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Z życia szkoły … 

Z życia szkoły … 

 

Autor: 

Patrycja Nalbert 

Klasa: I B 

 

OKIEM PIERWSZAKA…

Życie w nowej szkole z pozoru  wydaje się 
łatwe... W końcu już wiele lat naukowych 
doświadczeń za nami...  Niestety nowa 
szkoła to także dużo obowiązków i  zajęć 
dodatkowych. Na szczęście nie brakuje 
miłych i radosnych chwil, a nowe 
znajomości są obiecujące. Nauczyciele w 
nowej szkole miło i spokojnie podchodzą do 
pierwszoklasistów. 

Zadań domowych jest bardzo dużo, ale w 
końcu  to liceum. Mimo ogromu pracy,  
dajemy wszyscy  radę. Nowe przedmioty, 
takie jak podstawy przedsiębiorczości czy 
język francuski są bardzo interesujące.  

Dzięki nauce w liceum poznaliśmy wiele 
ciekawych  osób. Początkowo nawet trochę 
obawialiśmy się, że nie znajdziemy 
wspólnego języka  z ludźmi ze starszych 
klas... Nowi koledzy i koleżanki okazali się  
wspaniałymi ludźmi , z którymi można o 
wszystkim porozmawiać: na te poważne i 
mniej poważne tematy. Mimo nawału nauki 
i innych zajęć znajdujemy czas na zabawę 
czy spotkania  ze znajomymi. Może my, 
pierwszoklasiści, na razie nie mamy jeszcze 
ochoty na wytężoną naukę, ale na wszystko 
przyjdzie czas.... W przyszłość patrzymy z 
optymizmem, a to w końcu najważniejsze ! 

 

 

Autor:  

Jonasz Zasowski 

Klasa: II B 

 

 

Buty w szkole 

 W ostatnich tygodniach w naszej szkole zmiana obuwia, w  przeciwieństwie do 

temperatury na zewnątrz,  jest gorącym tematem .  Nauczyciele denerwują się, że 

uczniowie nie zmieniają butów, a młodzież porównuje wyjście do szkoły z wyjazdem na 

obóz. -W najgorszym przypadku do szkoły zabieramy nawet trzy pary butów (sportowe, do 

chodzenia po budynku oraz parę na dojście do szkoły)- słyszymy narzekania młodzieży. 

Rozwiązaniem tego problemu byłoby usprawnienie systemu obsługi klientów  szatni. 

Ostatnio powstał pomysł, aby każdemu uczniowi przypisać jego numerek, który będzie miał 

do końca roku szkolnego. Na ten numerek będzie mógł wieszać swoje rzeczy i zostawiać je  

bez przymusu noszenia ich do domu. Pani dyrektor, Anna Plaskota ogłasza konkurs na 

rozwiązanie problemu w szatni, a jeśli ktoś wymyśli pomysł lepszy niż nasz gazetkowy, 

będzie nagrodzony satysfakcją wprowadzenia nowego systemu w życie. Na zaproponowane 

rozwiązania czekamy w siedzibie "Jodełki"- bibliotece szkolnej. 
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Z życia szkoły … 

 

 

Autor: 

Jonasz Zasowski/Wiktor Gieraga 

Klasa: II B 

 

 

Z cyklu POZNAJMY SIĘ 

 

Rozmowa z nowym katechetą w naszym liceum-  

ks.  Maciejem Gortyńskim. 
 

Skąd ksiądz do nas przyjechał?  

Pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego. Tam się urodziłem, wychowałem i zdałem maturę. 

Pierwsze myśli o seminarium i o tym, by zostać księdzem pojawiły się bardzo wcześnie, bo w 

szkole podstawowej. Oczywiście po drodze miałem  jeszcze inne plany: medycyna albo studia 

związane z biologią (chodziłem do klasy o profilu biologiczno – chemicznym). W klasie maturalnej 

ostatecznie zdecydowałem – seminarium. I tak po sześciu latach studiowania zostałem księdzem. 

Nie żałuję swojej decyzji. Czuję, że jestem na swoim miejscu. Jestem szczęśliwy. 

Czym się ksiądz interesuje ?  

Lubię grać w piłkę nożną, w siatkówkę. Niestety, nie zawsze jest na to czas. Kocham  także 

podróże,  zwłaszcza te odbywane samochodem. W wolnych chwilach chodzę do kina albo 

oglądam filmy w domu. Jest kilka filmów, które mógłbym oglądać w nieskończoność i nigdy mi się 

nie znudzą. Jednym z nich jest trylogia „Ojca chrzestnego”  

Podoba się księdzu nasza szkoła?  

Przez miesiąc trudno jest poznać wszystkich uczniów i nauczycieli, ale mogę powiedzieć, że  

wyczuwam tu dobry klimat. Od początku nie czułem się tu obco. Wierzę że mój czas spędzony w 

liceum będzie mile wspominany, nie tylko przeze mnie, ale również  uczniów i nauczycieli. 

Dlaczego ksiądz został katechetą?  

Księża mają zwykle misję katechety narzucona odgórnie, przez przełożonych.  Uważam, że religia 

w szkole to dobry pomysł. Ksiądz ma możliwość kontaktu z młodzieżą i na odwrót. Inni mają 

szansę zobaczyć, że ksiądz nie jest taki straszny, że to też człowiek .   Katecheza to trudna misja, 

ale jej prowadzenie sprawia mi wiele radości. 
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Śladem starodruków i inkunabułów 

 Humaniści z klasy II B wykorzystując ostatnie dni pięknej jesiennej pogody  pojechali 

do Krośniewic, gdzie w tamtejszym muzeum obejrzeli wystawę Początki chrześcijaństwa  na 

ziemiach polskich w starodrukach i inkunabułach. Młodzież miała okazję zobaczyć  Biblię 

Leopolity z 1561 r.,  Kazania Piotra Skargi z 1600 r. i  Zielnik Szymona Syreniusza z 1612 r.  

Uwagę  zwracały  także zgromadzone na  wystawie stare księgi sięgające  XIII w. , eksponaty 

religijne z  okresu  średniowiecza  oraz oryginalne  monety z  X  i  XI  wieku. O  ile  wszyscy 

wiedzieli, czym jest starodruk, o tyle  pojęcie inkunabułu okazało się  znane niewielu osobom. 

Tymczasem  inkunabuł  (z  łac.  incunabula,  powijaki,   kołyska, w  pieluszce) to  określenie 

pierwszych druków do ok. 1500 r.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
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 Przy okazji odwiedzin ziemi kutnowsko- łęczyckiej nie mogło zabraknąć wizyty  

w Tumie  i zwiedzania tamtejszej Archikolegiaty NMP i św. Aleksego z XII wieku. 

Romańska, masywna, trójnawowa świątynia z granitu i piaskowca zrobiła na uczestnikach 

wyjazdu duże wrażenie. Surowe z emporami oraz średniowiecznymi i renesansowymi 

freskami wnętrze budowli, dzięki pracom konserwatorskim, jest wspaniale zachowane. 

Uwagę zwraca samo wejście do świątyni z portalem z piaskowca ukazującym Matkę Boską  

z Jezusem i dwoma aniołami. Młodzież podziwiała także zachowane malowidło ścienne  

z XII w. z motywem deesis, czyli przedstawiającym Jezusa w otoczeniu Maryi i Jana 

Chrzciciela.  

Na koniec wizyty w Tumie humaniści szukali śladów legendy o diable Borucie. Ponoć 

niezadowolony z budowy świątyni czart próbował ją przewrócić i stąd ślady jego łapy na 

murach budowli... 

 Wyjazd okazał sie nadzwyczaj udany, stąd plany dalszego odkrywania perełek kultury 

naszej małej ojczyzny już w najbliższych miesiącach. 
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Autor: 

Filip Kaczmarek 

Klasa: IB 

 

 
SUPREMATYZM 

 

Suprematyzm to wyjątkowy, 

dwudziestowieczny nurt w malarstwie, 

będący innowacją w sztuce. Pytanie: 

dlaczego? 

Postęp w sztuce 

Głównym założeniem tytułowego 

nurtu całkowite oderwanie sztuki od 

rzeczywistości, dążenie do  

maksymalnego uproszczenia form, 

a  przede wszystkim do zerwania z 

narracją i przedmiotowością w sztuce.  

   

Teoria suprematyzmu 

 
Podstawą teorii suprematyzmu była 

teza o supremacji czystego odczucia 

sztuki i emocji przy odbiorze ponad 

treścią i wyrazem, wobec tego nurt ten 

był wyjątkowy: zanim powstał, sztuka 

malarska stawiała głównie na formę, 

nie na treść, to co zaś zostało 

wprowadzone przez obraz  

 

przedstawiony na ilustracji, zmieniło 

dotychczasowe spojrzenie na sztukę i 

unowocześniło ją. 

Powstanie suprematyzmu było 

przełomem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Czarny kwadrat na białym tle”  - 

obraz autorstwa Kazimierza 

Malewicza

 

 

 

KONKURS: 

Cóż to za przedmiot? 

Odpowiedzi przesyłać na email szkolnej biblioteki. 

bibl.przedwiośnie@wp.pl 
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Kontrowersje wokół Szalonych nożyczek 

  

 Uczniowie klasy I A wybrali sie do Teatru Powszechnego na spektakl Szalone 

nożyczki w reż. Marcina Sławińskiego. Pytani o wrażenia, początkowo niemal jednomyślnie 

wypowiadali się pozytywnie. Nieoczekiwanie znalazła się widz, który postanowił oponować: 

stwierdził, że część pierwszą  spektaklu przespał "tak była ciekawa", a w  drugiej nie wiedział 

już o co chodzi...  Ponadto dodał, że lepszy poziom aktorski prezentują uczniowie ze 

szkolnego koła teatralnego niż zawodowi aktorzy Powszechnego... Ruszyła lawina 

komentarzy...   

Większość uczniów klasy I A oburzyła ta recenzja. Twierdzili, że spektakl im się podobał, 

zapamiętali wiele zabawnych wypowiedzi i byli pełni uznania dla improwizujących aktorów. 

Natychmiastowa, dowcipna odpowiedź widzowi  nie jest łatwa- podkreślali. Dało się jednak 

także usłyszeć głosy krytyczne. Padały stwierdzenia, że spektakl grany od 1999 r.  mógł się 

po prostu znudzić aktorom, którym brakuje już inwencji. Zawiedzeni byli zwłaszcza ci, którzy 

wybrali się na Szalone nożyczki powtórnie- spodziewali się większych zmian w scenariuszu. 

Ostatecznie kilka osób podkreśliło, że spektakl będący lokomotywą Powszechnego pewnie 

jeszcze przez kilka lat nie zejdzie z afisza, więc można wybrać się do teatru i wtedy zająć 

stanowisko... 
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Nasi nauczyciele w Anglii 

  
  

W ramach projektu Erasmus+ Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej  kilkoro 

nauczycieli z naszego liceum  przebywało w ostatnich miesiącach z wizytami studyjnymi  

w Anglii. Jako pierwsze o wrażeniach opowiedziały  bibliotekarka, p. Ewa  Krasnopolska 

oraz nauczycielka wychowania fizycznego, p. Kamila Łuczak,  uczestniczące w praktycznej 

nauce  języka angielskiego  w Wesbourn Academy w  Bournemouth.  

Celem wyjazdu nauczycielek było zwiększenie umiejętności językowych, nawiązanie 

współpracy międzynarodowej oraz poznanie historii i kultury Wielkiej Brytanii. Drugi 

tydzień pobytu w Anglii panie spędziły w Secondary Grammar School  

w miejscowości Poole, gdzie obserwowały pracę szkoły oraz brały czynny udział w zajęciach 

lekcyjnych.  

 Udało nam się dowiedzieć od uczestniczek wyjazdu, że w Wielkiej Brytanii lekcje 

wyglądają zupełnie inaczej niż w Polsce. Młodzież do szkoły chodzi w mundurkach, każda 

lekcja trwa 60 minut, a w ciągu jednego dnia uczniowie mają pięć lekcji.  

Na lekcjach wychowania fizycznego w miesiącach maju i czerwcu, czyli w trakcie wizyty 

 p. Kamili Łuczak, najczęściej uprawia się krykiet, tenis ziemny czy  rzut oszczepem.  

 Z kolei p. Ewa Krasnopolska zwróciła uwagę na funkcjonowanie angielskiej biblioteki 

szkolnej.  Zauważyła, że biblioteka jest miejscem, w którym uczniowie, szczególnie klas 

maturalnych, spędzają dużo czasu na wyszukiwaniu materiałów potrzebnych do nauki, 

korzystając  zarówno z książek, jak i z Internetu. Potrzebne materiały uczniowie samodzielnie 

kserują. Biblioteka w odwiedzanej angielskiej szkole była bardzo duża , liczyła ok. 90 m kw., 

mieściło się w niej 65 stanowisk komputerowych. W zbiorach bibliotecznych znajdowały się 

nie tylko książki, ale i e-booki oraz  filmy. Ciekawostką był również punkt sprzedaży 

przyborów szkolnych (długopisów, zeszytów, cienkopisów, kalkulatorów, gumek oraz 

długopisów dla osób leworęcznych). 

Panie opowiadały, że zaskoczeniem dla nich było zaobserwowanie sytuacji, kiedy nauczyciel 

podczas przerwy zatrzymał ucznia i wręczył mu czerwona kartkę  za brak obuwia na zmianę. 

Jak się okazało w ten sposób młodzież dostaje w Anglii upomnienia za łamanie regulaminu 

szkolnego. 

 

 

 

 

 



 
 

Październik 2016 

8 Niezależne pismo młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Ozorkowie 

 

 

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2016/17 - Wiktor Gieraga 

 Wraz z nowym rokiem szkolnym nastąpiła zmiana samorządu uczniowskiego. Nowy 

samorząd rozpoczął oficjalnie urzędowanie na koniec września. W tym roku samorząd nie 

został wybrany na drodze wyborów. Każdy kandydat został obrany na swoje stanowisko  

w wyniku głosowania, do którego doszło wśród osób ubiegających się o miejsce  

w samorządzie. 

    Obecnym przewodniczącym został Wiktor Gieraga z klasy II B, zaś jego  zastępczyniami 

wybrano: Julię Dośpiał z klasy II C i Marcelinę Brygier z  klasy I C, sekretarzem została 

Natalia Kujawska z klasy II C. Dodatkowo w samorządzie  znaleźli się: Patryk Bocian  

z  klasy I A i Marek Strugiński  z klasy I B.  

    Pierwszym zadaniem nowego samorządu było zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej, 

podczas którego wraz z klasą IC wystawił  przedstawienie w krzywym zwierciadle 

pokazujące codzienność szkolną. Nauczyciele w tym dniu otrzymali także od samorządu 

"owocowy upominek" zawierający mało kalorii, a dużo witamin, dodających witalności do 

pracy z młodzieżą. W tym roku celem samorządu będzie doprowadzenie do tego, by 

uczniowie zmieniali buty (w tej sprawie samorząd zamierza konsultować się z resztą 

uczniów), a także zorganizowanie dyskoteki i ostatków oraz prowadzanie zbiórek 

charytatywnych. 

 

 
 

 

 

 

 

Nauczycielski październik 

 Tradycyjnie  w  Polsce 14  października  każdego  roku   obchodzimy  Dzień  Edukacji 

Narodowej,  ustanowiony   na pamiątkę   rocznicy   powołania  Komisji  Edukacji  Narodowej 

 14  października  1773 r. Jak się  jednak  okazuje   nie   jesteśmy  w   tym   październikowym 

świętowaniu   odosobnieni:  w    pierwszą    niedzielę    października    świętują:    Białorusini, 

Kazachowie,    Kirgizi,    Łotysze,   Mołdawianie    i    Ukraińcy,   1   października:    Uzbecy,  

5   października:   Azerowie,   Bułgarzy,  Niemcy   i  Rosjanie, 15  października:  Afgańczycy 

 i Brazylijczycy, 16 października: Chilijczycy, a w ostatni  piątek października Australijczycy.  

5  października obchodzony  jest  World  Teacher's  Day (Światowy  Dzień  Nauczyciela) pod 

patronatem UNE
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UWAŻAJ, CO PUBLIKUJESZ W SIECI 

NIGDY NIE WIESZ, KTO WYKORZYSTA TWOJE DANE 

KONTROLUJ, CO LUDZIE ZNAJDUJĄ O TOBIE 

 

Czy jesteś anonimowy w sieci ? - Jonasz Zasowski  

 Ludzie zapominają bardzo często o tym, że w Internecie nie jesteśmy wcale 

anonimowi. Łatwiej jest zmienić imię i nazwisko niż oczyścić Internet ze swoich danych. 

Teraz nie przejmujemy się tym, ale spójrzmy przyszłościowo. Załóżmy, że dwie osoby starają 

się o pracę. Pracodawca  coraz częściej, oprócz zapoznania się CV obu kandydatów,  

wynajmuje specjalistyczną firmę, która sprawdza w Internecie, kim są dane osoby. Pierwszy 

kandydat nie używał social media, więc szef nie dowiedział się o nim żadnych "rewelacji". 

Drugi zaś to typowy imprezowicz, potencjalny pracodawca zobaczył na jego Instagramie 

zdjęcia z alkoholem, narkotykami, itp. Jak myślisz, którego pracownika wybierze 

pracodawca? Warto myśleć o tym, kto może zobaczyć to, co udostępniamy w sieci.  Pisząc 

post na Facebooku, najpierw zastanówmy się, czy powiedzielibyśmy to samo przez mikrofon 

przed zapełnionym stadionem piłkarskim, tak by wszyscy to usłyszeli. Mniej więcej taki jest 

zasięg  posta, gdy masz włączoną opcje, która umożliwia zobaczenie go przez znajomych 

twoich znajomych.  Nigdy nie wiemy, kto właśnie przeczytał nasz post, zobaczył nasze 

zdjęcie.  

Artykuł na podstawie: Projektu „Bezpieczna Szkoła w Strefie Schengen” zrealizowanego na zlecenie 

Urzędu Miasta Lublin. 
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Sukcesy sportowe naszych uczniów 

I LO w Ozorkowie podwójnym wicemistrzem powiatu 
zgierskiego w lidze lekkoatletycznej szkół 
ponadgimnazjanych! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I LO w Ozorkowie wicemistrzami powiatu w sztafetowych 
 biegach przełajowych dziewcząt i chłopców! 
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