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Słówko od redakcji 

 Ponoć "najtrudniejszy pierwszy krok", jak mówią słowa piosenki... Towarzyszyły nam one przy wydawaniu 

pierwszego tegorocznego numer gazetki szkolnej. Kolejne numery to już tylko formalność, tak przynajmniej 

wierzyliśmy. I trochę się ... przeliczyliśmy! Gazetka nr 2 powstawała w atmosferze twórczych sporów, o czym  

i w jakiej formie napisać, aby trafić do szkolnego Czytelnika... 

Ostatecznie  dzisiaj możecie się zapoznać z nowym numerem gazetki szkolnej. Piszemy  

o wydarzeniach, które zwróciły naszą uwagę między grudniem 2016 r. a lutym 2017 r., a więc m. in. o maturach 

próbnych, wyjeździe do Warszawy do Muzeum POLIN, Biblioteki Narodowej i Teatru Roma, przedstawieniu 

jasełkowym. Oprócz tego zapraszamy na stałe cykle tematyczne.  

 

Zapraszamy do lektury i współpracy! Na uwagi, komentarze i podpowiedzi ciekawych tematów czekamy w 

sercu redakcji- Bibliotece szkolnej Przedwiośnie. 

 

 

 

 

 

W tym numerze: 
 Wizyta na PŁ 

 Jasełka 2016 

 Cykle tematyczne: Nasi nauczyciele w Anglii,  

Poznajmy się... 

 POLIN - Muzeum Historii Żydów Polskich 

 Z wizytą w Bibliotece Narodowej 

 Miłość, taniec i muzyka- recenzja musicalu 

Mamma Mia! 

 Nowy tytuł gazetki szkolnej? 

 E-sport w naszej szkole 

 Nieuniknione nadchodzi, czyli o nastrojach 

tegorocznych maturzystów 

 

 

 

 

 

 
Redakcja „Jodełki” mieści się przy szkolnej bibliotece 

„Przedwiośnie” 

Gazetkę tworzą: 

Jonasz Zasowski - redaktor naczelny 

Oliwia Gabara, Wiktor Gieraga, Michał Zuchniewicz  – redaktorzy 

Małgorzata Czotyrbok, Ewa Krasnopolska– opiekunowie 
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Z życia szkoły … 

 

Autor: 

Oliwia Gabara 

Klasa: I A 

 

Wizyta na PŁ

 W grudniu 2016 r. klasy 

politechniczne: I A i II  A wybrały się 

 z p. Blanką Kochańską i p. Maciejem 

Darnikowskim na Drzwi Otwarte  Politechniki 

Łódzkiej.  

Młodzież z naszej szkoły brała udział  

w wykładach i zajęciach, mających przybliżyć 

specyfikę konkretnych kierunków studiów. 

Tematyka wykładów była bardzo różnorodna: 

od architektury, przez chemię, aż po 

informatykę. Można było porozmawiać ze 

studentami, którzy opowiadali o określonych 

kierunkach i zajęciach, odpowiadali na masę 

pytań, rozwiewając przy okazji wiele 

wątpliwości.  

 PŁ przygotowała także punkt konsultacyjny, 

w którym można było porozmawiać  

z doradcami zawodowymi, podpowiadającymi, 

jakie kierunki brać pod uwagę w dalszej 

edukacji, aby łączyć zainteresowania  

z umiejętnościami danej osoby. 

 

 

 

Autor:  

Jonasz Zasowski 

Klasa: II B 

 

Jasełka 2016 
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 Jak co roku klasa II B- humanistyczna,  

w tym roku ze wsparciem klasy II C, przygotowała Jasełka. Wszystko działo się pod czujnym 

okiem scenarzysty i reżysera Michała Zuchniewicza- na co dzień ucznia klasy humanistycznej 

i szkolnego aktora . Postępów w przygotowaniach doglądały  pp. Maja Fabiańska i 

Małgorzata Czotyrbok. Oprawą muzyczną zajmowali się koledzy z klasy II A.  Reżyser 

podczas prób doglądał  najdrobniejszych szczegółów spektaklu  i  zdarzało się, że 

denerwował  na nieprofesjonalne zachowanie aktorów. Jednak trzeba przyznać, że próby 

przebiegały  na ogół zgodnie z planem.  

Końcowy efekt był dopieszczany do ostatniej chwili.  W dniu występu reżyser i jego aktorzy 

byli bardzo zdenerwowani. Zastanawiali się, czy ich przedstawienie spodoba się szkolnej 

publiczności. Obawy okazały się bezzasadne, udanego występu gratulowała uczniom Pani 

Dyrektor. Warto jeszcze dodać, że Michał Zuchniewicz był nie tylko scenarzystą i reżyserem, 

ale także aktorem, który wywołał podczas występu  największe poruszenie wśród kolegów 

 i koleżanek 

 

 
 

Aktorzy z Panią Dyrektor Anną Plaskotą i ks. Maciejem Gortyńskim 
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Z życia szkoły … 

 

 

 

Autor: 

Oliwia Gabara 

Klasa: I A 

 

 

Nasi nauczyciele w Anglii- rozmowa z  pani Agatą Kokot Brygier  

 

Szkoła Językowa w Bournemoutch  

 Okres od 5 do 17 czerwca 2016 r. p. Agata Kokot Brygier- nauczycielka wychowania 

fizycznego spędziła w Bournemouth na południu Anglii. Jej pobyt wiązał się z udziałem w  

projekcie unijnym, którego głównym celem było poznanie sposobów nauczania  

w szkołach Unii Europejskiej. Pierwszy tydzień wizyty w Anglii  p. Agata Kokot Brygier 

spędziła na programie doskonalenia i nauki języka angielskiego w Richard Language School. 
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Natomiast podczas drugiego tygodnia pobytu nauczycielka naszego liceum obserwowała 

zajęcia w  Bournemouth Collegiate School. 

-  Co zaobserwowała Pani w odwiedzanej w Anglii  szkole ? 

Przede wszystkim inny sposób pracy z młodzieżą. Tam nauczyciel jest dla ucznia 

autorytetem. Zaskakujące jest, że wszyscy  uczniowie chodzą w szkole w mundurkach  i mają 

takie same stroje na lekcjach wychowania fizycznego. 

 

Grupa językowa p. A. Kokot Brygier 

-  Co najbardziej Panią zaskoczyło w angielskiej szkole ? 

Szkoły mają bardzo bogate wyposażenie, własną halę, boiska i basen. Uczniowie biorą 

czynny udział w lekcjach, nie istnieje tam pojęcie "niećwiczenia". Najbardziej zaintrygowało 

mnie jednak , że panuje tam bardzo rodzinna atmosfera, ludzie są dla siebie mili i pomocni. 

Zaskakujący jest fakt, że oprócz nauczycieli wuefistów są tam również zatrudnieni 

profesjonalni trenerzy od danych dyscyplin sportowych. 

-  Jakie inne metody prowadzenia lekcji stosuje się w Anglii na wychowaniu fizycznym ? 
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Na lekcjach uczniowie są w małych grupach. Grają w gry zespołowe typu krykiet, piłka 

nożna,  ale również w gry, takie jakie tenis ziemny.   

-  Co działo się w  angielskiej szkole podczas Pani pobytu ? 

Czerwiec jest tam miesiącem egzaminów. Lecz właśnie wtedy jest organizowany Dzień 

Sportu ( BCSports Athletic Chamspions),  odbywa się on w Kings Park na stadionie 

lekkoatletycznym. Na stadionie zbierają się wszyscy nauczyciele i uczniowie, obowiązkowo 

w jednakowych dresach z logotypem szkoły i rywalizują ze sobą w różnych dyscyplinach, 

takich jak biegi czy skok w dal, w którym miałam okazję sędziować.  

 

                                                    Uczniowie w  angielskiej szkole  

- Jak minął Pani cały pobyt w Anglii? 

Pobyt uważam za bardzo udany. Miałam okazję uczestniczyć w zajęciach nauki angielskiego 

dla obcokrajowców, zawiązałam wiele znajomości, ponieważ byli tam nauczyciele nie tylko 

 z Polski, ale także z Czech, Słowacji czy Włoch. W czasie wolnym zwiedziłam Londyn, 

Jurassic Coast i Dorset and East Devon Coast, to bardzo urokliwe miejsca i niezapomniane 

widoki. Gdybym mogła bardzo chętnie wróciłabym do Anglii powtórnie. 
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Z życia szkoły … 

Autorzy: 

Jonasz Zasowski/Wiktor Gieraga 

Klasa: II B 

 

Z cyklu POZNAJMY SIĘ 

Rozmowa z Panią Martą Winter- Ciesielską 

 

Czy cieszy się pani z powrotu do pracy w naszej szkole? 

Powrót do pracy po długiej przerwie jest trudny. Dużo się przez ten czas zmieniło, ale staram 

się nadrobić zaległości. 

Dlaczego została Pani nauczycielem? Dlaczego akurat chemia? 

Jak sięgam pamięcią zawsze chciałam być nauczycielem, każdy dzień pracy w szkole jest 

inny. Pracując z młodzieżą mam wrażenie, że czas tak szybko nie ucieka. Rozważałam 

również pracę  w laboratorium chemicznym, w czasie studiów dużo czasu tam spędzałam. 

Ostatecznie wybrałam zawód nauczyciela. Moje zainteresowanie tą dziedziną nauki zaczęło 

się już w szkole podstawowej. W szkole średniej robiliśmy dużo doświadczeń, a ja lubię 

eksperymenty. Wydaje mi się, że uczniów bardziej zainteresują doświadczenia chemiczne niż 

teoria. Mój profesor mówił, że dobry eksperyment jest więcej wart niż dwadzieścia teorii 

wyciągniętych z naszych umysłów. 

Jakie są Pani zainteresowania, hobby?  

Bardzo lubię górskie wyprawy, ale odkąd pojawiły się dzieci wyprawy zeszły na boczny tor 

(oczywiście tylko na kilka lat). Wolny czas zawsze spędzam w gronie rodzinnym . Jeżdżę na 

rowerze i robię wszystko, co jest związane z aktywnym wypoczynkiem. Oczywiście swoje 

pasje chcę zaszczepić dzieciom, więc  wszystko co robię, staram się robić z nimi. 

Jakie zmiany zauważyła Pani po powrocie do szkoły?                                                           

Zmienili się oczywiście  uczniowie, pojawiło się też wielu nowych nauczycieli oraz 

pracowników obsługi. Wiele sal lekcyjnych zostało odnowionych i unowocześnionych.  
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Autor:  

Jonasz Zasowski 

Klasa: II B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z HISTORIĄ 

POLIN- Muzeum Historii Żydów Polskich 

 

 Polin (hebr. פולין- tutaj spocznij) – nazwa Polski w języku jidysz (wymawiana 

jako pojln) i języku hebrajskim. Miałem przyjemność gościć w Muzeum Historii Żydów 

Polskich i jestem pod ogromnym wrażeniem jego niezwykłej ekspozycji.  Powstanie tego 

miejsca kosztowało 320 milionów złotych, nie dziwi więc fakt, że muzeum jest jednym  

z najnowocześniejszych w Europie. Co ważne,  mimo że nie interesuję się szczególnie 

historią Żydów,  nie nudziłem się.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hebr.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jidysz
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hebrajski
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Muzeum jest wyposażone w wiele ekranów interaktywnych,  przy których zwiedzający może 

przystanąć i w nieszablonowy sposób poznać historię narodu żydowskiego. Wypożyczyliśmy 

na miejscu audioprzewodniki po wystawie, dzięki którym nie tylko wiele się 

dowiadywaliśmy, ale także nie zagubiliśmy w  muzealnych wnętrzach.  Jest to bardzo 

ciekawe rozwiązanie, gdyż przy poszczególnych ekspozycjach możemy włączyć odpowiednią 

audycję. Jeśli czegoś nie zrozumiemy, możemy bez problemu włączyć ją ponownie. Było to 

nowe doświadczenie, ale  przyznam, że  dla mnie nawet w wielu aspektach lepsze od 

spotkania z przewodnikiem. Jest tylko jedna wada takiego rozwiązania-  nie można dopytać 

 o nurtującą zwiedzającego rzecz. Jednak taka sytuacja to z pewnością rzadkość, gdyż audycje 

przygotowane są bardzo szczegółowo i ciekawie.  

Muzeum jest bardzo duże i nowoczesne. Aby zwiedzić cały obiekt dokładnie potrzeba na 

pewno więcej czasu niż dwie spędzone w nim godziny. Przyznam, że trudno obejrzeć 

wystawę stałą jednorazowo, bez żadnych przerw czasowych. Możemy zwiedzić wnętrze 

tradycyjnego domu żydowskiego, wejść do jesziwy czy zobaczyć wnętrze synagogi.  

Najbardziej podobało mi się przejście uliczką odtworzoną  na wzór przedwojenny- z czasów 

dwudziestolecia międzywojennego. Czułem się, jakbym  naprawdę znalazł się w dzielnicy 

żydowskiej z tamtego okresu, mogłem odwiedzić nawet słynną kawiarnię Ziemiańską  

w Warszawie.  

 Do dyspozycji zwiedzający  mają setki map, makiet i przeróżnych tekstów. Możemy oglądać 

filmy, korzystać z ekranów interaktywnych oraz odwiedzać miejsca pracy i życia Żydów  

w Polsce na przestrzeni wieków.  

Wychodząc z muzeum  może nie  każdy  stał się specjalistą w dziedzinie historii Żydów, ale  

wycieczka nikogo  na pewno nie znudziła. Myślę, że wiele osób raz jeszcze chętnie odwiedzi 

POLIN- niezwykłe miejsce na mapie kulturalnej stolicy.  Z mojej strony serdecznie 

wszystkim rekomenduję odwiedzenie tego muzeum, wywarło na mnie ogromne wrażenie,  

z Wami będzie podobnie. 

 

 

Autor: Wiktor Gieraga 

Klasa: IIB 
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Autor:  

Wiktor Gieraga 

Klasa: II B 

 

 

 Z WIZYTĄ W  BIBLIOTECE NARODOWEJ 
 

 

 

 Podczas szkolnej wycieczki do Warszawy uczniowie naszego liceum razem  

z kolegami z gimnazjum w Ozorkowie odwiedzili Bibliotekę Narodową. Na początku 

oprowadzająca zwiedzających Pani przedstawiła  historię biblioteki,  która została założona w 

1928 roku,  a następnie zniszczona po upadku  powstania warszawskiego. Objaśniono  także 

zasady korzystania ze zbiorów bibliotek oraz wyjaśniono jak instytucja zbiera swoje kolekcje. 

Jako ciekawostkę podano, że w bibliotece znajduje się dziewięć milionów różnego rodzaju 

zbiorów.  Następnie udaliśmy się do sekcji muzycznej biblioteki, w której dowiedzieliśmy, że 

można tu nawet grać na fortepianie.  
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Potem oglądaliśmy czytelnię, w której zaskoczyła mnie duża liczba obecnych tam osób, 

dodatkowo zauważyłem nie byli to tylko Polacy. Mimo iż katalog książek jest już  

w większości cyfrowy, to w bibliotece dalej znajdują się stare katalogi pisane kaligraficznie. 

Piękno tego pisma bardzo przyciągało naszą uwagę. Uważam, że istnienie tej instytucji jest 

bardzo ważne dla Polski, ponieważ w jej zbiorach przechowywana jest pamięć o kulturze i 

historii naszego kraju. 
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     Autor: 

     Michał Zuchniewicz 

     Klasa: II B 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Miłość, taniec i muzyka- musical Mamma Mia! 

 Jest 16 grudnia 2016 roku, godzina 18:45,  tłumy widzów gromadzą się w hallu Teatru 

Muzycznego Roma. Czekają na coś spektakularnego, przyszli obejrzeć jeden  

z najpopularniejszych musicali na świecie, fenomen muzycznej sceny Mamma Mia! 

Wszystko zaczyna się bardzo niepozornie. Na ledowych ekranach widać zaaferowaną grupę 

ludzi, którzy tanecznym krokiem biegną do samolotu. Podczas lotu atmosfera wśród 

bohaterów jest tak dobra, że załoga nie potrafi nad nimi zapanować. Mimo że samolot ląduje 

na przepięknej, greckiej wyspie,  nasza przygoda dopiero się rozpoczyna. Jedna z głównych 

bohaterek, Sophie (Zofia Nowakowska), pragnie poznać ojca. Nieoczekiwanie odnajduje  

dziennik matki, w którym są informacje o trzech potencjalnych kandydatach. Dziewczyna 

postanawia zaprosić trzech tatusiów  na swój zbliżający się ślub.  Na dwa dni przed ślubem do 

pensjonatu położonego na malowniczej greckiej wyspie, prowadzonej przez Donnę (Anna 

Sroka-Hryń),  matkę Sophie  przybywają zaproszeni goście: przyjaciółki Donny Rosie 

(Monika Rowińska) i Tania (Beata Kowalska) oraz Sam (Dariusz Kordek), Harry (Jan 

Bzdawka) i Bill (Robert Rozmus), czyli rzekomi ojcowie Sophie.…I tutaj rozpoczynają się 

problemy, gdyż przyszła panna młoda nie jest w stanie w żadnym z nich rozpoznać taty. 
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 Cała historia zostaje opowiedziana (a właściwie zaśpiewana) z rozmachem, na tle 

zjawiskowej dekoracji. Na scenie oprócz ruchomych ekranów możemy zauważyć przytulny 

pensjonat umieszczony na obrotowej platformie. Scenografia wygląda szczególnie efektownie 

podczas wieczoru panieńskiego Sophie, kiedy  z sufitu zwisają kolorowe lampiony, a na 

schodach pojawiają się mama i ciotki panny młodej w od lat nieużywanych strojach  

estradowych i zaczynają śpiewać porywając wszystkich do zabawy. Jednak przede wszystkim 

magii przedstawieniu dodaje dynamiczna, wręcz imponująca choreografia Agnieszki 

Brańskiej. Całość idealnie komponuje się z bardzo rytmicznymi przebojami ABBY, które 

każdy jest w stanie zaśpiewać lub przynajmniej zanucić. Utwory porywają do tańca!  

Wspaniałego przekładu tekstów na język polski dokonał  Daniel Wyszogrodzki. Mimo 

ogromnego ryzyka, wszystko wyszło niesamowicie. Spektakl Teatru Roma zaskakuje, gdyż 

Wojciech Kępczyński zabiegał o możliwość wprowadzenia kilku zmian do oryginalnej  

fabuły. Jego starania przyniosły sukces i dlatego spektakl jest  fenomenalny. Scenografia, 

choreografia, muzyka i brawurowa gra aktorska (zwłaszcza Anny Sroki-Hryń i jej 

kompanek), sprawiają, że spektakl oczarowuje polską publiczność. To pozycja obowiązkowa 

nie, tylko dla miłośników musicali. 
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Nowy tytuł gazetki szkolnej? 

 Czas, upływa, kolejne lata lecą szybciej niż liście z drzew...  W szkole ciągle mamy 

zmiany: nowi nauczyciele, kolejne programy nauczania, nowocześniejsze wyposażenie... 

Tylko jedno się nie zmienia- tytuł szkolnej gazetki, wydawanej z krótkimi przerwami już od 

ponad 20 lat. Pamiętają go często rodzice obecnych uczniów, niektórzy z nich byli nawet 

szkolnymi redaktorami. Dlatego powiał wiatr zmian! Czy uczniowie Żeromszczaka wiedza, 

skąd ta nazwa? O "Puszczy jodłowej" Żeromskiego pamiętają już tylko wyjątkowi erudyci... 

Dlatego podczas kolegium redakcyjnego zapadła decyzja: zmieniamy tytuł gazetki szkolnej. 

Później nie było już tak łatwo...  Burza mózgów przyniosła, niestety, mniej niż się 

spodziewano... Oczywiście były błyskotliwe pomysły typu "W zakonie" i inne dygresje 

 w tym błyskotliwym stylu,  ale uznaliśmy je za nietrafione. Wracając do tematu, ostatecznie 

wybraliśmy: 

1. Wieści z Żeromszczaka 

2. Kwartalnik licealny 

3. Życie w ogólniaku 

Decyzję pozostawiamy czytelnikom, w marcu 2017 r. zapowiadamy przeprowadzenie 

głosowania w sprawie nowego tytułu gazetki szkolnej. 

Redakcja 

 
 
 
 
 
Autor:  

Jonasz Zasowski 

Klasa: II B 

 
E-sport w naszej szkole 

 

 Nasza szkoła bierze udział w Łódzkim Turnieju Gier E-sportowych "Warecka Cup", 

do którego wystawiliśmy dwie drużyny. Rozgrywki dotyczą  gier: "Counter Strike: GO" oraz 

"Leauge of Legends". Pierwszy etap turnieju, który zakończył się dla nas sukcesem to 

rozgrywki online. Drużyna CS (skład: Filip Piechocki, Michał Staniszewski, Krystian Kania, 
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15 [Wpisz tytuł dokumentu] 

Z życia szkoły … 

Łukasz Karolak, Tomasz Wyderka, Jan Gąsiorowski) wyszła ze swojej grupy, w której zajęła 

2 miejsce. Drużyna  Leauge of Legends (skład: Jonasz Zasowski, Konrad Dośpiał, Piotr 

Wajer, Michał Michalak, Mateusz Walczak, Tomasz Wojtkiewicz) wygrała baraże o wyjście 

z grupy i z 2 miejsca również przechodzi do następnego etapu. 

Drugi   etap   turnieju   to  rozgrywki  lanowe.   Nasze  dwie drużyny  pojadą   do   ZSP  nr  20 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Wareckiej 41  w  Łodzi dumnie   reprezentować   

nasze  liceum. Trzymamy kciuki i kibicujemy!!! 

         

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Drużyna  Leauge of Legends w ostatkowej odsłonie. 
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Nieuniknione nadchodzi 
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16 Niezależne pismo młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Ozorkowie 

 

 Mamy dopiero zimę, ale nadchodzi wiosna, a z nią nieuchronnie  zbliżają się 

matury. Postanowiliśmy sprawdzić, czy pamiętają o tym uczniowie klas trzecich, którzy 

niedawno mieli próbne matury. Oto co nam powiedzieli: 

 

-    Próbne matury poszły mi dość słabo, mam nadzieję, że w maju będzie lepiej 

-    Jestem zadowolona z wyników, ale siły zostawiam na to, co czeka mnie potem 

- Wyniki mnie dość zawiodły, miałem nadzieję na więcej 

-  Próbne matury to dla mnie rozgrzewka, przygotowują do majowych  

 

Uczniowie zgodnie mówią, że wyniki próbnych matur chcą poprawić w maju. 

Z relacji maturzystów wynika, że każdy przygotowuje  się, aby uzyskać jak najlepsze wyniki, 

 a główne cel to dostanie się na studia.  Dobre wyniki  są ważne, więc ! już dzisiaj  życzymy 

naszym maturzystom powodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


