WITAJCIE DRODZY NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE
ZS IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ!
Tym razem sporo uwagi i miejsca na stronach „GJ” poświęciliśmy absolwentom - tym świeżym,
którzy w tym roku szkolnym kończą naszą szkołę i tym, którzy ukończyli ją wcześniej.
Ponadto udało nam się przeprowadzić ciekawą rozmowę z trzema wychowawczyniami tegorocznych absolwentów.
Ponieważ miesiące wiosenne obfitują w święta poświęcone książkom, dlatego również im poświęcamy więcej miejsca niż zwykle. Polecamy waszej uwadze rekomendacje książek przygotowane przez
waszych nauczycieli oraz galerię zdjęć obrazujących czytelników uchwyconych podczas czytania.
W numerze jak zwykle nie brak humoru i możliwości do dobrej zabawy.

Zapraszamy do lektury!
Zespół redakcyjny Gazety Jagiellońskiej
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DZIEJE SIĘ! -WSPOMNIENIA I AKTUALNOŚCI

MARZEC
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet
14 marca - Dzień Liczby Pi
17 marca – Dzień św. Patryka
21 marca – I Dzień Wiosny oraz Dzień otwartych Drzwi w naszej szkole
23 – 30 marca – przerwa świąteczna

27 – 28 marca

- przerwa świąteczna—Wielkanocna

KWIECIEŃ
1 kwietnia – Prima Aprilis
2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
6 kwietnia - Światowy Dzień Sportu
15 kwietnia - Światowy Dzień Sztuki
23 kwietnia – Dzień Książki i Praw Autorskich

MAJ
2 maja – Święto Flagi
3 maja – Święto Konstytucji 3 maja
4—6 maja – matury (przedmioty podstawowe)
8 maja - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
19 maja - Dzień Dobrych Uczynków
26 maja – Boże Ciało i Dzień Matki

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:
2 MAJA – DZIEŃ POMIĘDZY ŚWIĘTEM PRACY, A ŚWIĘTEM UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA;
4 I 6 MAJA – MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO.
5 MAJA – MATURA Z MATEMATYKI – DZIEŃ WOLNY DLA UCZNIÓW TECHNIKUM KLAS I-III.
27 MAJA –DZIEŃ PO BOŻYM CIELE.

DZIEJE SIĘ! -WSPOMNIENIA I AKTUALNOŚCI

HARMONOGRAM MATUR 2016
4 MAJA
JĘZYK POLSKI

5 MAJA
MATEMATYKA

POZIOM ROZSZERZONY
- 900




- 900




6 MAJA



JĘZYKI OBCE - 900




6 maja – język angielski - 1400
9 maja- matematyka - 900
10 maja – WOS - 900
11 maja – biologia - 900
13 maja – chemia - 900
13 maja – geografia - 1400
17 maja – informatyka 1400

POZIOM PODSTAWOWY

USTNE:
11 , 12 i 20 maja
Język polski - 900

13 , 16 i 18 maja
Język angielski - 800
PAMIĘTAJCIE!


Na egzamin stawcie się odpowiednio wcześniej. Lepiej poczekać, niż się spóźnić i nie móc
uczestniczyć w egzaminie, prawda?



Jak w każdym istotnym w życiu momencie, tak i na egzaminie dojrzałości obowiązuje kultura
stroju. Postawcie na w tych dniach na wygodę, elegancję i prostotę.



Nie zapominajcie zabrać ze sobą dowodu osobistego. Podczas wejścia na sale egzaminacyjną
każdy zdający musi się wylegitymować. W razie braku tego dokumentu konsekwencje będą te
same co w punkcie pierwszym.



Kategorycznie zabrania się wnoszenia na salę egzaminacyjną jakichkolwiek urządzeń, w tym
telefonów komórkowych. Bezpieczniej jest zostawić je w domu lub na czas egzaminu w sekretariacie szkoły. Przecież nie warto przez nieopatrzne połączenie przychodzące czy sygnał
przypomnienia mieć unieważniony egzamin.



Podczas trwania egzaminu pracujcie samodzielnie. Wiecie dobrze, że chociażby podejrzenie
niesamodzielności może stać się przyczyną unieważnienia waszego egzaminu.

Z ŻYCIA WZIĘTE

JAGIELLOŃSCY ABSOLWENCI
W przyszłym roku nasza szkoła ukończy już 45-lat. Takie momenty skłaniają do refleksji i wspomnień. Stąd zrodził się nam pomysł, aby skontaktować się z grupą absolwentów, którzy na przestrzeni
lat opuścili szkolne mury. Zadaliśmy im kilka pytań na które odpowiadali z dużą dozą poczucia humoru
i sympatii dla swojej dawnej szkoły średniej. Na rozgrzewkę mieli za zadanie przytoczyć podstawowe
fakty: jakiego kierunku są absolwentami oraz jak wiele czasu minęło od skończenia Jagiellończyka.
Swoją drogą nie wiem czy wiecie, ale nasza szkoła niegdyś była szkołą o tradycjach rolniczoogrodniczych i dopiero w wyniku reformy szkolnictwa zmieniła kierunek swego rozwoju i zyskała patrona w osobie Króla Kazimierza Jagiellończyka.
Wracając do tematu, po krótkiej wprawce zapytaliśmy naszych absolwentów o aktualny stan
rzeczy w ich życiu, skupiając się na tym, czym się obecnie zajmują zawodowo. Na koniec rozmowy
padło pytanie o to czy pamiętają jakieś przyjemne wspomnienia związane ze szkołą.
Dziewięcioro naszych absolwentów chętnie udzieliło nam tego mini wywiadu. Dziękujemy im za
poświęcony czas i gratulujemy wszelkich odniesionych sukcesów, nie tylko tych zawodowych, również

Aż trudno mi w to uwierzyć, że od zakończenia mojej edukacji w TO minęło już 21 lat. Jestem absolwentką klasy, która była pierwszą klasą dziennego
Technikum Ogrodniczego.
Wspomnień mam wiele, od tych związanych z przepięknym położeniem
Szkoły, która mieściła się w Parku nad Wieprzem, gdzie było dużo przestrzeni i
ogromna ilość zieleni (szczególnie wiosną i latem), po ludzi, których tam spotkałam – nauczycieli, którzy przekazywali nam wiedzę oraz kolegów i koleżanki,
z którymi nawiązałam przyjaźnie, które przetrwały do dzisiaj. Naszą wychowawczynią była wówczas pani Anna Okulicz, która oprócz przekazywania wiedzy
o kwiatach, opieki i troski o nasz zespół klasowy, organizowała nam szkolne wycieczki, które wspominam chyba najmilej.
Mój zawód, który obecnie wykonuję nie jest związany z ukończoną przeze mnie szkołą średnią. Chociaż kontynuowałam naukę na kierunku Ogrodnictwo

JOANNA FILIPCZUK
ABSOLWENTKA TECHNIKUM
OGRODNICZEGO OD 21 LAT

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, to jednak w tym czasie studiowałam
również na kierunku Teologia na KUL i dziś jestem nauczycielem religii
w Zespole Szkół w Puchaczowie.
Udzielanie rad to trudne zajęcie, ale jeśli już mam udzielić jakiejś rady to
takiej. Pamiętajcie, żeby pomimo wszelkich przeciwności i różnych prób nie poddawać się zbyt łatwo, starać się podchodzić z dystansem do spraw, które sprawiają
trudności. A jeśli już takowe się pojawią, to podzielić się nimi z zaufanymi osobami. Z każdej chociażby najbardziej zawiłej sytuacji jest wyjście i jeśli nie wiemy
jak pokonać jakiś problem to może druga osoba pomoże i wskaże nam drogę
do jego rozwiązania.

Czas spędzony w Jagiellończyku wspominam bardzo dobrze. Cztery lata minęły niezwykle szybko i chętnie wracam wspomnieniami do tego okresu. Moje najprzyjemniejsze wspomnienia to oczywiście studniówka, najcenniejsze zaś to czas spędzony z, moim zdaniem, najlepszymi nauczycielami na jakich mogłam trafić, a w szczególności z Panią Ewą Stefańską.
Aktualnie jestem studentką III roku Zarządzania na Politechnice Lubelskiej. Ponadto
jestem prezesem Koła Naukowego Menedżerów działającego na naszym Wydziale.
Uważam, że czas szkoły średniej jest niezwykle ważny. Warto więc poświęcić go
na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Warto również oczekiwać od życia czegoś więcej
i dzięki temu przy odrobinie wysiłku i zaangażowaniu można spełnić swoje marzenia i osiągnąć
wyznaczone cele.

MAGDALENA KONWA
ABSOLWENTKA TECHNIKUM
EKONOMICZNEGO OD 3LAT

Oczywiście, że z Jagiellończykiem wiążą się przyjemne wspomnienia! Szczegól-

ŻANETA CZARNOTA
ABSOLWENTKA TECHNIKUM
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
OD 3 LAT

nie miłe są te z lekcji wf-u z panią Sawką (za którą bardzo tęsknie i serdecznie pozdrawiam). Poza tym cała klasa z którą spędziłam cztery lata jest dla mnie mega wielkim przyjemnym wspomnieniem.
Aktualnie przebywam w Holandii i pracuję prawie w zawodzie, bo przy kwiatach.
Rady? No nie wiem… Radzę tegorocznym maturzystom pilnie uczyć się do matur,
a pierwszoklasistom radzę przetrwać pierwszy rok, a potem już z górki.

W czerwcu minie roczek jak ukończyłam naukę w Jagiellończyku.
Przyjemne wspomnienia? Hmmm.. Szczerze mówiąc ciężko mi sobie
przypomnieć. Na pewno mile wspominam fakt, że nasza klasa napisała piosenkę
o szkole „My w Jagiellończyku” i pamiętam dzień naszego występu, kiedy ją
nagrywaliśmy J.
Od skończenia szkoły pracuje w jednym z łęczyńskich salonów fryzjerskich. Dla młodszych koleżanek uczących się zawodu mam tylko jedną radę.
Żeby odnieść sukces trzeba skupić sie nad tym co sie robi i włączyć myślenie. :-)

DOMINIKA BASTRZYK
ABSOLWENTKA ZSZ
– ZAWÓD FRYZJER OD ROKU

Nigdy nie żałowałam wyboru szkoły średniej. Bywało ciężko, ale dałam radę.
Hmmm… Ze szkołą nie mam żadnych złych wspomnień, wręcz przeciwnie.
Każde jedno wspomnienie wywołuje u mnie uśmiechem na twarzy J Nawet
jeszcze czasami potrafi przyśnić mi się Pani Olko z dowcipnym tekstem
„Agnieszka, przestań żreć” :) Jakbym mogła cofnąć czas, to bym tak szybko
tej szkoły nie chciała skończyć :D Miła atmosfera, życzliwi nauczyciele,
przesympatyczni ludzie w klasie - o takich rzeczach pamięta się całe życie.
Niestety los płata różne figle i aktualnie mieszkam w Anglii. Swój wyuczony
zawód wykonuje tylko dla potrzeb własnych. Pamiętajcie, że zawsze może
być gorzej, nigdy nie poddawajcie się w dążeniu do celu, uczcie się, szanujcie i doceniajcie nauczycieli za ich pracę, wierzcie w siebie i ciężko pracuj-

AGNIESZKA BOGUSZ
ABSOLWENTKA TECHNIKUM
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
OD 3 LAT

cie, dobrze się bawcie, a przede wszystkim pamiętajcie o tym, by być sobą.
Zajdziecie wtedy daleko, osiągniecie wyznaczony przez siebie cel.

Były takie chwile które miło wspominam, nie wszystkie jednak pamiętam. Najbardziej utkwiły mi w pamięci praktyki nad morzem gdzie pracowaliśmy w sadzie i zbieraliśmy jabłka. Codziennie po zakończonej pracy mieliśmy czas wolny
i wychodziliśmy nad morze lub zwiedzaliśmy nadmorskie miejscowości. Miło
również wspominam nauczycieli oraz kolegów i koleżanki, a z niektórymi z nich
do tej pory utrzymuję kontakt.
Będąc w klasie maturalnej już miałem w planach zostać masażystą. Los pokierował mnie na pokrewny kierunek –fizjoterapię, która okazała się strzałem
w dziesiątkę. Najpierw ukończyłem studium medyczne, a następnie poszedłem
na 5 letnie studia fizjoterapii. W ich trakcie zacząłem pracować w Szpitalu
w Łęcznej, gdzie pracuję do dziś. W międzyczasie podjąłem dodatkową pracę
w gabinecie prywatnym, a do tego od niedawna jeżdżę na treningi futbolu amerykańskiego jako rehabilitant drużyny. Bardzo ciszę się, że wybrałem ten zawód
gdyż sprawia mi on wiele radości, a najbardziej satysfakcjonuje mnie widok zadowolonego pacjenta.
Minęło wiele lat i szkoła bardzo się zmieniała, oferuje wiele ciekawych i nowych kierunków. Jej uczniowie powinni pamiętać, że warto szukać pracy która
daje satysfakcję i łączy się z życiową pasją, a wybór właściwego kierunku nauczania jest krokiem w dobrą stronę.

TOMASZ FILIPCZUK
ABSOLWENT TECHNIKUM
OGRODNICZEGO OD 12 LAT

Mam wiele przyjemnych wspomnień związanych z Jagiellończykiem. Wiele
z nich wiąże się z corocznymi, miesięcznymi wyjazdami do Trawnik w ramach
nauki przedmiotów zawodowych. Aktualnie w dalszym ciągu zajmuję się fryzjerstwem i pracuję i rozwijam się w tym zawodzie. Pochwalę się, że ukończyłam
kurs czeladniczy, mam także własny salon fryzjerski, a w tym roku ukończyłam
także kurs wizażu
Młodszym kolegom i koleżankom ze szkoły doradzam systematyczność.
Nie zostawiajcie nic na ostatnią chwilę. W szkole zachowujcie dobry kontakt
z rówieśnikami i z nauczycielami.

MARLENA CHWEDORUK
ABSOLWENTKA ZSZ –
ZAWÓD FRYZJER

Z czystym sercem mogę powiedzieć, że mam same fajne wspomnienia!
Zaczynając od fantastycznych ludzi, w mojej klasie, z którymi po dziś dzień
mam kontakt, a kończąc na nauczycielach których wspominam bardzo serdecznie.
Szczególnie mile moją wychowawczynię Małgorzatę „Gogi” Szram - to naprawdę fajna INFORMATYCZKAJ Poza tym ta szkoła ma swój klimat – niespotykany
nigdzie indziej! Ach, no i poranne Rapid’y ze Stokrotki :D
Aktualnie studiuję Informatykę,

a dokładniej Inżynierie Oprogramowania

na WSEI w Lublinie (w zasadzie to zbliżam się już do finiszu i obrony pracy).
Na co dzień pracuje jako Górnik ,a w międzyczasie naprawiam komputery .
Co do rad , po pierwsze MATURA TO BZDURA ! 30 % z egzaminów łatwo
jest otrzymać. Niemniej jednak polecałbym troszkę do książek zajrzeć – tak prewencyjnie :)

MARCIN WOŁOS
ABSOLWENT TECHNIKUM
INFORMATYCZNEGO
OD 3 LAT

[red. Może dla wzorowego ucznia jakim był Marcin ta teoria się sprawdziła,
jednak my ogółem radzimy jednak pilnie się uczyć :))
Po drugie Egzamin zawodowy trzeba zdać! Jest to mimo wszystko, bardzo
przydatna rzecz.
Po trzecie i ostatnie Pani Dyrektor ma zawsze rację :)… no prawie zawsze ;-)

Wspomnień związanych ze szkołą mam naprawdę bardzo wiele. Kto mnie zna wie,
że bardzo lubię siatkówkę. Z moim kolegą Piotrkiem bardzo chętnie w nią graliśmy
do tego stopnia, że czasami w piątkowe popołudnia, gdy dziewczyny z Jagiellończyka miały SKS robiliśmy sobie okienko i przerwę od lekcji i spędzaliśmy 45 minut
w gronie najlepszych i najładniejszych siatkarek w szkole. Aktualnie studiuje budownictwo w Chełmie I rok na PWSZ
Jestem słaby w dawaniu rad , ale spróbuję. Radzę by inni nie olewali nauki, bo widzę po sobie jakie to daje skutki. Jak poszedłem na studia okazało się, że mam
ogromne zaległości głównie z fizyki i matmy.

BARTŁOMIEJ KOT
ABSOLWENT TECHNIKUM
BUDOWNICTWA
OD 1 ROKU

ROZMOWY W TOKU , CZYLI WYWIAD Z...

Wspomnienia wychowawcy

Kilka dni przed dniem klasyfikacji klas
IV, a na kilkanaście dni przed momentem
ostatecznego pożegnania ich ze szkołą spotykamy się z ich wychowawcami.
Trzy panie: Magdalena Krystjańczuk,
Ewa Stefańska oraz Monika Medyńska,
niczym trzy muszkieterki zmierzyły się z serią wcale nie łatwych pytań związanych
z czteroletnią pracąz obecnymi czwartoklasistami, a już niebawem absolwentami.
Właśnie nam zechciały zdradzić jak
układała im się ta współpraca. Dowiedzieliśmy się też co przez ten czas nieodwracalnie
wyryło się w ich pamięci.
Sięgnijmy pamięcią wstecz. Początek września 2012 roku, rozpoczęcie roku szkolnego,
po uroczystym apelu wchodzą panie do klas i… No właśnie, jak panie wspominają pierwsze spotkania ze swoimi klasami?
Pani Ewa Stefańska: Mi los przypisał klasę technikum ekonomicznego. Chociaż zostałam wychowawcą nie po
raz pierwszy w życiu, to byłam w lekkim szoku! Po raz pierwszy zostałam wychowawcą klasy, gdzie są same
dziewczyny, ale od pierwszej chwili poczułam do nich wielką sympatię i tak zostało do dnia dzisiejszego.
Pani Monika Medyńska: Pierwszą rzeczą na którą zwróciłam uwagę była duża liczba uczniów, a także fakt,
że w klasie zdecydowanie liczebnie przeważają dziewczęta. Chociaż początkowo w mojej I TAK byli nieliczni chłopcy, to zastanawiałam się, jak będzie mi się pracować z taką „sfeminizowaną” klasą.
Pani Magdalena Krystjańczuk: Ja miałam problem zupełnie odwrotny. Już w momencie gdy dowiedziałam się,
że w klasie informatycznej, której zostanę wychowawcą będą sami chłopcy, to ogarnął mnie strach. Pomyślałam „Męska klasa. Będzie się działo!’’, jednak po pierwszym spotkaniu z klasą przeżyłam miłe zaskoczenie.
Dwudziestu sześciu chłopców grzecznych, sympatycznych … i równie jak ja przestraszonych.

Jak wiemy szkoła to nie tylko nauka. Czy w ciągu 4 lat uczniowie
z IV TAK, TI oraz TE aktywnie angażowali się w życie szkoły?
Czym wykazali się przez ten niekrótki przecież czas.

Pani Magdalena Krystjańczuk: Moja klasa to typowi informatycy. W pierwszej klasie, ku
mojemu zaskoczeniu, śpiewali podczas apelu. Swoją drogą lubili mnie zaskakiwać. :)
Niezaprzeczalnie przez te 4 lata najbardziej angażowali się Stasio Kowalski i Patryk Gajos,
ale muszę przyznać, że o cokolwiek, kiedykolwiek i któregokolwiek z nich prosiłam nigdy mi
nie odmawiali np. utalentowany plastycznie Mariusz Borys nie raz zrobił niezbędne na apele
dekoracje, a reprezentacyjni Tomek Zabłotny i Łukasz Peciak byli w poczcie sztandarowym.
Pani Ewa Stefańska: Moje ekonomistki były bardzo aktywne.

Chętnie brały udział

w różnych uroczystościach i akcjach, zarówno tych poważnych, mniej poważnych, jak
i całkiem śmiesznych. Były bardzo kreatywne, ja "rzucałam" hasło, a one w mig, zanim
na dobre dokończyłam myśl, wszystko załatwiały. Brały też udział w różnorodnych konkursach
odnosząc mniejsze i większe niezliczone sukcesy. W dodatku nigdy nie odmówiły mi żadnej
pomocy.
Pani Monika Medyńska: Z kolei moje dziewczyny z sukcesami brały udział
w przedsięwzięciach które angażowały i rozwijały ich talenty artystyczne, ale też tych gdzie
liczyły się umiejętności zawodowe. Były laureatkami wielu konkursów plastycznych, tworzyły
piękne projekty ogrodów (nawet dla naszego miasta), a nawet nieobce im były ogólnopolskie
konkursy literackie. Ponadto brały udział w licznych zawodach sportowych. Na tym polu,
z tego co pamiętam, odnosiły sukcesy chociażby w siatkówce czy tenisie stołowym.

W szkole uczą nauczyciele, jednak i oni czasem są edukowani i „wychowywani”
przez swoich podopiecznych. Czego nauczyła się pani od swoich uczniów?

Pani Monika Medyńska: Na pewno nauczyłam się od nich wielu rzeczy. Jedną z nich, chyba
najważniejszą, było to, że mimo obustronnej sympatii we współpracy należy ustalać jasne zasady
i granice, by wspólna praca przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.
Pani Ewa Stefańska: Po pierwsze przeszłam z nimi szybki kurs pokory, cierpliwości, poszanowania dla drugiej osoby. Po drugie poprzez ciągle przebywanie z nimi zarażałam się od nich
optymizmem oraz czerpałam z ich niespożytych pokładów energii, która pomagała mi w codziennym życiu. Będę za tym tęskniła.
Pani Magdalena Krystjańczuk: Poznałam nowe technologie. :)) Teraz umiem skonfigurować
przenośny komputer z projektorem, ustawić dźwięk na projektorze, głośniku i telewizorze. To
wszystko dzięki moim osobistym informatykom, którzy jeszcze dodatkowo pokazali mi, jak bezstresowo podejść do edukacji młodego człowieka.

Pobawimy się teraz w skojarzenia.
Proszę je dokończyć myśl.

MOJA KLASA WYRÓŻNIAŁA SIĘ….
Pani Ewa Stefańska:… pomysłowością, kreatywnością, uporem, pozytywnym

my-

śleniem (Damy radę! Będzie dobrze!).
Pani Monika Medyńska:… polotem artystycznym i różnorodnością osobowości.
Pani Magdalena Krystjańczuk: … wysoką frekwencją, kulturą osobistą i poczuciem
humoru.
OSOBA KTÓRĄ MOŻNA NAZWAĆ „PRAWĄ RĘKĄ WYCHOWAWCY” TO …
Pani Ewa Stefańska: …w zależności zależy od zadań: poważne imprezy i akcje
wierzyć mogłam Patrycji Wiśniewskiej, o sprawy na tak zwane cito, czyli na już

popro-

siłam Kingę Radko, finansami biegle operowała Monika Kierepka, a w sprawach technicznych pomagały Sylwia Kamińska i Dominika Wiśniewska. W zasadzie cały zespół

to

moje prawe ręce. :)
Pani Magdalena Krystjańczuk: …oczywiście Stanisław Kowalski. Zawsze śmiałam
się,że mogę mu śmiało oddać połowę obowiązków wychowawcy.
Pani Monika Medyńska: myślę że nie ma takiej osoby, ponieważ z całą klasą miałam
podobny kontakt i trudno było by mi było kogoś wskazać.

NAJBARDZIEJ PAMIĘTNĄ CHWILĄ W 4-LETNIEJ HISTORII KLASY BYŁ/BYŁA …
Pani Magdalena Krystjańczuk: W pierwszej klasie przed ślubowaniem stałam
i rozmawiałam na Auli z moimi uczniami: Staszkiem Kowalskim, Tomkiem Zabłotnym,
Łukaszem Peciakiem. Mówiłam im, że ładnie wyglądają w garniturach. Staszek odrzekł:
„Jeszcze jeden i możemy trumnę nieść”. Nie zapomnę tego. :)))
Pani Monika Medyńska: …występ na apelu z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Przygotowywałyśmy go wspólnymi siłami z niemałym trudem, ale fajnym efektem końcowym.
Pani Ewa Stefańska:… każda chwila, niemal każda minuta, z moją klasą była wyjątkowa. Wszystkie pozostaną w mojej pamięci.

Jako wychowawca, niemal rodzic, jaką radę na „nową drogę
życia” da pani swoim „klasowym dzieciom”?

Pani Magdalena Krystjańczuk: Zwyciężać mogą ci, co wiedzą że mogą- Trzeba zawsze
wierzyć w siebie i w swoje możliwości. Najważniejsze to się nie poddawać.
Życzę swoim uczniom aby ich życie osobiste układało się jak najlepiej. Aby znaleźli w
życiu prawdziwą miłość i wierną przyjaźń. Życzę im również zdania matury i realizacji planów życiowych i zawodowych.

Pani Monika Medyńska: Chciałabym żeby moje uczennice zapamiętały takie zdanie:
Nie popełnia się błędów – tylko zbiera doświadczenia. Pamiętajcie, w dzisiejszym świecie
jest wiele możliwości które możecie wykorzystać i chciałabym żebyście nie bały się po nie
sięgać.

Pani Ewa Stefańska: Życzę moim dziewczynkom, aby nigdy nie wątpiły w swoje możliwości, a każda chwila w życiu była wyjątkowa. Doświadczenie i wiedza zdobyta w szkole
niech dodaje im odwagi i pomoże dotrzeć do wyznaczonych życiowych celów.

ROZMOWĘ PRZEPROWADZILI:
NATALIA KARASIŃSKA, I TOR
I

KAMILI SOWIŃSKI, I TE

OKIEM OBIEKTYWU
Pożegnania nadszedł czas.
Zdjęcia klasowe absolwentów
Jagiellończyka

To już czas! Kiedyś musiała nadejść ta chwila. Po czterech latach wspólnej nauki
29 kwietnia pożegnaliśmy trzy klasy maturalne. Na pamiątkę wspólnie spędzonych lat przygotowaliśmy projekty zdjęć klasowych wraz z wychowawcami.
Drodzy Absolwenci! Dziękujemy, że byliście! Jeszcze tylko matury i ruszycie w wielki
świat. Nie zapominajcie o Nas i mile nas wspominajcie. Powodzenia w dorosłym życiu! :)

Barański Oskar, Borys Mariusz, Choreń Patryk, Filipczuk Damian, Gajos Patryk, Kowalski Stanisław, Kurteczka Kamil,
Kuśpit Michał, Peciak Łukasz, Smokowski Patryk, Sternik Marcin, Szelepusta Konrad, Szponar Dominik,
Trzeniewski Łukasz, Wawryszczuk Grzegorz, Zabłotny Tomasz, Waszek Paweł

Bobowicz Edyta, Czupryn Dominika, Elert Anite, Gała Aneta, Jachymek Natalia, Kamińska Sylwia, Kierepka Monika,
Kolbus Diana, Kotowska Weronika, Kozieł Małgorzata, Maraszkiewicz Karolina, Marcinek Joanna, Popkiewicz Karolina,
Radko Kinga, Ukalska Małgorzata, Wiśniewska Dominika, Wiśniewska Patrycja, Woźniak Edyta, Woźnica Aneta

Charchol Klaudia, Chmiel Katarzyna, Dziura Katarzyna, Galik Alicja, Górska Angelika,
Kordulewska Angelika,
Marcinek Daria, Patyra Monika, Pietrzela Edyta, Staniak Katarzyna,
Syroka Katarzyna, Świrk Weronika,
Woźnica Agnieszka, Zembrzycka Magdalena

KĄCIK BIBLIOFILA

Nauczyciel poleca
– poczytaj, bo warto!

Często zdarza nam się sięgnąć po jakąś
książkę po tym jak zarekomenduje nam ją
do przeczytania inna osoba. Poprosiliśmy
zatem naszych nauczycieli o to by podzielili
się z nami swoimi doświadczeniami czytelniczymi i polecili jakieś ciekawe pozycje
do lektury.

Witajcie w radioaktywnym piekle – sieci tuneli rosyjskiego metra, które zamieszkują resztki ocalałych po nuklearnej zagładzie, tworząc na stacjach kolejki
wynaturzone, ale fascynujące miasta-państwa walczące między sobą o szczurze
mięso i nienapromieniowaną wodę. W dusznych i ciemnych tunelach przepełnionych zapachem potu oraz świeżej krwi ludzie giną bez śladu, odzywają się głosy
umarłych, a nieliczni ocaleni popadają w obłęd.
Przez

zezwierzęcony

świat

zamieszkały

przez wyrzutków, faszystów, komunistów, satanistów, nawiedzonych mistyków i ludożerców przedziera się młody stalker Artem z misją ocalenia
metra przed szalejącym na powierzchni niebezpieczeństwem.
Zapraszam do postapokaliptycznego świata
powieści, w który wkrada się horror – nie będziecie się nudzić!
Dymitr Glukhovsky Metro 2033. Gorąco polecam :)

Małgorzata Rodziewicz

Polecam waszej uwadze świetnie napisaną, trzymającą w napięciu od początku do końca „Igłę” Kena Folletta.
Sam jej pomysł na fabułę jest genialny w swej prostocie. Pościg
za niemieckim szpiegiem, który dysponuje wiedzą mogącą zmienić
losy wojny jest przedstawiony w taki sposób, że „Igła” zyskała miano klasyki gatunku.
Główny bohater, mimo że jest skończonym draniem, powoli,
lecz skutecznie zjednuje sobie sympatię czytelników. Do tego stopnia, że pewnie niejeden z nich zacznie mu kibicować w jego trudnej
misji, mając nadzieję, że uda mu się wyprowadzić Anglików w pole.
Niestety, gdzie diabeł nie może, tam babę poślę, a to jest przeszkoda,
z którą nie da sobie rady nawet najlepiej wyszkolony agent.
Książkę polecam jako pozycję obowiązkową wszystkim miłośnikom powieści sensacyjnych. Jako nauczyciel języka angielskiego
zalecam przede wszystkim lekturę wersji anglojęzycznej - jej oryginalny tytuł to Eye of the Needle.
Monika Medyńska

„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest dla
oczu niewidoczne”. Słowa te pochodzą z mojej ukochanej
książki Antoine de Saint Excuperyego Mały Książę . Znacie
ją na pewno dobrze lub chociażby pobieżnie. Nie chcę wierzyć, że wcale o niej nie słyszeliście (o zgrozo!).
Choć książeczka może niezbyt imponujących rozmiarów to zawiera w sobie ogrom mądrości i recept na życie,
bo pod warstwą oczywistych zdarzeń kryje się drugie dno
i filozoficzna głębia.
Tytułowy Mały Książę to tak jak wy młody człowiek,
który, próbuje pojąć otaczającą go rzeczywistość, przechodzi pierwszą miłość do zakochanej w sobie egocentrycznej
Róży, ma oddanego przyjaciela w postaci Lisa , a na koniec
czy tego chce musi odejść, a może po prostu dorosnąć?
Polecam wam ją odświeżyć i dokonać pogłębionej, skłaniającej do refleksji lektury.
Emilia Salak.

KĄCIK BIBLIOFILA

KONKURS
Z

PIKTOGRAFIKAMI

Drodzy czytelnicy mamy dla was zagadkę
nawiązującą do klasyki polskich powieści.
Poniżej zobaczyć możecie 8 grafik przedstawiających okładki znanych rodzimych powieści.
Próżno szukać tam tytułu wyrażonego słowem,
jest on natomiast przedstawiony przy pomocy symbolicznego obrazka. Spróbujcie zgadnąć jaka książka kryje się pod każdą z nich.
Dwie osoby , które w dniu 15 maja

po godzinie

1500 jako pierwsze prześlą poprawne odpowiedzi
na maila: bibliotekazsj@wp.pl nagrodzimy nagrod

ą

n i e -

Ilustracje te są projektem Grzegorza Sikory – grafika i autora bloga PiktoGrafiki.com, który obok swojej wiodącej tematyki pracy twórczej rokrocznie stara się poprzez
swoje grafiki angażować w akcje prospołeczne, m.in. te promujące czytelnictwo i literaturę. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z pracami tego autora, bo warto przyjrzeć się im
bliżej. Zwłaszcza tym poświęconym czytelnictwu ;).

Jest on twórcą znanych proczytelniczych kampanii: „Kto czyta nie błądzi.. ”, „Czytając
wychodzimy poza ramy” czy „Książkowe LOVE”. Jedna z nich pod wspólnym hasłem, w
sposób humorystyczny, pokazuje powszechną i częstą, nie tylko wśród uczniów, niewiedzę na temat najpopularniejszych bohaterów i dzieł literackich, albo z kolei następna pokazując statystyki czytelnicze oprawie na wesoło próbuje przekonać do sięgania po książki.

KĄCIK BIBLIOFILA

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?
Redakcja naszej gazetki w ramach konkursu poprosiła uczniów Jagiellończyka
o nadesłanie sloganów reklamujących książki, zachęcających do czytania lub promujących biblioteki.
Poniżej prezentujemy wszystkie zgłoszone propozycje. Wszystkich ich autorów
zapraszamy do biblioteki szkolnej. Autorów kilku w nagrodę czeka ich randka w
ciemno z książkami. Twórców pojedynczych sloganów również czeka niespodzianka. ;)
Drodzy Czytelnicy! Liczymy na to, że dzięki naszym hasłom poczujcie werwę
do czytania. Jeśli nadal będziecie się wahać, może przemówi do was sugestywny
plakat zaczerpnięty ze strony www.kociswiatasd.blox.pl pokazujący nam zalety
czytania książek w interesującym układzie graficznym .

Moje życie , moja chwila,

MANIA CZYTANIA

moja książka.

 Czytając
 Książki
 Niech

możesz więcej.
czytaj - przyszłość chwytaj

książka będzie z Toba

Czytam … i chcę więcej!
Książka najlepszym przyjacielem człowieka
Biblioteka – nasz drugi dom



Książka - przepis na udany dzień



Czytając, masz mózg pod kontrolą



Napisane, by cieszyć

 Czytanie – nowych światów odkrywanie
 Odkryj skarby biblioteki Jagiellończyka już dziś!
 Z książką raźniej iść przez życie.

- Książka - inny wymiar rzeczywistości - Książka - dalej niż jesteś, bliżej niż myślisz
Mam apetyt na dobre książki

To jest miejsce ,które ma pani
Emilka w opiece, mowa tutaj
o szkolnej bibliotece.
My jako uczniowie często tu bywamy i z chęcią książki wypożyczamy.

Książki to jasna strona życia
Czytanie - to tylko początek
Czytanie. Rozsądna alternatywa

CZYTANIE
TO KWESTIA SMAKU

Czytaj, dokądkolwiek zmierzasz.
Czytanie - moc pod kontrolą.
Książka – pokusa inteligencji.

Czytaj książki!
Nie bądź głupi!

Inspiruje nas wiedza
Jak dobrze, że biblioteka
jest tak blisko!
„Przejdź na książkową stronę mocy”

KOOLTURALNIE
Subiektywny przegląd koncertów

Można by stwierdzić że w naszym kraju nastąpiła kradzież. Tak drodzy czytelnicy! Kradzież i to
taka w biały dzień. Otóż narodowi Polskiemu skradziono wiosnę i zmuszono nas do szybkiego przestawienia w tryb letni. Ale przechodząc do rzeczy, jak lato to nie tylko obowiązki w postaci matur czy egzaminów zawodowych, to także czas wolny w którym można się oddać relaksowi w skąpanym słońcem plenerze.
Przedstawiam zatem listę kilku ciekawych wydarzeń muzyczno-kulturalnych przewidzianych w
maju.
Najwcześniej bo już 3 maja czeka nas majówka w Siedliszczu. Widocznie nasze najświeższe
„miasto” pozazdrościło Dody na dniach Cycowa i ściągnęło do siebie Power Play. Nie wiem jak was, ale
mnie tam nie może zabraknąć.
Z kolei ogólnie pojęty lubelski „festiwal kultury studenckiej”, w skład którego zaliczamy Juwenalia, Kozienalia, Kulturalia i Medykalia, będzie trwać praktycznie przez cały maj. Wymienienie wszystkich jego atrakcji byłoby tutaj niemożliwe, więc skupię się na rzeczach według mnie najciekawszych.
4 maja zobaczymy króla Zenka z zespołem Akcent oraz Enej.
5 maja wystąpi niejaki Dżem oraz Lemon - innych dań nie przewidujemy.
6 maja zagrają dla nas Happysad oraz Grubson.
7 maja ten dzień należy do Disco Polo na scenie m.in. klasyka, czyli Boys oraz będący ostatnio na
czasie Czadoman.
8 maja trochę politycznie, bo na scenę wejdzie poseł Kukiz wraz z zespołem Piersi/
Potem długo, długo nic ciekawego…
Aż 14 maja, tak jak rok temu pojawi się duet Bracia Figo Fagot, po nich raper Kaen którego styl
podrabia za granicą niejaki Eminem.
Na koniec wzywam wszystkie koleżanki i kolegów. Korzystajcie z czasu wolnego rozsądnie i z
umiarem oraz godnie reprezentujcie naszą szkołę i pamiętajcie, że dnia następnego czeka nauka. ;)

Dominik Piróg, klasa III TI

PRZYMIARKI LITERACKIE
ODA DO LEKCJI W-F

Gimnastyka – wszystko strzyka,
Akrobacja – rewelacja.
Ćwicz od dziś jak Chodakowska
Będziesz wiotka, będziesz boska
Porozciągaj swe ramiona
Będzie z ciebie zgrabna żona
Orlik zaraz otwieramy
W nożną dzisiaj z raz pogramy.
Wyskoczymy na boisko
Trawa tam skoszona nisko.
Gole sobie ze dwa strzelę
Po tym będzie mi weselej.
Kopnę piłkę het do góry
I przebiję wszystkie chmury.
U nas w szkole hala nowa
Gra tam będzie hardkorowa.
Takie mamy wielkie plany.
Mecz w siatkówkę zaczynamy.

Piłkę zaraz wrzuć do kosza
Nie wyniosą cię na noszach.
Bierz materac, rób przewroty
Dam ci medal do gabloty.
Weź na barki mega piłę
Już nie musisz iść na siłkę.
Biegaj szybko dookoła
Nim cię pani nie zawoła.
Zatańcz walca, rock’n’rolla
Taka jest nauczyciela wola.
Jest dyscyplin co nie miara,
Część jest nowa, część jest stara.
Sorka lubi jak ćwiczymy
A nogami nie włóczymy.
Ćwicz codziennie i jedz zdrowo
Będzie rosło się wzorowo.

Uczennice z klasy III TAK

JAGIELLOŃSKI HUMOR
Uczeń: Sooorko, jak się nazywa taki, no..
kwadrat w trójwymiarze?
Nauczyciel: … sześcian?
U.: O właśnie! Sześcian.

U.: Sorzeeeee….
N.: Hmmm??
U.: Może mi Sor pożyczyć zszywki?
N.: Niech ci będzie. Życzę ci zszywki!
U.: ???

(Na sprawdzianie)
Zadanie: Co to jest instalacja kanalizacji?
Odpowiedź ucznia: „Układ rur nie do tańczenia, tylko do odprowadzania ścieków”.
Notatka nauczyciela: +1 pkt! :)
(wpada zdyszana uczennica do biblioteki)
Uczeń: Dzień dobry! Chcę „Zdążyć przed
panem Bogiem”
Bibliotekarz: Hmmm.. no to powodzenia! :)

(uczeń w bibliotece)
U.: Dzień dobry! Czy są „Ludzie bezdomni”?
B.: (wzdycha) Niestety, pełno ich na świecie.

SZKICOWNIK
OSTATNIE CHWILE W SZKOLE

Krótki komiks w zabawny sposób obrazuje najważniejsze momenty na finiszu szkoły średniej.
Przygotowali go dla naszych czwartoklasistów Uczestnicy Pracowni Rysunku i Malarstwa .

CO WYPADŁO Z SIECI
Jak zwykle, specjalnie dla was przeszukujemy sieć w poszukiwaniu praktycznych informacji i ciekawostek dotyczących
różnych dziedzin życia.
W tym numerze waszą uwagę kierujemy w dwóch kierunkach. Prezentujemy grafiki dotyczące matury oraz zdrowego
trybu życia.
Poznajcie 5 mian, które wprowadzono w procedurach przeprowadzania matur od 2015 r. ( znalezione na stronie .maturzystasggw.pl ). Ponadto możecie zobaczyć na czym polegają różnie w przeprowadzaniu ustnej matury z języka
polskiego w zeszłym i bieżącym roku szkolnym.

W związku z tym, że w kwietniu przypadał Światowy Dzień Sportu, a wiosną intensywniej dbamy o swoją formę i zdrowie, mamy
dla was kilka interesujących informacji.
Na blogu o zdrowym trybie życia www.erynie.pl znaleźliśmy infografikę o tym jak i dlaczego dbać o właściwy poziom wody w organizmie, z kolei instrukcję jak łatwo przygotować zdrowe i pyszne sałatki pobraliśmy na stronie co jeść net.
Maj to czas wytężonej nauki, zwłaszcza dla maturzystów, dlatego pokazujemy wam grafikę z informacją jaka jest właściwa dieta dla
waszego mózgu (informacja opublikowana na nestle.media.pl).
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