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ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów 

na spotkania Koła Redakcyjnego  w każdy wtorek o 

godzinie 16.00 w bibliotece szkolnej. 

   Bądź z nami na bieżąco, sprawdzaj szkolnego facebook’a i Instagrama! 

            FB: https://www.facebook.com/zs1marki/  IG: lo_marki 

Dobrych ocen 

     

nie kupisz… 

Ale dobrą  

bluzę już TAK! 

Adrian Józefowicz kl. 1cg 

https://www.facebook.com/zs1marki/
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Wszystko co dobre,  
szybko się kończy... 

Zuzanna Wicka 1bg 

 Wakacje to wynalazek starożytnych Rzymian, ich nazwa wy-

wodzi się z łaciny. Vacatio – uwolnienie, oswobodzenie. 

 Wakacje, czym jest ten czas wolny? Dwoma miesiącami przerwy od 

nauki, czy chwilą dla siebie polegającą na rozwijaniu swoich pasji, spo-

tkaniach ze znajomymi? To czas, który można poświecić na granie w gry, 

ciągłe  imprezy, ale czy wtedy dni nie zaczynają się zlewać? Poniedzia-

łek mylić się z piątkiem? Wakacje są odskocznią od szkolnej rutyny, ob-

owiązków, nauki. Czy to oznacza jednak, iż powinniśmy go 

”zmarnować”?  

Czy wakacje nie powinny być momentem na robienie rzeczy niedostęp-

nych w okresie nauki? Być czasem obozów sportowych, wycieczek za 

granicę, spotkań z przyjaciółmi na festiwalach. Każdy inaczej identyfi-

kuje dobrze spędzone wakacje i skupia się na innych możliwościach tej 

przerwy. Może mimo to warto zastanowić się jak je spędzić, robiąc rze-

czy, na które jest okazja. Sprawić, aby czas nie uciekł nam przez palce, 

zostawiając dziurę w miejscu, gdzie mogłyby zostać zapisane piękne 

wspomnienia i nowe umiejętności.  
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Wakacyjne chwile  

uchwycone na fotografiach 

 Z każdego wyjazdu przywozimy 

na pamiątkę nie tylko suweniry, pocz-

tówki czy magnesy na lodówkę, lecz 

również mnóstwo fotek. Fotografie 

pozwalają na utrwalenie pięknych 

miejsc i wyjątkowych momentów na 

zawsze.  

Miejsce: Kreta, fot. Tomasz Nieborek 1cg 
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2 września - Rozpoczęcie roku szkolnego 

10 września - Warsztaty kulinarne w Centrum Aktywności Fizyczna  

13 września - Quiz dotyczący wiersza ,,Lokomotywa" z okazji rocznicy 125 urodzin Juliana Tuwima 

17 września  - Udział w uroczystościach uczczenia pamięci poległych w 80 rocznicę napaści ZSRR na 

Polskę 

20 września - Quiz Wiedzy o szkole 

20 września - Koncert filharmonii dla klas 1 „Chopin, poeta fortepianu”  

20 września - Wizyta klas II w Ośrodku Zdrowia - Prawa Pacjenta - prelekcja z klasami 3 ABC oraz 2 A 

20 września - Wizyta uczniów w przedszkolu - wychowanie przedszkolne. Rozmowa z psychologiem. 

Zajęcia w ramach WDŻ. 

26 września – Koncert skrzypcowy Tomasza Dolskiego 

27 września – Zawody sportowe  

30 września - Przesłuchanie do zespołu wokalno-instrumentalnego Moczul Band  

30 września —1 października - Wyjazd integracyjny klas 1 do Wrocławia  

1 października - Puzzle ,,Autoportret z siedmioma palcami"  

7 października - Wycieczka do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – klasy 2 i3  

7 października - Zawody sportowe - Biegi przełajowe 

7 października – Przesłuchanie do zespołu wokalno-instrumentalnego Moczul Band 

8 października – Wycieczka do ozyszczalnia ścieków Czajka . Edukacja ekologiczna  

8 października – Z wizytą w Urzędzie Miasta – w ramach przedmiotu Prawo Społeczne  kl. 3 

10 października - Lekcja z Generałem Motylem w kinie Atlantic. – kl. 2c 

11 października - Koncert zespołu Wah-Wah Brass 

11 października - Quiz Zdjęcia z dzieciństwa 

15 -16 października - Wyjazd Integracyjny klas 1 do Lublina 

16 października - 77. Rocznica 10 Powieszonych Więźniów Pawiaka i uroczyste otwarcie Skweru 

Pamięci Narodowej 

20 października - Udział uczniów klas 3 – wolontariuszy akcji #komórkomania - w pikniku rodzinnym 

„Kultura, historia i militaria” organizowanym przez Miasto Marki 

Październik w naszej szkole  

- miesiącem Dawców Szpiku – akcja #komórkomania – szczegóły w następnym numerze gazetki! 

- wystawa na holu głównym ,,Anioły też czytają" 

- wystawa prac w bibliotece ,,Sztuka jest dopełnieniem natury" autorstwa Alicji Jóźwiak  

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 
2019 

Kacper Osiecki (2aLO) 



STR.7 aktualności Oksford 

   Nowi 
    Nauczyciele 

 

Na początku roku szkolnego 2019/20 doszli nie tylko nowi uczniowie,  

ale także nowi nauczyciele a oto oni: 

 

1. Dobosz Piotr – j. angielski 

2. Izdebska Monika – j. angielski 

3. Król Iwona – j. polski 

4. Kryszczak Grzegorz – Wiedza o Społeczeństwie 

5. Łuczak Paweł – fizyka 

6. Małecka Elżbieta – chemia/przyroda 

7. Pindel Dawid – religia  

8. Rakowicz Krystyna – biblioteka 

9. Wieczorek Kinga – j. angielski 

https://operon.pl/Aktualnosci/Po-szkole/Finalisci-konkursu-Nauczyciel-Roku-

https://operon.pl/Aktualnosci/Po-szkole/Finalisci-konkursu-Nauczyciel-Roku-2019


4-lenie klasy dla uczniów po szkole 

podstawowej: 

Klasa I A – matematyczno-

ekonomiczna 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, 

język angielski 

Przedmioty uzupełniające: ekonomia 

w praktyce, edukacja prawna 

 

Klasa I B – pedagogiczno-

psychologiczna 

Przedmioty rozszerzone: język polski, 

język angielski 

Przedmioty uzupełniające: podstawy 

pedagogiki i psychologii  

 

Klasa I C – dziennikarsko-językowa 

Przedmioty rozszerzone: język polski, 

język angielski 

Przedmioty uzupełniające: warsztaty 

dziennikarskie, konwersacje językowe 

 

Klasa I D – menadżersko-prawna 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, 

język angielski 

Przedmioty uzupełniające: podstawy 

zarządzania i marketingu, edukacja 

prawna 

3-lenie klasy dla uczniów po gimna-

zjum: 

Klasa I AG – matematyczno-

ekonomiczna 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, 

język angielski 

Przedmioty uzupełniające: ekonomia 

w praktyce, edukacja prawna 

 

Klasa I BG – pedagogiczno-

psychologiczna 

Przedmioty rozszerzone: język polski, 

język angielski 

Przedmioty uzupełniające: podstawy 

pedagogiki i psychologii  

 

Klasa I CG – dziennikarsko-

językowa 

Przedmioty rozszerzone: język polski, 

język angielski 

Przedmioty uzupełniające: warsztaty 

dziennikarskie, konwersacje językowe 

 

Klasa I DG – menadżersko-prawna 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, 

język angielski 

Przedmioty uzupełniające: podstawy 

zarządzania i marketingu, edukacja 

prawna 

Nowe klasy – profile na rok 2019/2020 
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Dzień Edukacji Narodowej 
Dawniej  Dzień Nauczyciela (1982r.)   

 

Tomasz Nieborek 1cg 

 Jest to święto polskiej oświaty, oraz szkolnictwa wyższego. Zostało usta-

nowione 27 kwietnia 1972r. a obchodzone jest 14 października. Jako Dzień 

Edukacji jest świętowane od 1982r. na mocy ustawy Karta Nauczyciela. 

Święto to jest upamiętnieniem powstania KEN (Komisji Edukacji Narodo-

wej). Z inicjatywą tego święta wyszedł król Stanisław August Poniatowski. 

Pomysł został zrealizowany przez sejm zbiorowy 14.X.1773r. Wiele osób na-

dal mówi o tym dniu, że jest to Dzień Nauczyciela.  

Ciekawostką jest fakt, że Światowy Dzień Nauczyciela jest obchodzony 5 paź-

dziernika. Jest on objęty patronatem UNESCO. Dzień ten obowiązuje od roku 

1994, ma być pamiątką podpisania „Rekomendacji w sprawie statusu nau-

czyciela” w 1966r, która została opracowana przez UNESCO. W Polsce uzna-

wany jest od 1997 roku.  
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SZKOLNE PRZERWY NIE 
MUSZĄ BYĆ NUDNE!  

 11-go października podczas dłu-

giej przerwy uczniowie wraz z nau-

czycielami mieli możliwość poczuć 

dreszczyk emocji oraz odkryć w so-

bie ducha rywalizacji. A to wszystko 

przy pomocy telefonu komórkowego 

i oczywiście dzięki nauczycielom, 

którzy z  okazji zbliżającego się Dnia 

Nauczyciela umilili uczniom czas.  

Na długiej przerwie,  mogliśmy za-

grać w kahoota, odgadując, kto znaj-

duje się na przedstawionym zdjęciu. 

Były to zdjęcia nauczycieli z dzieciń-

stwa. Śmiechu było co nie miara, a 

na korytarzu wrzało  od okrzyków     

i głośnych spekulacji na temat tych  

wyjątkowych zdjęć. Taka okazja 

mogła zdarzyć się tylko raz. Trój-

ka uczniów swoim sprytem i spo-

strzegawczością zdobyła podium. 

Kto nie widział niech żałuje!  

Aleksandra Staszewska 
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Zdj. Marlena Rymer-Rymarczyk 

Moje notatki  
   z wyjazdu integracyjnego  

30 września wraz z innymi klasami pierwszymi po podsta-
wówce pojechaliśmy na wycieczkę do miasta nazywane-
go Wenecją północy czyli do malowniczego Wrocławia. 

Spacerowaliśmy z pilotem szlakiem wrocławskich krasnali. Od-

wiedziliśmy ZOO, Park Szczytnicki oraz Ogród japoński. Widzieli-

śmy również niesamowitą Panoramę Racławicką. Moim zda-

niem najbardziej interesująca była wizyta w Zoo, gdzie zoba-

czyliśmy wiele gatunków zwierząt i odwiedziliśmy niedawno 

otwarte Afrykarium. Do Marek wróciliśmy 1 października. Była to 

niezapomniana wycieczka dzięki której lepiej poznaliśmy się 

wzajemnie.  

Paulina Januszek (kl. 1b) 
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Wrocław 
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 W dniach 15-16 października klasy pierwsze po gimna-

zjum udały się na wycieczkę integracyjną do Lublina. 

Wycieczka wyglądała w następują-

cy sposób: 

15 października 

1. Wszyscy spotkaliśmy się o 7:15 

pod szkołą na zbiórce. 

2. Około godziny 8 wyruszyliśmy w 

drogę do stolicy województwa 

lubelskiego. 

3. Po 3 godzinach dojechaliśmy 

na miejsce. 

4. Zrobiliśmy zdjęcie grupowe i 

mieliśmy chwilę czasu wolnego. 

5. Udaliśmy się na zwiedzanie ka-

plicy Św. Trójcy na zamku w Lu-

blinie. 

6. Po zobaczeniu kaplicy udaliśmy 

się na lekcje do muzeum Józefa 

Czechowicza. 

7. Po zakończonej wizycie, udaliśmy się na rynek na obiad. Każdy 

mógł wybrać gdzie chce zjeść. Większość osób wybrała McDo-

nald’s, lub Burger Kinga. 

8. Kiedy wszyscy już się najedli, rozpoczęła się gra miejska. Każda 

klasa dostała mapę z zaznaczonymi punktami, przy których trze-

ba było zrobić zdjęcie i wykonać zadanie. Był to bardzo cieka-

wy sposób na zwiedzanie najważniejszych atrakcji miasta. A oto 

wyniki gry: 

LUBLIN—KAZIMIERZ DOLNY 
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Tomasz Nieborek z kl. 1cg 

a) 1 miejsce- klasa 1BG 

b) 2 miejsce – klasa 1CG 

c) 3 miejsce – klasa 1DG 

d) 4 miejsce – klasa 1AG 

9. Następnie udaliśmy się do hotelu, aby zjeść obiadokolację, 

oraz chwilę odpocząć 

10. O 20:30 rozpoczęła się gra terenowa w lesie. 

11.  Po grze wszyscy wrócili do hotel. 

16 października 

1. Dzień rozpoczęliśmy od śniadania, po którym wszyscy się spako-

wali i opuściliśmy hotel. 

2. Pojechaliśmy w okolice Lublina na rożnego rodzaju gry integra-

cyjne, w tym laser tag. 

3. Po 2,5 godzinach spędzonych w tym miejscu pojechaliśmy do 

Kazimierza Dolnego, w międzyczasie robiąc przerwę na stacji. 

4. W Kazimierzu czekała nas gra miejska. 

5. Niestety, ale wszyscy byli zmęczeni i woleliśmy pójść coś zjeść. 

6. Po tym wszystkim rozpoczęliśmy drogę powrotną do Marek. 

7. Około godziny 20 byliśmy już na miejscu. 
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LUBLIN—KAZIMIERZ DOLNY 
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Czas na łąki antysmogowe!!! 

Łąki antysmogowe. O tym pomyśle usłyszałam od koleżanki, 

która stworzyła taką przy swojej szkole. Ale co to w ogóle jest? I 
po co nam? Okazuje się, że jest bardzo przydatna. 

 

Miasta odpowiadają za 75% emisji dwutlenku węgla (największego problemu śro-

dowiska), a transport za 20–25% światowej emisji. Zieleń tworzy pola czystego 

powietrza, dlatego większe lub mniej-

sze miasta sadzą drzewa, budują anty-

smogowe budynki i chodniki. Może-

my ujrzeć takie łąki często przy uli-

cach, tam gdzie najwięcej samocho-

dów i spalin.   

Ale po co tak dokładnie są? 

Łąki antysmogowe służą prostym, ale 

bardzo ważnym celem. Jak wskazuje 

nazwa, wyłapują smog z powietrza. 

Ale czy tylko? Zobaczmy fakty. Łąki 

antysmogowe: 

 Wyłapują pyły tworzące smog, maga-

zynuje wodę i obniża temperaturę powietrza lepiej niż zwykły zielony trawnik. 

 Magazynują  wodę. Rośliny łąkowe mają głębsze korzenie (nawet 25 razy więk-

sze) niż zwykły trawnik, nie trzeba ich podlewać. 

 Łąka pomaga chronić owady zapylają-

ce dając im i schronienie. Od pracy 

pszczół czy trzmieli zależy 1/3 tego, co 

jemy. 

 Łąka nie potrzebuje środków chemicznych, które zatruwają glebę, wodę i powie-

trze. 

 Łąkę kosimy dużo rzadziej niż trawnik. Koszenie to zużycie paliwa, spalin i hałas. 

Przez godzinę kosiarka produkuje tyle spalin, co 11 samochodów i hałas o natęże-

niu 90 decybeli. Kosimy ją tylko 2 razy do roku, wiosną i jesienią. 

 Łąka to miejsce pełne życia, kolorów i zapachów kwiatów. Na jednej łące można 

znaleźć nawet 300 gatunków roślin i zwierząt. 

„Tyle samo pyłów, co pięcioletnie drzewo, jest w 

stanie wyłapać metr kwadratowy łąki antysmogo-

wej (…)” 

-edroga.pl 

Łąki pomagają też alergikom uczulonym na 

pyłki traw. Trawy zostaną w znacznej części 

zastąpione przez, zapylane przez owady, rośliny 
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Już wiemy jak bardzo 

przydatna jest łąka. Te-

raz czas, aby zabrać się 

za to by powstała. 

Jak i kiedy wysiewać łąkę? 

Posłużę się tu informacją z strony 

fundacji „łąka”:  laka.org.pl. 

 Łąkę jednoroczną najlepiej wysiewać wiosną. Do kiełkowania potrzebne są stale do-

datnie temperatury i większa ilość opadów. W przypadku suchej wiosny, podczas 

wschodów należy zapewnić łące odpowiednią ilość wody. 

 Alternatywą jest siew jesienny. Nasiona przezimują w gruncie i rozpoczną wzrost, 

gdy pojawią się sprzyjające warunki. (…) Jednak stosując siew jesienny, musimy 

liczyć się z możliwością zdominowania łąki przez trawy i chwasty, które zaczynają 

kiełkowanie w niższych temperaturach. Dodatkowo wczesne kiełkowanie siewek 

naraża je na niebezpieczne skutki przymrozków. Siew jesienny wykonujemy, gdy 

temperatura jest niska, ale nie doszło jeszcze do zmrożenia gruntu. 

 Łąkę wieloletnią możemy wysiać w dowolnym momencie sezonu wegetacyjnego. 

Należy jedynie pamiętać o zachowaniu odpowiedniej wilgotności gleby. 

Wysiewanie jest proste. Zwłaszcza na małym terenie. Oto informacja także z strony fun-

dacji „Łąka”: 

Na mniejszych powierzch-

niach (do ok. 100 m2) 

praktyczny będzie siew 

ręczny — możemy sko-

rzystać z małego siewnika 

ręcznego albo po prostu 

wysiać mieszankę z ręki. 

Przy siewie sugerujemy 

zastosowanie odpowied-

niego nośnika nasion. Ma-

teriał siewny należy wy-

mieszać z wermikulitem 

lub piaskiem, w proporcji 

5 l nośnika na każde 50 g 

mieszanki nasiennej. 

Więcej dowiemy się na stronie fundacji „łąka” na ich oficjalnej stronie laka.org.pl.  
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Zobaczcie sami które imiona wśród uczniów w roku 

szkolnym 2019/2020 są najbardziej popularne, a które 

występują najrzadziej.  

SZKOLNY SPIS  IMION  

Imię Ilość Imię Ilość 

Ada  2 Gabriela 4 

Adela 1 Ilona  1 

Adela 1 Izabela 3 

Adrianna  1 Julia  7 

Agnieszka  1 Kamila  1 

Alicja 3 Karolina  2 

Amelia  1 Katarzyna  8 

Andżelika 1 Kinga  3 

Angelika 2 Klaudia  5 

Anna 3 Kristina  1 

Aleksandra  8 Laura  1 

Blanka 1 Lena  2 

Dominika  4 Liwia  2 

Eliza  1 Magdalena 2 

Ewa 1 Malwina 1 
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Patrycja  3 Aleksy 1 

Paula 1 Alvaro 1 

Paulina 4 Antoni  3 

Roksana  1 Arkadiusz 1 

Sandra  6 Bartłomiej  3 

Selina  1 Bartosz 3 

Maria 3 Sofiya  1 

Maja 1 Weronika  7 

Marta 3 Wiktoria  16 

Martyna  4 Viyaleta  1 

Milena  2 Zofia  4 

Monika 1 Zuzanna  5 

Natalia  10 Adam  3 

Olga  2 Adrian  6 

Oliwia  9 Alan 1 

Imię Ilość Imię Ilość 
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Imię Ilość Imię Ilość 

Cezary 1 Krystian 2 

Damian  4 Łukasz 5 

Daniel 4 Maciej 1 

Dariusz 1 Maksym 1 

Eryk 1 Maksymilian 1 

Filip 3 Marcin 2 

Franciszek 1 Mariusz 1 

Grzegorz 2 Mateusz 3 

Hubert 3 Michał 7 

Igor 1 Miłosz 1 

Jakub 20 Oliwier 2 

Julian 1 Patryk 4 

Kacper 13 Paweł 3 

Kamil 5 Piotr 10 

Konrad 1 Przemysław  2 
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Radosław 2 

Rafał  2 

Roman 2 

Sebastian 4 

Szymon 4 

Tadeusz 1 

Tomasz 4 

Tymon 1 

Wiktor 1 

Wojciech 2 

Imię Ilość 

Zespół redakcyjny 
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Kwestionariusz  
P. ALEKSANDRY STASZEWSKIEJ 

nauczyciela zajęć specjalistycznych  

Zdj. Katarzyna Chilińska-Smoleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dlaczego zdecydowała się Pani na zawód nauczycie-
la?  

Już jako dziecko myślałam o tym kim będę w przyszłości. 

Marzyłam o byciu prezenterką telewizyjną, piosenkarką i 

nauczycielką. W szkole podstawowej biorąc udział w 

przedstawieniach często dostawałam do odegrania rolę 

nauczyciela. Już od dawna mówiono mi, ze posiadam 

cechy idealne do pełnienia tego zawodu. Jestem osobą 

bardzo aktywną, lubię kontakt z drugim człowiekiem, 

współpracę, lubię dzielić się wiedzą, myśleć kreatywnie. 

Praca z innymi sprawia mi przyjemność. W klasie matu-

ralnej postanowiłam, że zdecyduje się na studia pedago-

giczne, stąd też wybór studiów na wydziale Pedagogiki 

Specjalnej.   

2. Jaki jest Pani ulubiony bohater literacki? 

Trudno zdecydować, jest ich wielu. Bardzo lubię czarne 

charaktery, ale nie dla tego, że czynią zło, tylko za ich 

role w filmie. Nieoczekiwane przemiany, bądź ukryte 

pozytywne cechy przed którymi się bronią. Pierwsza po-

stać, która przychodzi mi do głowy to profesor Snape z 

cyklu o Harrym Potterze J.K Rowling. Uwielbiam w książ-

kach doszukiwać się w bohaterach tego, co nie jest wi-

doczne „na pierwszy rzut oka”. Przeplatające się emocje, 

morały oraz cenne wartości, które często są niedostrze-

gane.  

 

3. Jaki jest Pani ulubiony sposób spędzania wolnego 
czasu? 

Nie mam ulubionego sposobu. Dla mnie ważne jest, aby 

wolny czas spędzać z ulubionymi, ukochanymi osobami. 

Lubię kino, grę w tenisa, siatkówkę, taniec, podróże.  

4. Jakie preferuje Pani media? 

Internet. Jest to dla mnie najlepszy sposób na wyszuka-

nie interesujących mnie informacji, zdobywanie wiado-

mości i aktualności z Polski i ze świata, oraz ogromna 

baza zbiorów kultury, a także szybki sposób na komuni 

kację.  

5. Czy ma Pani film, który wywarł na Pani duże wraże-
nie? 

Takich filmów jest również wiele. Jestem osobą wrażliwą 

i filmy wzbudzają we mnie ogromne emocje. Myślę, że 

„Pan od muzyki” w reż. Christophe’a Barratier’a jest fil-

mem, do którego często powracam myślami.  

6. Czy jest jakaś osoba, którą szczególnie Pani ceni? 

Odpowiem ogólnikowo. Bardzo cenię ludzi, którzy szerzą 

dobro. Dzielą się tym czym mogą. Robią to z własnego 

serca i otwartości na innych.  

7. Jakie są Pani ulubione kwiaty? 

Uwielbiam róże. W zależności od koloru nadają się na 

każdą okazję. Można nimi wyrazić wszystkie uczucia.  

8. Czy ma Pani jakąś sytuację z życia zawodowego, któ-
ra utkwiła Pani w pamięci? 

Pewnego razu moja podopieczna (6 lat), zapytała mnie, 

czy nie chciałabym zostać jej mamą.  

9. Życie ma sens, gdy… 

… gdy siebie samego akceptujemy, gdy czujemy, że jeste-

śmy dla kogoś ważni, gdy dążymy do spełniania swoich 

marzeń.   

Tomasz Nieborek z kl. 1cg 
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Źródło: https://ksiazka.net.pl/sejm-ustanowil-rok-2019-rokiem-gustawa-herlingagrudzinskiego  

ROK 2019 

Rokiem Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego 

 Gustaw Herling-Grudziński polski pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żoł-

nierz. Autor jednego  z najbardziej znanych dzieł spośród gatunku jakim jest literatura 

obozowa -”Inny Świat”.  

Gustaw Herling-Grudziński był więźniem sowieckiego łagru, żołnierzem Ar-
mii Andersa, brał udział w bitwie pod Monte Cassino, współpracował z 
„Kulturą” i Radiem Wolna Europa.  

Jako emigrant zaangażował się w pomoc polskiej opozycji antykomunistycz-
nej, ale przede wszystkim ceniony był w ojczyźnie i na świecie jako autor 
książki Inny świat. Zapiski sowieckie, poruszających opowiadań 
oraz Dziennika pisanego nocą, który „z niezwykłą odwagą opisuje tragedię 
człowieka poszukującego moralnego ładu i prawdy”.  „Książka Inny 
świat była pierwszym w literaturze światowej, artystycznie doskonałym, 
świadectwem więźniów sowieckiego łagru. Napisał ją zaledwie 30-letni au-
tor, który sam doświadczył okrucieństwa komunistycznego miejsca kaźni.   

https://ksiazka.net.pl/sejm-ustanowil-rok-2019-rokiem-gustawa-herlinga-grudzinskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka_literacka
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Patronami 2019 roku są także Stanisław Moniuszko i Anna Walentynowicz 

 

 

Aleksandra Staszewska 

Cytaty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 

„Istnieje poza tym w najniższym kręgu nieszczęścia przyjemność, której 

większość ludzi nie potrafi zrozumieć: przyjemność życia i oddychania.” 

„Mól książkowy bez marzeń jest półmartwy, ledwie porusza skrzydełka-

mi.” 

„Zadaję sobie pytanie, czy pragnienie sprawiedliwości nie jest w człowieku 

silniejsze od pragnienia wolności, równości i braterstwa.” 

„Ostatecznie czym jest nadzieja? Bezsilnym buntem przeciw rozpaczy. Kto 

twierdzi, że nie można żyć bez nadziei, twierdzi po prostu, że nie można 

żyć bez nieustannego buntu.” 

Tym większa  była gorycz  pisarza gdy część 
intelektualnych elit  Europy nie chciała przy-
jąć do wiadomości jego relacji. Podkreślono 
także, że opowiadania Herlinga-
Grudzińskiego to „głęboko zakorzeniony w 
europejskiej kulturze zbiór opowieści o  me-
tafizycznych sekretach losu człowieka”. Je-
go Dziennik pisany nocą stanowi niezwykle 
oryginalną osobistą kronikę historii Polski i 
Europy w XX wieku, widzianą z emigracji 
oczami polskiego patrioty i Europejczyka.  

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu 

słowa i czynu wielkiego pisarza, ustanawia 

rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego” - dodano w uchwale. 
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Źródło: empik.com 

Zuzanna Wicka  kl. 1bg 

Początek 
- książka na dziś 

 Pismo jest nieodłącznym elementem 

naszego życia. Korzystamy z niego na co 

dzień, czy to pisząc czy czytając. Literatura 

pojawia w życiu człowieka już od począt-

ków istnienia.  

Przez mamę czytającą nam bajkę, pierw-

szą lekturę szkolną. Dzieło pisane towarzy-

szy nam nieustannie. Czy jednak w wirze 

codziennych zajęć, znajdujemy czas na 

przeczytanie powieści z przyjemności? 

Chęci relaksu? Oczywiście, łatwiej jest 

pooglądać telewizję czy przeglądać insta-

gram, ale czy daje nam to jednak tyle co 

przeczytanie książki? Nie będę pisać  wiele 

o korzyściach płynących z czytania, ponie-

waż powinny być tak oczywiste, jak to, że 

wzbogacają nasze słownictwo. Czytanie 

nie powinno być przymusem (pominę tu 

lektury szkolne) tylko radością, chwilą od-

poczynku. Świat, który wyszedł spod pióra 

autora, ma przenieść nas w inny wymiar, 

pełen różnobarwnych przeżyć, pięknych 

miejsc, ważnych wartości.  

Książką, którą polecę jest „Początek” au-

torstwa Dana Browna. Twórcy bestsellera 

pt. „Kod Leonardo da Vinci”. Mężczyzna w 

swoich dziełach ukazuje na pozór ”zwykły” 

świat,  rozbudowuje go jednak o zapomni-

aniane sekrety. Ukryte symbole, zagadki to 

nieodłączne elementy tego twórcy. W  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

każdej z jego powieści nie zabraknie 

opisów miejsc, starożytnych historii, 

nierozwiązanych tajemnic. Historie, które 

mamy możliwość czytać są częściowo 

fikcją literacką, ale wraz z faktami tworzą 

płynną całość, gdzie czytelnik traci orien-

tację między prawdą, a ludzką fantazją. 

Wraz z Brownem odkrywamy różne zakątki 

ziemi, aby towarzyszyć Robertowi Lang-

donowi – wybitnemu wykładowcy z Uni-

wersytetu Harvarda, specjaliście od sym-

boli - w odkrywaniu mitycznych zagadek. 

Przenosimy się do malowniczej Hiszpanii w 

poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące 

ludzkość pytania: Skąd pochodzimy? 

Dokąd zmierzamy? 
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Savoir-vivre to nie tylko zasady dobrego zachowania przy 
stole, to również sztuka szanowania innych, kultura osobi-
sta. Dlaczego, więc tak rzadko okazujemy ją sobie na-
wzajem?  

SAVOIR-VIVRE 
dla każdego  

 Nawet jeśli uważamy, że przyjaciele wiedzą ile dla nas 

znaczą, jak bardzo się dla nas liczą, używamy w stosunku 

do nich różnych, poniżających zwrotów. Pamiętajmy, 

okazanie zwykłego ludzkiego szacunku, nie jest oznaką 

słabości. Przejdziemy o krok dalej. Szkoła. Pracownicy 

szkoły, nauczyciele, dyrekcja. Dobre maniery w stosunku 

do każdej z tych dorosłych osób. Nikt nie mówi o składa-

niu ukłonów niczym przed parą królewską. Powiedzenie 

”dzień dobry”, posłanie uśmiechu, skinienie głowy. Proste 

gesty, okazanie szacunku to oznaka naszej kultury osobi-

stej, o którą powinniśmy dbać. Ludzie potrafią docenić 

chęci i starania drugiej osoby.  

 

 

Zuzanna Wicka kl. 1bg 
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  KĄCIK TWÓRCZOŚCI 
Poezja  

 

 

„Miliony Myśli” 

Ukryte mi skradasz spojrzenie, 

ciepły uśmiech posyłasz, 

łapiesz mocno za rękę, 

choć miłość w środku skrywasz. 

 

Nie dajesz mi szansy, 

zajrzeć głęboko 

chwycić twe serce 

i szepnąć stanowczo. 

 

O sile mych uczuć, 

o bólu samotności, 

o braku w mym życiu 

twej obecności. 

„Wędrówka emocji” 

 

Czując strach zobaczysz gmach, 

ruina stara pokaże nowy świat. 

Odnajdziesz nadzieję, a za nią cier-

pienie. 

W modlitwie zaznasz spokoju, 

ukoi ona twój niepokój. 

 

Poznasz bólu słodki smak. 

Poczujesz na skórze słońca blask. 

Polubisz ognia ostry kształt. 

Pokochasz ten wykwintny kwiat, 

ona zaspokoi twój miłości brak. 

 

Historia ta nudna, 

dziwna i trudna. 

Otworzyć serce może, 

jak róży płatki nad morzem. 

Okazała się prosta, 

przystań ta nocna. 

Rymów moc zaznaje, 

choć nie wiem co to daje. 

Znajdź odpowiedź 

Zuzanna Wicka 
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Polskie przysłowie na jesień 

„Jaki pierwszy wrzesień taka będzie jesień” 

 W imieniu całej gazetki szkolnej, mamy nadzieje, że zarówno wrze-

sień jak i październik minęły wam, drodzy uczniowie przyjaźnie i spokoj-

nie. Wierzymy, że kolejne miesiące będą jeszcze lepsze, a dni pełne nauki 

miną wam szybko, ale pracowicie. Liczymy, że nowi uczniowie czują się  

dobrze u nas  w szkole, oraz niczego im tu nie brakuje. Życzymy wam 

wszystkim dużo sił do nauki, zaangażowania i pasji. 

Zuzanna Wicka kl. 1bg 

Zdj. Weronika Kurlanda  
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Europejska Stolica Kultury 
 Idea użycia kultury jako podmiotu integracji Europejczyków zrodziła się pod-

czas spotkania Rady Unii Europejskiej w 1985 roku. Pierwszym Europejskim Mia-

stem Kultury były Ateny.  

 W latach późniejszych zmieniono na-

zwę na Europejskie Stolice Kultury. Co ro-

ku typowane są dwa państwa z Unii Euro-

pejskiej, z których chętne miasta składają 

swoje kandydatury już na kilka lat wcze-

śniej. Spośród zgłoszonych miast UE wy-

biera po jednym z obu państw. Miasta kan-

dydackie muszą spełnić warunki przewidy-

wane w aktach prawa unijnego. Prowadze-

nie własnej kultury poprzez Instytucje Am-

basadora Kultury, współpracę międzynaro-

dową, prowadzenie działań kulturalnych 

promujących miasto.  

Do tej pory dwa polskie miasta zostały wy-

różnione tym tytułem Kraków i Wrocław 

(miasto do którego uczniowie i nauczyciele 

z naszej szkoły wybrali się na przełomie 

września i października). Pod koniec 2009 

roku minister kultury i dziedzictwa narodo-

wego ogłosił oficjalny konkurs o tytuł ESK 

2016, w którym wszystkie polskie miasta 

miały równe szanse. Z Polski chęć udziału 

wyraziły: Białystok, Warszawa, Toruń, Po-

znań, Szczecin, Gdańsk, Katowice, Lublin, 

Łódź i Wrocław.  

W Październiku 2010 r. dokonano prese-

lekcji miast hiszpańskich kandydujących 

do tytułu. Na hiszpańską Europejską Stoli-

cę Kultury wybrano miasto San Sebastian, zaś 

spośród polskich kandydatów nominowany zo-

stał Wrocław.  

Wybrana Stolica Kultury w ciągu jednego roku 

ma szansę zaprezentowania potencjału kultu-

ralnego nie tylko swojego miasta, ale również 

całego kraju. We Wrocławiu powstał cykl im-

prez, happeningów i wydarzeń kulturalnych. 

Stworzono program artystyczno-kulturowy . 

Powołano Radę Programową ESK 2016 two-

rzącą program obchodów Europejskiej Stolicy 

Kultury Wrocław 2016. Program artystyczny 

składał się z ośmiu dziedzin: architektury litera-

tury, filmu, muzyki, performance, opery, sztuki 

wizualnej, teatru. Pośród licznych projektów 

realizowanych od roku 2010 znalazły się m. in. 

takie inicjatywy jak:  WuWA 2, Kino Nowe Ho-

ryzonty, Noc Literatury, Domek Miedziorytnika, 

Europejska Nagroda Filmowa, World Music 

Days, mikroGranty, Światowa Stolica Książki, 

Olimpiada Teatralna.  

Uczniowie pierwszych klas licealnych zachwy-

ceni urokami Wrocławia zachęcają wszystkich 

do odwiedzin tego pięknego miasta.   

Aleksandra Staszewska 
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Wolny czas, ale gdzie? 

 Piątek, piąteczek, piątunio! Czas odreagować cały tydzień, 
łapiesz kumpli i lecicie na miasto. Pewnie znacie już takie 
miejsce jak Multimedialny Park Fontann przy Starym Mieście? 
I dobrze! Wiecie w takim razie jak miło można spędzić tam 
czas. Jak się wam znudzi siedzenie przy fontannach to możecie 
powylegiwać się na skarpie, lub też sturlać się z niej. Jeśli za-
czekacie do zmroku to do waszej zabawy dołączą się nietope-
rze, a w tle będziecie mieli panoramę kolorowych fontann. 

Sami zobaczcie jak tam jest pięknie wieczorową porą. 

Patryk Dzięcioł kl. 2a 
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Przewodnik 

KULINARNY 
Siemka! Witamy w nowym roku szkolnym. Miej-

my nadzieje że minie on bardzo szybko. Tym ra-

zem zabieramy was do krainy pancake’ów.       

Zapraszamy do Mr.Pancake. 

Jest to niewielka restauracja w nowojorskim 

stylu, znajdująca się przy ul. Marszałkowskiej 

17. 

Białe ceglane ściany są przyozdobione różno-

kolorowymi neonami i plakatami. Ciężko zna-

leźć tam wolny stolik. Lokal zapełniony jest 

studentami. Za to jedzenie, oj tak, niebo w gę-

bie. 

Możecie tam zamówić masę panace’ów przygo-

towanych na rozmaite sposoby, każdy z nich 

jest wybornie przepyszny i słodki nie tylko w 

smaku ale i w wyglądzie. Jeśli nie macie ochoty 

na naleśniki, zawsze możecie skosztować piz-

zy.  

SMACZNEGO! 

Patryk Dzięcioł  kl. 2a 

Zdj. Kacper Osiecki  kl. 2a 
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Egzamin dojrzałości w pigułce 

Matura, matura w końcu nas dopadnie. Jest ważnym egzaminem w naszym życiu. Jak 

wygląda matura pisemna i ustna? Z jakich przedmiotów trzeba ją zdawać i na jakim po-

ziomie? Kiedy składa się deklarację maturalną? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby być 

dopuszczonym do matury? Co zrobić, jeśli nie zda się matury? Odpowiedzi na te pytania 

znajdziecie poniżej. 

 

Pisemnie i ustnie                                                                                                                                                                      

Absolwenci szkoły średniej przystępują do ma-

tury pisemnej i ustnej. Maturę pisemną uczeń 

jest zobowiązany napisać z języka polskiego, 

matematyki oraz języka obcego nowożytnego. 

Wszystkie trzy przedmioty na poziomie podsta-

wowym. Dodatkowo maturzysta musi wybrać 

przynajmniej jeden przedmiot rozszerzony 

(może napisać maksymalnie 6 przedmiotów rozszerzonych). Maturę ustną zdaje z języka 

polskiego i języka obcego nowożytnego. 

Próg  

Aby zdać maturę, uczeń musi uzyskać min. 30% punktów z każdego z trzech egzaminów 

obowiązkowych. Matura z przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. Nie ma 

wpływu na świadectwo maturalne, ale jest brana pod uwagę podczas rekrutacji na studia. 

 

Deklaracja maturalna 

Deklaracja maturalna składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy danych osobowych 

ucznia i informacji na temat szkoły, do której uczęszcza. W drugiej należy wpisać nazwy 

obowiązkowych przedmiotów maturalnych, zaś w trzeciej - obowiązkowy przedmiot do-

datkowy. Tegoroczni maturzyści (rok szkolny 2019/20) ostatecznie musieli złożyć dekla-

rację maturalną 7 lutego 2019 r. 

 

Warunki dopuszczenia do matury 

Warunkiem dopuszczenia do matury jest świadectwo ukończenia szkoły średniej. Uczeń 

nie zostanie dopuszczony do matury, jeśli będzie miał ocenę niedostateczną z obowiązko-

wego przedmiotu maturalnego (języka polskiego, matematyki, języka obcego). Wystawie-

nie świadectwa ukończenia liceum jest zatem równoznaczne z dopuszczeniem do matury. 
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Czas matury 

Nie każdy egzamin trwa tyle samo. 

Egzamin pisemny z języka polskiego, matematyki   

i języka mniejszości narodowych na poziomie podsta-

wowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym 

180 minut. 

 Matura z języka obcego nowożytnego na poziomie 

podstawowym trwa 120 minut, na rozszerzonym 150 minut.  

Informatyka na poziomie rozszerzonym jest podzielona na II części; część I trwa 60 

minut, część II: 150 minut. Pomiędzy częściami jest 30 minut przerwy.  

Każdy egzamin z innego przedmiotu rozszerzonego (np. biologia, fizyka, wiedza o 

społeczeństwie, geografia, historia) trwa 180 minut. 

 

Matura ustna krok po kroku 

Matura ustna z języka polskiego i języka angielskiego różnią się od siebie. 

Język polski wygląda następująco. Na samym początku musisz wylosować zadanie eg-

zaminacyjne. Następnie masz 15 minut na przygotowanie swojej wypowiedzi. Przez 10 

minut przedstawiasz swoją odpowiedź, później przez 5 minut rozmawiasz z zespołem 

egzaminującym o twojej odpowiedzi.  

Na początku egzaminu z j. angielskiego jest rozmowa wstępna. Przez około 2 minuty 

będziesz musiał opowiadać na temat swojego życia - pytania zadaje egzaminator. Po 

rozmowie wstępnej, wraz z egzaminatorem, będziesz musiał odegrać role, które są za-

pisane w poleceniu. Przez następne 3 minuty musisz opisać obrazek i odpowiedzieć na 

3 pytania, dotyczące obrazka. Pod koniec egzaminu musisz wybrać jeden z elementów 

materiału stymulującego (plakat, napis), który najbardziej pasuje do warunków poda-

nych w poleceniu. Na sam koniec musisz odpowiedzieć na dwa pytania.  

 

Co może być na ustnym polskim? - przykłady 

Relacje ojciec z synem. Interpretacja obrazu pt. Powrót syna marnotrawnego Muril-

la i innych utworów literackich. 

Czym dla człowieka jest powrót do domu?  Na podstawie obrazu.   

Jak autorzy przedstawiają rolę dzieciństwa w swoich dziełach? Rozważ problem, 

odwołując się do załączonego obrazu pt. Lekarz lalek oraz do wybranych tekstów lite-

rackich. 
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A co na ustnym angielskim? 

Przykładowe pytania maturalne z j. angielskiego na maturze w 2018 roku: 1. Jakie są 

moje ulubione sposoby na spędzenie czasu wolnego 2. Czy ważne jest dla ciebie, żeby 

mieć balkon albo ogród? 3. Czy jesteś optymistą czy pesymistą 4. Kiedy się stresujesz? 

Co mam robić, gdy nie zdałem 

Jeśli nie zdasz matury z jednego przedmiotu, nie jest to koniec świata. Możesz wtedy ją 

poprawić w sierpniu tego samego roku. Termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Eg-

zaminacyjnej. Gdy nie zdasz więcej niż jednego przedmiotu, niestety, poprawka czeka 

cię za rok, więc nie możesz uczestniczyć w rekrutacji na studia do czasu poprawy ma-

tury. 

 

Tomasz Nieborek z kl. 1cg 

 

 
 

Serdecznie dziękujemy p. dyr. Sławomirze Kozak i p. prof. Annie Sulich – Chojeckiej za skonsultowanie 

artykułu Tomka. 

Zespół Redakcyjny 



W następnym numerze 

  

Kup następny numer i sprawdź czy może ty nie zostałeś 

pozdrowiony! 

PRZEŚLIJ KOMUŚ POZDROWIENIA!  

 

Drodzy uczniowie i nauczyciele! 

Od dnia 4 listopada w bibliotece szkolnej znaj-

dziecie  pudełko, do którego będziecie mogli 

wrzucać pozdrowienia, które opublikujemy w ga-

zetce szkolnej Oksford! 
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Adrian Józefowicz kl. 1cg 


