
Pan czy Juno Februata. 

Możliwe, że zwyczaje 

związane z tym dniem 

nawiązują do starożytne-

go święta rzymskiego 

zwanego Luperkaliami, 

obchodzonego 15 lutego 

ku czci Junony, rzym-

skiej bogini kobiet i mał-

żeństwa, oraz Pana, boga 

przyrody. 

Krytyka walentynek 
Część polskiego społe-
czeństwa krytykuje wa-
lentynki jako ameryka-
nizm, wypierający star-
sze, rodzime tradycje. 
Według innego argumen-
tu święto to powstało z 
powodu stagnacji handlo-
wej pomiędzy Bożym Na-
rodzeniem a Wielkanocą. 

 

Walentynki (ang. Valentine's 

Day) – święto zakochanych, 

obchodzone 14 lutego. Nazwa 

pochodzi od św. Walentego, 

którego wspomina się w Ko-

ściele katolickim tego dnia. 

Zwyczajem w tym dniu jest 

wysyłanie listów zawierają-

cych wyznania miłosne (często 

pisane wierszem). Na Zacho-

dzie, zwłaszcza w Anglii i Sta-

nach Zjednoczonych czczono 

św. Walentego jako patrona 

zakochanych. Dzień 14 lutego 

stał się więc okazją do obdaro-

wywania się drobnymi upo-

minkami. 

Walentynki w Polsce 

Do Polski obchody walentyn-

kowe trafiły w latach 90. XX 

wieku z kultury francuskiej i 

krajów anglosaskich. Święto 

to konkuruje o miano tzw. 

święta zakochanych z rodzi-

mym świętem słowiań-

skim zwanym potocznie 

Nocą Kupały lub Sobót-

ką, obchodzonym w nocy 

z dnia 21 na 22 czerwca. 

Historia święta 

Pomimo katolickiego pa-

trona tego święta, cza-

sem wiązane jest ono ze 

zbieżnym terminowo 

zwyczajem pochodzącym 

z Cesarstwa Rzymskiego, 

polegającym głównie na 

poszukiwaniu wybranki 

serca, np. przez losowa-

nie jej imienia ze specjal-

nej urny. Współczesny 

dzień zakochanych nie 

ma jednak bezpośrednie-

go związku z jednym 

konkretnym świętem 

starożytnego Rzymu, 

choć jest kojarzony z ta-

kimi postaciami z mitolo-

gii jak Kupidyn, Eros, 

Został rozstrzygnięty 

konkurs na wiersz lub 

opowiadanie o tematy-

ce walentynkowej. 

Nagrodzone utwory 

możesz przeczytać już 

w tym numerze  

NOWINEK JEDYNKI ! 

 

 

 

Każdy z nas szuka miłości. 

Jednym z najpiękniejszych dni 

w roku są Walentynki. Właśnie 

wtedy ludzie publicznie okazują 

publicznie sobie miłość.   

W tym czasie pełno jest na 

wystawach sklepowych czerwo-

nych dekoracji, które przedsta-

wiają serca, kwiaty i wszystko, 

co związane z miłością. Wtedy 

też w telewizji i kinach wyświe-

tlane są filmy o miłości. Prak-

tycznie wszystko jest dostoso-

wane do tego święta.  

W czasie tego święta 

ludzie lubią okazywać 

sobie uczucia i obdarowy-

wać się chociażby naj-

drobniejszymi podarka-

mi. Walentynki wiążą się 

przede wszystkim z kart-

kami, w których piszemy 

życzenia najukochańszej 

osobie. Niekiedy wysyła-

my anonimy. 

        Dominika  

Rok 2010 

Styczeń - Luty Rok 2010 
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Zespół redakcyjny 

Gazetkę redagują 

uczniowie klasy I Lzi 

pod opieką nauczycieli: 

 
P. Katarzyny 

 Ostrowskiej, 

P. Katarzyny  

Sawickiej 

 

Nad szatą graficzną czu-

wa: 

P. Anna Kozon 

Publikacją internetową 

zajmuje się  

P. Anna Sawiak 

14 luty — Walentynki 
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21 stycznia 2010 roku w świe-

tlicy szkolnej odbyło się spotka-

nie uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w 

Wyszkowie z poezją Adama Mic-

kiewicza, pt. „Ja – Adam Mickie-

wicz. Żeby te księgi trafiły pod 

strzechy”. 

Młodzież, która uczęszczała na 

zajęcia koła recytatorskiego pro-

wadzone przez polonistkę – Annę 

Jaworską, przedstawiła biografię 

oraz wybrane fragmenty utworów 

Adama Mickiewicza. 

Na scenie pojawili się ucznio-

wie z klasy I TG: Bartłomiej Jac-

kowski, Daniel Urbanowski, Mi-

lena Wróbel, Karolina Soliwoda, 

Klaudia Dąbrowska, Karolina 

Piątek, Maciej Długołęcki, Michał 

Rosłoniec i Paweł Choszczyk oraz 

chłopcy z klasy II TOŚ: Michał 

Kanownik, Piotr Sieńkowski i 

Tomasz Pakieła. 

 

kursu, przeszły do I Etapu Olim-

piady. 

Zachęcamy do śledzenia wyni-

ków I etapu on-line naszych 

„Młodych Mastersów”, którzy na 

stronie www.dialnetmasters.pl   

pojawili  się  jako  drużyna: 

„Debeściaki Masters”, „Drużyna 

MSC_A”, „MSC Wyszków”, „Who’ 

da pro”. 

Od 1 marca do 12 marca odbę-

dzie się I etap—on-line. 

12 marca 2010 – ogłoszenie wyni-

ków I etapu okręgowych testów on-

line. 

Życzymy powodzenia. 

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w szkolnych eliminacjach 

do Ogólnopolskiej Olimpiady 

Wiedzy o Internecie Dialnet 

Masters.  

Z każdego typu szkół: Liceum 

Ogólnokształcącego, Liceum Pro-

filowanego i Technikum wyłonio-

no dwie zwycięskie drużyny ma-

jące największe liczby punktów. 

Eliminacje cieszyły sie dużym 

zainteresowaniem wśród na-

szych uczniów. Szczególnie 

liczną grupą byli uczniowie klasy 

I Lzi - aż 4 drużyny zgłosiły się 

do eliminacji.                      

Nad przebiegiem eliminacji 

czuwały nauczycielki technologii 

informacyjnej - Anna Kozon, An-

na Sawiak, Monika Studniarz.  

Najlepsze drużyny z każdego 

typu szkół, po wcześniejszym 

zalogowaniu się na stronie Kon-

„Żeby te księgi trafiły pod strzechy” 

Wewnątrzszkolne eliminacje  

do IV Ogólnopolskiej Olimpiady 

Wiedzy   o Internecie  

Dialnet Masters 

Młodzież naszej szkoły, szcze-

gólnie zainteresowana matema-

tyką miała okazję spróbować 

swoich sił w I Etapie III Mię-

dzyszkolnego Konkursu Matema-

tycznego "Alfa".  

W I Etapie Konkursu  wzięło 

udział 41 uczniów z Technikum 

Nr 1, II Liceum Ogólnokształcą-

cego oraz I Liceum Profilowane-

go. 

 Nad przebiegiem I etapu czu-

wały nauczycielki matematyki - 

Danuta Książek i Anna Sawiak.  

…………..  

 

III 

Międzyszkolny 

Konkurs 

Matematyczny 

„Alfa” 
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Podpis do obrazu/grafiki. 

 

to tytuł naszego Projektu, który 

w konkursie projektów mobilno-

ści uzyskał pozytywną ocenę for-

malną i i merytoryczną i został 

zatwierdzony do realizacji. 

 

Projekt ten realizuje zasadnicze 

cele Programu Leonardo da Vinci 

„Uczenie się przez całe życie”    w 

zakresie komponentu wymiany i 

staże. 

Jest realizowany od dnia  

01.10.2009 r. 

Celem projektu jest między 

innymi wspieranie kształcenia i 

doskonalenia zawodowego mają-

cych zwiększyć szansę na zatrud-

nienie oraz uczestnictwo w Euro-

pejskim Rynku Pracy. 

Na organizację Projektu szkoła 

otrzymała kwotę dofinansowa-

nia w wysokości 52 424 euro. 

Obejmuje ona w całości pokry-

cie kosztów ubezpieczenia, podró-

ży, zakwaterowania  i wyżywie-

nia w miejscu docelowym. 

Projekt zakłada udział 16 

uczniów z Technikum Organizacji 

Usług Gastronomicznych w 4-

tygodniowym stażu w nowocze-

snych placówkach gastronomicz-

nych zlokalizowanych w Plymo-

uth. 

Staż odbędzie się w dniach 

01.03.- 30.03.2010 roku. 

Celem stażu będzie zdobycie 

nowych kwalifikacji zawodowych 

oraz doskonalenie posiadanych. 

Dodatkowo niewątpliwie przyczy-

ni się do poprawy umiejętności 

językowych. Ostatecznie zwięk-

szy szanse uczniów na krajowym 

i europejskim rynku. 

Niezwykle ważne jest przy tym 

kształtowanie otwartości i wrażli-

wości międzykulturowej, oraz 

umiejętności adaptowania się do 

w a r u n k ó w  ż y c i a 

i pracy w różnych krajach euro-

pejskich. 

Naszym Partnerem w Projekcie 

jest EuroPartnership Agency Ltd 

w Plymouth w Wielkiej Brytanii. 

Uczniowie zakwalifikowani na 

staż uczestniczą w przygotowa-

niu kulturowo – językowym, co 

oznacza: 

40 godz. z przygotowania ję-

zykowego 

40 godz. z przygotowania kul-

turowego 

12 godz. z przygotowania pe-

dagogicznego. 

Udział w zajęciach zapewnia 

uczestnikom stażu poznanie me-

tod pracy w grupie osób odmien-

nych kulturowo, wzbogaca w wie-

dzę z zakresu kuchni angielskiej, 

serwisu angielskiego, i innych 

zagadnień zawodowych oraz 

umożliwia poznanie słownictwa 

specjalistycznego. Poprawia też 

umiejętność relacji interpersonal-

nych, rozwiązywania problemów i 

radzenia sobie ze stresem i rozłą-

ką z rodziną. 

„Organizacja usług gastronomicznych 

 w Wielkiej Brytanii” 
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Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się 

na staż 
do Wielkiej Brytanii. 

 
Lista główna 

 
 

Lista rezerwowa 
 

 
 

Lp Nazwisko i imię 
1 Kulesza Mateusz 

2 Bodzon Magdalena 

3 Kmoch Piotr 

4 Szatanek Ewelina 

5 Mariańska Patrycja 

6 Kowalska Paulina 

7 Mejer Irmina 

8 Puścian Łukasz 

9 Pejs Lidia 

10 Jędrych Krzysztof 

11 Kumek Radosław 

12 Bartczak Karolina 

13 Damętka Paula 

14 Oleksiak Marcin 

15 Chmielewska Katarzyna 

16 Rogulska Joanna 

Lp Nazwisko i imię 

1. Borek Izabella 

2. Kucharczyk Sylwia 

3. Mróz Kinga 

4. Poziemski Łukasz 



 

8) Miłość to głęboka duchowa 

przemiana! Kiedy zaczynamy 

dzielić życie z drugą osobą 

wszystko wokół się zmienia i do-

strzegamy niewidzialne dotąd 

aspekty każdej sytuacji. Nie tylko 

widzimy, jak rzeczy mają się dla 

nas, ale staramy się pojąć, jak 

wyglądają z perspektywy ukocha-

nej osoby. Kochając dowiadujemy 

się zatem, że dotąd byliśmy w 

pewien sposób „ślepi”. Możliwość 

współdzielenia naszych przeżyć, 

wzajemnej troski o swoje potrze-

by, starania o szczęście drugiej 

osoby to dar, który bez miłości 

nie byłby nam nigdy dostępny. 

Dlatego pielęgnujmy to niesamo-

wite uczucie, niech rośnie w nas z 

dnia na dzień zamiast blaknąć w 

osobistym katalogu miłych, lecz 

zamierzchłych wspomnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Choć się boję odrobinkę, 

ślę do Ciebie walentynkę, 

bo nadzieję cichą mam, 

że Ci troszkę szczęścia dam! 

W kawiarence przy deserze, 

na kolacji, na spacerze, 

o północy i w południe 

będzie nam ze sobą cudnie! 

 

 

 

 

 

 

 

Miłość jest piękna niczym róża, 

Nie taka mała tylko ta duża. 

Miłość jest w ptakach,  

Miłość jest w drzewach, 

Miłość ma wszystkie kolory nieba. 

Kocha się drzewa, 

Kocha się ludzi 

W miłości nigdy nikt się nie nudzi! 

 

nam się zwierzają i szukają u nas 

rady, czy pocieszenia.  

5) Miłość to lekarstwo na ma-

rudnego nauczyciela! Czym 

jest kolejna reprymenda uciążli-

wego wychowawcy w obliczu po-

cieszenia, które znajdziemy w 

ramionach ukochanej osoby! A 

ponieważ, kiedy kochamy z wza-

jemnością wzrasta nam poczucie 

własnej wartości i odważniej w 

przyszłość spoglądamy wreszcie 

znajdziemy w sobie dość siły, by 

stawić czoła każdemu szkolnemu 

wyzwaniu. 

6) Miłość to droga do samore-

alizacji! Kochając zaczynamy 

bardziej wierzyć w siebie i ufać 

losowi. A przede wszystkim – ze 

względu na ukochaną osobę - 

mamy ochotę stać się lepsi – mą-

drzejsi, piękniejsi, milsi itp. Sta-

jąc się odpowiedzialnymi za życie 

drugiej osoby ze zdziwieniem 

spostrzegamy, iż rzeczy dotąd 

niemożliwe zaczynają być reali-

zowalne. Zamiast lęków i wahań 

w obliczu życiowych wyzwań 

znajdujemy w sobie tylko spokój i 

pewność – bo ostatecznym celem 

wszystkich naszych działań jest 

szczęście wybranka. 

7) Miłość to sposób na pusty 

portfel! Babcine porzekadła mó-

wią, że zakochanym samo powie-

trze do życia wystarcza. Nikt nie 

zbadał jeszcze wprawdzie, ile ka-

lorii zawiera powietrze pełne mi-

łosnych westchnień, ale każdy 

przyzna, że w pierwszych chwi-

lach miłosnego zauroczenia długo 

możemy się obyć bez picia i jedze-

nia. Aby uniknąć jednak metabo-

licznej katastrofy warto się umó-

wić na romantyczną kolację. 

 

 
 

1) Miłość to najlepsze pana-

ceum na codzienne troski!  
Miłość wyzwala w nas ukryte po-

kłady pozytywnej energii, dzięki 

której z łatwością przychodzi 

nam się zmierzyć z najróżniejszy-

mi wyzwaniami, jakie życie nam 

przynosi.  

2) Miłość to sposób na nie-

przychylny barometr!  
Kochając nawet w bure zimowe 

poranki wstajemy z uśmiechem 

na ustach i radosnym oczekiwa-

niem tego, co przyniesie następny 

dzień spędzony z ukochaną oso-

bą. I każdego dnia niezależnie od 

wskazań instytutów meteorolo-

gicznych prognoza jest ta sama – 

będzie ciepło, bo jest do kogo się 

przytulić.  

3) Miłość to najlepsza natural-

na wizażystka! Stan zakochania 

powoduje, że oczy nabierają bla-

sku, rumieńce pojawiają się na 

naszych policzkach, uśmiech nie 

schodzi nam z ust, głos subtelnie-

je, sylwetka się prostuje i wresz-

cie dajemy światu ujrzeć nasze 

indywidualne piękno.  

4) Miłość to droga do sukcesu 

towarzyskiego! Szczęście, któ-

rym emanujemy kochając działa 

niczym magnes na wszystkie oso-

by, które napotykamy. A otwar-

tość na innych i pozytywne nasta-

wienie do wszystkiego, które jest 

udziałem wszystkich zakocha-

nych powoduje, że inni chętnie 

8 powodów dla 

których warto się 

zakochać 
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 Pierwszą walentynką 

uznano wiersz miłosny do żony z 

okazji dnia św. Walentego prze-

słany w 1415 roku przez uwięzio-

nego w Tower w Londynie Karo-

la, Księcia Orleanu. Uważa sie go 

tym samym za pierwszego 

nadawcę walentynki.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszą nadawczynią 

walentynki uznana jest Marge-

ry Brews, która w lutym 1477 

roku pisząc do narzeczonego list, 

dołączyła do niego krótki wiersz 

miłosny własnego autorstwa. 

 Najsłynniejszym walentyn-

kowym upominkiem było jabł-

ko pokryte różowym lukrem, uło-

żone w hebanowej szkatułce wy-

sadzanej perłami i ofiarowane 

Annie Boleyn przez króla Henry-

ka VIII. 

Najdroższą walentynką by-

ła kartka z litego złota wysadza-

na diamentami i szmaragdami, 

którą Arysto-

teles Onasis 

ofiarował Ma-

rii Callas. 

Jej wartość 

o s z a c o w a n o 

na kwotę 250 

tysięcy dola-

rów. 
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Walentynki 

I love you - Anglia - Ameryka  

Ek het jou lief - Afryka  

Te dua -Albania  

Ana behibak (ek) - Arabia  

Yes kez sirumen - Armenia  

Ya tabe kahayu -Białoruś  

Obicham te - Bułgaria  

Soro lahn nhee ah - Kambo-

dża  

Ngo oiy ney a - Chiny  

T'estimo - Katalonia  

Ti tengu caru - Korsyka         

Volim te - Chorwacja  

Miluji te - Czechy  

Jeg Elsker Dig - Dania  

Ma armastan sind - Estonia  

Afgreki' - Etiopia  

Mahal kita - Filipiny  

Mina rakastan sinua - Finlan-

dia  

Je t'aime - Francja  

Ich liebe dich - Niemcy  

S'agapo - Grecja  

Aloha wau ia oi - Hawaje  

Ani ohev otah (otah) - w języ-

ku Hebrajskim  

Hum Tumhe Pyar Karte hae - 

w języku Hinduskim  

Szeretlek - Węgry  

Eg elska tig - Islandia  

Saya cinta padamu - Indone-

zja  

Taim i' ngra leat - Irlandia  

Ti amo - Włochy  

Aishiteru - Japonia  

Naanu ninna preetisuttene - 

Kanada  

Sarang Heyo - Korea  

Es tevi miilu - Łotwa  

Bahibak - Liban  

Tave myliu - Litwa  

Saya cintakan mu / Aku cinta 

padamu - Malaje  

Ana moajaba bik - Maroko  

Jeg Elsker Deg - Norwegia  

Doo set daaram - Persja  

Eu te amo - Portugalia  

Te ubesk - Rumunia  

Ya tebya liubliu - Rosja  

Volim te - Serbia  

Lu`bim ta - Słowacja  

Ljubim te - Słowenia  

Te quiero - Hiszpania  

Jag alskar dig - Szwecja  

Wa ga ei li - Tajwan  

Seni Seviyorum - Turcja  

Ya tebe kahayu - Ukraina  

Anh (Em) ye^u em - Wietnam  

'Rwy'n dy garu - Walia  

Ikh hob dikh - Żydowski niemiecki  

Love, Love, Love… 

„We don’t need to talk about it see the 
moon is shining brightly and be fort it 

turns into the morning sun everything 
could happen baby love is crazy!” 

(S. Soyka) 

 

 

On Valentine’s Day we wish you: 
Smile on your face 

Sun on the sky 
A lot of happiness 

And love in your heart! 
 
 

„Du bist mein, ich bin dein. Dessen 
kannst  du sicher sein, Du bist ver-

schlossen In meinem Herzen Verloren ist 
das Schlüsselchen: Du muβt für immer 

drinnen bleiben”. 

Das älteste deutsche Liebesgedicht. 

Wir wünschen Euch allen einen wunder-

schönen Valentinstag, so wie jeder 

wunderschön sein soll!!! 



Przeprowadziłyśmy  wywiad z 

uczennicami naszej szkoły: Moniką 

Prus z klasy IV TH, Marleną Zyśk 

z klasy II LO i Martą Kramek z 

klasy III LSo, które otrzymały Sty-

pendium Prezesa Rady Ministrów. 

Sprawdźcie, co sądzą o nauce i ja-

kie mają plany na przyszłość. 
G.Sz. Czy nauka sprawia Wam 

problemy? 

M.P. Jeżeli jest to przedmiot, który 

lubię to nauka nie sprawia mi pro-

blemu. 

M.Z. Nie, aczkolwiek są przedmio-

ty, które wymagają większego 

wkładu pracy. 

M.K. Nie nauka nie sprawia mi 

większych problemów, ale są 

przedmioty, którym muszę poświę-

cić więcej czasu. 

G.Sz. Dużo czasu poświęcacie 

na naukę? 

M.P. To zależy od przedmiotu, tym 

które lubię poświęcam więcej cza-

su. 

M.K. Jeśli lubię dany przedmiot, 

chętniej się go uczę. 

M.Z. Zależy od tego czy dany 

przedmiot mnie interesuje. 

G.Sz. A jakie są Wasze ulubione 

przedmioty? 

M.K. Bardzo lubię język polski i 

języki obce (angielski i niemiecki) 

oraz wiedzę o kulturze. 

M.Z. Nie mam ulubionych przed-

miotów, jednak bardziej skłaniam 

się ku humanistycznej części. 

M.P. Moimi ulubionymi przedmio-

tami są: język angielski, usługi tu-

rystyczne, marketing w hotelar-

stwie i religia. 
G.Sz. Dziewczyny, jesteście w 

gronie nielicznych, którym 

udało się zdobyć to stypen-

dium. Wielu chciało by być na 

waszym miejscu. Jak czujecie 

się w tej sytuacji? 

M.Z. Cieszę się z tego, że moja na-

uka daje dobre wyniki, które zosta-

ły docenione. 

M.P. Jestem bardzo szczęśliwa, że 

udało mi się dojść do wymarzonego 

celu. Gdy ktoś zauważa i docenia 

moją pracę jest mi bardzo miło. 

M.K. Cieszę się bardzo, że moje 

wysiłki zostały docenione.  

G.Sz. Dobrze, wiemy jakie są 

wasze ulubione przedmioty. 

Teraz ciekawi nas jakie są wa-

sze plany na przyszłość, tym 

bardziej, że ty Moniko jesteś w 

kolasie maturalnej.? 

M.P. Hm…. Czas pokarze… to bę-

dzie głównie zależało od tego jakie 

wyniki uzyskam z matury. 

M. Z. Moje plany nie są jeszcze do 

końca sprecyzowane. Złożyłam do-

kumenty do liceum ogólnego, po-

nieważ nie miałam jeszcze 

„pomysłu na siebie”. W klasie ma-

turalnej postaram się to dokładniej 

określić, ponieważ moje plany 

wciąż ulegają zmianie. 

M. K. Nie mam jeszcze planów na 

przyszłość. Ale po maturze chciała-

bym pójść na wymarzone studia. 

G.Sz. A z którym przedmiotem 

planujecie „związać” swoja 

przyszłość? 

M.K. Moja przyszłość planuję zwią-

zać z językiem angielskim i wiedzą 

o kulturze. 

M.Z. Z biologią. 

M.P. Lubię język angielski i to z 

nim planuję związać przyszłość. 

G.Sz. Jesteście bardzo zdolne. 

A czy macie jakieś zaintereso-

wania? Możecie coś nam o nich 

powiedzieć? 

M.P. Interesuję się muzyką i tań-

cem. Uwielbiam śpiewać i chciała-

bym w przyszłości mieć możliwość 

kontynuowania swojego hobby. 

M.Z. Interesuję się tym, czym 

większość nastolatek w moim wie-

ku – muzyką itp. 

M.K. Moja przyszłość planuję zwią-

zać z językami obcymi, zwłaszcza 

językiem angielskim i niemieckim. 

Chciałabym rozwijać swoje zainte-

resowania i nauczyć się również 

innych języków obcych. 
G.Sz. Jakim mottem kierujecie 

się w życiu? 

M.Z. „Jaki świat sobie stworzysz, w 

takim będziesz żył.” 

M.K. „Przeciwności losu uczą mą-

drości” 

M.P. „Żadne serce nie cierpiało nig-

dy sięgając po swoje marzenia.” 

G.Sz. Ostatnie pytanie może 

zachęci mniej chętnie ucząca 

się młodzież i sprawi, że czę-

ściej będą zaglądać do źródeł 

wiedzy, którymi nie są gotow-

ce. A więc pytanie brzmi: Czy 

waszym zdaniem warto się 

uczyć? 

M.P. Myślę, że nie należy się uczyć 

całe dnie, jednak odrobina wiedzy 

nam nie zaszkodzi, tym bardziej, 

że przynosi ona czasem dużo rado-

ści. 

M.Z. Tak, pracujemy w ten sposób 

na nasza przyszłość. 

M.K. Uważam, że warto się uczyć, 

ponieważ nauka pomaga nam roz-

wijać się i osiągać zamierzone cele. 

G.Sz. Dziękujemy Wam bardzo 

za udzielenie nam odpowiedzi 

na powyższe pytania i życzymy 

sukcesów w dalszych etapach 

waszego życia. 

Wioleta Oleksiak   

Ewelina Raniszewska 
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Jedynkowa miara temperatur 
 

+30°C Polacy śpią bez żadnego 

nakrycia. Amerykanie 

zakładają swetry. Miesz-

kańcy Miami włączają 

ogrzewanie. 

+10°C Mieszkańcy domów komu-

nalnych w Helsinkach 

zamykają okna.                          

Lapończycy (nie mylić z 

Japończykami!) sadzą 

kwiatki w oknach. 

+5°C  Lapończycy opalają się na 

balkonie, jeżeli słonce 

jest jeszcze nad horyzon-

tem... 

+2°C     Włoskie samochody nie 

zapalają. 

0°C        Woda zamarza. 

-1°C  Oddech staje się widoczny. 

Czas zaplanować urlop 

nad morzem śródziem-

nym. Lapończycy jedzą 

lody popijając zimnym 

piwem. 

-4°C      Kot wchodzi pod kołdrę. 

-10°C    Czas zaplanować urlop w 

Afryce.. Lapończycy idą 

popływać. 

-12°C    Zbyt zimno na śnieg. 

-15°C    Amerykańskie auta nie 

zapalają. 

-18°C    Właściciele domów w 

Helsinkach włączają 

ogrzewanie. 

-20°C    Oddech staje się słyszal-

ny. 

-22°C    Francuskie auta nie za-

palają. Za zimno na jaz-

dę na łyżwach. 

-23°C    Politycy zaczynają współ-

czuć bezdomnym. 

-24°C    Niemieckie auta nie za-

palają. 

-26°C    Z oddechu uzyskuje się 

materiał na budowę 

iglo... 

-29°C    Kot wchodzi pod pidża-

mę. 

-30°C   Japońskie auta nie zapa-

lają. Lapończyk klnie, 

kopie w koło swojej Toy-

oty i zapala Ładę. 

-31°C  Za zimno na pocałunki - 

usta przymarzają do sie-

bie. Lapońska drużyna 

narodowa zaczyna przy-

gotowania do sezonu 

wiosennego. 

-35°C Czas zaplanować dwutygo-

dniową kąpiel w gorą-

cych źródłach. Lapończy-

cy odśnieżają dachy. 

-39°C  Rtęć zamarza. Za zimno by 

myśleć. Lapończycy za-

pinają ostatni guzik w 

koszuli. 

-40°C  Niemiec bierze samochód 

pod kołdrę. Lapończycy 

ubierają swetry. 

-45°C  Lapończycy zamykają 

okienko w wychodku. 

-50°C  Lwy morskie opuszczają 

Grenlandię. Lapończycy 

zamieniają rękawiczki z 

pięcioma palcami na jed-

nopalcowe. 

-70°C Niedźwiedzie polarne 

opuszczają biegun. Na 

uniwersytecie w Rova-

niemi organizuje się bieg 

długodystansowy. 

-75°C Św. Mikołaj opuszcza krąg 

polarny. Lapończycy 

opuszczają nauszniki z 

czapek na uszy. 

-250°C Alkohol zamarza. Lapoń-

czycy są wkurzeni. 

-268°C  

             Hel staje się płynny. 

-270°C  

             Piekło zamarza. 

 

ZIMA NA WESOŁO! 

Nagłówek artykułu w środku 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Stary, Ty wiesz, że Eskimosi mają 

ponad sto słów na określenie śnie-

gu? 

- Eee, ja to mam nawet więcej jak 

rano spiesząc się do pracy odśnie-

żam samochód. 

 

- Słyszałem w radiu, że jutro ma 

być dwa razy zimniej niż dzisiaj.  

-Nie mogę się doczekać, co z tego 

wyniknie. Dziś jest 0 stopni… 

 

Sekretarka mówi do zapracowane-

go biznesmana: 

 - Panie prezesie, zima przyszła! 

 - Nie mam teraz czasu, powiedz jej 

żeby przyszła jutro! A najlepiej 

niech wcześniej zadzwoni, to umó-

wisz ją na konkretną godzinę. 

 

- Kto to jest prawdziwy narciarz? 

- Człowiek, którego stać na luksus 

połamania nóg w bardzo znanej 

miejscowości górskiej, przy pomocy 

bajecznie drogiego sprzętu. 

 

 

 

 

Dowcipy 
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Tytoń a zdrowie—nie poddawaj się 

 Przed świętami zakończyliśmy 

pierwsze półrocze roku szkolnego 

2009/2010. Jak zawsze to bywa 

wszyscy zaliczyliśmy wzloty i 

upadki. Po końcowych kalkula-

cjach, podliczyliśmy osiągnięcia 

uczniów z wszystkich typów szkół i 

otrzymaliśmy następujące wyniki: 

 Średnia ocen Liceum Ogólno-

kształcącego wyniosła - 3,78, a 

przodującą klasą okazała się III 

LO ze średnią - 3,8. 

 Liceum Profilowane z wynikiem 

3,48, najlepsi okazała się klasa II 

LZI – 3,68 i I LSO – 3,66. 

 Technika zakończyły półrocze z 

wynikiem – 3,16, a klasa IV TH 

może się pochwalić średnią – 3,93. 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

uzyskała średnią – 3,28, najlepszą 

wśród klas zawodowych jest III 

Pmb ze średnią – 3,52. 

 Nie można zapomnieć również o 

przodownikach nauki w naszej 

szkole, są to osoby które dzięki 

swojej ciężkiej pracy osiągnęły du-

że sukcesy. Do takich osób należą: 

Monika Prus IV TH 

Wioletta Nowosielska IV TH 

Kinga Turek IV TH 

Agnieszka Kulesza II TGa 

Monika Deluga II LO 

Marlena Zyśk II LO 

 

 

słowno – muzyczny i film pt. 

„Palenie tytoniu, a fizjologia czło-

wieka” przekazali zgromadzonej 

w świetlicy szkolnej młodzieży 

informacje o tym szkodliwym 

nałogu. Na zakończenie rozdali 

zgromadzonym na programie 

ulotki o tematyce antytytonio-

wej, z której mogli się dowiedzieć 

m.in., że palenie wywołuje śmier-

telne choroby tj. nowotwory, cho-

roby układu oddechowego, krąże-

nia i trawienia. 

Dnia 15. 01. 2010 roku w naszej 

szkole odbył się program profilak-

tyczny pt.: „Tytoń albo zdrowie – 

nie poddawaj się pokusie palenia”.  

Palenie tytoniu uważa się za je-

den z najniebezpieczniejszych czyn-

ników, które zagrażają zdrowiu i 

życiu ludzkiemu, a szczególnie mło-

dzieży. W Polsce każdego dnia roz-

poczyna palenie około 500 młodych 

ludzi, czyli tyle, ile liczy szkoła 

średniej wielkości. 

Uczniowie klas: II TGb, III LSO, 

III TGb i I PMa poprzez montaż 

Program został przygotowany 

pod kierunkiem nauczycieli: 

Agnieszki Szczęsnej, Anety Kasja-

niuk – Pawlak i Małgorzaty Wy-

szyńskiej. 

Podsumowań nadszedł czas 

Zasiłek dla bezrobotnych. 

Szkolenia i staże. 

Wskaźnik bezrobocia w naszym 

regionie. 

Prawo pracy. 

 Celem spotkania było przybliże-

nie maturzystom zagadnień doty-

czących bezrobocia oraz tematów 

związanych z prawem pracy. 

Uczniowie z wielkim zainteresowa-

niem słuchali przedstawianych 

informacji oraz zadawali wiele py-

tań gościom związanych z tematy-

ką spotkania. Spotkanie zorganizo-

wali szkolni doradcy zawodowi -  

Anna Kosiorowska  

 Dnia 26.01.2010 r. w Zespole 

Szkół Nr.1 im. Marii Sklodowskiej-

Curie w Wyszkowie zorganizowano 

spotkanie uczniów klas matural-

nych z przedstawicielami Urzędu 

Pracy - Anną Serafińską i Dorotą 

Grześkiewicz, ponadto w spotkaniu 

uczestniczył prawnik - Eugeniusz 

Augustyniak.Podczas spotkania 

poruszone zostały następujące za-

gadnienia: 

Kim jest osoba bezrobotna? 

Status osoby bezrobotnej. 

Profilaktyka bezrobocia 
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Walentynkowy wieczór jest 

świetną okazją do wróżb miło-

snych. Osoby samotne łatwiej w 

ten wieczór wyczytają swoją miło-

sną przyszłość, a te, które mają 

partnera, mogą za pomocą wróżb 

sprawdzić jego prawdziwe intencje 

i uczucia. 

Jeśli oprócz kartki walentynko-

wej chcemy wysłać do ukochanej 

osoby list, najpełniej swoje uczucia 

wyrazimy pisząc podczas pełni 

Księżyca lub kiedy tarczy Księżyca 

przybywa na niebie. Do pisania 

najlepszy jest niebieski długopis 

lub atrament, ponieważ jest to ko-

lor sprzyjający romantycznym wy-

znaniom. Nie wolno pisać miło-

snych wyznań ołówkiem, ponieważ 

tak jak ołówek mogą szybko się 

zamazać lub zniknąć. Jeśli chcemy 

ozdobić list serduszkami, kwiatka-

mi lub innymi motywami, trzeba 

uważać na ich ilość. Najbardziej 

sprzyjające są trzy, a przynoszące 

pecha to cztery, siedem lub trzyna-

ście. Również ilość znaczków na 

liście jest ważna - jeśli jest ich sie-

dem lub trzynaście, list może bar-

dzo długo docierać do adresata. 

Kiedy niesiemy list do skrzynki 

musimy również być bardzo ostroż-

ni. Zgubienie listu, upuszczenie go 

na ziemie lub pokazanie go komuś 

obcemu przed wrzuceniem do 

skrzynki wróży kłótnie i nieporozu-

mienia między zakochanymi. 

Ludowa tradycja głosi, że jeśli w 

Walentynki kobieta zobaczy, że 

nad jej głową lata ptak rudzik, zna-

czy to, że poślubi ona marynarza. 

Jeśli natomiast zobaczy nad głową 

wróbla, poślubi biednego mężczy-

znę i będzie bardzo szczęśliwa. Je-

śli natomiast dostrzeże lecącego 

szczygła, poślubi milionera. 

Jeśli chcemy sprawdzić, czy bli-

ska nam osoba rzeczywiście nas 

kocha, najprostszym sposobem na 

potwierdzenie tego jest obliczanie 

listków i jednoczesne odliczanie: 

"Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie 

dba, żartuje". Najlepiej, żeby był to 

kwiatek, który dostaliśmy od tej 

osoby. A jeśli nie, to szukajmy ta-

kich kwiatów, które mają dużo od-

dzielnych płatków, np. róże czy 

gerbery. 

 

Można również liczyć dowolne 

przedmioty. Jeśli wyjdzie nam licz-

ba parzysta - to kocha, jeśli niepa-

rzysta, nie kocha. Co można liczyć? 

Kiedyś były to kołki w płocie, konie 

mijane po drodze, owoce w kompo-

cie. Teraz można liczyć zapałki ze-

brane w domu, cukierki, kamyczki, 

orzechy, owoce, listki. 

Jeśli nie wiesz, kogo wybrać, roz-

łóż na stole zdjęcia bliskich twemu 

sercu osób i weź pierścionek lub 

obrączkę któregoś z rodziców za-

wieszoną na nitce czy sznurku. 

Przesuwaj pierścionek nad kolejny-

mi zdjęciami i odrzuć te osoby, nad 

którymi się on nie obraca. Czyn-

ność te należy powtarzać dotąd, aż 

zostanie tylko jedno zdjęcie. Tę 

wróżbę można też wykonać wtedy, 

kiedy szuka się informacji, kim 

będzie ukochana osoba (jak będzie 

wyglądać, co robić). Wtedy możemy 

użyć zdjęć aktorów czy aktorek lub 

osób znanych. 

 Innym sposobem na wyłonienie 

najlepszego kandydata lub kandy-

datki do serca jest wróżba z jabłka. 

Pomyśl imiona wybranych osób, 

które są ci bliskie. Zakręć mocno 

jabłkiem i wyliczaj po kolei imiona, 

aż jabłko przestanie się kręcić. 

Stworzysz udany związek z tą oso-

bą, której imię wypowiedziałeś w 

momencie, kiedy jabłko przestało 

się kręcić. 

Wiele wyczytać można z płomie-

nia świec, które stoją na stole przy 

walentynkowej kolacji. Świecie po-

winny stać stabilnie, najlepiej, że-

by każda z nich stała w takim sa-

mym świeczniku. Postaraj się, żeby 

na moment wróżenia oprócz świec 

nie było w pokoju żadnych innych 

źródeł światła. Zapal świecę zapał-

ką i przypatrz się płomieniom. 

Chwiejący się płomień oznacza, że 

bliska ci osoba wkrótce wyjedzie na 

dłużej. Duży i bardzo jasny pło-

mień świadczy, że czeka cię wielka 

miłość z kimś, kogo jeszcze nie po-

znałeś. Płomień wirujący w kształ-

cie spirali znaczy, że ktoś chce ci 

odebrać partnera lub spiskuje 

przeciwko waszemu uczuciu. Jeśli 

od płomienia idą iskry, czeka cię 

namiętny flirt, a nawet romans. 

Płomień, który pali się nierówno, 

oznacza, że przeżywać będziesz w 

najbliższym czasie miłosne wzloty i 

upadki. 

Świeca odpowie również na pyta-

nie, czy osoba, która kochasz, od-

wzajemnia twoje uczucia. Przygo-

tuj dwie puste skorupki orzecha 

włoskiego, dwie małe świeczki 

(najlepiej tortowe) i dużą miskę z 

wodą. Do każdej łupinki nalej roz-

grzanego wosku i umieść w nich po 

jednej świeczce. Postaw łupinki na 

środku miski z wodą. Zaznacz lub 

zapamiętaj, która świeczka symbo-

lizuje ciebie, a która partnera. Jeśli 

świeczki płyną równolegle do siebie 

i palą się spokojnie, twoje relacje z 

partnerem będą się świetnie ukła-

dać.  

Jeśli świeczki popłyną każda w 

inną stronę, wasz związek może 

mieć problemy. Jeśli dodatkowo 

jednak świeczka zgaśnie, któreś z 

was zerwie relację. Świeczka, która 

będzie palić się dłużej oznacza, że 

osoba, którą ona symbolizuje, 

wkłada o wiele więcej serca w 

związek niż partner. 

 

Walentynkowe  

wróżby 
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SQL TOP                                                                         

And I love you, I swear that's true. . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . I cannot live without you.   

Str. 10 

 

Z okazji zbliżających się walentynek na  naszej liście umiesz-

czamy największe hity o miłości . Znamy ich wiele ale tylko 

niektóre od wielu lat niezmiennie cieszą się waszym uzna-

niem. Oprócz piosenek, których słuchali 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 

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


Miłość jest dowolną ilością emo-
cji i doświadczeń nawiązujących do 
powodu silnej więzi. Słowo miłość 
może odnosić się do wielu różno-
rodnych uczuć, stanów i postaw, 
poczynając od ogólnego zadowole-
nia, a kończąc na silnej interperso-
nalnej atrakcji. Rozmaitość użyć i 
znaczeń, połączona z zawiłością 
opisywanych uczuć, powoduje, że 
miłość jest niespotykanie trudna do 
zdefiniowania, nawet w porówna-
niu do innych stanów emocjonal-
nych. 

 
 

 

 

7 form miłości według Sternberga: 

Lubienie: intymność, ale bez zaanga-

żowania czy namiętności. 

Zadurzenie: namiętność bez zaanga-

żowania czy intymności. 

Pusta miłość: zaangażowanie bez na-

miętności czy intymności.  

Romantyczna miłość: intymność i na-

miętność, ale bez zaangażowania.  

Niedorzeczna miłość: zaangażowanie i 

namiętność, ale bez intymności. 

Partnerska miłość: zaangażowanie i 

intymność, ale bez namiętności. 

Miłość doskonała: zaangażowanie, 

intymność i namiętność. 

Myśl miesiąca 

„Człowiek żyje po to, aby kochać.  

Jeśli nie kocha – to nie żyje” 

Miłość 
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Kulig 

 

 

 

Kulig – jeden lub kilka zaprzęgów 

konnych z przyczepionymi saniami 

w formie orszaku. Jest to rodzaj 

zabawy, której często towarzyszy 

muzyka śpiew oraz zabawa przy 

ognisku. Wieczorem częstokroć ku-

lig jest oświetlany pochodniami. Od 

XVII wieku do początku wieku XX 

kuligi były bardzo popularną roz-

rywką magnaterii. 

Obecnie kuligiem jest również na-

zywane ciągnięcie połączonych ze 

sobą sanek (za pomocą sznurków, 

linek) przez np. traktor lub samo-

chód. Rozrywka ta jest bardzo po-

pularna wśród młodzieży szkolnej, 

choć w rzeczywistości niewiele ma 

wspólnego z prawdziwymi kuliga-

Szkolne 

 kolędowanie 
Dnia  22 stycznia w naszej 

szkole odbył się konkurs ko-

lęd i pastorałek.                    

Wzięły w nim udział 

uczniowie z  klas:  I LSO, 

I TB, IILO, IILZI, III 

TOŚ. 

Konkurs wygrały dziew-

czyny z klasy  IIITOŚ 

Ewelina Aranowska i 

……. Zaśpiewały ,,Kolędę 

dla nieobecnych” i prze-

szły do kolejnego etapu 

który odbędzie się w Hut-

niku 29 stycznia. 

 

 

 

 

 

 

Zespół z klasy I TB brawurowym wykonaniem kolędy 

podbił serca publiczności. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd_zaprz%C4%99gowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sanie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Orszak&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sanie


 

Bohaterami najnowszego dzieła Borcu-

cha są licealiści z Pomorza. Jest rok 

1981, Solidarność umacnia się, ale Ja-

nek, Kazik, Staszek i Diabeł po prosu 

chcą grać punk rocka. Swą muzyką nie 

próbują walczyć z systemem, chociaż 

ich teksty przepełnione są typowym 

młodzieńczym buntem. Oczywiście nie 

brakuje miłosnego, tu iście szekspirow-

skiego wątku - jego ojciec jest wojsko-

wym, jej został internowany.  

Film jest świeży, mądry, zabawny, ka-

pitalnie zagrany, z pięknymi zdjęciami 

(fantastyczne ujęcia morza i plaży), na-

turalny, romantyczny i autentyczny. 

Borcuch znalazł idealną równowagę 

między poważnym, refleksyjnym 

aspektem obrazu (stan wojenny, Pol-

ska początku lat 80., śmierć babci) a 

jego rozrywkową stroną (muzyczna pa-

sja młodzieńców, seksualne przygody). 

Zamiast w męczeńskiej atmosferze 

przypominać nam ówczesne realia, ar-

tysta woli punktować absurdy tamtych 

czasów. Pokazuje, że pomimo przeciw-

ności losu, nasi rodacy potrafili nor-

malnie żyć i cieszyć się tym co, mają. 

Udowadnia, że nie wszystko, co wyda-

rzyło się 30 lat temu koniecznie nazna-

czone musiało być traumą i tragedią. 

Głośne brawa należą się również (a 

może przede wszystkim) za kapitalne 

kreacje aktorskie. Zachwyca nie tylko 

Andrzej Chyra, lecz głównie młodzi - 

Mateusz Kościukiewicz i Jakub Gier-

szał (w Hollywood stanowiliby już kon-

kurencję dla Roberta Pattinsona). 

Długo oczekiwany film Jamesa Ca-

merona zrealizowany z wielkim roz-

machem porównywalnym do Titani-

ca. Szacowany budżet na poziomie 

237 milionów dolarów daje mu trze-

cie miejsce pod tym względem w hi-

storii kina. Avatar został wykonany 

w dwóch technikach: tradycyjnej 2D 

i zupełnie nowej technice 3D. Zdjęcia 

do filmu zostały wykonane w 2007 

roku, natomiast na postprodukcję 

przeznaczono dwa lata. 

Avatar opowiada historię sparaliżo-

wanego byłego komandosa, który 

dostaje szansę odzyskania zdrowego 

ciała. Musi jednak wziąć udział w 

specjalnym programie militarnym o 

nazwie Avatar. W rolach głównych 

między innymi Sam Worthington, 

Sigourney Weaver, Michelle Rodri-

guez. 

Media na całym świecie ogłaszają, że 

Avatar będzie przełomem kina na 

miarę wprowadzenia w latach 20. 

dźwięku. Sam Cameron uważa, że 

będzie to film lepszy od samego Tita-

nica. 


