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Od Redakcji:
Jak powstał „Stefan” ?
Historia tej gazetki rozpoczęła się
dość nietypowo, bo na przystanku autobusowym. W oczekiwaniu na nasz POJAZD, trochę zmarznięte (ale za to w
dobrych humorach) nawiązałyśmy rozmowę z panią profesor Grażyną Płazak.
Pytałyśmy kiedy ukaże się nowy numer
„Żerowiska”. W odpowiedzi usłyszałyśmy: „wtedy, kiedy go zredagujecie.
Mianuję was uroczyście jego redaktorkami, skompletujcie zespół i pojutrze
zapraszam do mojej pracowni na pierwsze spotkanie nowej redakcji.” Działo
się to 16 lutego o godzinie 15.30. Byłyśmy zaskoczone tą decyzją, ale z chęcią
przyjęłyśmy to wyzwanie :).
Zespół redakcyjny - złożony
przede wszystkim z uczniów klasy I b postanowił m.in. zmienić tytuł gazetki:
„Żerowisko” - to już historia... Teraz
pora na „Stefana”! Dlaczego „Stefan”?
Otóż dlatego, że
• tak miał na imię szacowny patron
naszej szkoły
• Stefan to piękne imię, każdej podoba się dziewczynie :)
• jest inaczej, oryginalniej, tak jakoś
swojsko :)
• tytuł gazetki nawiązuje do statuetek
wręczanych naszym profesorom w
DNIU NAUCZYCIELA
• na Stefana bezkarnie możesz mówić
Stefek, Stefciu, Stefanek w zależności
od humoru :) on się nie obrazi :)
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Znani i lubiani
Jest dziennikarzem. Prowadzi „ Aktualności” i „ Echa dnia” w
TVP3. Prywatnie przyjaciel Kamila Durczoka. O kim mowa?

Na zdjęciu od lewej: Anna Uchnast, Marlena Jaworek, Agata Szewczyk,
Sylwia Kamińska i Marek Czyż

Dnia 16 marca miało
miejsce w Miejskim Ośrodku
Kultury kolejne spotkanie z
cyklu „ znani i lubiani”. W
tym miesiącu gościem był
Marek Czyż. Szczęśliwy mąż
i ojciec mieszka w Siemianowicach Śląskich.
Piechotą do pracy
Niedawno wyrobił
sobie prawo jazdy, jednak
przyznaje się, że do pracy
chodzi piechotą. Interesuje
się głównie polityką, którą
uważa za ciekawą dziedzinę
życia. Gdy pracował w radiu,
uświadomił sobie, że jego
powołaniem jest praca przed
kamerami, dlatego zmienił
zawód.
Podczas wizyty reportera uczniowie szkół ponadpodstawowych zadawali mu pytania z różnych dziedzin.
Głównie dotyczyły one polityki i dziennikarstwa. W roz-

mowę włączali się także nauczyciele :) .
Dziennikarstwo
-to interesujące...
Pan Marek Czyż zachęcał nas, abyśmy studiowali
dziennikarstwo i pracowali w
tym zawodzie, ponieważ jest
to interesująca praca, dzięki
której będziemy mogli wykazać się naszymi zdolnościami
intelektualnymi, a także poznać wielu ciekawych ludzi,
których zwykły, szary człowiek nie mógłby spotkać.
Tego nie nauczysz się w
szkole..
Na zadane mu pytanie: „ Co
trzeba zrobić, aby zostać
dziennikarzem?”, odpowiedział: „ Jeżeli na sali są oso-

by, które chcą zostać dziennikarzami, to powiem, że to
bardzo fajny wybór. To będzie niepedagogiczne, to co
teraz powiem, nauczyciele
będą musieli wam wybaczyć,
albo mnie wybaczyć, żeby
zostać dziennikarzem i z tego
żyć, nie trzeba być szczególnie intensywnie wykształconym, ale trzeba być – przynajmniej w miarę - inteligentnym. To jest egzamin, którego nigdy nikogo nie nauczy
się w szkole. To jest zawód,
którego człowiek uczy się w
praktyce.”
Dowiedziałyśmy się, że
aby zostać dobrym dziennikarzem powinniśmy współpracować z miejscowymi stacjami radiowymi, gazetami,
także pisać do naszej szkolnej :) .
Każdy kandydat na
dziennikarza, pokroju Czyża
lub Durczoka powinien
„zaprzyjaźnić” się z polityką..
Na spotkaniu były poruszane
trudne tematy, jak: monitoring mediów, zachowania polityków w naszym państwie, a
także problemy gospodarcze.
Specjalnie
dla
wszystkich czytelników
„Stefana” zdobyłyśmy autograf Pana Marka Czyża. :)
Agata Szewczyk
Sylwia Kamińska.
Kl. I b
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KARTKA Z KRONIKI SZKOLNEJ
Oj działo się, działo... Stefan chciałby Wam przypomnieć najważniejsze
wydarzenia z życia naszej szkoły w tym roku szkolnym
PAŹDZIERNIK
• 20 października odbyły się zawody rejonowe w tenisie stołowym. „Żeromianki” zajęły
III miejsce. GRATULACJE!!! :) O sukces naszych zawodniczek zadbał prof. Robert Kwiecień oraz prof. Remigiusz Flak.
• Został ogłoszony konkurs na „Najciekawszy wywiad z absolwentem” I LO. Organizatorką konkursu jest Pani prof.. Grażyna Płazak.
• 23 października odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Udział w niej wzięli uczniowie z kl. II b. Opiekunem była Pani prof. G. Płazak.
• 26 października odbył się pierwszy etap olimpiady z chemii; opieka merytoryczna Pani
prof.. R. Wizor
• Od października do lutego trwała szkolna giełda internetowa pod czujnym okiem Pani
prof.. Ewy Warzyńskiej.
•Uczniowie kl. II b uczestniczyli w PARADZIENNIKARSKIEJ Olimpiadzie Sportów Towarzyskich, zorganizowanej przez młodzieżową Wszechnicę Dziennikarską.

LISTOPAD
25 listopada w naszej szkole odbył się dzień kawy przygotowany przez uczniów kl. II a
pod kierownictwem P. prof..M. Zrebny.Zapach kawy unoszący się po korytarzu aż pobudzał
nas do nauki. :D
• Pod opieką Pani prof. Elżbiety Bigajczyk uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie z fizyki.
•W ramach realizacji programu Sokrates Comenius grupa uczniów wraz z opiekunami
prof. J. Pęcak oraz dyr. L. Młodzińskim w dniach 16-19 przebywała w Brukseli.
•

GRUDZIEŃ
• 13 grudnia odbył się VI Finał Spartakiady w siatkówce dziewcząt. Trzynasty nie był jednak pechowy dla zawodniczek naszej szkoły – zajęły one II miejsce!:)
• Konkurs na najbardziej oryginalne drzwi świąteczne. Wszyscy bardzo się starali, ale jak
przystało na (nie do końca) poważny konkurs zwycięzca mógł być tylko jeden, czyli kl. II c.
• 6 grudnia św. Mikołaj zabrał klasę I a i I b na „Spotkanie z X Muzą”. Tym razem mogliśmy bliżej poznać Krzysztofa Zanussiego, który opowiedział nam o trudach swej pracy, po
czym zaprosił na film „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”.
•
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyły się jasełka
przygotowane przez klasę II d pod czujnym okiem księdza Artura Stopikowskiego i Księdza Bartłomieja Koseckiego.
• W Katowicach odbył się Turniej fizyczny, opiekunami uczestników były Panie prof..E.Bigajczyk i
M.Maślak.

STYCZEŃ
• W naszej szkole zorganizowana została zbiórka pieniędzy na WOŚP. Każda klasa starała się w inny sposób
wesprzeć działalność Jurka Owsiaka. Udało się nam zebrać prawie 2 tysiące złotych.
• W styczniu uczniowie klas trzecich świetnie się bawili na studniówce. Zabawa była cudna, ale w uszach ciągle
brzmiała im melodia piosenki „Matura”. Nam pozostaje
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Ależ my się wszyscy kochamy... :) Udowodniliśmy to sobie 14 lutego, kiedy to w Żeromie zadziałała poczta walentynkowa.
•
Pod czujnym okiem księdza Artura
Stopikowskiego i księdza Koseckiego odbyła się Olimpiada teologiczna. Drugi etap miał miejsce w
marcu – zakwalifikowały się do niego dwie osoby z naszej szkoły.
• Do drugiego etapu XXX Olimpiady Języka Angielskiego zakwalifikował się Paweł Mach z kl.
III f, nad którego przygotowaniem czuwała pani prof.. J. Cholewka.
• Na przełomie grudnia i stycznia odbyła się Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
oraz Wiedzy o Unii Europejskiej. Uczestników przygotowywali Pan prof..Henryk Górny i prof.
Krzysztof Lasocki. Finalistą tej pierwszej został Łukasz Dygas z kl. III b, natomiast Tymoteusz
Turlej z kl. III f został finalistą olimpiady wiedzy o UE.
•

LUTY
• Został ogłoszony konkurs na stronę internetową o tematyce powiatu zawierciańskiego. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na koniec maja.
• Krzysztof Pasek z kl. I f zakwalifikował się do drugiego etapu olimpiady informatycznej.
• Odbył się jubileuszowy X Konkurs Ortograficzny, nad którym czuwała prof. Grażyna Płazak,
wzięło w nim udział 39 osób– reprezentantów wszystkich klas.
• 22 lutego był trzeci etap Konkursu matematycznego, którego organizatorami byli Pani prof. M.
Pustułka i kl. IIIe. Finaliści to: z klas pierwszych– Anna Kornasiewicz i Krzysztof Pasek; z klas
drugich- Monika Wawrzyńczak; z klas trzecich— Mateusz Koroś.
• 21 lytego odbyła się sesja popularnonaukowa zorganizowana przez SKKJ, opieka merytoryczna
Pani prof..G.Płazak
MARZEC
• 16 marca odbył się Konkurs matematyczny Kangur. Czekamy na ogłoszenie wyników.
• Ogłoszono wyniki konkursu na „Najciekawszy wywiad” z absolwentem Żeroma.
• Wyłoniono Mistrza Ortografii.
• 16 marca grupa uczniów pod opieką prof.. Krzysztofa Lasockiego wyruszyła do MOKu na spotkanie z dziennikarzem Markiem Czyżem.
Dorota Firek kl. I b

Najlepsi w szkole
Przedstawiamy Wam ranking najlepszych uczniów naszej szkoły po pierwszym semestrze (choć to już połowa drugiego :) ). Ciekawe jak ta lista będzie wyglądała na koniec roku... Więc drogie Kujonki nie spoczywajcie na laurach, ale bierzcie się ostro do nauki :)
I Krzysztof Pasek, I f 5,08
II Michał Toruński, I a 5,00
II Anna Kornakiewicz, I e 5,00
III Katarzyna Mocherek, II a 4,90
IV Anna Uchnast, I b 4,83
IV Marlena Jaworek, I b 4,83
V Katarzyna Janoska, I c 4,75
VI Izabela Woźniak, II b 4,73
VII Mateusz Koroś, III b 4,72
VII Tymoteusz Turlej, III f 4,72
VIII Aleksandra Nawrot, I e 4,70
IX Martyna Kołtun, III b 4,60
IX Justyna Bzdęga, II a 4,60
X Agata Szewczyk, I b 4,58
XI Karolina Łabuś, II e 4,57
XII Małgorzata Kurkowska, III d 4,55
XIII Ewelina Bednarz, III b 4,54
XIII Kamil Nowak, III b 4,54
XIV Monika Kleszcz, II b 4,53

XV Paulina Rasztabiga, I a 4,50
XV Aleksander Kopeć, I b 4,50
XV Magdalena Zawała, I b 4,50
XV Katarzyna Pustuł, II d 4,50
XV Małgorzata Adamczyk, II e 4,50
XV Emil Mędrek, II e 4,50
XV Katarzyna Bohacz, III e 4,50
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„Z Jury w Góry” czyli esencja miłości do wypraw.
17 lutego br. w dniu 26
rocznicy zimowego zdobycia
Mount Everest Towarzystwo
Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, I LO im. Stefana
Żeromskiego i Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” zorganizowali spotkanie pod hasłem „ Z Jury w Góry”. Była
to już druga edycja spotkań
eksploratorów krajowych i
światowych szlaków górskich.
Atrakcje imprezy
Podczas kilkugodzinnej prezentacji slajdów, zdjęć oraz
filmów można było zapoznać
się z osobliwościami przyrodniczymi terenów jurajskich i
górskich. Imprezę uświetniła
grupa „THIS SIDE UP JEZZ
QUARTET” mini koncertem
jazzowym, który stworzył
wspaniałą i niepowtarzalna
atmosferę. O popularności
prezentowanej tematyki
świadczy fakt, iż do zawierciańskiej sali widowiskowej
przybyli nie tylko mieszkańcy
miasta, ale również goście z
innych miejscowości województwa śląskiego oraz Warszawy.

wystąpienia przed
publicznością
słynny himalaista
ciekawie opowiadał o przeżyciach
jakie związane
były z jego licznymi wyprawami.
Niektóre z nich
mroziły i zapierały dech, zwłaszcza, że dotyczyły
warunków w jakich śmiałkowie
musieli funkcjonować. 40 stopniowy mróz i suche powietrze nie
były jedynymi
przeszkodami w
drodze na dach
świata.
Co na Jurze?

Wśród atrakcji przygotowanych na ten wspaniały wieczór znalazł się także krótki
pokaz multimedialny na temat form ochrony i atrakcji
Jury, przygotowany przez
Dorotę Okoń i Ewę Oleś z
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się stoisko wydawniSpotkanie oko w oko z...
cze Parków, na którym możZaproszony na spotkanie hi- na było bezpłatnie pozyskać
malaista Krzysztof Wielicki ciekawe publikacje. Ogromne
wrażenie na uczestnikach imzostał wyróżniony honorowym członkostwem TMZZ. prezy „z Jury w Góry” zrobił
Akt nadania wręczył gościo- pokaz ratownictwa górskiego
Beskidzkiej Grupy GOPR w
wi prezes Witold Brodzik.
składzie Damian Król, AnKrzysztof Wielicki jest piątym człowiekiem na świecie, drzej Gola, Remigiusz Anktóry zdobył Koronę Himala- gielski oraz Waldemar Jagiełjów, czyli 14 szczytów powy- ło. Ponadto goprowcy przeżej 8000 m n.p.m . W trakcie prowadzali wśród najmłod-

szych konkurs, w którym
uczestnicy zostali nagrodzeni
kamizelkami profilaktycznymi. Spotkanie miało charakter
edukacyjny, a celem jego było zachęcenie młodego pokolenia do aktywnego spędzania
wolnego czasu. Animatorem i
pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest pan Marcel Ślusarczyk, który potrafi zarazić
ideą mądrej miłości do gór
wielu licealistów i studentów
zaangażowanych także w organizacje spotkań. Zapaleni
miłośnicy tematyki górskiej
opuścili MOK około godziny
24 po projekcji filmu fabularnego „Himalaje”.

Maciej Kopaszewski
Aleksander Kopeć
Kl. I b
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Bonjour Żerom, czyli wycieczka do Francji
02.03.2006r. czwartek,
godzina 15.00 grupa wybrańców z I LO i innych szkół
stawia się na zbiórkę pod zawierciańskim MOK-iem. Cel:
długo oczekiwana wycieczka
do Francji :). Tak poważnie
to po sprawdzeniu autobusu i
„stanu” :) kierowcy wyruszamy w podróż autobusem do
stolicy mody, czyli Paryża.
Organizatorami są Pani prof.
Ewa Warzyńska i Urszula
Ogórek, są też z nami Pani
wicedyrektor Bożena Bańska
i prof.. Mariola Janus.
Po dwudziestogodzinnej jeździe i przejechaniu granic: niemieckiej i francuskiej,
dojechaliśmy do Epernay –
stolicy szampana. Zwiedziliśmy piwnice słynące z jego
produkcji. Oczywiście bez
degustacji się nie obyło :).
Później przejazd do Remis,
gdzie znajdowała się przepiękna katedra, w której odbyła się koronacja większości
królów francuskich (nie tak
jak twierdzi wielu- w NotreDame w Paryżu). Gdyby nie
śnieg i nie za ciekawa pogoda, na pewno pobylibyśmy
tam dłużej, ale trudno – jeszcze wiele było przed nami :).
Wreszcie Paryż !
Drugi dzień: PARYŻ –
na to czekaliśmy. Luwr –
skarbnica wszelkich arcydzieł
m.in. słynna Mona Lisa czy
Wenus z Milo. Nie da się opisać tego widoku, po prostu
cudownie. Obliczyliśmy, że
gdybyśmy chcieli oglądać
każde z tych dzieł przez minutę, to zajęłoby nam to około miesiąca (to taka ciekawostka :)). Po zwiedzaniu

Luwru, skierowaliśmy się w
stronę perfumerii Fragonard,
gdzie „wąchaliśmy” piękne
zapachy na każdą okazję :).
Później na Montmarte, gdzie
znajduje się piękna bazylika
Sacre – Coeur (z której jest
widok na Paryż) i plac, na
którym artyści malują swoje
dzieła. Następnie
Plac Pigalle ze
słynnymi kasztanami :), Moulin
Rouge i nareszcie
coś, co najbardziej
kojarzy się z
Paryżem, czyli
oczywiście Wieża
Eiffla.
Ale tu wysoko ...
Pięknie oświetlona
budowla, której
projekt wykonał i
nadzorował jej budowę w 1889r. Gustaw Eiffel. Każdy
z nas wjeżdżając na
górę, miał stracha,
ale widok z samego
wierzchołka rekompensował nam
wszystko. Na koniec dnia odbyliśmy rejs statkiem
po Sekwanie.
Dzień trzeci rozpoczęliśmy od zwiedzania cmentarza
Pere-Lachaise, gdzie znajduje
się grób naszego słynnego
kompozytora Fryderyka Chopina. Następnie udaliśmy się
w stronę katedry NotreDame, po drodze zwiedzając
Centrum Pompidou, które
nazwane jest „rafinerią sztuki” z powodu swojego dosyć
charakterystycznego wyglądu. Katedra Notre-Dame była

cudowna tak na zewnątrz jak
i wewnątrz. Wszyscy czekaliśmy na spotkanie ze słynnym
„Dzwonnikiem”, ale niestety
go nie było :) Potem dotarliśmy do Musee d’Orsay gdzie
mogliśmy obejrzeć dzieła takich artystów jak Manet, Monet, Degas czy van Gogh. Na-

stępnie Łuk Triumfalny o wysokości 16 piętrowego wieżowca. Jest naprawdę wielki
masywny. Były na nim wyryte nazwy miast, w których
stoczył bitwy Napoleon i nazwiska oficerów armii cesarstwa, których chciał w ten
sposób uhonorować. Znaleźliśmy nawet nazwiska polskie-
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- np. Kniaziewicz czy Poniatowski. Kiedy już obejrzeliśmy piękny widok z Łuku
Triumfalnego na Paryż, udaliśmy się do La Defense- bardzo nowoczesnej dzielnicy
Paryża. Obejrzeliśmy wielki
Grande Arche i wspaniałe
wieżowce, które są tam budowane już od roku 1969.
Na koniec udaliśmy się
do pięknych Ogrodów Wersalu. Widok po prostu niesamowity, każda nawet malutka
trawka była przycięta na odpowiednią długość. Do środka, niestety, nie weszliśmy,
bo nie zdążyliśmy, ale oczywiście pocieszyliśmy się tym,
że zostały nam jeszcze 2 dni
przecudownych atrakcji :)
W czwartym dniu był
wyjazd do zamków w Dolinie
Loary. Zaczęliśmy od katedry
w Chartres, następnie poje-

chaliśmy do 3 zamków, ale
mnie najbardziej podobała się
wspaniała prywatna rezydencja o oryginalnym wystroju
wnętrz, czyli zamek w
Cheverny i piękny, baśniowy
zamek w Chambord.
Baśniowa kraina Disneyland
Nadszedł ten dzień, na
który wszyscy czekaliśmy...
wyjazd do Disneylandu:)
Baśniowa kraina, przecudowny wielki plac zabaw nie tylko dla przedszkolaków! Licealiści też się tam świetnie bawili, sprawdziłam to empirycznieJ Kolejki, karuzele,
łódki wszystko to było wykreowane na świat Disneya.
Każdy chyba zna z bajek
Myszkę Mickey, Kaczora
Donalda, Goofiego, Królewnę Śnieżkę i wielu innych, w

każdym razie my mogliśmy
ich wszystkich zobaczyć na
żywo w paradzie, w której
szli przez środek tego wspaniałego parku rozrywki. Moc
sklepów z wszystkim, co tylko mogliśmy sobie wymarzyć, kawiarnie z pyszną czekoladą... mmmJ nie da się
tego opisać słowami.
O godzinie 20.00 wyjazd do Zawiercia i znów 20
godzinna jazda i powrót do
szarej rzeczywistości... No
cóż wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Wyjazd naprawdę się udał! Gdyby tylko
było troszkę cieplej..., ale nie
narzekaliśmy, ogrzewał nas
widok tych wszystkich cudownych miejsc i rzeczy.

Katarzyna Majdziak
Kl. II b

Wyniki X Szkolnego Konkursu Ortograficznego
Już po raz dziesiąty 23 lutego 2006r. - odbył się
w naszej szkole Szkolny
Konkurs Ortograficzny, którego organizatorką jest Pani
prof. Grażyna Płazak; jest
także autorką tekstów. Dyktando pisało 39 uczniów wybranych przez nauczycieli
j.polskiego. Spośród nich do
drugiego etapu zakwalifikowało się 8 uczniów. Byli to
ci, którzy popełnili najmniej
błędów – od 6-8. Byli też rekordziści, którzy popełnili ich
bardzo dużo- 28. Uczestnicy
drugiego etapu pisali kolejne

dyktando... Oto wyniki:
Mistrzem ortografii w
I LO został jednoznacznie
Piotr Jurczyk z kl. II b, powtarzając w ten sposób swój
sukces odniesiony w poprzednim roku. Wyróżnienia
natomiast otrzymały Anna
Lis z kl. I a i Katarzyna
Rasztabiga z kl. III a. Gratulujemy!
Laureaci otrzymają
dyplomy oraz nagrody książkowe.

PS W tym roku po raz pierwszy do konkursu przystąpili
nauczyciele. Został dla nich
przygotowany odrębny test.
Obydwa teksty tegorocznego
konkursu można przeczytać
na gazetce SKKJ- pierwsze
piętro.
Wszyscy uczestnicy
X Szkolnego Konkursu Ortograficznego otrzymali pakiety
edukacyjne, na które składały
się:
- teksty dyktand
Aneksy do Słownika Ortograficznego
- Nieuporządkowany Poradnik
Językowy-tekst do ćwiczeń
- Poradnik Językowy SKKJ
nr 2 ,2006
7

KĄCIK POETYCKI
W „Stefanie” znalazło się też miejsce dla waszej twórczości. Na tych stronach
będziecie mogli przeczytać utwory napisane przez was samych oraz waszych
kolegów i koleżanki. Zachęcamy wszystkich do pisania. Utwory szczególnie
interesujące opublikujemy na łamach „Stefana”.

„Przysięga Hipokratesa”

Produkcja adrenaliny!
Wyostrzenie zmysłów!
Dopływ krwi do ust!
Przyspieszone bicie serca!
Wyłączenie świadomości!
Niestety. To koniec, zanotujcie godzinę zgonu. Kiedy człowiek naprawdę się zakocha,
medycyna jest bezradna.

Gdzie toczy się życie?
Dlaczego trzeba w nim walczyć?
Jak zamordować by nie zabić?
Może to dla nas zbyt trudne?
Samurajski miecz przetnie zgromadzenie
Słabość zabije odwagę
Gdy jesteś sam zabijesz i nie zamordujesz
Gdy jesteś w grupie popełnisz zbrodnię
Biegnie porzucony pies.

„Elegia 2”

„?”
Czy ktoś weźmie na ręce
Naręcze rysowanych róż
Czy ktoś podniesie je z ziemi
Czy ktoś dostrzeże w nich
Miłość
Czy ktoś uzna tę Miłość
Za prawdziwą
Nie chcę by ktoś to zrobił
Me serce już do ciebie należy
A naręcze rysowanych róż
Są tylko twoje
Lecz po co Ci
Nędzna, choć pełna Miłości rysowana róża
Stworzona ręką jakiegoś Wierszoklety
Lecz pamiętaj o jednym
Bardzo Cię Kocham

Czy pamiętasz te zgilotynowane Róże
To te same Róże, które kiedyś rysowałem
Dla Ciebie
A teraz
Sama wiesz
Czy pamiętasz to drzewo cierniowe z mojego
zeszytu
Teraz z tego drzewa jest dębowa trumna
A w niej
Sama wiesz
Czy pamiętasz ten kamień, który dawniej toczył się przez moją duszę
Ten sam kamień jest teraz moim grobem
A w nim
Sama wiesz
Aniele
Nadziejo
Inspiracjo
Ukochana

Autor:
Damian Domżalski
Kl. I b
„Święta Cytadela”
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MAŁA AKADEMIA FILMOWA
W naszej szkole już od dwóch lat, w ramach Małej Akademii Filmowej, uczniowie wraz z prof. Mariolą Janus raz w miesiącu wyjeżdżają do kina Helios w Katowicach. Każdy film jest poprzedzony wykładem lektora z wyższych uczelni. Dzięki temu
uczestnicy mogą rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę.

Duma i uprzedzenie

22 lutego 2006 roku,
w środę wybraliśmy się do
kina Helios w Katowicach w
ramach Małej Akademii Filmowej. Autokarem z Zawiercia wyjechaliśmy ok.
godziny 10.00. Wszyscy byli
przygotowani na czterogodzinny bollywoodzki film pt.
,,Czasem słońce czasem
deszcz”, toteż nikt nie zapomniał zabrać ze sobą czegoś
do jedzenia. .
Gdy weszliśmy na
salę kinową i zajęliśmy wyznaczone miejsca, na scenie
pojawił się jak zawsze doktor
Koziołek, który wprowadzał
nas w klimat filmu, wyjaśniał
znaczenie scen, przedstawiając jego zarys. Tym razem
jednak powiadomił nas, że ze
względu na długość (cztery
godziny) zobaczymy, gatunkowo podobny, również przypominający disneyowską bajkę, wywodzący się rodem z
Bollywood film pt. ,,Duma i
uprzedzenie”.
Tysiąc filmów rocznie...
Doktor opowiedział
nam, czym charakteryzują się
filmy bollywoodzkie, i że
rocznie produkuje się ich,

uwaga… tysiąc, dla porównania podam, że Hollywood
produkuje 700 filmów rocznie.
Pocałunki ? - wykluczone!
Nie wiem czy wiecie,
ale w tych filmach nie ma
scen pocałunków, jedyny pocałunek, jaki zobaczyłam był
w czoło. Poza tym te filmy
opierają się przede wszystkim
na tańcu i śpiewie, jednak nie
wolno ich mylić z musicalami. A teraz o samym filmie:
Jego reżyserem jest Gurinder
Chadza, współtwórca scenariusza na podstawie powieści
Jane Austen. W główne role
wcielają się aktorzy tak naprawdę mało znani, jedynym
rozpoznawalnym szerszej publiczności aktorem był Naveen Andrews, grający Balraja
Bingleya, znany z kasowego
amerykańskiego serialu ,,Zagubieni”, w którym gra
Sayida Jarrah.
Jak to w bajkach bywa...
Młody i bogaty Amerykanin, Will Darcy, wyjeżdża do Indii ze swoim przyjacielem Balrajem, który został
świadkiem na ślubie. Na uro-

czystości pojawia się też rodzina państwa Bakshi. Pani
Bakshi za wszelką cenę chce
wydać za mąż swoje cztery
córki, a ślubna uroczystość
jest świetną okazją do tego,
by na niej znaleźć potencjalnych mężów. Balraj z łatwością daje się wplątać w chytry
plan pani Bakshi, z Darcym
sprawa jest o wiele bardziej
skomplikowana. Co więcej,
lekceważąco odnosi się on do
Lality, jednej z córek pani
Bakshi, która uważa go za
nadętego snoba... I jak to w
bajkach bywa tak w tym filmie, mimo że bohaterowie się
w sobie zakochują to udają
zaciekłych wrogów i obrońców swoich racji. Wszystko
jednak kończy się szczęśliwie. Film trwał dokładnie 111
minut, jednak uważam, że nie
był to czas stracony, gdyż
takie lekkie filmy, kończące
się szczęśliwie są nam potrzebne, by oderwać się od
rzeczywistości i puścić wodze
fantazji…

Monika Krupa
Kl. I b
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MAŁA AKADEMIA FILMOWA
Lawendowe Wzgórza

15 marca spod Żeroma wyruszył bus. Dokąd on i kogo wiózł? Otóż wyruszyli nim uczniowie naszej
szkoły pod opieką prof. Marioli Janus na projekcję filmu zrealizowaną w ramach projektu „Małej Akademii
Filmowej” . Nasza Redakcja dowiedziała się z poufnych źródeł, ze tym razem wykładu nie przedstawiał lubiany przez wszystkich uczestników Akademii profesor Koziołek, tylko „jakaś baba”:). Żeromiacy z tej wyprawy
dowiedzieli się co nieco o sztuce pisania scenariusza.
W marcu Akademia przedstawiła film pt. „Lawendowe Wzgórza”. Poniżej przedstawiamy recenzję uczestniczki seansu filmowego- Moniki Wystrychowskiej z klasy II B.

„ Lawendowe Wzgórza”, dramat obyczajowy powstał na podstawie opowiadania: „Ladies in Lavender”
Williama J. Lock’a, na które
przypadkowo natknął się reżyser Charles Domce. Film
ten to debiut reżyserski
Charlsa, który wcześniej stał
po drugiej stronie kamery jako aktor m. innymi w filmie
„Gosford Park”.
Polski rozbitek w
amerykańskim filmie
Akcja filmu toczy się
w Kornwalii w Wielkiej Brytanii w 1936 roku. Europa
„wrze”, ale tu życie toczy się
swoim rytmem i rzadko zdarza się coś niezwykłego.
Punktem kulminacyjnym filmu jest moment, kiedy Janet i
Ursula- dwie siostry w podeszłym wieku znajdują na plaży rozbitka, który okazuje się
być Polakiem uciekającym z
europy. Chłopak ma na imię
Andrea. Podobnie jak jedna z
sióstr - Janet, włada językiem
niemieckim, co pozwala mu

porozumieć się z paniami.
Staje się mile widzianym gościem, a w miarę upływu czasu domownikiem.
Ukryte zdolności Andrei
Okazuje się, że młodzieniec jest niezwykle utalentowanym skrzypkiem, który dzięki swej muzyce zjednuje sobie sympatię mieszkańców wioski. Jest wśród
nich malarka, Olga, piękna i
interesująca kobieta, siostra
znanego skrzypka, która postanawia pomóc młodemu
człowiekowi w karierze. Prędzej czy później młodzieniec
będzie musiał opuścić dom
sióstr, ale nie będzie to łatwe,
zwłaszcza, że dla Ursuli
chwile spędzone w jego obecności mają ogromne znaczenie.

dzą za późno, kiedy wydaje się, że
na nic już nie warto czekać. Mimo
swej romantyczno- nostalgicznej
otoczki film ten nie należy do kina
familijnego, za dużo tu niuansów i
subtelnie zarysowanych emocji.
Wiele w filmie opiera się na niedomówieniach, spojrzeniach, gestach.
Niewiele mówi się o uczuciach, ale
to one są najważniejsze. Największą zaletą „Lawendowych Wzgórz”
jest świetne aktorstwo. Judi Dench
w roli przeżywającą spóźnioną namiętność Ursuli jest doskonała.
Daniel Brüh świetnie sprawdził się
w roli skrzypka Andrea. Pełne uroku zdjęcia i wspaniała muzyka klasyczna dopełniają całość, tworząc
niepowtarzalny klimat, jaki obecny
jest w tej subtelnej, spokojnej opowieści. Gorąco polecam Wam ten
film!

Monika Wystrychowska
Klasa II B

Czym wyróżniają się
Lawendowe Wzgórza?
„Lawendowe Wzgórze” w
reżyserii Charlsa Domsa to film
szczególny. Kameralna, utrzymana
w bajkowej konwencji historia opowiada o uczuciach, które przycho-
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SESJA SZKOLNEJ KOMISJI KULTURY JĘZYKA
Szkolna Komisja Kultury Języka, w
skład której wchodzą uczniowie
klasy II B, zorganizowała 21 lutego
2006 roku sesję popularnonaukową,
której temat brzmiał: „Ślady dawnej polszczyzny w pieśniach religijnych i patriotycznych”. Temat
poprzedzony był mottem z powieści poetyckiej Adama Mickiewicza
„Konrad Wallenrod”:
„Płomień rozgryzie malowane dzieje,
skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało”.

użyczył nam także kolega z klasyKuba Rowecki. Słowniczek archaizmów przygotowały: Magdalena
Golba i Patrycja Janda.

•

Pieśni religijne i patriotyczne •
skarbnicą naszego języka
Celem części historycznej
naszej sesji było pokazanie, ze ciągle jeszcze śpiewane w różnych
okolicznościach pieśni religijne i
patriotyczne są skarbnicą naszego
języka, którą należy chronić i ciągle
poznawać. Jest w niej wiele archaizmów, które ŻYJĄ(!), kiedy śpiewamy „Bogurodzicę” czy
„Mazurek Dąbrowskiego”:

•
•

pospolitej Polskiej o ustanowieniu roku 2006 Rokiem Języka
Polskiego
Informacja o Radzie Języka
Polskiego
Nieuporządkowany Poradnik
Językowy – tekst do ćwiczeń
Słowniczek archaizmów
Poradnik Językowy SKKJ, nr 2
(luty 2006)

Jako członek SKKJ bardzo się
cieszę, że efekty naszej- często naprawdę ciężkiej- pracy pod kierunkiem
Pani prof. G. Płazak są wiMiędzynarodowy Dzień
doczne
i dają nam wiele satysfakcji.
Języka Ojczystego
Działalność SKKJ oraz zredaSesja odbyła się w dniu, w
gowany przez nas drugi numer Poktórym przypada Międzynarodowy „Za twoim przewodem złączym się radnika Językowego został wysoko
z narodem [...]
Dzień Języka Ojczystego. Zostali
oceniony przez przewodniczącą
na nią zaproszeni przede wszystkim Przejdziem Wisłę, przejdziem War- Komisji Dydaktycznej przy Radzie
uczniowie szczególnie zaintereso- tę,
Języka Polskiego Uniwersytetu
Będziem Polakami”
wani językiem polskim, a także ci,
Śląskiego – Panią dr hab. Helenę
którzy starają się dbać o polszczy- Śpiewając „Rotę”, słyszymy:
Synowiec.
znę w swoim otoczeniu. Swoją
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
To cieszy i zachęca do dalszej
obecnością zaszczycili nas także
nie damy pogrześć mowy [...]
pracy.
Pan dyrektor Lech Młodziński, Pan pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg”
wicedyrektor Stanisław Pawlikiewicz, panie profesor: Aleksandra
Dawne pieśni- śpiewane
Stolecka, Mariola Janus, Pan prof. dzisiaj- są taką „Arką Przymierza
Andrzej Syc oraz ks. Bartłomiej
między dawnymi a młodszymi laKosecki.
ty”- jak pisał Adam Mickiewicz. To
Niezorientowanych informu- w nich- jak w kawałku bursztynujemy, że SKKJ powstała w paźzachowane są ślady dawnego życia
dzierniku 2004 roku w klasie I B
naszej Ojczyzny- Polszczyzny.
(obecnie II B) z inicjatywy Pani
prof. Grażyny Płazak. Podobnie jak Język „podstawowym składw ubiegłym roku szkolnym SKKJ nikiem tożsamości Polaków i
spotyka się co tydzień(w tym roku
dobrem kultury narodowej
w czwartki) w sali 75- po sześciuOstatnia część sesji była
lekcjach. Jest to już nasza druga
sesja. Temat poprzedniej- zorgani- poświęcona współczesnej polszczyźnie. Uchwała Senatu Rzeczyzowanej w lutym 2005 rokubrzmiał: „Polszczyzna blisko nas”. pospolitej Polskiej z 23 grudnia
Monika Kleszcz
Przygotowania do tegorocz- 2005 roku o ustanowieniu roku
Kl. II b
2006 Rokiem Języka Polskiego
nej sesji trwały od listopada. Najpierw ustaliliśmy zakres tematycz- zobowiązuje wszystkich Polaków
do nieustannej troski o nasz język,
ny, a potem zajęliśmy się analizą
językową i genezą wybranych tek- który „jest podstawowym składniPS Jeżeli ktoś z czytelników
stów. I tak powstało wiele interesu- kiem tożsamości Polaków i dobrem
chciałby się do nas przyłączyć, zdojących referatów, które zostały wy- kultury narodowej”.
Po zakończeniu sesji wszy- być dodatkową wiedzę na temat
głoszone przez: Monikę Kleszcz,
scy jej uczestnicy otrzymali mate- współczesnej polszczyzny to zapraKatarzynę Majdziak, Ewelinę
szamy w każdy czwartek – po 6
riały w tzw. „Pakiecie EdukacyjMaroń, Annę Gwóźdź, Katarzynę
lekcjach – do pracowni j. polskiego
nym”, który tworzyły:
Piwowarską, Dagmarę Kozę oraz
Karolinę Staroń. Swojego głosu
• Treść uchwały Senatu Rzeczy- nr 75
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Przejrzysta Polska?
Jak wszyscy wiedzą a jak
nie, to dowiedzą się z niniejszego artykułu - w tym roku
szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego „Przejrzysta Polska”
organizowanego przez Gazetę
Wyborczą, Fundację Agora
S.A, Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności, Fundację
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy.
„Przejrzysta Polska” -co to
za program?
Jest to cześć programu antykorupcyjnego finansowanego
dzięki porozumieniu rządu
Stanó w Zj ednocz o n ych
i Rzeczpospolitej Polskiej.
Projekt ten prowadzony we
współpracy z programem
„Przeciw Korupcji” organizowany przez Fundację im. Stefana Batorego ma na celu zaznajomienie obywateli naszego kraju -w tym i nas
uczniów - z problemem korupcji. W ramach projektu
uczniowie powinni dowiedzieć się, jakie są zasady
funkcjonowania państwa prawa, na czym polega korupcja,
jakie są jej przyczyny i skutki
oraz jak można z nią walczyć.
Dzięki programowi szkoła
zaplanowała kilka zajęć,
w których brać udział będą
uczniowie z klas zgłoszonych
do programu. Są to m.in. :

spotkania z gośćmi takimi
jak policjanci, prawnicy,
dziennikarze i urzędnicy
• cykl zajęć pod tytułem
„Kształcenie Obywatelskie”
• małe formy aktorskie, mini sceny propagujące wzorce
postępowania (zachowań)

•

To już zrobiliśmy
Nie myślmy jednak, że
to tylko plany. Niektóre
z zadań zaplanowanych na
ten rok już zostały wykonane.
Zapytacie jakie? Już piszę.
Klasy I „B” i II „?” uczestniczyły w sesji rady miasta i
mogły się przekonać jak podejmowane są najważniejsze
decyzje. Przeprowadzona została ankieta na temat korupcji a niektórzy wychowawcy
klas przeprowadzają pogadanki na jej temat. W programie bierze udział nasza gmina i powiat. Po zakończeniu
projektu i wypełnieniu
wszystkich zadań powierzonych 775 samorządom -w
tym i naszemu, gminy
i starostwa otrzymają certyfikaty uczestnictwa w akcji a
także znajdą się na zaszczytnej mapie
przejrzystości.
Walka z korupcją to trudna
sprawa, ale warta poświęceń.
Korupcja na pierwszy rzut
oka może wydawać się niegroźna, lecz jest to plaga
niszcząca nasz kraj.

Rumunię, więc nie ma się
czym cieszyć. Jaki jest twoim
zdaniem poziom korupcji w
Polsce? Czy znasz kogoś, kto
bierze łapówki? Czy znalazłeś się kiedyś w sytuacji, w
której musiałeś wręczyć łapówkę? To tylko przykładowe pytania z przeprowadzonej ankiety. Spróbuj sobie na
nie odpowiedzieć. I zastanów
się czy dawanie lub branie
łapówek jest pozytywnym
zjawiskiem czy też na odwrót. Czy naprawdę niczego
nie da się zmienić? Plaga
korupcji jest ogromna. Co
trochę słyszymy w telewizji o
kolejnych aferach, że ten da
temu a tamten następnemu.
Skończę stwierdzeniem, które
jest hasłem przewodnim programu „Przeciw Korupcji”.
NIE DAWAJ. NIE
BIERZ.
By dowiedzieć się więcej,
odsyłam na stronę internetową naszej szkoły -Programu „Przejrzysta
Polska” i Fundacji im. Stefana Batorego oraz do zarządców programu w naszej szkole czyli mgr Małgorzaty Zrebny i mgr Grażyny Zawały.

Dlaczego warto walczyć
z korupcją?
W Indeksie Percepcji Korupcji Transparency International
Polska zajmuje miejsce
w połowie skali (miejsca od
39 do 70), ale z Europy Środkowej wyprzedziliśmy tylko

Arkadiusz Michnowski
Kl. I b
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Konkurs „Najciekawszy wywiad z absolwentem”- rozstrzygnięty!!!
Konkurs pod takim hasłem został w naszej szkole ogłoszony przez Panią prof. Grażynę Płazak po raz trzeci. Na początku kwietnia będzie ogłoszona jego czwarta edycja. W tym
roku zostało zgłoszonych 15 prac. Po wnikliwym ich przeczytaniu komisja konkursowa w
składzie: Pani prof. Iwona Borecka oraz Grażyna Płazak postanowiła przyznać wyróżnienia
następującym autorom:
Zespół: Natalia Brojerska
kl. I f
Agnieszka Przybylska
Zespół: Karolina Dylowska
Andrzej Chwalba

kl. II b

Barbara Goławska kl. II c
Agata Horbatowska kl. I a
Natalia Niedźwiedzka kl. II b
Poniżej zamieszczamy fragmenty wywiadów, które przeprowadzili Karolina Dylowska i Andrzej
Chwalba z Panią Dagmarą Janus, która I LO ukończyła 21 lat temu oraz Barbara Goławska z Panem Januszem Szotą, który do szkoły chodził ponad 50 lat temu.
Barbara Goławska: Jak wyglądały lekcje w tak już odległych czasach dla dzisiejszej młodzieży? Czy
przypomina Pan sobie jakieś zabawne historie?
Janusz Szota: W początkowym okresie mojej nauki w liceum, lekcje zaczynały się od porannej
modlitwy (...).
B.G.: Nauka nauką, ale przecież dla wielu uczniów szkoła to nie tylko odrabianie prac domowych i
„wkuwanie na klasówki”. Czy pół wieku temu Żeromiacy również wyruszali na wycieczki lub rajdy
klasowe?
J.Sz.: Nasz wychowawca organizował wycieczki krajoznawcze najczęściej na Jurę, gdzie urządzaliśmy różne zawody sprawnościowe jak np. wspinaczki na skały czy wchodzenie na okorowane,
gładkie drzewo, na którego szczycie zawieszano kiełbasę jako nagrodę dla zdobywcy.(...)
B.G.: Czy Żeromski posiadał jakieś szczególne zasady szkolne związane z wychowywaniem uczniów?
J.Sz.: Podstawową zasadą w tradycji szkoły było wychowanie patriotyczne połączone z szacunkiem do pracy i nauki oraz uczciwej współpracy i solidarności uczniowskiej. A honor i kultura
osobista ucznia były dominujące.(...)
Karolina&Andrzej: Majakowska (obecnie Malczewska) Żeromski. Więcej liceów ogólnokształcących w
Zawierciu nie było. Dlaczego wybrała Pani I LO?
Dagmara Janus:Liceum im. Żeromskiego było „sławne”.Była to szkoła duża, posiadająca renomę.Poza tym panowało ogólne przekonanie, że uczniowie z Zawiercia szli do Żeromskiego, a z
okolicznych miejscowości do Liceum im.Majakowskiego, które leży bliżej dworca. (...)
K&A: Czy miała Pani jakąś pasję, którą rozwijała Pani w liceum, której się Pani oddała?
DJ: O tak! Całym sercem oddałam się harcerstwu. Było ono wówczas rozwijane na wielką skalę,
masowo organizowane.(...) Byłam zachwycona harcerstwem! Bardzo podobały mi się te wszystkie
uroczystości, warty, mundurki(...)
K&A: A czy oprócz harcerstwa były w szkole organizowane jeszcze jakieś inne zajęcia?
DJ:Na ostatnim piętrze w pomieszczeniu na wprost schodów była ciemnia fotograficzna. Każdy
kto chciał i kiedy chciał mógł przyjść i popstrykać zdjęcia. Ja również kilka razy brałam w tym
udział. Niestety, zajęcia kółka fotograficznego nie trwały zbyt długo.
K&A:Mówi Pani, że nie było problemu z ubiorem. Czy wówczas w szkole nosiło się mundurki?
DJ:W sumie zależało to w dużej mierze od wychowawcy, ale większość uczniów nosiła mundurki.
Nasza wychowawczyni bardzo dbała o to, żeby każdy zawsze o tym pamiętał. Do 4 klasy wszyscy
obowiązkowo codziennie zakładali granatowy mundurek. To również przyczyniło się do równości
w naszej klasie. Dopiero w 4 klasie mogliśmy zacząć nosić swetry, ale też tylko granatowe.(...)
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PREZENTACJE KLAS
W poprzednim numerze naszej
gazetki („ Żerowisko”) zostały przedstawione klasy:
I d- lingwistyczna i II b- humanistyczna. Teraz przyszła kolej
na następne: I b, I f.
IB
Nie trzeba ukrywać,
że klasa I b najlepsza w
szkole jest!!! J Jesteśmy
kolejnym pokoleniem klas
humanistycznych. Na czele
z profesorką Joanną Sierką
tworzymy zgrany zespół.
Już po pierwszym tygodniu
chodzenia do „Żeroma”,
wszyscy byliśmy zadowoleni z wyboru szkoły.
Uwielbiamy chodzić na
długie, piesze wycieczki.
We wrześniu byliśmy na
rajdzie integracyjnym w
Rzędkowicach, aby przełamać pierwsze lody. Tam
spędziliśmy ze sobą mile
czas na grach i zabawach,
które pozwoliły nam poznać się lepiej.
Jako urodzeni humaniści
interesujemy się sztuką teatralną. Chętnie czytamy
książki, nie tylko te obowiązkowe, ale też i te z
„domowej biblioteczki”.
Jeden kolega pisze wier-

sze, które na pewno nieraz
będziecie mieli okazję przeczytać w „ Stefanie”.
W grudniu cała klasa
zaangażowała się w akcję
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przeprowadziliśmy licytację, dzięki
której udało nam się zebrać
pieniądze na szczytny cel.
Możemy się poszczycić
tym, że wpłaciliśmy najwięcej ze szkoły na konto.
Jako jedyna klasa w
Żeromskim mamy grupę,
która uczy się języka francuskiego. Po zajęciach lekcyjnych spotykamy się i
razem z profesorką
E.Warzyńską wystawiamy
sztuki w tym języku.
Pomimo tego, że jesteśmy
humanistami, mamy także
w klasie uzdolnionych
sportowców z różnych
dziedzin:
- siatkówki
- piłki nożnej
- tenisa

- lekkoatletyki.
Co tu jeszcze można
dodać o naszej klasie?... Nie
wspomniałyśmy o tym, że po
pierwszym półroczu osiągnęliśmy najlepszy wynik w nauce spośród wszystkich klas
w szkole.
Wydaje nam się, że w
dosyć dokładny sposób
udało nam się przedstawić
naszą klasę. Mamy nadzieję, że wszyscy postrzegają
nas z jak najlepszej strony.
Na koniec chciałybyśmy w imieniu całej klasy
podziękować wszystkim nauczycielom i uczniom ze
starszych klas za to, że na
początku roku przyjęli nas
— „nowych” życzliwie.

I F
Ten krótki tekst ma na
celu przedstawić, przybliżyć
Wam klasę I F. Od razu na
wstępie informuję, że jest to
niemożliwe. Dlaczego? Odpowiedź jest zadziwiająco
prosta: miejsca jest za mało:P
Ileż to- pół strony na prezentację TAKIEJ klasy? Ano nic,
tyle miejsca może wystarczyć
co najwyżej na wstęp! No, ale

pomimo tego postaram się jak
najlepiej przedstawić moją
klasę. Może się uda :).
Na początek trochę
statystyki. Stan klasy: 34 osoby( 9! Dziewcząt i 34 chłopców).
Naszą wychowawczynią jest
Pani profesor Jolanta
Cholewka. „Fspaniali”J, I Fmożna o nas mówić wiele,
bardzo wiele i to tego dobre-

go, jak i tego złego. Nie jesteśmy aniołami, zresztą nigdy
nie mówiliśmy, ze nimi chcemy być. Przede wszystkim
jesteśmy sobą, nie staramy się
nikogo naśladować. Każdy z
nas jest wyjątkowy i na swój
sposób niepowtarzalny. Jednak pomimo całej tej niepowtarzalności umiemy stworzyć zgraną klasę, to trzeba
nam przyznać. Już we wrze-

Sylwia Kamińska
Agata Szewczyk
Kl. I b
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zgrani, jakbyśmy się znali od
podstawówki; nieraz słyszeliśmy od nauczycieli, że tak
zżytej ze sobą klasy dawno
nie mieli. I mają rację. Takiej
klasy jak nasza jeszcze nie
było i już nie będzie. Jesteśmy jedyni w swoim rodzaju.
Znajdzie się u nas całą gamę
ludzkich charakterów, osobowości i temperamentów, a
razem daje to mieszankę
iście wybuchową. Przykład?
Dwudniowa w ycieczka
szkolna do Jeleśni, 13-14
października
Oj, działo się wtedy,
działo...J Co wówczas robiliśmy to ho, ho, naprawdę super wycieczka. Będziemy
pamiętać ją przez dłuuugi
czas- szczególnie jak nas na-

uczyciele próbowali w środku nocy uciszyć za hałasowanie( no co? Dyskotekę
sobie próbowaliśmy urządzić;))
Umiemy się bawićczego dałem dowód akapit
powyżej- nie jesteśmy jakimiś nudziarzami, pomimo że
wielu tak uważa z powodu
rodzaju profilu. Mamy ścisłe
umysły. Fakt, matma czy informatyka to nasz żywioł, ale
mogę Was zapewnić, że przy
nas nikt się nudzić nie będzie. Nie damy mu powodu:P
Na koniec , aby nie
pozostać gołosłownym, mały
przykład
naszej
„wyjątkowości”. Jeden z naszych kolegów- Krzysztof

Pasek- miał na koniec I semestru średnią 5.1(najwyższą
w całej szkole), a to chyba
jest pewnego rodzaju ewenement, prawda? My też tak
uważamy:)
PS WIADOMOŚĆ Z
OSTATNIEJ CHWILI!!!
Przed kilkoma dniami
wyszła druga książka Krzyśka- „Ćwiczenia praktyczne.
Flash 8”.
Pierwsza książka wyszła w
ubiegłym roku i była zatytułowana „Flash MX2004.
Tworzenie gier”. Można je
nabyć w księgarniach.

Tomasz Kuc
Klasa I f

kładem tego, że przeciwień- nie damy odpocząć nauczycielom, żebyśmy mieli co
IIIF - jak to dumnie brzmi. stwa się przyciągają. Poza
tym
przełamaliśmy
stereowspominać. I nie tylko my.
Zasłynęliśmy przez te kilka
typ, że w klasie matematyczlat w naszej szkole. Od sanej jest przewaga panów.
mego początku przylgnęło
Naszą „drugą mamą” jest
do Nas powiedzenie Pana
Pani
profesor Danuta Malec.
dyrektora Lecha MłodzińI - tak jak dzieci - częściej
skiego "Jesteście klasą "F"
przynosimy Jej szczęcie, niż
jak
jesteśmy prawdziwym utra"fspaniali". Chociaż profil
pieniem. Czasami swoimi
klasy jest ściśle określony,
happeningami
spędzamy dyniestety my tacy nie jesteśmy. Oprócz wybitnych ma- rekcji sen z powiek. Jednak
jest pewne, że zapadniemy
tematyków mamy wiele
osób, które nie dały w sobie w pamięci nie tylko nauczycielom, ale i naszym koleKinga Szydlik
stłamsić duszy humanisty,
żankom i kolegom. Chociaż
Kl. III f
pomimo wielu wysiłków
to
już
ostatnie
tygodnie
naprofesorek matematyki i fizyki. Nasza klasa jest przy- uki w tej szkole na pewne

III F

Od Redakcji: No cóż, ambitna klasa I F trochę się rozpisała i zajęła więcej miejsca, niż jej
wyznaczyliśmy. Okazuje się, że choć jesteście klasą ścisła, to kryją się w was dusze humanistów! Zapraszamy do dalszej współpracy ze „Stefanem” :)
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CO STEFAN WYWĘSZYŁ ???
Czy wiecie, że:
W miejscu, gdzie obecnie jest sklepik znajdowała się kiedyś dyżurka pań woźnych; natomiast obecna istnieje od niedawna - została dobudowana przed kilku laty. Ponieważ nasz sklepik nie ma nazwy, to redakcja „Stefana” postanowiła mu ją
nadać. Otóż wydaje się nam, że najsensowniej jest wrócić do
nazwy sprzed lat i uroczyście ogłaszamy, że sklepik w Żeromskim będzie się nazywał PTYŚ!!! Już wkrótce pojawi się stosowny napis.
•
W miejscu, gdzie obecnie jest punkt ksero, kiedyś był
sklepik szkolny - właśnie Ptyś! - a jeszcze wcześniej redakcja
szkolnej gazetki „Radek”
Czy wiecie, co znajduje się za drzwiami znajdującymi się pomiędzy pracownią prof.
A.Syca a pracownią prof. R.Wizor? Otóż kiedyś (w latach 70) była tam ciemnia fotograficzna, w której uczniowie mogli wywoływać zdjęcia. A co jest za ciemnią fotograficzną? Ogromny, dwuczęściowy, tajemniczy STRYCH. A co na tym strychu? Może
jeszcze kiedyś o tym napiszemy...
Kiedyś w naszej szkole była - bardzo mile wspominana przez absolwentów - stołówka.
Szkoda, że z powodu jakiejś nieprzemyślanej decyzji została zlikwidowana. Bardzo by
się przydała...
Sroga zima „zakosiła” nam kilka płytek ze schodów prowadzących do szkoły! :) Ty
okropna zimo, oddaj nam nasze płytki! I idź już sobie, bo ciebie nie chcemy !
Niektórzy absolwenci chcą za wszelką cenę „opuścić” tablice pamiątkowe powieszone
na szkolnych korytarzach:). Nie pozwólmy im na to!!!
Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusami 2, 1 i 719 mają zapewnione atrakcje:
darmowy prysznic (woda sama leci z nieba, jaka to oszczędność), zabiegi pielęgnacyjne (kąpiele w błotnistych kałużach dobrze wpływają na cerę - wszystko przez tą wielką
dziurę, która jest przed przystankiem, a w którą kierowcy z pasją wjeżdżają), a w zimie
spadające płatki śniegu utwierdzają ich w przekonaniu, że są bałwanami :). A tak serio,
to przydałby się jakiś daszek, pod którym można by przycupnąć w oczekiwaniu
na autobus.
•

•

•

•
•
•

Zmiany w samorządzie
Niedawno odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Ponieważ klasy trzecie czeka
egzamin maturalny i członkowie samorządu z klas trzecich nie będą mieli zbyt dużo czasu,
musieliśmy wybrać nowe osoby, które będą nas reprezentować. Zatem przedstawiamy nowy
Samorząd:
Przewodniczący: Karol Zerson kl. II b
Zastępca: Paulina Kadłubek kl. II e
Skarbnik: Monika Wawrzyńczak kl. II e
Członkowie: Michał Woźniak kl. II c
Kamil Makowicz kl. I c

Sokrates Comenius
27 marca kilkuosobowa grupa wraz z opiekunami– prof.. E.Latos, B. Pustułką i B.Nowak
pojedzie do Mirano we Włoszech na spotkanie z innymi uczestnikami programu Sokrates
Comenius. Nasi przedstawiciele pokażą trzy prezentacje. Więcej na ten temat napiszemy w
następnym numerze „Stefana”, po powrocie uczestników z Italii.
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ŚMIERTELNIE POWAŻNE POŻEGNANIE
KLAS TRZECICH :)
Mija kolejny rok szkolny. Dla maturzystów kończy
się już w kwietniu
(szczęściarze!). Potem przyjdzie im opuścić mury naszej
zacnej szkoły i pozostawić
nas, Waszych młodszych kolegów w nieutulonym żalu:(
Co tu dużo mówić, rok
szkolny jeszcze się nie skończył, a my już tęsknimy.... Za
kim? Za tym przystojniakiem
x z klasy 3 y( w miejsce x
wpisać dane osobowe swojej
sympatii, w miejsce y wpisać
jego klasę)
Za czym będą tęsknili
mężczyźni?
Cóż, nasi koledzy też
ulegli wdziękom dziewczyn z
klas trzecich. Smutna prawda
polega na tym, że one nie
zwracają na nich uwagi( ha
ha ha, to był żart). Aż nas zazdrość, zżera kiedy maturzystki przemykają szkolnym
korytarzem, ściągając na siebie wszystkie męskie spojrzenia. Ale już niedługo opuszczą Żeroma, a wtedy... :)
Zostawmy jednak na
boku mglistą przyszłość, a
zajmijmy się tym, co nieuniknione. Cóż, nie da się ukryć,
że nadeszły dla was mroczne
czasy. Zarwane noce spędzone nad podręcznikiem od chemii (brr!) nie wpływają dobrze na cerę i powodują wypadanie włosów. Ale nie
martwcie się za wiele, bo się
wam zmarszczki zrobią:)))
Pewnie przytyjecie kilka kilo
( wiecie mniej ruchu, więcej
siedzenia nad książkami, a
czekoladka poprawia koncen-

trację!), ale jak się postaracie,
to do wakacji je zrzucicie.
Dobre rady na wagę złota :)
Na usta ciśnie nam się
piosenka „Hura Hura dzisiaj
MATURA; Marynara i fryzura, MATURA!!!” z repertuaru ambitnej grupy Farben
Lehre:) Mamy nadzieję, że
jakoś uda się wam przebrnąć
przez pytania i że zdacie. Pamiętajcie, pod żadnym pozorem nie róbcie ściąg. A osoby, które zdają egzamin z
przedmiotów ścisłych niech
nie zapomną kupić kalkulatora( to taka mała rzecz, a cieszy)- wydatek jest niewielki,
to cudo można nabyć w sklepie WSZYSTKO PO 4 ZŁOTE:) Jednak czerwonej,
szczęśliwej bielizny nie polecamy nabywać w tym sklepie,
bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że się w najmniej
spodziewanym momencie
rozleci:)
To tyle rad dobrej ciociKloci. Mamy nadzieję, że
wprowadzicie je w życie i
dzięki nim zdacie. Jak zdacie,
to pewnie pójdziecie na uniwerek. To fajnie, bo my za
rok do was dojdziemy( nie
tak łatwo się nas pozbyć:)) .Chyba jesteście na
nas skazani...
Czego Wam życzymy...

nie stawiajcie tej kropki!!!),
gromadki dzieci i błękitnej
syrenki (model kabriolet):)
Nie zapomnijcie zrobić
sobie klasowego tablo i powiesić je na szkolnym korytarzu. Obiecujemy, że będziemy je odkurzać i przyklejać
zdjęcia osobników skłonnych
do ucieczki:)
Cała prawda o autorkach:)

Po przeczytaniu tego
artykułu pewnie stwierdzicie,
że napisały to blondynki.
Prawda jest taka: blondynka
była tylko jedna:))) i jej pisarskie zapędy studziła druga,
tym razem ciemna blondynka:))))
Ostatnie słowa będą
jednak poważne: trzymajcie
się cieplutko. W imieniu
wszystkich Waszych koleżanek i kolegów życzymy Wam
jak najlepszego zdania matury i zrealizowania życiowych
marzeń. Bądźcie odważni w
dążeniu do celu, nie poddawajcie się łatwo i nie zapoNa dalszą drogę życia mnijcie o trzech wspaniałych
latach spędzonych w Żerożyczymy Wam dużo szczęścia, przynajmniej trzech lite- mie.
Marlena Jaworek
rek przed imieniem i nazwiAnna Uchnast
skiem( tylko nie mgr. -bo to
Kl. I b
znaczy magazynier!, dlatego
17

WESOŁY STEFAN
Pan Żeromeusz
Żeromie! Ojczyzno moja! Gdzie jest moje zdrowie?
Takowe pytanie kieruje dziś ku Tobie
Bom je utracił. Dziś te trzy lata w całej ozdobie
Chciałbym opisać, lecz wysiadam w połowie.

Żona do męża:
- Wychodzę na chwilę do sąsiadki. Rusz
się i wykąp dziecko!
Po chwili w całym bloku rozlega się wrzask
dziecka. Przerażona kobieta wbiega do
łazienki i widzi męża trzymającego nad
wanną dziecko za uszy.
- Co robisz idioto! Urwiesz mu uszy!
- A co, mam sobie ręce poparzyć!?

Drogi Stefanie, co szkolnego bronisz gmachu
Od lat patronem będąc ów świątyni strachu
I opiekę sprawujesz nad uczniowskim ludem
Jak mnie przed baniami ochraniałeś cudem
(Gdy w księgach opasłych nocą pogrążony
Wbijałem do głowy kolejne tekstu strony
I nauczycielom powiedzieć nie śmiałem
Że mimo starań nic nie rozumiałem)
Tak wspomagaj każdego ucznia duszę umęczoną
Aby wkrótce zasilić mógł absolwentów grono.
Autor nieznany

Sopot..
Mandaryna właśnie zakończyła śpiewanie..
publika szaleje:-jeszcze raz, jeszcze raz ,jeszcze
raz!...
no dobra to zaśpiewała
Skończyła
Pewien profesor mówi do studentów:
publika:jeszcze raz ..
- Proszę zadawać pytania. Nie ma głupich
No i tak trzeci , czwarty piąty ...dziewiąty raz...
pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
W końcu już zrezygnowana do publiczności.
Na to jeden ze studentów:
- kochani ale ja już nie mam siły śpiewać...
- Co się stanie jeśli stanę obiema nogami na
szynach tramwajowych, a rękoma chwycę się A publiczność: "Śpiewaj! Śpiewaj! Śpiewaj...aż się
nauczysz"
przewodu trakcji. Czy pojadę jak tramwaj?
W przepełnionym tramwaju siedzi blady, siny wymęczony student. Pod oczami sine cienie, przez lewa
rękę przewieszony płaszcz.
Wsiada staruszka. Student ustępuje jej miejsca i łapie się uchwytu. Staruszka siada, ale zaniepokojona przygląda się studentowi:
- Przepraszam, młody człowieku! To bardzo ładnie ze zrobił mi pan miejsce, ale pan tak blado wygląda. Może pan chory? Może... niech lepiej pan siada. Nie jest panu słabo?
- Ależ nie, nie! Niech pani siedzi. Ja tylko, widzi pani, jadę na egzamin, a cala noc się uczyłem bo mam
średnia 4,6 i chce ja utrzymać.
- No to może da mi pan chociaż ten płaszcz do potrzymania?
- A, nie! Nie mogę! Zresztą to nie jest płaszcz. To kolega. On ma średnia 5.0.
Skład redakcji: Redaktorki naczelne: Anna Uchnast i Marlena Jaworek kl. I b
Współpraca: Agata Szewczyk, Sylwia Kamińska, Dorota Firek, Maciej Kopaszewski, Aleksander Kopeć, Damian Domżalski, Monika Krupa, Maja Hąc, Arkadiusz Michnowski, Anna
Pikuła, Joanna Sawulska kl. I b;
Katarzyna Majdziak, Monika Wystrychowska, Monika Kleszcz kl. II b;
Tomasz Kuc kl. I f, Kinga Szydlik kl. III f
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