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Powrót do szkolnej rzeczywistości 

Przed Wami, moi drodzy, pierwszy w tym roku numer naszej ,,Gazety 

Szkolnej”. Mam nadzieję, że wszyscy w pełni zregenerowali swoje siły i umysły, 

odpoczęli podczas tegorocznych słonecznych wakacji i radośnie wrócili do 

szkoły. Jak co roku czeka nas długa droga nauki, która nie będzie ,,usłana 

różami”, ale przecież warto trochę się pomęczyć, aby efekt końcowy 

przyniósł nam radość pochwałę i zadowolenie.  

Wydając naszą gazetkę, będziemy się starać, aby była ona ciekawą 

lekturą. Chcemy informować Was na bieżąco o tym, co dzieje się w szkole, o 

konkursach, programach i akcjach. Obiecujemy również dawkę humoru, a 

także wiele ciekawych publikacji dotyczących różnych dziedzin życia nie tylko 

szkolnego. 

Nasze łamy pozostają otwarte dla wszystkich ludzi obdarowanych 

talentem, gotowych do ciężkiej pracy. Zapraszamy do współpracy 

felietonistów, reporterów, rysowników i wszystkich, którzy bacznie obserwują 

rzeczywistość. Redakcja „Gazety Szkolnej” będzie pracować pod kierunkiem 

Pani Agaty Żbikowskiej i Pana Krzysztofa Turka, ale serdecznie zapraszamy 

również innych nauczycieli do współpracy. 

W imieniu Redakcji życzę wszystkim świetnego startu w nowym roku 

szkolnym, wytrwałości w dążeniu do sukcesu oraz tego, aby wybrany przez 

Was cel stał się rzeczywistością. Nie dajmy się zaskoczyć wiedzy, bądźmy 

czujni i gotowi na jej przyjęcie, bo już stuka do naszych mózgów. 

                                                                                  Pozdrawiam Wszystkich 

                                                                                  Klaudyna Strzelecka 



 
Na życie człowieka składa się 

wiele pozornie błahych wydarzeń, 

które w gruncie rzeczy odciskają 

ślad w naszej pamięci. Do takich 

wydarzeń z pewnością można 

zaliczyć pierwszy dzień w nowej 

szkole. Problemów i trudności, z 

którymi przychodzi się borykać 

młodemu licealiście jest mnóstwo. Z 

pewnością każdego z nas 

nurtowały różne kwestie, a wśród 

nich pytania: Jak zrobić dobre 

wrażenie? Jak zapamiętać imiona 

wszystkich kolegów i koleżanek z 

klasy? Jak odnaleźć się w labiryncie 

wielu klas? Pierwsze dni to z 

pewnością komedia pomyłek. 

Można na przykład przez pomyłkę, 

zamiast do toalety dla uczniów, 

trafić do toalety dla nauczycieli. Po 

kilku latach z pewnością zabawnie 

będzie powspominać uroki 

pierwszych dni w szkole.  

Wioletta Chmielewska  

 

Nauczyciele oznajmili, że na 

lekcjach będziemy musieli wysilić 

swoje umysły, zmienić nawyki i 

przyzwyczajenia z gimnazjum, a 

także wykazać się wytrwałością i 

chęcią do wytężonej pracy, za 

która będą nas wynagradzać. 

Igor Kamiński 

 

Już pierwszego dnia Pan 

dyrektor ciepło przywitał 

pierwszoklasistów podczas apelu. 

Jako nowicjusze zostaliśmy również 

dobrze przyjęci przez uczniów 

starszych klas, którzy okazali się 

sympatyczni i koleżeńscy. 

Ewelina Rutkowska 

 

Pierwsze wrażenie ma bardzo 

ważny wpływ na to, jak będziemy 

do czegoś nastawieni. Jak minął 

pierwszy dzień klasy 1LO w nasze 

szkole? 

Pierwszy dzwonek na lekcje w 

nowej szkole, pierwsze od wielu dni 

chwile, gdy serce bije mocniej. 

Niepewnie weszliśmy do sali. 

Jednak ku naszemu zdziwieniu 

nauczycielka nie zaczęła od 

przedstawiania wymagań, lecz 

powitała nas żartem i uśmiechem. 

Lekcja mija. Podczas przerwy 

można było zauważyć, że klasa 

potrzebuje jeszcze trochę czasu, by 

się lepiej poznać. Na uwagę 

zasługuje lekcja podstaw 

przedsiębiorczości. Nauczyciel 

ciągle z nami żartował i sprawił, że 

dzień ten można zaliczać do tych 

wspominanych jak najlepiej. Oby 

ten dobry nastrój trwał jak 

najdłużej. 

Jarek Antoniewicz  

 

Nauczyciele są bardzo 

wyrozumiali i w interesujący sposób 

prowadza swoje zajęcia. 

Aleksandra Łuszczewska 

 

Bardzo lubię swoja nową 

szkołę. Mimo upływu dopiero kilku 

dni, czuję się tutaj dobrze i 

bezpiecznie. 

Kornela Ziułkowska 

 

Już za kilka dni nowi 

uczniowie nabiorą więcej pewności 

siebie, a szkoła będzie miejscem 

nie tylko nauki, ale również nowych 

znajomości i przyjaźni. 

Olga Lewandowska 



  

 
20 września odbyły się tzw. 

otrzęsiny uczniów, którzy w tym roku 

po raz pierwszy, przekroczyli mury 

szkoły. „Starszaki” zadbali o to, aby 

ten dzień zapadł w naszą pamięć. 

Z pewnością nikogo nie ominęły 

niespodzianki przygotowane 

specjalnie dla nas. Każdy pierwszak 

obowiązkowo miał zrobione wąsy i 

nos, a nawet ogon jak na 

prawdziwego „kota” przystało. 

 

 

 
 
 

Ciężką próbą odwagi 

okazało się przejście przez wysoko 

ustawione skrzynię i skok z niej na 

szyszki oraz pokonanie innych 

trudności. Nie każdy przełamał się i 

przekonał do tego, aby wziąć w 

niej udział. Nie zabrakło także 

małego poczęstunku i trzeba 

przyznać, że przygotowującym go 

nie zabrakło pomysłowości. Po 

wielu konkurencjach między 

klasami, które pozwoliły się nam 

lepiej poznać i oczywiście przy tym  

dobrze bawić, nastąpiło złożenie 

uroczystej przysięgi, po której z całą 

odpowiedzialnością można 

stwierdzić, że staliśmy się 

pełnoprawnymi i oficjalnymi 

uczniami Zespołu Szkół 

Zawodowych w Nasielsku. 

 Przeszliśmy prawdziwy 

chrzest, ale myślę, że warto 

kontynuować taką tradycję i 

chętnie przywitamy w taki sposób 

nowych kolegów i koleżanki, którzy 

przyjdą do szkoły za rok. 

                                                                               

Ewelina Rutkowska  

 

 

 



 
Dnia 22 września odbyło się 

uroczyste ślubowanie klas 

pierwszych. Uroczystość rozpoczęła 

się około godziny 11. Na hali 

sportowej zebrali się wszyscy 

uczniowie, obecni w tym dniu w 

szkole wraz z nauczycielami. Nasi 

starsi koledzy przygotowali 

uroczystość ślubowania w formie 

turnieju rycerskiego pt. „Na zamku 

nasielskim”. Pan Dyrektor i Pani 

Wicedyrektor zostali przedstawieni 

jako królowie panujący w szkole. 

My jako poddani uczniowie klas 

pierwszych musieliśmy poddać się 

próbom męstwa i odwagi w 

różnych konkurencjach, kiedy już 

okazało się, że jesteśmy godni 

zostać uczniami tej szkoły każda z 

czterech pierwszych klas 

zaprezentowała swój herb i okrzyk, 

po czym każdy z nowo przyjętych 

uczniów został osobiście przywitany 

przez Pana i Panią Wicedyrektor 

uściskiem dłoni oraz przez 

pasowanie mieczem chłopców lub 

kwiatkiem dziewcząt. 

Uroczystość przygotowana 

przez uczniów klasy II LO – członków 

„Teatru bez Nazwy” - miała na celu  

nie tylko zapoznanie uczniów 

z najdawniejszą historią Nasielska i 

obyczajami rycerskimi, ale przede 

wszystkim dostarczenie wzorców 

osobowych, do  których można 

byłoby się odwołać w życiu. 

Zawsze warto sięgać po postacie, 

będące od dawien dawna 

ucieleśnieniem honoru i męstwa. W 

rycerskich opowieściach ożywają 

bohaterowie nie tylko dzielnie 

walczący ze smokami, ale również 

stojący w obronie słabszych i 

poniżanych, zawsze gotowi nieść 

pomoc potrzebującym. Honor jest 

dla nich wartością najwyższą – 

lepiej jest zginąć niż go splamić! 

Barwni rycerze sprzed wielu setek 

lat mogą stać się inspiracją do 

bycia lepszym i wpłynąć na świat 

wartości.  

Na zakończenie uroczystości 

Pan Dyrektor życzył nam dużo 

sukcesów, zapału podczas pracy 

nad sobą oraz wielu przyjaciół.  

 

 

 

         Ola Lewandowska  

 

 

 



 
 

Nowy Samorząd, nowe wyzwania 

 
 

Dnia  30 września w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do 

władz samorządu uczniowskiego. Kandydowało 24 uczniów, którzy przez dwa 

tygodnie prowadzili własną kampanię wyborczą. Na ogólnoszkolnym apelu 

wszyscy kandydaci mieli możliwość opowiedzieć o sobie, zaprezentować 

swoje programy wyborcze, w których mówili, co chcą zmienić i dlaczego 

kandydują. Uważali, że należy lepiej informować o pracy samorządu, częściej 

organizować imprezy, np. dyskoteki, zawody sportowe, konkursy. Każdy 

chciałby mieć większy wpływ na życie szkoły, aby była lepsza atmosfera, a 

samorząd słuchał uczniów 

Oto niektóre hasła wyborcze: 

Bo my tworzymy jedność! 

By żyło się lepiej! 

Zastałyśmy szkołę murowaną, zostawimy pozłacaną! 

Kto wybierze, zagłosuje, temu swój czas ofiaruję! 

Zagłosujesz na nas, będzie życie jak w Madrycie! 

Kandyduję, bo dobrze kandydować! 

Młodzieży! Głosujcie na mnie! 

Będę otwarta na wszystkie Wasze pomysły, nawet te najbardziej 

szalone! 

W tej chwili trwa głosowanie. Wszyscy uczniowie mogą oddać na 

swoich kandydatów głosy. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa 

komisja, której przewodniczy dotychczasowy przewodniczący SU – Marcin 

Adamus. Wyniki zostaną ogłoszone jutro. 

Nie zapominajmy jednak, że Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy 

uczniowie szkoły, a poprzez wybory wyłonimy władze, naszych 

przedstawicieli, którzy będą reprezentować interesy uczniów przed Dyrekcją 

Szkoły i nauczycielami.  

Eliza Podgrudna 

 
 



 
 

 

 

 Radiowa Kuźnia Talentów - 

to program współfinansowany 

przez Unię Europejską, który miał na 

celu wyłonienie 15 młodych, 

radiowych talentów ze szkół 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych na terenie 

gminy Nasielsk. Rekrutacja do 

programu w naszej szkole odbyła 

się 8 czerwca 2010r. Spośród wielu 

kandydatów na przyszłą gwiazdę 

dziennikarską, do następnego 

etapu RKT przeszły 3 osoby z naszej 

szkoły: Ola Popowska (3 LO), Patryk 

Grymaszewski (2 LO) i Karol 

Grubecki (2 LO). W ramach 

projektu odbyliśmy m.in.; szkolenie 

w Urzędzie Miejskim, pojechaliśmy 

na 5 dni do Zakopanego, a teraz... 

odbyliśmy wycieczkę do radia Zet. 

 O godzinie 11.00 weszliśmy 

do siedziby grupy Eurozet, do której 

należą takie stacje radiowe jak: 

Radio Zet, Chilli Zet, Antyradio, 

Planeta FM i Radio Plus. Przywitał 

nas Michał Aleksandrowicz - 

rzecznik prasowy całej grupy 

Eurozet, który sprawdzał naszą 

wiedzę z zakresu mediów. Zadał 

trzy pytania, a pierwsza osoba, 

która dobrze odpowiedziała 

otrzymywała w nagrodę płytę z 

muzyką. Rozpoczęło się zwiedzanie. 

Na początek odwiedziliśmy studia 

radia Zet. Podziwialiśmy dział 

newsroomu, gdzie tworzy się serwisy 

informacyjne. W dalszej kolejności 

weszliśmy do serca radia Zet – 

studia, w którym realizowany jest 

cały program radia. Przywitał tam 

nas Tomasz Florkiewicz - prezenter 

radiowy, który opowiedział nam o 

swojej pracy, jak również udzielał 

odpowiedzi na różne, niekiedy 

trudne pytania ;). Kolejnym słynnym 

pokojem, który mogliśmy obejrzeć 

było studio Moniki Olejnik, znanej 

prezenterki, która przepytuje 

polityków w porankach w radiu Zet. 

Nieopodal studia Pani Moniki 

znajduje się pokój reporterski, w 

którym reporterzy montują swoje 

materiały. Miło spędzony pobyt w 

Warszawie zakończyliśmy wspólnym 

obiadem, po którym udaliśmy się 

do Nasielska. Kolejny cel naszego 

projektu za nami! Wizyta w jednym 

z największych mediów w Polsce 

pozostawiła w nas niesamowite 

wrażenia. Niestety, już 30 września 

na sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego w Nasielsku kończy się 

projekt „Radiowa Kuźnia Talentów” 

- Wszystko co dobre musi się 

przecież kiedyś skończyć :). 

Karol Grubecki  2LO  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

W sobotę, 25 września w 

ramach XIV Festiwalu Nauki na 

Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Warszawskiego odbyły się pokazy 

doświadczeń pt. „Przygody z 

chemią”. Na ciekawe spektakle 

zjechali przedstawiciele ze szkół z 

całej Polski, w tym także z naszej, 

pod opieką pani Urszuli Daleckiej. 

Festiwal koordynowali dr Agnieszka 

Siporska i dr Iwona Paleska. 

Zabawa miała zacząć się o 

godzinie 1000,,,wszyscy jednak 

czekali już dużo wcześniej w 

głównym holu WCh. Po okazaniu 

zaproszenia otrzymaliśmy okulary 

ochronne i białe fartuchy, a 

następnie udaliśmy się z naszymi 

opiekunami na patio uniwersytetu. 

Pokaz odbywał się na świeżym 

powietrzu ze względu na 

niebezpieczny charakter 

doświadczeń. Mogliśmy podziwiać 

takie cuda jak: 

 „lokomotywa” 

 „wulkan chemiczny” 

 „sztuczne ognie” 

 „błękitna butelka” 

 „komin wulkaniczny” 

Później wróciliśmy do 

gmachu WCh, gdzie na Auli 

(chemiluminescencji) mogliśmy 

podziwiać niezwykłe efekty 

świetlne. Najbardziej 

zachwycająca była chemiczna 

zorza. Następnie udaliśmy się do 

laboratoriów na parterze, gdzie 

mogliśmy poczuć się jak prawdziwi 

chemicy, wykonując imponujące 

doświadczenia. Jednym, które 

utkwi nam zapewne głęboko w 

pamięci, była zabawa z mrożącym 

azotem. Po zanurzeniu w nim 

kwiatka lub chusteczki higienicznej 

mogliśmy rozbić je młotkiem, 

zupełnie jak robią to w telewizji. 

Całość trwała około dwóch 

godzin. Przed wyjściem 

wypełniliśmy ankiety i wpisaliśmy się 

do księgi pamiątkowej.  

Do domu wróciliśmy w 

znakomitych nastrojach, bowiem 

lekcje chemii w laboratoriach były 

bardzo fascynujące i dużo 

ciekawsze od lekcji teorii w szkole. 

Justyna Podlasińska , 

Piotr Jaskłowski 

 

  



Salon maturzystów 2010 

Czy raczej bal uczelni? 
 

"Ponad 200 tys. maturzystów z 

całego kraju oraz kilka tysięcy 

nauczycieli i dyrektorów szkół 

ponadgimnazjalnych odwiedziło 

Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 

2010, który odbył się w dniach 6-28 

września w osiemnastu 

największych ośrodkach 

akademickich. Salon został 

zorganizowany przez Fundację 

Edukacyjną "Perspektywy" przy 

współudziale okręgowych komisji 

egzaminacyjnych oraz 

regionalnych konferencji rektorów."  

Tyle relacji oficjalnej. A jak 

wygląda to z Perspektywy ucznia 

mającego dokonać jednego z 

najważniejszych wyborów w życiu? 

Pierwsze, co uderzyło w oczy, 

to duża ilość ludzi i co uderzyło w 

stopy, to tłok w namiocie ze 

stoiskami prywatnych szkół. Dość 

skutecznie utrudniał zebranie ulotek 

i gadżetów. W poszukiwaniu 

upragnionych ulotek obeszłyśmy 

wszystkie alejki (chyba 5?), nie 

znalazłyśmy ich i musiałyśmy 

zadowolić się długopisem zakładką 

do książki.  

Z braku wyraźnych, godnych 

Amerykanina oznaczeń, 

kierowałyśmy się nosem, który 

powiódł nas w stronę otwartych 

drzwi przesławnej Politechniki. Tu 

dopiero znajdował się właściwy 

Salon. I jeszcze większy ścisk.  

Uniwersytet Warszawski 

ulokował się najbliżej. W głębi 

zasiadło SGGW, po prawej WAT. 

Bliskim akcentem stała się 

obecność pułtuskiego Gieysztora. 

Pewną atrakcją były też uczelnie 

zagraniczne, w tym z Finlandii, 

Szwecji, Holandii, Stanów 

Zjednoczonych, Danii, Szwajcarii, 

Węgier. Ich przedstawiciele 

wykazywali ogromny entuzjazm 

wobec potencjalnych studentów, 

a widząc poważniejsze 

zainteresowanie chętnie udzielali 

wyczerpujących informacji. 

Spoglądając z góry na stoiska, 

trudno było oprzeć się wrażeniu, że 

uczelnie w pewien sposób 

konkurują ze sobą nie tylko o 

studentów, ale także o wygląd 

stoisk.  

Pozostają pytania:  

Czy Salon pomaga dokonać 

wyboru? Tak, chociaż natłok 

możliwości może wywołać ciężki 

mętlik w głowie, to sam widok 

uświadamia głębiej powagę 

sytuacji i motywuje do działania. 

Czy można tam znaleźć 

wszystkie informacje? Większość. 

Część trudno dostępnych albo 

nawet nie osiągalnych w Sieci..  

Czy warto? Zdecydowanie 

tak.  

Czy zbieranie gadżetów jest 

ciekawe? Bardzo! Teraz w przerwie 

od intensywnej nauki można 

zrelaksować się odbijając piłeczkę 

z logo SGGW od ściany.  

Korespondentki: 

Marta Gisleberg i Izabela 

Chojnacka  

 



JAK ZABRAĆ SIĘ DO PRACY NAD PREZENTACJĄ 

MATURALNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO? 
 

Maturzysto!  

- Nie odkładaj pracy na 

później! Pracuj od dziś – 

systematycznie, a jeśli pojawią się 

problemy natury ogólniejszej –

zapytaj nauczyciela od języka 

polskiego! 

- Zacznij od zrozumienia 

tematu. Wytłumacz każde jego 

słowo i zanotuj wszelkie skojarzenia.  

- Zwróć szczególną uwagę na 

czasownik wskazujący, co masz 

zrobić – przemyśl dobrze jego sens 

(porównaj, przedstaw, rozważ...– 

każde znaczy co innego!) 

Czasowniki te mogą (wręcz 

powinny) Ci podpowiedzieć formę 

prezentacji 

- Dokonaj doboru przykładów 

ilustrujących temat. Wypisz książki i 

inne teksty kultury (niektóre tematy 

zakładają odwołania do sztuki), 

które od razu wiążesz z Twoim 

tematem. (Literatura podmiotu). 

Musisz dokonać wnikliwej analizy 

wybranych utworów literackich i 

dzieł sztuki, więc przykładów nie 

powinno być więcej niż trzy – 

cztery. 

- Wypożycz lektury – 

koniecznie w wydaniu Biblioteki 

Narodowej (BN Zakład im. 

Ossolińskich, Wrocław) – tam na 

ostatniej stronie wstępu znajdziesz 

notę bibliograficzną, którą przejrzyj 

pod kątem swojego tematu, wypisz 

opracowania (dokładnie przepisz). 

- Sam wstęp w wydaniu BN-

owskim jest dla Ciebie pierwszym 

opracowaniem, które powinieneś 

przeczytać – zrobić notatki. Jest on 

zawsze napisany przez naukowców 

– autorytety w danej dziedzinie. 

- Jeśli Twoja praca dotyczy 

konkretnego motywu – sięgnij do 

„Słownika motywów literackich” 

(jest w naszej bibliotece szkolnej) i 

wynotuj właściwe lektury.  

- Jeśli praca zakłada 

odwołanie do konkretnego terminu 

literackiego – skorzystaj ze 

„Słownika terminów literackich”, 

wynotuj definicję i znajdujące się 

pod nią wskazówki bibliograficzne 

poświęcone danemu terminowi - 

dotrzyj do tych pozycji. 

- Sprawdź w opracowaniach: 

„Literatura polska. Przewodnik 

encyklopedyczny” oraz 

„Encyklopedia szkolna. Literatura i 

nauka o języku” (jest w naszej 

bibliotece szkolnej),  co znajdziesz 

na temat swojej pracy. Inne 

pozycje z naszej biblioteki, które 

mogą okazać się pomocne w 

przygotowaniu prezentacji to: W. 

Kopaliński „Słownik symboli” i 

„Słownik mitów i tradycji kultury”. 

- Dobrym źródłem są też 

podręczniki licealne lub 

akademickie (zwłaszcza 

bibliografie w nich zawarte). 

- Pamiętaj, że wyżej 

wymienione opracowania i wstępy 

mogą (powinny) znaleźć się w spisie 

bibliograficznym (Literatura 

przedmiotu) do Twojej prezentacji, 

w przeciwieństwie do 

www.ściąga.pl itp.!!! 

- Pamiętaj, że tematy 

zaproponowane przez szkołę mają 

charakter bardzo ogólny. To Ty 

precyzujesz, o czym chcesz mówić, 

jakie postawisz tezy, jaki materiał 

dobierzesz.  

DO LISTOPADA ZRÓB CHOĆ TYLE! 

CDN...                                     SORKA 

http://www.ściąga.pl/
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Maturzyści składają wstępne deklaracje maturalne 

(to także termin wyboru tematu na prezentację 

ustną) do dnia:  

30 września 2010 

Maturzyści składają ostateczne deklaracje 

maturalne (to także termin ostatecznej decyzji o 

zmianie tematu prezentacji) do dnia:  

W razie niezłożenia tej deklaracji, deklaracja 

wstępna staje się ostateczną. 

7 lutego 2011 

Osoby, ubiegające się o prawo przystąpienia do 

egzaminu maturalnego w warunkach i formie 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

(posiadające opinię publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej; posiadające 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

chore lub niesprawne czasowo; niepełnosprawne 

lub niedostosowane społecznie), muszą złożyć wraz 

z deklaracją wniosek do dnia:  

7 lutego 2011 

Materiały i przybory pomocnicze - ogłoszenie listy 

przez dyrektora CKE: 

(publikowane 2 

miesiące przed 

terminem części 

pisemnej egzaminu) 

Zdający składają wykaz bibliografii wykorzystanej 

do przygotowania prezentacji z języka polskiego do 

dnia: 

4 kwietnia 2011 

Maturzyści składają ramowy plan wystąpienia 

napisany na podstawie konspektu do dnia: 
27 kwietnia 2011 

Zakończenie zajęć w semestrach programowo 

najwyższych: 

29 kwietnia 2011 

(sesja wiosenna) 

Egzaminy  maturalne  

4 maja 2011  

pisemny z języka 

polskiego  

5 maja 2011  

pisemny z matematyki  

6 - 27 maja 2011  

Egzamin pisemny z 

języka angielskiego + 

egzaminy z pozostałych 

przedmiotów (pisemne i 

ustne)  

http://www.cke.edu.pl/images/stories/procedury/wniosek.pdf


Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom 

świadectw dojrzałości i aneksów: 
30 czerwca 2011 

Kalendarz maturzysty 
do 30.09.2010 – składanie wstępnej deklaracji maturalnej 

do 30.09.2010 – składanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej (opinia ważna 

4 lata – wydana między 4.05.2007 a 30.09.2010) 

do 7.02.2011 – składanie deklaracji ostatecznej. W przypadku niezłożenia deklaracji 

ostatecznej, z dniem 8.02.2011 deklaracja wstępna staje się deklaracją 
ostateczną 
do 4.04.2011 – złożenie bibliografii wraz z zapotrzebowaniem na sprzęt wykorzystywany 

podczas prezentacji. Jeżeli uczeń nie złoży bibliografii w wyznaczonym 

terminie, zespół przedmiotowy nie przeprowadza ze zdającym rozmowy. 

4 – 20.05.2011 – pisemne egzaminy maturalne wg harmonogramu opublikowanego na stronie 

CKE 

4 – 27.05.2011 – ustne egzaminy maturalne wg harmonogramu ustalonego w szkole 

6 – 21.06.2011 – dodatkowy termin egzaminu maturalnego dla zdających, którzy 

uzyskali zgodę dyrektora OKE 

13.06.2011 – etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (godz. 

12.00) 

od 14.06.2011 – etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

30.06.2011 – przekazanie do szkół świadectw dojrzałości 

23.08.2011 – termin pisemnego egzaminu poprawkowego (dla zdających, którzy 

przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie 

zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części 

pisemnej) 

22 – 26.08.2011 – termin egzaminów ustnych poprawkowych (dla zdających, którzy 

przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie 

zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części 

pisemnej) 

26.08.2011 – przekazanie do szkół dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

13.09.2011 - przekazanie do szkół świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Pod skrzydłem Pegaza” 
 

  TAK BYWA, ALE NIE U NAS! 
 

Z PAMIĘTNIKA MŁODEGO ORTALIONA 

    16..09.2010 

 

Dziś rano, kiedy odwiedziłem 

bude po raz drugi w tym roku 

szkolnym, zauważyłem sporo 

niezłych lasek, których wcześniej 

nie wylukałem. Zacząłem się 

przyglądać im, bo były to takie lalki, 

ze szok. Jedna spodobała mi się 

najbardziej… Była ubrana w mini 

spódniczkę i sexi bluzeczkę z 

dekoltem. Co to było za 

ciacho…:D 

Kiedy na drugiej przerwie  

podszedłem do niej, od razu 

przyczepił się jakiś dres, więc 

musiałem go pogonić, ale nie 

zaimponowałem jej tym. Odwróciła 

się i zaczęła rozmawiać z 

koleżankami. Potem nie 

próbowałem do niej zagadywać.  

Niestety, za rozróbę z dresem 

dostałem naganę od dyrektora . 

Oczywiście powiedziałem, że kolo 

dostał za swoje.:]  

Po czwartej lekcji  wyszedłem 

z kumplem na fajka. W szkole nie 

można palić, więc musieliśmy 

urwać się z budy i… już nie 

wróciliśmy. Poszliśmy się trochę 

przelansować jego furą po mieście. 

Po drodze ogarnęliśmy jakieś 

laseczki i trochę je 

pobajerowaliśmy. 

No i tak skończył się mój 

męczący dzień i dlatego wróciłem 

na chate. 

Oczywiście tam od razu 

dostałem karę od starszych  i kazali 

mi iść następnego dnia do szkoły. 

Zamknąłem się w pokoju, 

odpaliłem muze i położyłem się w 

kime

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ania była sierotą. Mieszkała 

w domu dziecka, mimo iż spotkało 

ją w życiu wiele nieszczęść, i tak 

była pogodną dziewczyną. Nie 

każdy tak potrafi, a ona widziała 

nawet śmierć swoich rodziców, 

mało tego jechała z nimi 

samochodem, kiedy wpadł w 

poślizg i spadł z urwiska. Niektórzy 

twierdzili, że to cud, a ona, że to 

przypadek, że żyje.  

Miała kilkoro przyjaciół, ale 

oni odwrócili się od niej, gdy została 

sama. Uważali ją za kogoś gorszego 

i niegodnego współczucia. 

 Któregoś dnia wyszła jak 

zawsze ze szkoły i udała się do 

przytułku. Była już w gimnazjum, 

więc wracała bez opieki. Idąc jak 

zwykle wpatrzona w kostkę na 

chodniku, usłyszała głośny pisk 

opon. Podniosła wzrok i ujrzała 

jednego kolegę ze szkoły leżącego 

na jezdni w kałuży krwi. Bez 

namysłu podbiegła do rannego i 

krzyczała, by ktoś pomógł, ale 

każdy zajęty był swoimi sprawami. 

Jedynym, który zadzwonił po 

pomoc, był kierowca, czuł się 

winny temu, co się stało. 

Ania była tak przejęta, że 

pojechała z chłopakiem do 

szpitala. Codziennie po szkole 

chodziła do niego sprawdzić, czy 

wybudził się ze śpiączki. 

Kiedy to nastąpiło, 

dowiedział się, co się stało. Ktoś 

wspomniał o jakiejś dziewczynie, 

która sprowadziła mężczyznę - 

sprawcę wypadku na ziemię. 

Gdyby nie ona, to byłby już na 

tamtym świecie. Oczywiście poznał 

Anię. Bardzo się zaprzyjaźnili. Dużo 

rozmawiali, spędzali razem czas. I 

można byłoby rzec, że los chciał, 

by ich drogi się skrzyżowały. On 

jedyny nie zwracał uwagi, że jest 

sierotą i nie ma nikogo, kto by się 

nią zaopiekował.  

Ich przyjaźń przetrwała do 

śmierci, a to, że po maturze się w 

sobie zakochali to już inna historia. 

Dlatego z tej opowieści morał taki 

że, -,,Przyjaźń poznaję się po tym, że 

nic nie może jej zawieść, a 

prawdziwą miłość po tym, że nic 

nie może jej zniszczyć” 

 

 

Mała



To warto przeczytać… 
Moją pasją jest czytanie książek. Czytałam różne książki, począwszy od 

fantasy po książki „z życia wzięte”. Ostatnio zaczęłam czytać książki Nicholasa 

Sparksa. Bardzo mi się podobają, ponieważ opowiadają o nieudanych 

związkach, rozstaniach i powrotach. Te książki bardzo szybko czyta się, są 

bardzo wciągające. Najbardziej spodobała mi się książka pt. „List w butelce”. 

Opowiada ona o miłości mężczyzny do ukochanej, która zginęła w wypadku. 

Garrett, bohater książki, pisze  listy do zmarłej ukochanej. Przytoczę fragment 

listu. 

    „Moja najdroższa Catherine, 

Tęsknie za Tobą, ukochana, tak jak zawsze, ale dzisiaj było mi bardzo 

ciężko, bo ocean śpiewał o naszym wspólnym życiu. Niemal czuję Twoją 

obecność obok siebie i zapach dzikich kwiatów, które zawsze przypominały 

mi Ciebie. W tej chwili nic nie sprawia mi przyjemności. Coraz rzadziej mnie 

odwiedzasz i czasem mam wrażenie, jakby największa część mnie powoli 

odchodziła.” 

W tym fragmencie bohater opowiada o tym, jakie prawdziwe uczucie 

było między nimi. Jak kochał Catherine. Brakuje mu tego, że zmarła kobieta 

nie odwiedza już go w snach. 

Oczywiście to tylko książka. Raczej takie rzeczy nie zdarzają się w 

realnym życiu. Gdy czytałam tę książkę, to sama miałam nadzieję na taką 

prawdziwą, szczerą, trwałą miłość. 

     Zachęcam moich rówieśników do czytania książek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To warto obejrzeć… 

Hołd klasyce, czy kopia??? 
 

Od premiery filmu "Predator" 

J. McTiernana minęły 23 lata. 

Aktualnie modne są lata 80., było 

więc tylko kwestią czasu, kiedy 

twórcy przypomną sobie o 

"Predatorze" i spróbują go 

przerobić.  

Najnowszą częścią zajął się 

średnio znany reżyser Nimród Antal. 

Jego dotychczasowa twórczość 

nie jest zbyt bogata, bo to jeszcze 

twórca młody, który tak naprawdę 

miał dotychczas na swoim koncie 

jeden film ("Kontrolerzy"). Nie można 

więc się było dziwić, że co do 

"Predators" obawy były równie 

wielkie, co oczekiwania. Obawy te 

spowodowane były również 

dwoma ostatnimi występami 

tytułowego potwora na wielkim 

ekranie. Obydwie części "Alien Vs 

Predator" okazały się wielką klapą. 

"Predators" nie jest remakiem 

żadnej z poprzednich części, choć 

ich duch jest obecny niemal od 

początku do końca filmu. Grupa 

nieznajomych w niewyjaśnionych 

okolicznościach ląduje na 

tajemniczej planecie. Z biegiem 

czasu orientują się, że są 

uczestnikami wielkiego polowania, 

w którym pełnią rolę zwierzyny. I tak 

zaczyna się walka o przetrwanie, 

która przypomina tę z oryginału. 

Twórcy filmu nie odważyli się na 

większą rewolucję, nie wprowadzili 

zbyt dużej dawki świeżych 

pomysłów. Oparli się na 

sprawdzonym i znanym 

mechanizmie. Na szczęście w tym 

wypadku świetnie się sprawdza. W 

czasie seansu przeżyć można 

sentymentalną podróż. 

Osobiście obawiałem się, że 

Adrien Brody, kojarzony przede 

wszystkim z chuderlawym pianistą 

("Pianista" 2002) nie sprosta roli 

pogromcy Predatorów i nie będzie 

to już taki bohater, jakiego stworzył 

Schwarzenegger. To prawda, 

Arnolda nikt nie przebije, ale Brody 

bardzo pozytywnie zaskakuje. Zimny 

i bezduszny najemnik idealnie 

pasuje do sytuacji, w jakiej się 

znalazł. Ogólnie wszyscy aktorzy 

stworzyli ciekawe i interesujące 

postacie. Efekty specjalne są 

oczywiście lepsze i efektowniejsze 

od tych, jakie zastosowano ponad 

20 lat temu, lecz ich ogólny poziom 

jest dość klasyczny. To znaczy, że 

twórcy - nie chcąc odbiegać 

klimatem od pierwowzoru - 

postawili raczej na poprawę niż 

rewolucję. 

A jak prezentują się sami 

predatorzy? O dziwo, bardzo 

przyzwoicie. Wersja klasyczna to 

hołd dla starego Predatora. Na 

jego widok bardziej sentymentalni 

mogą uronić łezkę, wspominając 

"stare, dobre czasy". Druga rasa 

predatorów wygląda równie 

imponująco i sądzę, że niewiele 

osób będzie narzekać na ich 

widok. Twórcy naprawdę postarali 

się, by niczego nie zepsuć, i spisali 

się na medal.  

"Predators" to na pewno nie 

rewolucja, lecz coś w rodzaju 

odświeżenia klasyki, które daje 

wiele radości i dostarcza świetnej 

rozrywkI zarówno fanom serii, jak i 

tym, którzy z Predatorami mają do 

czynienie pierwszy raz, aczkolwiek 

po samym filmie oczekiwałem 

nieco więcej. 

                       Adrian Filipowicz
 


