopodobnie w grę 
wchodzi zarobek na reklamach, sprzedaży aplikacji 
sieciowych i treści. 

"Blue" kolejną wersją Windows? 

Mary Jo Foley, znana dziennikarka specjalizująca się w 
zagadnieniach związanych z Microsoftem informuje, że latem 
przyszłego roku koncern z Redmond upubliczni związane z Windows 
oprogramowanie o nazwie kodowej „Blue“. Niewykluczone zatem, że 
kolejną wersją OS-u nie będzie Widnows 9 a jakaś wersja 
przejściowa. 

O „Blue“ Foley słyszała z kilku różnych źródeł. Informacje były 
jednak na tyle nieprecyzyjne, że trudno stwierdzić, czym to 
oprogramowanie ma być. Niewykluczone, że to nazwa kodowa 
Service Packa dla Windows 8. Być może będzie to jakiś rozbudowany 
dodatek zawierający nie tylko poprawki, ale także nowe funkcje i 
programy.  

 

Miliony fałszywych kont na Facebooku 

Facebook ocenia, że aż 8,7% spośród 955 milionów założonych w serwisie kont to konta 

fałszywe. Wśród nich ponad połowę (4,8% całości) stanowią profile należące do osób, które - 
wbrew regulaminowi serwisu - założyły więcej niż jedno konto. Reszta to konta założone np. 
dla zwierząt, nieistniejących postaci oraz profile zarejestrowane przez cyberprzestępców, 
którzy wykorzystują je do działań niezgodnych z prawem. Te ostatnie stanowią około 1,5% 
wszystkich profili. 

Facebook stara się tworzyć statystyki fałszywych kont, gdyż domagają się tego 
reklamodawcy, którym zależy wyłącznie na prawdziwych użytkownikach. Portal informuje, 
że większość dochodów czerpie z reklamy, więc ewentualna utrata reklamodawców byłaby 

 

Malwina Morawska  
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Najwspanialsza marka samochodowa w historii 
 

Firma, o której opowiem, wygrała Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Świata (WRC) 10 
razy! Dla porównania – Mitsubishi raz, Ford 2 razy, a Citroen 7 razy. Jestem pewien, że więk-
szość z was ciągle nie wie, o jakiej marce mówię. A mówię o Lancii, która stworzyła takie sa-
mochody jak: Beta, Fulvia, Gamma, Aprilia, Monte Carlo, Stratos, Thema 832 i Delta.  

Fulvia, ze swoim bardzo małym 1.3 litrowym silnikiem V4, była pierwszą Lancią, która 

wygrała WRC. Niestety, jak na tamte czasy, była niedorzecznie droga. Ale miała jedną najważ-
niejszą cechę, która sprawiała, że wszystkie Lancie były wspaniałe – wygląd.  

Następne auto – Aprilia. Była pierwszym samochodem w historii, który został w całości 
zaprojektowany w tunelu aerodynamicznym. Tylne drzwi, które w niej zamontowano, nie 
otwierały się jak we współczesnych samochodach tak samo jak przednie, lecz otwierały się w 
stronę tylnej osi. Z pewnością ułatwiało to wsiadanie do samochodu, lecz gdy drzwi były za-
mknięte, powstawała pomiędzy nimi mała szczelina, przez którą wpadał do środka deszcz. 

Lancia Stratos – posiadała 2.4 litrowy silnik V6 wyprodukowany przez Ferrari, który za-
montowany był centralnie. Jednak ten mały, dwumiejscowy samochód, z brakiem miejsca w 
środku był niepraktyczny, a to znaczy, że spełniał wszystkie wymagania super-auta. Ten mo-
del miał absurdalnie krótki rozstaw osi, co dawało mu niezwykłą zwrotność, a mocny silnik 
sprawiał, że był też szybki. Tak szybki, że wygrał WRC 3 razy. Mimo wszystko ten mało prak-
tyczny samochód posiada jedną najważniejszą cechę, o której już wspominałem – wygląd. 

Jednak teraz nikt już nie pamięta o tych wspaniałych samochodach, a to wszystko przez 
to, co stało się w roku 1980. Lancia została zmuszona do wydania fortuny na odkupienie za-
rdzewiałych Bet, zezłomowanie ich i ufundowanie nowych aut. W 1994 roku musiała wycofać 
się z rynku, ale przed tym, zrobiła jeszcze jeden świetny samochód, udowadniający wielkość 
marki i podkreślający wszystkie lata, w których Lancia zaszczyciła nas swoimi samochodami 
– Delta. Ten samochód wygrał WRC 6 razy z rzędu! 

Garść ciekawostek: czy wiedziałeś, że Lancia jako pierwsza zaoferowała 5-stopniową 
skrzynię biegów, jako pierwsza wyprodukowała samochód z doładowaniem i turbodoładowa-
niem w tym samym silniku, jako pierwsza wprowadziła do masowej produkcji auto z silnikiem 
V6 i to ona wymyśliła elektrycznie ustawiany spojler ? 

Pomimo tych wszystkich nowinek technicznych Delta była ostatnim akcentem tej marki 
na rynku światowym. Mimo to, model Delta, wyprodukowany we wczesnych latach 90., kosz-
tuje teraz około 125 tys. złotych! I nie jestem tym zaskoczony. 

 

Arkadiusz Żyła 

Pasje, zainteresowania 
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Książki ze szkolnej biblioteki 

"Niebo dla akrobaty" Jana Grzegorczyka to zbiór 10 opowiadań, których akcja rozgrywa się w hospi-

cjum. Narratorami są pracownicy i wolontariusze hospicjum. Każde opowiadanie to historia ludzkiego życia. 

Autor ukazuje, jak ludzie zachowują się w obliczu śmierci. Niektórzy żałują błędów, jakie popełnili w życiu 

i próbują je naprawić. Inni do końca trwają w swojej zawiści. Życie to karkołomna akrobacja i rzadko komu 

udaje się je przejść bez upadku. Książka ukazuje, jak ważna w naszym życiu jest pomoc i przebaczenie 

najbliższych. Czytając książkę, można zastanawiać się nad sensem cierpienia. Czy jest ono karą od Boga? 

A może sposobem na ukazanie nam tego, co najważniejsze w życiu? Jest to książka "poruszająca w swej 

prostocie i dotykająca tajemnicy śmierci, która dla wielu nie zawsze jest wystarczającym usprawiedliwie-

niem, by choć na chwilę oderwać się od życia". Jeden z krytyków literackich nazwał tę książkę dekalogiem 

nadziei. 

Fragmenty: 

Zostawiłem dwie niewypełnione karty i poszedłem za dźwiękiem. Na korytarzu, o dziwo, było ciszej. 

Do dyżurki głos docierał bezpośrednio przez otwarte okno. Podszedłem pod trójkę, gdzie odbywała 

się impreza. Otworzyłem delikatnie drzwi. Kubańczyk włączył kasetę z muzyką latynoską. Puszczał 

ją na okrągło, przenosiła go w złoty okres, kiedy jako polski inżynier pracował na Kubie. Obok niego 

leżał Ataman Wielki – trudno powiedzieć, skąd ten pseudonim, w przeszłości był bowiem 

marynarzem. Teraz, unieruchomiony, całymi dniami patrzył w sufit i gdy znalazł się słuchacz, 

wspominał swe przygody. Najbarwniejsze historie opowiadał monotonnym, zdartym głosem. 

Przypominał starego wodza indiańskiego, który leżąc, przekazywał swój testament. Przed nim stała 

siostra Karola, zakonnica pracująca w hospicjum. Kubańczyk, włączywszy muzykę, sięgnął po 

butelkę wódki.  

-Siostrzyczko, po seteczce. Szefowa się o niczym nie dowie.  

– Nie mogę, naprawdę, jestem na dyżurze, a w ogóle to my nie pijemy.  

– Siorka, wyluzuj welonik... – napierał.  

– Ładnie tak zakonnicę przymuszać? – spytałem.  

-Panie doktorze, a co to zakonnica nie człowiek? Jej też się coś od życia należy.  

Karola z uśmiechem przysłuchiwała się dialogowi na swój temat. Nie należała do istot, które łatwo 

speszyć. Zanim wstąpiła do zakonu, była punkówką.  

-  Nie, no już trudno, ale żal dziewczyny. Ani wypić, ani zatańczyć, a tu koniec karnawału... – 

współczuł Kubańczyk. .  

– Ale, ale, zatańczyć mogę, proszę bardzo – zaofiarowała się ochoczo. – Za chwileczkę wracam.  

Wybiegła.  (…) 

Nagle drzwi sali się otworzyły. Wdarł się dźwięk samby. Karolcia, kołysząc ciałem, nuciła znajomą 

melodię. Na habicie wokół bioder miała spódniczkę z bananów. Za nią wtoczyli się Perkusista ze 

Staszkiem, wciągając palmę, która stała na korytarzu piętro niżej. Jak oni ją zataszczyli na górę, 

nie wiem. I całe to egzotyczne trio ruszyło do ataku ze starym przebojem Gniatkowskiego „Kuba, 

wyspa jak wulkan gorąca”. Kto kiedyś tego nie śpiewał? Koncert na żywo. Perkusista gra na gitarze. 

Staszek wystukuje rytm na bębenku. A Karola trzyma przed sobą dwie pomarańcze i trzęsie 

biodrami w rytm polskiej samby. Ataman próbował zezować bokiem, rezygnując chwilowo z 

patrzenia w sufit. Kubańczyk momentalnie podchwycił melodię i wsparł artystów wokalnie. Ja 

zresztą też. . Prezentacja wywołała burzę oklasków.    
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Czy gesty mają jakieś znaczenie i czy jest 
możliwe rozszyfrowanie ich? Tak! Ludzie 
często nie doceniają mowy ciała, nie uświa-
damiając sobie, że ma ona bezwzględne 
pierwszeństwo przed słowami. 

Jednak wzorce zachowań u każdego człowie-
ka są nieco inne. Każdy z nas ma swoje wła-
sne, specyficzne dla siebie postawy wyraża-
jące wewnętrzne odczucia. Jedna osoba, gdy 
czuje się niepewnie rusza się szybko, zaci-
ska pięści i dotyka twarzy, inna bawi się 
pierścionkiem, zagryza wargi i odchyla się 
do tyłu, jeszcze inna spowalnia i zakłada rę-
ce na piersiach. Pamiętaj o tym, ile razy za-
bierasz się za analizę mowy ciała. To, co 
znajdziesz dalej to tylko sugestie i przykła-
dy. Pamiętaj także o tym, że pojedyncze za-
chowanie nie ma żadnego znaczenia. 
-energiczny, wyprostowany chód - pew-
ność siebie  
-chodzenie z rękami w kieszeniach i ze 
zgarbionymi ramionami - smutek, nastrój 
depresyjny  
-siedzenie ze ściśniętymi nogami - strach, 
niepewność  
-głowa oparta na ręce, oczy spuszczone - 
nuda  
-szczypanie, pociąganie ucha – niezdecy-
dowanie  
-składanie dłoni w „wieżyczkę” - gest ten 
wyraża pewność lub zadowolenie z siebie 
-chwytanie dłoni, ramion i nadgarstków - 
jest to gest wyższości i pewności siebie 
-kciuki wystające z kieszeni – są używane 
w celu okazania dominacji, wyższości lub 
nawet agresji; osoby wystawiające kciuki 
często kołyszą się na stopach, aby wydać się 
wyższe; 
-muskanie się po szyi jednym bądź dwo-
ma palcami – zachowanie to wraża niepew-
ność naszych słów lub rozmówcy. 
-splecione dłonie- gest frustracji sygnalizu-
jący, że dana osoba próbuje zapanować nad 
swoją negatywną postawą 

-ręce splecione na karku- taką pozycję 
przyjmują zazwyczaj mężczyźni chcąc w ten 
sposób zaznaczyć swoją wyższość nad roz-
mówcą. 
-siadanie „okrakiem” na krześle- kontrola 

sytuacji 
-nogi skrzyżowane w kostkach- odpowied-
nik zagryzania warg, rozmówca nie czuje się 
swobodnie  
-„amerykańska czwórka”, w której okolice 
kostki leżą na kolanie drugiej nogi- przyjmo-
wana przez pewnych siebie, nastawionych 
na współzawodnictwo i spór ludzi. 
Należy unikać skrzyżowania ramion i nóg. 
Jest to gest oznaczający zamknięcie się na 
rozmówcę, który dodatkowo umniejsza na-
szą wiarygodność i daje do zrozumienia in-
nym, że jesteśmy nieprzystępni oraz nie-
chętni wobec nich.  
ocenianie - może mieć miejsce, gdy roz-

mówca opiera podbródek o dłoń, trzyma-
jąc palec wskazujący wzdłuż policzka, jeśli 
dodatkowo odchyla się do tyłu oznacza to 
ocenę krytyczną, jeśli natomiast w bok - 
zainteresowanie,  

niezdecydowanie, niepewność- splecione 
palce rąk, nerwowe pocieranie, gryzienie 
długopisu, dotykanie oparcia krzesła 
przed skorzystaniem z niego,  

napięcie - mocno zaciśnięte dłonie, krótkie, 
płytkie oddychanie, czochranie włosów, 
stukanie długopisem o blat biurka,  

nerwowość - pokasływanie, chrząkanie, za-
krywanie ręką twarzy, pociąganie za ucho,  

znudzenie - postukiwanie nogą w stół, opie-
ranie głowy na dłoni, oczy wpół otwarte, 
machinalne rysowanie lub pisanie po 
kartce, puste, nic nie wyrażające spojrze-
nie. 

lęk- częste mruganie powiekami, zwilżanie 
warg, wiercenie się na krześle, drganie 
nóg, zagryzanie palców, warg, ściskanie, 
wykręcanie dłoni. 

Monika Głogowska  

Warto wiedzieć! 

Mowa ciała, czyli gesty, które Cię zdradzają  
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6 września  

Start Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjnej Salon Maturzystów  
30 września  

Ostatni dzień na złożenie dyrektorowi szkoły wstępnej deklaracji o wyborze przed-
miotów na maturę oraz opinii psychologicznych  
listopad  

Próbna matura organizowana przez wydawnictwo Operon  
grudzień  

Ukazuje się nowe wydanie Informatora Kierunków Studiów Perspektyw 
styczeń  
Rozpoczyna się sezon studniówek 
 7 lutego  

Czas złożyć ostateczną deklarację o przedmiotach maturalnych 
7 marca  

Otwarcie XIX Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektyw  
marzec 2013  

Ogłoszenie przez CKE wykazu materiałów pomocniczych, z jakich mogą korzystać 
zdający egzaminy pisemne 
8 kwietnia  

Przybliżony termin złożenia dyrektorowi szkoły bibliografii wykorzystanej do opraco-
wania tematu prezentacji ustnej (dokładny termin to 4 tygodnie przed prezentacją 

maturalną) 
26 kwietnia  
Koniec zajęć szkolnych w klasach maturalnych 
29 kwietnia  

Przybliżony termin złożenia dyrektorowi szkoły ramowego planu prezentacji ustnej z 

języka polskiego wraz z wykazem ewentualnych materiałów pomocniczych 
(dokładny termin to tydzień przed prezentacją maturalną) 
 7-28 maja 

Ustne egzaminy maturalne i część pisemna egzaminu maturalnego  
3-19 czerwca  
Egzamin maturalny w terminie dodatkowym (dla zdających, którzy uzyskali zgodę 

dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie) 
28 czerwca  

Rozdanie świadectw dojrzałości 
26-30 sierpnia  
Część ustna poprawkowego egzaminu maturalnego (dla zdających, którzy przystąpi-

li do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali 
egzaminu tylko z jednego przedmiotu) 
27 sierpnia 

Część pisemna poprawkowego egzaminu maturalnego  

 

Malwina Morawska  

Kalendarium maturzysty: 
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Warto wiedzieć! 

Kącik maturzysty 

Krok 1 – pomyśl nad przyszłym zawodem 

Zanim zakreślisz dane przedmioty na maturalnej liście poważnie przemyśl swą wymarzoną 
karierę i zawód. To stanowić powinno punkt wyjścia do wszelkich dalszych działań. Jeśli 
wiesz czym tak naprawdę chciałbyś się w życiu zajmować – nie ma się nad czym zbytnio za-
stanawiać, ale gdy masz jakieś wątpliwości skorzystaj z pomocy. Możesz wykonać specjali-
styczne testy osobowościowe, które pozwalają poznać predyspozycje zawodowe. W zależności 
od tego, jakimi cechami charakteru dysponujesz, dobierane są i kierunki studiów i przyszłe 
zawody. Pewnych kwalifikacji nie da się bowiem zdobyć bez posiadania wrodzonych zdolno-
ści . 
 Krok 2 – nie daj się wyprowadzić w pole 
Bardzo często zdarza się, że niestety, ale to wybrane przez nas szkoły wyższe dyktują warunki 
na jakich zdajemy maturę. To właśnie uczelnie wymuszają niekiedy obecność na świadectwie, 
egzaminu z konkretnych przedmiotów i na odpowiednich poziomach. Rozeznanie się w ofercie 
edukacyjnej danej placówki oświatowej jest bardzo łatwe. Wystarczy uruchomić bazę uczelni, 
a tam z pewnością opisany zostanie każdy z fakultetów, na który trwa nabór. 
 Krok 3 – pomyśl o tym, co Ci się opłaci 
Istotnym aspektem, który każdy maturzysta powinien dziś brać pod uwagę jest charakter je-
go przyszłej pracy. Oczywiście zainteresowania i predyspozycje do danego zajęcia to jedno, ale 
drugie to polska rzeczywistość – postępujące bezrobocie. System kształcenia w naszym kraju 

jest bowiem niezwykle różnorodny. Warto więc przed złożeniem ostatecznej deklaracji matu-
ralnej dokładnie poczytać na temat bardziej przyszłościowych kierunków, a nuż uda się zna-
leźć coś co będzie i ciekawe i zgodne z naszymi predyspozycjami, a równie potrzebne na ryn-
ku pracy. 
 Krok 4 – ubezpiecz się na wypadek, gdyby… 
Sukces gwarantuje pozytywne myślenie i dążenie do obranego celu za wszelką cenę. Jednak 

jak mówi popularne przysłowie – „strzeżonego Pan Bóg strzeże.” Na wszelki wypadek zawsze 

warto wybrać coś rezerwowego. Jeśli nieszczęśliwie nie uda Ci się dostać na wymarzoną 

uczelnie bądź kierunek studiów, zawsze pozostanie Ci coś w zanadrzu. Alternatyw jest wiele, 

z resztą nie udało się teraz, to może udać się za rok. Ale po co do tego marnować czas? Dziś 

dwa fakultety już nikogo nie dziwią, a powoli zaczynają stanowić normę. Aby jednak móc wy-

brać coś zastępczego należy mieć zdane określone przedmioty na maturze. Zanim zdecydujesz 

się na złożenie deklaracji upewnij się więc co, jeśli główna opcja się nie powiedzie. 

Malwina Morawska  

Początek roku szkolnego to dla maturzystów czas bardzo trudnych i niezwykle ważnych wybo-
rów. Poza okresem ponownego przystosowywania się do codziennego uczęszczania do szkoły, 
wrzesień jest także dla nich czasem składania deklaracji maturalnych. Na pewno niektórzy 
powiedzą, że matura dopiero w maju i mają jeszcze dużo czasu, aby przygotować się do egza-
minu dojrzałości.  Ala warto już dziś zastanowić się, co chcecie zdawać na maturze i jaki za-
wód wykonywać w swoim dorosłym życiu. Zapewne niejeden tegoroczny maturzysta zmierza 
się z różnymi dylematami: Jaki obrać kierunek studiów? Co zdawać na maturze i w jakim za-
kresie?  

W tej rubryce postaram się pomóc nie tylko tegorocznym maturzystom, ale i ich młodszym 

kolegom, podjąć decyzję związaną z wyborem zawodu i dalszej drogi nauki. W moim pierw-

szym artykule przedstawię kalendarium dla maturzystów na rok szkolny 2012/2013 oraz 4 

kroki, które pomogą zabrać się Wam do matury. 
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Rozrywka Bajki II LOS 

Kapturek w lesie 
Czerwony Kapturek chodzi po łące, 
Po łące, gdzie skaczą zające. 
Wtedy zobaczyła babci chatkę 
I poszła na herbatkę. 
Zapukała, postała i do domu się we-
pchała. 
Jej babcia Halina, 
Co ciałem wygina, się zezłościła. 
„Gdzie Ty chodzisz dziecko drogie? 

Robi ciemno się na dworze”. 
Nie przejmując się tym wcale, 
Wyszła z domu, poszła dalej. 
Za drzewami czyhał wilk,  
Co miał bardzo ostre kły. 
Gdy go napotkała, 
W strachu przed nim uciekała, 
Aż do domu doleciała. 
Morał tej bajki jest krótki i znany, 
Nie chodź sam do lasu Kapturku kocha-
ny! 

 

 

Przygoda niedźwiadka 
Mały niedźwiadek ospały, nie zamierzał chodzić do szkoły,  
aż przez tydzień cały. 
Wymyślał różne bóle brzuszka i głowy.  
Zmartwiona mama wybrała się do sowy. 
Sowa najmądrzejsza w lesie całym  
Kazała miśkowi powiedzieć, 
Że leśną szkołę odwiedzi mag najsłynniejszy w świecie. 
Niedźwiadek pragnął spotkać czarodzieja, 
Który kamyki w zabawki zamienia, 
Więc przyznał się mamie do kłamstwa.  
Ta jednak bardzo się rozgniewała  
I natychmiast synka do szkoły posłała. 

Emil Wnukowski II LOS 

 

Był sobie Janek co lat miał sześć, 
Przechodząc zawsze wołał ci „cześć”. 
Przez co kochany był w całej wiosce, 
Wszyscy uśmiechali się do niego radośnie. 
Przyjaciół zebrał sobie gromadkę, 
W końcu miał jeść z kim czekoladkę. 
Aby dorobić się takiego majątku, 
Mów „cześć” wszystkim bez wyjątku. 

Sylwia Zastawna II LOS 

 

Była sobie pewna dama. 
Męża miała. Nawet pałac, 
Pieska, ogród, dzieci masę, 
Lecz nad wszystko chciała kasę. 
Wtem poznała przemiłego, 
Lecz innego bogatego. 
Dom swój nagle zostawiła, 
Nawet synów wypędziła. 
Zaprosiła doń mężczyznę, 
Co okazał darowiznę. 
Gdy pieniądze się skończyły, 
Pan uciekał ile siły. 
Wielka dama wrócić chciała, 
Lecz rodzina odmachała. 

Izabela Kos II LOS 
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Rozrywka 
REBUSY  

Wybrała: Paulina Orłowska  
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Jedzie facet samochodem. Nagle patrzy w lusterko, a tu jedzie za nim policjant i zatrzymuje go syreną. Na ten 
widok dodaje gazu. Niestety, policjant go dogania i mówi: 
- Panie, jeśli pan wytłumaczy się tak jak jeszcze nikt się nie wytłumaczył, to puszczę pana wolno. 
Więc facet mówi: 
- No bo wie pan… moja żona uciekła z policjantem i myślałem, że on goni mnie, aby ją zwrócić. 
*** 
Dwóch więźniów rozmawia: 
- Ile dostałeś? 
- 15 lat. 
- Za co? 
- Za pomoc medyczną. 
- Jak to? 
- Teściowa miała krwotok z nosa, no to jej założyłem opaskę uciskową na szyję. 
 

*** 
Jasiu przychodzi do szkoły i cały czas macha ręką przy nosie. 
Nauczycielka zwraca mu uwagę: 
- Jasiu, przestań machać. 
Chłopiec przestał, ale po chwili znowu zaczyna. 
Nauczycielka zwraca mu uwagę i po chwili Jaś znów macha ręką koło nosa. 
- Jasiu, dlaczego ciągle machasz ? – zniecierpliwiła się nauczycielka. 
- Bo moja mama kupiła sobie nowe majtki. 
- Ale co mają wspólnego nowe majtki mamy z Twoim machaniem? 
- Bo ze starych uszyła mi kołnierzyk. 
**** 
Dwie blondynki stoją nad przepaścią i jedna mówi: 
-Ja zapale latarkę, a ty przejdziesz po świetle! 
Druga mówi: 
- Nie jestem głupia, ja przejdę a ty zgasisz! 
*** 
Jest pole truskawkowe a obok niego zakład psychiatryczny. 
Pewnego dnia pole to było nawożone przez traktorzystę. 
Z zakładu wychodzi mały chłopczyk i podchodzi do tego traktorzysty i się pyta: 
- Przepraszam, a co pan robi? 
- Widzisz synu ja nawożę truskawki. 
- Aha – i poszedł. 
Chwilę potem ten sam chłopczyk podszedł do tego samego traktorzysty z pytaniem: 
- Przepraszam, a co pan robi? 
- Nawożę truskawki. 
- Aha – i poszedł. 
I tak 10 razy. 
Za 11 pytaniem, gdy ten sam chłopczyk podchodzi do tego samego już zdenerwowanego traktorzysty z pyta-
niem – Przepraszam, a co pan robi.. traktorzysta odpowiada: 
- Posypuje truskawki gównem. 
A na to chłopczyk: 
- Aha, gównem je pan posypuje, no my posypujemy cukrem, ale my to psychiczni jesteśmy. 
*** 
Do gabinetu ginekologicznego wchodzi młoda kobieta. W środku zastała dwóch mężczyzn w białych fartuchach. 
- Ja na badania! 
- Niech się pani rozbierze. 
Najpierw jeden z mężczyzn ją przebadał, a potem drugi. 
- I co ? – pyta pacjentka. 
- Nic złego nie zauważyliśmy, ale niech pani lepiej poczeka na lekarza, bo my tutaj tylko okna malujemy! 

Wybrały: Monika Grzyb, 

Monika Daszczyńska 
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Rozrywka 
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Portret ks. Piotra Skargi narysowany przez Agatę Papierską. ( I miejsce  w Konkursie Pla-
stycznym) 


