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“ No to jazda!!!”- zarządziła 
“maskotka”  Rajdu, pani 
Mariola Makarska-Janicka

Tegoroczny Rajd Rowerowy  był 
wyjątkowo udany. Dlaczego?? Nie 
pytaj! Kup PRZECIĄG i czytaj!!

 

 

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
W dniu edukacyjnego święta
Niechaj każdy z nas pamięta
By szczere złożyć życzenia:
Wiele zdrowia, powodzenia, 

Pomyślności w trudach pracy, 
Co rok coraz większej płacy!!

Wiele słońca i słodyczy 
Tego 3 LO życzy!!!!!

Uwaga! Nowość! Na pewno 
każdy z nas chciałby dowiedzieć 
s i ę  p a r u  c i e k a w y c h ,  
podstawowych informacji o 
n a s z y c h  n a u c z y c i e l a c h  i  
pracownikach szkoły. Oto 
pierwszy krok poczyniony w tym 
celu - kwestionariusz. Ci, którzy 
go wypełniają, zdradzają nam 
kilka swoich sekretów! Miłego 
czytania!                     (str.7)

*Matura!! Matura!! 
Matura!!

*Z historią w tle...

*Ein protest!!

*Kwestionariusz 
“PROSTY”

*”A źródło wciąż bije”

*VIII Rajd Rowerowy

*Strona z motylem

*”ONA...”

*konkursy, recenzje
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Short news To trzeba przeczytać!!!
Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na recenzję książki znajdującej 
się   w zbiorach biblioteki szkolnej lub takiej, która powinna się w 
nich znaleźć.
1.W konkursie mogą brać udział uczniowie III LO, którzy  wiedzą, że oczy 
służą  nie tylko do oglądania telenowel, Baru, czy gier komputerowych.

2. Uczniowie powinni napisać taką recenzję, żeby po jej przeczytaniu 
ustawiały się  po nią  kolejki jak za czasów PRL-u , czy jak po "komórkę”

 za złotówkę.
3.Tekst recenzji, zawierający od 100 do 300 znaków, opatrzonej tytułem, 

imieniem, nazwiskiem i klasą należy składać w terminie do 15 dnia każdego 
miesiąca  w bibliotece szkolnej.

4.Jurorzy będą oceniać styl, język oraz poprawność formy recenzji raz w 
miesiącu.

5.Nagrodą dla autora recenzji miesiąca będzie publikacja w najpoczytniejszym 
periodyku nieregularnym III LO, czyli w "Przeciągu" oraz oczywiście ocena 

celująca z języka polskiego.
6.Całkiem nieprzekupne Jury może przyznać specjalne wyróżnienie dla 
absolutnie bezkonkurencyjnej recenzji, która też w odpowiednim czasie 

zostanie specjalnie nagrodzona.
7.Nieodwołalny werdykt Jury będzie ogłaszany do 25 dnia każdego miesiąca 

na łamach "Przeciągu", bibliotece szkolnej i tablicy informacyjnej.
8.Recenzje zostaną włączone do tworzonego w bibliotece "Katalogu 

Ciekawych Książek".
9.Konkurs będzie trwał od października 2004 r. do końca maja 2005 r.

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS LITERACKI 
Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN KONSTANTEGO 

ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO

·Co miesiąc jest ogłaszana nowa zagadka. 
·Waszym zadaniem jest odgadnięcie tytułu utworu.
 ·Zagadka na kolejny miesiąc jest wywieszana do 15 dnia każdego miesiąca
·Na odpowiedzi czekamy zawsze do ostatniego dnia danego miesiąca. 
·Odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem oraz klasą należy przynosić do 
biblioteki szkolnej.
·Między osoby, które do końca danego miesiąca dadzą prawidłową odpowiedź 
rozlosujemy nagrodę niespodziankę. 
·Losowanie nagród odbywa się w każdy piątek następnego miesiąca, a wyniki 
wywieszone będą na tablicy informacyjnej.
·Konkurs trwa od września 2004 r. do stycznia 2005 r.
·Dla wytrwałych!
Dodatkowo ci uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzą na wszystkie zagadki 
w ciągu całego trwania konkursu, otrzymają specjalne nagrody książkowe. 
Oto kolejna zagadka na październik:

"Jutro popłyniemy daleko, jeszcze dalej niż te obłoki,
pokłonimy się nowym brzegom,
odkryjemy nowe zatoki;
nowe ryby znajdziemy w jeziorach,
nowe gwiazdy złowimy w niebie,
popłyniemy daleko, daleko,
jak najdalej, jak najdalej przed siebie."

**Dnia 6 października w naszej szkole 
rozpoczęła się wymiana polsko-
niemiecka,  zorganizowana przez 
germanistki (p. Guziak, p.Wiktorko), w 
ramach której przyjechali do Nas 
uczniowie z Niemiec

**Odbyły się wybory Rzecznika Praw 
Ucznia, w których zwyciężyła Zyta Pis z 
kl. II a. Gratulujemy!!

**Uważajcie na głowy!! Rozpoczął się 
remont elewacji budynku A. Nasza szkoła 
jest już super, a teraz będzie jeszcze 
piękna.

* * P r z y p o m i n a m y  o  n o s z e n i u  
identyfikatorów :P 

**Panowie mają nową toaletę. Mamy 
nadzieję, że pożyje ona trochę dłużej niż 
24 h. :P 

o tu dużo mówić, moi drodzy 
braciszkowie, film - tak jak 
książka, której jest ekranizacją - C

najlepiej opisują trzy słowa: kultowy, 
skandaliczny, genialny. Fantastyczna 
kreacja Malcolma McDowella, powalająca 
scenografia, doskonale dobrana muzyka - 
to wszystko w pełni zasłużyła na cztery 
nominacje do Oskara (m.in. najlepszy film 
roku).

Treść w dużym skrócie: taniec i 
śpiew, ciężkie buty, kij bejsbolowy, gwałt i 
rozbój. Głównym bohaterem jest Alex, 
małoletni chuligan, który zostaje skazany 
za morderstwo, trafia do więzienia, gdzie 
przechodzi szczególną "terapię", mającą 
go oduczyć przemocy. Być może 
namawianie do obejrzenia tego filmu 
wyda się niektórym mało pedagogiczne, 
ze względu na ilość szokujących scen, ale 
osobiście uważam, że inteligentnego i 
rozsądnego odbiorcy raczej nie dopadnie 
ochota na mleko doprawione welocetem.
   Jak to bywa w przypadku 
ekranizacji książki, zwykle polecam 
najpierw jej przeczytanie, jednak w tym 
przypadku film tak doskonale oddaje 
klimat powieści, że obejrzenie go nikomu 
nie zaszkodzi w jej prawidłowym 
odbiorze. Poza tym, jak to znaleźć czas na 
czytanie dobrej książki, kiedy z półki 
uśmiechają się do nas "Chłopi" albo 
Przedwiośnie".

                              Naćka

Mechaniczna 
Pomarańcza
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ZWYCIĘZCY!!! 
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EIN PROTEST!!
 Wir wollen Frau Jolanta Wiktorko

iszę w pewnej - dość smutnej - sprawie. Na wstępie zaznaczę, że chodzę do 2 klasy i w jej imieniu, ale 
przede wszystkim własnym, piszę ten artykuł. Otóż w parę dni po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 
dowiedziałam się, że języka niemieckiego nie będzie nas już uczyć pani prof. Jolanta Wiktorko, lecz ... P

nowy nauczyciel. Wiadomość ta bardzo poruszyła tą połową mojej klasy, która uczęszczała  na zajęcia przez 
Nią prowadzone. Na wielokrotnie zadawane przez nas pytania ,,dlaczego?", odpowiadano nam, że "po prostu 
doszedł nowy nauczyciel tego przedmiotu i trzeba było zmienić plan"... Jednakże nikogo nie obchodzi to,  że 
myśmy bardzo panią profesor polubili i wcale tej zmiany nie pragnęliśmy...
   Pani Wiktorko była dla nas bardzo miła, życzliwa, lubiła żartować, ale przede wszystkim - była ,,ludzka". 
Traktowała nas jak ludzi, a nie jak, za pozwoleniem, przedmioty. Ciekawiło Ją, co lubimy, co nam się podoba, co 
nas denerwuje itd. To najlepszy nauczyciel w tej szkole! - i to naprawdę nie tylko moje zdanie... Gdyby słyszała, 
jak ciepło o Niej mówimy i jak często Ją wspominamy, to niewątpliwie łza by się Jej w oku zakręciła...   
To niesprawiedliwe, że w trakcie trwającej już edukacji zmieniono nam takiego nauczyciela - czy tak być 
powinno?! Ciekawe, jakie zmiany wśród nauczycieli czekają nas w przyszłym roku...

Mona & Pewna klasa druga

ogoda szara, jest chłodno... 
w nocy padał  deszcz. 
Uczniowie 3 LO w napięciu P

oczekują decyzji pana dyrektora 
"jedziemy, czy nie?”

     W  końcu padło stanowcze "tak!" 
pan dyrektor ogłosił VIII Rowerowy 
Rajd 3 LO o Puchar Dyrektora.
10 osobowe drużyny z klas: (tu 
podane, które klasy)  po godzinie 
9:00 gotowe były na start.
Następnie co 5 minut wyruszały 
kolejno grupy, młodych, szalonych... 
sprawnych rowerzystów, a wśród 
nich ich opiekunowie, profesorowie.
Trasa biegła od szkoły, przez 
świdnickie parki, między innymi: 
park przy ulicy Parkowej, następnie 
koło Strzelińskiej, Pionierów, ulicą 
Kraszowicką... do Bystrzycy Dolnej, 
Burkatowa, Bystrzycy Górnej, swoją grupą... i niewiele widziałam. sportowa, oraz organizatorzy. .  
Lubachowa i wokół jeziora Bystrzyc- Ktoś tam tylko zgubił rękawiczkę, Najlepszą grupą okazała się klasa 3 c 
kiego, znanego również z zagórzań- ktoś kogoś wyprzedzał, ktoś tam się - informatyczna na czele z energiczną 
skiej tamy i zamku Grodno. Tam dla przewrócił... Ale każda impreza ma panią prof. Michałowską. Toteż nie 
nie-amatorów przygotowany był swój "gwóźdź programu"!  dziwi nas Ich pierwsze miejsce.  Na 
specjalny, górski odcinek do jazdy na    Największym zainteresowaniem odcinku specjalnym bezkonku-
czas. cieszył się... ks. Jarosław, który rencyjny był Bartosz Trepka z kl. II e 
Następnie, objeżdżając tamę, jechał z grupą klasy 3 f (mene- (humanistycznej!!!)
wróciliśmy tą samą drogą do dżerskiej). I bynajmniej nie dlatego, Pozostali dostali dyplomy za udział, 
Świdnicy, przez Park Centralny do że jechał w sutannie (miał na sobie ale myślę, że najlepszą nagrodą była 
szkoły, gdzie czekał na nas gorący "reprezentacyjny" dres;)). Trzeba zabawa i gorąca grochu(wa) ;)
posiłek... grochówka i kiełbaska.... było widzieć jego zacietrzewienie, Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 
mniam. gdy grupie, której przewodził, wszystkim, którzy przygotowali 
Tak oficjalnie wygląda przebieg odebrano punkty za... "szybką  jazdę" rajd.. 
rajdu. Nie oficjalnie powiedzieć Nad bezpiecznym przebiegiem rajdu Justyna  Łabędzka
mogę niewiele, gdyż jechałam ze pieczę sprawowała  klasa druga - 

Rowerem w grochu(wę)  ...  z umiarkowaną prędkością
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k o l e ż a n k i  , , O n a  z a  b a r d z o   z e s z ł y  p i ą t e k  w  
k r z y c z a ł a " .  , , B a l l a d ę  o  świdnickiej ,,Baszcie" 
poczekaln i"  i  , ,Anty l i tan ię"  o  godz in i e  19 :30   W

,,A zaśpiewała Monika Bartczyszyn, a rozpoczął się koncert 
Monika Świderskaźród ło  w c iąż  b i j e" ,,Teodycję" - . .  

Utwór ,,Rozmowa" wykonał duet Wykonyw ane  podczas  
Monika Pfanhauser i Wiesław n i ego  u tw ory   
Drozdowski. I na koniec kilka pochodziły z repertuary 
s ł ó w  o  d w ó c h  o s t a t n i c h  Jacka  Kaczmarsk iego .  
piosenkach. Wykonał je zespół Opracowaniem muzycz-
Nokturn w składzie: K. Adamus, nym i  k i e rown ic twem 
A. Dziubak, U. Fryc, K. Iwanio, artystycznym zajął  s ię,  
M .  S z a b u n i a  i  E .  P i d a n t y.  znany niektórym z nas,  

Mirosław Jabłoński Powiem wprost: nie lubię tego . Być 
ze spo łu !  J ednak  (n i e s t e ty,  może ktoś nie wie, kim był 
niestety!) tym razem nic nie mogę J acek  K aczmar s k i  
mu  zarzuc ić . . .  Dziewczyny (Przeczytacie  obok...).
wykonały utwory  ,,Nasza klasa" Program koncertu obejmował 
oraz ,,Arka Noego". W chwili 17 piosenek. Wykonywali przy
największej szczerości muszę  akompaniamencie fortepianu, 
nawet przyznać, że ten pierwszy gitary, skrzypiec i werbli - głównie 

A g n i e s z k a  bardzo mi się spodobał... Mowa w młodz i  l udz i e .  
Fabianowicz nim o tym, jak poukładało się życie  zaśpiewała utwory ,, 

dawnym uczniom pewnej klasy. W Ze sceny" i ,,Prosty człowiek". 
zwięzły sposób wymienia się tam, Większe brawa otrzymała za ta 
że np. ,,Wojtek żyje w Ameryce", drugą piosenkę,  być może za 
,,Kaśka wyszła za Hiszpana" a niezły  s t rój  i  zabawny tekst .  

Wiesław Drozdowski ,,Stefan się powiesił"... W sumie  wykonał 
s i edz i a ł am w tedy  j ak  utwory: , ,Jan Kochanowski", 
zaczarowana... Z resztą nie tylko .., ,Ba jka  o  G łup im  J a s iu " ,  
Ogólnie koncert mi się podobał. ,,Przejście Polaków przez Morze 
Mała, przytulna sala przyczyniła czerwone" i  , ,Lekcja histori i  
się do powstania szczególnego k l a s yczne j " .  N a jba rdz i e j  
nastroju. Najdziwniejsze jest to, że przypadła mi do gustu ta ostatnia, 
koncert był za friko. Ciekawe gdz ie  mowa  by ła  o  Ju l iu szu  
czemu,  skoro  na  p laka tach  i  Cezarze, a refren śpiewany był w 
ulotkach pisało, że bilety kosztują języku łacińskim ( ,,Ave Cezar" 
(aż!J) 1 zł. Jak się okazało, nie etc.) Bębny i perkusje zza widowni 
trzeba było płacić... Fajnie! Tak też dały niesamowity efekt. Jedną 
n a w i a s e m  m ó w i ą c ,  s a l a  w  z  d w ó c h  n a j l e p s z y c h  
,,Baszcie" prawie że pękała w wykonawczyń tamtego wieczoru 

PAULINA KONDZIOR szwach .  J ednym z  gośc i  by ł  była  z 
również Ryszard Wawryniewicz. naszego Liceum. Z pełną ekspresją 
Ludz i e  s i edz i e l i  naw e t  na  zaśpiewała ,, Sen Katarzyny II" 
schodach... A końcowe owacje oraz  ,,Krzyk". Drugą ,,najlepszą" 

Monika  P fanhauser na  s t o j ąco  po tw ie rdz i ł y,  ż e  by ł a  .  
widownia nie uznała spędzo-Wykonała ona utwory ,,Astrolog", 
nego tam czasu za s t racony. .,,Zbroja" i ,,Źródło". Wykonane 

        . MONA DZIDZIAprzez nią piosenki bardzo mi się 
podoba ły,  a l e  np .  wg  mo je j  

Nieobiektywna recenzja na gorąco!!!

K o n c e r t  p i o s e n e k  J a c k a  K a c z m a r s k i e g o

“ A  Ź R Ó D Ł O  W C I Ą Ż  B I J E ”  
U ro d z i ł  s i ę  2 2  m a rc a  1 9 5 7 r.  w  
Warszawie. W 1980 r. ukończył wydział 
po lon i s t y k i  na  Un iwer sy t ec i e  
Warszawskim. Działalność artystyczną 
rozpoczął w połowie lat '70, jednak 
teksty do wielu utworów powstawały 
dużo wcześniej. Zadebiutował na SFP 
w Krakowie zdobywając w 1977r I 
nagrodę za utwór "Obława". Związany 
był z "Kabaretem 
pod Egidą" Jana 
Pietrzaka, grupą 
Piosenkariat oraz 
Te a t re m  n a  
Rozdrożu. W 1979 
ro k u  w r a z  z  
P r z e m k i e m  
Gin t rowsk im  i  
Z b y s z k i e m  
Ł a p i ń s k i m  
przygotował swój 
pierwszy program 
"Mury". Następny 
był “Raj" napisany w rok 1980 do 
trzech wierszy Zbigniewa Herberta. W 
tym czasie Jacek zdobywa II nagrodę na 
festiwalu w Opolu, za "Epitafium dla 
Wysockiego". Kolejne płyty powstają 
rok  późnie j .  "Muzeum" -  własna 
in terpre tac ja  znanych  obrazów,  
głównie polskich malarzy oraz "Krzyk" 
z tytułowym utworem napisanym do 
obrazu  Edwarda  Muncha .  
Przebywając na emigracj i  Jacek 
koncertuje w USA, Kanadzie, Australii, 
RPA, Izraelu oraz w większości krajów 
Europy.  Od  1982r.  pracu je  jako  
redaktor i  dziennikarz (jest także 
członkiem Redakcji) w Radio Wolna 
Europa w Monachium gdzie ma własny 
p ro g r a m  " K w a d r a n s  J a c k a  
Kaczmarskiego", docierający także do 
Polski. Powstają też kolejno nowe 
zbiory poezji  i  albumy, takie jak: 
"Przejście  Polaków przez Morze 
Czerwone", "Zbroja", "Mój Zodiak", 
"Kosmopolak", "Dzieci Hioba" oraz 
"Głupi Jasio" z 1990r. - zbiór będący 
luźnymi komentarzami politycznymi do 
minionych wydarzeń. na półki księgarń 
t ra f i a  deb iu tancka  powie ść  
autobiograficzna Jacka - "Autoportret z 
kanalią". Pomimo iż  mieszkał i tworzył 
w Australii dosyć często "odwiedzał" 
Polskę, dając liczne koncerty,  na 
których wciąż nie brakowało słuchaczy.
W roku 2001 otrzymał Złotą Płytę za 
k o n c e r t o w y  a l b u m  " L i v e " .
10 kwietnia 2004 roku  zmarł........ 
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aturzysto! Tym razem to już pewne. Ten rok szkolny zakończy się nową maturą. Jaki będzie 
ten egzamin?M

   Nowa matura to kolejny egzamin zewnętrzny. To znaczy, że napisane przez ciebie prace będą sprawdzane i 
oceniane poza szkołą, do której chodziłeś. Nie będą podpisane nazwiskiem, ale opatrzone kodem. Taki kod 
przydzieli każdemu maturzyście Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE). Dostaniesz go dopiero w dniu 
matury, na sali, w której będziesz zdawał. Chodzi o to, aby egzaminatorzy nie wiedzieli, czyją pracę 
sprawdzają. Ma to zwiększyć obiektywizm oceniania. Wszyscy egzaminatorzy będą oceniać według takich 
samych kryteriów. Wyniki otrzymasz kilka tygodni po egzaminie. W całym kraju wszyscy maturzyści będą 
mieli takie same zestawy zadań i tematów.
   Na maturze czeka cię również egzamin ustny  z języka polskiego i języków obcych (niezależnie od tego, że 
z tych przedmiotów pisemny też jest wymagany). Na ustnej części matury będziesz oceniany  w swojej 
szkole, ale sam egzamin będzie się różnił od tych ze starej matury 
   Wyniki z nowej matury mają być podstawą przy rekrutacji na studia. Na swoich stronach internetowych 
uczelnie podają informacje, za które przedmioty z nowej matury na danym kierunku dostaje się punkty. 
Obowiązkowo na nowej maturze zdajesz trzy przedmioty - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym  - 
ty o tym decydujesz. Tylko na części ustnej egzaminu z języka ojczystego nie masz takiego wyboru - tam 
obowiązuje jeden poziom.
  Dodatkowo możesz wybrać od jednego do trzech przedmiotów (z podanej listy). Każdy z tych przedmiotów 
trzeba zdawać także na poziomie rozszerzonym (to znaczy, że najpierw będziesz rozwiązywać arkusz 
egzaminacyjny dla poziomu podstawowego, a potem dla rozszerzonego). Wymóg zdawania na trudniejszym 
poziomie nie powinien być problemem - w końcu wybierasz przedmiot, w którym jesteś mocny.

 

MATURA ANNO DOMINI 2005

Jak będą Cię pilnować ???

Na każdej sali egzaminacyjnej będzie zespół nadzorujący, składający 
się co najmniej z trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden 
powinien być z innej szkoły. W  skład zespołu nie mogą wchodzić 
nauczyciele przedmiotu, z którego akurat na danej sali maturzyści 
zdają egzamin, a na sali nie może być wychowawców piszących klas. 
Członkom zespołu nie wolno udzielać wyjaśnień dotyczących 
egzaminu.  Jeśli zauważą, że ściągasz, przewodniczący zespołu 
ogłasza, że przerywa twój egzamin i wychodzisz z sali. Kolejna szansa 
- nie w sierpniu jak dotychczas, ale dopiero w styczniu następnego 
roku. Organizatorzy egzaminu podkreślają, że ściąganie nie będzie 
tolerowane. Możliwe, że piszący dostaną różne warianty arkuszy 
egzaminacyjnych, w których będą takie same pytania i odpowiedzi, ale 
podane w różnej kolejności, co znacznie utrudnia przepisywanie od 
kogoś.    

Kiedy możesz oblać ???

Tego "cudu" możesz dokonać jeśli :
•  z któregokolwiek egzaminu obowiązkowego - jego części ustnej lub 
pisemnej - otrzymasz mniej niż 30 proc. punktów możliwych do 
uzyskania;
•  komisja stwierdzi, że ściągasz w trakcie egzaminu i przewodniczący 
zespołu nadzorującego zdecyduje, że egzamin przerywa;
•  egzaminator w trakcie sprawdzania twojej pracy odkryje, że nie 
pisałeś samodzielnie.
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Jak i kiedy możesz się poprawić ???
Niezdaną część możesz zaliczyć na sesji poprawkowej dwa razy w roku (w styczniu i maju). Tak samo możesz 
zrobić, jeśli nie powiedzie ci się na egzaminie z dowolnego przedmiotu. Do kolejnych sesji poprawkowych 
możesz podchodzić przez pięć lat. Jeśli w tym czasie nie zaliczysz oblanej części egzaminu, musisz zdawać 
całą maturę, czyli minimum trzy przedmioty obowiązkowe. Możesz wtedy od nowa wybrać sobie przedmioty 
egzaminacyjne. Do sesji poprawkowych mogą przystąpić także ci, którzy zaliczyli maturę, ale chcą poprawić 
swoje wyniki z jednego czy z większej liczby przedmiotów. Zdający na wiosnę przyszłego roku będą to mogli 
zrobić najwcześniej w styczniu 2006 r.
Wymagania na nowej maturze 
CZĘŚĆ USTNA - przedmioty obowiązkowe 
*język polski - egzamin zdajesz według jednolitych dla wszystkich kryteriów opisanych w Informatorze 
maturalnym z polskiego
*język obcy nowożytny - zdajesz na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Do wyboru masz: angielski, 
niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, słowacki.
* język mniejszości narodowej dla absolwentów szkół lub klas z nauczaniem języka danej mniejszości - nie 
wybierasz między poziomem podstawowym i rozszerzonym. Jako język mniejszości można zdawać: 
białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki
przedmioty dodatkowe 
*język obcy nowożytny - inny niż wybrany jako obowiązkowy - zdawany na poziomie rozszerzonym. Do 
wyboru masz: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, słowacki.
•  język grupy etnicznej (kaszubski) - zdawany na jednym poziomie, określonym w standardach 
egzaminacyjnych w informatorze maturalnym
CZĘŚĆ PISEMNA - przedmioty obowiązkowe 
Zdajesz na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - ty wybierasz poziom
*język polski
*język obcy nowożytny ten sam, który zdawałeś jako obowiązkowy w cześci ustnej.
*jeden przedmiot wybrany spośród następujących: biologia,chemia,fizyka z astronomią,geografia,historia

Ważne daty dla maturzystów :
30 września - musisz zdecydować, co i na jakim poziomie zdajesz
styczeń 2004 - dyrektor CKE ogłosi harmonogram egzaminów maturalnych pisemnych w maju 2005
luty 2005 - dyrektorzy szkół, w których odbędą się egzaminy, ogłoszą harmonogramy egzaminów ustnych
28 lutego 2005 - ostateczny termin na wprowadzenie uzasadnionych zmian do deklaracji składanych we 
wrześniu
marzec 2005 - dyrektor CKE zamieści na stronie internetowej CKE informację o pomocach, z których mogą 
korzystać zdający w części pisemnej matury z poszczególnych przedmiotów
18 kwietnia 2005 - w szkołach rozpoczną się egzaminy ustne
4 maja rozpoczną się egzaminy pisemne
30 czerwca - ostateczny termin rozdania świadectw dojrzałości

*Na nowej maturze możesz zdawać nawet przedmiot, którego nie miałeś w planie lekcji. Jeśli np. chodziłeś 
na kurs włoskiego do szkoły językowej, czujesz, że jesteś w nim mocny, to możesz przystąpić do egzaminu 
maturalnego z tego języka.
*Jeśli nie zdasz części ustnej jednego z języków, możesz podchodzić do egzaminu z kolejnych przedmiotów.
*Choć wcześniej zapowiadano, że zdobycie odpowiednich certyfikatów językowych będzie zwalniać z 
matury, stanęło na tym, że jednak nie będzie.
*W szczególnych sytuacjach maturę możesz zdawać poza własną szkołą. Na przykład wtedy, gdy w twojej 
szkole nie ma nauczyciela języka, który sobie wybrałeś.Egzaminator ocenia twoje prace maturalne w 
punktach, ale wynik egzaminu będziesz miał podany w procentach. Przykład: z języka angielskiego na 
poziomie podstawowym możesz dostać maksymalnie 50 pkt. Ale zdobyłeś 15. Zdałeś? Tak, choć ledwo, 
ledwo. Twój wynik bowiem to 30 proc. pkt. możliwych do uzyskania. I taki będzie zapisany na świadectwie 
maturalnym.

! ! ! ! ! ! ! !  U WA G A  !!!!!!!!
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IMIĘ I 
NAZWISKO: 
prof. Jolanta 
Wiktorko
PRZEDMIOT
: język 
niemiecki

1 Co wzbudza we mnie histeryczny 
śmiech?
·Nieoczekiwane sytuacje, zwłaszcza 
stresowe
2 Ulubiona postać bajkowa?
·Calineczka
3 Reakcja na wielką wygraną
·W pierwszej chwili - zaniemówienie, 
a potem wielka radość
4 Moja główna zaleta?
·Myślę, że zaradność życiowa
5 Kiedy kłamię?
·Zdarza mi się to wtedy, gdy prawda 
wydaje mi się zbyt okrutna
6 Słowa, których nadużywam?
·,,Przestań!"
7 Jakie błędy najłatwiej wybaczam?
·Wszystkie
8 Co kojarzy mi się ze słowem 
,,infantylny"?
·Niektóre zachowania uczniów lub, 
ogólnie , ludzi, którzy powinni już być 
dojrzali
9 Co najbardziej podoba mi się u 
mężczyzny ?
·Poczucie humoru, uprzejmość, a z 
cech zewnętrznych - czarne oczy
10 Co bym zrobił a, gdyby Bóg oddał 
mi swoją moc?
·Sprawiłabym, aby na świecie nie było 
chęci dominowania nad innymi ludźmi 
i przemocy
11 O czym myślę przed snem?
·Na pewno o czymś miłym albo... o 
jutrzejszym dniu
12 Moje hobby?
·Robótki na drutach, interesuję się też 
literaturą

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie 
kwestionariusza!

KWESTIONARIUSZ 
“PROSTY”

 ramach akcji miast przybliża nam trochę sytuację 
partnerskich Świdnicy i zwykłych ludzi, którzy z trudem 
Biberach pod nazwą przystosowują się do zmian w W

"Polacy i Niemcy po gospodarsku" polityce. Film jest ciekawy, bo 
w dniach 1-2.10.2004 odbyła się mimo wszystko daje widzowi 
prezentacja multimedialna atrakcji wiele do myślenia jak daleko 
turystycznych Biberach (klub można się posunąć, by stworzyć 
"Bolko"), również otwarcie dla kogoś lepszy świat-oderwany 
wystawy fotograficznej Steffena od t rudnej  rzeczywistości .
Die tze  oraz  przemówienia     D r u g i m  f i l m e m ,  j a k i  
burmistrzów miast partnerskich w zobaczyliśmy był "Pianista" 
T e a t r z e  M i e j s k i m . reżyserii R. Polańskiego. Film 
   Imprezą towarzyszącą tej przedstawiający losy młodego 
uroczystości było zorganizowanie pianisty, Władysława Szpilmana, 
wyjścia do kina 30.09 dla w którego rolę wcielił się Adrien 
uczniów naszego liceum na Brody jest obok obrazu grozy 
f i l m y  p o l s k i  i  n i e m i e c k i  przedstawieniem ufności w wiarę i 
"Goodbye Lenin" i "Pianista". nadzieję. Bohater przeżył wojenny 
 Patronat nad uroczystością objęło koszmar dzięki niezliczonym 
Ś w i d n i c k i e  To w a r z y s t w o  zabiegom okoliczności. Pomagali 
P a r t n e r s t w a  M i a s t mu ludzie-wielbiciele muzyki. 
 i  Ś O K . Choć sam swą postawą niewiele 
   Nawiązując do filmu "Goodbye mógł osiągnąć, jednak chciał żyć i 
Lenin" reżysera W. Beckera, przez to był ciekawą postacią 
muszę przyznać, że wywarł na ekranizacji. Film wywołał we mnie 
mnie bardzo pozytywne wrażenie, dość bolesne uczucia, bo wiele 
bo zarówno bawi, jak i uczy. Bawi, scen było drastycznych. Uważam, 
bo wiele wątków jest oplecionych że bez względu na narodowość nikt 
śmiesznymi sytuacjami, a rola nigdy nie powinien traktować w 
filmowego Alexa jest groteskowa. taki sposób drugiego człowieka.
Bohater jest w całości pochłonięty    Uważam, że konfrontacje, w 
stworzeniem realiów świata, jaki których wzięliśmy udział, są 
istniał przed zburzeniem muru owocne, bo integrują młodzież, w 
berlińskiego, czyniąc przy tym subtelny sposób pokazując im, że 
wiele  zabawnych sytuacj i .  jednak więcej ich łączy niż dzieli.
Natomiast wątek historyczny M A J K A                                                                                                                    

Z HISTORIĄ W TLE...

     ROZWIĄZANIE  ZAGADKI       
               WRZEŚNIOWEJ
"Na śmierć motyla przejechanego przez 
ciężarowy samochód"
Prawidłowej odpowiedzi udzielili: 
Dominika Dominiak kl. II a, Kamila 
Garbol kl. II a, Paulina Kondzior kl. II a, 
Edyta Drobnik kl. III c, Marta 
Baranowska kl. III e, Mateusz Włudyka 
kl. III e

NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ 
WYLOSOWAŁA PAULINA 
KONDZIOR Z KLASY II A

GRATULUJEMY
Po odbiór nagrody proszę zgłosić się do 
biblioteki szkolnej

Uwaga! nowość!!!

Podpytaliśmy nauczycieli i praco-
wników naszej szkoły o ich ulubione 
dania. Zawsze na tej stronie będziemy 
zamieszczać ich (smakowite)  
odpowiedzi.
Zobaczmy, co ONI jedzą... :)
# Pani Halinka (portierka): kotlet 
schabowy, ziemniaczki i surówka
# Profesor Wiktorko: zapiekana 
cukinia
# Pan Dyrektor : barszcz ukraiński i 
kaczka po pekińsku

Co ONI jedzą??
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ONA....
czasami przychodzi niespodziewanie...

zasami przychodzi niespodziewanie, późnym wieczorem i nie 
pozwala nam zasnąć, póki nie wykonamy jej poleceń. Nie lubi Csprzeciwu. Innym razem  łapie nas, gdy siedzimy w szkolnej 

ławce, opanowuje wszystkie nasze narządy: pobudza mózg, 
przyspiesza bicie serca, ściska żołądek wywołując podniecenie; nasz 
głos staje się jej głosem, przejmuje kontrolę nad naszymi 

kończynami... A my, jak zahipnotyzowani Jej głuchym głosem, 
poddajemy się Jej woli i stajemy się niewolnikami tej 
niewiarygodnej  mocy, która nas ogarnęła znienacka. 

Nauczyciele, którzy nigdy z nią nie obcowali, nie są w stanie 
zrozumieć, że jest silna i z Nią nie ma żartów: krzyczą i każą  jej 
opuścić nasze ciało. Trudno Ją przepędzić, ale nikt nie może tego 
zrobić za nas. Możemy to zrobić, jeśli mocno się uprzemy, a wtedy 

ona cichutko się z nas ulotni, pozostawiając po sobie pustkę... 
Odchodząc zabiera to, co mamy najlepszego - nasz talent, który 

odtąd staje się Jej trofeum. W zamian pozostawia poczucie 
spełnienia i cudowna ulgę.

Ale gdy długo nas nie odwiedza, tęsknimy za Nią. Zapraszamy 
Ją do naszego wnętrza, ale nie można jej zmusić do wizyty. Jest 
kapryśna. Mimo to staramy się Ją podstępnie zwabić. Chwytamy 

pió ro w dłoń, posuwamy pod nie kartkę papieru w nadziei, że nim 
pokieruje, stajemy przy sztaludze w ręce dzierżąc pędzel  umoczony w 
farbie  i czekamy, aż nadejdzie. Naprężamy struny głosowe, ale z 

naszego gardła wydobywa się tylko bezpłciowy jęk...
Gdzie ona jest do cholery?! Wtedy gdy najbardziej jej potrzebujemy bawi się 

nami w "kotka i myszkę".! Na jutro wypracowanie z "Chłopów", rysunek na 
WOK i mój pierwszy solowy występ, a ona przepadła gdzieś, jak kamień w wodę. Próżno Jej szukać - 
pewnie gdzieś się schowała i teraz się ze mnie śmieje lub dąsa się (może jest zła, że wygoniłam Ją z 
matmy?).
 Minuty płynął nieubłaganie, a ona nie przychodzi... Co jest? Nigdy nie obrażała się na tak długo. 
Ogarnęło mnie zwątpienie - pewnie już nie przybędzie, by po raz kolejny wybawić mnie z opresji. Trudno, 
nic nie poradzę - idę spać. Okryłam się kołderką i wtuliłam twarz  w poduszkę...
Nie, to nie! Bez łaski. Tylko skąd ja wezmę wypracowanie i rysunek?

Przewracam się z boku na bok, a za oknem już świta. Hej! Co to? Ktoś zrywa ze mnie kołdrę! Pies 
chce wyjść na spacer? Jednym, zaspanym okiem spoglądam na swój pokój - nikogo nie ma. I nagle bum! 
Cos każe wziąć mi brulion. Tak!!! Tak!!! Tak!!! To Ona! Ile mam czasu? Hmm, dziś na dziesiątą. 
Półtorej godziny - zdążę! I popłynął potok słów spod mojego pióra, a obrazek jakby sam się narysował! 
Kochana jest! Bez niej zginęłabym w tym naszym artystycznym liceum!
  Wam pewnie taż czasami pomaga, co? Steruje wyobraźnią na WOK - u, 
podpowiada, jak trafić w odpowiednią tonację i dorzuca parę swoich złotych sentencji do wypracowania, 
prawda?  Ha! Myśleliście, że to wasza zasługa? Bzdura! To Jej wszystko zawdzięczacie! Doceńcie, 
przygarnijcie Ją i nie odpędzajcie nigdy. Zwłaszcza, że zaczął się rok szkolny.
 A Ona pomoże wam bardziej niż jakaś ściąga. Tylko trzeba Ją odnaleźć w sobie. Tak, do was 
mówię, maturzyści, zwłaszcza do was.
 A swoją drogą, ciekawe czy towarzyszy Ona każdemu, czy może jest jedna dla wszystkich? Hmm ... 
Ale to temat na dalszy ciąg felietonu. P a ! Trzymajcie się cieplutko zwłaszcza, że przyszła jesień!  
Pozdrowionka !    

           GWIAZDA
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Być, istnieć, egzystować...STRONA Z MOTYLEM...

Czas zakreśla koło
Nic się nie zmieniło
Siedzę sama
I próbuję cieszyć się
Z tego co mam
Lecz cóż ja mam
Skoro Ciebie nie mam?
(A skoro Ciebie nie mam
To nic i nikogo już nie mam!)
<<ofelia>>

         ,, Bliscy i oddaleni “

Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają 
i muszą się spotkać aby się ominąć
bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze
piszą do siebie listy gorące i zimne 
rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty
by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało 
są inni co się nawet po ciemku odnajdą 
lecz przejdą obok siebie 
bo nie śmią się spotkać 
tak czyści i spokojni jakby śnieg się zaczął
byliby doskonali lecz wad im zabrakło
bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej 
niektórzy umierają-to znaczy już wiedzą
miłości się nie szuka jest albo jej nie ma
nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek
są i tacy co się na zawsze kochają 
i dopiero dlatego nie mogą być razem 
jak bażanty co nigdy nie chodzą parami 
można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie
nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem.

/ks. Jan Twardowski/

         ,,Idę”

Po suchych trupkach iluzyjnych begonii                                                 
Szeleszcząc stopami w zgasłych motylach
Idę
Mijając rumowisko swoich uczuć
Wdychając bezskutecznie zetlałe zapachy
Przeminionych lat i kwitnień
Żegnaj mi, życie, brudna czerni i kałużo
Tego to już naprawdę za dużo!
/Małgorzata Musierowicz /

   ,,TO STRACONE”

Byłeś...
I Cię nie ma
Ból chwyta serce
Byłeś...

Na co dzień
Promykiem co ranek
Czułam szczęście
I radość 
Euforię zmieszaną 
Z szaleństwem ogromnym

Już Ciebie nie ma
Choć jesteś
Choć żyjesz 
sobie

Tak blisko
A tak daleko
Zarazem
I łzy... te łzy...
Wiesz co czuję

Byłeś...

<< ofelia >>

Jesień.... Piękna, złota, Polska....
Czas zadumy i okres, kiedy życie delikatnie zwalnia tępo i 
pozwala nam troszeczkę zregenerować siły.... Na długie, 
jesienne wieczory niema chyba lepszego lekarstwa niż 
wiersze...
Bo któż lepiej niż Poeta potrafi docenić piękno i zadumę 
ukrytą w spadających jesiennych liściach???

Lina Inverse
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a rynku pojawiła się najnowsza płyta 
Püdelsów. Tym razem odkrywamy "Jasną NStronę" Franza Dreadhuntera, Andrzeja 

Bieniasza i Macieja Maleńczuka. Jest to świetnie 
przygotowana składanka, zarówno dla fanów, jak i 
amatorów Püdelsów.

Legendarni Püdelsi w latach 1986-2004 
stworzyli masę hitów. Dzisiaj odświeżają je, tworząc 
nowoczesne aranżacje. Składając 20 utworów ze 
wszystkich dotychczasowych płyt, malują obraz 
składanki na najwyższym poziomie. Maleńczuk wraz z 
zespołem wspina się na wyżyny interpretacji i powala 
mój zmysł słuchu i równowagi utworami "Tramwaj-
kotek  mamrotek" i "Czerwone tango". Prezentuje nam 
audio-rodzynki rodem z najlepszych radiowych 
audycji. Na dokładkę świetny remix Matt'a 
Kowalsky'ego. Czegoż można chcieć więcej.

Zdmuchując kurz z utworów takich, jak 
"Morrisom" czy "Wiara jest jak dupa" stwarza okazję 
młodszej publiczności do sięgnięcia po starsze płyty 
Püdli, bo okładka nie zachęca (to jest mój jedyny 
zarzut).

O Püdelsach można mówić wiele. To, że 
posuwają się na cienkiej linii pastiszu i kiczu, czasami 
wkraczając na szerokie pola popu. Maleńczukowi, 
egoizm i narcyzm. Jedno jest pewne: ten zespół będą 
pamiętali wszyscy. Dlaczego? Bo nie zaprezentowali w 
swojej składance zwykłej retrospektywy utworów. 
Tylko nowe wykonania starych hitów! Oni się 
rozwijają, wkraczają na nowe, nieodkryte tereny. Ale 
to zobowiązuje. Do nagrania jeszcze lepszej, kolejnej, 
tym razem "ciemnej" płyty. Niestety, ta planowana jest 
na 2005 rok. Cóż, pozostaje… tylko czekać.

             Seweryn Domagała

Püdelsi się rozwijają !! uszując po internetowym sklepie aukcyjnym, 
allegro.pl znalazłem kieszonkowe wydanie książki 
Gretkowskiej o intrygującym tytule Polka. W kilka B

dni po wygraniu aukcji, książka trafiła w me ręce, ciesząc 
umysł i ciało. Postanowiłem, że wytnę dwa dni ze swojego 
życia i wsadzę w nie tą książkę.

"Nadal twierdzę, że nie myliłem się - Gretkowska jest 
bardzo zdolną, bardzo ciekawą pisarką" podpisano Czesław 
Miłosz. Zobowiązującym cytatem wbił się w okładkę.

Polka szybko wchłonęła mnie swoją sugestywnością i 
dosadnością metaforycznych opisów kolejnych dni ciąży 
autorki. Jej opisy rzeczywistych przeżyć cieszyły moje oczy i 
mózg.

Choć Manuela podkreśla, że chciałaby uciec, choć na 
chwilę zostać sama, jest bezradna. Czeka z niecierpliwością 
na te dni, które uwolnią ją od ciąży. Czasami miewa senną 
chętkę wyjęcia jej (Poli) spomiędzy nóg (Wyłuskać dojrzały 
owoc z pękającej łupiny).

Jak zwykle w swoich książkach, Manuela opisuje 
podróże, kraje w których bywa, spacery do pobliskiego lasu, 
codzienne czynności w kuchni. Przez co książka ta nie staje się 
odległa dla czytelnika. Dla mnie jest odległa, bo nie jestem 
kobietą. Ale po przeczytaniu tej książki pragnę stwierdzić, że 
chcę urodzić, chcę począć dziecko.

Od wielu lat Manuela Gretkowska uznawana jest za 
kontrowersyjną i prowokacyjną pisarkę. Dla mnie nie ma w tej 
książce kontrowersji. Prowokacja? Tak, bo prowokuje do 
myślenia. Radzę wszystkim tym, którzy wieszają psy na 
Manueli, aby przestali wysilać swoje umysły do pojęcia takiej 
lektury, jaką ona tworzy. Was, myślenie o uczuciach i 
reakcjach, boli. Mnie ciekawi i interesuje. Oby więcej takich 
książek.

Seweryn Domagała

Manuela Gretkowska - 
“Polka”
Urodziła się 1 sierpnia 1964 
roku w Łodzi, gdzie dorastała 
i skończyła liceum. Zdała 
maturę i dostała się na 
filozofę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. 
Po latach powie: "Na 
filozofię poszłam, gdy 
doszłam do wniosku, że 
zawiera najwięcej wiedzy 
konkretnej, i że wszyscy 
humaniści, którzy nie znają 
filozofii, mają z tego powodu 
kompleksy." W Krakowie 
poznała smak intelektualnej 
przygody, była blisko 
związana z grupą literacko-
towarzyską tworzącą 
legendarne wówczas pismo 
BruLion. 
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