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W tym numerze polecamy:
 Na planie serialu Ojciec
Mateusz
 Co u Nich słychać? - spotkanie
z absolwentką, p. Weroniką
Kaźmierczak
 Cykl tematyczny: Nasi
nauczyciele
 Polska Noblistka - portret
Olgi Tokarczuk
 Wybory do SU

Od redakcji
Zapraszamy do przeczytania pierwszego numeru gazetki szkolnej Żerom News, zmienił się
tytuł, mamy także nową redakcję. Żywimy nadzieję, że artykuły Was zainteresują,
a może nawet podsuniecie nam nowe tematy. Chcemy w bieżącym roku szkolnym wydać
5 numerów pisma.
Zapraszamy jednocześnie wszystkich chętnych, którzy chcieliby pisać do gazetki szkolnej,
wystarczy skontaktować się z redakcją (informacja na ostatniej stronie).
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Z życia szkoły …

OKIEM PIERWSZAKA

Uczniowie w szkole czują się dobrze,
podkreślają

przyjemną

atmosferę.

Większość w nowej sytuacji nie czuje
stresu.

Uczniowie

doceniają

także

przyjazne nastawienie do nich nauczycieli.
Ankietowani na pytanie, jak oceniają
klasy, do których od września chodzą
odpowiedzieli,

że

są

zadowoleni,

podkreślając trafność dokonanego wyboru.
Pierwszaki na razie nie czują nadmiaru
obowiązków, choć liceum zobowiązuje do
poważnego podejścia do nauki. Uczniowie
Po

przeprowadzeniu

pierwszoklasistów

z

naszego

wśród

klas pierwszych, decydując się na naukę

liceum

w

liceum

zyskali

satysfakcję,

nowe

ankiety w mediach społecznościowych

znajomości

możemy

perspektywy dwóch miesięcy uczęszczania

wysunąć

pierwsze

wnioski,

co najmłodsi uczniowie sadzą nt. szkoły.

i

wiedzę.

Szkoła,

z

do niej, jest dla ankietowanych dobrym
wyborem.
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NASI NAUCZYCIELE

Rozmowa z panią Beatą Klauze - nauczycielką muzyki i wiedzy o kulturze
- Dlaczego akurat zawód nauczyciela?
Od dziecka lubiłam bawić się w nauczyciela. Robiłam dzienniki i udawałam
nauczycielkę. Profesor w szkole muzycznej, z którym miałam lekcje gry na
fortepianie powiedział:
- Ja cię uczę tak, jak będziesz uczyła dzieci. Bo ty będziesz nauczycielką I nią zostałam.
- Ma Pani inne pasje oprócz muzyki?
Uwielbiam ogród i prace związane z roślinami. Jest to dla mnie
odstresowujące.
- Jak wspomina Pani liceum?
Liceum wspominam dobrze. Uczyłam się w Kutnie w klasie biologiczno chemicznej. Z biologii najbardziej lubiłam genetykę. Chodziłam w tym
samym czasie do szkoły muzycznej, niestety jako uczennica. Szkołę
muzyczną traktowałam jako szkołę główną, to liceum było dla mnie
dodatkowe (śmiech).
- Gdyby miała pani taką możliwość, jaki inny zawód by pani wybrała?
Pracowałabym jako kwiaciarka, ze względu na moje zamiłowanie do
kwiatów.
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Rozmowa z panią Agnieszką Włodarczyk - nauczycielką matematyki

- Dlaczego akurat zawód nauczyciela?
Nie wiem. Taka była potrzeba chwili. Na początku realizowałam wizje
z dzieciństwa, a później pokochałam świat liczb.
- Ma pani inne pasje oprócz matematyki?
Oczywiście. Lubię też świat książek, niekoniecznie z nauk ścisłych. Czytam
sporo kryminałów. Kocham sport, a w szczególności bieganie. W roku
szkolnym moją znaczną część dnia wypełnia jednak matematyka, która
“okrada” mnie z innych zainteresowań.
- Jak wspomina pani liceum?
Nie był to dla mnie najmilszy czas. Wolałam lata studiów. Jednak znalazłam
tu kilku pasjonatów, których zachciało mi się naśladować. Pewnych
podpatruję do dzisiaj.
- Gdyby miała pani taką możliwość, jaki inny zawód by pani wybrała?
Gdybym odrzuciła politykę, to nadal chcę być tu i teraz. Lecz w tej sytuacji
jest ona czynnikiem hamującym mój zapał. Kierowałabym się w stronę
informatyki. Zajęłabym się językiem programowania. Lubiłam to i może
kiedyś do tego wrócę.
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NA PLANIE OJCA MATEUSZA

21 i 22 października br. klasy I AP i I BP pojechały na wycieczkę integracyjną
w Góry Świętokrzyskie. Drugiego dnia wycieczki obydwie klasy spędziły czas
w Sandomierzu, mając możliwość zobaczenia na żywo planu filmowego serialu Ojciec
Mateusz. Rano ze spowijającej sandomierski rynek mgły wyłoniła się postać Artura
Żmijewskiego w roli niezawodnego księdza - detektywa Mateusza Żmigrodzkiego.
Ekipa filmująca nie pozwoliła podchodzić zbyt blisko, jednak mogliśmy zobaczyć
aktora w akcji wraz z kilkoma innymi statystującymi aktorami. Scena była kręcona
kilkukrotnie, w końcu udało się ją nagrać, zgodnie ze scenariuszem. Po południu raz
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jeszcze odwiedziliśmy plan zdjęciowy. Można było zrobić sobie zdjęcia z aktorami lub
zdobyć autografy Piotra Polka, Bartłomieja Firleta oraz Rafała Cieszyńskiego.
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Z Rafałem Cieszyńskim można było porozmawiać w Muzeum Ojca Mateusza.
Niestety, być może zmęczony zdjęciami, Michał Piela nie był zbyt pozytywnie
nastawiony do zwiedzających. W uzyskaniu ciekawych informacji dotyczących
zdjęć pomógł jeden z policjantów - statystów, filmowy Pawelec. Następnie
akcja na planie zdjęciowym przeniosła się do pobliskiej kawiarenki, gdzie
Bartłomiej Firlet i Michał Piela grali jedną ze scen. Serialowy policjant Dziubak
podał starszemu koledze - Noculowi kawę, ze słowami „królewskie latte dla
króla”, po czym odjechali na miejsce wezwania.
Pod koniec naszej wizyty w Sandomierzu kilka osób próbowało spotkać się
z Arturem Żmijewskim, jednak, nie powiodło się to, ze względu na surowych
filmowców.
Wszystkim uczestnikom wycieczki dopisały pogoda i dobry humor, mający
posmak sandomierskich krówek.
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WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Początek jesieni przyniósł ważne wydarzenie - 8 października 2019 r. nauczyciele,
pracownicy administracji i obsługi oraz przede wszystkim uczniowie naszej szkoły mogli
oddać głos w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. Kampania wyborcza rozpoczęła się
tydzień przed wyborami, kandydaci w kreatywny sposób starali się pozyskać wyborców.
Zaczynając od ulotek i plakatów, poprzez babeczki, cukierki i pizzę, kończąc na spotkaniach
z wyborcami, starali się pozyskać poparcie.
W składzie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 znalazło się pięć
osób :
- przewodnicząca Wiktoria Łebedowska ( kl. II B),
- wiceprzewodniczący Marcel Gwarczyk (kl. I BP),
- sekretarz Krzysztof Pietruszewski (kl. I),
- pierwszy członek zarządu Daniel Meresiński (kl. II B),
- drugi członek zarządu Kinga Mrozińska (kl. I BP).
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Cieszę się, że było tylu kandydatów z różnych klas. Wszyscy mogli przedstawić swoje
propozycje w rożny sposób. Były ulotki, plakaty i inne formy przekazu pozyskiwania
wyborców. Cieszę się, że wybory były równe, tajne i powszechne, przeprowadzone
w kulturalny sposób - powiedziała dyrektor szkoły, p. Anna Plaskota.
Mam nadzieję, że nowy Samorząd Uczniowski będzie dobrze ze sobą współpracował.
Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos - stwierdziła Wiktoria Łebedowska,
przewodnicząca szkoły.
Wybory przebiegły bez komplikacji, w obsadzie samorządu znalazły się kreatywne, pełne
pomysłów osoby, więc zapowiada się ciekawy rok - to z kolei głos p. Kamili Łuczak,
opiekuna SU.
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SPOTKANIE Z ABSOLWENTKĄ - p. Weroniką Kaźmierczak

Jak wspomina Pani swoje szkolne lata?
Bardzo dobrze wspominam szkolne lata. W liceum poznałam dużo ciekawych osób, zarówno
znajomych, jak i nauczycieli. Pomimo dużej ilości materiału, miałam wtedy więcej czasu na
rozrywkę niż na studiach. Lubiłam czytać, spotykać się ze znajomymi. Mimo wszystko byłam
bardzo skupiona na zdaniu matury, aby dostać się na wymarzone studia. Przez to, że mieliśmy
różne przedmioty, miałam szansę ukierunkować się pod kątem dalszej nauki - skończyłam
klasę biochemiczną, a studiuję niezwiązany z tym kierunek.
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Jaki kierunek studiów Pani wybrała i co przyczyniło się do tej decyzji?
Studiuję filologię włoską. Zawsze lubiłam uczyć się języków i przychodzi mi to łatwiej,
niż nauka przedmiotów ścisłych. Poza tym, kocham Włochy – kulturę, jedzenie, wszystko,
co z nimi związane. Uwielbiam podróżować i chciałam porozumiewać się w tym języku,
by mieć później możliwość między innymi zamieszkania lub pracy tam.
Jakie różnice zauważyła Pani między liceum a studiami?
Różnice są ogromne. Przede wszystkim, w liceum musiałam uczyć się wszystkich
przedmiotów, niezależnie od tego, czy mnie interesowały. Natomiast na studiach miałam
przedmioty, które lubiłam, przychodziły mi łatwiej. Dlatego też ważne jest, żeby wybrać
kierunek, który cię interesuje – często ułatwia to później pracę. Najwięcej nauki pojawia się
przed sesją. Egzaminy, w moim przypadku, prowadzone w języku włoskim były dodatkowo
trudne. Mimo tego, miałam też dużo wolnego czasu, mogłam spotykać się ze znajomymi
i poznać nowe miejsca w Polsce, ponieważ przez trzy lata studiowałam w Toruniu. Jeśli
dobrze zda się maturę, pojawia się więcej możliwości wyboru studiów. Spośród kilku uczelni,
na które się dostaniesz, możesz wybrać tę, która najbardziej cię interesuje. Dzięki temu ma się
okazję spędzić pięć lat w zupełnie innym mieście, usamodzielnić się i poznać nowe życie.
Dlatego też warto uczyć się do matury – by mieć później wybór. Studia to zdecydowanie
najlepszy okres w moim życiu. Warto studiować, ponieważ wiąże się to z nowymi
doświadczeniami, na przykład wyjazdem za granicę w ramach wymiany.
Czy jest Pani zadowolona z odbytych w naszej szkole praktyk?
Tak, jestem zadowolona. W przyszłości chciałabym zostać nauczycielką języka włoskiego.
Praktyki utwierdziły mnie w tym, na chwilę obecną raczej nie wyobrażam sobie siebie
w innym zawodzie. Myślałam jednak nad pracą za granicą, na przykład jako rezydent we
Włoszech, ponieważ taką możliwości daje mi ten kierunek.
Jak wygląda nauka na filologii?
Filologie różnią się od standardowych studiów. Na innych kierunkach tak naprawdę można
chodzić na zajęcia i uczyć się dopiero przed samą sesją. Będąc na filologii, musiałam uczyć
się prawie codziennie, ponieważ miałam kolokwia – czasami nawet pięć czy sześć
tygodniowo. Często wyglądały, jak kartkówki z języków w szkole, sprawdzające na przykład
znajomość słówek lub czasów, ale były to też wypowiedzi ustne. Liczyła się systematyczność
i stała nauka, zwłaszcza w pierwszych dwóch latach był położony na to szczególny nacisk.
Poziom języka był bardzo wysoki, dla osób, które zaczynały od podstaw, jak ja, było to
jeszcze trudniejsze. Na przedmioty filologiczne, oprócz nauki o języku, składają się też
między innymi literatura i historia kraju. Jeżeli ktoś wybiera się na filologię, musi liczyć się
z tym, że będzie o wiele więcej nauki przez cały rok. Jednak są to przyjemne studia, później
posiada się wiedzę praktyczną i myślę, że daje to dużą satysfakcję, kiedy już umiesz
posługiwać się tym językiem niemalże w takim stopniu jak polskim. Ważne jest też, aby
używać go jak najczęściej, aby nie zatracić tych wszystkich lat nauki. Na tym polega też
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trudność, ponieważ stale trzeba mieć z nim kontakt. Uważam, że te studia są ciekawe. Mnie
bardzo się podobały i jestem bardzo zadowolona, że je wybrałam.
Czy uczestniczyła Pani w wymianie w trakcie studiów?
Miałam możliwość wyjazdu na wymianę w ramach programu Erasmus. Na trzecim roku
studiów pojechałam do Perugii we Włoszech, tam studiowałam pół roku. Zrobiłam tam też
kurs języka włoskiego, poza tym musiałam też zaliczyć wszystkie przedmioty. Była to
niesamowita przygoda, polecam to wszystkim przyszłym studentom. Wygląda to tak, że
dostaje się pieniądze z uczelni. Stypendium zazwyczaj wystarcza, żeby tam przeżyć i nie być
od nikogo uzależnionym. Poznaje się ludzi z całego świata, miałam w grupie osoby
z Senegalu, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, Rosji, Brazylii, Szwajcarii, Szwecji czy
Francji. Każdy znał trochę włoskiego i posługiwaliśmy się głównie w tym języku, ponieważ
każdy chciał go podszkolić. Mimo że pochodziliśmy z różnych krajów, byliśmy bardzo zżyci
po sześciu miesiącach wspólnego życia. Dużo wychodziliśmy, przez co mogłam poznać różne
kultury, tradycje panujące w innych państwach. Miałam między innymi koleżankę
z Kolumbii, która opowiadała mi o sytuacji młodych ludzi w jej kraju. Słyszymy o tym
z różnych źródeł, ale to zupełnie nowe doświadczenie dowiedzieć się tego od osoby która
tego doświadczyła. Uważam, że warto mieć spojrzenie na świat z różnych perspektyw. Poza
tym była to niesamowita przygoda, miałam możliwość poznania kultury, kuchni, tradycji
panujących we Włoszech. Miałam okazję zwiedzić też kraj, między innymi Neapol, Rzym,
Mediolan, Florencję czy Toskanię. Przez pół roku mój poziom znajomości języka
zdecydowanie się poprawił.
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Z życia szkoły …

Telefony w szkole

W naszej szkole można korzystać z telefonów. Jednak należy mieć na uwadze,
że dozwolone jest to tylko na przerwie w godzinach 12:30 - 12:45. Ma to na
celu integrację uczniów szkoły podczas pozostałych przerw.
Z wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów liceum
społecznościowym,

na portalu

można wyciągnąć wniosek, iż większość z nas jest za

"ciągłym" używaniem telefonów w szkole. Uczniowie argumentują, że wynika
to z potrzeby załatwienia ważnych spraw. Moim zdaniem używanie telefonu
w szkole powinno być dozwolone, ponieważ często potrzebujemy skontaktować
się z dana osobą lub przeczytać materiał na lekcję. Przede wszystkim jednak
pamiętajmy, że korzystać z telefonów trzeba rozsądnie.
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Powinniśmy spędzać czas na przerwach z rówieśnikami i otwierać się na nowe
znajomości. Siedzenie z telefonem i zamykanie się przed otoczeniem nie wyjdą
nam na dobre. A może zamiast powtarzać materiał z "telefonu", warto to zrobić
wspólnie z koleżanką czy kolegą z klasy? Wtedy telefon będzie mniej
potrzebny. Pozostawiam tę kwestię - wam i sobie - do rozważenia.

Autor:
Kinga Łuczak
Klasa: II A

Nowy, lepszy(?) świat
Mamy XXI wiek, a internet jest ogólnodostępny. Co więcej, można powiedzieć, że ten
globalny "trend" stał się epidemią. Jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał o uzależnieniach od
telefonu i komputera, o przestępstwach hakerskich czy o realnym zagrożeniu dzieci
i młodzieży korzystających w sieci.
Internet pełni wiele funkcji. Jest to przede wszystkim źródło informacji, przez co
często ludzie rezygnują z korzystania z innych mediów.
To także nasz

bankomat.

Możemy płacić telefonem. Wiąże się to z tym,

że w telefonie mamy mnóstwo haseł, numerów kont, informacji, a więc jesteśmy narażeni na
dokonanie na nas przestępstwa.
Internet to także źródło dochodu. Zawód informatyka znany jest od niedawna, ale ze
względu na rozwój technologii, a przy tym duże zarobki, wyparł zawody znane od wieków.
Można powiedzieć, że powstanie internetu i komputera, przekwalifikowało zawodowo
mnóstwo ludzi. Nowym źródłem dochodu stały się platformy publiczne, blogi. Ważną rolę
odgrywają social media. Praca w internecie często nie jest wymagająca, a przynosi duże
zyski.
W internecie często się relaksujemy: przeglądamy, czytamy, tworzymy. Bez internetu
czujemy się nieswojo. Kto z nas w dzisiejszych czasach ma w domu książkę kucharską,
encyklopedie czy słownik? Trafne jest stwierdzenie, że internet nas trochę rozleniwił.
Korzystanie z komputera niesie ze sobą zdrowotne konsekwencje. Najczęstszym
problemem jest pogarszający się wzrok. Siedząc przed komputerem narażamy także nasz
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kręgosłup - na ratunek przychodzą już wtedy tylko masaże...
Należy pamiętać, że telefony i komputery emitują, niekorzystne dla naszych oczu,
niebieskie światło. Również telewizory poprzez emisję różnych fal wpływają na m.in. nasz
układ nerwowy.
Pojawiają się także, najczęściej u dzieci i młodzieży, internetowe uzależnienia.
Absurdalnym pomysłem jest dawanie dziecku telefonu w wieku przedszkolnym, a zdarzają
się przypadki, gdzie dziecko ma kontakt z elektroniką jeszcze wcześniej.
Posiadanie sprzętów elektronicznych stało się pewnym rodzajem przymusu,
wyznacznika wartości. Problem istnieje wśród

młodych ludzi, kiedy przez

brak

odpowiednich elektronicznych gadżetów często dochodzi do odrzucenia i dyskryminacji
jakiejś osoby. Dostęp do wszystkiego sprawia, że każdy chce być najlepszy pod względem
ubioru, posiadanych rzeczy, statusu materialnego czy nawet wyglądu. Internet narzuca nam
inne wartości niż osobom, które wychowywały się w innych czasach, np. naszym rodzicom.
Twórcy związani z rozwojem technologii, nie mieli pojęcia jak to odkrycie wpłynie na
kolejne pokolenia. Internet to specyficzne medium, niesie ze sobą wiele spekulacji. Jest
także tematem wielu rozmów, debat czy wywiadów. Niektórzy uważają, że powinno się
ograniczyć dostęp do internetu. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy dzisiejsze pokolenia
są w stanie zrezygnować z tego dobra i czy nie przyniosłoby to większych szkód dla
przyszłości całego świata?
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Autor:
Ula Kałuzińska
absolwentka szkoły, studentka psychologii UŁ
Julia Śnieg, kl. II A

OLGA TOKARCZUK
w drodze po
LITERACKĄ NAGRODĘ NOBLA

Olga Tokarczuk urodziła się 29 stycznia 1962 roku w Sulechowie, jednak jako dziecko
przeniosła się

z rodzicami do Kietrza. Tam ukończyła Liceum Ogólnokształcące

im. Cypriana Kamila Norwida. Później zdecydowała się na studia psychologiczne na
Uniwersytecie Warszawskim.
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W czasie studiów Olga Tokarczuk zaangażowała się w wolontariat i w jego ramach
opiekowała się osobami chorymi psychicznie. Również z tym związała swoje życie po
ukończeniu edukacji – podjęła pracę psychoterapeutki w Poradni Zdrowia Psychicznego
w Wałbrzychu. Zrezygnowała z zawodu, gdy jej pierwsze prace literackie zaczęły być
doceniane. Wtedy przeniosła się do Nowej Rudy, aby niemal całkowicie poświęcić się
pisaniu. Nadal jest jednak związana ze środowiskiem akademickim, do dziś prowadzi
warsztaty prozatorskie i pisarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie
Opolskim.
Debiutowała w roku 1979 w czasopiśmie Na Przełaj. Miała wtedy zaledwie siedemnaście lat,
pierwsze opowiadania publikowała pod pseudonimem Natasza Borodin. Pierwszą powieść
pod własnym nazwiskiem wydała prawie piętnaście lat później – w 1993 roku. Utwór nosił
tytuł Podróż ludzi Księgi i został uhonorowany nagrodą Polskiego Towarzystwa Wydawców
Książek.
Późniejsze lata były dla pisarki bardzo płodnym okresem twórczości. Kolejne powieści
wydawała niemalże rokroczne, a wszystkie były ciepło przyjmowane przez publikę.
W utworach wykorzystywała doświadczenie zdobyte podczas studiów i krótkiego okresu
pracy w zawodzie psychologa. Żywo inspirowała się również kulturą i krajobrazami Sudetów.
Pierwszą nominację do Nagrody Nike Olga Tokarczuk otrzymała za powieść pt. Prawiek
i inne czasy, wydaną w 1996 roku. Mimo że nie udało się jej zająć miejsca na podium, była
do nagrody nominowana jeszcze kilka razy – za Dom dzienny, dom nocny (1988) oraz zbiór
opowiadań Gra na wielu bębenkach (2001). Uhonorowano ją jednak w 1999 r. Nagrodą
Literacką im. Władysława Reymonta.
Przełomowym okresem i powieścią był dla Tokarczuk rok 2007 i wydani wówczas Bieguni.
Praca nad tym utworem trwała trzy lata, zgodnie ze słowami autorki, porusza temat sensu
podróżowania i ogólnie pojętego przemieszczania się. Rok później Bieguni zdobyli Literacką
Nagrodę Nike – pierwszą, ale nie ostatnią w karierze Olgi Tokarczuk.
Kolejne nominacje przypadły na lata 2014 – za powieść pt. Prowadź swój pług przez kości
umarłych i 2015, kiedy pisarka kolejny raz została uhonorowana tym wyróżnieniem. Księgi
Jakubowe, oprócz Literackiej Nagrody Nike, zostały również doskonale przyjęte przez
krytykę i samych czytelników.
W bieżącym roku Olga Tokarczuk sięgnęła po największy pisarski laur i została obok
Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy
Szymborskiej, piątą polską laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Wyróżnienie (za 2018 r.)
zostało przyznane za „narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją ujawnia
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przekraczanie granic jako formę życia”. Pisarka o przyznanej nagrodzie dowiedziała się
w Niemczech, gdzie była z autorskimi spotkaniami, wiadomość dotarła do niej, gdy jechała
autostradą do

Bielefeld.

Jej pierwszą reakcją były słowa opublikowane w mediach

społecznościowych: "Literacka Nagroda Nobla! Radość i wzruszenie odebrały mi mowę.
Ogromnie dziękuję za wszystkie gratulacje!".
Powieści i opowiadania Olgi Tokarczuk były często i chętnie ekranizowane, przede
wszystkim przez Teatr Telewizji, ale i również inne instytucje. Twórczość tej pisarki jest
prozą zdecydowanie godną uwagi, co od lat doceniają czytelnicy oraz środowisko literackie.
Sama autorka nie zamierz odejść jeszcze na twórczą emeryturę i na pewno zaskoczy nas
w przyszłości kolejnymi doskonałymi książkami.
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