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Jedni rozśmieszają publicz-
ność. Inni stawiają na sceniczny 
tragizm. Najlepsi nagradzani są 
statuetką Pierrota. Młodzi akto-
rzy zmierzą się na scenie już w 
marcu, gdy w szkole po raz 15. 
odbędzie się Festiwal Miniatur 
Teatralnych.  

Niektórzy za przygotowanie 
scenariuszy i podział ról zabiera-
ją się już na kilka tygodni przed 
wyznaczoną datą premiery przed-
stawienia. Kiedy młodzi aktorzy 
uczą się tekstów, ich koledzy pra-
cują nad scenografią, plakatami i 
programami poszczególnych spek-
takli. Wreszcie nadchodzi długo 
wyczekiwany moment. Pierwsi 
aktorzy wchodzą na scenę, kur-
tyna rozsuwa się, a jury bacznie 
obserwuje sceniczną grę. 

W teatralnym festiwalu biorą 
udział wyłącznie klasy pierwsze 
i drugie. Udział w imprezie jest 
dobrowolny, jednak każdego roku 

cieszy się ona dużym zaintereso-
waniem młodzieży. Przez 15 lat w 
przedsięwzięcie to zaangażowało 
się około 2500 osób: uczniowie, 
rodzice i nauczyciele. 

Walka o statuetkę Pierrota 
budzi wielkie emocje. W ubie-
głym roku nagrody przyznano aż 
w jedenastu kategoriach – m.in. 
dla najlepszego reżysera, aktorów 
pierwszo i drugoplanowych, ról 
epizodycznych, a także autorów 
plakatów, programów teatralnych 
i scenografii. Wszyscy laureaci 
otrzymują pamiątkowe dyplomy 
i nagrody książkowe. W tym roku 
Festiwal Miniatur Teatralnych bę-
dzie szczególny, ponieważ odbę-
dzie się on po raz piętnasty.

Warto podkreślić, że w po-
przednich latach swoje reprezen-
tacje w aktorskich zmaganiach wy-
stawiały nie tylko klasy ZSO, ale 
także pozostałych szkół ponadgim-
nazjalnych z naszego powiatu. 

Tekst i fot. Anna Kraćkowska 

Zbliża się sceniczny jubileusz 

Brązowy medal w Halowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych w Spale w biegu na 
dystansie 1500 m to najnowszy 
sukces Wojciecha Sowika, ucznia 
rawskiego ZSO. 

Z każdymi kolejnymi zawo-
dami Wojciech Sowik jest w coraz 
lepszej formie i osiąga lepsze wyni-
ki. W halowych mistrzostwach za-
wodnik MLUKS „Rawa” startował 

w biegu na dystansie 1500 m, w 
którym zajął trzecie miejsce zdo-
bywając brązowy medal. Sukces na 
bieżni spalskiej hali zapewnił sobie 
wspaniałym finiszem na ostatniej 
prostej. Uzyskany przez Wojtka 
czas 3.58,50 min. jest jego nowym 
rekordem życiowym (lepszym o 4 
sek. od dotychczasowego rezultatu) 
oraz rekordem rawskiego klubu. 
Rok temu w Halowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów Młodszych 

PZLA (1000 m) zajął w Spale siód-
me miejsce. Natomiast piąty czas 
uzyskał w Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych PZLA (1500 
m) w Łodzi. 
Rekordy życiowe: 
800 m - 1,57,40 (2013), 
1000 m - 2.30.66 (2014 - hala), 
1500 m 3,58,50 (2014 - hala), 
2000 m - 5.37.12 (2014 - hala), 
3000 m - 8.52.06 (2014 - hala)

oprac. jk

Około 450 uczniów skorzy-
stało już z możliwości wyjazdu 
na zagraniczną wycieczkę tury-
styczno-krajoznawczą. 

Byli we Włoszech, Anglii, Bel-
gii i Bułgarii. Największą popular-
nością cieszy się jednak Grecja. 

- W maju 2008 roku pierwszy 
raz zwiedziliśmy Grecję – wspo-
mina Marek Dziubiński, współ-
organizator szkolnych wyjazdów. 
– Zakochaliśmy się w tym kraju i 
byliśmy w nim łącznie pięć razy. 

Dwa lata temu organizatorzy 
nieco zmienili kierunek. Młodzież 
ruszyła do Hiszpanii. W trakcie 
podróży miała okazję zwiedzić 
najciekawsze atrakcje turystycz-
ne Europy. Wycieczka okazała się 
strzałem w dziesiątkę i w ubiegłym 
roku powtórzono trasę. 

- Zagraniczne wycieczki za-
pisały się w tradycji naszej szkoły 
– przyznaje pan Marek. – Potwier-
dza to duże zainteresowanie ze 
strony młodzieży. Do tej pory z 

Gimnazjalisto - oto co możemy zaoferować: 

Zajęcia w naszej szkole trwają do 14.20 - popołudnia masz dla siebie! • 
Dostaniesz bezpłatne podręczniki do klasy I.• 
Będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania i talenty.• 

Z nami możesz: • 
- śpiewać w zespole wokalnym lub chórze i grać w orkiestrze dętej;
- doskonalić zdolności malarskie, rysunku i fotograficzne na spotkaniach z  • 
absolwentem Akademii Sztuk Pięknych i studentami Politechniki Łódzkiej;
- rozwijać umiejętności aktorskie i zaprezentować je w Powiatowych Festiwalu  • 
Miniaturach Teatralnych, które mają 15-letnią tradycję;
- pochwalić się znajomością angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego podczas • 
Szkolnych Dni Języków Obcych, konkursów i wycieczek zagranicznych;
- zostać mistrzem szachów;• 
- zadbać o swoją kondycję fizyczną w siłowni, na basenie, Orliku oraz • 
uprawiając aerobik.

Twoje pomysły są dla nas bardzo ważne. Z nami je zrealizujesz!
Pomożesz innym: działając w Świetlicy Środowiskowej, schronisku dla zwierząt; 
włączając się w akcje charytatywne
U nas znajdziesz swoje miejsce wśród ciekawych młodych ludzi i przyjaźnie  
nastawionych nauczycieli. Spotkasz się z ciepłym przyjęciem i serdeczna 
atmosferą.
Przygotujesz się do kontynuacji nauki w liceum lub każdej innej szkole ponadgim-
nazjalnej, którą sobie wymarzysz.
Jeśli będziesz chciał spędzić więcej czasu w szkole, czekają na Ciebie: zajęcia 
świetlicowe, Centrum Multimedialne, biblioteka i czytelnia, stołówka z ciepłym 
posiłkiem, wszechobecne Wi-Fi
Z nami nie będziesz się nudził. U nas zawsze dzieje się coś fajnego! 
Na pewno już słyszałeś o naszej szkole.  
Mamy długoletnią tradycję, ale zmieniamy się dla Ciebie. 
U nas każdy uczeń jest ważny. Sprawdź nas !!! zajrzyj na naszą stronę internetową:  
www.lorawa.internetdsl.pl lub odwiedź na facebooku, a najlepiej przyjdź  
i sam się przekonaj, jak u nas jest!!! 

Nasze gimnazjum
Nasze gimnazjum powstało 

2 lata temu. Na początku bali-
śmy się nauczycieli licealnych – 
ich wymagań, ale okazało się, że 
potrafią się do nas „dopasować ” 
i zawsze nam pomagają. 

Kolejnym wyzwaniem było 
spotkanie z dużo od nas starszą 
młodzieżą. Niepotrzebnie się 
obawialiśmy. Staliśmy się częścią 
tej szkoły i starsi koledzy tak nas 
właśnie traktują. Razem z nimi 
przebieramy się w „Dniach Ko-
lorowych” i prezentowaliśmy się 
podczas  „Szkolnego Tygodnia 

Hobby”. Mamy swój udział w pra-
cach Samorządu Uczniowskiego i 
na równi z nimi o wszystkim de-
cydujemy. Co więcej, jesteśmy dla 
nich konkurencją. Z doskonałymi 
wynikami walczymy z licealistami 
w szkolnych konkursach, np. kolęd 
czy pieśni patriotycznych. W ubie-
głym roku zgarnęliśmy im sprzed 
nosa dużo nagród w Powiatowym 
Festiwalu Miniatur Teatralnych.  
W tym roku też ostrzymy sobie 
zęby na wygraną…

Obecnie dołączyła do nas 
klasa pierwszaków, z którymi 

świetnie się dogadujemy. Sta-
nowimy zgraną paczkę. Razem 
jeździmy na wycieczki, bawimy 
się i świętujemy. Zwiedziliśmy 
wspólnie Kraków, kopalnię soli 
w Bochni, Sandomierz i Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Ry-
walizujemy ze sobą w różnych 
konkursach szkolnych np. histo-
rycznym „Historia antyczna”, 
,,Konkursie Języka Angielskiego”, 
plastycznym „Biblioteka moich 
marzeń”. Bierzemy udział także 
w konkursach na szczeblu wyż-
szym - międzynarodowym, m.in. 

w Konkursie - im. Włodzimierza 
Pietrzaka „Całej ziemi jednym objąć 
nie można uściskiem” oraz w „ 20. 
Międzynarodowym Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza 
Szwarlika w Będzinie”.

Mamy możliwość rozwijania 
swoich zainteresowań w kółku pla-
stycznym, historycznym i w chórze 
szkolnym. Jeździmy do kina, teatru 
i muzeów.

Jesteśmy widoczni poza szko-
łą. W kościele pw. NPNMP insce-
nizowaliśmy fragment z życia św. 
Franciszki Siedliskiej. W Staro-
stwie Powiatowym w formie pio-
senek i poezji złożyliśmy życzenia 
wszystkim pracownikom oświaty. 
Próbujemy naszych sił na scenie 
teatralnej. Wystawialiśmy frag-
ment „Dziadów’’ podczas zebrań 
z rodzicami. Nie jesteśmy obojętni 
na potrzeby innych - angażujemy 
się w akcje charytatywne, między 
innymi w „Szlachetną paczkę” 
i„Kredkę dla dziecka”. Dbamy o 
środowisko o czym świadczy nasz 
udział w akcji „Sprzątanie świata” 
oraz zbiórka surowców wtórnych.

Czujemy się w tej szkole do-
brze. Uczymy się wytrwale, roz-
wijamy swoje zainteresowania i nie 
narzekamy na nudę. Tu zawsze coś 
ciekawego się dzieje. Jesteśmy za-
dowoleni, że wybraliśmy tę szkołę. 
Po półtora roku spędzonym w tym 
gimnazjum, nie zamienilibyśmy tej 
szkoły na inną…

Karolina Skrętowska, 
Ania Chylak

Kolejne rekordy życiowe 

Poznają europejskie stolice  

wyjazdów skorzystało około 450 
uczniów klas I-III. Chętnych nie 
brakuje ze względu na atrakcyjny 
program, ale także przystepną cenę 
wyjazdu. 

Wycieczki organizowane są 
zawsze w maju. W tym roku grupa 
chętnych już się uzbierała. Wiado-
mo, że wycieczkowicze ponownie 
ruszą do Grecji. 

- Po drodze zwiedzimy We-
necję i popłyniemy promem przez 
Adriatyk – opowiada nauczyciel. 
- W samej Grecji tym razem zawi-
tamy do Aten, na Akropol, zwie-
dzimy wiszące klasztory - Meteory, 
poznamy również miejsce ważne 
dla wszystkich Spartan - Termo-
pile. Będziemy też mieli okazję 
podziwiać masyw Olimpu z okien 
naszego hotelu w Paralii. 

Warto dodać, że uczniowie 
poszczególnych klas chętnie jeż-
dżą również na krótsze wyciecz-
ki, by poznawać piękno naszego 
kraju. W ramach edukacji eko-
logicznej szkoła współpracuje z 
Leśnym Zakładem Doświadczal-
nym SGGW w Warszawie, filia 
w Rogowie. Corocznie uczniowie 
klas biologicznych odwiedzają 
LZD w Rogowie, by uczestni-
czyć w zajęciach dydaktycznych, 
a także zwiedzić arboretum i al-
pinarium.

aka
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O szkolnych sukcesach, gim-
nazjalistach w liceum i o tym, jak 
zachęcić uczniów… do aktyw-
nego wypoczynku rozmawiamy 
z Arkadiuszem Woszczykiem, 
dyrektorem Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Rawie Mazo-
wieckiej

ZSO drugi rok z rzędu może 
się pochwalić 100-procentową 
zdawalnością matury. To niewąt-
pliwy sukces edukacyjny. Okazje 
się jednak, że nie jedyny…

Arkadiusz Woszczyk – Nasze 
liceum ma najlepszy wynik egza-
minów maturalnych wśród szkół 
ponadgimnazjalnych w Powiecie 
Rawskim. Jesteśmy w ścisłej czo-
łówce szkół z okręgu kuratorium 
w Skierniewicach. Rywalizujemy z 
liceami w Łowiczu, Skierniewicach 
i Łodzi. Możemy się pochwalić, że 
w roku 2013 uczniowie zdali ma-
tematykę na poziomie 78,6 proc., 
język angielski – 76 proc., język 
niemiecki – 68 proc., język rosyjski 
– 86 proc., język polski – 65 proc. 
Każdego roku organizujemy kilka 
matur próbnych. Wymagają one 
dużego wysiłku ze strony uczniów, 
ale też nauczycieli. Uczniowie mu-
szą się do tych prób przygotować, 
a nauczyciele sprawdzić w sumie 
kilkaset stron arkusza maturalnego. 
Jednak, jak widać wspólny wysiłek 
się opłaca. Mamy nadzieję, że w 
tym roku uda nam się powtórzyć 

100-procentową zdawalność ma-
tur. Naszym niewątpliwym suk-
cesem jest też to, że w rankingu 
szkół ponadgimnazjalnych „Per-
spektyw” awansowaliśmy o 124 
miejsca. Obecnie zajmujemy 317 
pozycję w kraju. Jesteśmy jedyną 
szkołą ponadgimnazjalną z Powia-
tu Rawskiego , która zaistniała w 
tym rankingu. Jesteśmy też „szko-
łą sukcesu” w badaniach metodą 
EWD (badany jest przyrost wiedzy 
uczniów i wynik egzaminu matu-
ralnego). Cieszą nas wyniki takich 
zestawień i rankingów, jednak w 
nieco zbiurokratyzowanym i sfor-
malizowanym systemie edukacji 
należy pamiętać, że to uczeń jest 
najważniejszy. To nie jest tak, że 
uczymy tylko dla wyników. 

We wrześniu naukę w ZSO 
rozpoczął drugi rocznik gimna-
zjalistów. Znów nie udało się za-
interesować ofertą większej liczby 
uczniów. Z czego to wynika?

Faktycznie, mimo naszych sta-
rań zainteresowanie gimnazjum nie 
jest zadowalające. Lepiej byłoby 
oczywiście, gdybyśmy mieli takie 
obłożenie, że moglibyśmy wybie-
rać uczniów. Tak jednak nie jest i 
staramy się zapracować na to, by 
kolejne nabory były liczniejsze. 
Nie wszystko jednak zależy tylko 
od nas. Uważam, że utworzenie 
gimnazjum to był dobry krok. 
Młodzież w naszym gimnazjum 
rozwija się i świetnie odnajduje 

w szkole. Gimnazjalista rozma-
wiając, przebywając ze starszymi 
kolegami na pewno ma większą 
świadomość, jak wygląda nauka 
w liceum. Szybko rozwialiśmy 
obawy, że licealiści mogliby mieć 
zły wpływ na gimnazjalistów. Nic 
z tych rzeczy - uczniowie liceum 
naprawdę mają wiele ciekawszych 
zajęć niż dokuczanie młodszym 
kolegom. Powiem więcej, wiele 
rzeczy robią razem – uczestniczą 
w konkursach, biorą udział w 
miniaturach, śpiewają w chórze. 
Nie mamy też problemów wycho-
wawczych. Uczniowie czują się 
bezpiecznie. Robimy swoje i pra-
cujemy na jak najlepszą opinię. 

Dziś już nie da się chyba uczyć 
bez multimedialnych pomocy dy-
daktycznych. Tak samo jak dobry 
nauczyciel potrzebna jest dobra 
baza edukacyjna. Czego w szkole 
jeszcze brakuje?

Na pewno chcielibyśmy mieć 
nową salę gimnastyczną. Oczywi-
ście obecna spełnia swoje zadanie, 
ale taka inwestycja by się przydała. 
Mamy siłownię, kompleks boisk 
„Orlik”. Będę się starał o bieżnię 
do skoku w dal. Przygotowujemy 
nową ofertę zajęć sportowych i 
rekreacyjnych na naszym „Orliku”. 
Młodsi uczniowie korzystają z ba-
senu i lodowiska. Chcemy, by mło-
dzież po lekcjach aktywnie spędza-
ła czas wolny. Wciąż uzupełniamy 
bazę pomocy dydaktycznych - ze 

Arkadiusz Woszczyk – dyrektor, fizyka; Cecylia Magiera-Koprowska – 
zastępca dyrektora, matematyka; Bogdan Batorek - historia, wiedza o 
społeczeństwie; Dorota Błażejewska - historia, WOS; Jolanta Bors – chemia, 
podstawy przedsiębiorczości; Agnieszka Chylak – język niemiecki, język 
polski; Małgorzata Dziąg – wychowanie fizyczne; Marek Dziubiński – EDB, 
wychowanie fizyczne, Grzegorz Góraj – matematyka; Lidia Gruntowska – 
historia; Justyna Grzywka – język rosyjski; Marek Hoffman – informatyka; 
Wiesława Hyzińska – religia; Anna Imioła – język polski, wiedza o kulturze; 
Radosław Janeczek – język niemiecki; Małgorzata Jersak-Czyrka – język 
angielski; Iwona Kacprzyk – język angielski; Małgorzata Kaczmarek – 
wychowanie fizyczne; Anna Kaczmarska – geografia; Ireneusz Kaczorowski- 
wychowanie fizyczne; ks. Zbigniew Kaliński – religia; Wioletta Karpińska – 
język polski; Edyta Klimczak – język angielski; Magdalena Kubicka – biblioteka, 
zajęcia artystyczne; Wojciech Kubicki – język polski; Barbara Lewandowska 
– język rosyjski; Wioleta Lewandowska-Walczak – chemia, fizyka, zajęcia 
techniczne; Agnieszka Nowicka-Kobus – psycholog; Tomasz Papis – 
matematyka; Bartłomiej Piotrowski – fizyka; Anna Prejs – język polski;  
Wanda Raczyńska-Sroga – język polski; Małgorzata Rudyk – pedagog, 
wychowanie do życia w rodzinie; Joanna Sroga – język polski, wiedza  
o kulturze; Ewa Rudzik – muzyka; Eleonora Stolarek – język angielski;  
Monika Stefańska – język angielski; Barbara Szywała – matematyka;  
Monika Walasik – język angielski; Alicja Wilanek – biologia; Anna Woszczyk – 
wychowanie fizyczne; Agata Wróbel – biblioteka 
Pracownicy administracji i obsługi: Barbara Kosela, Monika Zawadzka, 
Barbara Ajewska, Stanisława Karbowiak, Wiesław Kowalczyk, Alina Krakowiak, 
Maria Kuba, Teresa Wilczak, Zbigniew Wilczak

Konkursy, pokazy, wyciecz-
ka do Instytutu Badań Jądro-
wych – tak w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących świętowano 
dzień patronki szkoły – Marii 
Skłodowskiej -Curie. 

W przededniu święta grupa 
młodzieży z klas pierwszych i dru-
gich wyjechała do Instytutu Badań 
Jądrowych w Świerku, gdzie wzięła 
udział w zajęciach edukacyjnych. 
Uczniowie zwiedzili reaktor jądrowy, 
obejrzeli pokazy multimedialne oraz 
wysłuchali wykładów prowadzonych 
przez pracowników Instytutu. 

W szkole natomiast odbył się 
konkurs ze znajomości biografii 
wybitnej uczonej. Pytania konkur-
sowe zadawane przez prowadzącą 

Magdalenę Kubicką nie sprawiły 
uczniom trudności. Uczestnicy 
konkursu wykazali się wiedzą, 
błyskotliwością i refleksem. Laur 
zwycięstwa i słodki puchar z rąk 
dyrektora szkoły otrzymała Maria 
Frankowska z klasy II B.

Po obejrzeniu prezentacji multi-
medialnej na temat życia i osiągnięć 
naukowych Marii Skłodowskiej-
Curie publiczność zgromadzona w 
świetlicy szkolnej została zaproszo-
na do obejrzenia pokazów doświad-
czeń chemicznych i fizycznych. 
Młodzież z klas matematyczno-fi-
zycznych i biologiczno-chemicz-
nych zaprezentowała spektakularne 
błyski, wybuchy, gejzery dymu i 
piany oraz doświadczenia z ciśnie-

niem, elektrostatycznością, siłą od-
środkową, rozchodzeniem się fal 
mechanicznych oraz wiele innych 
ciekawych zjawisk. Nad przebie-
giem pokazów i bezpieczeństwem 
uczniów czuwali nauczyciele fizyki 
i chemii: Arkadiusz Woszczyk, Jo-
lanta Bors oraz Wioletta Lewan-
dowska-Walczak. -To był ciekawy 
pokaz. Te kolorowe dymiące płyny 
w kolbach i fontanna piany były re-
welacyjne- chwali prezentację Ania 
z I klasy. – Chciałbym, żeby takich 
doświadczeń było więcej i żeby 
można było poeksperymentować z 
tymi płynami na lekcjach. Może by-
śmy coś ciekawego odkryli i dostali 
Nobla jak nasza patronka – dodaje 
kolega z klasy Ani. oprac. jk 

LO od 2000 roku współpracuje 
ze Stowarzyszeniem Wychowanków 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształ-
cace. W ramach tej współpracy orga-
nizowane są różne akcje np.: święto 
szkoły, zjazdy koleżeńskie, zjazdy 
absolwentów, wystawy, odczyty, pu-
blikacje, sesje popularnonaukowe, 
ufundowanie tablic upamiętniają-
cych ważne postaci historyczne.

SWGiLO jest także fundatorem 
stypendium naukowego dla najlep-
szych uczniów w szkole. Dzięki 
tej współpracy wymieniane są do-
świadczenia starszego i młodszego 
pokolenia uczniów szkoły. Ważne 
jest też kultywowanie szkolnych 
tradycji i wzajemne wspieranie się.
 oprac. jk

„Wybuchowe” święto patronki

Kadra pedagogiczna

Współpraca 
z SWGiLO

Osiągnięcia
1.Magdalena Woszczyk została finalistką 

Olimpiady Języka Polskiego i Literatury
2.Piotr Gierach został finalistą Olimpiady 

Języka Rosyjskiego 
3.Aleksandra Bedełek została finalistką 

etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej

4.Łukasz Zieja i Szymon Zakonnik zostali 
finalistami Powszechnego Internetowego Kon-
kursu Matematycznego organizowanego przez 
Politechnikę Warszawską 

5.Tomasz Duda został finalistą Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Mło-
dzież Zapobiega Pożarom

6.Pięciu uczniów zostało finalistami Kon-
kursu Fizycznego o Puchar Rektora Politech-
niki Łódzkiej

7. Siedmioro uczniów naszej szkoły za-
kwalifikowało się do finału Konkursu Ma-
tematycznego „Matematyka Moja Pasja” na 
Uniwersytecie Łódzkim

8. Daria Węgrzynowska zajęła I miejsce 
w kraju w IV Międzynarodowy Konkurs Arty-
styczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej 
Ziemi jednym nie można objąć uściskiem”.

9. Grzegorz Sitarek, Arkadiusz Kukla i 
Aleksander Szymański zdobyli Mistrzostwo 
Województwa w tenisie stołowym

Wygraliśmy również wiele konkursów 
na szczeblu okręgowym i powiatowym 

Najzdolniejsi uczniowie wspierani są fi-
nansowo. Otrzymują: Stypendium naukowe 
Prezesa Rady Ministrów, dwa razy do roku Sty-
pendia fundowane przez Starostę Rawskiego

Zainteresować nauką 

środków własnych i unijnych. 
W tym roku z projektu „Wro-

ta regionu łódzkiego” otrzymamy 
tablice interaktywne, kupimy nowe 
projektory multimedialne, a prze-
cież to nie jedyny taki projekt, któ-
ry mamy na swoim koncie. Ucznio-
wie mają w szkole nieograniczony 
dostęp do internetu. Mam tu na 
myśli Szkolne Centrum Multime-
dialne oraz ogólnodostępne Wi-fi. 
Korzystamy z platform edukacyj-
nych i dziennika elektronicznego. 
Choć w dzisiejszych czasach to już 
standard, to nie wszystkie szkoły 
mają takie udogodnienia.  

Rozmawiała Joanna Kielak 

- Naszym niewątpliwym sukcesem jest też 
to, że w rankingu szkół ponadgimnazjalnych 
„Perspektyw” awansowaliśmy o 124 miejsca  
– mówi Arkadiusz Woszczyk
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Biblioteka szkolna to kopalnia 
informacji oraz centrum kultury i 
rozrywki. Każdy uczeń znajdzie tu 
coś dla siebie. Wielu przychodzi do 
czytelni, żeby pouczyć się, przej-
rzeć prasę, poczytać w skupieniu, 
czy pograć w szachy...

W ciągu ostatnich lat biblio-
teka przekształciła się w centrum 
medialne ze stanowiskami kom-

puterowymi. Czytelnicy mogą ko-
rzystać z wielu źródeł informacji. 
Księgozbiór to około 30 tys. ksią-
żek. Specjalnie dla uczniów klas 
trzecich organizowane są zajęcia, 
na których młodzież dowiaduje 
się, jak i gdzie szukać materiałów 
do prezentacji maturalnych oraz 
jak prawidłowo sporządzić biblio-
grafię załącznikową. Aby zachęcić 

uczniów do odwiedzenia biblioteki 
i skorzystania z jej oferty  od 2006 
roku obchodzony jest Międzyna-
rodowy Miesiąc Bibliotek Szkol-
nych. Przebieg święta za każdym 
razem jest inny. Organizowane są 
wystawy okolicznościowe, pre-
zentacje multimedialne, konkursy 
literackie i plastyczne, zabawy 
rozwijające wyobraźnię, zbiórki 

książek oraz słodki poczęstunek. Z 
myślą o absolwentach szkoły i jako 
przykład dla następnych pokoleń 
prowadzona jest „Kartoteka absol-
wentów”, w której zgromadzone 
są informacje na temat  uczniów 
uczęszczających do liceum. Można 
w niej zobaczyć zdjęcie maturalne 
absolwenta oraz dowiedzieć się, 
jaką wybrał uczelnię.  oprac. jk 

Do biblioteki nie tylko po lektury 

Drugoklasiści z Liceum 
Ogólnokształcącego raz w mie-
siącu goszczą na Wydziale Che-
mii Uniwersytetu Łódzkiego. 
ZSO po raz pierwszy dołączyło 
w tym roku do „Akademii Cie-
kawej Chemii”. 

„Akademia Ciekawej Chemii” 
to projekt realizowany na łódzkim 
Uniwersytecie od pięciu lat. Chęt-
nie uczestniczą w nim szkoły z 
terenu całego naszego wojewódz-
twa. Po raz pierwszy zaproszenie 
do udziału w uniwersyteckich 
zajęciach otrzymał także rawski 
„Ogólniak”. 

- Zaproponowałam udział w 
projekcie klasie IIb o profilu bio-
logiczno-chemicznym – mówi 
Jolanta Bors, nauczyciel chemii.  
– Wyjazd na wykład inaugura-
cyjny był dobrowolny.  Do Łodzi 
pojechała cała klasa, czyli 28 
uczniów.

Na kolejnych wykładach fre-

kwencja się utrzymała. Młodzież 
docenia, bowiem każdą godzinę 
spędzoną na uniwersytecie.

- Zajęcia są naprawdę ciekawe 
– ocenia Sylwia Kot. – Momentami 
wykłady są trudne, ponieważ jest 
to materiał, który wykracza poza 
program liceum. Mamy jednak 
okazję poszerzyć swoją wiedzę, a 
dla osób, które chcą zdawać che-
mię na maturze każda forma nauki 
jest ważna. 

Uniwersyteckie zajęcia odby-
wają się cyklicznie, raz w miesiącu 
do końca roku szkolnego.

- Fajne jest to, że nie tylko 
uczymy się, ale też przekładamy 
wiedzę teoretyczną na praktykę, 
ponieważ mamy okazję obserwo-
wać doświadczenia, których w 
szkole po prostu nie da się zrobić 
– opowiada Magdalena Zyśk. – 
Po pierwszych zajęciach byliśmy 
trochę przerażeni tym, że trzeba 

Choć wspólnie działają 
dopiero od kilku miesięcy, 
mają już na swoim koncie 
kilka dużych imprez i szkol-
nych akcji charytatywnych. 
Samorząd Uczniowski ZSO 
działa w tym roku wyjątko-
wo prężnie.  Nastolatkowie 
podkreślają, że zależy im na 
zintegrowaniu uczniowskiej 
społeczności. 

Nowa kadencja SU rozpo-
częła się po emocjonujących 
wyborach przeprowadzonych 
pod koniec września ubiegłego 
roku. - Jak wszyscy debiutanci 

mieliśmy tremę, ale i ambitne 
plany – mówi Klaudia Kozik, 
przewodnicząca Samorządu. - 
Nie brakowało nam pomysłów 
i okazji do wymiany zdań. Od 
początku przyświecał nam jeden 
główny cel. Chcieliśmy zrobić 
wszystko, by się nie nudzić i 
by do naszej szkoły uczniowie 
wchodzili uśmiechnięci.

Pierwsza okazja do wykazania 
się pomysłowością nadarzyła się 
bardzo szybko. W przeddzień świę-
ta nauczycieli uczennice wcieliły 
się w postać Pippi Langstrumpf i 
obdarowały grono pedagogiczne 
dorodnymi jabłkami. Z okazji 11 

listopada w całej szkole huczało 
od pieśni patriotycznych. Pod ko-
niec miesiąca natomiast przyszedł 
czas na realizację najbardziej pra-
cochłonnego przedsięwzięcia. Ty-
dzień Hobby był dla Samorządu 
prawdziwym egzaminem zdolności 
organizacyjnych.

- W naszej szkole jest dużo 
osób, które mają ciekawe pasje – 
tłumaczy Mateusz Marcinkowski. 
– Niektórzy wstydzą się jednak je 
pokazać. Chcieliśmy im pomóc.

Przez cały tydzień uczniowie 
brali udział w konkursach muzycz-
nych i sportowych. Pokazali także 
swoje umiejętności plastyczne i 

fotograficzne. Podsumowaniem 
imprezy był wieczór poetycki.

W grudniu na szkolnych ko-
rytarzach modne stały się mikoła-
jowe czapki. Uczniowie spotkali 
się również na wspólnej Wigilii, 
podczas której obejrzeli jasełka i 
wspólnie kolędowali. 

- Trwa karnawał, a więc pora 
na bal. Walentynki tuż tuż, więc 
będzie to Bal Walentynkowy. Póź-
niej tłusty czwartek i okazja, by na 
chwilę zapomnieć o odchudzaniu – 
wylicza Klaudia Kozik. – Mamy w 
zanadrzu również kilka niespodzia-
nek, ale nie będziemy ich jeszcze 
zdradzać…  aka

Chemia bez tajemnic 

By uczniowie chodzili 
do szkoły uśmiechnięci

Samorząd Uczniowski 
ZSO: Klaudia Kozik, 
Mateusz Marcinkowski, 
Patrycja Dziurdzia, Patrycja 
Żebrowska, Jakub Melon, 
Daria Węgrzynowska, 
Dagmara Marcinkowska, 
Kinga Dombrzał, 
Natalia Rutkowska, 
Zosia Gwiazdowicz, 
Ania Kowalczyk, Maria 
Frankowska, Sylwia Fronc, 
Magda Kaczmarek, Justyna 
Kamińska, Wioletta Kitlińska, 
Magda Kobyłka, Iwona 
Michalska, Aleksander 
Szymański, Dominika 
Dziubińska, Marcin Kępa, 
Wojtek Sowik, Maciek 
Wróblewski, Mateusz 
Zakonnik, Szymek Zimecki, 
Natalia Żaczkiewicz, Mateusz 
Kieliszek, Radek Kobyłecki, 
Karol Sworski i Michał 
Górecki.

Mikołajkowe prezenty 
Już po raz drugi w ZSO prze-

prowadzono akcję „Kredka dla 
Dziecka”. – Każda klasa mogła 
zrobić składkę i kupić niezbędne 
rzeczy lub we własnym zakresie 
przynieść zabawki, czy artykuły 
papiernicze – opowiada Magda 
Kobyłka. – Na odzew nie trzeba 
było długo czekać – zapewnia 
Patrycja Dziurdzia. 

W pudełku znalazły się przede wszystkim malowanki, kredki i ksią-
żeczki do czytania. Nie brakowało także zabawek, puzzli i pluszaków. 
Wszystkie upominki miały sprawić, by mali pacjenci oddziału dziecię-
cego rawskiego szpitala, choć przez chwilę mogli zapomnieć o swojej 
chorobie. Uczniowie odwiedzili dzieci osobiście. Co więcej, pomogli 
ubrać choinkę. A Mikołaj częstował wszystkich słodkościami. 

W grudniu młodzież zaangażowała się również w akcję Szlachetnej 
Paczki obdarowując prezentami wybraną wcześniej rodzinę.  aka

Spotkania z muzyką 

Mimo, że od wielu lat zajęć lekcyjnych z muzyki nie ma w szkołach 
ponadgimnazjalnych, to tradycja koncertów muzycznych w ZSO trwa nie-
przerwanie od dwudziestu lat. Rokrocznie uczniowie klas pierwszych oraz 
humaniści z klas drugich mogą uczestniczyć w 10 koncertach artystów Fil-
harmonii Narodowej w Warszawie. Młodzież ma okazję, by zapoznać się  
z najważniejszymi osiągnięciami muzycznymi w historii. Posłuchać można m.in. 
kompozycji Chopina, Bacha, Lutosławskiego, Szymanowskiego, ale również 
Gershwina, czy  piosenek do tekstów Gałczyńskiego i innych polskich poetów. A 
wszystko w znakomitym wykonaniu warszawskich artystów. Koncerty odbywają 
się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.  oprac. aka

Kolorowe dni
W tym roku szkolnym Samo-

rząd zapoczątkował szkolną akcję 
„Kolorowych dni”. Jej założenia 
są bardzo proste - wybranego dnia 
uczniowie przychodzą do szkoły 
ubrani „tematycznie”. Kolor żółty 
miał przypomnieć w październiku 
słoneczne, letnie dni. Największą 
kreatywnością wykazała się klasa 
IId, której wszyscy uczniowie przyszli na lekcje ubrani w żółte… płaszcze 
przeciwdeszczowe! W listopadzie Samorząd postawił na trend sportowy 
– liczył się więc gustowny dres. W grudniu modne były akcenty mikołajo-
we.  Akcje cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, ponieważ 
nagrodą jest dzień wolny od pytania dla całej klasy.  aka

Języki są ważne

I uczniowie ZSO doskonale o tym wiedzą. Aby poszerzać wiedzę 
dotyczącą życia i kultury wybranego kraju w szkole organizowane są 
Dni Języka Rosyjskiego, Niemieckiego i Angielskiego. Na spotkania 
uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne, krótkie spektakle 
lub występy muzyczne. Oczywiście wszystkie w wybranym języku ob-
cym. Nie brakuje również konkursów, których zwycięzcy mogą liczyć 
na słodkie nagrody. 

Ponadto od 11 lat szkoła organizuje dwuetapowy Powiatowy Konkurs 
Języka Angielskiego.  aka

Upiekły pyszne gofry 
W listopadzie Szkolne Koło Caritas zorganizowało charytatywną 

akcję pieczenia gofrów. Całkowity zysk z akcji został przeznaczony na 
świąteczne paczki dla podopiecznych Domu Dziecka z Rawy Mazowiec-
kiej. Akcję nadzorowała s. Wiesława Hyzińska wraz z uczennicami klas 
pierwszych. oprac. aka

wszystko notować, a wykładowcy 
mówią bardzo szybko. Z drugiej 
strony mamy okazję przekonać się, 
jak wygląda studencka codzien-
ność. Nikt nie będzie potem za-
skoczony…  

Cykl zajęć zakończy się Kon-
kursem Chemicznym. Dla najlep-
szych słuchaczy organizator prze-
widuje również udział w warszta-
tach eksperymentalnych w zakresie 
chemii organicznej, nieorganicznej 
i fizycznej.

- Oczywiście, że warto było 
wziąć udział w tym projekcie – za-
pewnia Maria Frankowska. – Wa-
hałam się, czy zdawać na maturze 
chemię rozszerzoną. Po wykładach 
zdecydowałam, że muszę spróbo-
wać.

Szkoła przymierza się, aby w 
przyszłym roku na dodatkowe za-
jęcia uniwersyteckie mogli jeździć 
także uczniowie, którzy planują 
zdawać na maturze fizykę. 

aka
 


