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Aktualności 

PODSUMOWANIE I 

SEMESTRU 
NAJLEPSI W NAUCE 

ANGELIKA BRYSKA I LO – średnia ocen 4,88 

JOANNA MATUSIAK  III LOA– 4,7 

MONIKA OSTRZENIEWSKA  II TE- 4,54 

ROBERT PISARZEWSKI  II LOAS– 4,44 

MARZENA WIKTOROWICZ  III TEH– 4,42 

KINGA TRACZYK I LO – 4,38 

BOŻENA WIŚNIEWSKA I LO – 4,38 

KAROLINA WITKOWSKA III LOA – 4,37 

EWELINA KAROLAK II TE – 4,33 

ROBERT ROSŁOŃSKI IV TEH – 4,33 

GRACJAN NOJBERT ILO – 4,31 

EWELINA SAWICKA IV TEH – 4,27 

ALEKSANDRA ROMAŃSKA II TE – 4,26 

AGNIESZKA GOŹDZIEWSKA III WA – 4,25 

JUSTYNA RUTKOWSKA  II LOAS – 4,25 

NATALIA SIERZPUTOWSKA  III LOA – 4,25 

MAGDALENA  ŚWIDERSKA III LOA – 4,14 

MARTYNA PIOTROWSKA  IVTEH – 4,13 

MARIUSZ PUŹNIEWSKI III WA – 4,12 

RADOSŁAW SALAK III WA – 4,12 

IWETA PIOTROWSKA III LOSB – 4,1 
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WYNIKI NAUCZANIA 

I LO – 3,41 

II LOAS – 3,39 

III LOA – 3,33 

II TE – 3,33 

IV TEH – 3,20 

II WA – 3,18 

III WA – 3,14 

II WB – 3,13 

III LOSB – 3,1 

III TEH – 2,95 

I TE – 2,86 

IWA – 2,67 

I WB – 2,65 

 

FREKWENCJA 

I LO – 92,9% 

II LOAS – 91 % 

II TE – 90 % 

I TE – 88,2 % 

III LOSB – 86,2 % 

III LOA – 85,7 % 

IV TEH – 84,4 % 

III TEH – 81,9% 

IWB – 80,9 % 

II WB – 80,4 % 

II WA – 79,9 % 

I WA – 76 % 

III WA – 64 % 
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Aktualności 

Wizyta Starosty Nowodworskiego w 
Zespole Szkół Zawodowych w  

Nasielsku 

  28 stycznia 2015r. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku Agnieszka 

Rutkowska miała przyjemność gościć Starostę Nowodworskiego Magdalenę Biernacką, 

która przybyła z wizytą roboczą. Starosta zwiedzała szkołę: przestronną i nowoczesną salę 

gimnastyczną, pracownię organizacji i prowadzenia sprzedaży, sale lekcyjne, pracownie, 

gdzie prowadzone są zajęcia dla uczniów Technikum  Ekonomicznego, objętych progra-

mem unijnym „Nowy wymiar zawodu”, bibliotekę wraz ze stanowiskami komputerowymi, 

klub „Przerwa”. 

         Pani Magdalena Biernacka była świadkiem przeprowadzanych remontów i 

„wielkiego sprzątania”, aby po feriach uczniowie mogli wrócić do czystych i zadbanych 

klas. 

         Tematem rozmowy ze Starostą były nowe kierunki kształcenia, a także obszar pozy-

skiwania funduszy unijnych, tak aby wspólnie zadbać o wszechstronny rozwój uczniów i 

dostosować się do ich potrzeb. Zainteresowała się również planami na przyszłość w zakre-

sie remontów i modernizacji. 

         Przedmiotem dyskursu było również zagospodarowanie terenu zielonego, którego 

wokół szkoły nie brakuje, na cele sportowe, za pośrednictwem funduszy unijnych. 

         Dyrektor Agnieszka Rutkowska planuje również poświęcić część funduszy na termo-

modernizację budynku, wymianę pieca i niektórych okien. 

         Podsumowując, rozmowa dotyczyła bardzo 

ważnych i kluczowych kwestii, które mają istotny 

wpływ na sprawniejsze funkcjonowanie Zespołu 

Szkół Zawodowych w Nasielsku. Starosta była 

pod wrażeniem tak zadbanego, przestrzennego i 

dobrze zagospodarowanego budynku, który służył 

i nadal będzie służyć tylu pokoleniom wykształco-

nej i dobrze wychowanej młodzieży. 

         Pani Starosta Magdalena Biernacka życzyła 

sukcesów w dalszej działalności edukacyjnej i 

owocnej współpracy ze Starostwem Powiatowym 

w Nowym Dworze Mazowieckim  oraz realizacji 

wszystkich zamierzeń. 

    Anna Łączyńska 



Styczeń 2015, nr 2 Str. 5 

Aktualności 

11 stycznia 2015r. Zagrała po raz 23. Wieka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy.  

Uczniowie Zespołu Szkół  

Zawodowych w Nasielsku, jak co roku, chętnie zaangażowali się w tę 

akcję.  

 

Młodzież już od  godzin porannych kwestowała na rzecz „podtrzymania 

wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i 

onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”. 

 
W tym roku najwięcej pieniędzy udało się zebrać uczniowi klasy 

ILO– Damianowi Krajewskiemu. Gratulujemy, a w przyszłym roku za-

chęcamy równie gorąco do wspierana akcji! Magdalena Świderska 
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STUDNIÓWKA 2015 

Gazeta Szkolna 

7 lutego 2015r. był wyjątkowym dniem dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Nasiel-
sku. Przygotowania do tak wielkiego wydarzenia, jakim jest bal studniówkowy, trwały 
wiele tygodni. W ten niezapomniany wieczór, nasi maturzyści po raz drugi bawili się w  

Olszewnicy Nowej.  

Na uroczystości pojawiło się wielu znamienitych gości: Starosta Powiatu Nowodworskie-

go Magdalena Biernacka wraz z mężem, burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z 

małżonką, dyrektor ZSZ Agnieszka Rutkowska, wicedyrektor Urszula Dalecka, kierownik 

szkolenia praktycznego Janusz Drwęcki, przewodniczący Rady Rodziców Eugeniusz Pe-

płowski, pani Katarzyna Świderska, przedstawicielka rodziców klas maturalnych oraz wy-

chowawcy pani Bożena Chojnacka, Iwona Górecka pan Włodzimierz Zawadzki,  nauczy-

ciele i rodzice. W pięknych słowach skierowanych do maturzystów Pani dyrektor Agniesz-

ka Rutkowska życzyła wszystkim wspaniałej i niezapomnianej zabawy. Był to piękny bal, 

który na długo pozostanie w naszej pamięci i będziemy mogli go mile wspominać , przy-

gotowując się do egzaminów maturalnych, które nadchodzą już wielkimi krokami.  

           Marta Kalicka 
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Aktualności 



Str. 9 Styczeń 2015, nr 2 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK: 
Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania 
towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji 
korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien 
dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z 
klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. 
Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, 
wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką 
wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz 
prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością 
zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje 
i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna 
mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez 
znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony 
środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, 
zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska 
logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza 
zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy 
na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ 
towarów, usług i informacji.  

Przedmioty w kształceniu: 

zawodowym teoretycznym 
- język angielski zawodowy 

- przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej, 

- logistyka w procesach produkcji 

- zapasy i magazynowanie, 

- dystrybucja, 

- procesy transportowe w logistyce, 

- logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, 

zawodowym praktycznym 

- logistyka zaopatrzenia i produkcji, 

- planowanie produkcji i dystrybucji, 

- usługi transportowo-spedycyjne, 

- obsługa jednostek zewnętrznych 

- planowanie przepływu zasobów i informacji 

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 3 kwalifikacji: K1– A.30., K2– A.31., K3– A.32.  

Zdawalność egzaminów: 

Wyszczególnienie Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin 

Wyniki ogólnopolskie 79,96 73,05 64,35 

Województwo mazowieckie 76,00 64,00 55,00 

ZSZ Nasielsk 88,89 100,00 88,89 
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Problem samobójstwa dotyka coraz  to więcej osób, zwłaszcza 

młodych.  

Jest to bardzo niepokojące zjawisko, gdyż liczba decydujących 

się na ten krok  wzrasta w zastraszającym tempie. Przyczyny 

targnięcia się na swoje życie są różne w zależności od grupy 

wiekowej. W przypadku dzieci najczęstszym  powodem mogą być 

drwiny kolegów w szkole, trudna sytuacja rodzinna spowodowana 

np. przemocą w domu, alkoholizmem jednego z rodziców i innymi 

problemami. Jeżeli niekorzystne czynniki utrzymują się przez 

dłuższy czas i dojdą do tego też inne negatywne doświadczenia i 

problemy w nauce, śmierć bliskiej osoby itp. to dziecko może 

tego psychicznie nie wytrzymać. Frustracja i bezradność nie 

zawsze prowadzą do tragedii, ale często kończą się depresją lub 

ciężką nerwicą. Dzieci z patologicznych rodzin, lub te, które 

miały trudne i stresujące dzieciństwo, są bardziej na nią nara-

żone w przyszłości. Te o słabszej psychice problemy z depresją 

mogą mieć wcześniej, a skutki mogą ciągnąć się przez całe ży-

cie, gdyż trudno ją wykryć zwłaszcza w okresie dzieciństwa.   

Te o silniejszej konstrukcji mogą mieć takie problemy w okresie 

dojrzewania. Jest to okres największego buntu, podatności na 

wpływ otoczenia. Jeśli  

brakuje wsparcia ze strony najbliższych, nawet osoby, które nie 

miały trudnego dzieciństwa mogą wpaść w depresję lub nałogi. 

Chory długo może nie być świadomy swojego schorzenia. Sygnałem 

ostrzegawczym powinno być pojawienie się myśli samobójczych lub 

długotrwały brak chęci do życia i przygnębienie. Leczenie pole-

ga najczęściej na zastosowaniu psychoterapii, leczenia farmako-

logicznego lub  

połączeniu obu metod. Jeśli ktoś miał raz depresję, jej nawrót 

może  

wystąpić w przeciągu 2-3 lat, a im więcej reemisji tym większe  

prawdopodobieństwo wystąpienia następnych. W przypadku doro-

słych próby samobójcze mogą wynikać z braku pracy lub jej utra-

ty. Aby pracować często przekwalifikuje się i podejmuje zajęć, 

które są poniżej ich kwalifikacji i dalekie od marzeń.  

Koło życia 
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Często takie decyzje są związane z 

koniecznością utrzymania rodziny, spłaty długów itp. Nieza-

dowolenie z siebie i z pracy, nie umiejętność doceniania te-

go, co się ma, życie w ciągłym stresie i biegu skutkuje za-

burzeniami i może prowadzić do najgorszego. Często osoby z 

takimi problemami wypierają z siebie możliwość, że ich to 

dotyczy. Uświadomienie sobie problemu to syzyfowa praca, 

lecz jest jedyną szansą, by wyjść z tego błędnego koła.  

Bez świadomości nie ma motywacji, bez motywacji działania. 

 

 

Katarzyna Włodarska  
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Rumianek dobry 

na wszystko! 
    Egipcjanie dedykowali rumian Słońcu 

i czcili go bardziej niż inne zioła, został 

nawet zamieszczony jako jedno z dzie-

więciu świętych ziół w starożytnej księ-

dze ,,Lanunga’’. Choć na łąkach rośnie 

jako pospolity chwast- to trudno o bardziej szlachetne ziółko.  

     Kwiaty rumianku zawierają bogactwo przeróżnych cennych składni-

ków, jak żywice, wosk, tłuszcze, kwasy organiczne, flawonoidy i bardzo 

wartościowy olejek eteryczny, który ma właściwości kojące i pobudza 

komórki skóry do regeneracji. Zioło jest także źródłem witaminy C 

oraz witaminy PP. Słynie z działania antybakteryjnego, dlatego często 

jest składnikiem maści skutecznie leczących choroby skóry i kosmety-

ków łagodzących podrażnienia. 

    Wszechstronne działanie rumianku sprawia, że można go stosować 

do każdego rodzaju cery: suchej, wrażliwej jak i normalnej, a także 

przy problemach z trądzikiem. 

Warto wiedzieć: 

* Badania naukowe potwierdziły, że słusznie pijemy herbatkę rumian-

kową ,,na nerwy’’. Uspokajające działanie ziołka wykorzystywane jest 

też w salonach piękności, gdzie często podaję się napar z rumianku 

dla rozluźnienia mięśni twarzy przed zabiegami. 

*Moc rumianku niezbicie potwierdza fakt, że zioło to posadzone w 

ogrodzie obok obumierającej rośliny- ożywia ją! 

* Olejek z rumianku można stosować zamiast ziół suszonych do ma-

seczek, do smarowania skóry, masażu i kąpieli. 

Katarzyna Włodarska  
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Idealna długość rzęs odpowiada jednej trzeciej szerokości oka - twierdzi zespół dr. Davida Hu z 

Georgia Institute of Technology. Wtedy tworzą one ochronną strefę nieruchomego powietrza. Jeśli 

są dłuższe, ułatwiają dopływ powietrza nad gałkę oczną, wysuszając ją i narażając na kontakt z 

zanieczyszczeniami. 

Latte (ewentualnie cappuccino) to najlepsza kawa dla ludzi, którzy lubią ją mieć ze sobą podczas 

dojazdów do pracy czy na uczelnię. Dzieje się tak, bo pianka zmniejsza ryzyko wylania napoju z 

kubka.  

By dostać się do środka lizaka, potrzeba ok. 1000 liźnięć. Model matematyczny naukowców z 

New York University (NYU) opiera się na świeżo zdobytej wiedzy dotyczącej rozpuszczania ciał sta-

łych przez płynącą ciecz. 

Najstarszy Australijczyk, 109-letni obecnie Alfred Date, wziął udział w akcji robienia na drutach 

miniswetrów dla pingwinów małych poszkodowanych przez wycieki ropy.  

Emmanuel Virot z École Polytechnique i Alexandre Ponomarenko z Uniwersytetu w Grenoble prze-

prowadzili eksperymenty i już wiedzą, jaka temperatura jest najlepsza do pękania ziaren kukury-

dzy, co dzieje się, gdy popcorn strzela i skąd bierze się charakterystyczny dźwięk. W rozwiązaniu 

zagadki pomogło nagrywanie przebiegu zdarzeń z prędkością 2900 klatek na sekundę. 

Okazało się, że gdy temperatura sięgnęła 100°C, 

część wilgoci z ziarna zaczęła zmieniać się w parę. 

Po wzroście temperatury do ok. 180°C ciśnienie 

wyniosło ok. 10 barów. Pod wpływem dużych naprę-

żeń łuska nasienia pękła, a w wyniku znacznego 

spadku ciśnienia skrobiowy środek rozszerzał się i 

wystawał przez szczeliny. Odkryliśmy, że bez wzglę-

du na rozmiar czy kształt ziarna krytyczna tempera-

tura wynosi ok. 180°C - opowiada Virot. 

Eksperyment prowadzono z naczyniem rozgrzanym 

do temperatury 350°C (temperatura w pomiesz-

czeniu wynosiła 20°C). Gdy pękała łuska nasienia i 

zaczynało się rozszerzanie skrobi, tworzyła się wy-

pustka w kształcie nóżki, która w kontakcie z płytą 

ulegała ściśnięciu. Nóżka odbijała się od dna, a po-

pcorn charakterystycznie podskakiwał. Kilka milise-

kund później wnętrze rozszerzało się do gąbczaste-

go płatka. Od pęknięcia do utworzenia płatka mijało 

zaledwie 0,09 s. 

Jak tłumaczą Francuzi, podskakiwanie popcornu to połączenie termodynamiki i mechaniki pęka-

nia, a nie skutek zwykłego rozprężania gazów. Ziarno popcornu ma szczególny sposób podskaki-

wania, pośredni między roślinami autochorycznymi, np. niecierpkami, a wyposażonymi w mięśnie 

zwierzętami [...]. 



Sport 

Ekipa ze stolicy USA nie odzyskała formy po przerwie w rozgrywkach zawiązanej z Meczem Gwiazd i 

przegrali w z Cleveland Cavaliers kończąc spotkanie wynikiem 89:127. Jest to najwyższa przegrana w 

tej edycji rozgrywek. Polski zawodnik, Marcin Gortat grał w meczu przez 27 minut, w trakcie których 

oddał osiem rzutów z gry trafiając cztery z nich. Zdobycz ośmiu punktów uzupełnił sześcioma zbiórka-

mi i jednym blokiem, jednak w protokole meczowych zapisano mu także dwie straty i dwa faule. Sta-

tystyki Gortata „plus/minus” wynoszą -28. Oznacza to, że kiedy zawodnik przebywał na boisku Czaro-

dzieje stracili 28 punktów. W składzie zabrakło dwóch dobrych zawodników, kontuzjowanego Bradley-

a Beala oraz Kevina Seraphina. Zagrał natomiast sprowadzony niedawno Ramon Session, który pod-

czas swojego 6 minutowego pobytu na boisku nie zdobył żadnych punktów. Druga część sezonu NBA 

rozpoczęła się fatalnie dla podopiecznych Randy’ego Wittmana. W meczu objęli tylko jedno, pierwsze 

prowadzenie po zdobytych punktach Johna Wal-

la. Potem szybko je stracili po ośmiu punktach z 

rzędu i do końca meczu byli gorsi od przeciwni-

ków. Kibice spodziewali się bardziej zaciętego 

spotkania – w końcu mierzyła się czwarta i piąta 

ekipa Konferencji Wschodniej. Po meczu zmie-

niła się sytuacja w tabeli, Cavaliers i Wizards 

zamienili się miejscami. Czarodzieje są w tej 

chwili na piątym miejscu i w sezonowej serii z 

Kawalerzystami ma na koncie już dwie porażki i 

jedną wygraną. Jeżeli tak zakończyłby się sezon 

zasadniczy to oba zespoły zmierzą się już w 

pierwszej rundzie play-off. Największymi atutami 

Cavaliers były rzuty za trzy punkty oraz umiejęt-

ność zamieniania na zdobycz rywali. Z dalekich 

dystansów trafili 14 z 33 rzutów, a Wizards tylko 

1 z 16. Najlepszym strzelcem meczu był LeBron 

James, który rozgrywając tylko 25 minut zanoto-

wał aż 28 punktów. Całą czwartą kwartę więk-

szość pierwszych piątek obu ekip odpoczywała. 

 Marcin Gortat po meczu o porażkę obwiniał 

swoich kolegów mówiąc, że zbyt często stosują oni podwajanie i pomagają sobie przy kryciu, 

co dobre zespoły natychmiastowo wykorzystują znajdując lukę do zdobycia punktów. Jednak 

koledzy z drużyny skrytykowali opinie Gortata, twierdząc, że tak ma wyglądać koszykówka, to 

jest drużynowa obrona i nawet najlepsze zespoły grają w ten sposób, jeśli ktoś sobie nie ra-

dzi, ruszasz z pomocą. Czarodzieje legitymują się bilansem 33 wygranych i 22 porażek, w 

następnej ligowej potyczce zmierzą się z Detroit Pistons.            

          Żaneta Mikulska 
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Sport 

Kategoria indywidualna chłopców 

I miejsce – Marcin Kuczkowski LO Nowy Dwór 

Mazowiecki 

II miejsce – Damian Zembrzuski ZSP Pomiechó-

wek 

III miejsce – Damian Kancerek ZSZ Nasielsk 

Kategoria zespołowa dziewcząt 

I miejsce – ZSZ Nr 2 Nowy Dwór Mazowiecki 

II miejsce – ZSP Pomiechówek 

III miejsce – ZSO Nasielsk 

IV miejsce – ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki 

 

 

V miejsce – ZSZ Nasielsk 

VI – miejsce – LO Nowy Dwór Mazowiecki 

Kategoria zespołowa chłopców 

I miejsce – ZSZ Nasielsk 

II miejsce – LO Nowy Dwór Mazowiecki 

III miejsce – ZSP Pomiechówek 

IV miejsce -  ZSO Nasielsk 

V miejsce – ZSZ Nr 1 i ZSZ Nr 2 Nowy Dwór Mazo-

wiecki 

8 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku odbył się Powiatowy Turniej Tenisa 

Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych. W turnieju wzięły udział: ZSO Nasielsk, ZSZ Nr 1 Nowy Dwór 

Mazowiecki, ZSZ Nr 2 Nowy Dwór Mazowiecki, LO Nowy Dwór Mazowiecki, ZSP Pomiechówek, ZSZ 

Nasielsk. 

Po uroczystym otwarciu, którego dokonała Pani Agnieszka Rutkowska – dyrektor Szkoły, młodzież 

rywalizowała zarówno w kategorii indywidualnej jak i drużynowej. 

Po zakończeniu rywalizacji cheerleaderki z Zespołu Szkół Zawodowych zaprezentowały, specjalnie 

przygotowany na tę okazję debiutancki układ taneczny. Na koniec turnieju zostały wręczone dyplomy, 

medale i puchary przez Kierownika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatu Nowodworskiego, Pana 

Zdzisława Rackiego oraz  Panią Dyrektor Agnieszkę Rutkowską. Wyniki: 

Turniej tenisa stołowego 



 Aktywność fizyczna, to jeden z elementów naszego życia, który abso-

lutnie nie powinien być zaniedbywany. Szczególnie młodzież i dzieci, 

które są w fazie rozwoju i dojrzewania, powinny dostarczać dużo tej ak-

tywności swojemu organizmowi. Ćwiczenia nie tylko pomagają utrzymać 

prawidłową wagę, ale także całą postawę ciała, zwiększają odporność oraz 

oczywiście poprawiają samopoczucie. 

 Jednym, ze sposobów, na dostarczenie sobie tylu korzyści może być 

taniec. Jest to forma jak najbardziej rozrywkowa, ale także fizyczna. Po-

prawia kondycję w podobny sposób jak bieganie, czy inny rodzaj sportu, a 

przy okazji zapewnia świetną zabawę. Dzieci uczące się tańczyć, przy 

okazji uczą się współpracować z partnerami (jeśli mowa o tańcu towarzy-

skim) a także z grupą, jeśli jest to taniec nowoczesny zespołowy. Oczywiście 

można również tańczyć indywidualnie. Wtedy korzyściami są koncentra-

cja, płynność ruchów oraz pozostałe wyżej wymienione plusy tego rodzaju 

aktywności fizycznej. 

 Nie pozostaje mi więc nic innego, jak tylko zachęcić wszystkich do 

tańca. W szczególności rodzice dzieci powinni je mobilizować, aby nie 

spędzały całego wolnego czasu przed komputerem, ale znalazły sobie także 
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„Źródło młodości” 

 

 
Źródło młodości odnajduje 

swoje miejsce w kategorii 

filmów fantasty i fami-

lijnych w reżyserii Jay’a 

Russella. Historia opo-

wiada o pewnej rodzinie 

Tucków, mieszkających na 

skraju miasteczka w Nowej 

Anglii.  

Sensacją tej rodziny jest 

to, że nie starzeją się, 

nie chorują oraz nie od-

czuwają bólu. Wszystkim 

tym „cudom” zawdzięczają 

tytułowemu źródełku,  

który bije między korze-

niami rosnącego nieopodal 

ich domu klonu. Pewnego 

dnia do ich życia wkracza 

nastoletnia śmiertelnicz-

ka Winnie, która po ucieczce z domu odnajduje pocieszenie wśród ro-

dziny Tucków. Bohaterka filmu staje w pewnym momencie przed trudnym 

dla niej wyborem. Czy miłość do Jessiego jest odpowiednim powodem do 

zmiany całego swojego życia? Czy bohaterka postanowi wrócić do domu 

i zestarzeć się z resztą świata? Nie dowiesz się tego dopóki nie zo-

baczysz, dlatego Zachęcam do obejrzenia.   

 

Katarzyna Włodarska 

Polecamy film 
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Kochanie, poszłabyś ze mną na siłownię? 

- Myślisz, że jestem gruba?! 

- OK, jak nie chcesz... 

- I do tego leniwa?!! 

- Uspokój się. 

- Wmawiasz mi hiserię?!!! 

- Wiesz, że nie o to chodzi! 

- Teraz twierdzisz, że przeinaczam prawdę?! 

- Nie! Po prostu nie musisz ze mną nigdzie iść!!! 

- A dlaczego tak Ci zależy, żeby iść samemu...? 

Rozmawia dwóch kumpli:  

- Popatrz Staszek, wiosna przyszła, ptaki świergolą, dzień w końcu dłuższy, wszystko kwitnie i spod ziemi wychodzi! 

- mówi jeden. 

- Przestań! Miesiąc temu teściową pochowałem...  

 

Brunetka, ruda i blondynka założyły się, że przepłyną 20 kilometrów z wyspy na brzeg stałego lądu. Brunetka prze-

płynęła 5 km, straciła siły i utopiła się. Ruda przepłynęła 10 km, straciła siły i utopiła się. Blondynka przepłynęła 

19,5 km, po czym stwierdziła, że nie ma siły płynąć dalej, więc wróciła na wyspę.  

 

Niedźwiedź złapał zajączka. Zajączek się drze: 

- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i nie przeprosisz to, to... 

- To co?! 

- To trudno...  

 

Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy? 

- Bo jestem romantyczny. 

- Nie rozumiem. 

- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu słowika. Tak się zasłuchałem, ze nie usłyszałem kosiarki...  

 

 

 

Co się stanie, gdy w ziemię uderzy asteroida? Przy pomocy i 

zwykłej żaby i dużego młotka możemy przeprowadzić symu-

lację, która dowiedzie, że będzie bardzo źle...  
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