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WSTĘPNIAK …. 

Witamy Was serdecznie w I wydaniu Oksfordu  w tym roku szkolnym. Jak 

zwykle mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj coś ciekawego do poczytania.  

Polecamy Wam artykuł Izy Talapki o motywacji do nauki ( może jej doświad-

czenia i zmiana podejścia do szkoły i Wam się przyda?). Zapraszamy Was  

także na pyszne lody do Cafe Crystal (więcej na s. 12) i porcję dobrych tytułów 

teatralnych i filmowych (s. 14).  

Skoro niedawno rozpoczął się rok szkolny, zebraliśmy dla Was ofertę kółek 

szkolnych i pozaszkolnych (s. 8), a także pozwoliliśmy sobie na przypomnienie 

kilku zasad savoir – vivre’u, które w szkole naprawdę warto znać (s. 10). 

Październik 2018 r. to miesiąc wyborów samorządowych w całej Polsce oraz 

wyborów do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole, dlatego przypomina-

my Wam ordynację wyborczą do władz SU (s. 12). Koniecznie też zajrzyjcie  

do tekstu zatytułowanego Mój pierwszy raz (s.15). 

Oczywiście, nie zapomnieliśmy również o Talonie na nieodpytywanie, który 

dostaniecie razem z tym nr. gazetki. Pamiętajcie tylko, że Talon zwalnia  

z odpowiedzi ustnej, kartkówki, która nie była wyraźnie zapowiedziana, pracy 

domowej albo zastępuje nieprzygotowanie (Art. 2, ustęp 2 Regulaminu Talonu 

na nieodpytywanie w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach). 

Jednak nauczyciel ma prawo zapytać ucznia mimo posiadanego talonu, jeśli 

uczeń przeszkadza w prowadzeniu lekcji, rzadko pojawia się na niej albo  

nie ma żadnej oceny  w dzienniku. (Art. 3, ustęp1, punkt 2 Regulaminu …). 

Zespół redakcyjny 

 
Redaktorzy: Iza Talapka z 2c, Alicja Jóźwiak z 1c, Patryk Dzięcioł z 1a, Liwia 
Portacha z 1c, Wiktoria Kulesza z 1b. 
 

Gazetkę składał Damian Dziedzic z 2a. 
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DZIEŃ NAUCZYCIELA - PAMIĘTAMY 
Serdecznie dziękujemy Oliwii Burczak (1b), Liwii Portacha (1c), Lenie Sobolewskiej (1a), Weronice Wierzbickiej (2a)  
za stworzenie portretów swoich wychowawców. Mamy nadzieję, że będą miłym upominkiem z okazji Ich święta.  
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Jak polepszyć swoje oceny i wreszcie 

zacząć się uczyć? 

O K S F O R D  

Co roku we wrześniu słyszę od wszystkich, ale także sama powtarzam: „Nowy rok szkolny 

– nowa ja”. Nareszcie ukończę klasę z paskiem, zrozumiem matmę, dojdę do B2/C1 z język 

angielskiego, nauczę się komunikatywnie drugiego języka, zdobędę  

5 u p. Sulich - Chojeckiej, p. Kowalczyk lub p. Kryski, a jak starczy czasu, to jeszcze  

spamiętam wszystkie daty i nazwiska na historii.  

Pierwszy tydzień, pierwsza kartkówka, oczywiście 5, „bo w końcu się uczę”.  

W październiku moje chęci trochę mijają  i nagle wpadają 4, ale do końca semestru sporo 

czasu, więc się odbiję. Wszystko było tak pięknie, a odbieram wykaz ocen  

w styczniu i z fizyki znowu 3. Jednak spokojnie. Mamy przecież jeszcze jeden semestr! 

Miesiące mijają, dostaję świadectwo, a na nim z tej nieszczęsnej fizyki dalej widnieje  

3 i to wybłagana, wyciągnięta w ostatnim tygodniu.  Komu się tak zdarzyło? Raz? Dwa? 

Całe życie? Nie martwcie się, nie jesteście sami.  Dlatego chcę skupić się na kilku rzeczach, 

dzięki którym może uda  się Wam wreszcie spełnić chociaż część nowych postanowień.  

Wyznaczanie celów 

Większość nas rozkłada plany w skali 

roku. Robimy ich dość dużo naraz,  

bo to wreszcie aż na 10 miesięcy! Osta-

tecznie jak 5 z tych 20 mocnych postano-

wień uda nam się spełnić, to już cud. 

To błąd. 

 Zacznijmy ustalać plany na bieżący  

miesiąc. 30 dni jest łatwiej przewidzieć  

i zorganizować niż 300. Jeżeli zamienimy 

40 książek w roku na 4 w miesiącu, sta-

nie się to dużo bardziej realne do zrobie-

nia i przestaniemy powtarzać: „Ok.,  

to teraz przeczytam 2, w przyszłym mie-

siącu 6, to i tak wyrobię 40”. Wielkie  

|deklaracje brzmią zachwycająco, ale czy 

jesteś w stanie doprowadzić je do skut-

ku? Jeśli przez 3 lata gimnazjum ignoro-

wałeś rosyjski i nie pamiętasz nawet  

liter, to nie zakładaj, że w tym roku  

dojdziesz do poziomu rodowitego Rosja-

nina, bo boleśnie się rozczarujesz. Jed-

nak jeśli postawisz sobie cel: „Do końca 

semestru nauczę się płynnie czytać”,  

Twoje szanse na powodzenie od razu pój-

dą w górę. 

Znajdź swój własny sposób 

Zacznijmy od ustalenia, czy należymy  

do grupy: wzrokowców, słuchowców bądź 

kinestetyków. W Internecie jest masa tes-

tów na to, jednak jeśli wynik jest nieza-

dowalający, to po prostu należy sprawdzić 

na sobie.  Naucz się 3 tematów, każdego 

inną metodą i przeanalizuj, co było dla 

Ciebie najłatwiejsze i po czym najszybciej 

zapamiętałeś materiał.  

Jeśli zrealizowałeś już punkt  1.,  

to sprawdź inne rzeczy, które pomagają  

Ci w nauce. Jedni lubią uczyć się przy 

muzyce, inni w kompletniej ciszy.  

W domu? A może w bibliotece? W tym 

roku, przy ulicy obok naszej szkoły 

(Fabryczna 3), powstało  Centrum Aktywn-
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ości. Możesz iść, posiedzieć i pouczyć się tam pom-

iędzy godziną 15.00 a 20.00. Samotność, grupa, pijąc 

wodę, herbatę, leżąc, stojąc, robiąc przerwy co 30 

min., ucząc się jednego przedmiotu na dzień  

lub kilku. Jest wiele możliwości. Teraz trzeba tylko 

znaleźć najlepsze dla siebie.   

Ja np. lubię filmiki study with me lub asmr z Harrego 

Pottera, gdzie nie ma muzyki, ale dźwięki deszczu, 

pisania, kominka, szelest innych ludzi czy śpiew  

ptaków. 

„Nigdy nie przekładaj na później tego,  

co chcesz zrobić. Zrób to teraz” 

Jest dopiero 15.00, więc najpierw sprawdzę Instagra-

ma… jeszcze tylko dokończę ten 1 filmik                       

na YouTube! Mamy poniedziałek. Sprawdzian jest  

w następną środę, jak zacznę uczyć się dzisiaj,  

to jeszcze zapomnę, więc zacznę od czwartku albo  

w ogóle w sobotę, bo nie mam planów na weekend! 

Trzy razy nie, dziękujemy. Wszyscy wiemy, jak kończą 

się dwie pierwsze wymówki. Co do trzeciej, to ona  

w ogóle nie ma prawa istnieć! Koniec z zasadą „trzy 

Z”. Do matury z trzech lat też nauczysz się dzień 

przed?  

„Genius is made up of 1% of talent and 99% 

of hard work” 

Stop wymówkom typu: „Nie mam zdolności języko-

wych”, „fizyki n i e  d a się zrozumieć”, „ja nie mam 

pamięci do dat”. „JESTEM HUMANISTĄ”. Moja była 

nauczycielka od matematyki doszła do wniosku,  

że „humanista to synonim idioty”. Wiem, brzmi 

okrutnie, jednak nie tyczy się to prawdziwych pasjo-

natów historii, WOS-u czy literatury, a osób, które 

zasłaniają się słowem humanista, kiedy nie chce  

im się uczyć. Podczas zajęć matematyki, gdy pani 

brała kogoś do tablicy i dana osoba nie umiała 

rozwiązać zadani, czy nawet nie próbowała tego 

zrobić - odpowiadała dumnie: „Ależ ja jestem  

humanistą, nie muszę rozumieć matematyki”.  

Wszystkiego da się nauczyć. Wystarczy po prostu 

zebrać się w sobie, usiąść i otworzyć ten podręcz-

nik. Jeżeli dalej nie rozumiesz, co czytasz,  

to następnego dnia idziesz do nauczyciela i prosisz 

o wyjaśnienie. Czy naprawdę w naszej szkole który-

kolwiek nauczyciel odesłał kogokolwiek, mówiąc,  

że nie wytłumaczy mu tego zagadnienia? Szkoła  

i nauczyciele nie są naszymi wrogami, naprawdę 

można do nich podejść.  

Znajdź swój sposób na motywację 

Zazwyczaj za swoją motywację bierzemy najłatwiej-

szy sposób - poziom klasy. Jeśli większość osób  

ma same 4 i 5, to oczywiste, że nie chcemy  

odstawać, ale co, jeśli Twoja klasa ma słaby 

poziom? Zdobywanie wyższych ocen od reszty nie 

jest trudne w grupie, gdzie 90% modli się o zdanie. 

Poza tym motywacja klasowa nie zawsze jest  

wystarczająca. Co innego można zrobić, by znaleźć 

chęci                      do nauki?  

• Cytaty. Motywujące cytaty napisane na 

zeszytach, przyklejone nad biurkiem, zapi-

sane w naszym notesie, ustawione  

na tapetę telefonu. U mnie ten sposób 

sprawdza się świetnie. Kiedy czytam 

motywujące słowa czy słucham piosenki  
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• System nagród, np. kupię  

tę bluzkę, ale dopiero, kiedy dostanę 

5 z geografii.  

 

„Wzór do naśladowania? Nie mam. 

Chcę stać się jedyny”  

Wzory, ideały są super, ale do czasu. Dużo 

osób zaczyna porównywać się do swoich 

mądrzejszych koleżanek czy w ogóle jakiś 

artystów, którzy są przystojni, utalentowani  

i jeszcze mają IQ powyżej przeciętnej. 

Zaczynają płakać nad beznadziejnością 

swojego życia, idą po pudełko lodów, zawija-

ją się w koc i puszczają śmieszne koty  

na YouTube, żeby się pocieszyć. Nie robią  

nic więcej, bo i tak nigdy nie osiągną takiego 

poziomu jak ich wzory. Błąd. Wiecie, jak się 

czułam, kiedy uświadomiłam sobie, że ostat-

ni raz pasek miałam w IV klasie szkoły pod-

stawowej, a moja najlepsza przyjaciółka 

zdała właśnie sześć matur na 100% oraz  

dowiedziałam się, że jeden z moich  

ulubionych muzyków jest  

w 1% najmądrzejszych ludzi na świecie?  

Beznadziejnie. Jednak uświadomiłam sobie, 

że każdy sam pracuje na siebie. Im wiedza 

nie spadła z nieba, a po prostu pracowali  

na swoje wyniki. W momencie, kiedy  

ja spałam do 14.00 w wakacje, moja 

przyjaciółka w lipcowy weekend szła  

na sprawdzian z języka japońskiego,  

który jest jej czwartym językiem. „Pewnego 

dnia wszystko co zrobiłeś, będzie dokładnie 

ty, czym się staniesz” . 

Ustalmy jedno – talent do nauki nie istnieje. 

Ok, niektórzy rodzą się z lepszą pamięcią  

czy rozwijają mocniejsze strony w jakiejś 

grupie przedmiotów, ale przede wszystkim 

ciężko pracują.  

Kiedyś oglądałam anime  Barakamon.   

Na wieś przyjeżdża wybitny młody kaligraf. 

Pewien licealista zaczyna się żalić do swojej 

O K

z dobrym tekstem, od razu moje samo-

poczucie i chęci pną się w górę.  

• Studygram, studyblr. Większość 

osób pierwsze, co robi po wstaniu,  

to bierze telefon i odpala Facebooka, 

Snapchata i Instagrama. Czemu więc 

tam nie poszukać motywacji? Study 

instagram bądź tumblr to profile 

poświęcone zdjęciom notatek, książek, 

przyborów                         do pisania itp. 

Może nie brzmi zachęcająco, ale są tak 

estetyczne, ładne, pomysłowe,  

że aż chce zrobić się to samo. Od siebie 

na Instagramie polecam  zaobser-

wować cały  hasztag #studygram  

i #studymotivation, a poza tym konto: 

studyng,usachan_61,one.happy.studen

t, pinkdentistt 

• Study YouTube. Lubię oglądać fil-

miki typu study with me, jak wygląda 

nauka w innych krajach, szczególnie  

w Korei, jak wygląda życie na  

różnych uniwersytetach itd.                                  

Myślę wtedy, że skoro nastolatka  

w Japonii potrafi uczyć się 13h dzien-

nie, to czemu mi się nie chce przec-

zytać nawet jednego tematu  

w książce? Polecam kanał: StudyWith 

Me (może Wam nie wyskoczyć od razu, 

więc poszukajcie po nazwie filmiku:  

13 hours of studying? A day as a Kore-

an High School Student), UK: Ruby 

Granger, USA: studyquill, PL: polish-

notes, Alicja Papaj 

• Znajomi. Słynne powiedzenie  

mówi: „Z kim przestajesz, takim się 

stajesz”. Starajcie otaczać się ludźmi 

inteligentnymi, z wartościami czy   

ambicjami. Wydaje się oczywiste, 

jednak dużo nastolatków i tak  

to lekceważy. W końcu jesteśmy 

jeszcze młodzi, mamy czas. Niestety, 

szkoła minie szybciej niż nam się 

wszystkim wydaje.  



 

 

koleżanki, że takiemu to dobrze - urodził się z talen-

tem, wygrywa konkursy, a on biedny ledwo liceum 

zdaje. Życie jest niesprawiedliwe. Któregoś dnia 

chłopak otwiera drzwi                       w domu kaligrafa, 

a jego oczom ukazują się setki zapisanych arkuszy  

papieru, kilkadziesiąt razy napisane te same, nawet 

najprostsze znaki i kaligraf, który ze zmęczenia zasnął 

przy stoliku. Tak właśnie wygląda talent.  

Zadaj sobie pytanie, czy kiedykolwiek ciężko  

na coś pracowałeś? 

Mam nadzieję, że któraś z rad okaże się Wam pomoc-

na i w tym roku nareszcie zrealizujecie swoje cele 

związane ze szkołą i rozwojem. Uczenie się naprawdę 

nie musi być strasznym obowiązkiem czy nudne. 

Wystarczy jedynie znaleźć w sobie trochę wyobraźni.  

Na koniec chcę podzielić się z Wami  

kilkoma motywującymi/refleksyjnymi 

cytatami: 

„Mówiąc, że dajesz z siebie wszystko, stawiasz granicę, 

której nie chcesz przekroczyć.” 

„Jaką osobą pragniesz stać się w przyszłości? Czyje odbi-

cie widzisz w lustrze?” 

„Jedyną osobą, która może mnie pokonać, jestem ja 

sam.” 

„Chcesz mieć wysoką pozycję tylko poprzez siedzenie  

w swoim pokoju?”  

„Życie bez zajęć naukowych i literalnych jest śmiercią  

i grobem żywego człowieka.” 

„Masz tylko jedną szansę, wiesz?” 

„Nawet jeśli wysokie ściany próbują cię zablokować- 

przeskocz je. Nawet jeżeli za każdym  razem upadniesz.”  

„Gdy zechcesz się poddać na środku tej drogi, spró-

buj wykrzyczeć jeszcze głośniej: no i co z tego? 

Zamiast się zamartwiać – idź do przodu, nie 

zniechęcaj się, rozchmurz się.  

Krzycz jeszcze głośniej: no i co z tego.” 

Iza Talapka 
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Nasz Oksford 

Gazetka szkolna 
 W każdy poniedziałek na 9. i 10. godzinie 
lekcyjnej w bibliotece szkolnej odbywają  
się zajęcia dziennikarskie pod przewodnic-
twem p. Katarzyny Strunk. Mamy zapewnio-
ne coś na ząb i ciepłą herbatkę. Spod  
naszych rąk wychodzi gazetka szkolna,  
po którą, jak i też do jej tworzenia, bardzo 
zapraszamy. 

 

OKF  
...czyli, Oksfordzkie Kółko Filmowe, które 
będzie działało raz w miesiącu w różnych 
dniach tygodnia po lekcjach. Klasy licealne 
będą podczas spotkań oglądać filmy 
przydatne na maturze. 

 25.09 odbyły się pierwsze zajęcia OKF-u,  
na których obejrzeliśmy film Pokuta      oraz 
mieliśmy zapewniony poczęstunek. Kółko 
zainicjowały nasze polonistki: p. Joanna 
Kryska, p. Anna Sulich – Chojecka  
i p. Alina Kowalczyk. 

 

Samoobrona i fitness 

Od tego roku zostały wprowadzone również 
dodatkowe zajęcia fizyczne: fitness  
i samoobrona. 

Zajęcia z samoobrony będą się  odbywać  
w środy w godz. 16.15 do 17.00,   
a zaraz po nich zajęcia fitnessu (od 17.00  
do 17.45) w sali gimnastycznej. 

Prowadzi je p. Anna Greszta. 

 

W Mareckim Ośrodku Kultury 

• Kurs artystyczny  dla młodzieży 
 

Kurs artystyczny dla młodzieży – rysunek                
i malarstwo warsztatowe sobota godz. 11.30-

13.00 

cena: 80 zł / miesiąc 

• Warsztaty filmowe 

Warsztaty dla dzieci  i młodzieży 

   piątek: 

grupa 11-15 lat - 17:00 

Cena 80zł / miesiąc 

 
SZKOŁA PAMIĘCI  I SZYBKIEGO 

CZYTANIA 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży 

czwartek godz. 17.00-18.00 i 18.00-19.00 

cena: 80 zł / miesiąc 
 

Lekkie pióro 
warsztaty z twórczego pisania dla dzieci                         

i młodzieży 
środa: 

II grupa: 14-16 lat - godz. 17:00 

cena: 80zł / miesiąc 

 
KLUB TAŃCA NOWOCZESNEGO 

ATUT 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży 

poniedziałek, środa godz.17.00-18.00,                    
18.00-19.00, 19.00-20.30 

grupy: początkująca, średniozaawansowana, 

grupa turniejowa  

cena: 100 zł / miesiąc 
prowadzenie: Daria Sadowska 

 
LOGOPEDIA I REEDUKACJA 

Zajęcia indywidualne dla dzieci (od lat 6)
mających trudności w mowie, pisaniu i czyta-
niu 
poniedziałek (szczegóły i zapisy u instruktora 
prowadzącego zajęcia) 
cena: 35 zł / 30 minut 
 

          Kurs dekoratorski 
dla dorosłych i młodzieży 

poniedziałek, godz. 17:00 
cena: 50zł / miesiąc (zajęcia co 2 tygodnie) 

100zł / miesiąc (zajęcia co  
tydzień) 

S T R .  7  Po godzinach … 
Szukasz jakiś zajęć poza lekcjami? Bo ja tak i przedstawiam Ci zbiór zajęć pozalekcyjnych,  

jakie znajdują się w Markach. Najpierw spójrz na ofertę kółek szkolnych. 
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 Kierownik klubu 
Konrad Król - bieżące sprawy organizacyjne (mecze, 
boiska, sprzęt sportowy, itp.)  

 
e-mail: k.krol@marcovia-marki.pl 
660 686 667 
 Sekretariat 
Andrzej Wróblewski - 
płatności, bieżące sprawy or-
ganizacyjne 
e-mail: biuro@marcovia-
marki.pl 
515 072 215 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 

Na zajęciach w Hali Widowiskowo-Sportowej               

w Markach (ul. Duża 3) dzieci  i młodzież uczą 

się tańca oraz akrobacji. Zajęcia odbywają się  

po lekcjach. Osoby, które chcą się zapisać, 

muszą się skontaktować i ustalić grupę:  

 

e-mail: biuro@acrodance.pl 
tel. 693-846-399 
 
 
 
 

                                Wiktoria Kulesza z 1b 

 

WARSZTATY BATIKU 
warsztaty dla młodzieży  i dorosłych 

poniedziałek godz.17.00-20.00 
cena: 80 zł / miesiąc 

prowadzenie: Agata Gruber 

 
WARSZTATY MALARSTWA  

I LEKCJE RYSUNKU 
warsztaty dla młodzieży i dorosłych 

wtorek, czwartek godz.17.45-19.45 

cena: 80 zł / miesiąc 

 

TRĄBKA - indywidualna nauka gry 
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
poniedziałek (szczegółowe informacje oraz zapisy u in-

struktora prowadzącego zajęcia) 

cena: 35 zł / 30 minut 

 

Warsztaty ceramiki 
dla młodzieży i dorosłych 
poniedziałek: 

dla młodzieży i dorosłych: 17:00  

cena: 50zł/miesiąc (zajęcia co 2 tygodnie) 
100zł / miesiąc (zajęcia co tydzień) 

zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
wtorek, środa, czwartek (szczegółowe informacje oraz 

zapisy u instruktora  
GITARA - indywidualna nauka gry 

zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
wtorek, piątek (szczegółowe informacje oraz zapisy  

u instruktora prowadzącego zajęcia) 

cena: 35 zł / 30 minut 

 

Marcovia 
 piłka nożna i piłka ręczna dla dziewcząt. Akademia 
Piłkarska Marcovia, Marki, ul. Wspólna 12 

 Dyrektor zarządzający  
Paweł Rękas - sprawy związane z zarządzaniem klu-
bem (administracyjno-finansowe)  

e-mail: p.rekas@marcovia-marki.pl 
603 273 785 

Jestem bardzo za-
dowolona z tej szkoły i nie 
wyobrażam sobie nauki 
gdziekolwiek indziej.  



 

Obycie umila życie. W szkole. 
Rok szkolny trwa w najlepsze. Nie tylko trzeba się uczyć, odrabiać prace domowe i to jak najlepiej. 

Nie można również zapomnieć o kulturze osobistej, bo ona wszystkim poprawia humor i jest 

wyrazem naszego dobrego wychowania i taktowności. Ponadto chyba już wiesz, że dobro i życzliwość 

wracają …. 

Witanie nauczyciela, innego pracownika 
szkoły 

Jeśli tylko masz ochotę powitać nauczycie-
la, pielęgniarkę, woźnych, zrób to,  
ale porządnie, tzn.: 

• Powiedz: „Dzień dobry”, stojąc,  
a nie siedząc na podłodze czy ławce; 

• Nie trzymaj rąk w kieszeniach; 

• Jeśli jakiegoś nauczyciela lub innego 
dorosłego widzisz kilka razy w ciągu 
dnia, nie mów mu za każdym razem 
„dzień dobry” – możesz za to się 
uśmiechnąć albo skinąć głową. 

Na lekcji 

• W gimnazjum zwracaj się do nauczy-
ciela – „Proszę Pani …”/ „Proszę Pana 
…” 

• W liceum: „Pani Profesor …”/ „Panie 
Profesorze …” – to tradycja, a poza tym 
w ten sposób odetniesz się od tego, co 
już za Tobą, czyli od podstawówki  
i gimnazjum; 

• Kiedy mówisz do nauczyciela, po pro-
stu wstań z krzesła i nie trzymaj rąk  
w kieszeniach; 

• Podnieś rękę, by pokazać, że chcesz 
zabrać głos; 

• Używaj odmiany ogólnopolskiej języka 
polskiego, a nie slangu 
młodzieżowego. 

W wirtualnej rzeczywistości 

Czasem musisz napisać do nauczyciela 
wiadomość w Librusie? Zrób to elegancko, 
czyli: 

• Zawsze wypełnij pole TEMAT; 

• Na początku napisz: „Dzień dobry”/ 
„Dobry wieczór”/ „Szanowna Pani”/ 
„Szanowny Panie”; nie wolno Ci pisać: 
„Witam” (to słowo zostaw sobie dla 
kolegów); 

• Pisz krótko – szanuj czas nauczyciela; 

• Zakończ: „Z poważaniem”/ „Z wyraza-
mi szacunku” (żadne „Pozdrawiam” – 
tak może napisać do Ciebie nauczyciel, 
a nie Ty do niego); 

• Przestrzegaj zasad polskiej ortografii  
i interpunkcji. 

Przed gabinetem dyrektora, pedagoga 
szkolnego, pokojem nauczycielskim 

• Zanim wejdziesz do środka, zapukaj; 

•  Jeśli nie dostaniesz pozwolenia, nie 
wchodź do środka jak do własnego po-
koju. 

Katarzyna Strunk – opiekunka kółka 
redakcyjnego 
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  Rozpoczęcie nauki w tym liceum było świetną 

decyzją. Nauczyciele są bardzo sympatyczni                      
i pozytywnie nastawieni do uczniów 
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A dokładnie jak opisać 
jego twórczość? Otóż 
cechowała ją niezłom-
ność moralna (żadnych 
dróg        na skróty), brak 
kompromisów z władzą 
komunistyczną (dlatego 
tak często                do 
jego poezji odwoływała 
się antykomunistyczna 
opozycja, np. w wierszu 
Potęga smaku bardzo 
ironicznie mówi o sztuce 

tworzonej na usługi władzy totalitarnej), klasyczny 
kostium dla problemów współczesnych i mocne 
osadzenie w kulturze antycznej (w wielu wierszach 
poeta nawiązuje do motywów, wyobrażeń mitolog-
icznych                         i zwyczajów starożytnych 
Greków, np. w superznanym utworze Nike, która się 
waha – patrz: niżej) .  

 Nie można zapomnieć o  Panu Cogito. Jest postacią 
stworzoną przez Herberta. Jego imię nawiązuje                                 
do łacińskiego słowa „cogito”, co oznacza „myślę”  
i filozofii Kartezjusza. Pan Cogito (a zatem Pan My-
ślę!!!) to inteligentny, mądry Europejczyk, spadkobier-
ca kultury antycznej (starożytnych uważa za niedości-
gniony wzorzec moralny, a ich dzieła jako wzorzec 
estetyczny)  i dawnych ideałów, od którego wielu ludzi 
mogłoby się sporo nauczyć: odwagi, bohaterstwa, 
wierności, bezkompromisowości, ciągłego dos-
konalenia się, prawości, godności.    Herbert poświęcił 
mu swoje sławne utwory, np. O dwu nogach Pana 
Cogito czy  Przesłanie Pana Cogito (patrz: niżej). 

 Przyjrzymy się paru utworom Pana Herberta. Zacznie-
my  od najsławniejszego wiersza poety, czyli od Prze-
słania Pana Cogito. 

 Już samo słowo „przesłanie” użyte w tytule sygnalizu-
je, że w tym wierszu będzie mowa o najważniejszych 
sprawach, zasadach, które Pan Cogito zostawia nam  
w testamencie.  

 Najbardziej znane cytaty z tego utworu: 

„Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu 

po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę 

 

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach 

wśród odwróconych plecami i obalonych w proch 

 

ocalałeś nie po aby żyć 

masz mało czasu trzeba dać świadectwo” 

oraz 

„idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych 
czaszek 

do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora  
Rolanda 

obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów 

Bądź wierny Idź.” 

 

Mamy zatem być wierni, honorowi, bohaterscy i od-
ważni jak rycerze antyczni i średniowieczni 
(Gilgamesz, Hektor i Roland), „wyprostowani”. Czy 
łatwo jest to osiągnąć? Oczywiście, że nie. Bardzo 
możliwe, że za swą moralną postawę „nagrodzą cię  
za to tym co mają pod ręką/ chłostą śmiechu, zabój-
stwem na śmietniku”. I za swoje starania nie oczekuj 
żadnych nagród. Pamiętaj jednak, że warto nie iść 
przez życie na skróty!!! 

 Z twórczości Herberta można się jeszcze sporo nau-
czyć o mitologii i antyku. Zajrzyjmy do wiersza pt.  
Nike, która się waha. 

             Najpierw trochę o samej Nike. Nike w greckiej 
mitologii była boginią zwycięstwa, która się … wahała. 
Nie mogła czasem zdecydować, która z armii podczas 
bitwy ma wygrać. Podobnie jest w wierszu.  

Oto na bitwę podąża „samotny młodzieniec” – 
piękny i wzbudzający zachwyt Nike. Bogini widzi, jak 
szala z losem tego chłopca opada w dół – zdecydowa-
no zatem o śmierci młodzieńca. I właśnie w tym mo-
mencie „Nike ma ogromną ochotę/ podejść/     

Rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta (1924 – 1998) 

Przedstawię Wam dziś Zbigniewa Herberta, który jest patronem bieżącego roku. Nie będę wspominać, ze urodził się 29 

października 1924 roku we Lwowie, a zmarł 28 lipca 1998 roku… Nie będzie opowieści o tym, jak ten poeta zdobył ponad 

dwadzieścia nagród literackich oraz był najpoważniejszym    z pretendentów do literackiej nagrody Nobla. Ani o tym, że jego 

książki zostały przetłumaczone na 38 języków… Opowiem Wam o jego twórczości.  

 

Inne wiersze Herberta,                     
do których warto zajrzeć: 

• Guziki – związany 
ze zbrodnią katyńską, 

• O dwu nogach Pa-
na Cogito – o dwojako-
ści natury ludzkiej                    
(z jednej strony jesteśmy 
idealistami jak Don Ki-
chot, z drugiej – prak-
tycznymi realistami ni-
czym Sancho Pansa) 

• Pan od przyrody – 
znacie go z gimnazjum! 



 

  i pocałować go w czoło”, ale boi się, że ten chłopak nieznający 
słodyczy pocałunków, pieszczot, mógłby uciec z pola bitwy, bo żal 
by mu było nieprzeżytej jeszcze miłości. Bogini ostatecznie  

Nike z Samotraki (źródło: wikipedia.pl) 

„postanawia/ pozostać w pozycji/ której nauczyli ją rzeźbiarze/ 
wstydząc się bardzo tej chwili wzruszenia”. 

 A morały można znaleźć dwa. Zwycięstwo ma swoją cenę. W wier-
szu jest to śmierć pięknego młodzieńca. I to, że dla wielkich idei  
i spraw trzeba poświęcić uczucia czy życie jednostek (takich,  jak 
bogini i młodego chłopca). 

Wiktoria Kulesza z kl. 1b LO 

Ordynacja wyborcza do władz Samorządu Uczniowskiego 
Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach 

 
1.1. W wyborach do Samorządu Uczniowskiego biorą udział wszyscy uczniowie Zespołu 
Szkół nr 1 im. Jana Pawła II  w Markach. 2. Wybory są równe, każdy uczeń dysponuje tylko 
jednym głosem. 3. Wybory są tajne. 4. Wybory są bezpośrednie, każdy uczeń osobiście 
bierze udział w wyborach. 

2.1. Kandydat na członka władz Samorządu Uczniowskiego musi mieć nieposzlakowaną 
opinię i co najmniej ocenę dobrą z zachowania – opiekun SU ma prawo zebrać wiadomo-
ści o kandydacie u wychowawcy i innych nauczycieli. 2. Prawo startowania w wyborach 
ma uczeń, który zebrał przynajmniej 30 podpisów dla swej kandydatury. 3. Kandydatów 
należy zgłaszać najpóźniej na 10 dni przed ustaloną datą wyborów. 

3.1.  Datę wyborów ustala dyrektor ZS 1. 2. W przypadku nieobecności dyrektora ZS1 datę 
wyborów ustala zastępca dyrektora. 

4.1. Kampania wyborcza rozpoczyna się na tydzień przed ustaloną datą wyborów.             
2. W czasie kampanii wyborczej kandydaci do władz Samorządu Uczniowskiego prezentują 
społeczności szkolnej swoje programy. 3. W czasie kampanii wyborczej zabrania się:  
a) niszczenia plakatów wyborczych, b) szkalowania kandydatów. 4. W przypadku 
niestosowania się do pkt. 3. – osoba, która dopuści się łamania przepisów, zostaje skreślo-
na z listy kandydatów do władz SU. 

5.1. W skład komisji wyborczej wchodzą: a) opiekun Samorządu Uczniowskiego jako prze-
wodniczący, b) przedstawiciel klas trzecich gimnazjum, klas pierwszych, drugich i trzecich 
liceum ( łącznie 4 osoby ) jako członkowie. 2. Komisja wyborcza dysponuje kartami do gło-
sowania opatrzonymi stemplem szkoły. 3. Po zakończeniu wyborów komisja jest 
zobowiązana napisać protokół z przebiegu wyborów. 

6.1. W wyznaczonym dniu wyborów uczniowie oddają głosy do przygotowanej wcześniej 
urny wyborczej. 

7.1. Ogłoszenie wyników wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego odbywa się  
w ciągu dwóch dni od daty głosowania. 2. Wyniki głosowania wywieszane są na szkolnej 
tablicy ogłoszeń. 

8.1. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która uzyskała 
największą liczbę głosów. 2. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie 
wszystkich samorządów klasowych. 
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PRZEWODNIK KULINARNY 
 

 W Przewodniku Kulinarnym będziemy Wam prezentować ciekawe, smaczne restauracje, bary, lodziarnie, cukier-

nie. W I odcinku naszego cyklu Patryk Dzięcioł  z kl. 1a LO zabiera nas  do Cafe Crystal. 

Wyobraźcie sobie, że jesteście w Warszawie w okolicach centrum i chcecie się ogrzać, napić  cie-
płej herbaty czy kawy, zagryźć ciastem czy skosztować pysznych lodów. To wszystko znajdziecie w Cafe 
Crystal (ul. Nowogrodzka 22 w Warszawie). 

Cafe Crystal to pierwsza koreańska lodziarnia w Polsce. Znajdziecie tu roz-
maite ciasta, kanapki, ale przede wszystkim koreańskie lody bingsu zrobione 
z mleka i dodatków. Posiadają one konsystencję płatków śniegu i są mniej 
tłuste od tradycyjnych lodów (nie zawierają śmietany, tylko mleko). W menu 
znajdziemy między innymi bingsu: truskawkowe, jogurtowe, sernikowe,  
o smaku tiramisu oraz oreo. Wszystko to w cenie od 18zł do 32zł (trochę 
sporo, ale raz na jakiś czas … można zaszaleć).  

Z obsługą nie zaznasz tam zbyt częstego kontaktu, zamówienie trzeba 
osobiście złożyć przy kasie, a kelner dostarczy Ci, czego zapragniesz. Jednak 
zaskoczyć może Was Koreańczyk przyjmujący lub realizujący Wasze 
zamówienie, ale nie ma się czym przejmować. Lokal jest dostosowany  
do trzech języków: angielskiego, polskiego i koreańskiego. 

fot. Iza Talapka z kl. II c LO                 

 

fot. Cafe Crystal Facebook 
 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego  

24.10.2018 r. 



 

ZAPOWIEDZI KULTURALNE: PAŹDZIERNIK 2018R. 

Chciałabym zacząć nie od polecenia konkretnego filmu, a kin. Pierwszym z nich, do którego chodzę 

najczęściej, jest kino Kultura. Zawsze wybieram z niego jakąś pozycję do przedstawienia tutaj, lecz tak naprawdę 

repertuar zmienia się co 2 tygodnie, więc nie jestem w stanie przedstawić wszystkich możliwości, pisząc zapowiedź 

na miesiąc czy dwa do przodu. Zachęcam, abyście sami rzucili okiem od czasu do czasu.   

Jeszcze ciekawszym miejscem jest kino Muranów. Znajdziecie tu nowe produkcje, ale także starsze  

oraz „wystawy obrazów na ekranie”. Poza tym często seans danego dzieła odbywa się tylko raz w miesiącu, więc 

naprawdę należy śledzić ich stronę. Od siebie mogę polecić 7 października Ryuichi Sakamoto: code - film  

o wybitnym japońskim pianiście, który tworzył ścieżki dźwiękowe do takich produkcji jak W krainie bogów , Ostatni 

cesarz Chin, czy Wichrowe Wzgórza.  

Filmy 

• 05.10 

Młodość Astrid 

Biografia pokazująca młodość i początki pisarskie słynnej autorki Astrid Lindgren. 

Dotknij nieba 

Bart Millard wychowuje się bez matki, z ojcem jest skonfliktowany, przez kontuzje musi przerwać karierę 

sportową, a mimo ogromnego talentu muzycznego trasa zespołu, w którym się znajduje MercyMe, okazuje 

się klapą. Gdy Bart dowiaduje się o chorobie ojca planuje odejść z zespołu, siada z gitarą i zaczyna przelewać 

na papier wszystkie wspomnienia i ciężkie chwile, których doświadczył . Tak rodzi się legendarna piosenka  

I Can only imagine. 

 

• 26.10 

 Bergman – rok z życia 

Film o kulisach przełomu w twórczości (w 1957r.) słynnego reżysera Ingmara Bergmana. 

 

• 02.11 

Bohemian Rhapsody 

Biografia ikony muzyki – Freddiego Mercury’ego.  

Jeszcze jeden dzień z życia 

Polska animacja na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego. Historia reportera w ogarniętej 

wojną Angoli, w roku 1975. Wydarzenia te pozwolą Kapuścińskiemu narodzić się na nowo i jako pisarzowi,  

i człowiekowi.  

Wystawy 

21.08-28.10 

W Zachęcie znajduje się wystawa pt. Dziary autorstwa Maurycego Gomulickiego.  

Poświęcona jest dokumentacji tatuaży głównie osób należących do gitowców*.  Przez wiele lat Gomulicki 

odwiedzał różne miejsca, wykonując kilka tysięcy zdjęć fenomenu prymitywnych, lecz szczerych „dzieł” 

przedstawiających wyobrażenia, egzotyki, raju, przyjemności, których brakowało w ciężkich warunkach 
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(poprawczaki, więzienia, wojsko). 

*gitowcy – kontrkultura młodzieżowa w latach 70-tych.  

Bilet wstępu dla uczniów kosztuje jedynie złotówkę, więc polecam odwiedzanie Zachęty. 

Teatr 

Teatr Syrena 

Rodzina Addamsów 

Tego tytułu chyba nikomu nie muszę przedstawiać.  

Najbliższe daty spektaklu: 25.10-31.10 

 

Teatr Collegium Nobilium 

Lunapark 

Artystyczny felieton rozdziału historii Polski  oraz opis zmagań artysty w walce o niezależność w obliczu cenzury.  

Spektakl z piosenkami słynnego Obywatela GC – Grzegorza Ciechowskiego.  

Grany: 10-12.10 

Teatr Studio 

Proces 

„Ktoś musiał, oczernić Józefa K., bo choć nic złego nie zrobił, został pewnego ranka zatrzymany.” 

Podejmujemy nierówną walkę z nieznanym, senny lot w głąb absurdu. 

Proces jest jedną z najsłynniejszych książek w skali świata. Prowokacyjna i tajemnicza powieść Kafki do dzisiaj wzbudza wiele 

emocji. 

Wystawiany: 06-07.10, 15.-16.11, 01-02.12 

Opera Narodowa 

I przyjdą deszcze.. 

„Naród, który nie umie istnieć bez cierpienia, musi sam sobie je zadawać.”  

K. Pastor za pomocą tańca przedstawia polskie przywiązanie do bólu pokrzywdzonych. Tancerze prowadzą nas przez zbiorowe 

doświadczenie traum przekazywane przez pokolenia i urastające do rangi narodowego kompleksu. „Deszcz jest jak litość – 

wszystko zetrze / i krew z bojowisk, i człowieka, / i skamieniałe z trwóg powietrze.”  – K.K Baczyński 

Balet odbywa się: 24-25.10 

Madame Butterfly 

„Historia japońskiej dziewczyny, która dla amerykańskiego Benjamina Franklina Pinkertona przyjmuje chrzest, wierząc 

w wyższość uczuć nad różnicą kultur”. 

Wystawiany: 19.10, 27.10, 05.12, 07,12 

                                                                                              Wyboru dokonała Iza Talapka z kl. II c LO 



 

MÓJ PIERWSZY RAZ 
21 października br. odbędzie się I tura wyborów samorządowych. Po raz pierwszy na wybory będą mogli pójść uczniowie 

naszej szkoły, którzy niedawno skończyli 18 lat. Z Izą Talapką rozmawiam na temat polityki i najbliższych wyborów. 

 

• Z czym kojarzy Ci się polityka? 

Z ludźmi i partiami politycznymi. 

• Skąd czerpiesz informacje o polityce? Co sądzisz o polskiej polityce? 

Nie oglądam telewizji, nie czytam wiadomości o polityce w Internecie, ale na pewno, jak będzie się coś ciekawego  

działo, rodzice mi o wszystkim doniosą. Muszę przyznać, że kiedyś bardziej interesowałam się polityką, ale się do niej 

zniechęciłam, bo w polityce głównie są kłótnie. Nie oznacza to, że nie znam programów politycznych partii poli-

tycznych, np. Zieloni postulują wprowadzenie pakietu startowego dla nowo narodzonych dzieci (pieluchy, ubranka itd.), 

a .Nowoczesna i Razem są                                         za wprowadzeniem partnerskich związków małżeńskich. 

W polskiej polityce doceniam p. Biedronia, bo jest dla mnie jedyną sensowną osobą, która wychodzi do ludzi, jeździ  

po Polsce, rozmawia z ludźmi. 

 

• Zamierzasz wziąć udział w najbliższych wyborach samorządowych? 

Tak, zamierzam pójść na wybory, gdyż obowiązkiem obywatela jest głosować. Nawet jeśli nie ma dobrych kandydatów, 

to warto pójść na wybory, żeby decyzji o swoim najbliższym otoczeniu nie zostawić innym. 

 

• Co Twój jeden głos może zmienić? 

Nie będę mieć wymówek i pretensji do nikogo. 

 

• Mieszkasz w Markach od urodzenia. Jak przez te wszystkie lata Twoje miasto się zmieniło? Co Ci się  

w nim podoba? 

Podoba mi się, że Marki są w I strefie komunikacyjnej i że przybyło ścieżek rowerowych, np. jedna ze ścieżek ułatwia 

mojego bratu dotarcie do szkoły. 

 

• Jest coś, co byś w Markach zmieniła? 

W Markach ciągle brakuje miejsca dla młodych, gdzie mogliby się spotkać. Owszem, jest Centrum Aktywności przy 

Fabrycznej, ale działa ono tylko od poniedziałku do piątku i na razie mało się w nim dzieje. Można by zorganizować 

warsztaty, zajęcia  - takie, jakie prowadzą „Ochotnicy Warszawscy”, np. jak publicznie występować, warsztaty anty-

dyskryminacyjne, uczące pracy w grupie itp. Dużo robi się dla małych dzieci, a starsi nastolatkowie są zapomnianą 

grupą. Nie ma w Markach nawet ładniejszego parku, rynku. 

 

• Czujesz, że polityka ma wpływ na Twoje życie? 

Oczywiście, np. na edukację. Odkąd zmienił się burmistrz w Markach, zaczęło się coś dziać. Mówiłam już o komu-

nikacji miejskiej, ścieżkach rowerowych. 

 

 

  Rozmawiała Katarzyna Strunk 

Poziom nauczania jest wyso-
ki, także wiem, że zostanę doskonale 
przygotowana do matury 


