
Z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego 
2018/2019  redakcja „Ostrego Pióra” 
składa Nauczycielom i Pracownikom 

szkoły najserdeczniejsze życzenia spo-
kojnej pracy, wytrwałości   i wyrozu-

miałości dla wszystkich.
Redakcja gazetki życzy, aby nadcho-
dzące miesiące były nie tylko czasem 

wytężonej pracy, ale także czasem 
odkrywaniem nowych zainteresowań 
, również tych pozyskanych w działa-
niach szkolnych. Mamy nadzieję ,że 

każdy Wasz dzień spędzony w murach 
szkolnych, będzie dniem zapamięta-
nym pozytywnie i przyniesie nowe 

doświadczenia, które otworzą drogę 
do lepszej przyszłości.

W pierwszym numerze 
naszej gazetki: 

* fotorelacje z biegu in-
tegracyjnego pierwsza-
ków, rozpoczęcia roku                 

szkolnego,
* konkursy i przedsięwzię-
cia zakończone sukcesem,
* Obchody 100- lecia  Od-
zyskania Niepodległości,

* Z życia szkoły,
* wolontariat,

* Salonik literacki,
* Teksty kultury,

I znowu ruszył pociąg...



„Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli  i jako taka 
jest też wielkim obowiązkiem”
                                                                                                                           Jan Paweł II

Młody Patriota
Konkurs jest zorganizowany z okazji obchodów 100 -  lecia Odzyskania Niepodległości 

przez Rzeczpospolitą Polską.
Organizatorom przyświeca myśl   L. Malinowskiego:  „przez  patriotyzm można rozumieć 

taki stan, w którym człowiek, żywiąc swe uczucia i przywiązanie do ojczyzny, narodu i pań-
stwa, stara się jednocześnie dać im zewnętrzny wyraz w swoim postępowaniu, niezależnie 

od sytuacji, w jakiej się znajduje”.  
Uczestnicy konkursu:

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych wyróżniająca się aktywną postawą patriotyczną .                  
Uczestnicy konkursu opisują swoje działania na utworzonym przez organizatorów formula-
rzu. Nie wszystkie pola formularza muszą być wypełnione. Nieodzowna jest ocena mentora.

Termin i miejsce składania formularzy:
31 października 2018 roku w sekretariat szkolnym przy gabinecie Dyrektora Szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu
Organizatorzy konkursu wraz z powołanym jury rozstrzygają konkurs nie później niż 11 

listopada 2018 roku. Organizatorzy mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu rozmów z kan-
dydatami.
Nagrody

Tytuł : Młody Patriota
Statuetka, dyplom, nagroda ufundowana przez Dyrektora LZN



FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI ROZPOCZĘCIA NOWEGO 
208/2019 ROKU SZKOLNEGO

Z uśmiechem i radością witamy Nowy 
Rok :) :) :) 

Zgodnie z naszą tradycją w szkole or-
ganizuje się dwie uroczystości rozpo-

częcia roku. 
O godzinie 9.00 do szkoły przyszli 
uczniowie klas drugich, trzecich 
i czwartych, zaś na godzinę 10.00 

uczniowie klas pierwszych.
 Gośćmi uroczystości byli  rodzi-

ce i przedstawiciele uczniów z klas      
pierwszych.

Pani Dyrektor życzyła zgromadzo-
nym udanego nowego roku szkolnego, 

owocnej nauki i  dobrych osiągnięć, 
zaś maturzystom intensywnej pracy. 

Wszyscy zostali serdecznie przywita-
ni i zmotywowani do poszukiwania 

dla siebie miejsca w wielu działaniach 
szkolnych i pozaszkolnych.

UDANEGO ROKU SZKOLNEGO 
2018/2019!

Przygotował: Daniel Bącalski



Z wielką przujemnością informujemy, że nasi koledzy wygrali dzisiejsze 
(06.09.2018r.) eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Zlotu Klas Mundu-
rowych. Zawody klas mundurowych z województwa dolnośląskiego obejmowa-
ły następujące konkurencje: marszobieg na 3000m z dodatkowymi zadaniami 
na trasie, rzut granatem, rozkładanie i składanie broni na czas oraz strzelanie z 
KBKS do tarczy wojskowej - popiersie z pierścieniami. Świetne strzały do tarcz 
oddali: Michał Jęcek i Marcin  Medencow.

Pan Cezariusz Markiewicz odebrał podziękowa-
nia za przygotowanie zespołu w składzie:

Jęcek Michał
Medencow Marcin
Szczęśniak Kordian

Wiącek Jakub
Gołąbek Michał
Bartela Hubert
Bożek Dawid

Z ŻYCIA SZKOŁY



 Lotnicze Zakłady Naukowe biorą udział w realizacji projektu 100- lecie Od-
zyskania Niepodległości przez Polskę. W ubiegłym roku odbyło się już kilka 
działań szkolnych.
Mam nadzieję, że i w tym roku hasło przewodnie stanie się popularne i bę-
dzie zachęcać – zarówno uczniów jak  i nauczycieli – do radosnego święto-
wania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezentacja projektu 100-lecie                
Niepodległej

Konkurs na portret                                   
Józefa   Piłsudskiego

Gazetka niepodległościowa wykona-
na przez uczniów klas pierwszych, 
drugich i trzecich LZN

Klasowe wykonanie polskiej pieśni 
patriotycznej

Przygotował: Daniel Bącalski

100 - lecie Niepodległej 



100 - 
lecie Niepodległej

W każdym numerze gazetki będziemy pisać o wydarzeniach historycznych z okazji 100 
lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Jak świętować niepodległość? Na słodko! Na taki pomysł wpadła Fundacja Idea Nova, 
która proponuje udział w konkursie na recepturę unikalnego ciastka!
Projekt „Patriotka” zakłada stworzenie ciastka, które miałoby się stać słodkim i bar-
dzo pozytywnym symbolem Święta Niepodległości, a także innych świąt o charakterze 
patriotycznym oraz wydarzeń, które wzbudzają w Polakach poczucie narodowej dumy, 
np. wydarzeń sportowych z udziałem polskich drużyn. Ma być to ciastko, które będą 
jeść wszyscy, niezależnie od wieku, przekonań czy poglądów, jako że hasłem towarzy-
szącym tej inicjatywie jest „Smak, który łączy”.
Opiekunem tego przedsięwzięcia jest Pani Elżbieta Boral - Wojdalska 

Źródło: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/patrio-
tyczna-iluminacja-palacu-prezydenckiego/

28 lipca 1914

W reakcji na udany zamach na arcyksięcia Ferdynanda Au-
stro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. W ciągu kilku ko-

lejnych dni powstał tzw. efekt domina. Na mocy porozumień 
sojuszniczych Rosja ogłosiła mobilizację wojska przeciwko 

Austro-Węgrom. W odpowiedzi Niemcy wypowiedziały woj-
nę Rosji, a następnie Francji. Zaborcy stanęli po dwóch stro-
nach frontu. Rozpoczęła się I wojna światowa. Paradoksalnie 

przyniosła nam Niepodległość. Wolontariat PODAJ ŁAPĘ”
Wznawia akcję Miska dla Schroniska .

Akcesoria i karmę prosimy przynoscić do sali 21A 
w imieniu zwierzaków dziękujemy :)) 

Organizatorzy akcji: Pani Magdalena Zielińska, 
Pani Elżbieta  Boral - Wojdalska.

Przygotował: Daniel Bącalski



Zostaliśmy wyróżnieni i nagrodzeni za ubiegłoroczną akcję prowadzoną 
przez Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Bardzo 

wiele osób było zaangażowanych w to niesamowite przedsięwzięcie - 

WSZYSTKIM Z SERCA DZIĘKUJEMY, ZA ZAANGAŻOWANIE,                                 
POŚWIĘCONY CZAS, A PRZEDE WSZYSTKIM ZA SERCE.

Człowiek i dobre serce czynią cuda

Wygraliśmy nagrodę ufundo-
waną przez Amazon. 

Czytniki i ebooki o wartości 
5 tysięcy złotych.

W tym roku też startujemy.

Przygotował: Daniel Bącalski



Z życia szkoły
20 września 2018 roku Akademia Sztuki Wojennej oraz Biuro do 
Spraw Proobronnych zorganizowały w Warszawie ogólnopolską kon-
ferencję, poświęconą edukacji wojskowej. Do udziału w konferencji 
zaproszono przedstawicieli szkół, prowadzących Piony Certyfiko-
wanych Wojskowych Klas Mundurowych. Z naszej strony udział w 
konferencji wziął Cezariusz Markiwicz. Konferencja obejmowała 
III sesje, podczas których, podczas których poruszono m.in. spra-
wy dotyczące programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych 
przedmiotu „Edukacja wojskowa". Prelegenci zwracali uwagę na rolę 
patriotyzmu oraz wychowanie fizyczne młodego pokolenia, a zwłasz-
cza tych, który chciałby związać swoje losy z wojskiem. Mówiono o 
dyscyplinie, sposobie noszenia umundurowania oraz sposobie wy-
szkolenia kadeta klasy mundurowej.
Pilotażowy program zakłada, że część uczniów objętych programem 
zasili szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej lub po ukończeniu szkoły 
odbędzie skróconą służbę przygotowawczą, zaś najlepsi skierują swo-
je szkoły na wyższe uczelnie wojskowe.



Z życia szkoły 
Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego
Dnia 25.09.2018 w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu 
Uczniowskiego. Swoje kandydatury złożyli: Jakub Wrzuszczak klasa 2at, 
Wiktoria Rogoza klasa 3ct, Weronika Jakubowska klasa 3bt, Gabriela Pu-
zio klasa 2ct, Paulina Pawińska klasa 2ct. Frekwencja w tym roku szkol-
nym dopisała. Liczba głosujących wyniosła 300 osób. Z przyjemnością 
możemy ogłosić, że tegorocznym zwycięzcą został Jakub Wrzuszczak z 
klasy 2at, a jego zastępcą Wiktoria Rogoza z klasy 3ct. Z niecierpliwością 
czekamy na pierwsze owoce pracy naszego nowego Prezydium Uczniow-
skiego. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Przygotowały: Basia Kamińska, Alicja Tworzowska 



IV Centralny Zlot Klas Mundurowych – Żagań 2018 już rozpoczęty. W Zlo-
cie uczestniczy ponad 500 uczniów klas mundurowych z całej Polski.

IV Zlot, podobnie jak poprzednie podlega określonym zasadom. Zespoły po-
dzielone na grupy, mają do wykonania różne zadania, a także będą szkolić się 
i poznawać tradycje wojskowe. Wśród wyzwań zalazły się: szkolenie ognio-
we, manewry sportowo-obronne, ABC przetrwania oraz historia, tradycje i 
prezentacja podstawowego sprzętu bojowego 11. Dywizji Kawalerii Pancer-
nej.
Każda ze szkół miała też za zadanie przygotowanie pokazu musztry oraz pre-
zentacji artystycznej. Trzeciego października swoje zmagania nasza drużyna 
rozpoczęła od biegu. Dwa dni wcześniejsze młodzież spędziła na zajęciach 
z SERE, budowaniu ukrycia, pozyskiwaniu i uzdatnianiu wody, rozpalaniu 
ogniska oraz maskowaniu. Mieli też oni okazję zapoznać się z nowoczesnym 
sprzętem wojskowym.

Z życia szkoły



Organizacja pracy
Zaczyna się nowy rok szkolny. "Pierwszaki" gonią w poszukiwaniu wyznaczonych klas, 
a maturzyści próbują za wszelką cenę przedłużyć sobie wakacje, przekonani, że zaczną 
się uczyć od jutra (sama wiem po sobie, jak to wygląda). Czy nie byłoby łatwiej na spo-
kojnie usiąść i pomyśleć, na czym tak naprawdę powinniśmy się skupić, żeby osiągnąć 
swój wymarzony cel? 
 No właśnie, warto na samym początku określić sobie jasny i wyraźny cel, co tak 
naprawdę chcemy zrobić, czy do czego dotrzeć, tak jak w moim wypadku dać z siebie 
110 % na maturach. Wiadomo, mówię sobie, że zacznę od stycznia 2019.  Dam sobie 
szanse na zwycięstwo, chociaż wiem, że pewnie znajdzie się inny "ważny powód", który 
przeszkodzi mi w osiągnięciu celu. 
 Okej mamy jasno przedstawiony cel, co dalej? Najlepszym sposobem jest roz-
pisać sobie cały plan działania, zapisywać wszystko, co siedzi nam w głowie, i jak naj-
wygodniej rozplanować. Przy tworzeniu swojego dziennika nie można zapomnieć o 
dokładnym wyznaczeniu czasu, jaki chcemy poświęcić na daną sprawę. żeby powstał z 
tego naprawdę dobry program naszego tygodniowego … miesięcznego … całościowego 
działania.
 Jeżeli zrobiłeś dziennik, pół sukcesu już za tobą, czas na monitorowanie wszyst-
kiego, co robisz i czego dokonujesz. Przy tym kształtujesz w sobie niezbędne cechy tj. 
asertywność , sumienność, które na pewno pomogą, a nie zaszkodzą w przyszłym czy 
teraźniejszym życiu. Innym pozytywem "odhaczania" kolejnych zadań jest duma, satys-
fakcja jakie się odczuwa, kiedy zauważysz,  że zrealizowałeś wszystko, co chciałeś. Bę-
dziesz zadowolony z siebie i zobaczysz, że twoje starania przynoszą małe, ale tak bardzo 
wyczekiwane efekty. 
Nawet jeśli coś ci nie wyjdzie, nie martw się. Ważne, że robisz coś TERAZ i idziesz ma-
łymi kroczkami do przodu, a nie stoisz w miejscu :)
 Zorganizowanie sobie czasu czy planu pracy, może naprawdę wciągnąć, a dobrze 
zorganizowany dzień pozwoli ci na realizację obowiązków i przyjemności. Nie chodzi 
w końcu o to, żebyś przez 4 godziny wałkował matematykę, ale powtarzał drobne rze-
czy, robił chociaż 5 zadań 3 razy w tygodniu, a to już przybliża cię do wymarzonego 
celu. Myślę, że każdy z nas potrafi znaleźć godzinkę czy dwie w tygodniu na realizacje 
planu
 Na koniec, w imieniu całej Gazetki, chciałabym życzyć wszystkim realizacji tych 
małych kroczków, które zawsze przybliżają do wymarzonego celu. Nie odkładajcie ni-
czego na jutro. Zmiany zaczynają się dziś. 
 
                                                                        

Przygotowała: Julia Kędzia



Fotorelacja z biegu 
integracyjnego klas 1

„Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują”.
Wieloletnią tradycja września w Lotniczych Zakładach Naukowych stał się  
Bieg Integracyjny klas pierwszych. W tym wydarzeniu brały udział klasy 
pierwsze gdzie mogły  ze sobą porywalizować, wspólnie zabawić  się czy le-
piej poznać środowisko klasowe. Konkurencje były przeróżne poczynając od 
sportowych, literackich, a kończąc na plastycznych. Każdy mógł wykazać się 
swoją wiedzą. Uczniowie klas 1 mogli poznać siebie i swoje możliwości. Ta-
kie biegi integracyjne są bardzo dobrą formą lepszego poznania wychowaw-
ców, od innej strony chociaż by sportowej. 
Zwycięzcami tegorocznego biegu została klasa 1 bt. Bieg zakończył się wrę-
czeniem dyplomów i nagród przez panią dyrektor, a potem kiełbaski z grilla.
Jestem uczniem klasy 4dt  i dobrze wspominam Bieg Integracyjny, na którym 
świetnie się bawiłem, lepiej poznałem swoją klasę i otoczenie. Dało mi to 
dużą satysfakcję oraz to jak radzić sobie w grupie, której do końca się jeszcze 
nie znało. Biegi pozwalają na odkrywanie swoich zainteresowań i predyspo-
zycji oraz dobrą zabawę  z kolegą czy koleżanką. Pokazało mi to, że w życiu 
szkolnym nie tylko liczy się wiedza, ale serce, którym darzymy innych.
Życzę Wam powodzenia w życiu szkolnym!

Przygotował: Daniel Bącalski 



Wywiad z nowym 
przewodniczącym szkoły

Jakub Wrzuszczak - rodzynek wśród towarzyszek z Samorządu Uczniowskie-
go czy ambitny, chłopak ,który chce zmienić perspektywę patrzenia na szko-
łę. 
 Kuba, uczeń klasy 2 na kierunku mechanik lotniczy, jest bardzo otwar-
ty, dużo w nim energii, a co najważniejsze, ma wielkie  chęci do działania. 
Czy spodziewał się, że zostanie przewodniczącym? Mimo że podszedł do 
sprawy na luzie (co mogliśmy zauważyć na wiecu wyborczym), po ogłosze-
niu wyników, cieszył się co spowodowało jeszcze większą dawką  energii któ-
rą chce przelać na prace samorządu. Chce spełnić swoje obietnice wyborcze, 
jedną z nich jest, chyba najbardziej wyczekiwana przez większość uczniów - 
dyskoteka szkolna. 
 Trzeba też zauważyć, że Jakub jest bardzo dobrym uczniem, na pytanie 
o przepis na połączenie nauki z obowiązkami przewodniczącego powiedział 
tylko jedno : systematyczność. Mówił, że nigdy nie miał problemów z nauką, 
więc ma nadzieję, że podoła wszystkim zadaniom w Samorządzie Uczniow-
skim. Myśli, że ten rok będzie dość owocny, ponieważ kluczem do sukcesu 
jest po prostu zgranie i dobra współpraca z koleżankami z prezydium.  Jest 
otwarty na współpracę z wolontariatem, a dzięki wspólnej inicjatywie może-
my zrobić naprawdę wiele dobrego. 
 Co do samej szkoły, Jakub uważa, że z czystym sumieniem poleciałby 
ją każdemu kto ma pasję w życiu i chce ją realizować. Dlatego też chciałby 
większej integracji np. międzyklasowej. A co do kolejnych lat?  Na pewno 
chce aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. 
 Jakub  - miły chłopak, z dużym poczuciem humoru,  stawia sprawy ja-
sno, wypowiada się konkretnie i racjonalizuje problemy.   Jest przy tym „wy-
luzowany”. 
Gazetka ma nadzieję, że wszystko w tym roku będzie tak, jak  zaplanował 
nowy przewodniczący SU. 

Przygotowała: Julia Kędzia



 Jak wyglądało życie dzieci podczas II wojny światowej.

II wojna światowa zaczęła się 1 września 1939 roku , właśnie w tedy Niemcy 
zaatakowały Polskę . W tym momencie skończyło się normalne życie Polaków. 
Edukacja odbywała się  tylko na tajnych spotkaniach . Germanizacja i nacjo-

nalizacja były powszechne zarówno wśród starszych jak i najmłodszych.
Do Niemiec wywieziono ponad 200000 polskich dzieci.

Celem Niemców było wykorzenienie kultury polskiej i wpojenie kultury ger-
mańskiej.  Powstały specjalne obozy dla dzieci, osobne dla chłopców i dziew-
cząt .Dzieci poddawano represjom.  Głodzone , bite i terroryzowane przez nie-

mieckich strażników miały okazywać posłuszeństwo . 
Najmłodszych obywateli Polski, do lat 17, którzy brali udział w działaniach 
wojennych, nazywano Synami Pułku . Powstało specjalne odznaczenie za od-

wagę dla Synów Pułku .
Synowie Pułku byli często przygarniani do jednostek polskich ,które powstały 
w ZSRR , zapewniano im naukę i opiekę . Starsze dzieci walczyły przeciwko 
Niemcom w powstaniach i innych operacjach wojennych .Wiele z nich zginę-

ło podczas walk. Wielu najmłodszych straciło życie w obozach śmierci.
Największy obóz koncentracyjny dla dzieci powstał w Łodzi na ulicy Prze-
mysłowej .Uwięziono tam około 12 tysięcy małych Polaków.  Oficjalnie, 
obóz miał charakter prewencyjno-wychowawczy . Panowały w nim wy-
jątkowo ciężkie warunki. Dzieci niezdolne do pracy  były zabijane, by nie 
sprawiały problemów.  Z  obozu wyzwolono około 900 najmniejszych                                                                                    

ofiar morderczego reżimu faszystów.
W 1941 roku ZSRR objął Polaków amnestią , wtedy generał Władysław Anders 
zaczął organizować Armię Polską. To pozwoliło Andersowi udzielić pomocy 
polskim dzieciom przebywającym na terenie ZSRR. Generał zorganizował dla 
nich transport, jedyny ratunek. Podróż w ciężarówkach przez góry była trud-
na i trwała 4 dni. Wiele  dzieci niestety jej nie przetrwało.   Te, które prze-
żyły otrzymały schronienie w obozach dla uchodźców w Iranie.W Isfahanie, 
Meszhedzie, Ahwazie i samym Teheranie znalazło się ok. 13 tys. dzieci. Cześć 
małych Polaków  została ewakuowana z ZSRR do Indii. Dzięki zaangażowaniu 
Jamsahiba Digvijaysinhji, indyjskiego księcia i dyplomaty, kilka tysięcy pol-

skich dzieci trafiło do obozu w Balachadi koło Jamnagaru.

Przygotował: Piotr Polak



Projekt “Perlan” to inicjatywa Einara Enevoldsona z 1992 roku. W 1999 roku 
Steve Fossett dowiedział się o projekcie Enevoldsona i natychmiastowo chciał do 
niego dołączyć. Wtedy powastała misja “Perlan I”. Po uzyskaniu wszystkich po-

trzebnych funduszy na zmodyfikowanie motoszybowca DG-500 oraz po pożycze-
niu od Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych kombinezonów ciśnieniowych 

w 2005 roku Fossett z Enevoldsonem polecieli do El Calafate w Argentynie gdzie 
chcieli wykonać lot na rekordową wysokość. Ze względu na warunki pogodowe 5 
podejść zakończyło się niepowodzeniem. Dwudziestego drugiego sierpinia 2006 
roku, po czterech godzinach nabierania wysokości osiągnęli rekord uzyskując 15 

460 metrów. 
W 2007 roku Fossett zmarł, lecz zostawił po sobie plany zaprojektowanego przez 
niego szybowca, który miałby osiągnąć 27 000 metrów wysokości. W 2014 roku 

firma Airbus została sponsorem misji “Perlan II” i na podstawie planów Fossetta, 
już w 2015 roku powstał szybowiec “Perlan II”. Już siódmego września 2015 roku 
“Airbus Perlan Mission II” wzbił się w powietrze. Niecały rok później Jim Payne i 
Morgan Sandercock ustanowili nowy rekord wysokości wynoszący 15 902 metry, 

pozbawiając tytułu “Perlan Mission I”. 
W tym roku projekt uzyskał samolot holujący pozwalający wyciągnąć “Perlan II” 
na wysokość 13 000 metrów tym samym ustanawiając nieoficjalny rekord wyso-
kości, na jaką został wyholowany szybowiec. Następnie zaczęła się seria ustana-
wiania rekordów przez Payne’a. Dwudziestego szóstego sierpnia bieżącego roku 

Payne z Sandercock’iem osiągneli wysokość 18 492 metrów. Dwa dni później Jim, 
tym razem z Miguelem Itrumendi’m pobili rekord sprzed dwóch dni na 19 439 

metrów, a drugiego września J.P. z Timem Gardner’em osiągnęli niesamowitą wy-
sokość 22 646 metrów. Jest to aktualnym rekordem świata, a piloci “Airbus Perlan 
Mission II” nie zamierzają się poddać chcąc osiągnąć wymarzone 27 kilometrów. 

Przygotował: Jakub Wrzuszczak

Perlan Mission II 



Dnia pierwszego września roku pamiętnego przywieźli Nas tutaj nie wiemy 
dlaczego? Serca rozerwane, buzie zapłakane, co Was tutaj czeka dzieciaki 
kochane…”. 
Ale czy tak być musi zawsze? Przecież niektórym tęskno już za szkołą. Spe-
cjalnie dla Was przeprowadziliśmy ankietę na ten temat. 
Wielu z Was odpowiedziało: „Każdy z nas wyjeżdżał w innych okresach wa-
kacji, dlatego ciężko było nam się „zgrać” na wspólny wypad”, a jak dobrze 
wiemy szkoła to jeden długi wspólnie przeżyty czas. Niektórym pod koniec 
wakacji brakowało już atrakcji, więc z chęcią powitali nowy rok szkolny. „Dla 
mnie szkoła jest miejscem, gdzie rozwijam swoje zainteresowania oraz miej-
scem, gdzie mogę przeżyć niezapomnianą historię ze swoimi przyjaciółmi”. 
Wszyscy tworzymy i przeżywamy historię w naszej kochanej szkole, dlate-
go bardzo cieszy się z powrotu do tego niezwykłego miejsca. Z pewnością 
stwierdzamy, że szkoła to nasze nowe okno na świat. 

Przygotowały: Basia Kamińska, Alicja Tworzowska 

Dlaczego warto wracać do 
szkoły po wakacjach? 



Tu życie się zaczyna. 
Wywiady z pierwszoklasistami 
1. Dlaczego Lotnicze Zakłady Naukowe? 
Jakub z 1et: Wybrałem LZN, ponieważ interesuje się wojskiem i wiążę z nim przyszłość.
Rafał z 1at: Ponieważ to jedna z niewielu szkół z taką klasą w Polsce, a tu było najbliżej.
Tomek z 1dt: Ponieważ kierunek technik obsługi portów i terminali bardzo mi się podoba i 
jest to jedna z nielicznych szkół, w której znajduje sie ten kierunek.
Bartek z 1at: Ponieważ LZN to najbliższa szkoła z profilem technik mechanik lotniczy.
2. Co Ci się najbardziej podoba w LZN?
Bartek z 1at: Najbardziej w szkole podoba mi się to, jakie nauczyciele mają podejście do 
uczniów.
Rafał z 1at: Zdecydowanie samoloty przed wejściem oraz lekcje praktyczne.
Jakub z 1et: W szkole podoba mi się muzyka puszczana na przerwach, zajęcia z Panem Puł-
kownikiem, lekcje związane z logistyką.
Tomek z 1dt: W szkole podobają mi się samoloty na dziedzińcu i atmosfera panująca w szko-
le. Również podobają mi się lekcje zawodowe.
3. Jak wrażenia po 1 miesiącu szkoły?
Bartek z 1at: Po pierwszym miesiącu nie mam zarzutów do szkoły, a co więcej szkoła podoba 
mi się coraz bardziej. 
Rafał z 1at:  Bardzo dobre. Nie zmieniłbym szkoły na żadną inną.
Jakub z 1et: Mam bardzo dobre wrażenia związane ze szkołą. Jeżeli miałbym jeszcze raz wy-
bierać szkołę to bym wybrał na pewno LZN.
Tomek z 1dt: Mam dobre wrażenia jak na pierwszy miesiąc.
4. Czy szkoła spełniła twoje oczekiwania?
Bartek z 1at: Szkoła spełniła moje oczekiwania i to z nadwyżką.
Rafał z 1at: Spełniła i nawet je przerosła.
Jakub z 1et:  Nie spodziewałem się, tak wysokiego poziomu jaki jest tutaj w szkole.
Tomek z 1dt:  Jestem mile zaskoczony, atmosferą, nauczycielami jak i przedmiotami w szkole. 
5. Czy zawarłeś nowe znajomości?
Bartek z 1at: Ze względu na to, że jestem w internacie poznałem dużo świetnych ludzi, którzy 
są bardzo mili i pomocni.
Rafał z 1at: Tak, zawarłem dużo nowych znajomości, a w szczególności w internacie. 
Jakub z 1et: Poznałem wielu ciekawych rówieśników, którzy mają takie same pasje lub podob-
ne do moich.
Tomek z 1dt: Jestem otwarty na nowe znajomości, poznałem wielu ciekawych ludzi i mam 
nadzieję, że w przyszłości ich grono się powiększy. 

Przygotowały: Natalia Kręcichwost i Basia Kamińska



Teksty kultury  
Kler

Film rozpoczyna się od imprezy w domu parafialnym u księdza Kukuły (Ar-
kadiusz Jakubik), na której jest ksiądz Trybus (Robert Więckiewicz) i ksiądz 
Lisowski (Jacek Braciak). Zabawę mocno zakrapianą alkoholem przerywa po-
jawienie się ministranta z wieścią o śmierci jednej z parafianek.
Nazajutrz księża zajmują się swoimi codziennymi zajęciami. Ksiądz Trybus z 
małej parafii na wsi, coraz bardziej pogrąża się w nałogu alkoholowym, a wieść 
o byciu ojcem dziecka gospodyni Hanki (Joanna Kulig), jeszcze bardziej popy-
cha go do zaglądania do kieliszka. Ksiądz Kukuła stara się rozwiązać problem 
zaniedbania jednego ze swoich uczniów, gdzie prowadzi lekcje religii. Wkrótce 
jednak wychodzi na jaw, że chłopak został zgwałcony, a wszelkie podejrzenia 
padają na księdza Kukułę. Ksiądz Lisowski marzy o przenosinach do Watyka-
nu, ale pełni funkcję osoby od mokrej roboty w kurii u arcybiskupa Mordowi-
cza (Janusz Gajos). Licznymi szantażami oraz łapówkami robi wszystko, aby 
nie tylko doszło do budowy nowego sanktuarium, ale również żeby wywalczyć 
upragniony awans.

Na początku postawmy sprawę jasno. Wojciech Smarzowski nie krytykuje wia-
ry w żaden sposób, nie dotyka sfery sacrum, a jedynie profanum w instytucji 
Kościoła katolickiego. W swoim filmie wymienia wszystkie znane nam grzechy 
Kościoła, począwszy od szczególnie ostatnio głośnej pedofilii, przez korupcję 
i łapówkarstwo, po mieszanie się duchownych do polityki, czy kupowanie od 
państwa gruntów za bezcen.



Kościół katolicki ma pełne prawo do oburzenia, bo Smarzowski jawne i bez ogró-
dek atakuje skorumpowaną instytucję kościelną, która szczególnie w Polsce ma 
spore wpływy. Ale dostaje się wyłącznie klerykom wysoko postawionym w hierar-
chii. To arcybiskup i reszta jego świty jest ukazana jako czyste zło, którzy są w sta-
nie zrobić wszystko, aby zachować swoje wpływy. Nie obrywa się za to zwykłym 
księżom. Smarzowski pokazuje ich jako normalnych ludzi, którzy mają własne, 
niekiedy tragiczne historie i problemy.

Kler ma sporo do powiedzenia o Kościele katolickim w Polsce, ale szybko zaczy-
na kłaść nacisk głównie na temat pedofilii wśród księży.Jak w filmie z tym bardzo 
trudnym problemem radzi sobie Kościół. Tuszowanie spraw, przenoszenie księży, 
lekceważenie ofiar, stosowanie wobec nich gróźb, a wszystko to w imię ochrony 
instytucji, która powinna świecić przykładem moralności i etyki.W jednej ze scen, 
jeden z księży siedzi na ławce niedaleko kapliczki. Ksiądz siedzi na skraju prawej 
strony, zaś dziecko ze starszą panią siedzą po lewej stronie. Między nimi tworzy 
się spora przestrzeń. Ciężko o trafniejszy komentarz Smarzowskiego.

Brzmi to wszystko bardzo poważnie i też taki jest to film. Jeżeli więc widzieliście 
luźny i komediowy zwiastun, to nie dajcie się zwieść, bo Kler to kolejne przygnę-
biające i bardzo dramatyczne dzieło Smarzowskiego. Reżyser tylko raz na jakiś 
czas rozładowuje emocje małą dawką humoru, więc obawy o podążaniem śladem 
Patryka Vegi są całkowicie nieuzasadnione. Tym bardziej, że tym razem Sma-
rzowski jest wyważony w ukazywaniu naszej polskiej rzeczywistości. Film jest na 
pewno bardzo ciekawy i warty zobaczenia.

Źródło:
https://gamerweb.pl/kler-recenzja-filmu/

Przygotowała: Roksana Szyszka

Zdradzimy Wam, że w kolejnym numerze 
naszej gazetki z tekstów kulury pojawi się: 

DYWIZJON 303 Historia Prawdziwa



Recenzja książki Beccy Fitzpatrick pod tytułem 
„Niebezpieczne kłamstwa””

Salonik Literacki 

Z wielkiego miasta musiała uciekać do niewielkiej mieściny na dru-
gim końcu kraju. Trudno było się odnaleźć jej w nowej sytuacji, gdyż 
była zmuszona zostawić miłość swojego życia dla dobra sprawy. Bo-
haterowie w „Niebezpiecznych kłamstwach” nie zostali stworzeni, 
aby pasować do historii Stelli. Becca Fitzpatrick przedstawiła fabułę 
tej książki w bardzo realistyczny sposób. Po przeczytaniu pierwszego 
rozdziału nie jesteś w stanie się oderwać. Jeżeli lubisz kryminały, na-
głe zwroty akcji, to jak najbardziej ta książka jest dla Ciebie.

Przygotowały:Basia Kamińska, Alicja Tworzowska 

Główna bohaterka Stella jest świadkiem 
przestępstwa dokonanego w jej własnym 
domu. Jest zmuszona do zmiany imienia 
i nazwiska, ponieważ została objęta pro-
gramem ochrony  świadków koronnych.



Salonik Literacki
Recenzja książki Johna Flanagana pod tytułem 

„Drużyna”

Syn, z przemożnej chęci poznania swojego ojca, postanawia mu po-
móc i wyrusza z nim na niebezpieczną wyprawę. Cała drużyna znaj-
duje się w legendarnym mieście Byzantos, a następnie musi walczyć 
z piratami stojącymi na drodze do wypełnienia zadania. Czy zdołają 
uratowć życie swojego przyjaciela. Czy dadzą radę wrócić do domu 
mimo deszczu spadających skał? Kto  przeżyje wszystkie niebezpie-

czeństwa? Aby się tego dowiedzieć przeczytajcie tę książkę. Będziecie 
zachwyceni jej klimatem, a może nawet żartami. Cała akcja dzieje się 

mniej więcej w czasach średniowiecza i przypomina kultową publi  
kację Tolkiena. 

Przygotował: Łukasz Juszczak

Jakiś czas temu została opublikowana 
nowa książka Johna Flanagana z serii 

książek pod tytułem ,,Drużyna”. Opisu-
je ona przygody tytułowej drużyny. Po 

książkę mogą sięgnąć nawet ci, którzy nie 
czytali poprzednich części ponieważ są 

one przywoływane w ostatnim wydaniu i 
podlegają objaśnieniom autora. 

Przyjaciel głównego bohatera odnajduje 
swego ojca, który lata wcześniej opuścił 

dom.
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My Wakacje spędzaliśmy tak :) 
A Wy?  Może chcecie się pochwalić w kolnym numerze naszej gazetki? Macie 

jakieś pasje, talenty, które chcielibyście pokazać? Zapraszamy do nas!

Te wakacje zleciały zdecydowanie za szybko. Niestety nie miałam czasu na długi wypoczy-
nek i słodkie lenistwo, bo pracowałam. Ale nie narzekam. Jestem przedsiębiorcza i uczę się 
podejmowania ważnych decyzji. Za zebrane pieniądze kupiłam samochód, czerwoną strzałę, 
którą nazwałam Marco Polo. Nie zabrakło mi czasu na samorozwój. Wróciłam do biegania i 
codziennie jeździłam na rowerze. Przeczytałam kilka książek. Jedna, według mnie, była naj-
lepsza. „Już mnie nie oszukasz” -  thriller. Ciekawa fabuła trzyma nieustannie w napięciu. Do 
tego stopnia, że nie mogłam się od niej oderwać… Książkę „połknęłam” i skończyłam czytać 
nad ranem. Nie chcę za bardzo spoilerować, ale mogę powiedzieć, że ci, którzy po nią sięgną, 
nie zawiodą się. Rozwikłają wraz z autorem kilka tajemniczych morderstw i zaskoczy ich 
odkrycie zabójcy. 

Przygotowała: Natalia Bartela

Wakacje - czas wycieczek, spotkań, ciekawych imprez - to czas na "naładowanie baterii".         
Poniżej zdjęcia z wypadu do Niemiec.

Prygotował: Daniel Bącalski


