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2/2019   VIII LO Samorządowe, ul. Worcella 22, 42-200 Częstochowa  

 

Twój LOS 

 

 

W numerze m.in: 

 Owocowy dzień 

 My, dzieci z dworca ZOO 

 Z wizytą na Targach Ksiązki 

 Spotkanie z aktorem 

 Salon Poezji 

 Dzień Otwarty w VIII LOS 
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Wstępniak, czyli kilka słów od Redakcji           

  

Drogie Koleżanki i Koledzy!  
 

 Do waszych rąk trafia kolejny numer Twojego Losu. Jaki jest?  

Pełen informacji, ciekawych artykułów i oczywiście wart nabycia. 

 W najnowszym numerze przeczytacie między innymi o Targach Eduka-

cyjnych, owocowym dniu w naszej szkole, dniu św. Patryka czy wizycie gim-

nazjalistów i  ósmoklasistów w murach LOS –u. 

 Oprócz tego w tym numerze znajdziecie dodatek promujący  czytelnic-

two, a w nim ciekawe artykuły  oraz recenzje nowości czytelniczych…i nie 

tylko:) 

 Wszystkich uczniów VIII LOS zachęcamy do dołączenia do naszego  re-

dakcyjnego. Zapraszamy na nasze spotkania redakcyjne w każdy czwartek od 

14.30—15.30.  

 

                                                Redakcja 

  

       

 

 

 21 marca byliśmy świadkami doniosłej i uroczy-

stej chwili – na terenie szkolnego ogrodu został wkopa-

ny Dąb Niepodległości . W ten sposób społeczność na-

szej szkoły uczciła 100 – lecie odzyskania przez Polskę  

niepodległości w 1918 roku.  

 

Tekst: AK, Foto: R.B. 

Sadzimy Dąb Niepodległości 
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 ,          

 

 

Humor 
 

Przybiega dzieciak na stację benzynową z 

kanistrem: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 

- Co jest? Pali się? 

- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przyga-

sa. 

Nauczyciel języka polskiego 

pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rze-

czownika "niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

- Tato, mój nauczyciel 

polskiego pochwalił 

mnie dzisiaj. 

- Naprawdę? Co po-

wiedział? 

- Powiedział, że piszę 

jak lekarz z 30 - letnią 

praktyką. 

My, dzieci z Dworca ZOO 

 5 marca wybrani uczniowie naszej szkoły: Jakub Lizura, Urszula Wit-

tich, Miszel Tagirowa, Karolina Ciupińska, Marta Bojarska, Julia Rajczy-

skowska, Mateusz Pietrasiak, Natalia Czech, Kinga Czech, Oleksandra Fisi-

chenko pod opieką p. Renaty Białowąs wzięli udział w Targach Edukacyjnych 

oraz obejrzeli spektakl pt. "My, dzieci z dworca ZOO".  W tym roku Targi 

Edukacyjne odbyły się w Miejskim Domu Kultury. Uczniowie mogli zapo-

znać się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych, szkół policealnych i języko-

wych zarówno z miasta, regionu, jak i innych województw. Targom towarzy-

szył spektakl pt. "My, dzieci z dworca ZOO" 

w wykonaniu aktorów z Teatru Kamienica. 

Sztuka napisana została w oparciu o reportaż K. Hermanna i H. Riecka. 

Przedstawia ona prawdziwą historię nastoletniej narkomanki Christiane F. 

Główna bohaterka miała 12 lat, gdy po raz pierwszy zaczęła palić haszysz, 

potem doszło LSD, kradzieże, heroina, a na końcu dworzec ZOO. I tak w wie-

ku 13 lat Christiane stała się narkomanką. Spektakl "My, dzieci z dworca 

ZOO" jest opowieścią nie tylko o uzależnieniu i jego nieodwracalnych skut-

kach, ale przede wszystkim o tym, jak cienka jest granica między zabawą a 

tragedią. Główne role w spektaklu zagrali aktorzy Teatru Kamienica - Maga-

lena Nieć, Gracja Niedżwiedź, Katarzyna Ptasińska, Dawid Czupryński i Ad-

am Serowaniec.  

 

Oprac. MK 

Tekst: M.B 

Foto: R.B. internet 
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Owocowy dzień  

Promocja zdrowia oraz wyrabianie zdrowotnych nawyków 

to jedno z ważniejszych zadań szkoły. Dlatego też w ra-

mach realizacji programu „Trzymaj formę” 30 stycznia 

2019r. zorganizowano w naszej szkole „Owocowy dzień”. 

Głównym celem przeprowadzonej akcji było zachęcanie 

młodzieży do spożywania owoców. Każdy wie, jakie zna-

czenie dla rozwoju dzieci i młodzieży ma odpowiednie od-

żywianie.  Ale to nie jedyny cel naszych działań. Powszech-

nie uważa się, że „jemy oczami”, dlatego tak ważne jest 

piękne i estetycznie zaprezentowanie przygotowanych dań. Udowodniono, że ładnie podany posiłek 

wzmaga apetyt i zmienia sposób, w jaki odbieramy jego smak. Zajęcia warsztatowe w ramach 

„Owocowego dnia” dotyczyły wykonania najciekawszej  

i najapetyczniejszej owocowej dekoracji. Do wykonania tego rodzaju dekoracji potrzeba  

było właściwie tylko odrobinę wyobraźni i zdolności manualnych. Uwieńczeniem owocowych dzieł 

była degustacja samodzielnie wykonanych przez uczniów przysmaków.  

Nikogo nie trzeba było namawiać do degustacji, bo młodzież wie, że owoce są nie tylko pyszne, ale 

zawierają cenne witaminy, które wpływają korzystanie na nasz organizm. Dekoracje z owoców cie-

szyły oko i pobudzały zmysły. Z każdego 

owocu można wyczarować prawdziwe cu-

da! 

 „Owocowy dzień”  upłynął w atmosferze 

dobrej zabawy pachnącej owocami i no-

wych doświadczeń. Nad obchodami Owo-

cowego Dnia” w naszej szkole honorowy 

patronat objęła Pani dyrektor Ilona Wal-

czak – Dądela oraz Natur House Często-

chowa, który dla zwycięzców konkursu 

przygotował atrakcyjne nagrody. Po burz-

liwej debacie jury przyznało następujące 

miejsca: 

I – klasa I a LO 

II – klasa II b LO 

III – klasa III a Gimnazjum 

oraz wyróżnienie dla klasy III c Gimna-

zjum. Wszystkim serdecznie gratulujemy i 

życzymy … smacznego :)     

   Tekst: J.O. 

   Foto: R.B. 
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 Dzień Świętego Patryka, który obchodzimy 

17 marca, nie jest jedynie świętem narodowym 

Irlandii, ale również jednym z najchętniej obcho-

dzonych świąt na świecie. W tym dniu organizo-

wane są parady, imprezy, koncerty, a na cześć 

patrona Zielonej Wyspy wznoszone są toasty. 

Dzień św. Patryka obchodzony jest jednak nie 

tylko w Irlandii, ale również w Stanach Zjedno-

czonych, Australii, Niemczech czy w Polsce. Je-

go popularność wiąże się z powszechną fascyna-

cją kulturą celtycką i jej obyczajami. W Irlandii Dzień Świętego Patryka jest dniem wolnym od pra-

cy. Kolor zielony to niewątpliwie symbol tego kraju, więc mieszkańcy paradują cały dzień poprzebierani 

na zielono. Tego dnia pije się również duże ilości whiskey oraz legendarnego piwa Guinness. Rado-

sna  oprawa irlandzkiego święta corocznie przyciąga rzesze uczestników na całym świecie. W Europie naj-

chętniej świętują mieszkańcy Holandii, Niemiec czy Półwyspu Apenińskiego, a na świecie 

w USA, Australii, a także w krajach Azji. 

 Najbardziej widowiskowa jest parada w Nowym Jorku. Zaś w Chicago można obserwować wyjątko-

we zjawisko, a mianowicie przepływająca przez miasto rzeka jest zabarwiana na kolor zielony. W Polsce 

święto również zyskuje z roku na rok coraz większą popularność. Tego dnia odbywają się koncerty, impre-

zy i pokazy tradycyjnego tańca. To również dobra okazja na skosztowanie tradycyjnych irlandzkich potraw. 

W irlandzkich pubach można napić się oczywiście irlandzkiego piwa. W niektórych miastach odbywają się 

też festiwale lub parady. 

 W naszej szkole 15 marca również obchodziliśmy Dzień św. Patryka. Zielone akcenty stroju, koni-

czynki i flagi Irlandii królowały zarówno w klasach, jak i na szkolnych korytarzach. Uczniowie brali rów-

nież udział w zmaganiach dotyczących znajomości historii, tradycji i symboli Irlandii. Rywalizację wygrała 

klasa III a LO, drugie miejsce zajęła klasa II b LO, a 

trzecie III c Gimnazjum oraz III b Gimnazjum. 

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy 

naszym anglistom za zorganizowanie tak wspaniałej za-

bawy oraz przybliżenie społeczności szkolnej kultury, 

zwyczajów i obyczajów Irlandii.     Tekst:  A.K,   

          Foto: R.B  

                                                                                                       

Dzień św. Patryka w naszej szkole 

http://podroze.se.pl/aktualnosci/dzien-swietego-patryka-co-za-swieto-jak-sie-je-obc/2148/swiat/europa/irlandia/irlandia-w-poszukiwaniu-guinnessa/4813/
http://podroze.se.pl/aktualnosci/dzien-swietego-patryka-co-za-swieto-jak-sie-je-obc/2148/swiat/europa/
http://podroze.se.pl/aktualnosci/dzien-swietego-patryka-co-za-swieto-jak-sie-je-obc/2148/swiat/europa/holandia/
http://podroze.se.pl/aktualnosci/dzien-swietego-patryka-co-za-swieto-jak-sie-je-obc/2148/swiat/ameryka-polnocna/usa/
http://podroze.se.pl/aktualnosci/dzien-swietego-patryka-co-za-swieto-jak-sie-je-obc/2148/swiat/australia-i-oceania/australia/
http://podroze.se.pl/aktualnosci/dzien-swietego-patryka-co-za-swieto-jak-sie-je-obc/2148/swiat/azja/
http://podroze.se.pl/aktualnosci/dzien-swietego-patryka-co-za-swieto-jak-sie-je-obc/2148/swiat/ameryka-polnocna/usa/nowy-jork/
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Z KUFRA CZYTACZA 

Misery Stephan King 

 Twórczość Stephana Kinga fascynuje mnie od zawsze. W jego książkach zachwyca mnie atmosfera 

grozy, budowanie napięcia, specyficzne przedstawienie świata i postaci oraz oryginalny styl pisania.  

Od wielu lat czytam książki Kinga, a każda z nich wprowadza mnie w coraz to mroczniejszy świat. Ostatnią 

przeczytaną przeze mnie powieścią tego autora jest Misery. 

 W książce przedstawiona została historia pisarza – Paula Sheldona. Mężczyzna podczas zamieci śnież-

nej ulega wypadkowi samochodowemu. Z pomocą przychodzi mu samotna kobieta – Annie Wilkes – była 

pielęgniarka, która mieszka na odludziu. Annie zakochana jest w cyklu książek Sheldona pt. Misery. Niestety 

na  jego nieszczęście. Akcja powieści rozgrywa się przede wszystkim w domu „wybawczyni”, która zamie-

nia życie Paula w prawdziwy koszmar. Książka jest pełna grozy i napięcia, które wzrasta po każdym prze-

wróceniu strony.  Powieść Kinga pochłonęła mnie bez reszty, mimo że niektóre sceny przyprawiały mnie o 

dreszcze. Mistrz grozy dzięki niezwykłym opisom sytuacji wprowadził mnie w tak realny świat, że czułam 

się niemal świadkiem wydarzeń. Od pierwszej do ostatniej strony historia trzymała mnie w napięciu i nie-

pewności. Kolejnym ciekawym aspektem powieści są zawarte w niej praktyczne porady dla pisarzy. Podczas 

wewnętrznych monologów głównego bohatera, bądź jego dialogów z 

niezrównoważoną psychicznie fanką, omawia on kilka istotnych cech 

charakterystycznych dla autorów książek. Spodobało mi się wprowa-

dzanie do akcji elementów związanych bezpośrednio ze sztuką pisa-

nia powieści.  

 Powieść Kinga została zekranizowana w 1990 r. Mam nadzieję, 

że znajdę trochę czasu, aby porównać ją z filmem.  

 Każda książka Kinga jest oryginalna, mroczna i niepowtarzal-

na, dlatego też chętnie sięgam po jego twórczość. 

       

      Julia Ciemięga, kl. II a 

      Foto: internet 

 

Uczniowie proponują —książka na co dzień 
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Uczniowie promują - książka na co dzień 
 

 

Szczypta fantazji w realnym świecie -  

Anna Kańtoch „Diabeł na wieży” 

 Książka pani Anny Kańtoch to zbiór sześciu nastrojowych opowiadań, które łączą w sobie fantastykę z reali-

zmem. Głównym atutem jest tu postać Domenica Jordana. Z zawodu medyk, z zamiłowania – tropiciel magii, zaga-

dek i spraw nierozwiązanych. Inteligentny, cyniczny, podchodzący naukowo do niewytłumaczalnych zjawisk, mają-

cy nietuzinkowe poglądy. Naprawdę, dawno nie spotkałam tak fascynującej postaci. 

 „Diabeł na wieży” to coś na kształt Sherlocka Holmesa z elementem nadprzyrodzonym. Wciągające i mrocz-

ne kryminalne intrygi, błyskotliwy, inteligentny detektyw i tajemnice przyprawiające o dreszcz grozy. Do tego selve-

nes, sivadi, wróżki i inne demony, które powoli opanowują wyobraźnię czytelnika.  

 Mocną stroną książki jest również nastrój niesamowitości i grozy, czającej się gdzieś pod powierzchnią. Autor-

ka powoli tka swoją opowieść, maluje ponure, oniryczne obrazy, tworząc mroczny i niepokojący klimat opowiadań. 

To co nadprzyrodzone budzi w ludziach strach, lecz jeszcze większy lęk budzi zło ukryte w człowieku. Jak twierdzi 

Jordan w jednym z opowiadań "nie trzeba wcale diabła, by stworzyć sobie piekło na ziemi." Największym potwo-

rem jest niestety człowiek.  Polecam prozę pani Kańtoch każdemu, kto od czasu do czasu potrzebuje odrobiny fanta-

zji i lubi ciekawe, niekiedy mroczne intrygi (bez zbytniego epatowania przemocą i śmiercią).  

Z pewnością sięgnę po drugi tom opowiadań, który 

właśnie się ukazał, a nosi tytuł „Zabawki diabła”. 

 

  Tekst: R.B 

 Foto: internet  

 

 

Czasem w momencie triumfu życia pojawia się myśl 

o śmierci. Bo przecież logiczne następstwo pełni, 

momentu, gdy niemożliwy jest dalszy rozwój,                         

to regres.  

A. Kańtoch, Diabeł na wieży 
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Z wizytą na Targach Książki w mieście Kraka  

Niezwykły klimat Krakowa, 615 wystawców z 20 

krajów, 781 pisarzy, bogaty program towarzyszący, 

setki zwiedzających.  26.10.2018r. uczennice naszej 

szkoły – Ula Wittich i Daria Zgrzebna wraz z p. Re-

natą Białowąs wzięły udział w 22. Międzynarodo-

wych Targach Książki w Krakowie. Wyjazd został 

zorganizowany przez Towarzystwo Nauczycieli Bi-

bliotekarzy Szkól Polskich. Tegoroczne Targi 

Książki odbywały się pod hasłem: „Książki są 

bramą, przez którą wychodzisz na ulicę”, a Go-

ściem Honorowym była Szwecja, reprezentowana 

m.in. przez Åsę Lind, Monsa Kallentofta, Pascala 

Engmana czy Linn Hansén. Podczas targów zwiedziliśmy  stoiska wydawnicze, 

zakupiliśmy wiele  książek. Spotkaliśmy również  wielu ciekawych ludzi, 

m.in.  Gandalfa, Wikinga i słowiańskiego woja. Mieliśmy także okazję zdobyć au-

tograf młodej autorki powieści obyczajowych – Darii Skiby oraz sfotografować 

się z panem Wojciechem Cejrowskim. Odnowiliśmy znajomość z panem Andrze-

jem Pilipiukiem, który gościł w murach VIII LOS w zeszłym roku szkolnym.      

W ramach akcji „Książka za Książkę” zwiedzający przez cały czas trwania tar-

gów mogli przynosić swoje stare książki, które później przekazywane są bibliote-

kom. Ula Wittich również przyłączyła się do akacji. 

22. edycja Międzynarodowych Targów Książki w 

Krakowie po raz kolejny udowodniła, że ludzie chcą 

spotykać się z książką i łakną bezpośredniego kon-

taktu z literaturą. Czy-

telnictwo wcale nie 

umiera, wręcz przeciw-

nie, ma się całkiem do-

brze. 

  Tekst: U.W. 

     Foto: R.B. 
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Spotkanie z aktorem — Maciejem Półtorakiem  

 

17 maja mieliśmy okazję zapoznać się  

z tajnikami gry aktorskiej. 
 

 Jedną z atrakcji Dnia 

Otwartego w VIII LOS by-

ło spotkanie z Maciejem 

Półtorakiem, aktorem Tea-

tru im. Adama Mickiewi-

cza w Częstochowie. 

 Maciej półtorak, rocz-

nik 1982,  absolwent 

PWST im. Ludwika Sol-

skiego w Krakowie. Ukoń-

czył Liceum Muzyczne 

im. Fryderyka Chopina w Krakowie w klasie 

perkusji. Aktor od 2005 roku związany z zespo-

łem „Piwnicy pod Baranami"… a od 2007 r. 

właściwie nieprzerwanie gra w  Teatrze im. Ad-

ama Mickiewicza w Częstochowie. 

 "Czyż nie dobija się koni?",  "Czechow: żarty z życia", "Miasto Szklanych 

Słoni",  "W starych dekoracjach",  "Hamlet",   spektakl muzyczny Tango FM, 

"Hemar w chmurach." , "Znikomość" (monodram) to tylko kilka spektakli, w któ-

rych występuje… Aktor opowiadał nam na czym polega praca aktora, jak przygo-

towuje się do roli, co jest 

dla niego inspiracją , od-

powiadał również na pyta-

nia zadawane przez pu-

bliczność. 

 

Tekst: J.C. 

 Foto: R.B. 
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Salon Poezji w częstochowskim teatrze  

   
 

             18 maja 2019 roku, w 

piękne, majowe, sobotnie popołu-

dnie młodzież związana ze 

„Szkołą Teatru” wzięła udział w 

„Salonie Poezji”. W Sali Kame-

ralnej Teatru Adama Mickiewicza 

zaprezentowano twórczość czę-

stochowianina, pana Marcina Ze-

gadły. Utwory pochodziły z to-

mów poezji; „Zawsze Ziemia” i 

„Światło powrotne”. Nasi ucznio-

wie byli zachwyceni wierszami w 

interpretacji autora oraz aktorów: 

pani Agnieszki Łopackiej i pana 

Adama Hutyry. Opiekę nad mło-

dzieżą sprawowały panie R. Bia-

łowąs i T. Rygalik-Weżgowiec.                                                                                                                 

                                                                                                                   

            Marcin Zegadło w 

towarzystwie młodzieży z 

naszego liceum.  

Poeta składa autograf  

w  swoim tomiku wier-

szy, który zagościł  

na szczególnej półce  

w bibliotece szkolnej . 

Tekst:   J.L. 

Foto: R.B                                                                                                  
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Dzień Otwarty w LOS –sie 

 

 W piątek 17 maja 2019 r. w VIII LO Samorządowym odbył 

się Dzień Otwarty, który był doskonałą okazją zarówno dla gimna-

zjalistów, jak i uczniów klas ósmych do bliższego „zapoznania się” z 

naszym liceum. Tegoroczny Dzień Otwarty cieszył się wśród mło-

dzieży dużym zainteresowaniem. Mury naszej szkoły odwiedziło 

ponad 200 osób nie tylko z częstochowskich szkół, ale również tych z 

powiatu. 

 Już przed godziną 10.00 pojawili się pierwsi goście. Na wszystkich 

przybyłych przy wejściu czekali sympatyczni „przewodnicy”, którzy opro-

wadzali ich po szkole, odpowiadali na każde pytanie dotyczące LOS – u, 

pokazywali również klasopracownie wyposażone w nowoczesne sprzęty 

multimedialne oraz szkolną bibliotekę. W trakcie zwiedzania szkoły młodzież zapoznana została przede wszystkim z ofertą edukacyjną 

szkoły na rok szkolny 2019/2020. Na korytarzu na pierwszym piętrze prezentowane były stanowiska poszczególnych klas z podziałem na 

konkretne profile. Stoiska przyciągały uwagę zainteresowanych, ponieważ były barwne, interesujące. Goście uczestniczyli również w bar-

dzo ciekawych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszego liceum. Wzięli udział m.in. w interaktywnej lekcji języka angielskiego 

oraz zmierzyli się z matematycznymi zagadkami. W klasopracowni chemicznej młodzież obserwowała doświadczenia chemiczne, a miano-

wicie burze w probówce oraz ogień bez zapałek. Uczniowie mogli również w ramach zajęć z biologii przeprowadzić obserwacje prepara-

tów mikroskopowych i preparatów mokrych. 

 Oprócz części informacyjnej zapewniliśmy naszym gościom wiele atrakcji, które cieszyły się ogromnym powodzeniem.  Jedną z 

nich było spotkanie z Maciejem Półtorakiem, aktorem Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Aktor opowiadał przede wszyst-

kim na czym polega praca aktora, jak przygotowuje się do roli, kto i co jest dla niego inspiracją. Publiczność zgromadzona na sali gimna-

stycznej dowiedziała się między innymi, iż droga do aktorstwa pana Maćka wcale nie była taka prosta. A do częstochowskiego teatru też 

trafił przez przypadek i póki co został. Najbardziej w życiu ceni sobie uczciwość i lojalność. Poza tym nadal czuje się, jakby był liceum i te 

lata wspomina z wielkim sentymentem. 

  Po spotkaniu z aktorem przyszedł czas na zumbę. Uczniowie, zwłaszcza dziewczyny, mogły wraz z panią Aleksandrą Rynkiewicz 

spróbować swoich sił w zumbie. Wreszcie coś nie tylko dla ducha, ale też dla ciała. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z 

pierwszej pomocy. Nasza absolwentka Marlena Rutkowska wraz ze Sztabem Ratownictwa i Łączności „Rescue Team” przybliżyła mło-

dzieży zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Dla miłośników  dobrego kina  i filmu przygotowany został wykład dotyczą-

cy historii kina studyjnego OKF „Iluzja”, wraz z którym co roku  nasza szkoła realizuje projekt filmowy „Nowe Horyzonty Edukacji Fil-

mowej”. Zajęcia prowadzone były również przez absolwenta LOS – u Artura Lecybila. Nasi goście mogli zrelaksować się na wygodnych 

leżakach w kawiarence przygotowanej w ramach projektu realizowanego w naszym liceum „Start the Change”.  Czekały tam na nich słod-

kości ze znaczkiem FAIRTRADE – czyli sprawiedliwy handel. Każdy dostawał pamiątkowego balona oraz mógł zostawić pamiątkowy 

autograf.              

 Po tylu trakcjach można było obejrzeć prezentację multimedialną o na-

szym liceum oraz  zregenerować siły w szkolnej kawiarence oferującej słodko-

ści  i napoje. Nasi goście opuszczali mury LOS – u pełni wrażeń.  Dziękujemy 

wszystkim, którzy odwiedzili LOS podczas Dnia Otwartego. Gimnazjaliści i 

ósmoklasiści zobaczyli naszą szkołę, poznali ludzi, usłyszeli o tym, co robimy, 

uczestniczyli we wspólnych zajęciach. Mieli okazję poczuć atmosferę, jaka panuje 

w naszym liceum.  Mamy nadzieję, że we wrześniu powitamy ich jako uczniów 

naszej szkoły.     Tekst: A.K 

      Foto: R.B 
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OFERTA EDUKACYJNA  

 

DLA ÓSMOKLASISTÓW  
 

1A  - JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

1B—  GRUPA I : JĘZYK POLSKI, HISTORIA, JĘZYK ANGIELSKI 

  GRUPA II: JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA, JĘYK ANGIELSKI 

IC— BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI 

ID-  GRUPA I: GEOGRAFIA, MATEMATYTKA,  JĘZYK ANGIELSKI 

        GRUPA II: GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ANGIELSKI 

 

DLA GIMANZJALISTÓW 

1E  - JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

1F—  GRUPA I : JĘZYK POLSKI, HISTORIA, JĘZYK ANGIELSKI 

  GRUPA II: JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA, JĘYK ANGIELSKI 

IG— BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI 

IH-  GRUPA I: GEOGRAFIA, MATEMATYTKA,  JĘZYK ANGIELSKI 

        GRUPA II: GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ANGIELSKI 

 

 

DRODZY UCZNIOWIE! 

Twój LOS jest w Twoich rękach! 

Zespół redakcyjny: Julia Ciemięga, Julia Otola, Urszula Wittich,  

Jakub Lizura, Marta Bojarska,  

opiekunowie: Agnieszka Kołodziej-Dudek, Renata Białowąs. 


