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CO CZEKA CIEBIE W 2012 ROKU ? 
HOROSKOP CAŁOROCZNY. 

 
BARAN (21.03 – 19. 04) Dla Baranów pierwsza połowa roku będzie trudna. W efekcie 
często mogą mieć poczucie, że życie jest nudne i nic się ciekawego nie dzieje. Od połowy 
lipca Jowisz wejdzie do sprzyjającego Baranom znaku Bliźniąt i druga połowa roku upłynie 
im w lepszej atmosferze. Będą miały wokół siebie ruch, mnóstwo ludzi, wesołe towarzystwo. 
Miło ść 8/10 Praca 5/10 Zdrowie 3/10 
BYK(20.04 – 22. 05) Byki będą mogły zaliczyć rok 2012 do udanych. Będą miały dużo wiary 
w siebie, poczucie szczęścia i pomyślności. Zaskarbią sobie życzliwość innych ludzi. 
Samotne Byki będą nastawione na poszukiwanie swej drugiej połówki i mają wszelkie dane, 
aby wejść w satysfakcjonujący związek. 
Miło ść 9/10 Praca 7/10 Zdrowie 7/10 
BLI ŹNIĘTA  (23.05 – 21. 06) Bliźnięta w pierwszej połowie roku będą musiały 
podporządkować się rutynie, powinny postarać się nie spóźniać i spróbować lepiej 
organizować sobie czas i życie. Mogą mieć skłonność do przepracowywania się,  
do podejmowania się zbyt wielu zobowiązań Natomiast druga połowa roku  
zapowiada się wspaniale. Będą miały fantastyczne samopoczucie, nieustająco dobry  
humor i świetne pomysły. 
Miło ść 7/10 Praca 5/10 Zdrowie 4/10 
RAK  (22.06 – 22.07) Raki zdecydowanie będą miały lepszą pierwszą połowę roku. Będą 
wtedy mogły żyć spokojnie, bez wielkich wstrząsów. Mogą liczyć na dobre samopoczucie, 
życzliwość ludzi wokół siebie. Druga połowa roku przyniesie im zmienne szczęście.  
Mogą mieć więcej pracy i może ona być dość ciężka, ale ich sytuacja się ustabilizuje. 
Miło ść 7/10 Praca 7/10 Zdrowie 7/10 
LEW  (23.07 – 23.08) Pierwsza połowa roku upłynie im pod znakiem pracy, wypełniania 
obowiązków, do czego nie będą miały natchnienia i często będą narzekać na nudę i szarość 
codzienności. Natomiast w drugiej połowie roku będą mogły sobie pozwolić na więcej 
rozmachu. Będą miały szczęście do finansów, korzystnych umów i udanych transakcji. 
Miło ść 7/10 Praca 6/10 Zdrowie 7/10 



PANNA (24.08 – 22.09) Panny w pierwszej połowie roku będą w swoim żywiole. Będą 
jeszcze bardziej niż zwykle pracowite, wszystko będą robić sprawnie i szybko, będą świetnie 
zorganizowane. Mogą spodziewać się szczęścia w wielu sprawach, bardziej uwierzą w siebie 
i swoje możliwości, a to może prowadzić do osiągania sukcesów w różnych dziedzinach.  
W drugiej połowie roku muszą uważać, żeby nie przeceniać swoich sił i powinny włączyć 
swoją wrodzoną ostrożność i analizować każdy krok, żeby nie wpędzić się w kłopoty. 
Miło ść 8/10 Praca 10/10 Zdrowie 7/10 
WAGA  (23.09 – 22.10) Wagi w pierwszej połowie roku będą ciężko pracować, a przy tym 
będą często znudzone obowiązkami i rutyną. Druga połowa roku zapowiada się wspaniale. 
Wszelkie przedsięwzięcia zostaną uwieńczone sukcesem. Będą miały dobre samopoczucie, 
zaskarbią sobie sympatię ludzi, mogą liczyć na wygrane w grach losowych. 
Miło ść 7/10 Praca 5/10 Zdrowie 4/10 
SKORPION (23.10 – 21.11) Rok upłynie im spokojnie, będą mogły odpocząć po wytężonej 
pracy w ubiegłym roku i zająć się sprawami przyjemniejszymi niż tylko praca. Szczególnie 
korzystna będzie dla nich pierwsza połowa roku Mogą mieć różne ciekawe propozycje  
i interesujące perspektywy, niemniej jednak powinny podchodzić do nich na spokojnie,  
bez emocji, żeby nie dać się wciągnąć w nieprzemyślane do końca sprawy, które mogą 
zakłócić im spokój. 
Miło ść 6/10 Praca 5/10 Zdrowie 6/10 
STRZELEC  (22 11 – 21. 12) Strzelce w roku 2012 mogą spodziewać się dobrej passy.  
Będą miały dużo szczęścia w finansach, mogą również liczyć na wygrane w różnych grach. 
Wakacje będą wyjątkowo sprzyjać rozwijaniu bliskich relacji, harmonijnej współpracy  
z innymi i wolne Strzelce mogą teraz poznać miłość swego życia, a Strzelce pozostające  
w związkach będą doskonale rozumieć się z partnerem. 
Miło ść 9/10 Praca 7/10 Zdrowie 6/10 
KOZIORO ŻEC (22.12 – 19. 01) Koziorożcom uda się w tym roku wiele osiągnąć, choć 
mogą napotkać również na wiele przeszkód na swej drodze. Mogą dostawać pomyślne 
wiadomości i propozycje dotyczące praktycznie każdej dziedziny życia. W pierwszej połowie 
roku będą bardzo poważnie traktować wszelkie zobowiązania i nowe znajomości, mogą  
też podjąć ważne decyzje dotyczące swej przyszłości i zdecydować się na stały związek  
z poznaną teraz osobą. 
Miło ść 7/10 Praca 9/10 Zdrowie 3/10 
WODNIK (20. 01 – 18. 02) Dla Wodników rok 2012 będzie szczęśliwy, szczególnie  
w drugiej połowie. Mogą spodziewać się dobrych wiadomości, szczęśliwych zbiegów 
okoliczności, mogą liczyć na miłe niespodzianki od losu Natomiast pierwsza połowa roku 
upłynie im pod znakiem nudnych zajęć. Powinny wtedy pamiętać, że nic nie trwa wiecznie,  
a koło fortuny wciąż się obraca. Poza tym, powinny docenić spokojny czas stabilizacji,  
który może wydawać się nudny, ale daje im poczucie bezpieczeństwa i możliwość rozwoju. 
Miło ść 9/10 Praca 7/10 Zdrowie 7/10 
RYBY  (19.02 – 20.03) Ryby w pierwszej połowie roku mogą często popadać w 
melancholijne nastroje, a przede wszystkim będą miały niechęć do wszelkich działań.  
Praca i obowiązki będą wydawały się im zbyt ciężkie. W drugiej połowie, powinny unikać 
wchodzenia w nowe przedsięwzięcia, choćby nie wiedzieć jak piękne się wydawały,  
gdyż mogą mieć zbyt niefrasobliwe podejście i mało realistyczne wizje. 
Miło ść 4/10 Praca 6/10 Zdrowie 5/10 
 

 



STUDNIÓWKA 2012 

 
Ponad setka osób bawiła się na balu studniówkowym klas IV Zespołu Szkół Nr 1  
w Bratoszewicach. Zaangażowanie młodzieży, współpraca z nauczycielami i wychowawcami 
przyniosły nieoczekiwane rezultaty, które mieliśmy okazję zobaczyć 21 stycznia bieżącego 
roku w Sali ‘Balentino’. 
Uroczystość, która rozpoczęła się równo o godzinie 19.00, poprowadzili: Anna Ciołek, 
Martyna Wosztyl i Krystian Frątczak. Po przemówieniu pani Dyrektor Magdaleny 
Mackiewicz i Wójta Gminy Głowno pana Marka Jóźwiaka wzniesiono toast lampkami 
szampana. Następnie uczniowie złożyli podziękowania  pani Dyrektor, swoim 
wychowawcom i rodzicom wręczając im ogromne bukiety kwiatów. Część oficjalną 
zakończyły takty niezwykle dostojnego poloneza i  odświętnie ubrani  uczniowie 
zaprezentowali układy  tego tradycyjnego tańca, przygotowane przez nauczycielkę 
wychowania fizycznego panią Joannę Borasik. O godzinie 22.00 przyszedł czas na część 
artystyczną, przygotowaną przez uczniów klas maturalnych pod kierunkiem pani Anny 
Pieczykolan.  Już sam widok wchodzących na salę dwóch starszawych absolwentów naszego 
technikum, wprawił widownię w wyśmienity humor i zapowiadał świetną zabawę podczas 
przedstawień.  W roli staruszków wspominających lata szkolne mogliśmy zobaczyć Dawida 
Kujawiaka i Łukasza Sidorczuka.  Następnie gromkimi brawami zostali przywitani Sergiusz 
Biernacki i Sebastian Piestrzeniewicz, którzy przybliżyli nam rozterki podczas dyżuru pani 
profesor Beaty Jachurskiej i pani Aleksandry Twardowskiej. Krótkie spódniczki, podarte 
rajstopy, peruki i przezabawne stwierdzenia doprowadziły publiczność do łez śmiechu. 
Dominik Zuchora i Przemysław Dziewiór jako wyluzowani dresiarze pokazali nam, że nauka 
nie sprawia im najmniejszego kłopotu. Natomiast Iwona Gajek(teściowa), Iwona 
Redzisz(ukochana córeczka mamusi) i Michał Berczak(zięć), odbyli typową rozmowę o 
szkolnych problemach syna, podczas której Michał, dowiedział się że ma dziecko :).   
Ostatnim kabaretem pochwaliła się klasa IVAR. Marcin Palmowski „Hiszpan” w roli starszej 
pani profesor próbował prowadzić lekcję z kujonem – Dominikiem Kosmą, dresiarzem- 
Rafałem Ścieżko i pozostałymi „uczniami”, którymi okazali się m.in. pani Dyrektor, 
wychowawca klasy IVAR, pani Dorota Krzymińska, pani Beata Jachurska  
oraz pani Aleksandra Twardowska.  
 



Na koniec wszyscy mogli zaśpiewać razem z Wojtkiem Domińczykiem piosenkę 
„Jasnowłosa” zespołu Milano. Oczywiście ze specjalną dedykacją dla swojej jasnowłosej 
wychowawczyni- pani Anny Pieczykolan. 
Po skeczach, Anita Marciniak i Damian Jamroch zapowiedzieli rozpoczęcie się  
Gali Nauczycielskich Oscarów – nazwanych „Bratkami”. Laureatami okazali się: 

• Pani Dyrektor Magdalena Mackiewicz - „Złoty Kaganek” i „Mina Roku” 
• pani Dorota Krzymińska - „Mikrofon Roku" i „Jedynkowiec Roku” 
• pani Joanna Borasik - „Gumowe ciało” 
• pani Elżbieta Czesny - „Szalony Naukowiec” i „Słowik Roku” 
• pan Łukasz Sobczyk - „Debiut Roku” 
• pani Aleksandra Twardowska - „Złote Lusterko” 
• pani Beata Jachurska - „Mobilizacja sił zbrojnych” 
• pani Agnieszka Stępczyńska - „Jedynkowiec Roku” 
• pani Katarzyna Rosiak- Misztal - „Żartowniś Roku” 
• pani Jolanta Wyszomierska - „Gorący Uśmiech” i „Bratnia Dusza” 
• pani Justyna Sitek - „Złota Katarynka” 
• pan Tomasz Piestrzeniewicz - „Luzak Roku” i „Mobilizacja sił zbrojnych” 
• pan Cezary Wójcik - „Złoty Wykładowca 
• pani Anna Pieczykolan - „Gorący Uśmiech” 
• pani Beata Brzezińska - „Złoty Pazurek” 
• pani Lucyna Gasińska - „Anielska cierpliwość” 
• pani Elżbieta Biernaciak - „Spokojnej mocy dostojnej” 
• pani Agnieszka Wasilewska - „Debiut Roku” 
• pani Krystyna Nikodemska - „Strażnik Teksasu” i „Wróżka Czystości” 

Wszyscy laureaci w nagrodę otrzymali szarfę zrobioną z papieru toaletowego i Bratka :). 
Podziękowania dla wychowawców są zawsze najbardziej wzruszającym momentem 
balów studniówkowych. Tak było i tym razem. Pani profesor Annie Pieczykolan 
dziękowała klasa IVTL przedstawiając  zbiór przykazań wzorowego ucznia,  
a Anna Ciołek zaśpiewała piosenkę „Czas nie będzie na nas czekał”. Klasa podarowała 
swojej wychowawczyni ogromnego, pluszowego misia będącego wyrazem miłości jaką 
darzą swoją wychowawczynię uczniowie IVTL.  Klasa IVTGŻ, pod przewodnictwem 
Rubixa (Sergiusza Biernackiego) zaśpiewała dla pani profesor Agnieszki Stępczyńskiej 
swoją wersję „Czerwonych Korali”. W tym przypadku wyrazem miłości  
dla wychowawczyni było namalowane szminką serce na torsie dyrygenta, który  
na kolanach rozerwał marynarkę przed panią profesor. Na koniec wystąpiła klasa IVAR  
z własną piosenką ułożoną na melodię „Cztery razy po dwa razy”. Z tekstu 
dowiedzieliśmy się, m.in., że pan profesor Tomasz Piestrzeniewicz  w razie wagarów 
swoich wychowanków nie zwleka – „bierze za komórkę swą  i obdzwania każdy dom”. 
Pan profesor od swoich uczniów otrzymał butelkę szampana Piccolo i drewniany 
pierścień ze zdjęciem swojej klasy w środku. (Dodajmy, że klasa IVAR nieoficjalnie 
nazywana jest „Drużyną Pierścienia”.) Wychowawca został porwany przez męską część 
klasy i kilkakrotnie podrzucony :). 
Eleganckie kreacje, klasyczne garnitury i wytworna sala nadały odpowiedniego nastroju 
temu wydarzeniu. Zabawa była wyśmienita i trwała do białego rana. Życzymy, aby 
uśmiechy na twarzach tegorocznych maturzystów nie znikły także podczas egzaminów 
maturalnych. 

 
 



 
 
 
Zeszłoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów w Zespole Szkół Nr 1 w 
Bratoszewicach została uczennica klasy  
III Technikum Logistycznego. O tym jak 
zostać stypendystką i innych aspektach 
tego wyróżnienia zgodziła  się 
opowiedzieć nam Aneta Olszewska. 
Redaktor: Czy kiedykolwiek myślałaś że 
to właśnie Ty zostaniesz stypendystką? 
Aneta Olszewska: Hmm.. Powiem tak,  
w gimnazjum nawet o tym nie myślałam, 
natomiast jeżeli chodzi o szkołę średnią, 
stało się to moim celem, że tak to nazwę 
wyzwaniem. 
R:Pochwal się  średnią.. 
A:  Moja średnia w ubiegłym roku 
szkolnym wynosiła 5.0 
R:A jaka była w gimnazjum? 
A:Nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś  
w granicach 3,2-3,4. Jak widać nie jest ona 
zadowalająca i pozwolę sobie nazwać się 
przykładem osoby, która potwierdzi 
słuszność stwierdzenia: „ jak się chce  
to się potrafi” ☺ 
R:Czyl to nasza szkoła zapewniła  
Ci to wyróżnienie? 
A:Z ręką na sercu mogę zapewnić że bardzo mi w tym pomogła.  
Nie tylko poprzez wspaniałą współpracę, ale także w dostarczeniu dokumentów 
niezbędnych do rekrutacji.  
Szczególnie dziękuję pani prof. Monice Pawlak-Kalinowskiej. 
R:Sukces oczywiście zawdzięczasz tylko sobie, ale czy ktoś jeszcze Ci pomógł? 
Rodzice, nauczyciele, znajomi? 
A:Oczywiście pomogli mi moi znajomi i rodzina- motywując mnie oraz 
nauczyciele solidną współpracą i miłą atmosferą.  
R:Jakie to uczucie nazywać siebie stypendystką? 
A:Na to pytanie nie udzielę zbyt wielu informacji, ponieważ nie stosuję tego 
tytułu. Jestem osobą skromną i nie lubię chwalić się swoimi sukcesami. 
R:Zdradź nam przepis na to, jak zostać stypendystką. 
A:  Przede wszystkim to przyjazne nastawienie do naszej szkoły oraz PILNA 
SYSTEMATYCZNA NAUKA! 
R:Gratuluję i dziękuję za wywiad!   

„Jak się chce, to się potrafi!”  



Walentynki 
14 luty 

 Walentynki - coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. 
Nazwa pochodzi od św. Walentego, 
którego wspomnienie liturgiczne w Kościele 
katolickim obchodzone jest również tego dnia. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów 
zawierających wyznania miłosne (często pisane 
wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej 
Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. 
Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał 
się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami                                                                                              
 

 

Tradycje i zwyczaje 

Stałym niemalże elementem Walentynek jest wzajemnie 
wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. 
Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone 
walentynkowym wierszykiem a często 
i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również 
zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi 
upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, pluszowych 
maskotek jak również bardziej osobistych elementów 
garderoby.   

 

Walentynki w Polsce 

Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury 
francuskiej i krajów anglosaskich, a także wraz z kultem świętego 
Walentego z Bawarii i Tyrolu. Święto to konkuruje o miano 
tzw. święta zakochanych z rodzimym 
świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały lub 
Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. 

Czerwone serce, będące 
symbolem walentynek. 



Walentynkowe 
życzenia dla 

uczniów szkoły☺  
 

 
Dam Ci serce swe czerwone  
w nim gor ąca miło ść płynie,                                                                                  
Ty mi dasz serduszko swoje 
i kochajmy si ę oboje. 
 
  
Że Cię kocham dobrze wiesz, 
Daj mi kosza je śli chcesz! 
Lecz ja dzisiaj - co mi tam, 
100 całusów Tobie dam ! 
 
  
Nie wiem co si ę ze mną stało, 
wszystko mi si ę poMIŚało… 
serce moje oszalało 
i si ę w Tobie zakochało! 
 
W dzień świętego Walentego. 
Nie chc ę spotka ć się z koleg ą. 
Nie chc ę bawi ć się z rodzink ą. 
Chcę być Twoj ą Walentynk ą! 
 
 
Kocham ró że, obłoki, 
Kocham świat szeroki, 
Kocham gwiazdy na niebie, 
A najbardziej kocham Ciebie! 
  

 
W Dniu Świętego Walentego 
masz życzenia z serca mego! 
Od pocz ątku znajomo ści 
w moim sercu stale go ścisz. 
 

 
Ten li ścik z całusem dzi ś do 
Ciebie leci, 
Humor Ci poprawi, a sercu żar 
roznieci, 
Pomyśl dzisiaj o mnie tak  
słodko i miło, 
Żeby w środku zimy cieplej si ę 
zrobiło.    
     
    
 
Ulica - t ęsknota 
Numer - miło ść złota 
Adresat - kocham Ci ę 
Nadawca - 
domy śl si ę 
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TOP 10 
1. Pitbull, Chris Brown - International Love 
2. Michel Telo - Ai Se Eu Te Pego 
3. LMFAO - Sorry For Party Rocking 
4. Romano & Sapienza, Rodriguez - Tacata 
5. Jula- za każdym razem  
6. Sylwia Grzeszczak - Karuzela 
7. Dj Fresh, Rita Ora - Hot Right Now 
8. Lana Del Rey - Video Games 
9. Olly Murs - Dance With Me Tonight 
10. Jessie J - Domino 

ANKIETA  
JAK SPĘDZIŁEŚ/AŚ FERIE? 

• Ekscytująco 13% 
• Nudno 10% 

• Imprezowo 23% 
• W domu 32% 

• Uczyłam/łem się do matury :) 16%  
• W górach 6% 

Trudne pytania ; )Trudne pytania ; )Trudne pytania ; )Trudne pytania ; )    
Jakie jest skrzyżowanie kota z węglem? 

- Miał. 
Dlaczego piłka nożna to nie jest sport dla dziewczyn? 

- A znasz taką, która wytrzyma 90 minut w towarzystwie innych lasek, ubranych tak samo jak ona? 
Jak się nazywa potomek krowy? 

- Pokrowiec. 
Jakie miasto żegna się z ryżem? 

-Paryż. 
Jaki jest największy las? 

-Las Vegas 
Wymarzona szkoła wszystkich uczniów? 

-Zamknięta. 
Jak się nazywa przesolona firanka? 

-Zasłona. 

Dziwne Święta – LUTY/MARZEC 
17 lutego - Światowy Dzień Kota 

27 lutego - Dzień Niedźwiedzia Polarnego 
5 marca - Dzień Teściowej; Dzień Dentysty 

11 marca - Dzień Sołtysa 
14 marca - Światowy Dzień Liczby Pi 
18 marca - Europejski Dzień Mózgu 

29 marca - Dzień Metalowca 


