
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UŚMIECHNIJ  SIĘ 
   

Kwiatki z uczniowskich wypracowań: 
Św. Aleksy urodził się w zamożnej rodzinie. Gdy dorósł, został wydany za mąż.  

 

Gotyk charakteryzował się tym, że budowle (były mosiężnej postury.  

 

Aleksy po 16 latach życia mieszkając w pomyjach postanowił spisać swoje 

dzieje. 
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Dnia 08-02-2013r. w Zespole Szkół Zawodowych im. 
Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem odbył się  

I SZKOLNY KONKURS FRYZJERSKI. 
 

W konkursie zmagało się 13 młodych adeptek fryzjerstwa. Każda fryzjerka 

wykonywała fryzury na włosach 3 modelek, pomagały im również koleżanki które 

wykonywały makijaże zgodne ze stylizacją. Ogółem w konkursie wzięło udział 56 

uczennic naszej szkoły. 

Kl. 1 TUF reprezentowały fryzjerki: Paulina Kraszewska, Klaudia Bruszewska, Justyna 

Malinowska, Monika Kruszewska i Agnieszka Godlewska 

Kl. II TUF reprezentowały fryzjerki: Monika Konopko, Katarzyna Wasilewska 

Kl. III TUF reprezentowały fryzjerki: Emilia Drągowska, Dorota Grabowska, Karolina 

Żochowska, Magdalena Bondarczuk 

Kl. IV TUF reprezentowały: Martyna Łupińska, Sylwia Krysińska. 

Młode talenty spisywały się doskonale. Spod rąk uczennic zaczęły wyłaniać się 

pomysłowe fryzury i stylizacje, które wymagały dużych umiejętności twórczych, 

manualnych i znajomości zawodu. 

Każda fryzura i każda stylizacja zaskakiwała komisje konkursową w składzie: Pan 

Dyrektor ZSZ Andrzej Jamiołkowski, Pani Wicedyrektor ZSZ Maria Gąsowska, Pani 

profesor Monika Osmólska, Pani profesor Wioletta Matys oraz Przewodniczący 

Samorządu Szkolnego Maciej Komorowski ucz. III B. 

Ocena prac uczennic była bardzo trudna. 

Każdy z członków komisji miał do dyspozycji 10 punktów, które przyznawał 

poszczególnym zawodniczkom, za każdą konkurencję. 

Największa suma punktów od wszystkich członków komisji wyłoniła zwycięzców. 

- 1 miejsce zajęła ucz. kl. 3 TUF Emilia Drągowska 

- 2 miejsce zajęła ucz. kl. 2 TUF Katarzyna Wasilewska 

- 3 miejsce zajęła ucz. kl. 3 TUF Karolina Żochowska 

- 1 wyróżnienie otrzymała ucz. kl. 2 TUF Monika Konopko. 

 

Wszystkie uczestniczki konkursu otrzymały z rąk Pana Dyrektora dyplomy i upominki. 

Pomysłodawcą konkursu była Pani Wioletta Matys nauczyciel przedmiotu Pracownia 

fryzjerska, ale szczególne podziękowania należą się uczennicom, które z dumą i 

godnością prezentowały na pokazie stylizacje które wykonywały ich koleżanki 

fryzjerki. Modelkami były uczennice z TUF, THOT, TI, TUG, TPM, TTŻ, TE. 

W imieniu uczniów dziękujemy Dyrekcji i wszystkim Nauczycielom którzy w dniu 

konkursu byli tak wyrozumiali i pozwolili ze swoich lekcji zwolnić uczennice biorące 

udział w konkursie. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Próbne matury z OKE 

 

Już po raz kolejny uczniowie klas IV w naszej szkole brali udział w próbnej maturze 

organizowanej przez OKE. 

W dniach 5,6,7 lutego 2013r. uczniowie zmagali się z zadaniami z języka polskiego, 

matematyki i języków obcych. 
 

 

 

 

 

 



 

Z kopyta kulig rwie! 

 
 

 
 

 
 

Większość osób z utęsknieniem oczekuje nadchodzącej wiosny. Jednak,zamiast 

narzekać na ostatnie białe dni, uczniowie klasy 3 ekonomicznej i parę uczennic z klasy 

3 fryzjerskiej postanowili cieszyć się końcem zimy w tradycyjny sposób - podziwiali 

zimowe krajobrazy z sań zorganizowanego kuligu.  

W dniu 27 lutego pod opieką ks. Mariusza Jabłońskiego uczniowie spędzili miły dzień 

wśród śnieżnych zabaw, w akompaniamencie śmiechu i ogólnej radości. Chyba każdy 

chciałby choć czasem powrócić do dzieciństwa i wziąć udział w bitwie na śnieżki, 

prawda? Uśmiechnięte twarze uczniów w zupełności potwierdzają tę tezę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej 

 

 

Dnia 1 marca 2013 roku odbyły się spotkania w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej 

dla klas pierwszych. Tematem przewodnim spotkania była niepełnosprawność, sport 

niepełnosprawnych. Nasi uczniowie mieli wielkie szczęście, że mogli gościć na tych 

zajęciach tak utalentowaną pływaczkę jak pani Anna Omielan.  

 

 

Ania trenuje pływanie od 16 lat. Jest pływaczką białostockiego PSSON (Podlaskie 

Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych) "Start". Swoją przygodę z 

pływaniem zaczęła gdy miała 4 lata. Na początku była to forma rehabilitacji, która 

później przerodziła się w życiową pasję i trwa do dnia dzisiejszego. 

 

Była najmłodszą reprezentantką Polski na Paraolimpiadzie w Pekinie w 2008 roku. W 

2012 roku nie wzięła udziału w Londynie z przyczyn zdrowotnych, jednakże nie składa 

broni i przygotowuje się do następnej Paraolimpiady. Nasz gość w swoim dorobku 

zawodowym posiada liczne medale z Mistrzostw Polski, Europy i Świata. 

 

Ania jest osobą bardzo ciepłą, bez problemu nawiązała kontakt z naszą młodzieżą. 

Potrafiła zainteresować swoją osobą i tym czym w życiu się zajmuje. W jednym ze 

spotkań udział wziął również Dyrektor naszej szkoły. 

 

Za możliwość spotkania i ciekawą lekcję życia jaką mieliśmy okazję z Nią odbyć w 

imieniu młodzieży i nauczycieli wychowania fizycznego serdecznie dziękujemy. 

Możliwość spotkania z Anią mieliśmy dzięki P. Anecie Nienałtowskiej i naszemu 

absolwentowi Marcinowi Ł. 
 

 
 

 

 

 



 

Poznajemy stolicę Podlasia, czyli wycieczka 

krajoznawcza  
 

 

Dnia 8 marca b.r. odbyła się wycieczka do Białegostoku klas: I TE, przedstawicielek I 

T Ml, III TOUG oraz kilku dziewcząt z klasy III TUF. Pod opieką pani Wicedyrektor 

Marii Gąsowskiej, pani profesor Anety Zielińskiej, pani profesor Moniki Godlewskiej 

oraz księdza Mariusza Jabłońskiego uczniowie wyruszyli o 10.45 autokarem PKS w 

podróż do Białegostoku.  

 

 

Celem wycieczki było pogłębienie wiedzy o otaczającej nas naturze, czemu służył 

pouczający wykład Wiesława Mikuckiego i obejrzenie zbiorów zgromadzonych w 

Uniwersyteckim Muzeum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy. Podczas 

wykładu zabłysnął najlepszy uczeń w szkole: Grzegorz Perkowski z kl. I TE, który 

wykazał się wspaniałą wiedzą matematyczną i doskonale przekładał miliardy lat na 

miliony, czym zadziwił kierownika muzeum . Dodatkowo młodzież miała okazję 

sprawdzić swoje sportowe umiejętności podczas gry w kręgle oraz obejrzeć 

premierowy film w kinie Helios w Galerii Białej.  

Przed udanym seansem filmowym uczestnicy wycieczki mieli czas wolny, który mogli 

spożytkować w dowolny sposób. Płeć piękna wybrała oczywiście zakupy w ulubionych 

sklepach, tym bardziej, że wyjazd miał miejsce w Dzień Kobiet. Natomiast chłopcy 

wybrali KFC i tam uzupełniali straconą energię po całym dniu pełnym wrażeń. 

Niestety, wszystko, co dobre musi się kiedyś skończyć. Mimo to uczniowie z 

uśmiechem na twarzach wrócili do domów . Z relacji uczestników wynika, że wyjazd 

był bardzo udany. Wycieczkowicze poszerzyli swoje horyzonty oraz zacieśnili relacje 

towarzyskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacyjny kompas 
Matematyka 

Zmora większości uczniów, wymarzone (studia dla wybranych. Studiowanie 

tej królowej nauk daje gwarancję dobrej pracy w Polsce i Unii Europejskiej.  

Ten kierunek wybiera niewielu maturzystów. Czy wysokie stypendia obiecane przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyciągną chętnych do studiowania 

matematyki? Czas pokaże. Uczelnie organizują niekiedy po dwa nabory na studia, a 

nawet rekrutacje śródroczną.  

Prawdziwe oblicze matematyki  

Matematyka nie tyle jest zawodem, co sposobem myślenia. Tak naprawdę zajmuje się 

(abstrakcyjnym modelem rzeczywistości i badaniem tego modelu. W przypadku 

królowej nauk ważna jest konsekwencja w metodzie. Pewne rzeczy (przyjmuje się za 

pewnik, potem logicznie rozwija je i metodą dedukcji wnioskuje nowe fakty. 

(Matematyka jest (bliska twórczości, można (powiedzieć, że matematyk to artysta w 

swojej dziedzinie. Jednak powinni się nią zajmować ludzie, którzy są zainteresowani 

(problemami (matematycznymi i mają pewien talent do ich rozwiązywania. Ważna 

jest umiejętność (znajdowania analogii, dar pomysłowości, (odkrywczość.  

Matematyka w szkole a na studiach  

Uczniowie rzadko wiedzą, czym (naprawdę jest matematyka. Poznają cosinusy, 

sinusy, funkcje, umieją rozwiązywać pewien typ zadań i myślą, że znają matematykę. 

Potem (przychodzą na uczelnię i są zdziwieni, że na studiach (matematyka jest 

całkiem inna. (Profesorowie wymagają twórczego myślenia, a nie schematycznego 

rozwiązywania równań. Na studiach bada się problemy z różnej perspektywy, 

porównuje z innymi teoriami matematycznymi. To sprawia, że absolwenci szkół 

średnich mają trudności z adaptacją, bo studia są bardziej abstrakcyjne. Studiowanie 

matematyki wymaga systematyczności, gdyż ta wiedza nadbudowuje się na 

fundamencie *zdobytych już umiejętności. Jeśli ktoś ma luki w danym fragmencie, to 

nie poradzi sobie z problemami, (które pojawią się później. Jednak dla osób 

(naprawdę interesujących się matematyką, studia mogą stać się wielką 

przyjemnością.  

Specjalista matematyk  

Matematyka znajduje zastosowanie w tak wielu dziedzinach, że wybór specjalizacji 

jest niemały, np. matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach, zastosowania rachunku 

prawdopodobieństwa i statystyki, matematyka z informatyką, biomatematyka, 

matematyka (nauczycielska, (matematyka teoretyczna. Godziny spędzane na 

laboratoriach z matematyki, (informatyki, ekonomii, fizyki, przedmiotów 

(technicznych pozwalają studentom (poznać (praktyczne zastosowania królowej nauk.  

Praca  

Matematycy odnajdą się wszędzie tam, gdzie potrzebne są skomplikowane 

przeliczenia (matematyczne, znajomość przetwarzania danych. (Mogą być na przykład 

zatrudniani w bankowości, jako maklerzy giełdowi, jako specjaliści do opracowań 

statystycznych w urzędach i innych instytucjach, jako pracownicy ośrodków 

badawczych i obliczeniowych. Mogą również uczyć matematyki w szkole po 

ukończeniu specjalności nauczycielskiej.  

Uczelnie  

Uniwersytety: Białystok, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, 

Szczecin, Toruń, (Warszawa, Wrocław, Zielona Góra,  



Uczelnie techniczne: Politechniki: Częstochowska, Gdańska, Śląska, Krakowska, 

Łódzka, Radomska, Warszawska, Wrocławska; Akademia Górniczo-Techniczna w 

Krakowie,  

Uczelnie pedagogiczne: Akademie: Bydgoska im. J. Długosza w Często-chowie, 

Świętokrzyska w Kielcach, Pedagogiczna w Krakowie, Podlaska w Siedlcach, Pomorska 

Akademia Pedagogiczna w Słupsku. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Teksty nauczycieli i uczniów 

N: Co tu jest napisane?  

U: Nie wiem... „lol”?  

N: Tu nie jest napisane „lol” tylko 1d!  

 

U: A jaki będzie wzór tego „jadek magnezu”?  

N: Jaka będzie odpowiedź?  

 

U: Yyy... przepraszam, (zamyśliłam się.  

N: Proszę nie zamyślać się, (troszkę czasu zostawimy, (pozwolimy się zamyślać. 
 
 

Aforyzmy, maksymy, sentencje 

Jeśli się nie przechodzi i nie odświeża ścieżek myślowych, 

zaczynają zarastać. 

Herbert George Wells 

W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne 

działanie. 

Anatol France 

Dzięki mózgowi myślimy, że myślimy. 

Ambrose Bierce 

Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone, jak 

rozum; każdy uważa, że ma go dosyć. 

Jacques Tati 



Rzeczą zmysłów jest oglądać, rzeczą intelektu myśleć. 

Emanuel Kant 

Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał 

wszechświat. 

Galileusz 

W każdej nauce tyle jest prawdy, ile w niej jest matematyki. 

Emanuel Kant 

Między duchem a materią pośredniczy matematyka. 

Hugo Dyonizy Steinhaus 


