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           11 czerwca, na terenie naszej szkoły odbył się Dzień Dziecka. Nie zabrakło rozrywki, 

zabawy i uśmiechu na twarzach.  

          Nasze szkolne świętowanie rozpoczęło się o godzinie 8:00 na sali gimnastycznej. Mo-

gliśmy podziwiać zacięte mecze siatkówki pomiędzy nauczycielami a uczniami. Pracownicy 

szkoły w składzie: sor Mariusz Chrzanowski, sor Stanisław Sotowicz, sorka Urszula Dalecka, 

Katarzyna Zadrożna, sor Jacek Jankowski i sor Sławomir Chojnacki zmierzyli się z uczniami 

z klas pierwszych, drugich i trzecich. Pozostali uczniowie i nauczyciele z zainteresowaniem 

obserwowali mecze i dopingowali swoich ulubieńców.  

 Z okazji Dnia Języków, w przerwie między meczami zaprezentowaliśmy własne inter-

pretacje piosenek w językach obcych. Po zakończeniu rozgrywek siatkarskich, wszyscy 

przenieśli się na zewnątrz, gdzie odbył się piknik.  

 Uczniowie zapoznali się ze sprzętem ratunkowo – pożarniczym. Na boisku szkolnym 

mieliśmy okazję pogrillować i odpocząć. Następnie uczniowie wzięli udział w zawodach ,,Test 

Strażaka’’ i quizie, a także tańcu zumby. Wszyscy dobrze się bawili i korzystali z okazji od-

poczynku od codziennych zajęć lekcyjnych. 

 

                                                      Justyna Rutkowska 

Aktualności 
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Opiekunowie: Agata Żbikowska, Krzysztof Turek 

PREZYDIUM: 

Przewodnicząca: Izabela Kos klasa III LOS 

Wiceprzewodnicząca: Oliwia Dylewska klasa II LOA 

Skarbnik: Martyna Ślesicka klasa III LOS 

Kronikarz: Sylwia Darkowska  III LOAB, Agata Papierska II LOA, Monika Głogowska III LOAB 

Redaktor Naczelna „Gazety Szkolnej”: Karolina Witkowska II LOA 

We władzach Samorządu, oprócz Prezydium, działały sekcje skupiające uczniów zgodnie z ich zainte-

resowaniami. Realizując konkretne zadania, wszystkie sekcje ściśle ze sobą współpracowały. 

 I semestr 

19 września – otwarcie kawiarni literackiej „Pod Pikadorem” i funkcjonowanie jej do ferii zimowych.  

19 września – chrzest pierwszaków     20 września – ślubowanie uczniów klas pierwszych 

11 października  



                                          

 

 

 

W styczniu zagraliśmy  dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

II semestr 

 

 

 

 

 

 

14 lutego – koncert walentynkowy „O miłości”. 

21 marca przygotowaliśmy Święto Wiosny – dzień zabawy i konkursów. 

.  

25 kwietnia-  uroczystość 

pożegnania absolwentów. Z 

tej okazji już po raz dziesią-

ty zorganizowaliśmy Galę 

Oskarową . 

 

 Za aktywną pracę w Samo-

rządzie do nagród wytypo-

waliśmy: Oliwię Dylewską, Izabelę Kos, Martynę Ślesicką, Sylwię Darkowską, Monikę Głogowską, Karo-

linę Witkowską, Paulinę Orłowską, Agatę Papierską. 

Andrzejki – 30 listopada 



Aktualności 

Najlepsi uczniowie: 

1.Malwina Morawska 5,2 

2.Joanna Matusiak 5,1 

3.Monika Ostrzeniewska 4,94 

4.Ewelina Sawicka 4,89 

5.Marzena Wiktorowicz 4,84 

6.Karolina Dłutowska 4,81 

7.Natalia Sierzputowska 4,75 

8.Paweł Jędrzejewski 4,7 

9.Iweta Piotrowska 4,6 

9.Ewelina Karolak 4,6 

10.Monika Głogowska 4,56 

10.Karolina Sawicka 4,56 

11.Aleksandra Romańska 4,5 

12.Sylwia Darkowska 4,44 

12.Robert Rosłoński 4,44 

13.Magdalena Świderska 4,42 

1. Marcin Gralewski, II WA 4, 18 

2. Agnieszka Goździewska, II WA 4, 15 

3. Karol Smutkiewicz, I WA 4, 00 

Klasy zawodowe: 

Str. 6 



Str. 7 Czerwiec 2014, nr 7 

1. ILOAS 90% 

2. IIILOAB 86, 98% 

3. IILOSB 86, 7% 

4. ITE 86% 

5. IITEH 85, 13% 

6. IVTEH 84, 85% 

7. IIITEH 84, 4% 

8. IIILOS, IILOA, IWB 80% 

9. IWA 79, 94% 

10. IIIWA 78, 1% 

11. IIIWB 66% 

12. IIWA 65, 8% 

Frekwencja: 

Ranking klas: 

1. III LOAB 3, 72 

2. I LOAS 3, 60 

3. II LOA 3, 55 

4. I TE 3, 4 

5. III TH 3, 37 

6. II LOSB 3, 35 

7. III LOS 3, 34 

8. IV TEH 3, 30 

9. II TEH 3, 24 

1. III WB 3, 4 

2. III WA 3, 37 

3. II WA 3, 12 

4. I WB 3, 1 

5. I WA 3, 04 



    Dnia 10 czerwca uczniowie naszej szkoły w Nasielskim Kinie Niwa 

mogli obejrzeć film dokumentalizowany pt. „Powstanie Warszawskie’’, w 

reżyserii Miriam Aleksandrowicz. 

    „Powstanie warszawskie” to pierwszy na świecie film, który został 

zmontowany w całości z materiałów dokumentalnych, jest to 85 minut od-

budowanego, pokolorowanego, ściskającego za gardło filmu, który ukazu-

je powstanie z niespotykanym dotąd realizmem. Film opowiada historię 

dwumiesięcznego(1 VIII 1944-9 X 1944)  Powstania Warszawskiego oczami 

dwóch młodych braci (Karola oraz Witka), którzy chcą nakręcić 

„prawdziwą” wojnę, tyle, że ta okazuje się potworna. Bohaterowie 

orientują się, że przyszło im uczestniczyć w czymś przekraczającym ich 

najśmielsze wyobrażenia – świat, w którym się znaleźli, to świat po 

apokalipsie. Uświadamiają sobie, że ich rolą jest udokumentowanie tej 

apokalipsy i ocalenie za wszelką cenę taśmy z materiałem… 

    Film został ukazany w taki sposób, że uczniowie oglądali go z 

wielkim zainteresowaniem. Oczywiście nie zabrakło też małej dawki hu-

moru dzięki czemu film stał się ciekawy. 

     Jestem przekonana, że „Powstanie Warszawskie” będzie odkryciem 

tego roku, ponieważ nic nie jest w stanie oddać powstania ze wszystki-

mi jego szczegółami tak, jak autentyczne zapisy archiwalne.  

       Katarzyna Włodarska 

Aktualności 
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 To pytanie zadają sobie nasi uczniowie 2 klasy Technikum Ekonomicznego, 

którzy w ostatnich dniach podeszli do egzaminu zawodowego nowej formuły,  po-

twierdzającego kwalifikację A.35. 

W czwartek 12 czerwca odbyła się część praktyczna egzaminu, która obejmowała wy-

konie zadania na stanowisku komputerowym oraz zinterpretowania danych. Ucznio-

wie zostali podzieleni na dwie zmiany; pierwsza rozpoczynała o godz. 8, natomiast 

druga o godz. 16. Czas na wykonanie zadania to 3 godziny. Oceną drugoklasistów 

zadanie było wykonalne, lecz zaraz po wyjściu z sali zaczęły narastać wątpliwości i 

obawy związane z wysokim progiem punktowym.  

W poniedziałek 16 czerwca wszyscy zdający wstawili się o godz. 10 na drugą część 

egzaminu- teoretyczną. Część teoretyczna to test składający się z 40 pytań zamknię-

tych z jedną prawidłową odpowiedzią do wyboru. Pytania z którymi zmagali się 

przez godzinę nie były łatwe. Jednak z nadzieją czekamy na wyniki. 

 

Już niebawem 23 i 24 czerwca nasi czwartoklasiści będą pisali egzamin zawodowy . 

Życzymy powodzenia i  trzymamy kciuki! 

 

Marzena Wiktorowicz 

Aktualności 
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Egzamin dla klas technikum składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej.  

Część pisemna jest przeprowadzana w formie egzaminu zawierającego 40 pytań z jedną 

poprawną odpowiedzią. By zdać, trzeba odpowiedzieć poprawnie na 50% pytań. Czas 

trwania testu dla zawodu technik ekonomista i technik handlowiec wynosi 60 minut 

( c zas nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 90 minut) .   

Natomiast część praktyczna, przeprowadzana w ośrodku egzaminacyjnym, tj. upoważnio-

nej przez dyrektora OKE szkole, placówce lub u upoważnionego pracodawcy, polega 

na wykonaniu zadania z arkusza. Zadanie jest dostosowane do stanowiska i zgodne z 

podstawą programową kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania tej części zawie-

ra się w przedziale 120-240 minut. Dla techników ekonomistów i handlowców wynosi  

180 minut. Zalicza uczeń, który otrzymuje 75% z punktów możliwych do uzyskania. 
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 Wyniki obydwóch egzaminów ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Pierwszą 

część ocenia się na podstawie odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicz-

nym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego ( jeśli egzamin jest przeprowa-

dzany z wykorzystaniem elektronicznego systemu )  lub elektronicznego odczytu kart od-

powiedzi ( po wykorzystaniu arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi ) , a część prak-

tyczną po odczytaniu wypełnionej przez egzaminatora karty oceny ( n a podstawie liczby 

punktów uzyskanych przez zdającego ) .  

Zdający, który zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające  kwalifikację w zawodzie. 

Po zdaniu egzaminu absolwent technikum ekonomicznego posiądzie: 

Kwalifikację A.35. –  planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

Kwalifikację A.36. –  prowadzenie rachunkowości 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikacje odbył się pod koniec klasy drugiej, natomiast 

drugi odbędzie się w połowie klasy czwartej. 

Technik handlowiec uzyska: 

Kwalifikację A.18. –  prowadzenie sprzeda-

ży 

Kwalifikację A.22. –  prowadzenie działalno-

ści handlowej 

Pierwszy z  odbędzie się pod koniec klasy trze-

ciej, a kolejny –  w połowie klasy czwartej. 
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  Jak było kiedyś? 

Przenieśmy się na chwilę do poprzedniego wieku. Do tych czasów, w których ludzie 
toczyli walkę o jedzenie. Oczywiście mówiąc ‘walkę’ mam na myśli całodzienne 
stanie w długiej kolejce w oczekiwaniu na parówki, czy szynkę. Warto dodać rów-
nież to, że takie rarytasy nie zdarzały się codziennie. 

 

  Jak jest dzisiaj? 

Na dzień dzisiejszy w sklepie dostaniemy wszystko. Nie musimy stać cały dzień w 
kolejce albo czekać aż towar pojawi się na sklepowych półkach. Towar jest i to 
pod dostatkiem.  

 

  Jednak zawsze muszą być jakieś minusy.  

Jeszcze kilka lat temu ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, co jedzą (a przy-
najmniej w moim otoczeniu). Jedli, bo jedli. Nie czytali etykiet, składów. Nie 
analizowali. Być może dlatego, że właśnie te kilka lat temu w sklepie znajdował 
się bezpieczny towar. Pozbawiony modyfikowanych genetycznie organizmów albo sy-
ropu glukozowo-fruktozowego (który jest jeszcze gorszą trucizną, niż cukier, a 
ten powszechnie uznany jest za tzw. ,,białą śmierć”). Za przykład może tu posłu-
żyć znany wszystkim serek homogenizowany znanego producenta na literkę D.  

 

 

 

 

 

 

 

Tylko 10% truskawek, a poza tym syrop glukozowo-fruktozowy, cukier i skrobia mo-
dyfikowana. Słabo. 

Z czego to wynika?  

Z tego, że producenci chcą więcej zarobić wykorzystując nasze nieświadome orga-
nizmy.  

 

 

 Z czasem ludzie zaczęli czytać etykiety i je analizować. W końcu dożyliśmy cza-
sów, w których zdrowe odżywianie stało się ,,modne”. Ostatnio coraz częściej 

spotykam się z dietami bezglutenowymi, a także wegańskimi. Tak! Nie wegetariań-
skimi, a wegańskimi! 

Nasze sprawy 



Kilka słów o weganizmie 

 

 Weganizm to dieta roślinna pozbawiona wszelkiego rodzaju zwierzęcego 
białka – począwszy od mięsa, jajek, skończywszy na jogurtach i mleku. W 
odróżnieniu od wegetarian, weganie uważają jednak, że jakiekolwiek czer-
panie korzyści z wykorzystywania innych jest niedopuszczalne. Dlatego 

też, weganie nie spożywają mleka i jego przetworów oraz jajek, miodu. Nie 
stosują również wełny i jedwabiu. Podstawą diety są warzywa, owoce oraz 

zboże. Brzmi przerażająco? Wcale nie! 

Dieta wegańska wydaje się być nudna i uboga. Jednak odpowiednio przyrzą-
dzone potrawy potrafią być często bardziej różnorodne od tych, co je 

przeciętny człowiek(kanapki, kotlet schabowy, ziemniaki, kanapki…). Nie-
stety takie dania wymagają trochę czasu i wysiłku. 

 

Co jeść? 

   

 Mleko i nabiał można odstawić bezproblemowo. Coraz częściej można zna-
leźć mleko sojowe, które moim zdaniem jest lepsze od tego zwierzęcego.  

Dobrą alternatywą dla tradycyjnych kotletów są pulpeciki z kaszy jaglanej 
albo czerwonej fasoli. Swoją drogą kasza jaglana jest bardzo zdrowa, a 

ponadto ma działanie odkwaszające, no i można użyć jej również do zrobie-
nia ciasta. 

 Weganie uwielbiają orzechy. Z nerkowców można zrobić… masę serową, z 
orzeszków ziemnych własne masło orzechowe, a z migdałów mleko migdałowe. 

Możliwości jest wiele! 

 

Wśród wegan popularny jest hummus, czyli pasta z ciecierzycy i tahini.  

 

Fakty i mity 

 

 1.Weganizm prowadzi do niedoborów białka – fałsz. 

Weganie natomiast polegają wyłącznie na białku pochodzenia roślinnego, 
które w stu procentach zaspokaja dzienne zapotrzebowanie organizmu, rów-
nież w przypadku sportowców. 

 

2. Wegetarianizm grozi niedoborem witaminy B12 – prawda. 

Faktem jest, że witamina ta występuje wyłącznie w produktach odzwierzę-
cych – to jest mięsie i nabiale. W związku z tym wegetarianom spożywają-
cym mleko i jaja nie grozi jej niedobór. Osobom chcącym przejść na dietę 

wegańską, czyli w stu procentach roślinną, zalecana jest suplementacja 
witaminy B12. 

 

Karolina Werczyńska 
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Do końca roku szkolnego pozostało nam mało czasu. Każdy z nas zaczyna intensywniej 

myśleć o nadchodzących wakacjach. Trzeba jednak pamiętać, by dbać o  siebie podczas 

upalnych dni. Dlatego w tym wydaniu gazetki szkolnej zaproponuję Wam, jak korzystać ze 

słońca, nie szkodząc swojemu zdrowiu. 

 

Słońce latem przynosi dużo radości i ma zbawienny wpływ na organizm człowieka, jeśli 

oczywiście przestrzega się podstawowych zasad bezpieczeństwa. Promienie słoneczne 

poprawiają krążenie krwi, barwią ciało na piękny, złocisty kolor, poprawiają humor. Nie-

mniej jednak należy mieć świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą zbyt częste i nad-

mierne spędzanie czasu na wolnej przestrzeni bez żadnej ochrony skóry oraz eksponowa-

nie jej na promienie słoneczne. 

 

Opalanie może być bezpieczne a nawet zdrowe. Badania dowodzą, że promienie słonecz-

ne są niezbędne dla człowieka, ponieważ dzięki nim w naszym organizmie zachodzi synte-

za witaminy D3. Jej niedobór może prowadzić do wielu chorób, m.in. krzywicy u dzieci, czy 

osteomalacji ( rozmiękczenia kości )  u dorosłych. 

Jednak pamiętaj o tym, aby opalać się ruchu naj-

lepiej między godz. 7-11 rano i po godz. 16. Eks-

pozycję na słońce dobrze jest zacząć od 10-15 

minut, z każdym dniem zwiększając ją o kilka mi-

nut. Pamiętaj też, że słońce opala również w cie-

niu, zaś nad wodą opala podwójnie, bo promienie 

odbijają się od powierzchni wody i - odbite - dzia-

łają silniej. 
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Koniecznie załóż na głowę okrycie. Noś także okulary przeciwsłoneczne, oczywiście wyposa-

żone w filtr ochronny. Okulary są na słońce konieczne, gdyż ich brak może się przyczynić do 

uszkodzenia wzroku. 

 

Przed każdym wyjściem na słońce i po każdym osuszeniu się po wyjściu z wody nałóż na cia-

ło preparat z filtrem. Preparaty wodoodporne są bardziej ryzykowne dla skóry, gdyż zawierają 

więcej szkodliwych substancji. Zaś po powrocie do domu weź prysznic i zabezpiecz skórę 

łagodzącym środkiem, np. balsamem po opalaniu. Umyj włosy i wetrzyj w nie odpowiednią 

odżywkę, aby zapobiec ich wysuszeniu . 

 

Przesadziłeś z opalaniem? Aby złagodzić nieprzyjemne posłoneczne dolegliwości, zaraz po 

powrocie do domu weź chłodny prysznic ( ale nie lodowaty, żeby organizm nie doznał szoku 

termicznego ) . Trzeba także zmyć z siebie resztki olejków czy kremów. 

 

Pamiętaj również o tym, że nie wolno smarować poparzonej skóry ciężkimi i tłustymi krema-

mi. Zamiast nich zastosuj raczej pianki, żele oraz balsamy chłodzące i ułatwiające regenera-

cję tkanek. 

         Karolina Sawicka 
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Każdy uczeń, również maturzysta, po zakończeniu roku szkolnego myśli o znalezieniu pracy 

na okres wakacyjny. Pierwsze zarobione pieniądze można wydać np. na wyjazd wakacyjny, 

nowe ciuchy czy też urządzenia multimedialne. Dzięki rozpoczęciu pracy młodzi ludzie mo-

gą  poznać swoje słabe i mocne strony i być po raz pierwszy ocenieni jako pracownicy. 

Popularne w okresie wakacyjnym są prace sezonowe (np. zbiór truskawek, wiśni, czereśni, 

porzeczki).  Jest to praca na akord, czyli płacona jest od ilości uzbieranych owoców. Zarobki  

są więc uzależnione od wytrzymałości i szybkości pracy.   

Zatrudnienie można też zdobyć  w centrum handlowym  w pracy w charakterze hostessy. Jej 

 głównym zadaniem jest  oferowanie żywności lub kosmetyków w promocyjnej cenie.  

Dla uczniów w wakacje nie brakuje też ofert dla pracowników restauracji, barów szybkiej ob-

sługi, lub w budek z lodami, goframi. Łatwiej o pracę jest na pewno w miejscowościach tury-

stycznych.   

Najczęściej wykonywaną przez osoby młode pracą, jest roznoszenie ulotek. Pracodawcami są 

wówczas najczęściej szkoły językowe, firmy edukacyjne, biura podróży, kluby fitness, dru-

karnie lub restauracje. Można je roznosić po domach, przy ruchliwych trasach samochodo-

wych, na światłach, lub po prostu stojąc i wręczając je na ulicy. Nie jest to praca przyjemna, 

często bowiem przechodnie nie chcą kolejnych ulotek, ale też nie wymagająca dużych umie-

jętności.  

Uczennice mogą dodatkowo pracować jako konsultantki kosmetyczne, poprzez oferowanie 

produktów firm kosmetycznych i ich zamawianie klientom. Praca na wakacje to dobry spo-

sób na rozwijanie siebie i zarobienie pieniędzy na wymarzone wakacje. 

                                                       

            Katarzyna Wiktor 
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Nasze sprawy 



 Ile jest sposobów na udane wakacje? Tyle ile dni one trwają. Każdego możemy 

bowiem robić coś innego. Nie skazujmy się więc na nudę, oglądając po raz  

dziesiąty ten sam program w telewizji lub ciągle grając na komputerze. 

 

 Niektórzy z nas w wakacje wyjeżdżają za granicę, by zwiedzić popularne europejskie 

państwa (jak np. Hiszpania czy Grecja) lub kraje spoza naszego kontynentu. Nie jest 

jednak powiedziane, że podczas letniej przerwy nie można dobrze bawić się w kraju! Są 

dziesiątki sposobów na udane lato w Polsce. 

 Możecie udać się na piesze lub rowerowe wycieczki po okolicy lub dalej (i wówczas no-

cować, np. w namiotach). Istnieje możliwość zorganizowania ogniska lub innej tego typu 

imprezy. W wyjątkowo upalne dni watro wybrać się na otwarty basen lub kąpielisko. 

 Najpopularniejszą formą spędzania wolnego czasu (którego nawiasem mówiąc w lecie 

uczniom nie brakuje) jest chyba gra w piłkę nożną lub siatkówkę... Więc czemu nie? 

Zorganizujcie mecz! Będziecie się świetnie bawili, a przy okazji utrzymacie dobrą kon-

dycję. 

 Za inną aktywną formą spędzania wakacji uważam jedną z najpożyteczniejszych dla 

zdrowia i dobrego samopoczucia wyprawę w góry. Nasze piękne polskie Tatry, Pieniny 

czy Beskidy czekają! Pojedźcie na kilka dni i zdobądźcie najwyższe polskie szczyty (w 

tym wypadku należy pamiętać o odpowiednim sprzęcie!) lub po prostu chodźcie na spa-

cery po górskich halach i dolinach. 

 Pisząc o wakacjach nie można nie wspomnieć o naszym Bałtyku, które w ostatnich la-

tach stało się bardzo popularnym miejscem wypoczynku. Nadmorskie miasteczka prze-

żywają latem prawdziwe oblężenie. 

 Wymienione wyżej przykłady służą zabiciu nudy, która często wkrada się w wakacyjne 

dni. Obyśmy spędzili to lato jak najaktywniej (co nie oznacza codziennego biegania o 5 

nad ranem) i zrelaksowani wrócili do szkoły pełni chęci i zapału do nauki!  

                                                                                 

                                                                                                             Paulina Pepłowska  
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Hobby to czynność jakiej się oddajemy dla relaksu i odprężenia. Sprawia nam wiele przyjemności i 

satysfakcji. Najczęściej wykonujemy ją w wolnym czasie.  

Kolekcjonerstwo jest jednym z głównych pasji ludzi młodych. Inaczej określany jest zbieractwem 

czy chomikowaniem, a więc z gromadzeniem wszystkich tych przedmiotów, które są bliskie naszej 

pasji.  

 

Wyróżniamy kilka rodzajów kolekcjonerstwa:  

bibliofilstwo – miłośnictwo i znawstwo w zbieraniu książek, 

falerystyka – zbieranie orderów i odznaczeń 

filatelistyka –  zbieranie wszelkiego rodzaju walorów pocztowych, głównie znaczków pocztowych 

filobutonistyka – zbieranie guzików  

deltiologia –  zbieranie pocztówek  

filumenistyka  - zbieranie  pudełek od zapałek 

fonotelistyka – zbieranie kart  telefonicznych  

numizmatyka – zbieranie dawnych  monet i medali  

militarystyka –  zbieranie przedmiotów wojskowych (manierki, menażki, hełmy, bagnety) 

skrypofilistyka -  zbieranie papierów wartościowych, przede wszystkim akcje i obligacje. 

 

Oprócz tych najbardziej znanych rodzajów kolekcjonerstwa wyróżnić można wiele innych, które 

powstają z biegiem lat. Wiele osób zbiera swoje pamiątki z dzieciństwa, np. drewniane i pluszowe 

zabawki , pierwsze w historii gry komputerowe i inne.  

Sylwia Ostrowska kl. I LOAS  

Pasje, zainteresowania 
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Aktualności 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której 

ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium to przyznaje się uczniowi, który 

otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wyka-

zuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a 

w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje Prezes Rady Mini-

strów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Duże 

umiejętności, pracowitość oraz wysokie wyniki w nauce to główne cechy charakteryzujące młodych sty-

pendystów. 

W roku szkolnym 2013/14 Samorząd Uczniowski wytypował do Stypendium Prezesa Rady Mini-

strów uczniów z najwyższą średnią w szkole, czyli Joannę Matusiak oraz Monikę Ostrzeniewską i 

przedstawił wniosek Radzie Pedagogicznej, która go zatwierdziła. Następnie Dyrektor szkoły przedstawi 

kandydata Kuratorowi Oświaty, który - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady 

Ministrów. 

 Gratulacje!!! 

  

  

  



 Dnia 6 czerwca na PGE Arenie w Gdańsku Polska reprezentacja zagrała mecz z Litwą. Pił-

karska reprezentacja Polski wygrała z Litwą 2:1;(0:1) w towarzyskim meczu. W pierwszej połowie 

piłkarze Adama Nawałki kompletnie zawiedli, ale po przerwie zobaczyliśmy nieco inne oblicze tej 

drużyny. Początek był dobry w wykonaniu Polaków naci-

skali przez większość połowy lecz, minutę przed końcem 

stało się coś, czego niewielu się spodziewało - goście ob-

jęli prowadzenie. Fedor Cernych dośrodkował z lewej 

strony w pole karne, Lukas Spalvis po strzale głową tra-

fił w słupek, ale piłka wróciła pod jego nogi i z najbliż-

szej odległości nie dał szans Arturowi Borucowi. Druga 

połowa rozpoczęła się od huraganowych ataków drużyny 

Nawałki. Polacy szybko stworzyli sobie trzy okazje 

bramkowe. Po godzinie gry Biało-Czerwoni przerwali nie-

moc. Łukasz Piszczek wypuścił Grosickiego, ten podciągnął do końcowej linii, wyłożył piłkę przed 

bramkę do Arkadiusza Milika, który z bliskiej odległości skierował ją do bramki. Trybuny szalały z 

radości i domagały się kolejnych bramek. W 77. minucie Lewandowski szybko wykonał rzut wolny, 

posłał prostopadłe podanie w pole karne do kolegi z ataku, ten uprzedził rywala, ale nie zdołał od-

dać strzału, ponieważ został zablokowany. Chwilę później w "szesnastkę" wpadł kapitan naszej re-

prezentacji, minął przeciwnika, ale był faulowany i sędzia wskazał na jedenasty metr. Sam poszko-

dowany pewnie wykorzystał karnego i dał prowadzenie swojej drużynie. Litwini do końca spotkania 

praktycznie nie wychodzili ze swojej połowy, Biało-Czerwoni mieli znaczną przewagę, ale więcej 

goli nie było. Najlepszą okazję w doliczonym cza-

sie gry miał Lewandowski, który otrzymał podanie 

od Milka, minął bramkarza i z niewygodnej pozycji 

nie trafił w bramkę. Emocje w końcówce podniósł 

jeszcze Wojciech Szczęsny, który w narożniku 

zaczął kiwać się z Ricardasem Beniusisem, ale był 

ostatecznie faulowany. Polacy w końcu się przeła-

mali, ale nie zaimponowali stylem gry. Dla Biało-

Czerwonych był to ostatni sprawdzian przed me-

czami o punkty w eliminacjach mistrzostw Europy, 

które rozpoczną się już we wrześniu. W pierw-

szym spotkaniu Polacy zagrają na wyjeździe z Gi-

braltarem.  

           Żaneta Mikulska 

Sport 
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Czym jest niewidzialna wystawa? 

Jest to z całą pewnością bardzo wyjątkowa i osobliwa wystawa. Pozwala nam na poznanie świata z 

zupełnie innej perspektywy. Dowiadujemy się, jak to jest być pozbawionym jednego ze zmysłów: 

wzroku. 

Wystawa jest podzielona na dwie części. Podczas pierwszej, tzw. „ widzialnej ”  uczestnicy wysta-

wy oglądają przedmioty codziennego użytku którymi tak jak każdy, posługują się niewidomi. Nie da 

się ukryć, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Natomiast kolejna część nazywana 

„ n iewidzialną ”  przenosi już w zupełnie inny świat. Przez ponad godzinę uczestnicy znajdują się w 

całkowitej ciemności. Ważnym elementem wystawy jest to, że osobami oprowadzającymi zwiedza-

jących, są głównie osoby niewidome, bądź z dużą wadą wzroku, pozwalającą na widzenie wyłącz-

nie konturów. Całe do doświadczenie przedstawia, jak wygląda życie osób niewidomych oraz jak 

radzą sobie z czynnościami dla nas bezproblemowych. Pokazuje to nam, jak doskonale sobie radzą 

Ci ludzie. W tej sytuacji, to właśnie my, osoby widzące czujemy, że tracimy nad czymś kontrolę oraz 

potrzebujemy pomocnej dłoni. 

Adres wystawy 

 Aleje Jerozolimskie 123 a, 02-017 Warszawa 

 

Uważam, że „ Niewidzialna wystawa ”  jest z całą pewnością warta uwagi. To doświadczenie, tak 

naprawdę dopiero pozwoli nam otworzyć oczy na otaczający nas świat. Nadchodzą wakacje, mamy 

dużo wolnego czasu, tak więc możemy tę jedną godzinę poświęcić na przeżycie czegoś zupełnie 



Pani zadała temat wypracowania:, „Kim będziesz 

jak dorośniesz”. Jaś napisał w wypracowaniu: 

„ Najpierw będę lekarzem, bo tak chce tata. Po-

tem zostanę prawnikiem, bo tak chce mama. A na 

końcu zostanę kominiarzem, bo mi też się od życia 

coś należy. 

 

W przedszkolu Jasiu siedzi na nocniczku i płacze. 

- Dlaczego płaczesz? – pyta wychowawczyni. 

- Bo pani Zosia powiedziała, że, jak kto nie zrobi 

kupki to nie pójdzie na spacer. 

- I co? Nie możesz zrobić? 

- Ja zrobiłem, ale Wojtek mi zabrał. 

 

Synek patrzy zafascynowany, jak jego mama kła-

dzie maseczkę na twarz.  

- Po co to robisz mamusiu? – pyta 

- Bo chce być piękna 

Po chwili mama zaczyna zmywać maseczkę.  

- Co się stało? – pyta synek. – Poddałaś się?! 

 

- Chciałabym coś praktycznego do pokoju dziecię-

cego- mówi kobieta w sklepie z dywanami. 

- A ile pani ma dzieci? 

- Sześcioro 

- W takim razie serdecznie polecam asfalt… 

 

Pani kazała dzieciom w klasie ułożyć zdanie zawie-

rające słowo „ ananas”. Pierwsza zgłosiła się Mał-

gosia: 

- Ananas to pyszny owoc. 

- Pięknie Małgosiu! – Pochwaliła ją pani- Teraz ty 

Jasiu. 

- Antek puścił bąka, A NA NAS leci smród. 

 

W domu tata pyta Jasia: 

- Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe 

- A o której Mosz jutro być w szkole? 

- W jakiej szkole? 

 

Do apteki wpada Jasiu cały blady i drżący.  

- Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe? 

- A co się stało chłopcze? – pyta farmaceutka.  

- Jeszcze nic, ale ojciec właśnie ogląda moje 

świadectwo.  

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „ chętnie” w zdaniu: „ 

uczniowie chętnie wracają do szkoły po waka-

cjach”?  

Zgłasza się Krzysio: 

- Kłamstwem, panie profesorze… 

 

Jaś czyta swoje wypracowanie z polskiego:  

- Moja mama nie kocha… 

- „Mnie” a nie „mie” – poprawia nauczyciel 

- Pana? A, to będę musiał powiedzieć tacie. 
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