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Podziękowania 

W związku z tym, że to ostatni nr gazetki w tym roku szkolnym, pragnę serdecznie podziękować prze-
de wszystkim moim kochanym redaktorom: Dominice Lipińskiej (2a LO), Wiktorii Kuleszy (1b LO), 
Emilii Jagodzińskiej (3c), Julii Goleń (3a), Izie Talapce (2c LO), Oliwii Soćko (3d), Patrykowi 
Dzięciołowi (1a LO), Kacprowi Osieckiemu (1a LO) i Tomaszowi Nieborkowi (3c) za ciężką pracę 
w tworzeniu ciekawych artykułów, za nasz wspólny wyjazd do kina na Bohemian Rhapsody, za zaan-
gażowanie w wybory do Samorządu Uczniowskiego i symulację wyborów do Parlamentu Europejskie-
go, a zwłaszcza za wspaniałą atmosferę na zebraniach kółka redakcyjnego w każdy wtorek na 9. i 10. 
godzinie lekcyjnej – za wspólne tańce, rozmowy, śmiech, posiłki. 

Kolejne nr. gazetki nie powstałyby również bez pomocy wielu nauczycieli i uczniów. Podziękowania 
kieruję do: p. dyr. Sławomiry Kozak i p. dyr. Marianny Moczulskiej, p. Katarzyny Chilińskiej – Smo-
leń, p. Marleny Rymer – Rymarczyk, p. Ewy Urban – Lenarciak, p. Anny Sulich – Chojeckiej,  
p. Jolanty Wilczyńskiej, p. Aleksandry Wilczyńskiej, p. Aleksandry Staszewskiej, p. Pauliny Kostrze-
wy, p. Moniki Stachury, p. Andrzeja Stefanka, Martyny Silskiej (3f), Dawida Kubańskiego (3b), Liwii 
Portachy (1c LO), Weroniki Wierzbickiej (2a LO), Dominika Stachowicza (3c), Damiana Dziedzica 
(2a LO), Oliwii Burczak (1b LO), Leny Sobolewskiej (1a LO), Aleksandry Wyszyńskiej (2b LO), Zofii 
Hunkiewicz (3d), Wojciecha Paszkiewicza (2a LO), Amelii Zawadzkiej (3d), Julii Fabijańczuk (3d), 
Zuzanny Goleckiej (3d), Mai Smith (3a), Karoliny Przybysz (3d), Julii Koper (2a LO), Dawida Gałązki 
(2a LO), Kacpra Semika (2a LO), Jakuba Kaczmarczyka (2a LO), Karola Chojeckiego (2a LO),  
Antoniego Sałańskiego (3d), Adriana Chrabąszcza (3a LO). 

Jeszcze raz dziękuję i życzę interesującej lektury ostatniego wydania Oksfordu w tym roku szkolnym. 

Katarzyna Strunk – opiekun kółka redakcyjnego 



STR.3 AKTUALNOŚCI  Oksford 

1 kwietnia - wystawa książek w naszej bibliotece w 170. rocznicę śmierci Juliusza Słowackiego;  
zakończenie układania puzzli Wiosna 

4 kwietnia - wystawa prac fotograficznych nagrodzonych w konkursie Wszystkie barwy literatury 
(ogłoszenie plebiscytu na najlepsze zdjęcie wg uczniów) oraz wystawa pokonkursowa projektów 
przypinek promujących czytelnictwo 

8 kwietnia - 1cl w kinie na filmie Przemytnik i na pizzy 

10 – 12 kwietnia - egzaminy gimnazjalne (ostatni raz!) (patrz, s. 27) 

15 – 16 kwietnia – Turniej planszówek (patrz, s. 24) 

26 kwietnia – akademia z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz uroczyste zakoń-
czenie nauki przez uczniów klasy maturalnej (3l) 

6 - 8 maja - matury pisemne z języka polskiego, matematyki i języka obcego 

6 maja - rozpoczęcie układania puzzli Lato kończących cykl Cztery pory roku 

8 maja - rozpoczęcie obchodów Tygodnia Bibliotek: 

 wystawa książek kulinarnych Książka że smakiem 

 prezentacja broszury z recenzjami książek autorstwa uczniów oraz planszy Pozostawione w książ-
kach 

 wręczenie nagród 8 laureatom konkursu na projekt przypinki promującej czytelnictwo (I miejsce: 
Natalia Molska (3b), II miejsce: Justyna Śliwicka (3a), III miejsce: Ewa Chylak (3b)) 

 Adrian Józefowicz (3c) zwycięzcą uczniowskiego plebiscytu na najpiękniejsze zdjęcie z książką  
w ramach konkursu Wszystkie barwy literatury 

15 maja - klasy II liceum uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielem Parlamentu Europejskiego  
Arturem Miazkiem (patrz, s. 14) 

22 maja – zakończenie akcji zbiórki książek w ramach zaczytani.org (uczniowie i nauczyciele ofiaro-
wali 52 książki, które trafią do szpitali, hospicjów itp.) 

23 maja -  symulacja wyborów powszechnych do Parlamentu Europejskiego  w ramach programu 
Młodzi głosują (patrz, s. 16) 

23 maja – spotkanie uczniów kl. 1al z p. Zbigniewem Paciorkiem  na temat genezy Marek  

25 maja -  inauguracja warsztatów dziennikarskich w Mareckim Ośrodku Kultury (patrz, s. 35) 

26 maja – Finał rozgrywek w Munchkina (patrz, s. 24) 

30 maja -  zakończenie XII edycji konkursu Mareckie ulice i uliczki. Literacka mapa miasta (III miejsce: 
Dawid Sołowiej (3d)*I i II miejsca nie przyznano, wyróżnienia: Natalia Molska (3b), Amelia Balcerzak 
(3b) i Kristina Rozhko (3f) 

31 maja - 9 czerwca – zielona szkoła do Grecji 

3 czerwca – Młodzieżowa Sesja Rady miasta Marki Od 15 lat zjednoczeni w różnorodności, czyli  
w jaki sposób zmieniało się życie Polaków dzięki członkostwu w Unii Europejskiej – bilans zysków i strat 
(patrz, s.35) 

KWIETNIÓWKA 2019 / 
MAJÓWKA 2019 

Kacper Osiecki (1aLO) 

23.05.2019 r. odbyło się spotkanie klasy 1aLO z p. Zbigniewem Paciorkeim - rodowitym marko-

wianinem i historykiem na temat genezy Marek. Uczniowie dowiedzieli się m. in., że nasze miasto 

w XVI w. w ogóle nie istniało, a al. Piłsudskiego stanowiła szlak handlowy między Warszawą  

a Wilnem. Rzeka Długa sprzyjała budowaniu młynów, a to z kolei przyciągnęło ludzi do osiedlania 

się na terenie dzisiejszych Marek. Dowiedzieliśmy się rownież, od czego mogła się wziąć nazwa 

naszego miasta. Jak głosi jedna z legend, rycerz, który walczył pod Grunwaldem zasłużył się w tej 

bitwie i dostał od króla wioskę pod Warszawą. Nadał jej nazwę od swojego nazwiska Markiewicz.  

I tak powstały Marki. 

Kacper Osiecki z kl. 1a LO 
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To jest przedmiot!  

PODSTAWY PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 

Fot. Aleksandra Wilczyńska 

Podczas zajęć z podstaw pedagogiki i psy-

chologii uczymy się teorii oraz praktyki w działal-

ności opiekuńczo – wychowawczej dzieci i młodzie-

ży. Zajmujemy się rozwojem i zmianami mechani-

zmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni 

całego życia człowieka.  

Aby lepiej zrozumieć dzieci i wiedzieć, jak  

z nimi pracować, w ramach praktyk odwiedzamy 

szkoły i przedszkola. Obserwujemy zajęcia prowa-

dzone przez wychowawców, uczestniczymy w zaję-

ciach oraz zabawach, przygotowujemy dla dzieci 

przedstawienia oraz warsztaty. Wszystko to po to, 

aby wykorzystać nowe doświadczenia i wiedzę  

w przyszłości.  
Sandra Szulc 2 cl 

Fot.. Ewa Urban-Lenarciak 
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3 czerwca 2019 r. tradycyjnie z okazji Dnia 
Dziecka w Urzędzie Miasta Marki odbyła się 
sesja Młodzieżowej Rady Miasta Marki. W tym 
roku młodzi radni ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i liceów przygotowali wystąpienia 
na temat: „Od 15 lata zjednoczeni w różno-
rodności, czyli jak zmieniało się życie Polaków 
dzięki członkostwu w Unii Europejskiej – bilans 
zysków i strat”. 

Naszą szkołę w sesji godnie reprezentowa-
ły: Katarzyna Kaniuka (3a), Dominika Dąbrow-
ska (3a), Katarzyna Jędrak (1c LO) i Oliwia 
Nieradko (1c LO). Uczennice gimnazjum przy-
gotowały prezentację pokazującą plusy i mi-
nusy wstąpienia Polski do UE, a licealistki skupi-
ły się na korzyściach, jakie Unia daje młodym. 

W nagrodę wszyscy uczestnicy Młodzieżo-
wej Rady Miasta Marki pojadą na wycieczkę 
do Najwyższej Izby Kontroli. 

 
25 maja nasza redakcja wybrała się na 

warsztaty dziennikarskie w MOK-u, które pro-
wadził pan Paweł Pniewski.  Zajęcia trwały 
dwie godziny. W związku z tym, że były to 
warsztaty inauguracyjne, p. Pniewski położył 
nacisk na poznanie nas i naszych zaintereso-
wań. Następnie przeszliśmy do analizowania 
lokalnych gazet (a nie jest ich wcale mało)  
i poznawania specyfiki pracy dziennikarza. 

Młodzieżowa  
RADA MIASTA  

MARKI 

Warsztaty 
DZIENNIKARSKIE 

Zdj. Katarzyna Strunk  

Zdj. Katarzyna Strunk  

Patryk Dzięcioł (1aLO) 
Katarzyna Strunk 
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Ekologicznie przez Internet i przez telefon 

Jesteśmy pokoleniem, które dużą część swojego czasu 
spędza w Internecie oraz w telefonie. 

Dlaczego by nie zrobić z naszych codziennych czynności 
czegoś, co byłoby pożyteczne dla środowiska? Chodzi tu 
o aplikację Ecosia. Jest to wyszukiwarka internetowa, 
która działa tak jak Chrome czy Safari z jedną, znaczącą 
różnicą. Za nasze wyszukiwania sadzone są drzewa, więc 
zamiast szukać przepisów na ciastka, tekstu piosenki czy 
informacji do pracy domowej w zwykłej wyszukiwarce - 
użyj Ecosii.  

Założę się, że wielu z nas codziennie przegląda Insta-
gram chociaż przez kilka minut dziennie, oglądając zdję-
cia znajomych, filmy ze słodkimi kotami czy konta, które 
nas interesują. Warto wejść na profil Tentree – to nic 
nie kosztuje, lecz pomaga. Jedyne, co musimy zrobić, to 
polubić zdjęcia Tentree, by sprawić, że organizacja zaj-
mująca się tym profilem, posadzi drzewa. 

Najlepiej kupować produkty, które nie są testowane na 
zwierzętach. Wiele marek niestety wciąż krzywdzi żywe 
stworzenia dla celów ich produktów, a nie wpływa to 
dobrze na środowisko. Na stronie features.peta.org 
można jednak sprawdzić, które marki są wolne od testo-
wania na zwierzątkach i w takie najlepiej jest się zaopa-
trzyć. 

URATUJMY ZIEMIĘ  
DROBNYMI KROKAMI!  

Przyroda daje nam wszystko: powietrze, wodę, pożywienie, miejsce do życia. Niepoko-
jące jest jednak to, co z naszą planetą dzieje się z w ostatnich latach. Wiele osób nie-
świadomych jest tego, iż nasza planeta powoli umiera.  
W ostatnich 50 latach populacja zwierząt, ryb, płazów i innych gatunków diametralnie 
zmniejszyła się o aż 60%. Oceany zaś zamiast ryb i zwierząt morskich, zapełnione są od-
padkami i śmieciami, tworząc wyspy plastiku. Jeśli nic nie zrobimy ze stanem Ziemi,  
do 2100 roku aż 80% ludzkości może wyginąć. Bez naszych starań związanych z ratowa-
niem planety w dość krótkim czasie skończy się pożywienie i woda.  

https://www.instagram.com/tentree/  

https://features.peta.org/cruelty-free-company-search/index.aspx 

https://twitter.com/ecosia  
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Ważna jest także codzienna 
segregacja śmieci. Jeśli cza-
sami zastanawiacie się, 
gdzie co wyrzucić, skorzy-
stajcie z aplikacji Odpadap-
ka (jest za darmo i zajmuje 
niewiele ponad 5MB), z któ-
rej dowiecie się, jak prawi-
dłowo segregować odpady. 
Ponadto możecie za jej po-

mocą zgłosić odpowiednim służbom dzikie wysypiska 
śmieci. 

Stop plastikowym słomkom 

Zbliża się okres wakacyjny, w którym napoje ze słomka-
mi są wyjątkowo popularne, lecz nie dajcie się zwieść 
tym kolorowym, podłużnym rurkom, bowiem są one 
potwornie szkodliwe dla środowiska. Lepiej zamienić je 
na słomki bambusowe, szklane czy metalowe. Pomimo 
iż kosztują kilka złotych więcej, są wielorazowego użytku 
i mogą nam służyć przez długi czas. Przy tym -  są ekolo-
giczne i  nie wyglądają wcale gorzej od słomek jednora-
zowych. Pamiętajcie zresztą, że do 2021 r. W Unii Euro-
pejskiej zostaną wycofane plastikowe przedmioty jedno-
razowego użytku: słomki, talerze i sztućce. 

Kranówka jest super 

Kolejna opcja, która jest w zasięgu naszej ręki, to bidony 
lub dzbanki z wbudowanym filtrem. Nie kosztują one 
krocie, a mogą być naprawdę cudowną alternatywą dla 
plastiku. Zamiast codziennie kupować nowe butelki  
z wodą, wystarczy zaopatrzyć się we wcześniej wspo-
mniane przedmioty i po prostu nalewać w nie wodę  
z kranu. Nie dość, że w ten sposób dbacie o Ziemię, to 
jeszcze zaoszczędzicie pieniądze, bowiem jest to o wiele 
tańsze wyjście niż woda butelkowana (1l wody kranowej 
kosztuje niecały grosz!). 

Warto zainteresować się ruchami takimi jak zyskujący 
ostatnio ogromne zainteresowanie  Ruch Zero Waste. 
Polega on na ograniczeniu śmieci i odpadów lub całko-
witym ich zniwelowaniu przez proste czynności: odma-
wianie ulotek na ulicy, noszenie ze sobą własnej torby 
na zakupy, segregowanie śmieci czy naprawianie odzie-
ży lub przedmiotów codziennego użytku zamiast ich wy-
rzucania.  

Podsumowanie    

Ostatnią i najważniejszą rzeczą jest to, byście namawiali 
innych do ratowania planety. Jak widzicie, małe czynno-
ści mogą dać nam dużo  i mamy wielką szansę na popra-
wę stanu Ziemi. W końcu tutaj żyjemy, prawda? Szanuj-
my nasz dom i zarażajmy tym szacunkiem innych ludzi. 
Bądźmy mądrym pokoleniem i nie zmarnujmy tego, co 
już mamy. Uratujmy Ziemię. 

Zaangażujcie się w obchody Dnia Ziemi (22 kwietnia) 
oraz w Dzień bez śmiecenia (11 maja). 

 Emilia Jagodzińska z kl. 3c 

https://androidappsapk.co/detail-odpadapka/  

Ciekawą i przydatną aplikacją jest TAP, dzięki której  
dowiecie się, gdzie jest najbliższy punkt z czystą wodą  
do picia i dzięki temu nie będziecie niepotrzebnie kupować 
wody w plastikowych butelkach.  

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,14211,swiatowy-dzien-ziemi-2019,74315.chtm  

https://pixabay.com/pl/photos/wody-szk%C5%82o-ciecz-mokre-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-3853492/  

http://zero-waste.pl/  
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Mam dla Was wzruszającą historię. O przyjaź-
ni, wytrwałości i o więzi psa z człowiekiem. 

 Nudny, ponury dzień. Mikołajki. Mój tata je-
chał przez las samochodem. Znał drogę bardzo do-
brze, ale coś przykuło jego uwagę: jasny, spory 
kształt niedaleko drogi przed nim. Zatrzymał się. 
Otworzył drzwi i zobaczył najsmutniejsze stworze-
nie w swoim życiu. Przed tatą stał brudny, wychu-
dzony labrador. Jego biszkoptową sierść pokrywało 
błoto. Ledwo chodził.  

 Tata powoli do niego podszedł. Labrador od 
razu mu zaufał. Pewnie był już zdesperowany i na 
tyle potrzebował pomocy, że wpełzł szybko do sa-
mochodu taty. Całą drogę trzymał głowę na jego 
udzie. 

 Tata po przyjeździe do domu dał mu jeść  
i pić, wykąpał Labiego i zabrał go do weterynarza. 

 Weterynarz powiedział tacie, że gdyby go nie 
zabrał ze sobą, Labi przeżyłby jeszcze około tygo-
dnia (labrador wałęsał się po lesie około dwóch – 
trzech miesięcy; jadł wszystko, co znalazł, pił 
brudną wodę). 

 Labi walczył parę dni, próbując się załatwić  
i coś zjeść. Coś zalegało mu w żołądku. Tata nie 
miał na tyle pieniędzy, żeby zapłacić za jego opera-
cję. Wtedy usłyszeli o nim inni mieszkańcy wsi, 
gdzie mieszka tata. Co jakiś czas ktoś przychodził 
do taty albo zaczepiał go w sklepie, mówiąc, że 
może się dołożyć. 

 Dzięki temu Labi szybko miał operację.   
W jego brzuchu znaleziono dużo śmieci. Labi był 
na tyle zmęczony, że podczas operacji… jego ser-
duszko przestało bić. Trzeba było go reanimować. 
Na szczęście wrócił już po chwili.  

 Potem tata jeździł z nim (Labi uwielbia jeź-
dzić samochodem) do ich ulubionego weterynarza 
na badania, żeby sprawdzić, czy wszystko jest do-
brze. Zawsze, jak labrador wchodził do przychod-
ni, witał się z każdym: z psami, kotami i ludźmi. 
Powoli przybierał na wadze i był coraz szczęśliw-
szy. 

 Labi jest z tatą już rok i trzy miesiące. Nie jest 
już tym wychudzonym, smutnym pieskiem. Cieszy 
się życiem, zostawia wszędzie kudły, kręci się pod 
nogami, szturcha, prosząc o uwagę swoim zimnym 
nosem. Jest szczęśliwym (moim zdaniem trochę 
upasionym) dużym psiakiem. 

Brawo, tato! 

Byli 

PISANI  

SOBIE 

Wiktoria Kulesza z 1bl 



STR.9 AKTUALNOŚCI / STYL ŻYCIA  Oksford 

1. Fit 
2. King 
3. Person 
4. Belt 
5. Smear 
6. Flour 
7. Squid 
8. Hunband 
9. Blend 
10. Mentor 
11. Fluff 
12. Torment 
13. Conisderable 
14. Original 
15. Foundation 
16. Provocative 

17. Whip 
18. Wing 
19. Violin 
20. Scorpion 
21. Phone 
22. Question 
23. Death 
24. Collarbone 
25. Defender 
26. Hoop 
27. Paper 
28. Pack 
29. Display 
30. Pandemic   

 disease 
31. Cigarette 

Sejm RP 

Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od Sejmu RP. 

Obejrzeliśmy tam hall główny, galerię Sali Posiedzeń Sej-

mu, a także Salę Kolumnową. Mogliśmy przejść przez 

kuluary, czyli słynny korytarz otaczający Salę Posiedzeń 

(Salę Plenarną): jest to miejsce nieoficjalnych rozmów 

poselskich. Niestety, Sala Plenarna nie była dostępna dla 

zwiedzających. Mogliśmy ją zobaczyć przez szyby  

w drzwiach oraz z góry, z trybun. Weszliśmy do pomiesz-

czenia, w którym urzęduje przewodniczący Platformy 

Obywatelskiej, Sławomir Neuman. Po zwiedzeniu Sejmu, 

przeszliśmy łącznikiem do Senatu RP. Senat RP 

W Senacie RP mogliśmy zobaczyć salę obrad plenar-

nych, senackie kuluary. Dodatkowo dostępne były trzy 

sale posiedzeń komisji (ściany pomiędzy salami są rozsu-

wane, więc mogliśmy zobaczyć jednocześnie 3 sale).  

W salach posiedzeń komisji prezentowane były zdjęcia  

i pamiątki byłych marszałków Senatu – Andrzeja Stelma-

chowskiego i Augusta Chełkowskiego oraz wicemarszał-

ka Zbigniewa Romaszewskiego. 

 Po obejrzeniu Senatu RP opuściliśmy budynek przy 

Wiejskiej i pojechaliśmy pod PKiN, gdzie było centrum 

Nocy Muzeów. 

Inspiracje 
Malujecie, rysujecie, piszecie wiersze  

albo opowieści, chcecie mieć jakieś pomy-

sły na handmade albo ogólnie, żeby 

tworzyć? Mam dla Was listę na cały 

miesiąc, z której możecie brać inspiracje.  

A najlepiej będzie, jak codziennie zrealizu-

jecie po jednej z nich! Nauczycie się też 

nowych słówek.  

Wiktoria Kulesza z kl. 1b LO 

NOC MUZEÓW 2019  
W SEJMIE RP I SENACIE RP 

18 maja 2019 r. ja i Dominik wzięliśmy udział w Nocy Muzeów. Odwiedziliśmy Sejm RP i Senat RP. 

Tomasz Nieborek i Dominik Stachowicz z kl. 3c 
Zdj. Tomasz Nieborek Dominik Stachowicz 

Tomasz Nieborek Zdj. Dominik Stachowicz 



Festiwal różnorodności 

 Mieszkańcy Poznania przyzwyczaili się już do 

elfów w tramwajach, rycerzy w pociągach czy 

wikingów w McDonaldzie. Oczywiście, nie ciężko 

jest znaleźć ludzi poprzebieranych za postacie  

z gier, za postacie z filmów czy nawet dinozaury.  

Raz na jakiś czas można zaobserwować dość nie-

spotykane zjawisko. Mam na myśli grupkę dzie-

sięciu Spidermanów kłócących się o ananasa 

(dlaczego ananas? - zaraz o tym opowiem). 
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PRAWDZIWI RYCERZE, WIKINGOWIE,  

czarodzieje i gry na żywo, czyli dni  
FANTASTYCZNEGO POZNANIA 

Pyrkon to jeden z największych festiwali fantastyki nie tylko w Polsce, ale i w Euro-

pie. W ciągu trzech dni (26 – 28 kwietnia 2019 r.) przewinęło się tam ponad 50 tysięcy 

osób. Wszystko odbywa się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 

Zdj. Odłamki Chaosu Fotografia  

Zdj. Odłamki Chaosu Fotografia  



Oprócz niesamowitych cosplayerów możemy tu 

znaleźć praktycznie wszystko związanego z fan-

tastyką: od wiosek Naruto (Naruto-anime) przez 

Marvela do League of Legends. Są organizowane 

również różnorodne prelekcje (chyba mogę je 

nazwać wykładami) lub walki. 

Bardzo dużo osób nosi tabliczki: "Free Hugs" (nie 

ma osoby z taką tabliczką, która przeszłaby całe 

targi i nie zostałaby przytulona; jest to bardzo 

fajna sprawa, pozwala się zintegrować i czasem 

daje nam możliwość poznania nowych ludzi).  

Tylko dla młodych? 

Ograniczenia wiekowe? Na Pyrkonie coś takiego 

nie istnieje. Będąc tam, jesteśmy w stanie zaob-

serwować nie tylko nastolatków, ale i dorosłych. 

Są tam dzieci (nawet dla nich są  prelekcje) oraz 

osoby starsze, w podeszłym wieku, które są 

poprzebierane. Na tym festiwalu nikt nie będzie 

Was oceniał. Możecie być tym, kim jesteście, 

możecie lubić nietypowe rzeczy lub nerdzić całe 

życie w lola, a i tak tam sobie znajdziecie 

miejsce. Tam, gdy ktoś do Was podejdzie  

i powie, że Was sobie kradnie, to jest zupełnie 

normalna rzecz.  

Pyrkonowe tradycje 

Sam festiwal ma nawet swoją piosenkę, która 

jest śpiewana praktycznie wszędzie, gdzie się da. 

Ale nie zapomnijmy też o Barce, która każdego 

wieczoru jest śpiewna tuż przed sleeproomami 

(miejsce do spania dla pyrkonowiczów). Każdy 

uczestnik Pyrkonu powinien znać te dwa utwory. 

A z tanecznych układów to podstawami podstaw 

są belgijka i makarena. Nawet jeżeli ktoś nie 

umie tego tańczyć, to gwarantuję, że po tym 

festiwalu nie będzie miał takich problemów. 

 Parę lat temu popularny stał się kult ananasa. 

Gdzie ananas jest potężniejszy od samego Boga, 

lecz to kwestia wiary. 
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Zdj. RaJu photography  

Zdj. Jerzy Miszuk  



Znani na Pyrkonie 

Na Pyrkonie pojawiają się również ludzie dość 

znani jak : Thomas Astruc, twórca serialu 

"Biedronka i Czarny kot"; <--- o tak!, Andrzej Pil-

ipiuk, polski pisarz fantastyczny; Mark Rein-

Hagen, twórca gier fabularnych, karcianych, 

komputerowych i planszowych; Janusz Ryszard 

Korwin-Mikke,  polski polityk, publicysta i filozof. 

O Pyrkonie tak całkowicie z mojej  

perspektywy 

W tym roku pojechałam na Pyrkon po raz drugi. 

Był to prawdopodobnie mój piąty taki festiwal 

( w Polsce odbywa się dość dużo festiwali fan-

tastyki) i jak na razie najlepszy.  

Jak co roku najbardziej podobała mi się maskara-

da ( konkurs przebrań) oraz prelekcje. Niestety, 

udało mi się pójść jedynie na dwie, były 

naprawdę interesujące. Pierwsza dotyczyła cza-

rownic. Słuchaliśmy o  "czarownicach", które 

kiedyś istniały oraz o tym, czy tak naprawdę były 

czarownicami, jaki te "czarownice'' miały wpływ 

na ludzi oraz kiedy to się działo. Czy wiedzieliście, 

że każdy kraj widział inaczej "czarownice"? Nie 

zawsze były to postacie historii, które służyły do 

straszenia dzieci. W niektórych krajach rzec-

zywiście opowiadano o strasznych Wiedźmach, 

ale były też legendy o dobrych czarownicach, 

które np.: tworzyły śnieg. Druga prelekcja przed-

stawiała nam różne definicje strachu. Do-

wiedziałam się o tylu rzeczach związanych z hor-

rorami! Było naprawdę ciekawie słuchać o tym, 

jak można wywołać u człowieka lęk małymi rzec-

zami. Nie pomyślałabym nigdy, że istnieje bardzo 

dużo odmian strachu. Podsumowując, myślę, że 

trafiłam w dziesiątkę, wybierając właśnie te 

prelekcje. 

 Oczywiście jedną z najlepszych "rzeczy" na Pyr-

konie byli ludzie. Tylu pięknych Cosplayów 

można zobaczyć jedynie tam!! Mówiąc "ludzie", 

mam na myśli również ludzi poznanych właśnie 

w tym miejscu. Sama poznałam tam bardzo dużo 

wspaniałych osób. Myślę, że dlatego, iż uczest-

niczyłam w wielu wydarzeniach/ imprezach na 

Zdj. Jerzy Miszuk  

Zdj. RaJu photography  
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różnych stoiskach. Jedną z najpiękniejszych 

rzeczy na imprezie u Redbulla były... asasyńskie 

zaręczyny. Podczas imprezy nagle muzyka 

ucichła i pewien mężczyzna przebrany za 

Asasyna, po pięknej przemowie, oświadczył się 

swojej dziewczynie, aktualnie narzeczonej. On 

również powiedział, że na Pyrkonie wszyscy 

jesteśmy sobie bliscy. 

  Pamiętam, że kiedy pierwszy raz jechałam 

na Pyrkon, byłam mocno przerażona, że nie bę-

dę mogła wpasować się w towarzystwo. Tak 

naprawdę nie było się czego bać. Byłam tak bar-

dzo pozytywnie zaskoczona całą tą atmosferą, 

gdzie ludzie byli dla siebie mili i z poczuciem hu-

moru. Widziałam dużo osób noszących tabliczki 

z napisem: "Free Hugs" i wtedy wydawało mi 

się to troszkę dziwne. Teraz jedyne, co o tym 

mogę powiedzieć, to to, że dzięki ludziom z tymi 

tabliczkami, przestałam się bać tego, że się tam 

nie zaaklimatyzuję. Niektórym to przytulanie  

z nieznajomymi i to bez powodu nie podoba się 

w Pyrkonie. A dla mnie ta bliskość jest niez-

wykle cenna. 

Julia Goleń z kl. 3a 
Zdj. Łukasz Biliński Instagram: @lechitus  

Zródło:  https://www.facebook.com/Pyrkon/photos/p.2666974496651855/2666974496651855/?type=1&theater  
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Zdj. Karol Kostyra 

Moje notatki ze spotkania z przedstawicielem  

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
15 maja w naszej szkole odbyło się spotkanie z p. Arturem Miazkiem, przedstawicie-

lem Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie wszystkich klas  
II liceum. Lekcje europejskie zorganizowała p. Katarzyna Strunk wraz z grupą projektową 
w ramach programu Młodzi głosują.  

Spotkanie było podzielone na trzy części: 

1. Jak Parlament Europejski wpływa na twoje 
życie? 

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego. 

3. Kahoot – quiz dla uczniów. 

1. Jak Parlament Europejski wpływa na 
twoje życie? 

Na początku p. Artur Miazek z PE zapytał 
uczniów, czy wiedzą, jakie akty prawne wpro-
wadził Parlament Europejski. Uczniowie powie-
dzieli o Acta 2 oraz o RODO. Następnie obejrze-
li prezentację o regulacjach wprowadzonych 
przez Parlament Europejski: 

 Parlament Europejski zniósł opłatę roamin-
gową, dzięki czemu możemy dzwonić z Pol-
ski do innych państw UE, nie ponosząc do-
datkowych kosztów, 

 wyeliminowanie podwójnych standardów 
jakości (Parlament zalecił badanie jakości, 
aby sprawdzić, czy produkty tej samej mar-
ki w identycznych opakowaniach nie mają 
różnego składu), 

 prawa pasażerów kolei, bezpłatna pomoc 
dla osób z niepełnosprawnościami; przyjęte 
zostały wyższe odszkodowania za opóźnie-
nia: 
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  opóźnienie od 60 do 90 minut, 50% ceny 
biletu 

  opóźnienie od 90 do 120 minut, 75%  

ceny biletu 

  opóźnienie >120 minut, 100% ceny biletu 

 Discover EU -  jest to program, dzięki któremu 
osoby wyłącznie w wieku 18 lat, mogą zdo-
być darmowe bilety kolejowe w okresie od  
1 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 roku. Wy-
brane osoby dostaną bilety uprawniające 
do podróży po europejskich krajach. Ich po-
dróż może trwać maksymalnie miesiąc  
,a warunkiem zakwalifikowania do programu 
jest dobre uzasadnienie, dlaczego chcemy 
zwiedzić właśnie dane państwo, 

 bezpłatne Wifi w przestrzeni publicznej - Par-
lament Europejki wspiera projekt WiFi4EU, 
czyli bezpłatny dostęp do bezprzewodowe-
go Internetu w przestrzeni publicznej,  

 zakaz geoblokowania - geoblokowanie to 
dyskryminacja konsumentów przez sklepy in-
ternetowe ze względu na kraj zamieszkania 
lub miejsce, z którego klient łączy się ze stro-
ną. Parlament Europejski przyjął przepisy za-
kazujące tego rodzaju dyskryminacji, 

 wycofanie plastikowych przedmiotów jedno-
razowego użytku do 2021 roku -państwa 
członkowskie mają opracować krajowe pla-
ny przedmiotów nadających się do wielora-
zowego użytku, a także do ponownego uży-
cia i recyklingu, 

 5G w Unii Europejskiej - Parlament Europejski 
chce wprowadzenia superszybkiego Interne-
tu na terenie całej Unii Europejskiej, 

 zniesienie zmiany czasu - zmiana czasu z let-
niego na zimowy w UE powinna zostać znie-
siona w 2021 roku. Wcześniej państwa człon-
kowskie mogą zdecydować, czy chcą czas 
letni czy zimowy. 

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego 

    W następnej części prezentacji uczniowie 
dowiedzieli się: 

 jakie instytucje posiada Unia Europejska . 

 że siedziba Paramentu Europejskiego znajdu-
ję się w Strasburgu, Brukseli i Luksemburgu. 

 że w Parlamencie Europejskim poseł nie re-
prezentuje swojego kraju, tylko dołącza się 
do grup politycznych parlamentu. 

 że najliczniejsze grupy polityczne w PE to: Eu-
ropejska Partia Ludowa, Postępowy Sojusz 
Socjalistów i Demokratów oraz Europejscy 
Konserwatyści i Reformatorzy.  

 że w Polsce wybieramy zawsze 51 posłów,  
w tym roku wybierzemy jednego więcej na 
wypadek odejścia Wielkiej Brytanii z UE.  

 że PE posiada 751 posłów, w przypadku 
Brexitu liczba ta spadnie do 705 posłów. 

 że frekwencja w Polsce w ostatnich wybo-
rach wyniosła zaledwie 23,83% (w Belgii fre-
kwencja wyniosła 89,64%, ale tam udział  
w wyborach jest obowiązkowy; średnia fre-
kwencja w krajach UE wyniosła 42,54%). 

 że kandydatami na przewodniczącego Ko-
misji Europejskiej (PE wybiera KE) – Spitzen-
kandidaten, są: Manfred Weber (ma naj-
większe szanse na wygraną), Frans Timmer-
mans, Jan Zahradil. 

 że frekwencja podczas wyborów ma wpływ 
na ilość mandatów. Jeśli w Warszawie będzie 
większa frekwencja niż w Lublinie, to Warsza-
wa dostanie więcej mandatów. 

Tomasz Nieborek z kl. 3c 

Źródło: http://www.youdiscover.eu/  

Źródło: https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/kandydaci-pis-w-majowych-wyborach-do-pe/  
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Laura Pisarska z kl. 3c 

Nasze przygotowania 

Pierwsze wspólne spotkanie odbyło się 7 maja. Nasza nau-

czycielka p. Katarzyna Strunk przedstawiła nam szczegóły 

projektu Młodzi głosują oraz zakres działań do wykonania.  

Wspólnymi siłami i z wielką radością stworzyliśmy profre-

kwencyjny plakat, który potem w wielu egzemplarzach został 

rozwieszony na terenie Marek.  

Uczestnicy naszej grupy wykonali także dwie prezentacje: 

Dawid dotyczącą komitetów wyborczych, na które można było 

oddać głos w Markach (jeśli chcecie ją zobaczyć, zapraszamy 

na stronę szkoły!), zaś Tomek, Dominik i Tomek we współpra-

cy z p. Pawłem Pniewskim przygotowali prezentację pod tytu-

łem ,,Co Marki zyskały dzięki UE?” (prezentacja ta została 

zamieszczona na stronie marki.pl). 

Stworzyliśmy też dwie tablice informujące o zadaniach Par-

lamentu Europejskiego i programu Młodzi głosują wraz ze 

zdjęciami uczniów z Parady Schumana (patrz: s. 17) 

Przygotowaliśmy również spotkanie z przedstawicielem Par-

lamentu Europejskiego (patrz: str. 14). 

Wybory 

W naszej szkole wybory odbyły się w czwartek 23.05.2019 r. 

na trzeciej, czwartej i piątej godzinie lekcyjnej. W przygotowa-

niu pomagali nam pracownicy administracyjni szkoły, którym 

serdecznie dziękujemy. 

Wszystkie nasze działania na bieżąco zamieszczaliśmy na 

platformie programu. 

Wyniki wyborów w naszej szkole:  

frekwencja wyniosła 38% 

 Liczba uprawnionych do głosowania: 309 

 Liczba głosów oddanych: 118 

w tym: 

- liczba głosów ważnych: 114 

- liczba głosów nieważnych: 4 

MŁODZI GŁOSUJĄ 
Młodzi głosują to program profrekwencyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego ce-

lem jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym  zachęcenie ich 
do świadomego udziału w wyborach. 

Grupę projektową stanowili: Zosia Hunkiewicz, Laura Pisarska, Tomek Nieborek, Tomek 
Świeczak, Dominik Stachowicz, Karol Kostyra i Dawid Sołowiej. Pomagały: Irena Tenerowicz, 
Julia Fabijańczuk i Zuzia Golecka. 

Wykonawca plakatu: Dawid Sołowiej  

Lp. Nazwa komitetu wyborczego Liczba oddanych głosów 

1. KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy 42 

2. KW Wiosna Roberta Biedronia 29 

3. KW Koalicja Europejska PO PSL SLD N. Zieloni 11 

4. KW Prawo i Sprawiedliwość 21 

5. KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS 1 

6. KWW Kukiz’15 6 

7. KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski 4 
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Parada 
Schumana 

11 MAJA 2019 
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Film pod tytułem Narodziny gwiazdy 
zadziwia  świetną obsadą  (Bradley Co-
oper i Lady Gaga) i niesamowitą opra-
wą muzyczną (chyba każdy kojarzy 
piosenkę Shallow, za którą Lady Gaga 
otrzymała w tym roku Oscara).  Głów-
na bohaterka pokazuje, że nieważne, 
gdzie jesteś i w jak trudnej sytuacji, mo-
żesz osiągnąć, co tylko chcesz. 

Jest to cudowna historia nie tylko  
o miłości, ale także o dążeniu do celu. 
Ten film  pokazuje, że wystarczy się sta-
rać i wierzyć, a można osiągnąć suk-
ces. Z larwy w motyla? Z pewnością 
tak.  

Miłość pokazana w tym świetnym fil-
mie nie jest prosta. To, że, dwoje ludzi 
się spotkało, nie oznacza super love 
story. Ally i Jackson, dwie główne po-
stacie, ukazują nam, że wiążą się z nią 
problemy. 

Narodziny gwiazdy to z pewnością 
opowieść o kulisach show biznesu, jego 
pułapkach, o artystycznych i życio-
wych mieliznach. Bawi, wzrusza, dener-
wuje i wywołuje całą gamę różnych 
emocji, które powinny pojawiać się 
przy dobrych produkcjach. Ta historia 
wciąż chwyta za serce.  

Moim zdaniem jest to film, który każdy 
powinien obejrzeć chociaż raz. Wielu 
ludzi twierdzi, że wydarzenia rozgrywają 
się za wolno i są przewidywalne. Ja jed-
nak uważam, że pomimo tego, film za-
sługuje na każdą nagrodę i jest na-
prawdę ciekawy. Warto go obejrzeć, 
ponieważ przekazuje wiele życiowych 
prawd i pokazuje, że nie wszystko, co 
piękne, jest dobre. Myślę, że piękno te-
go filmu zrozumieją ludzie, którzy zoba-
czą w nim drugie dno.  Trzeba napraw-
dę umieć patrzeć i słuchać.  

Z larwy 
W MOTYLA 

Oliwia Soćko z kl. 3d https://www.pinterest.dk/pin/515240013616017199/  

https://www.pinterest.dk/pin/515240013616017199/  



1. Dlaczego zdecydowała się Pani na zawód 
nauczycielki? 

Stało się tak, ponieważ lubię przekazywać wiedzę  
i mieć kontakt z ludźmi. Język angielski był przed-
miotem mojego zainteresowania już od najmłod-
szych lat. 

2. Jaki jest Pani ulubiony bohater literacki? 

Jest to ks. Groser z książki Jana Gregorczyka pt. Ad-
ieu. Przypadki księdza Grosera. Polecam wszystkim, 
którzy jeszcze nie czytali. 

3. Jaki jest Pani ulubiony sposób spędzania 
wolnego czasu? 

Są to spacery na łonie natury w towarzystwie naj-
bliższych mi osób. 

4. Jakie preferuje Pani media? 

Korzystam głównie z Internetu, który (mam wraże-
nie) łączy w sobie wszystkie pozostałe media. 

5. Czy ma Pani film, który wywarł na Pani 
duże wrażenie? 

Największe wrażenie wywarła na mnie Pasja Mela 
Gibsona. 

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

Jest wiele takich osób, wszystkie z nich cechuje em-
patia, szacunek do drugiego człowieka i altruizm. 
Jeżeli miałabym podać jakąś osobę publiczną, to był-
by to papież Franciszek. 

7. Jakie są Pani ulubione kwiaty? 

W zasadzie lubię wszystkie kwiaty, a do ścisłej czo-
łówki zaliczyłabym tulipany i lilie. 

8. Czy ma Pani jakąś sytuację z życia zawo-
dowego, która utkwiła Pani w pamięci? 

Na pewno w pamięci zostają mi sytuacje, w których 
uczniowie doceniają moją pracę i okazują szczerą 
sympatię.  

9. Życie ma sens, gdy… 

Pewnie zabrzmi to nieco patetycznie, ale uważam, 
że życie ma sens, gdy kochamy i jesteśmy kochani  
(i nie mam tu na myśli jedynie miłości romantycz-
nej). 

STR.21 LUDZIE  Oksford 

Kwestionariusz  
P.PAULINY KOSTRZEWY  

nauczycielki języka angielskiego  

Tomasz Nieborek z kl. 3c 

Zdj. Katarzyna Chilińska-Smoleń 
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Jest jednym z symboli narodowych. Każdy Polak powinien ją posiadać i zawieszać 
podczas ważnych świąt państwowych. Swoje święto obchodzi 2 maja. 

Jak zawiesić flagę? 

Gdy wieszamy flagę w poziomie, kolor biały 

musi być na górze, a czerwony na dole. Podczas 

wieszania na maszcie, kolor biały zawsze musi się 

znajdować po lewej stronie, od razu przy maszcie. 

Gdy flag jest więcej, wieszanie flagi RP ma znacze-

nie: przy dwóch – polską flagę umieszcza się po le-

wej stronie. Gdy są trzy, lub pięć flag, flaga polska 

musi być na środku. Gdy są cztery, należy powiesić 

ją na samym końcu po prawej stronie. Gdy sześć lub 

więcej, flaga RP powinna zajmować obydwa końce 

(po lewej i prawej stronie). Nie wywieszamy flagi  

w dni deszczowe i przy silnym wietrze. W czasie bu-

rzy, bardzo silnego wiatru i śnieżycy flagę należy 

zdjąć. Flagę można powiesić na drzewcu lub pozio-

mo na balkonie czy w oknie. Trzeba uważać, by fla-

ga  nie dotknęła podłogi, ziemi, bruku albo wody. 

Flaga z orłem czy bez? 

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Polska 

flaga jest biało-czerwona, nie mogą być na niej 

umieszczane żadne znaki. Flagi z orłem mogą uży-

wać: statki morskie, polskie przedstawicielstwa  

i misje za granicą, kapitanaty o bosmanaty portów, 

lotniska cywilne i cywilne samoloty podczas lotów 

za granicą.  

Co zrobić z brudną i zniszczoną flagą? 

Flaga musi być czysta, kolory nie mogą być 

wyblakłe. Jeśli wyblaknie lub się podrze, należy ją 

niepublicznie spalić. Można także rozdzielić barwy. 

Nie należy flagi wyrzucić do kosza. 

Flaga żałobna 

Podczas żałoby narodowej nad górną barwą 

powinien być założony kir, czyli czarna wstęga. Fla-

gi na masztach nie mogą posiadać kiru. W dniach 

żałoby flaga opuszczona jest do połowy masztu.  

Na noc flaga jest zdejmowana. Flagą RP można tak-

że przykryć trumnę zmarłej, wybitnej osoby. Kolor 

biały powinien być po stronie serca zmarłego. Przed 

złożeniem trumny do grobu flaga musi być zdjęta  

i złożona.  

Tomasz Nieborek z kl. 3c 

Zdj. Tomasz Nieborek 

Polska  
BIAŁO-CZERWONA 
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What’s up! Przygotujcie się na szybki wypadzik 

za ocean. Zabierzcie dwa razy tyle pieniędzy, ile 

zamierzaliście wziąć, trochę głodu i wszyscy na po-

kład! 

Nie aż tak daleko, bo raptem po drugiej stronie 

Wisły, w Al. Jerozolimskich 23 znajduje  się jakże 

skromna restauracja albo burgerownia ,,Między Buł-

kami”. Jeśli macie ochotę na burgera prosto ze Sta-

nów, to dobrze trafiliście. Zaserwują Wam tam bur-

gery rozmaitych rozmiarów z przeróżnymi składnika-

mi, o jakich nie śniliście. Mcdonald’s i Burger King 

chowaj się przy tych burgerach. Ich smak                                    

jest wart ceny, gdzie najtańsze kosztują od 20 zł 

wzwyż. Także trzeba zaopatrzyć się w większą ilość 

funduszy. Sam lokal nie różni się wyglądem od kla-

sycznych restauracji tego typu. Z pięknym widokiem 

na Aleje można delektować się posiłkiem. 

 Smacznego! 

Patryk Dzięcioł z 1al  

Przewodnik 

KULINARNY 

http://miedzybulkami.pl/wp-content/uploads/2017/01/miedzybulkami_logo_light.png  

fot. Patryk Dzięcioł fot. Patryk Dzięcioł 
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Zdj. Dominika Lipińska 

TURNIEJ 

W naszej bibliotece 15-16 kwietnia 4 grupy śmiał-
ków zmierzyły się z grą Munchkin. Tylko jedna 
osoba z rozgrywki wychodziła zwycięsko. A nie 
było to łatwe zadanie.  

Każdy z graczy musiał nie tylko przyswoić zasady 
gry, ale także zmierzyć się z resztą grupy. Przez 
parę godzin na moich oczach rodziły się nowe 
sojusze, tylko po to, by za parę minut się rozpaść. 
Uczestnicy targowali się ze sobą, blefowali oraz 
rozgrywali gry psychologiczne. A wszystko to 
działo się w otoczeniu dużej ilości śmiechu i krzy-
ków. Uwierzcie mi, były emocje!  

Munchkina 
Wraz z grupą innych śmiałków docierasz do kolejnych drzwi. Nie wiesz, co się za nimi kry-
je. Podejrzewasz, że może to być potwór, ale nie jesteś pewien. Ostatnie wrota, które otwo-
rzył twój “przyjaciel”, skrywały za sobą klątwę. Wahasz się. Przyjaciel? Tak go nazwałeś, ale 
tak naprawdę mu nie ufasz. Poprzednim razem Ci pomógł, ale co się stanie, gdy ponownie 
natraficie na potwora. Pomoże tobie czy monstrum? Czas pokaże. Naciskasz klamkę… 

Zdj. Dominika Lipińska 
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Munchkin z pozoru jest prosty, otwierasz drzwi  
i próbujesz sobie poradzić z  tym, co jest za nimi. 
Oprócz tego, że gra nie ułatwia Ci tego zadania, to 
jeszcze musisz poradzić sobie z resztą osób sie-
dzących przy stole. Wszyscy walczycie o to samo, 
o zwycięstwo. Wygrywa ten, kto zdobędzie okre-
ślony poziom.  

A wszystko to rozgrywa się w fantastycznej otocz-
ce. Wcielasz się w rolę człowieka, krasnoluda, elfa 
lub niziołka. W trakcie gry zdobywasz przedmioty 
oraz klasy. Wszystko to dzieje się w żartobliwym 
tonie.  

Szczerze polecam Wam Munchkina.  

By zagrać w niego, wystarczy obejrzeć ten filmik: 

!!!WAŻNE!!! 

By grać w Munchkina, musisz 
mieć opanowane następujące 
umiejętności: 

 czytanie 

 dodawanie w zakresie do 30 

 

Pamiętajcie, że przed wyruszeniem w drogę należy 
zebrać drużynę. Zgarnij więc znajomych albo i nie 
znajomych i wpadajcie do biblioteki, by zagrać!  

Zabawa gwarantowana!  

Czy byliśmy tylko częścią jakiegoś boskiego planu, zastanawiają się śmiałkowie. Czy nasz 
los był przesądzony, zanim otworzyliśmy pierwsze drzwi? Odpowiada im cisza.  

Każdy rozchodzi się w swoją stronę.  

Coś czuję, że jesienią znów się spotkamy… Niekoniecznie w tym samym miejscu. Nieko-
niecznie w tym samym celu. Przyszłość pokaże, w jaki sposób splotą się nasze drogi.  

Zamykasz drzwi...  Weronika Wierzbicka 2al 

To była wyśmienita przygoda, o której będziesz długo opowiadać, ale czy ktoś Ci uwierzy, 
w to, co spotkałeś za drzwiami? Każdy ze śmiałków rozchodzi się we własną stronę. Nie 
ważne, kto wygrał, kto przegrał. Liczy się tylko droga, którą razem przebyliście. Nie możesz 
się doczekać ponownego spotkania. Ciekaw jesteś, co następnym razem spotkasz za drzwia-
mi… 

Nadszedł czas kolejnego spotkania… 

W piątek, 26 maja, rozegrał się finał. Wzięły w nim 

udział 3 osoby.  

Tego dnia w bibliotece było głośno, jak nigdy. 

Trzech bohaterów zebrało się by zobaczyć, który  

z nich jest najlepszy. Wbrew pozorom walka była 

zawzięta. Jednak to Bogowie zdecydowali o ostatecz-

nej wygranej. Dosłownie! 

Wszyscy gracze zdobyli przedostatni poziom. Wal-

czą o ten ostatni zaciekle. Nie pora na sojusze! Każ-

dy każdemu podkłada kłody pod nogi.  Nagle na 

stole pojawia się karta “Boska Interwencja”. Zgod-

nie z opisem karty, każdy gracz, który jest kapłanem 

zdobywa poziom. Dzięki tej karcie Wiktoria zdobyła 

ten ostatni. To był dosłownie cud! Zgodnie z dal-

szym opisem karty, nasza uczestniczka zaśmiała się 

z reszty graczy i rzuciła karty na stół. Nie były już 

jej potrzebne. Wygrała. Niedługo potem na podium 

dołączył Alan, bohatersko zabijając potwora.  

Tak więc wyniki turnieju, przedstawiają się następu-

jąco:  

 Pierwsze miejsce: Wiktoria Kulesza 1bl! 

 Drugie miejsce: Alan Stobiński 1cl 

 Trzecie miejsce: Jan Grzegorzewski 3f 

Zdj. Dominika Lipińska 
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Jak szybko znaleźć notatki - najlepiej 

zacząć od początku roku, ale nic się nie 

stanie, jeśli przysiądziecie teraz do zeszytu 

z np. języka polskiego. Otwórzcie go  

i spiszcie na ostatniej stronie wszystkie do-

tychczasowe tematy chronologicznie. 

Dla lepszego efektu ponumerujcie strony  

i tam, gdzie macie zapisane wszystkie te-

maty, obok nich napiszcie numer strony. 

Ostatnia strona w zeszycie - najlepiej 

„zmarnować” ją na notatki. Najlepiej chy-

ba to zrobić w zeszycie z polskiego. Nau-

czyciel pyta Was, np.  co to jest apostro-

fa. Wiecie? Nie, więc szybko otwieracie 

ostatnią stronę i macie tam, że apostrofa 

to bezpośredni, uroczysty zwrot do adre-

sata. 

Zakreślasz na szybko - uczycie się le-

piej, gdy macie coś zakreślonego albo 

pokolorowanego? Jeśli akurat nie macie 

mazaków, a macie kolorowe karteczki do 

zaznaczania, to jest dobrze. Naklejcie te 

małe przezroczyste prostokąty na tekst  

i już jest kolorowy.  

Drzemka - jak się zdrzemnąć na lekcji? 

Proste, otwórzcie książkę na danym te-

macie, oprzyjcie głowę na ręce i pochyl-

cie się nad książką. Czasem drugą ręką 

poruszcie kartką, długopisem albo zmień-

cie stronę. Tak możecie sobie drzemać, 

jeśli jesteście bardzo zmęczeni. 

Szybki notatnik -  składacie kartkę na 

6 części. Jeden bok zszyjcie zszywaczem 

(tak będzie łatwiej). Resztę boków przyci-

nacie, żeby dało się swobodnie przewra-

cać karteczki.  

Jestem pewna, że nikomu nie trzeba tłumaczyć, co to są lifehacki, ale jeśli 
ktoś nie wie, to posłużę się Wikipedią. Otóż lifehacki – sposoby i triki uży-
wane do ułatwiania sobie życia. Poniżej umieszczam sposoby ułatwiania 
sobie życia w szkole oraz w domu. 

LIFEHACKI 
w szkole  

Wiktoria Kulesza z kl. 1b  
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W dniach 10-12 kwietnia pisaliśmy egzaminy 
gimnazjalne. Kilka dni przed egzaminami, a na-
wet 24 godziny przed pierwszym egzaminem  
w ogóle się nie stresowałem. Jednak tuż przed 
wejściem do sali serce zaczęło od razu bić szyb-
ciej, bałem się, że zapomnę wszystkiego, czego 
się nauczyłem i cały test pójdzie mi źle. Takie 
odczucia miałem w pierwszym dniu egzami-
nów, kiedy pisaliśmy egzaminy z j .polskiego, 
wiedzy o społeczeństwie i historii.  

Najbardziej niepewny byłem przed historią, 
bo wiedziałem, że WOS pójdzie mi lepiej, tak 
samo polski. Jednak nie miałem się czego oba-
wiać, historia nie była jakaś trudna, a WOS po-
szedł bardzo łatwo.  

Jeśli chodzi o j. polski, i to było jedno zada-
nie, z którym miałem problem. Była to fraszka 
„Życie mnie Mnie”! Jana Sztaudyngera. Nie ro-
zumiałem w ogóle znaczenia tego utworu. Na 
polskim była jeszcze rozprawka, która była bar-
dzo łatwa .Trzeba było napisać, czy warto bro-
nić własnych przekonań, posługując się, np. 
lekturami. Ja posłużyłem się „Kamieniami na 
szaniec” Aleksandra Kamińskiego i „Igrzyskami 
Śmierci" Suzanne Collins. 

Następnego dnia pisaliśmy egzaminy z ma-
tematyki i przedmiotów przyrodniczych. Mate-
matyka poszła dość łatwo, wszystkich odpowie-
dzi do zadań zamkniętych byłem pewny, ale 
zadania otwarte totalnie mi nie poszły. Z przed-
miotów przyrodniczych też poszło całkiem do-
brze, w niektórych zadaniach trzeba było strze-
lać. 

W ostatnim dniu egzaminów był język nowo-
żytny. Ja pisałem angielski podstawowy i rozsze-
rzony. Jak się spodziewałem, podstawa była 
wręcz banalna. Rozszerzony był troszkę trudniej-
szy, trzeba było napisać email do kolegi, który 
wyszedł mi bardzo dobrze. Reszta zadań była 
prosta, tylko słuchanie sprawiło mi trochę pro-
blemów. 

I to już koniec mojej relacji z tych egzami-
nów. Nie były one trudne, ale też niezbyt łatwe. 
Nauczyciele bardzo nam pomogli w przygoto-
waniu się do nich, a egzaminatorzy dobrze tłu-
maczyli co nam wolno, a czego nie. 

Kuba z 3d 

10,11 i 12 kwietnia 2019 roku odbyły się egza-
miny gimnazjalne. W  pierwszej części  ucznio-
wie pisali język polski oraz historię i WOS.  

Zadania bardzo mi odpowiadały, ponieważ 
nie były trudne. Jak to moja mama powtarza, 
wszystko jest łatwe, kiedy zna się odpowiedź. 
Nie  spodziewałam się  fraszki, która zagościła 
na egzaminie z języka polskiego. Na samym 
początku po przeczytaniu zadania myślałam, 
że w arkuszu jest jakiś błąd, ale  okazało się, że 
to jest cały tekst, który składał się z trzech wyra-
zów („Życie mnie mnie”).  WOS i historia nie by-
ły trudne, ale nie były też łatwe. Poziom był 
umiarkowany. 

 W  drugi dzień egzaminu pisaliśmy  matema-
tykę i przedmioty przyrodnicze. Szczerze mó-
wiąc, matematyka sprawiła mi dużo proble-
mów,  to nie jest mój przedmiot. Z przedmiota-
mi przyrodniczymi miałam problem, chyba jak 
każdy.  Szczerze mówiąc nie spodziewałam się 
żadnego pytania, które padło w tej części eg-
zaminu. , 

Język angielski wywołał u mnie zaskoczenie. 
Teksty były zrozumiałe,  ale bardzo  podchwy-
tliwe.  Na przykład do jednego tekstu pasowa-
ły dwie odpowiedzi, ale jedna była poprawna. 
Trzeba było bardzo się skupić i czytać ze zrozu-
mieniem. 

 Moim zdaniem  część pierwsza egzaminu 
sprawiła mi  najmniej kłopotów. Uważam, że 
bardzo dobrze byłam przygotowana do języka 
polskiego. 

Oliwia z 3d 

Moim zdaniem egzamin gimnazjalny był na średnim 
poziomie trudności. Zdarzały się niespodzianki i zasko-
czenia. Przykładem jest cześć humanistyczna i tegoroczne 
zadanie na podstawie fraszki pt. „Skarga Zmiętego”, któ-
ra brzmiała: Życie mnie. Mnie! Według mnie, była  
to największa łamigłówka na egzaminie. Nikt jej nie zro-
zumiał. Co do rozprawki, której tytuł brzmiał: „Czy warto 
bronić swoich przekonań?”. Jako przykłady podałem Al-
ka, Rudego, Zośkę z „Kamieni na szaniec”, Santiago  
z opowiadania „Stary człowiek i morze” oraz Romea  
i Julię z dramatu „Romeo i Julia”.   

Niespodzianką był test z historii. Prostszy niż oczeki-
wałem (poza zadaniem z drzewem genealogicznym Tudo-
rów).  

Matematyka była na dosyć wysokim poziomie. Według 
mnie była najtrudniejszym przedmiotem na egzaminie, 
obok fizyki.  

WOS i język angielski to najłatwiejsze części egzami-
nu. Myślę, że większość zdających nie miała z nimi pro-
blemów. Liczę na ogólny dobry wynik egzaminu. 

Dawid z 3b 

Komentarze  
NASZYCH UCZNIÓW 

EGZAMINY GIMNAZJALNE 
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Ach, Dziki Zachód! Kojarzycie? Westma-

ni, kowboje, bizony na wielkich zielonych 

łąkach, stare miasteczka. Nie kojarzycie? 

To recenzja nie jednej, nie dwóch, nawet nie 

trylogii, ale około 60-70 książek Karola Maya. Ten 

niemiecki pisarz żył w latach 1842-1912. Nie mo-

żecie nie znać  jednego z najwybitniejszych pisa-

rzy jego czasów,  książek, które przetłumaczono 

na 40 języków i  200 milionów wydrukowanych 

egzemplarzy. 

Pozbierajmy może teraz parę informacji  

o naszym Karlu. Chłopczyk z biednej rodziny, miał 

trochę problemów z prawem, kradł drobne rze-

czy i podobno robił przekręty z podatkami. Trafił 

do więzienia. Później zaczął pisać, ożenił się, na 

wierzch wyszła jego przeszłość i problemy z pra-

wem, rozwiódł się, a potem znowu ożenił. Gdyby 

polonistka kazała mi napisać biografię, napisała-

bym o Erneście Hemingwayu albo właśnie o Ka-

rolu. 

Trzeba mu przyznać, że był świetnym pisa-

rzem, mimo że przez wiele książek przewija się 

epizodycznie paru tych samach bohaterów, to 

nie jest to wcale problem. Wręcz plus. Uśmiecha-

my się, gdy jakaś postać wspomni coś o Old 

Shatterhandzie, Bobie (każdy pokocha Boba ), 

Franku, ciotce Droll (tak na serio to facet, ale nosi 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_May   

Karol May= Karl May 

Można pisać na przemian. Po prostu czasem się 

znajduje jego imię przetłumaczone, a czasem nie  

źródło: http://wyborcza.pl/alehistoria/51,121681,21599153.html?i=1  
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charakterystyczne rozciągnięte ubranie i jest tak 

opiekuńczy), Grubym Davym, Old Shatterhandzie 

czy Winnetou. I nie, nie chodzi o to, że niektóre 

postacie są stare. Przydomek Old oznaczał kogoś 

doświadczonego. Spotkacie się też z określeniem 

greenhorn, czyli żółtodziób. Większość niezrozu-

mianych słów jednak będzie pochodziła z języ-

ków różnych klanów Indian. W sumie… jeszcze 

trudniejsze będzie połapanie się wśród tych kla-

nów. To jest sztuka, ale spokojnie. Pisarz nie poda-

je Wam od razu wszystkich na tacy i macie się 

uczyć. Także spokojnie.  

Mamy zatem wielki świat, prawdziwe lokacje 

w Ameryce Północnej, wszystkie cudownie opisa-

ne. Do tego  dochodzi każda mistrzowsko rozwi-

nięta postać: czy to Indianin czy biały, czy Mu-

rzyn Bob. Podczas czytania boimy się o naszych 

bohaterów, płaczemy z nimi, śmiejemy się i wzru-

szamy. Ale spytacie mnie… 

…czy to tylko Dziki Zachód?  

Otóż nie! Nasz pisarz, jako jego alter ego wy-

rusza też na Bliski Wschód, gdzie Old Shatterhand 

przybiera imię Kara ben Nemzi (Karl syn Niemiec). 

Będziemy też na Dalekim Wschodzie, w Ameryce 

Południowej i innych krajach Afryki.  

Najwięcej jednak jest książek, gdzie akcja 

rozgrywa się na Dzikim Zachodzie oraz Bliskim 

Wschodzie. Podczas tych podróży uczymy się 

wielu, wielu rzeczy. Nowych słów, miast, miejsc, 

klanów, o życiu na pustyni, prerii czy w obozie 

Indian. No, nieziemskie książki. 

Old Shatterhand jest niezwykle utalentowany: 

zna wiele języków, co  ułatwia mu życie oraz po-

maga w trudnych sytuacjach, zna zachowania 

ogromnej ilości kultur od Dzikiego Zachodu po 

Daleki Wschód. Jest niczym detektyw na koniu 

(czasem wielbłądzie). Silny, odważny i oddany. 

Lepszego towarzysza nie można mieć. 

Niedawno wydawnictwo Hachette postano-

wiło wydać wszystkie jego książki w nowych, 

twardych, ładnych okładkach. Mam już 60 i pół-

ka na nie skończyła mi się na numerze 51…, sta-

wiam je na oparciu łóżka.  

Czy ktoś może to sfilmował?? 

Oczywiście, że tak! I to nie raz! Jeden z pierw-

szych poważniejszych filmów został nagrany  

w 1962 roku pt. Winnetou: Skarb w Srebrnym Je-

ziorze”. Na lewym zdjęciu Old Shatterhand - Lex 

Barker i Winnetou - Pierre Brice. Na prawym zdję-

ciu aktorzy z filmów nakręconych w 2016 roku 

(najnowszych). Z Winnetou: ostatni świat, Winne-

tou. Ostatnia bitwa i Winnetou i tajemnica Srebr-

nego Jeziora. Wotan Wilke Möhring jako Old 

Shatterhand (ten duży po prawo) i Nik Xhelilaj 

jako Winnetou.  

Zwłaszcza ważni są Old Shatterhand i Winne-

tou. Ten pierwszy to alter ego Karla, a Winne-
tou, wódz Apaczy, jest jego najlepszym przy-
jacielem. Winnetou oznacza „ognista woda”, 

ale ciekawe jest to, że to imię oraz tłumaczenie  
Karol wymyślił w więzieniu. 

Karl dopiero w 1908 roku odbył pierwszą  

podróż do Ameryki. 

Wiktoria Kulesza z kl. 1b LO 

źródło: https://www.imdb.com/title/tt4893452/mediaviewer/rm1199913728  

źródło: imged.pl  
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Samotność dziecka to bardzo przykra, pusta 

przestrzeń, która jest miejscem dla smutku. W sa-

motności ciężko jest być szczęśliwym...Częste, 

smutne wydarzenia związane są z innymi. Samotne 

dziecko po pewnym czasie może poczuć się kimś 

gorszym i słabszym. Potrzeba bycia z drugim czło-

wiekiem, bycia w przyjaźni jest piękną cechą czło-

wieka. Jeśli jesteśmy sami, cierpimy, a świat po 

pewnym czasie, czyli inni ludzie mogą być postrze-

gani jako zagrażający, wtedy dziecku jest coraz 

trudniej nawiązywać kontakty.  

Iwona, psycholog 

 W piosence List do M. wokalista Dżemu Rysiek Riedel śpiewa, że samot-
ność to taka straszna trwoga, ogarnia mnie, przenika mnie. W tym artykule 
zostaną zawarte wypowiedzi zarówno specjalistów - psychologów i psy-
choterapeutów oraz uczniów naszej szkoły, ponieważ „samotność” dla 
każdego może brzmieć i być odczuwana inaczej..  

SAMOTNOŚĆ  
to taka straszna trwoga 

Rys. wykonała Patrycja Szałkowska z Wilna, 13 lat 

Rys. P. Szałkowska 
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Samotność - kiedy nikt mnie nie rozumie; - kie-

dy jestem niechciany i czuję się odrzucony; - kiedy 

nie potrafię wytrzymać sam ze sobą, a brakuje mi 

chęć i sił by to zmienić; - kiedy nie okazuję sobie 

wsparcia i nie otrzymuję go od innych.  

Swetla – psycholog 

Samotność to sytuacja, w której musisz z kimś 

porozmawiać, ale nie masz z kim, nie masz wspar-

cia.  

Uczeń III gim. 

Samotność jest najczęściej miejscem do ukrycia 

siebie, swoich marzeń i pragnień oraz miejscem, 

gdzie można hodować kompleksy.   

Marek - psychoterapeuta 

Być samotnym to okropna sprawa. Codziennie 

wstajesz, dzień leci tak jak zwykle i patrzysz jedy-

nie na szczęście, przyjaźń i miłość innych ludzi, 

którzy nie zwracają na ciebie większej uwagi. Jesteś 

dla nich mgłą, nic nieznaczącą jednostką. I codzien-

nie jest to samo. Świat dał wielu osobom odczuć 

samotność, nawet gdy żyją wśród swoich rówieśni-

ków i myślą, że są przy nich szczęśliwi. Jednak kie-

dy jesteśmy sam, i nie czujemy szczerej radości, 

tylko pustkę i wiemy, że nikt nie jest w stanie jej 

wypełnić... tak, to jest samotność.  

Uczennica naszego LO. 

 Nie wiem? No...samotność to samotność. Brak 

drugiej osoby, brak kogoś o podobnych poglądach/

zdaniu na jakiś temat...  

Uczennica naszego LO. 

Samotność jest to cierpienie, przez które nie ma 

się sił do działania. Samotność jest to brak przyja-

ciół, którzy zawsze pomogą. Od samotności u mło-

dzieży może dojść do depresji, przez którą młodzi 

ludzie popełniają samobójstwo. Można doświad-

czyć chwilowych stanów osamotnienia, mimo two-

rzenia relacji z innymi, np. w dużych miastach, 

gdzie jest mnóstwo ludzi, często można się poczuć 

samotnym ze względu na dużą ilość znajomości. 

Nasz gimnazjalista.. 

Samotność jest to dla mnie czas odpoczynku. 

Mogę mieć cały świat w głębokim poważaniu. Zre-

laksować się przy muzyce i zrestartować umysł. 

Uczeń liceum. 

Rys. P. Szałkowska 

Rys. P. Szałkowska 

Marlena Rymer-Rymaczyk 
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Zagadka pierwsza: Matylda  

Pewien stary żeglarz miał syna. W końcu 
przyszedł dzień, w którym syn miał prze-
jąć po nim łódź Matyldę.  

 Młody żeglarz przepływał między 
skałami; wiedział, gdzie są mielizny i ogó-
łem radził sobie świetnie na łodzi. Coraz 
więcej gapiów zebrało się, żeby zobaczyć  
 

jego wyczyny. Wtedy młody żeglarz sta-
nął przed ostatnim sprawdzianem. Mię-
dzy dwoma klifami, przez które miał 
przepłynąć, rozpięty był most. Najwyższy 
punkt łodzi był jednak o 10 centymetrów 
wyższy.  

 Ojciec chłopca czekał na jego rozwią-
zanie. Przyszło szybko i mogli przepłynąć. 
Co zrobił młody żeglarz? 

BĄDŹMY 
DETEKTYWAMI 

To specjalne zagadki dla sprytnych ludzi. Zobaczymy, czy dacie radę je rozwiązać. 

Zanim zaczniecie to robić – pamiętajcie o paru kwestiach. Musicie dojść do tego, co 

jest mało ważne czy właśnie okropnie znaczące. Czasem nawet najmniejszy szczegół 

jest całym rozwiązaniem. Gotowi? Powodzenia. 
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Zagadka druga: Cierpliwość jest cnotą 

Pewien cierpliwy włamywacz dostał się do 
budynku, nie wywołując alarmu. Jak? Był 
to wielki, pilnie strzeżony budynek. Wszę-
dzie ochrona i alarmy. Tak samo udało mu 
się wyjść. Jak tego dokonał?  

Zagadka trzecia: Zdrowe mięso 

Mężczyzna - lekko zestresowany - postana-
wia zamówić koninę w restauracji. Oczeku-
jąc na posiłek, zdążył się już spocić.  

 Mężczyźnie zaczęły drgać ręce, gdy 
przybliżał do swoich ust mięso. W końcu 
się przełamał i zjadł kawałek. Smakowało 
inaczej niż… o nie. Mężczyzna podzięko-
wał, zapłacił i wyszedł z restauracji.  

 Zaraz potem zabił swojego starego 
przyjaciela. Dlaczego to zrobił? 

Zagadka czwarta: Lampa naftowa 

Sroga zima. Domek w środku lasu pewne-
go pustelnika był cały obsypany śniegiem.  

 Na szczęście, pustelnik przeżył już nie-
jedną zimę. Miał duży zapas drzewa i je-
dzenia. Na nieszczęście, zapomniał o jed-

nym. O knotach do lampy z naftą. Został 
mu jeden. Po paru tygodniach był on za 
krótki, by dotykać łatwopalnej cieczy, któ-
rej też zaczęło brakować. Pustelnik był jed-
nak mądry i doświadczony, dzięki czemu 
lampa świeciła u niego jeszcze parę dni za-
nim wyruszył do miasta. 

 Co zrobił pustelnik?  

Wiktoria Kulesza z 1b LO 

*Dla wszystkich, którzy udzielą prawidłowych odpo-
wiedzi chociaż na jedną zagadkę, przewidziano nagro-
dy. Na odpowiedzi czeka Wiktoria Kulesza! 

Odpowiedzi do zagadek z ostatniej gazetki: 

Zagadka pierwsza. „Góry”:  

Chłopiec płakał, ponieważ jego bałwan się roztopił. Sroka znalazła wilgotne węgle (oczy bałwa-
na), które odbijały promienie słońca, bo miały na sobie warstwę wody. Królik zjadł nos bałwana. 

Zagadka druga. „Sztuka”:  

Dziewczynka przeglądała książkę z dziełami sztuki z regału taty. 

Zagadka trzecia. „Szkło”: 

Michał oglądał horror. Tafla szkła jest częścią telewizora.  

Zagadka czwarta „Paczka”:  

Mąż kobiety rano wybrał się na skakanie ze spadochronem. Razem z nim byli jego przyjaciele. 
Mężczyźnie trafił  się zepsuty spadochron, czyli pakunek, który znaleźli przy nim policjanci. Sko-
czył z nim i spadochron się nie otworzył. 

Zagadka piąta. „Wyspa”: 

Ulubionym pytaniem pirata było: „Czy jesteś papugą?”.. Niepierworodni odpowiadali: „Tak”,  
a pierworodni, mówiący prawdę, odpowiadali: Nie”. 
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Zbliża się koniec roku szkolnego – a więc czas 
na podsumowanie naszej działalności, a także 
przypomnienie najważniejszych tegorocznych wy-
darzeń. 

Za swój pierwszy cel samorząd obrał dyskotekę  
z okazji słynnych andrzejek. Jednak nie była to je-
dyna atrakcja tego dnia. Uczniowie naszej szkoły  
na przerwach mogli uczestniczyć we wróżbach 
andrzejkowych.  

Następnie 13 grudnia odbyły się mikołajki, czyli 
tradycyjny kiermasz ciast oraz odwiedziny Świętego 
Mikołaja.  

Nasi uczniowie w tym roku mogli brać udział 
również w poczcie walentynkowej oraz Dniu liczby 
Pi. Natomiast 26 lutego zorganizowaliśmy Flashmob  
z okazji Światowego Dnia Spania w Miejscach  
Publicznych. 

No i nowości w naszej szkole – Tydzień Integracji. 
Zachęcaliśmy wszystkich uczniów do wspólnej za-
bawy poprzez taniec, śpiew czy chodzenie po 
szkole w piżamach. 

W związku z tym, że 28 maja obchodzimy Świa-
towy Dzień Walki z Nowotworami Krwi, postanowili-
śmy włączyć się w akcję DKMS. 

W imieniu Samorządu Uczniowskiego dziękujemy 
wszystkim za udział oraz wsparcie w organizowa-
nych przez nas akcjach. 

Zdj. Weronika Wierzbicka 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
w działaniu 

zdj. Aleksandra Wilczyńska 

Samorząd uczniowski 

Od lewej: Karol Chojecki, Liwia Pietrucha, Dominika Lipińska, Antoni Sałański 
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FESTIWALE MUZYCZNE 

Kraków Live Festival   (KLF) 

Miejsce: Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków 

Termin:16-17 sierpnia  

Główni artyści: Calvin Harris, Years & Years, Post Ma-

lone, Dj Snake, Masego, Krzysztof Zalewski, 

PRO8L3M, Maclemore, Ski Mask The Slump God  

Ceny biletów: 250zł - 450zł                                 

Open'er  Festival 

Miejsce: Lotnisko Gdynia-Kosakowo 

Termin: 3 - 6 lipca  

Główni artyści: Lana Del Rey, Travis Scott, LP i inni 

Ceny biletów: 280zł - 600zł 

Pol’and’Rock Fesival 

Miejsce: Kostrzyn nad Odrą 

Termin: 1 – 3 sierpnia 

Goście: Krzysztof Zalewski, Agnieszka Chylińska, Acid 

Drinkers, Happysad, Kult, Daria Zawiałow i inni 

Ceny biletów: wstęp wolny 

FESTIWALE FILMOWE 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy  

Nowe Horyzonty 

Miejsce: Wrocław 

Termin: 25 lipca - 4 sierpnia 

Cena biletów: jeszcze nie jest znana 

Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi 

Miejsce: Kazimierz Dolny, Janowiec nad Wisłą 

Termin: 27 lipca – 4 sierpnia 

Cena biletów: jeszcze nie jest znana 

Pamiętajcie: jeśli wybierzecie się już na jakiś festiwal, 

nie zapomnijcie o swoim bezpieczeństwie i dobrej zaba-

wie. Bawcie się z głową, pozytywnym nastawieniem, 

uśmiechem, a także odpowiedzialnością. Jeśli kogoś  

z Was przekonałam do wybrania się na któryś z zapre-

zentowanych przeze mnie festiwali - miłej zabawy! 

Muzyka, film, dobre towarzystwo i równie dobra zabawa. Czy nie brzmi to cudownie? 
Oczywiście, że tak! Lecz czy nie brzmiałoby to jeszcze lepiej, gdybyśmy dodali tam sie-
bie, w kontekście wakacyjnej nudy i braku pomysłów na spędzenie wolnego czasu?  
Artykuł ten będzie bowiem o festiwalach muzycznych, jak i filmowych na terenie Polski. 
Wydarzeń tego typu w naszym kraju (a nawet w okolicach Warszawy) jest wiele. 

W WAKACJE NA FESTIWAL 

Emilia Jagodzińska z kl. 3c  



Dni 
MAREK 

2019 
Tak jak w ubiegłych latach na początku czerwca w naszym mieście odbywają  

się Dni Marek. 9 czerwca zespół „Moczul band” reprezentował naszą szkołę 
na tym wydarzeniu. Mogliśmy usłyszeć „Hej Wy!” Korteza, „Stand in the light”- Jordan 

Smith oraz „Niech pomyślą, że to ja” Grzegorza Hyżego. 

Zdj. Adrian Chrabąszcz 

Zdj. Adrian Chrabąszcz 

Moczul band 

Moczul band 


