
Za chwilę wymarzone, wyśnione, wyczekiwane wakacje.  

Wakacje czyli luz, odpoczynek, wyjazdy, odwiedziny, spacery i wszystko to, 

na co w roku szkolnym brakuje czasu i siły.  

Wszyscy snujemy plany, jak i gdzie spędzić  te letnie dwa miesiące,             

aby nabrać sił i chęci do pracy w kolejnym roku szkolnym.  

Jesteśmy przekonani, że każdy z Was wspaniale wypocznie i z radością ,  

nową energią i głową pełną wakacyjnych wspomnień  

wróci do szkoły 1 września. 

Jest to ostatni numer naszej gazetki przed wakacjami  

i koniec naszych spotkań.  

Wszystkim nauczycielom i Wam koleżanki i koledzy                                  

 życzymy udanego wypoczynku i pięknej pogody gdziekolwiek będziecie.  

Do miłego spotkania w następnym roku szkolnym. 
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NOWINKI 

JEDYNKI 

Znów będą wakacje!  

Na pewno  mam rację! 

Wakacje będą już. 

GAZETKA SZKOLNA 

    MAJ           CZERWIEC 

http://www.zsps.poznan.pl/biblioteka/aktual07_pliki/wak1.gif
http://www.koszalin.pl/getfile/c9c51209-bc39-4ee5-993a-b225fb6c379e/BezpWakacje-logo.aspx


Nasi uczniowie przystąpili do 

matury z takich przedmiotów, 

jak: język polski, matematy-

ka, język angielski, 

biologia, geografia, 

wiedza       o społe-

czeństwie,    historia i 

fizyka.     Jedni na po-

ziomie podstawowym  

a inni zaś na poziomie 

rozszerzonym. 

Maturzyści już mogą            

odetchnąć. 

NJ 

4 maja zaczęły się egzaminy 

maturalne.                                

To ważny etap w życiu każde-

go naszego absolwenta.  

 To ich:  

„Być albo nie być?”… 

  

 30.04.2010 roku w naszej 

szkole odbył się apel z okazji 

219 rocznicy uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja. 

Konstytucja – uchwalona zo-

stała  3 maja 1791 

roku. Była to ustawa 

regulująca ustrój 

prawny Rzeczypo-

spolitej Obojga Na-

rodów. Została usta-

nowiona ustawą rzą-

dową przyjętą tego 

dnia przez sejm,    

zaprojektowaną w 

celu zlikwidowania 

obecnego od dawna 

wad systemu poli-

tycznego Rzeczypo-

spolitej Obojga Narodów i jej 

złotej wolności. Konstytucja 

wprowadziła polityczne zrów-

nanie mieszczan i szlachty oraz 

stawiała chłopów pod ochroną 

państwa, w ten sposób łago-

dząc najgorsze nadużycia 

pańszczyzny. 

Konstytucja 3 maja miała wy-

przeć istniejącą anarchię, po-

pieraną przez część krajowych 

magnatów, na rzecz egalitarnej 

i demokratycznej monarchii 

konstytucyjnej. Przyjęcie Kon-

stytucji 3 maja sprowokowało 

wrogość sąsiadów Rzeczypo-

spolitej Obojga Narodów. Pod-

czas wojny w obronie konsty-

tucji, Polska zdradzona przez 

swojego pruskiego sprzymie-

rzeńca Fryderyka Wilhelma II 

została pokonana przez Impe-

rium Rosyjskie Katarzyny 

Wielkiej, sprzymierzonej z 

konfederacją targowicką – spi-

skiem polskich magnatów 

przeciwnych reformom osła-

biającym ich wpływy. Pomimo 

tej klęski i późniejszego II roz-

bioru Polski, Konstytucja 3 

maja wpłynęła na późniejsze 

ruchy demokratyczne w świe-

cie. Po utracie niepodległości 

w 1795, przez 123 lata rozbio-

rów, przypominała o walce o 

niepodległość. Zdaniem dwóch 

współautorów, Ignacego Po-

tockiego       i Hugona Kołłąta-

ja była "ostatnią wolą i testa-

mentem gasnącej Ojczyzny" 

 

Sylwia Kurowska 

Paulina Kowalska 

WITAJ MAJ, 3 MAJ ! 

MATURA 2010 
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WAKACJE ZACZĄĆ CZAS  
 

 Już dziś pomyślcie o zbliżających się wakacjach. 

Zastanówcie się, czy  wybrać się w jakąś dalszą podróż, czy 

warto zwiedzać pobliskie okolice ? Warto wybrać miejsce, 

gdzie odpoczniecie  i mile spędzicie czas w gronie rodziny 

bądź przyjaciół. Polecę Wam kilka ciekawych miejsc, które 

warto zwiedzić. Być może staną się one celem Waszych 

wakacyjnych podróży. 

Góry to miejsce Ducha. Ducha swobody i nieograniczonej 

przestrzeni, ducha przygody i wielkich wyzwań.  

Góry w Polsce są dobrym wyborem dla turystów, którzy 

swoje wakacje  traktują jako okazję do wypoczynku                  

i przeżycia wspaniałej przygody. Przemierzając górskie 

ścieżki możemy podziwiać niepowtarzalne widoki 

(malownicze wodospady, charakterystyczne dla danego rejonu gór skały i grupy skalne), 

rozkoszować się ciszą i czystością  przyrody. Góry dają również możliwość  uprawiania różnych 

sportów zarówno latem jak i zimą.  

Wybrzeże Bałtyku - choć często nie rozpieszcza nas 

tam pogoda - wybieramy najczęściej jako miejsce 

wypoczynku. Malownicze wschody i zachody słońca, 

dobroczynny mikroklimat, szerokie, piaszczyste plaże oraz 

dobra baza noclegowa i gastronomiczna zachęca do 

odwiedzania Bałtyku .  

Nad Bałtykiem przygotowano liczne szlaki turystyczne            

i rowerowe. Amatorom sportów Bałtyk poleca: windsurfing, 

żeglarstwo, nurkowanie, wędkarstwo, turystykę pieszą             

i rowerową.  

 NJ 

 Na terenie Mazur znajduje się około 4 tysięcy jezior. 

Niektóre z nich połączone są kanałami lub naturalnymi 

rzekami co daje idealne warunki do żeglugi. Mnóstwo 

portów, wypożyczalni sprzętu wodnego stanowi podstawę 

tego raju turystyki wodnej. Największe z jezior, jezioro 

Śniardwy posiada powierzchnię 114 kilometrów 

kwadratowych. Drugie z kolei, Jeziorak jest najdłuższym 

akwenem - 27 kilometrów dł. Nie bez powodu ten region 

nazywany jest Kraina Tysiąca Jezior. To bardzo dużo. 

Oprócz jeziora Śniardwy znajduje się też drugie ogromne 

skupisko wody - jezioro Mamry. Te dwa wielkie akweny to 

raj dla żeglugi, która kwitnie tu od wczesnej wiosny do jesieni. .  

Poza jeziorami i rzekami, teren Mazur to kraina lasów. Kto nie przepada za wypoczynkiem nad 

wodą, chętnie wybierze się na rowerowe szlaki, czy konne przejażdżki. Dla pasjonatów wędkarstwa 

nie ma lepszego miejsca niż ciche zatoczki mniejszych jeziorek, a tych jest całe skupisko.  
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 26 maja   DZIEŃ MATKI.  
 Tę datę zna każde dziecko. 

Wszyscy składają tego dnia 

swoim mamom życzenia, dają 

im kwiaty, prezenty. Życzą 
zdrowia, pomyślności, szczęścia 

i pociechy z nas, dzieci. 

W Polsce po raz pierwszy ob-

chodzono go w 1923 r. w Kra-

kowie, a historia tego wspaniałe-
go dnia wywodzi się już z cza-

sów starożytności, z Grecji          

i Rzymu. 

Święto Matki zostało ustanowio-
ne w Polsce po to, aby ludzie 

przypomnieli sobie, jak ważna 

jest matka i jak bardzo potrzeb-

na. To przecież one nas wycho-
wują, uczą pierwszych słów, 

sprzątają i gotują dla całych ro-

dzin. 

Zazwyczaj pierwszym słowem 

jakie wypowiada małe dziecko 

jest „mama”. 

Matka towarzyszy mam w złych 

i dobrych chwilach, dzieli z na-

mi radości i smutki. Udziela do-
brych rad dotyczących życia. 

Mamę trzeba zawsze kochać i 

szanować. I przypominać jej o 
tym każdego dnia, nie tylko raz 

do roku. 

A oto życzenia dla wszystkich 

mam : 

Z okazji Twojego dnia Mamo.  

Za wczoraj i dziś, zawsze tak 

samo,  
k a ż d y m  c z u ł y m  s e r c a               

uderzeniem  

i każdym z niego płynącym        

życzeniem zdrowia,  

sił i codziennej radości wraz ze  

słowami największej wdzięczno-
ści.  

 

Za wszystkie dla mnie trudy          
i starania składam Ci dzisiaj 

podziękowania. 

Magdalena Włodarczyk  

TATO - NAJLEPSZY MĘŻ-

CZYZNA NA ŚWIECIE 
 

23 czerwca DZIEŃ OJCA 

 To oficjalnie obchodzone świę-

to, niestety mniej znane niż Dzień 

Matki . W Polsce jest obchodzone 

23 czerwca, a pomimo dość długiej 

historii samego święta, w naszym 

kraju pojawiło się ono dopiero w  

  

 1 czerwca DZIEŃ DZIECKA 

 Dzień dziecka obchodzony jest już od 55 lat. Jest świętem dosyć mało rozpowszechnionym w 

Europie. Głównie znany jest w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich.   W 1954 

ONZ zaproponowała obchodzenie konkurencyjnego święta - Dnia Praw Dziecka  (20 listopada). 

Z czasem święto to przybrało charakter polityczny. Zainicjowany  przez Światową Federację Ko-

biet Demokratycznych, jako dzień ochrony dzieci przed krzywdą, wojną i głodem. Dziś przybrało 

charakter święta rodzinnego. 

 Dni, w których obchodzony jest Dzień Dziecka na świecie:  

- Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich -  1 czerwca 

- Francja jako święto rodziny- 6 stycznia 

-W Japonii - 5 maja (chłopcy), 3 marca (dziewczynki)   

-W Turcji - 23 kwietnia             

Agata Rzemek 

 

DZIEŃ MATKI 

DZIEŃ DZIECKA 

 
1965 roku. Cała historia świę-

ta dla dzieci, które chcą uczcić 

i wyrazić miłość do swoich 

ojców, rozpoczęła się ponad 

pół wieku wcześniej w miej-

scowości Spokane w stanie 

Waszyngton. To właśnie tam, 

w 1910 roku, podczas mszy 

świętej poświęconej swojej  

 

 

zmarłej Matce, Sonora Smart 

uświadomiła sobie, że po  

śmierci Mamy, wychowaniem 

jej i pięciorga jej rodzeństwa 

zajmował się samodzielnie ich 

Ojciec.        

  Dominika 
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 HOROSKOP WAKACYJNY 

Jak lubisz spędzać wakacje - czy lubisz szalone wakacyjne eskapady, czy też wolisz odpoczywać we 

własnym ogródku i wygrzewać się na leżaku na słoneczku. Jak szybko potrafisz się spakować i ruszyć 

na wakacyjną wyprawę w nieznane? Co znak zodiaku mówi o tym? 

 
Baran   21.III-20.IV 

Baran na wakacjach 

Dla Baranów udane wakacje to zabawa i szaleństwa aż do zatracenia.  

Baran na wakacjach: Barany zwykle wybierają czynny wypoczynek. Często 

wyjeżdżają na obozy sportowe, wędrują po górach, szaleją na spływach kajakowych. 

Na plaży wolą grać w siatkówkę niż leżeć plackiem. Wakacje to zwykle dla nich czas 

poznawania nowych ludzi, na wyjazdach nie unikają nowych znajomości, Często są 

duszą towarzystwa, organizują rozrywki dla kompanów. Podczas wakacji nie liczą się zbytnio z pieniędzmi. 

Nawet jeśli na niezapomniane przygody i szaleństwa muszą wydać długo zbierane oszczędności. Nie grozi 

im nuda, bo potrafią świetnie organizować sobie czas. 

 

 

  

 

 

Byk  21.IV-21.V  

Byk na wakacjach 

Byk najpierw planuje, a dopiero potem działa. Wakacje także muszą być odpo-

wiednio przygotowane, bez przykrych niespodzianek. 

Byk na wakacjach: Byki są uporządkowane i systematyczne. Urlop wakacyjny pla-

nują zwykłe długo i starannie, kalkulują koszty, przygotowują mapy podróży, czyta-

ją opinie o hotelach. Wszelkie nieprzewidziane zmiany i ewentualne niedogodności 

mogą kompletnie zepsuć wakacyjny wyjazd. Podobnie jak zła pogoda, czy kłopotliwi sąsiedzi. Dlatego 

Byki nie co roku wyjeżdżają na dłuższe wakacje. Czasem wolą wypoczynek na działce, czy u rodziny na 

wsi. Skąpe z natury, również w wakacje nie trwonią bezsensownie pieniędzy. 

 

Bliźnięta  22.V-20.VI 

Bliźnięta na wakacjach 

Bliźnięta uwielbiają lato, ciepło, poznawanie nowych ludzi i miejsc - wakacje to 

zatem dla nich czas, kiedy naprawdę czują, że żyją. 

Bliźnięta na wakacjach: Bliźnięta spędzają wakacje bardzo aktywnie. Ponieważ po-

trzebują być w ciągłym ruchu, lato jest dla nich okazją do podróżowania i odkrywania 

nowych miejsc. Uwielbiają zwiedzać nowe okolice, odkrywać uroki odwiedzanych 

miejsc. Niewiele czasu potrzebują, żeby się spakować i wyruszyć w podróż w nieznane. Łatwo dostoso-

wują się do każdych warunków. Lubią poznawać nowych ludzi. Są dobrymi kompanami do wakacyjnych 

podróży, potrafią ciekawie opowiadać o zwiedzanych miejscach. Dla Bliźniąt wakacyjne eskapady mogły-

by trwać cały rok. 
 
Rak    21.VI-22.VII 

Rak na wakacjach 

Wakacje Raka muszą być dobrze zaplanowane, walizki idealnie zapakowane. 

Wakacje  to czas odwiedzania swoich ulubionych miejsc. 

Rak na wakacjach: Raki wypoczywają zwykle w swoich ulubionych miejscach. 

Zwykle od lat jeżdżą do tych samych pensjonatów , mają swoje ulubione kafejki, 

przetarte szlaki, czy ukochane schroniska. Na wakacjach Raki szukają głównie spoko-

ju i ciszy. Nie lubią zawierać nowych znajomości. To dla nich czas obcowania z natu-

rą, przyrodą i... samym sobą. Raki zwykle wybierają czynny wypoczynek, uwielbiają spacery, wędrówki, 

a z wakacji przywożą mnóstwo niebanalnych pamiątek wyszperanych w lokalnych sklepikach. 
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III tydzień pobytu 

 

W dniach 15.03 - 18-

.03.2010r. znowu wpadliśmy w 

wir pracy i oczywiście dzielnie 

stawialiśmy czoło naszym obo-

wiązkom w hotelach i restaura-

cjach, w których odbywaliśmy 

praktykę.  

Dnia 18.03 (czwartek) 

odbył się kolejny meeting. Nie-

stety pogoda tak się zmieniła, 

że o słoneczku już tylko można 

było pomarzyć. Zaczęła się 

typowo brytyjska pogoda. 

Deszcz i wiatr. Deszcz, co 

prawda nie taki rzęsisty jak u 

nas w Polsce, ale nieustanny.  

Czyżby tak miało być do koń-

ca? Jak na każdym dotychcza-

sowym spotkaniu omawiali-

śmy problemy związane  

z pracą i zakwaterowaniem u 

host rodzin. Pocieszający jest 

fakt, że była ich znikoma ilość. 

Następnie głos zabrały koordy-

natorki projektu. Skierowały 

do nas kilka cennych informa-

cji i uwag. Jedno z przesłań 

dotyczyło odpowiedzialności, 

punktualności i samodzielno-

ści. Musimy uczyć się tych za-

chowań nieustannie. Tego wie-

czora mieliśmy po raz kolejny 

udać się na kręgle. Niestety 

naszemu Partnerowi nie udało 

się zamówić torów do gry, 

więc zawiedzeni wróciliśmy do 

swoich domów, z nadzieją, że 

pójdziemy w przyszły czwar-

tek. Następnego dnia tj. 

19.03.2010 cała grupa wstawi-

ła się punktualnie do pracy i 

dzielnie wypełniała swoje obo-

wiązki. 

Na sobotę 20.03.2010 

planowany był rejs statkiem po 

wodach Plymouth. Niestety z 

powodu złych warunków po-

godowych nie mógł się odbyć. 

I znów ogarnęło nas rozczaro-

wanie. Cóż, widocznie nie 

wszystko musi się udawać. Do-

brze, że nasza grupa składa się 

z samych fajnych ludzi, że do-

brze czujemy się w swoim to-

warzystwie, więc wspólnie za-

gospodarowaliśmy swój wolny 

czas. Spotkania w gronie przy-

jaciół dają nam okazję wymie-

nić się wrażeniami  

z pracy i miejsc zamieszkania, 

ale również są świetnym spo-

sobem na budowanie jeszcze 

silniejszych przyjaźni.  

Podsumowując, może-

my stwierdzić, że chociaż pro-

gram kulturowy nie do końca 

został zrealizowany i w związ-

ku z tym czuliśmy pewien nie-

dosyt, 

to jednak ten tydzień jak i mi-

nione to był świetny fragment 

naszej życiowej przygody,  

która na zawsze pozostanie w 

pamięci. Na szczęście sami 

również potrafimy zorganizo-

wać sobie czas. Bawiliśmy się 

wybornie, bo przecież to nasz 

ostatni weekend w Plymouth. 

Część z nas już zaczęła się pa-

kować. Czy aby nie za wcze-

śnie?.... 

 

IV tydzień pobytu 

W dniach 22-25 marca ucznio-

wie z Zespołu szkół Nr 1 w 

Wyszkowie ciężko pracowali 

w restauracjach i hotelach. 

Każdego dnia sumiennie i rze-

telnie wykonywali wszystkie 

obowiązki i powierzone im  

zadania. 

 W czwartek 25 marca 

2010 roku nadszedł czas na 

POZDROWIENIA Z PLYMOUTH 
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FOTKI  Z PLYMOUTH  

 

 

 

 

 W piątek 26 marca po 

raz ostatni poszliśmy do pra-

cy. Tego dnia usłyszeliśmy 

wiele ciepłych słów. Było 

mnóstwo uścisków a także 

całkiem dużo łez. Z bólem 

serca opuszczaliśmy miejsce, 

w którym spędziliśmy wiele 

czasu. „Będziemy za wami 

tęsknić”, „możecie tu wrócić, 

kiedy tylko chcecie” – słysze-

liśmy od naszych pracodaw-

ców. Ciężko było się rozstać 

z przyjaciółmi z pracy. 

W sobotę 27 marca o godz. 7 

rano wyruszyliśmy w drogę 

powrotną do Polski. Pożegna-

nie z host rodzinami i mia-

stem było bardzo trudne. 

Miesiąc temu witaliśmy się z 

obcymi ludźmi a teraz żegna-

liśmy się z drugimi rodzica-

mi. Wraz z zamknięciem 

drzwi autokaru zamknęliśmy 

pewien, jakże ciekawy roz-

dział w swoim życiu. 

Mimo wczesnej pory wszyscy 

z uśmiechem na twarzach i 

smutkiem w sercach wracali 

do rodziców, rodzeństwa, 

przyjaciół. 

W niedzielę, 28 marca po 

godz. 17 dotarliśmy szczęśli-

wie do Wyszkowa, gdzie cze-

kały stęsknione rodziny. 

Podróż minęła bardzo szybko 

i sprawnie. Wróciliśmy starsi 

o miesiąc i bogatsi o wielki 

bagaż doświadczeń i wspo-

mnień.  

 W imieniu własnym 

oraz wszystkich uczestników 

stażu chciałabym podzięko-

wać dyrektorowi naszej szko-

ły Panu Marianowi Popław-

skiemu, Pani Małgorzacie 

Kuklińskiej dyrektorowi Eu-

ropartnership Agency, Pa-

niom: Elżbiecie Mańko i Bo-

gusławie Pawelskiej-Kozon, 

które były z nami przez cały 

czas w Anglii, za umożliwie-

nie nam wyjazdu do Plymo-

uth oraz za wspaniałą przygo-

dę życia, która wiele nas na-

uczyła. 

 

 Dzięki temu wyjazdo-

wi poznaliśmy nowy kraj, 

ludzi, ich zwyczaje, tradycje i 

kulturę. Zwiedziliśmy przy-

słowiowy kawał świata, pra-

cowaliśmy z obcokrajowca-

mi. Warto było wypełnić for-

mularz zgłoszeniowy, napisać 

list motywacyjny i CV, spa-

kować się i jechać przeszło 

30 godz. 

 Mamy również na-

dzieję, że wypełniliśmy po-

wierzone nam zadanie i byli-

śmy dobrymi ambasadorami 

Polski, przynajmniej starali-

śmy się o to ze wszystkich sił 

w każdej sekundzie. 

   

Joanna Rogulska  

i Irmina Mejer 

 

POZDROWIENIA Z PLYMOUTH 
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working from six to ten 

o‟clock p.m. At work I did 

many things. I prepared meals, 

mainly seafood like oysters, 

mussels, shrimps, octopus. Af-

ter that we had to clean up our 

job places. However, at the 

weekends we visited National 

Aquarium, a lot of museums. 

We were in London, and we 

saw a lot of fantastic places, 

such as: Buckingham Palace, 

Tower Bridge and Big Ben. I 

really liked this work, because 

the people were very nice, po-

tecture of England was nearly 

as beautiful as in Poland. I 

loved the amazing landscapes 

there, full of fascinating costs 

and a far-reading sea. I regret 

not staying there longer. I hope 

I will come back to Plymouth 

in the future and stay in this 

curios city for a longer time. 

 

 

 

 

Kinga 

Mróz 

kl. III TGa 

England 
 I took my vocational practice 

In the beautiful city of Ply-

mouth, situated  in England. 

During my training I stayed 

with a very amiable Hill‟s fam-

ily. Their house was situated 

on 54 Mound Gold, near the 

centre of the city and my place 

of work. All members of my 

host family were very polite 

and hearty also as have strong 

relationskips till now. I was 

working at the „‟ The Market 

fish‟‟ restaurant which was lo-

cated near the wast. Ashley 

Woodrow who was my chief, 

was not only a professional 

trainer but also a vey cheerful 

and friendly man, as well as 

the rest of the team. During the 

working day, my main task 

was to help the cooks in pre-

paring meals and serving them. 

As for as I am concemed, the 

attitude of the people of Ply-

mouth to life was the main ad-

vantage I really appreciated. 

All my colleagues were very 

hard- working, conscientious 

and had a great sense of hu-

mour, too. Besides, the archi-

lite, sociable and very helpful. 

On practices I learned many 

new skills and I improved my 

English language. I wish I 

worked there, because it was a 

great experience for the future. 

 

 

 

 

 

 

Magdalena 

Bodzon 

kl.IIITGa 

My workshop  
 I was on practice in Eng-

land for whole March. I trav-

elled there with a group from 

my school. After two days we 

stayed in Plymouth, in the 

south-west of England. This 

city is by the La Mache Canal. 

We had been living for whole 

month with English host- fami-

lies. They were nice and 

friendly. My work place was a 

restaurant “Rocco And Lola”. I 

have been travelling to work 

by city bus and I had been 

My Practice 
 

 This year, my work experi-

ence took place in Plymouth, 

in the south west of the United 

Kingdom. 

I was placed in the Fish Market 

Restaurant in the Barbican, 

next to the coast. 

This restaurant is specialised in 

the seafood dishes. 

My tasks in this work place-

ment were mainly: 

slicing and peeling vegetables, 

cleaning mussels,  

peeling potatoes, etc 

My supervisor in the kitchen 

was Ashley Woodrow. I liked 

him very much and the people 

with whom I worked were very 

nice. 

Through this internship, i 

learned many new things and i 

developped and improved new 

skills. 

I got to know new flavors but 

also  new cuisine and  new cul-

ture of other country. 

I will remember this experi-

ence for a long time.  

It was like a survival lesson. 
                                                                
 

 

 

 

 

 

 

Paula  

Damętka                                                               
kl.III TGb 

POSTCARDS FROM ENGLAND 
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 HOROSKOP WAKACYJNY 

 

Lew 23.VII-22.VIII 

Lew na wakacjach 

Lwy kochają luksus i tylko luksusowe uwakacje, podróż pełna wygód                                  

i ekskluzywnych rozrywek pozwoli im cieszyć się wakacjami.  

Lew na wakacjach: Miło spędzony czas, rozrywka na najwyższym poziomie, 

luksusowe warunki, relaks najlepiej w modnym kurorcie - to podstawa aby wakacje Lwa był udany. Czas 

wakacyjnych podróży to dla Lwa okazja do zakupu drogich kremów do opalania, kilku przewodników, 

drogiego sprzętu turystycznego itp. Lwy chętnie nawiązują na wakacjach nowe znajomości, lubią dancingi, 

dyskoteki i dobrą zabawę. Są dobrymi, pomysłowymi towarzyszami wakacyjnych wyjazdów, trudno się z 

nimi nudzić. 
 

Panna  23.VIII-22.IX 

Panna na wakacjach 

Udane wakacje Panny to wakacje starannie i dokładnie zaplanowany.                                                             

Bez szaleństw i lekkomyślnego wydawania pieniędzy.  

Panna na wakacjach: Panny są obowiązkowe, odpowiedzialne i sumienne. 

Wakacyjny odpoczynek to dla nich też w pewnym sensie obowiązek. Wakacje muszą 

być dokładnie zaplanowany, koszty wyliczone. Panny lubią wypoczynek czynny, 

najlepiej czują się w górach albo na obozie wędrownym. Każdy dzień wakacji starają się jak najlepiej 

wykorzystać. Wypoczywają w gronie rodziny lub nawet w samotności. Z wakacyjnych podróży przywożą 

upominki dla rodziny i znajomych. 

 
 

Waga  23.IX-23.X 

Waga na wakacjach 

Waga lubi odpoczywać w luksusie. Dobre wakacje, to wakacje zaplanowane, 

najlepiej w luksusowym hotelu w zagranicznym kurorcie. 

Waga na wakacjach: Waga na wakacjach nie zapomina o tym, ze jest osobą 

rozważną i ... romantyczną. A do tego bardzo praktyczną - potrafi dobrze zaplanować 

wakacje i w pełni z nich korzystać. Najlepiej Waga czuje się w luksusowym 

pensjonacie. Lubi spędzać czas w towarzystwie nowo poznanych znajomych, których 

potrafi bawić ciekawymi opowieściami. Nowe kontakty Waga nawiązuje bardzo łatwo, a niejednokrotnie 

znajomi z wakacji stają się dla niej dobrymi przyjaciółmi na lata. Waga lubi wakacyjne szaleństwa, zabawy 

do rana, pląsy przy ognisku. Zwykle stara się w czasie wakacyjnych wycieczek jak najwięcej zwiedzić i 

przywieźć jak najwięcej pamiątek. 

 
 

Skorpion   24.X-21.XI 

Skorpion na wakacjach 

Wakacje to dla Skorpiona czas realizowania swoich marzeń, czas przygód                   

i szaleństw (oczywiście świetnie zorganizowanych). 

Skorpion na wakacjach: Skorpiony zwykle są bardzo uparte i stanowcze. Dlatego też 

nawet wakacyjne wyprawy realizują według konkretnego planu, wszelkie przeszkody i 

niedogodności pokonują dzielnie i konsekwentnie. Nawet jeśli bardzo się utrudzą 

organizowaniem wyjazdu, to realizacja planu, dotarcie do wymarzonego celu podróży są dla nich wspaniałą 

nagrodą i dają im wiele satysfakcji. Właśnie bowiem działanie, odkrywanie nowego, to najlepsze zajęcie dla 

Skorpiona w wakacje. Skorpiony zwykle wypoczywają w grupie, są dobrymi przewodnikami, 

organizatorami atrakcji. Świetnie opiekują się dziećmi, czy to swoimi, czy też rodziny lub znajomych. 
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poznała fragmenty opowiada-

nia Stefana Żeromskiego                                    

„Na plebanii w Wyszkowie” i  

księdza Wiktora Mieczkow-

skiego „Bolszewicy w polskiej 

plebanii” . 

9 czerwca 2010 r. uczniowie 

klasy I Lzi brali udział w sesji 

popularnonaukowej „O cudzie 

nad Wisłą”.  

Wojna polsko-bolszewicka 

na ziem wyszkowskiej 

Rok 1920  

– w którym na szalę postawio-

ny został cały byt narodu – to 

rok największego w XX wieku 

polskiego zwycięstwa z ze-

wnętrznym, bezwzględnym 

wrogiem. 90 lat temu Polacy 

masowo opowiedzieli się za 

Ojczyzną, a przeciw zagrażają-

cej Europie ideologii. Polska 

samotnie stanęła na drodze 

bolszewizmu. 

Przedstawiamy Wam opowieść 

o najważniejszym miesiącu 

1920 roku – sierpniu, kiedy 

ważył się los całej Europy. Nie 

jest to opowieść kompletna, 

dotykająca wszystkich aspek-

tów ówczesnej rzeczywistości. 

Chcemy Wam przybliżyć ma-

lutki wycinek historii, która 

działa się w znanych dobrze 

nam miejscach. 

Wojna polsko – bolszewicka 

na ziemi wyszkowskiej to je-

den z najbardziej niezwykłych 

momentów w historii Wyszko-

wa. Bolszewicy w 1920 roku 

zagrażali bowiem nie tylko 

niepodległości Polski, mieli 

ambicje wziąć we władanie 

całą Europę, a nawet świat. 

Władza ta niosła ze sobą ra-

bunki, rzezie, niszczenie dwo-

rów, własności prywatnej i ko-

ściołów. W Wyszkowie można 

zaobserwować praktycznie 

wszystkie charakterystyczne 

zdarzenia związane z tą wojną. 

W lasach Puszczy Białej na 

linii Udrzynek - Przetycz oraz 

w rejonie Rząśnika i Porządzia 

doszło do ciężkich walk, w 

wyniku których Armia Czer-

wona po raz pierwszy od 6 ty-

godni musiała zatrzymać się i 

zaczekać na posiłki. Wojsko 

Polskie wycofało się z Wy-

szkowa zgodnie z rozkazem 

dowództwa armii 11.08.2005, 

zajmując pozycje na tzw. 

"przedmościu warszawskim" to 

znaczy na liniach obronnych 

stolicy. Zadanie zatrzymania 

bolszewików na linii Bugu do 

11.08.1920 związane było ści-

śle z bitwą warszawską. Czas 

ten potrzebny był bowiem do 

dobrego przygotowania obrony 

Warszawy. Po wkroczeniu bol-

szewików do Wyszkowa 

wszystkie sklepy zostały  obra-

bowane.  
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ŚLADY  

PRZESZŁOŚCI 

 W roku szkolnym       

2009/2010 włączyliśmy się     

w realizację programu „Ślady 

przeszłości – uczniowie adop-

tują zabytki” organizowanego 

przez Centrum Edukacji Oby-

watelskiej w Warszawie. 

Obiektem, który zwrócił naszą 

uwagę jest plebania przy ko-

ściele św. Idziego. 

Historia tego obiektu, a także 

wydarzenia które się tam roze-

grały, pozostały długo niezna-

ne.                         

A przecież plebania to miejsce, 

które odwiedził Tymczasowy 

Komitet Rewolucyjny Polski w 

składzie: Feliks Dzierżyński, 

Julian Marchlewski i Feliks 

Kohn oczekując tu właśnie na 

pomyślne wieści z  Warszawy  

i szykuje się do przejęcia wła-

dzy. 

 Historia wyszkowskiej ple-

banii była i jest właściwie nie 

znana szerszemu kręgowi od-

biorców. 

Pierwsze wzmianki o tym wy-

darzeniu zostały upublicznione 

dopiero w 85 rocznicę wojny 

polsko- bolszewickiej a zatem 

5 lat temu. Dlatego podjęliśmy 

decyzję, aby przybliżyć ten 

fakt młodzieży. 

 26 maja obył się apel pt. „Na 

plebanii w Wyszkowie”. 

Młodzież Zespołu Szkół Nr 1 



Referat: „Walki odwrotowe 

oddziałów polskich w rejonie 

Wyszkowa w 1920 roku” 

„Bitwa Warszawska sierpień 

1920r. „ 

cie ich przyjazdu Armia Czer-

wona została powstrzymana 

pod Warszawą i wyprowadzo-

ny został okrążający kontratak 

znad Wieprza. Wobec takiej 

zmiany sytuacji wojskowej 

16.08.1920 r. wieczorem 

Dzierżyński, Marchlewski i 

Kon wsiedli w elegancki, czar-

ny automobil i w pośpiechu 

odjechali w kierunku Białego-

stoku. Stefan Żeromski sko-

mentował to następująco w 

swoim opowiadaniu: "Na od-

głos strzałów rozlegających się 

za Bugiem dr Julian Mar-

chlewski, jego kolega Feliks 

Dzierżyński, pomazany od stóp 

do głów krwią ludzką i sza-

nowny weteran socjalizmu Fe-

liks Kon – dali drapaka z Wy-

szkowa. Pozostał po nich tylko 

wielki swąd spalonej benzyny, 

trochę cukru oraz wspomnienia 

dyskursów prowadzonych przy 

stole i pod jabłoniami cieniste-

go sadu.",  

a nieco dalej  

"Kto na ziemię ojczystą, cho-

ciażby grzeszną i złą wroga 

odwiecznego naprowadził, 

zdeptał ją, stratował, splądro-

wał, spalił, złupił rękoma cu-

dzoziemskiego żołdactwa, ten 

się wyzuł z ojczyzny. Nie mo-

że ona być dla niego już nigdy 

domem ni miejscem spoczyn-

ku. Na ziemi polskiej nie ma 

dla tych ludzi już ani tyle miej-

sca ile zajmą stopy człowieka, 

ani tyle, ile zajmie mogiła.” 

 

 

 

 

 

 

ŚLADY 

Prezentacja uzbrojenia  

Wojska Polskiego 

Powstał tzw. "rewkom", czyli 

komitet rewolucyjny złożony z 

polskich i żydowskich komuni-

stów oraz oddział milicji ludo-

wej złożony wyłącznie z mło-

d z i e ż y  ż y d o w s k i e j .  

W magistracie usunięto orły i 

krzyże. Dwór rybienkowski 

wg. relacji z Kuriera Warszaw-

skiego z 20 sierpnia 1920 r.  

"doszczętnie zniszczono, a na 

koniec zwyczajem bolszewic-

kim kałem zanieczyszczono". 

Czerezwyczajka bolszewicka 

dokonała okrutnego mordu na 

4 polskich żołnierzach i trzech 

cywilach (w tym dwóch Ży-

dach) nad rybienkowskimi sta-

wami. Na wyszkowską pleba-

nię zajechali trzej polscy ko-

muniści – Dzierżyński, Mar-

chlewski i Kon, tworzący 

Tymczasowy Komitet Rewolu-

cyjny Polski, szykujący się do 

objęcia władzy w Polsce, zaję-

tej przez Armię Czerwoną. 

Okres siedmiodniowej okupa-

cji, a w szczególności obszerne 

wywody polskich komunistów 

na temat nowych porządków 

znamy przede wszystkim z re-

lacji proboszcza z parafii św. 

Idziego – księdza Wiktora 

Mieczkowskiego. Relacja ta 

wydana w 1921 r. nakładem 

księgarni Wędołowskiego uka-

zała się ponownie dopiero po 

83 latach w ramach obchodów 

84 rocznicy bitwy warszaw-

skiej w Wyszkowie. Na relacji 

ks. Mieczkowskiego opierał się 

Stefan Żeromski pisząc swoje 

opowiadanie "Na probostwie w 

Wyszkowie".   

Pobyt wybitnych polskich bol-

szewików w Wyszkowie był 

krótki. Praktycznie w momen-

2010                                                                                                                                                                            Str. 11                                                                                                                                                     

Klasa I LZI podczas se-

sji naukowej  

 „O cudzie nad Wisłą” 



Jesteście już prawie dorośli. 

Zamknęliście ważny etap  

w życiu. 

Marzą Wam się wspaniałe  

wakacje. 

  Musicie więc sami zadbać         

o to, żeby były one wspaniałe,     

ale przede wszystkim  

B E Z P I E C Z NE !  

 Wakacyjne ABC  

1. Bądźmy ostrożni na wo-

dzie!  Woda to groźny żywioł! 

2. Kąpać się i pływać należy w 

miejscach d o z w o l o n y c h !  

3. Należy zawsze słuchać poleceń 

ratownika. 

4. Nigdy nie należy skakać do wo-

dy w miejscach, w których nie 

znamy dna. Przez jeden nieszczę-

śliwy skok można uszkodzić so-

bie kręgosłup, co skończyć się 

może trwałym kalectwem.   

Skaczemy w miejscach  

do tego celu przeznaczonych! 

5. Gdy jesteśmy rozgrzani od 

słońca, nie powinniśmy wchodzić 

do wody. Zetknięcie gorącego 

ciała  z wodą może spowodować 

tzw. „szok termiczny”, który mo-

że się skończyć nawet zawałem 

serca!  

6. Zachowujmy ostrożność pod-

czas korzystania ze sprzętów 

wodnych.   

7. Nigdy nie należy zdejmować 

kapoków. 

 Uważajmy!!!  

Woda, nawet ta pozornie        

bezpieczna i spokojna,                   

jest groźnym i niebezpiecznym             

żywiołem!  

Któż z nas nie lubi wypraw           

w góry? 

Wspinać się wyboistymi           

szlakami? 

Obserwować gór z lotu ptaka? 

Zdobywać szczytów? 

 Wędrówka górskimi szlakami to 

jeden z najlepszych sposobów 

spędzenia  wolnego czasu,           

ale tym wędrówkom mogą towa-

rzyszyć zagrożenia lub wypadki.   

Z górami nie ma żartów.           

Warunki atmosferyczne zmieniają 

się   z godziny na godzinę.           

 Musicie więc mieć wzgląd na: 

Wiatr - wiejący z dużą siłą obni-

ża sprawność fizyczną, wyziębia 

ciało, a w skrajnych przypadkach 

utrudnia oddychanie. Podczas 

wiatru najlepiej przysłonić usta 

sz a l i k i e m l ub  c hu st ą  . 

Burzę - kiedy zaskoczy nas         

w górach, a w pobliżu nie ma bez-

piecznego schronienia należy 

kontynuować wędrówkę lub prze-

czekać ją siadając w pozycji kucz-

nej na plecaku. Podczas burzy 

trzeba unikać samotnie rosnących 

drzew, szczytów, grani, cieków 

wodnych, podnóża ścian skal-

nych, wejść do jaskiń, okolic 

przewodów wysokiego napięcia.  

Mgłę - znacznie utrudnia ona 

orientację w terenie. Kiedy mgła 

staje się bardzo gęsta, a my wę-

drujemy nieznanym szlakiem, 

jeśli to możliwe, zawróćmy do 

punktu z którego przyszliśmy      

(tę drogę znamy).  

Uwaga!  

Mgła rozprasza fale akustyczne - 

kiedy ktoś woła o pomoc, jego 

głos może być słyszalny z zupeł-

nie innej strony.  

Zimno - jedno z największych 

górskich zagrożeń. Przy wysiłku 

fizycznym w niskiej temperaturze 

nasz organizm traci dużo energii 

na walkę z zimnem, co powoduje 

spadek wydolności fizycznej. 

Dlatego odpowiedni, dopasowany 

do warunków atmosferycznych 

ubiór to sprawa podstawowa przy 

wyruszaniu w góry.  

Słońce - jego promienie mogą 

spowodować udar cieplny nawet 

w pochmurne dni. Wystarczy, że 

jest wilgotno i gorąco. Zawsze 

należy posiadać nakrycie głowy; 

zimą - aby nas grzało, latem - aby 

chroniło głowę przed ostrymi pro-

mieniami słonecznymi. Słońce 

może też silnie oddziaływać na 

górskie stoki, powodując w zimie 

osuwanie się śniegu.   

TELEFON ALARMOWY: 985 

NJ 
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 HOROSKOP WAKACYJNY 

 

Strzelec  22.XI-21.XII 

Strzelec na wakacjach 

Strzelec zawsze ma dużo pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Wakacje - 

to czas na realizację tych pomysłów. 

Strzelec na wakacjach: Strzelce lubią żyć aktywnie, też zwykle odpoczywają. 

Zwykle nie mogą doczekać się wakacji, bo już od dawna mają plany na 

wakacyjne wyjazdy i różnorodne szaleństwa. Najbardziej lubią czynny wypoczynek - uprawiają sporty 

wodne, żeglują, wędrują po górach, wspinają się po skałkach. Lubią poznawać nowych ludzi, zwykle 

wyjeżdżają z paczką dobrych znajomych. Świetnie umieją organizować rozrywki dla siebie i innych. 

Największym wyzwaniem jest dla Strzelców powrót z wakacji, bo tego niestety strasznie nie lubią. 

Dlatego na wakacjach robią mnóstwo zdjęć, kupują pamiątki, a po powrocie do domu zaraz zaczynają 

planować kolejne wyjazdy. 
 

Koziorożec  22.XII-19.I    

Koziorożec na wakacjach 

Wakacje to dla Koziorożców czas na "wyluzowanie się" i odpoczynek              

w samotności lub  z najbliższymi. 

Koziorożec na wakacjach: Koziorożce to osoby uporządkowane, pracowite            

i solidne. Wakacyjne wyjazdy zwykle dobrze planują. Wybierają miejsca odludne, 

z dala od zatłoczonych plaż i zatłoczonych górskich kurortów. Koziorożce, jak 

nikt inny potrafią spakować walizki, a do tego zwykle zabierają właśnie dokładnie to, co jest potrzebne. 

Często wakacje są dla Koziorożców czasem do refleksji, wytchnienia z dala od ludzi. Wybierają 

samotny wypoczynek, czasem nawet bez najbliższej rodziny. To czas na zebranie energii do dalszej 

ciężkiej i solidnej pracy. 
 

Wodnik  20.I-18.II 

Wodnik na wakacjach 

Wodniki lubią gdy wakacje są wypełnione niespodziewanymi przygodami         

i dostarczają wiele ekscytujących wrażeń. 

Wodnik na wakacjach: Wodniki potrafią sobie zorganizować czas w każdym 

miejscu. Szybko nawiązują nowe znajomości, łatwo poznają ludzi. Niechętnie 

wyjeżdżają w grupach, są bowiem indywidualistami i chadzają swoimi drogami.     

Nie lubią zorganizowanego wypoczynku. W wakacje chętnie odkrywają nowe miejsca, wędrówki            

i włóczęga bardzo im odpowiadają. Lubią po prostu wyruszyć w nieznane i czekać na to, co przyniesie 

im los. 

 

Ryby  19.II-20.III 

Ryby na wakacjach 

Ryby mają marzycielską, łagodną naturę. Wakacyjne wyjazdy to dla nich 

czas podziwiania zachodów słońca na plaży oraz urokliwych zakątków na 

górskich szlakach. 

Ryba na wakacjach: Ryby ponad wszystko cenią sobie spokój. Dlatego wakacje 

starają się spędzić bezstresowo. Zwykle lubią zaciszne ogródki, leniuchowanie na 

leżaku na działce. Największa zmorą wakacyjnych wyjazdów jest dla nich pakowanie. Zaczynają 

pakować walizki już na kilka dni przed podróżą, a i tak zwykle czegoś zapominają. Zwykle wyjeżdżają 

z rodziną lub przyjaciółmi. Są dobrymi kompanami podróży, umieją podporządkować się grupie. 

Wybierają rozrywki z umiarem. Nie tak łatwo namówić Rybę na jakiś szalony wyczyn.                         

Za to z łatwością dają się skusić na nocny spacer po plaży.   Martyna Gąsecka 
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WYJAZDY STUDYJNE 

DEKALOG UCZNIA 
1. Człowiek rodzi się zmęczony i żyje, aby odpoczywać. 

2. Odpoczywaj w dzień, abyś mógł spać w nocy. 

3. Kochaj swoje łóżko jak siebie samego. 

4. Jeśli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóż mu. 

5. Praca jest męcząca więc należy jej unikać. 

6. Co masz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz miał dwa dni wol-

nego. 

7. Jeżeli zrobienie czegoś sprawia ci trudności, pozwól zrobić to 

innym. 

8. Nadmiar odpoczynku nikogo nie doprowadzi do śmierci. 

9. Kiedy ogarnia cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj, aż ci 

przejdzie. 

10. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. 

NJ 

 10 kwietnia 2010 r. 

uczniowie klas technicznych 

z ZS Nr 1 im. MSC, objęci 

Projektem „ Atrakcyjna 

szkoła i wysoka jakość 

kształcenia szansą na Twój 

zawodowy debiut” wzięli 

udział w wyjeździe studyj-

nym do Łodzi. 
 Głównym celem wyjazdu było 

zapoznanie uczniów z czynni-

kami lokalizacji, rozwojem  i 

przekształceniami przemysłu 

włókienniczego w Łodzi oraz 

możliwością zatrudnienia w 

różnych branżach powstałych 

na bazie reorganizacji istnieją-

cych obiektów i przedsię-

biorstw włókienniczych.  

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili 

między innymi XIX-wieczny 

zespół rezydencjalno – fa-

bryczny Księży Młyn. Oglądali 

zabudowania fabryki K. Sche-

iblera i przędzalnię bawełny I. 

Poznańskiego. W jedynym w 

Polsce Muzeum Włókiennic-

twa, powstałym na bazie 

„Białej fabryki” L. Meyera, 

jednego z najstarszych obiek-

tów fabrycznych w Łodzi, po-

znali  proces technologiczny 

produkcji wyrobów włókienni-

czych,  stanowiska  pracy 

(maszy i narzędzia)  oraz  su-

rowce wykorzystywane do pro-

dukcji włókienniczej. Ucznio-

wie mieli możliwość zobacze-

nia jednego z przykładów re-

witalizacji ponad stuletnich 

zakładów przemysłowych w 

atrakcyjny kompleks handlowo 

-rozrywkowo-kulturalny MA-

NUFAKTURA, pełniący funk-

cję centrum Łodzi. 

Dla wielu uczestników był to 

pierwszy wyjazd do Łodzi, dla-

tego z zainteresowaniem po-

znawali tajniki przemysłu włó-

kienniczego i obserwowali naj-

większą obecnie rewitalizację 

budynków fabrycznych w Eu-

ropie. 

                                   

Wyjazd  współfinansowany 

był  ze środków Unii Euro-

pejskiej w ramach Europej-

skiego Funduszu Społeczne-

go. Kierownikiem wyjazdu 

była Marzena Kulesza – kie-

rownik szkolenia praktyczne-

go, a opiekunami – nauczy-

cielki: Renata Czyż  i Eweli-

na Błachno.         NJ 
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w naszej szkole panowała at-

mosfera wzajemnej przyjaźni.                   

NJ 

 Kampania „Walcz z agresją. 

Zacznij od siebie.” jest kolejnym 

etapem realizowanego od kilku 

lat  programu „Stop Przemocy”. 

Współorganizatorami programu 

są Ministerstwo Edukacji Naro-

dowej i Sportu oraz Minister-

stwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. Celem Programu 

Stop Przemocy jest zapobiega-

nie, niwelowanie i zastępowanie 

agresji oraz kształtowanie umie-

jętności prospołecznych wśród 

młodzieży. Nasza szkoła także 

włączyła się w tą kampanie.  

7 czerwca  młodzież ZS 1 zapro-

testowała przeciwko  szerzeniu 

się przemocy fizycznej i słownej 

w naszym codziennym życiu 

przedstawiciele wszystkich klas 

utworzyli czerwono-niebieski 

napis Stop Przemocy. Tego dnia 

 20 kwietnia 2010 r. od-

były się Mistrzostwa Szkół       

P o n a d g i m n a z j a l n y c h  

dziewcząt w piłce ręcznej. 

Zawodniczki Zespołu Szkół 

Nr 1 rozegrały trzy mecze : 

ZS1 – I LO 9:6 

ZS1 – ZS2 9:4 

ZS1 – CKU 10:1 

Zawodniczki w składzie : 

Agata Ampuła, Jolanta 

Barszcz, Marta Rybak, Iza 

Zając, Kinga Mróz, Karoli-

na Filipczak, Karina Dąb-

kowska, Ilona Borkowska i 

Sylwia Gnyp zajęły I miej-

sce i wygrały turniej. 

 

7 czerwca odbył Międzyklaso-

wy Turniej o Puchar Dyrektora  

Szkoły. Uczniowie rywalizo-

wali w następujących konku-

rencjach sportowych: bieg wa-

hadłowy, przeciąganie liny, 

slalom zawracany, tor z prze-

szkodami, rzut do kosza oraz 

bieg w workach. Całą imprezę 

umilał grill i muzyka. 

Ostateczna klasyfikacja: 

I miejsce- III TB-49pkt./50 

II miejsce-ITB-41pkt/50 

III miejsce-I TOT-37pkt./50 

IV miejsce-I LZI 

V miejsce- II TGB 

VI miejsce-II TH 

VII miejsce-III TGB 

VIII miejsce-III TH 

IX miejsce- II LO 

X miejsce- I TOŚ 

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
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Zwycięzcy, czyli klasa III TB 

otrzymała Puchar Dyrektora 



Z okazji zbliżających się wakacji na  naszej liście umieszczamy naj-

większe hity . Znamy ich wiele ale tylko niektóre od wielu lat nie-

zmiennie cieszą się waszym uznaniem. Oprócz piosenek, których słu-

chali jeszcze nasi rodzice znajdziecie tu  kilka nowych kawałków . 

Oto one : 

Myslovitz - Chciałbym umrzeć z miłości 

Sing - Shape of my hart 

Seal - Kiss From A Rose 

Kobranocka-Kocham Cię jak Irlandię 

James Blunt-You're beautiful 

Avril Lavigne - When you're gone 

Hey - Mimo wszystko 

Lifehouse – Everything 

3 Doors Down - Here Without You 

Goo Goo Dolls Without You Here 

Kancelaria - Zabiorę Cię. 

Bracia- Za szkłem 

Lady Pank - Zawsze tam gdzie ty 

The Beatles - All You Need Is Love 

Wet Wet Wet - Love is all around  

Sinead O`Connor - Nothing compares to you 

Bryan Adams - Everything I do 

Perfekt - Kolysanka Dla Nieznajomej 

Mariah Carey - I Want to Know What Love Is 

Lifehouse – You and me 

Peja – KC 

Taylor Swift – Love story 

Andrzej Piaseczny – Chodź, przytul, przebacz 

 

Str. 16                                                                                                                                                    NOWINKI JEDYNKI 

http://balbina123.wrzuta.pl/audio/qloJoCxRNw/goo_goo_dolls_without_you_here
http://www.tekstowo.pl/index.php/tekst/Wet_Wet_Wet/Love_Is_All_Around
http://www.youtube.com/watch?v=La9PlzVbZzU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5P9LuhZiYDE
http://www.partystrefa.pl/play-*748772E18/mariah-carey-i-want-to-know-what-love-is


        Z uczniowskiej gwary 

Bałwanek – dostateczny 

Czarna lista – notes wycho-

wawcy 

Kompromis – dobry 

Litości chwila – dopuszczający 

Łapówka – celujący 

Na każdy temat – godzina wy-

chowawcza 

Ostry dyżur – wycieczka 

szkolna 

Podróż po nieznane – kartkówka 

Sygnał do życia – dzwonek na przerwę 

Widełki – dostateczny 

Życie jak sen – średnia 5,0 

Matematyka – koło fortuny 

Chemia – szansa na sukces 

J. polski – w centrum uwagi 

Historia – perły z lamusa 

W-F – idź na całość 

WOS – teleranek 

Fizyka – sensacje XX 

wieku 

Geografia – w 80 dni 

dookoła świata 

Wychowawca – 

strażnik Teksasu 

Ławka – podręczny 

blok rysunkowy 

Nauczyciele dyżurujący – najemnicy 

Klasówka – 100 pytań do ... 

Pokój nauczycielski – kawa czy her-

bata 

Religia – Ziarno  

Dyskoteka szkolna – DISCO RE-

LAX 

Uczniowie – młodzi gniewni 

Klasa – polskie ZOO 

Dziennik – zakazany owoc 

Ostatnia ławka – róbta co chceta 

Odpo- wiedź – 

rzeź nie-

winiątek 

 

Z zeszytów szkolnych 

Bogurodzica była napisana w języku 

polskim po łacinie.  

Bogurodzica śpiewana była często na 

rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem.  

Chłop pańszczyźniany musiał znosić 

panu jajka.  

Hektor uciekał nie ze strachu, tylko z 

trwogi o własne życie.  

Kazimierz Wielki powiększył teryto-

rium Polski 2,5 raza, a ludność aż trzykrotnie. 

Król Staś podejmował na 

obiadach czwartkowych róż-

nych chudych literatów, bo 

inaczej pomarliby z głodu.  

Król Waza, jak sama nazwa 

wskazuje, lubił zupę.  

Nasze plemiona przed przyję-

ciem chrztu zachowywały się 

jak normalni ludzie.  

Zamach w Sarajewie był kroplą wody, która 

padła na beczkę z prochem.  

Rej powiedział, że Polacy nie gęsi, ale gęgać 

umieją.  

W XVI wieku Polacy mieli wojsko ciężarne.  

Złom jest najlepszym bogactwem Polski. 

Lipiec i sierpień mają po 31 dni i jest to wy-

walczone dawno przez uczniów i nauczycieli.  

Świętopietrze to święto pieprzu.  

Nobilitacja to nadanie nagrody 

Nobla.  

Puszcza równikowa to puszcza, 

w której Ziemia jest równa.  

Aleksander Wielki był dlatego 

sławny, bo założył wielkie re-

formy.  

Bolesław Krzywousty w swoim 

testamencie dał kawałek ziemi także swojej 

żonie Salmonelli. 

Faraonowi wmurowano do grobowca jego naj-

lepszą żonę. Wmurowano mu ją na żywca. 

Krasicki zawsze wesoły i uśmiechnięty zmarł 

w roku 1801. 

Malarze odrodzenia na swych obrazach czcili 

piękno ludzi i kobiet.  

Matejko namalował "Kościuszkę pod Grunwal-

dem" .  

O tym co uczniowie mówią a nauczyciele nie słyszą  

 i o tym co nauczyciele widzą, a uczniowie nie 
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Zwariowany weekend ukazany z perspektywy trzech przyszłych studen-

tów, którzy udają się do jednego z akademików na rozpoznanie terenu, 

który już niebawem stanie się ich nowym domem. Jak się okazuje stu-

denci owej uczelni nader mocno lubią imprezy. Kevin (Drake Bell) zo-

stał właśnie rzucony przez swoją dziewczynę Ginę (Alona Tal) za bycie 

zbyt nudnym. Aby zapomnieć o tej stracie, Kevin decyduje się wraz ze 

swoimi kumplami z liceum: Carterem (Andrew Caldwell) i Morrisem 

(Kevin Covais) na spędzenie weekendu w pobliskim Fieldmont Universi-

ty, by poznać życie studenckie. Nie zdają sobie jednak sprawy, co ich 

tam czeka… Świetna zabawa i ubaw po pachy J 

Grupa nastolatków jest prześladowana przez Freddy’ego Kruegera - 

potwornie oszpeconego zabójcę, który poluje na swoje ofiary podczas 

snu. Dopóki młodzi ludzie czuwają, mogą siebie ochronić. Gdy zasną - 

nie ma dla nich ratunku… Remake filmowej wersji z 1984 roku. Choć 

"Koszmar z ulicy Wiązów" jest w kinach od ponad tygodnia już bije 

rekordy popularności. Dlaczego? Ponieważ zagrał w nim nie kto inny 

jak Kellan Lutz, którego znamy z hitowego filmu „Zmierzch”, gdzie 

wcielił się w rolę Emmetta Cullena.  Warto obejrzeć ten film, chociaż-

by  z tego powodu aby zobaczyć zmierzchowego przystojniaka w od-

miennej roli…   


