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       Ważne tematy : 
- Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

- Narodowe czytanie 

- II Turniej Klas Mundurowych 

- Zasady obowiązujące podczas epidemii  

- Oddział Przygotowania Wojskowego  

- Nowości książkowe i filmowe  
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                  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

   Dnia 1 września po długiej rozłące ze szkołą, wreszcie 

wróciliśmy do naszej szkoły. 

Rok szkolny rozpoczął się Mszą św. o godz.8.30 w 

Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego. 

Następnie o godz.930 cała społecznośd szkolna zebrała 

się w szkolnej sali gimnastycznej.  

Po przemowie dyrektora oraz zaproszonych gości 

zastały wręczone awanse zawodowe dla nauczycieli, 

którzy uzyskali stopieo nauczyciela kontraktowego.  

Zwieoczeniem tego spotkania był montaż słowno-

muzyczny przygotowany przez nauczyciela języka 

polskiego oraz uczniów klas drugich i trzecich.  

Pierwszy dzieo w szkole zakooczył się spotkaniami z 

wychowawcami w salach lekcyjnych.  
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                        Narodowe czytanie 

,, Balladyna ” 
  Dnia 8 września 2020r. nasze liceum wzięło udział w 

ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pary 

Prezydenckiej Narodowe czytanie. Była to już dziewiąta 

edycja tego przedsięwzięcia, podczas której uczniowie i 

nauczyciele czytali dramat Juliusza Słowackiego pt. 

,,Balladyna”. Była to naprawdę bardzo ciekawa lekcja, 

w której wszyscy uczniowie uczestniczyli z niezwykłym 

entuzjazmem.  
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 II Turniej Klas Mundurowych pn.Wdzięczni 

Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym w Czerwonym 

Borze. 

     4 września 2020 roku uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w II Turnieju Klas Mundurowych pn.Wdzięczni 

Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym w Czerwonym 

Borze. Organizatorzy za cel postawili sobie 

upamiętnianie bohaterów narodowych poprzez 

aktywny udział młodzieży szkolnej w rywalizacji 

wymagającej pracy zespołowej, wysiłku fizycznego oraz 

skupienia i koncentracji a także kształtowanie w 

młodzieży wysokiego prestiżu służby w Wojsku Polskim. 

Bartek Stolarczyk IIA, Jakub Gogoł IIIA i Karol 

Brzozowski IIIA reprezentując szkolną drużynę zmierzyli 

się z dziewiętnastoma ekipami: z Warszawy, Wołomina, 

Suwałk i Łomży. W ramach turnieju rozgrywane były 

cztery konkurencje. Nasi uczniowie zajęli X miejsce, a 

mimo tego jesteśmy z nich bardzo dumni.  
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                Oddział Przygotowania Wojskowego  

  Nasza szkoła była pierwszą w mieście, w której 

powstały klasy mundurowe. Wieloletnie doświadczenie 

zostało docenione i zaowocowało przyznaniem przez 

Ministra Obrony Narodowej zezwolenia na utworzenie 

Oddziału Przygotowania Wojskowego w ramach 

Programu Zostao Żołnierzem Rzeczypospolitej na czas 

nieokreślony, obejmujący coroczną rekrutacje do klas 

pierwszych. Na prowadzenie Oddziału Przygotowania 

Wojskowego Minister Obrony Narodowej udzielad 

będzie wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej 

przeznaczonej na umundurowanie uczniów i sprzęt 

niezbędny do realizacji programu. 
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                      Nowości książkowe  

    Po co dorastamy? Kim się stajemy? Do kogo się upodabniamy? 

    Najnowsza powieśd lubianej na całym świecie autorki. 

Śliczna buzia dziewczynki o imieniu Giovanna uległa przemianie i 

zaczęła przypominad szpetną twarz złośliwej kobiety. Ale czy 

naprawdę? A jeśli tak, to w jakim lustrze trzeba się przejrzed, żeby 

odnaleźd samą siebie i siebie ocalid? Poszukiwania nowego oblicza, 

które zastąpi szczęśliwą dziecięcą buzię, toczą się między dwoma 

spokrewnionymi biegunami Neapolu, które żywią wobec siebie strach 

i nienawiśd: miastem ze wzgórz, które przybrało maskę wytworności, 

i tym z dołu, kryjącym się za trywialnością i krzykliwością. Giovanna 

balansuje między jednym i drugim, upada i się podnosi, 

zdezorientowana, bo tak na dole, jak i na górze nie znajduje ani 

odpowiedzi, ani ratunku.                 
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                  Nowości filmowe  

 

 

"Daleko od Reykjavíku" koncentruje się wokół wiejskiego życia, 

którego rutyną wstrząsają nieoczekiwane zdarzenia, a w ich centrum 

znajdzie się - do tej pory łagodna i pokorna - Inga. Kiedy z jej życia 

niespodziewanie zniknie mąż, a bohaterka odkryje jego tajemnice, 

smutek zamieni się w gniew skierowany przeciwko lokalnej 

wspólnocie. Po raz pierwszy w życiu Inga zaprotestuje i stanie do 

samotnej walki - i to z potężnym przeciwnikiem. 

 

Gazetkę wykonały: 

- Julia Prusik 

- Natalia Szymaoska  Kl. III A  


