
 



 

Jakie było Pani pierwsze wrażenie o szkole? 
Hmmm. Pierwsze wrażenie? Jeżeli chodzi o budy-
nek miałam wrażenie, że jest bardzo skomplikowa-
ny, że jest dość ciasno. Gdy przyszłam na rozpo-
częcie roku znałam już szkołę, bo dostałam wycho-
wawstwo w pierwszej klasie, więc sama musiałam 
oprowadzić swoich nowych uczniów. Wcześniej, 
samodzielnie błądząc po szkolnych korytarzach 
szybko zorientowałam się gdzie co jest. Teraz wy-
daje mi się to wszystko oczywiste i jasne. 
 
Jak pani ocenia swoich współpracowników? 
Generalnie są w porządku. Są bardzo pomocni, od-
powiadają na wszystkie moje pytania, dają wska-
zówki. Każda szkoła rządzi się swoimi prawami. 
Jeżeli czegoś nie wiem, bo jestem tu nowa, to 
zawsze znajdzie się ktoś, kto mi pomoże. 
 
Czy jest pani nauczycielem z powołania, czy 

z przypadku? 
Zdecydowanie z powołania, od zawsze wiedziałam, 
że chcę być nauczycielem. Zaraz po studiach sta-
nęłam przed dylematem: czy chcę być historykiem 
czy nauczycielem. Zanim poszłam do pracy ukoń-
czyłam studia doktoranckie i obroniłam pracę, uzy-
skując tytuł doktora nauk humanistycznych w dzie-
dzinie historii, oraz nauczanie początkowe – stwier-
dziłam, że tak czy inaczej przyda mi się to, skoro 
sama planowałam mieć dzieci. Po 4 latach siedze-
nia w bibliotekach i pracy w domu nad moim dok-
toratem, stwierdziłam że tylko i wyłącznie praca z 
kimś, a nie samotna da mi satysfakcję. 

Dlaczego akurat historia?  
Zawsze ją lubiłam. Gdy byłam mała dostałam atlas 
historyczny do 4 klasy. Dla mnie była to totalna 
magia, nie byłam jeszcze biegła w czytaniu – były 
obrazki, były mapy. Potem oczywiście była mitolo-
gia J. Parandowskiego.  Wtedy w telewizji często 
można było zobaczyć program „Wielka 
Gra” [teleturniej – przyp. red.]. Oczywiście z bra-
tem organizowaliśmy „Wielką Grę” i twierdziliśmy, 
że zostaniemy historykami. Gdy byłam w liceum 
chciałam iść na prawo. Zrobiłam sobie testy psy-
chologiczne, ktoś stwierdził że się zupełnie do tego 
nie nadaję. Stwierdziłam że to jest zbyt stresująca 
praca. Poza tym zaczęłam chodzić na zajęcia do-
datkowe, które miały mnie przygotować do stu-
diów prawniczych, lecz mój nauczyciel historii zara-
ził mnie swoją pasją i stwierdziłam – czemu nie? 
 
Czy ma Pani jakieś ciekawe wspomnienie ze 

studiów? 
Najgorszy rok – starożytność. Dlaczego? Tam pro-
fesorowie słyną z ekstrawagancji. Wtrącę taką ma-
łą anegdotę, którą kiedyś zasłyszałam: Student 
siedzi przed komisją, długo zastanawia się nad za-
danym pytaniem. W końcu indeks leci za okno, a 
profesor mówi: „jeżeli wrócisz w ciągu dwóch mi-
nut to zaliczyłeś!”.  I zdał 
 
 

Co najbardziej ceni pani w ludziach? 
Zdecydowanie szczerość i empatię. Dlaczego? 
Szczerość, ponieważ uważam, że jest w dzisiej-



 

szych czasach bardzo dużo zakłamania. Empatia 
dlatego, że ludzie biegną, ciągle się gdzieś spie-
szą i zapominają o drugim człowieku. Oczywiście 
są wyjątki, ale uważam, że prawie każdy jest 
skoncentrowany tylko i wyłącznie na sobie. Roz-
padają się relacje rodzinne – mówię o takiej dal-
szej rodzinie – człowiek nie ma czasu, żeby poje-
chać, odwiedzić kuzyna, czy siostrę cioteczną.  
Warto czasami przystanąć, pomóc komuś, niż za-
robić następne 100 złotych czy w przypadku nie-
których 10 000 zł (śmiech). 
 

Dlaczego uczy pani wiedzy o społeczeń-
stwie? 

W czasach kiedy ja kończyłam studia, zasada by-
ła taka, że ukończenie wydziału historii dawało 
uprawnienia do nauczania historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie. Przedmiot ten bardzo lubię na pozio-
mie gimnazjum. Nie cierpię uczyć go w liceum, 
pół roku uczyłam i to jeszcze rozszerzonego – to 
była dla mnie katorga. Spodziewałam się, że lice-
aliści będą chcieli wchodzić w dyskusje, udzielać 
się bardziej, jednak zawiodłam się. A w tej szkole 
chodzi też o dwujęzyczność – dlatego przypadło 
mi w udziale uczyć Was tego. 
 
Co, według Pani, myślą o Pani uczniowie? 

Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że niektórych 
denerwuję. Pewnie są osoby, które twierdzą że 
jestem niekonsekwentna, bo czasami zmieniam 
zdanie, przecież kobieta zmienną jest! (śmiech). 
Nie wiem, co o mnie myślicie. Z drugiej strony 
spotykam się z wyrazami sympatii, które często 
mnie męczą, bo mam na przykład 7 lekcji i nie 
mam nawet chwili dla siebie podczas przerwy, bo 
zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał chwilę 
porozmawiać. To są dla mnie ciekawe i cenne 
doświadczenia, w końcu dowiaduję się czegoś o 
moich uczniach. Ale szczerze mówiąc, to chciała-
bym wiedzieć, co o mnie sądzicie, ciekawi mnie 
to. 
 

Jak lubi pani spędzać wolny czas? 
Po pierwsze książki. Czytam wszystko, korzystam 
z bardzo dobrze zaopatrzonej biblioteki. Mam tak 
zwane „fazy”. Czytam przez jakiś czas tylko kry-
minały, czasami beletrystykę [beletrystyka - opo-
wieści, opowiadania, nowele itp., przede wszyst-
kim o charakterze rozrywkowym. W utworach 
beletrystycznych obecna jest fikcja literacka. – 
przyp red.]. Rzadko sięgam po książki historycz-
ne, ponieważ mam bardzo sprecyzowane zainte-
resowania. Jeśli chodzi o książki naukowe to te 

czytam tylko gdy potrzebuję jakiejś informacji, 
lub dotyczą moich zainteresowań. Ostatnio do-
stałam w prezencie od kogoś „Kongres Wiedeń-
ski” –ma 1200 stron. Leży na półce i pięknie wy-
gląda. Ale to wszystko wieczorem. W dzień zde-
cydowanie wybieram aktywność: uwielbiam spa-
cery, kocham góry. 
 

Jakie są Pani zainteresowania? 
Jestem historykiem kultury – generalnie historia 
społeczna to jest to, co mnie interesuje. Oprócz 
historii? Uwielbiam gotować – ale nie typowe pol-
skie dania. 
 

Kiedy ostatnio zrobiła Pani coś po raz 
pierwszy? 

W ostatnią zimę nauczyłam się jeździć na łyż-
wach. W lato po raz pierwszy byłam w Górach 
Izerskich. Po raz pierwszy pracuję w Legionowie. 
A dzisiaj po raz pierwszy jechałam autobusem do 
pracy… Zajęło mi to bardzo dużo czasu. 
 

Serdecznie dziękujemy za rozmowę! 
Również dziękuję. 

 
Wywiad przeprowadzili: Piotr Wasilewski oraz 

Barbara Sotel 



 

Z NAUKĄ ZA PAN BRAT 
 

Sobotni poranek 20 września uczniowie na-
szej szkoły spędzili w Jabłonnie. Autobu-

sem, czy autem, duża grupa osób z Konop-
nickiej na czele z nauczycielami przedmio-
tów ścisłych dotarła pod pałac, aby uczest-
niczyć w Festiwalu Nauki. Nasi uczniowie 
przygotowali 4 stanowiska: biologiczne, 

chemiczne, fizyczne, i geograficzne. Na na-
szym stoisku można było zobaczyć efektyw-
ne doświadczenia chemiczne, oraz fizyczne, 
przyjrzeć się z bliska pająkowi, czy glonom, 

potrzymać przez chwilę patyczaka, bądź 
obejrzeć najbardziej rozpoznawalne skały i 
dowiedzieć się o nich czegoś ciekawego. 

 
POTOP 

 
Oczywiście, choć świat nie pogrążył się pod 

wodą, to deszcz okazał się jednak dużą 
przeszkodą. Z pośpiechem trzeba było rato-
wać mikroskopy, gdy lunął deszcz. Jednak-
że po chwili deszcz ustał i wyszło słońce, 

które utrzymało się już do końca. 
 

SZKIEŁKIEM I OKIEM? 
 

Noga motyla, głowa pająka czy glon... Nie 
brzmi zachęcająco, prawda? A jednak do-
brze przygotowany preparat daje niesamo-
wite efekty. Woda wydaje Ci się nudna? Po-
patrz na nią przez mikroskop, a to że bę-

dziesz się w nią długo wpatrywał masz za-
gwarantowane! 

 
P.W 



 

DZIAŁO SIĘ! 
 
 13 listopada 2015 roku, uczniowie 
klas 2a i 2i z LO, przeprowadzili już IV 
Szkolny Festiwal Nauki. Podczas tego 
wydarzenia, mogliśmy się przenieść 
iście w świat Alberta Einsteina czy Iza-
aka Newtona! Dlaczego? Przechadzając 
się po stanowiskach mogliśmy zachwy-
cić się makietą pierwszego aparatu, czy 
elektrowni atomowej, zobaczyć dlacze-
go coś nie tonie, skoro powinno… Oka-
zało się że przeznaczone na zobaczenie 
wszystkiego 45 minut to zdecydowanie 
za mało 
 

TO JUŻ PO RAZ CZWARTY 
 
 Wydarzenie to odbywa się w naszej 
szkole już po raz czwarty i za każdym 
razem zachwyca ludzi przyglądającym 

się efektom tegoż projektu. Nad cało-
ścią czuwają zawsze dwie klasy drugie 
—informatyczna i politechniczna pod 
kierunkiem fizyka p. Anny Wichrowskiej 
oraz swoich wychowawców. 
 

CHCEMY WIĘCEJ! 
 

 Co roku Festival wspomina się do-
brze i czeka na następny. Nie inaczej 
jest tym razem. Wszyscy do dziś zasta-
nawiają się nad racjonalnym wyjaśnie-
niem niektórych zaprezentowanych do-
świadczeń, i korzystają wiedzy, której 
podczas wydarzenia nabyli wreszcie ro-
zumiejąc o co chodzi chociaż w jednym 
temacie. 
 

P.W 



 

W dniach 26 września - 2 października uczniowie 
klas drugich naszego gimnazjum mieli przyjemność 
gościć  grupę młodzieży z Niemiec. Do udziału w wy-
mianie zgłosili się zarówno uczący się języka niemiec-
kiego jak i hiszpańskiego.  
W sobotę uczniowie naszej szkoły powitali Niemców 
na dworcu PKP w Legionowie. Początek znajomości 
był dość niepewny, ale podczas spaceru w stronę bu-
dynku szkoły nawiązały się pierwsze rozmowy.  Na 
miejscu zorganizowane zostały różnego rodzaju gry 
językowe. Po skończonych zabawach uczniowie z Hal-
le zakwaterowali się poszczególnych domach. Następ-
ny dzień był przeznaczony dla rodzin i ich gości. Część 
poszła do kina, kto inny zwiedzał Warszawę lub udał 
się na zakupy. 

 
W poniedziałek nasi zagraniczni goście odwie-

dzili Prezydenta Miasta Legionowo oraz dokładnie 
obejrzeli naszą szkołę, po czym wszyscy pojechaliśmy 
zwiedzać Stadion Narodowy w Warszawie. Na nie-
mieckich uczniach zrobił on spore wrażenie.  Pod ko-
niec dnia czekała nas bardzo miły turniej kręgli w krę-
gielni Saska. Większość z gospodarzy byla mile zasko-
czona  tym, jak łatwo udaje im się rozmawiać z na-

szymi gośćmi. Udało nam się przełamać pierwsze lody 
w niespełna jeden dzień. 
 
    Następny dzień rozpoczęliśmy dwoma lekcjami ję-
zyka polskiego, które  poprowadzili uczniowie klasy II 
B. Kolejnym punktem było zwiedzanie Muzeum Histo-
rycznego w Legionowie. Mieliśmy tam warsztaty na 
temat odkryć Aliny i Czesława Centkiewiczów oraz o 
historii starodawnych plemion żyjących niegdyś na 
terenie Legionowa. Resztę dnia zajęło nam zwiedza-
nie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 
     

Środa zaś była przepełniona emocjami. Poje-
chaliśmy do Państwowego Muzeum na Majdanku 
zwiedzać dawny obóz koncentracyjny. Była to dla nas 
bardzo smutna wycieczka. Grupa Niemiecka nie od-
czuła tego tak mocno, co polskich uczniów nieco iry-
towało. Wszystkim jednak wróciły dobre nastroje 
podczas wspólnego obiadu w Lublinie. 
 
    Następnym miejscem, które mieliśmy przyjemność 
obejrzeć było stosunkowo niedawno otwarte Muzeum 
Historii Żydów Polskich w Warszawie. Jest ono bardzo 
duże, oraz bardzo nowoczesne. Każdy z uczniów mógł 
zwiedzać w swoim tępie oraz języku, ponie-
waż  otrzymaliśmy interaktywnego przewodnika w 
postaci obszernego nagrania. Kolejną częścią wyciecz-
ki były 2 godziny do dyspozycji uczniów w Centrum 
Handlowym Arkadia. 
 
ostatniego dnia wymiany  podziwialiśmy panoramę 
Warszawy z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Na-
uki. Później  pożegnaliśmy naszych przyjaciół na 
dworcu centralnym w Warszawie. 
 
    Tydzień jak się okazało to bardzo dużo czasu żeby 
się z kimś prawdziwie zaprzyjaźnić. Na dworcu wylano 
dużo polskich I niemieckich łez. Wymiana to nie tylko 
ćwiczenie języka. To cudowna przygoda ze wspaniały-
mi ludźmi.                     

                                        P.P 
 

POLSKO  -  NIEMIECKA 



 

Odświętne stroje, na piersiach kotyliony z orłem, 
za oknem biało - czerwona flaga, na sali cisza... 
Tak właśnie uczniowie PZSO im. Marii Konopnic-
kiej uczcili święto 11 Listopada - Narodowe Święto 
N i e p o d l e g ł o ś c i .  
W tym roku publiczność na sali zgromadzili ucznio-
wie klas 3F i 3H liceum oraz 1 B gimnazjum. Dzię-
ki pomysłowości i kreatywności młodych artystów 
przenieśliśmy się na chwilę w czasie. Sala gimna-
styczna przemieniła się na kilka minut w kino. Kino 
Polonia..., a na ekranie film przedstawiający dzieje 
Polski - bitwy, wojny, potyczki, porażki i sukcesy 
od czasów Mieszka I aż po czasy współczesne. Na 
twarzach zgromadzonych widać było duże zainte-
resowanie. Jednak to był dopiero początek. Po za-
kończonym seansie rozpoczął się apel. Uczniowie 
przedstawili historię utraty suwerenności naszego 
kraju. Opisali trud jaki Polacy włożyli w walkę z 
zaborcami oraz drogę jaką musieli przebyć do od-
zyskania upragnionej wolności. Drogę naznaczoną 
bólem , tęsknotą , łzami i przelaną krwią.Chwilę 
potem rozległa się wszystkim dobrze znana melo-
dia. Melodia wielkiej, podniosłej pieśni która była 
przejawem walki i buntu przeciw oprawcom. Melo-
dia " Roty" napisanej przez naszą Patronkę, która 
sprawiła że wszyscy podnieśli się z miejsc i wspól-
nie ją odśpiewali. Po chwili apel trwał dalej. 
Uczniowie kontynuowali przemowy dotyczące 
„Drogi do WOLNOŚCI” recytowali piękne wiersze, 
śpiewali kolejne patriotyczne pieśni. Na twarzach 

wszystkich zgromadzonych widać było, zadumę, 
powagę, cień wzruszenia. Na zakończenie salę wy-
pełniła melodia najważniejsza. Hymn Polski- Ma-
zurek Dąbrowskiego. Utwór za którego wykonanie, 
w dawnych czasach groziła śmierć - tamtego dnia 
napełnił nasze serca dumą i ciepłem płynącym z 
jego wie lk ie j  i  rodz imej  war tośc i . 
Muszę przyznać, że będąc czynnym uczestnikiem 
tego artystycznego przedsięwzięcia, biorąc udział 
w próbach i podczas samego występu można było 
odczuć ze jest się częścią czegoś niezwykłego. At-
mosfera była bardzo uroczysta. I tak powinno być 
zawsze. Polska to kraj o niezwykłej historii. To 
kraj walk i powstań. Kraj pięknej kultury. Kraj 
wielkich ludzi. My wszyscy stanowimy jego część. 
Czujmy się i bądźmy dumni z tego kim jesteśmy. 
Bądźmy dumni z bycia Polakami. I w pędzie życia 
który czasem nas obezwładnia nigdy o tym nie za-
pominajmy. POLONIA SEMPER INVICTA! 
 

Natalia Kopańska  
/powtórzono za: lokonopnicka.pl/ 



 

Drugiego października w porze wieczornej 
do naszej szkoły zleciały się klasy I gimna-
zjalne. Godzina 19:00, piątek – pierwszo-
klasiści jeden po drugim wmaszerowali do 
sali gimnastycznej. Biwak został rozpoczę-
ty od paru słów naszych Wychowawców – 
omówienie programu, zasady, m.in. godzi-
na przybycia pizzy, co bardzo ożywiło 
wszystkich zebranych. Klasom przydzielone 
zostały szatnie, w których zostawiliśmy 
rzeczy i pełni entuzjazmu rozpoczęliśmy 
biwak. 
   
 Zabawa zaczęła od potańcówki w klu-
bie AJA. Pierwsze klasy bawiły się przy 
muzyce dyskotekowej, nie zabrakło takich 
hitów jak „Bałkanica” czy „Naucz mnie” 
Sarsy. Podczas imprezy towarzyszyli nam 
nasi Wychowawcy oraz wujek Damian, 
pełniący rolę DJ-a. Niektórzy zrezygnowali 
z tańca na rzecz gry w koszykówkę i piłkę 
nożną w sali gimnastycznej. Bez względu 
na to w jaki sposób, jedno jest pewne: 
każdy bawił się wspaniale. 
  Około godziny 21:00 dotarła do szkoły 
pizza. Wszyscy na łeb, na szyję, pognali-

śmy do sali konferencyjnej, gdzie czekała 
na nas kolacja. Kiedy pierwszoklasiści byli 
już najedzeni, (a o to nie było trudno, po-
nieważ jedna pizza miała wielkość małej 
trampoliny) przyszła pora na zawody spor-
towe.  Zespoły klasowe zmierzyły się ze 
sobą w konkurencjach takich jak berek czy 
biegi. Każdy skład świetnie poradził sobie z 
etapami konkursu. Do ostatniej chwili wy-
nik był niepewny. W końcu, niewielką prze-
wagą punktów, zwyciężyła klasa 1a. Wy-
grani otrzymali czekoladki, którymi, szczę-
śliwie, postanowili podzielić się z pozosta-
łymi klasami. 
   
 Po 24:00 przyszła pora na omówienie 
kwestii dotyczących przedstawienia z oka-
zji ślubowania. W trakcie narady pojawiały 
się różne pomysły, pokaz mody, telewizja, 
reklama klasy, jednak ostatecznie poszli-
śmy w trochę innym kierunku, o czym 
można było się przekonać 14 października. 
W tym momencie niektórzy już przysypiali, 
więc podzieliliśmy się na grupy. Osoby, 
które były już zmęczone, mogły rozłożyć 
swoje śpiwory i karimaty w sali i spróbo-
wać zasnąć, za to nocne marki zeszły do 



 

świetlicy na karaoke. Mieliśmy okazję zo-
baczyć wiele występów i usłyszeliśmy 
wiele świetnych piosenek. W zmaganiach 
artystycznych brali także udział Pan Ma-
riusz Suwiński i wujek Damian, co było 
miłym zaskoczeniem.  
 
  O 3:00 przenieśliśmy się na korytarz 
przy sekretariacie, gdzie przy akompania-
mencie gitar, siedząc na kanapach lub śpi-
worach, śpiewaliśmy szanty i inne piosen-
ki. Mimo, że pora była późna, siedzieliśmy 
zasłuchani w melodię przez półtorej go-

dziny. Ponieważ jednak należało się prze-
spać chociaż parę minut, za piętnaście 
piąta udaliśmy się na spoczynek. W rze-
czywistości nie każdy spał. Prawdę mó-
wiąc, większość z nas nie położyła się 
wcale. Rano, mimo dołków pod oczami, 
byliśmy  szczęśliwi i zadowoleni.     
   Podsumowując, biwak klas 1 był bardzo 
udany, przede wszystkim dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu naszych Drogich Wy-
chowawców, bez których nie byłoby to 
możliwe  

M.B 

Wideo w tle 

   Jeszcze niedawno na stronach głównych 
panowały małe obrazki i zdjęcia mające za 
zadanie przyciągać uwagę. Ostatnio coraz 
częściej można spotkać wielkie wideo w 

tle. Przedstawia ono informacje ze strony 
w oryginalny i wygodniejszy sposób. 

Więcej skrolowania, mniej klikania 
   Często spotykam się ze skrolowanymi 

stronami. Jest to o wiele lepsze niż wcho-
dzenie w linki. 

    Dlaczego tak często występują skrolo-
wania? 

Odpowiedź jest prosta. Chcąc skorzystać z 
Internetu najczęściej  sięgamy po telefon. 
Tak więc, wygodniej jest nam przewijać 
kolejne strony, niż czekać, aż kliknięty 

przez nas link się załaduje. 

Muzyka i przewodnik, czyli oprowa-
dzanie po stronie 

   W ostatnich miesiącach na wielu stro-
nach można spotkać się z wirtualnym 

przewodnikiem oprowadzającym nas po 
witrynie. Wskazuje nam on najciekawsze 
elementy i produkty. Jednym słowem sta-

wia się na wygodę użytkownika. 
    Niekiedy, gdy wchodzimy na wybraną 
przez nas stronę możemy usłyszeć muzy-
kę lub nawet (!!!) piosenkę mającą za za-

danie przyciągnąć naszą uwagę. 
 

Z.B 



 

 

 W poniedziałek 16 listopada kilka klas z naszego 
gimnazjum wybrało się na wycieczkę do teatru. Aktorzy 
nie byli Polakami, pochodzili z różnych części świata, 
więc cały spektakl odbywał się w języku angielskim. Je-
dyne co było dla nas wszystkich dziwne – spektakl nie 
miał tytułu.  

 Kiedy już zajęliśmy miejsca na widowni z lekkim 
opóźnieniem, pojawił się pan, który po polsku opowie-
dział nam co będzie się dziać. Dowiedzieliśmy się dlacze-
go przedstawienie nie miało tytułu – to my mieliśmy go 
stworzyć, jak i głównych bohaterów oraz całą historię. 
Wszystko było improwizowane. Nie tylko gra aktorów, 
ale również światła, scenografia i muzyka. Gdy wszystko 
zostało już wyjaśnione, aktorzy zaczęli rozmawiać z pu-
blicznością. Pytali o imię głównego bohatera, miejsce i 
czas akcji oraz o czym ma być cała historia. Po ustaleniu 
tych informacji zaczęło się przedstawienie. Podczas jego 
trwania aktorzy używali polskich zwrotów takich jak 
„przepraszam”, „dziękuję” i „kochaj mnie”, co wychodzi-
ło im bardzo dobrze, ale dla nas było również zabawne.  
 Spektakl był interesujący, jednak w zeszłym roku 
miałam okazję być wraz z klasą w tym samym teatrze – 

grali wtedy inni aktorzy, całość również odbywała się po 
angielsku lecz miała wcześniej ustalony tytuł i bardziej 
przypadła większości do gustu. Była zabawniejsza, akto-
rzy mieli większy kontakt z publicznością.   

 Po wizycie w teatrze większość klas wróciła do 
szkoły na lekcje. Klasa 2B wybrała się na spacer po Sta-
rym Mieście, podczas którego miała okazję lepiej poznać 
historię Warszawy. 

24 listopada, czyli tydzień po wcześniejszej wycieczce 2B 
wybrała się do Wytwórni Filmów Fabularnych i Doku-
mentalnych w Warszawie w celu obejrzenia planu filmo-
wego filmu „Karbala”. 

 Tego samego dnia obejrzeliśmy inscenizację 
„Zemsty” Fredry, w teatrze Buffo. 

PW & NR 

 

 
Pierwsze skojarzenie każdego legionowianina ze sło-
wem „sandał” to oczywiście Konop, bo jak wiadomo 
nasza szkoła znana jest, między innymi, z tego. Jedni 
się naśmiewają, inni to pochwalają. Jakie są korzyści z 
noszenia tych butów? 
 
 Bezpieczeństwo. Jedna z najważniejszych rze-
czy. Na szczęście sandały można kupić również z anty-
poślizgiem, więc każdy krok to przyjemność. 
 
 Łatwa obsługa. Nasze buty zapewniają szybkie 
i bezproblemowe aplikowanie na nogę. Wystarczy tyl-
ko kilka sekund, aby się na niej znalazły! 
 
Brak sznurówek. Dzięki funkcji rzepa sandał jest nie-
zbyt skomplikowany w zapinaniu, i każdy poradzi sobie 
z jego mechanizmem. 
 
 
 

 Klimatyzacja. Sandał posiada przewiew dzięki 
licznym otworom. Nasze stopy już nigdy nie muszą być 
spocone! 
 
 Atrakcyjność. Obuwie tego typu z pewnością 
przyciągnie wielu adoratorów. Działanie natychmiasto-
we! 
  
 Wygoda. Sandały to przede wszystkim buty dla 
każdej stopy. Nie spadają i nie uwierają – same plusy! 
 
 Promocyjna cena. Nasze buty można kupić 
praktycznie w każdym sklepie, za niewielką cenę, no 
chyba, że zdecydujemy się na porządny, markowy san-
dał. 
 
To już wszystkie powody, dla których warto je nosić. 
Mam nadzieję, że wspomnicie je w przyszłości, by po 
ukończeniu Konopa nadal z dumą je zakładać. 

K.S 



 

Jakiś czas temu ogłosiliśmy konkurs na najlepsze zdjęcie z wakacji. Nade-
słano tylko 2 prace, więc postanowiliśmy nagrodzić je obie! Nagrody zo-

staną wręczone w najbliższym czasie! 

AUTOR: MATEUSZ GAPIŃSKI 

AUTOR: LIWIA PROROK 



 

   Jeśli w Wikipedii wpiszemy hasło "sporty 
ekstremalne" wyskoczy nam taka defini-
cja: 
"w potocznym znaczeniu sporty, których 
uprawianie wiąże się z większym ryzykiem 
niż w innych dyscyplinach. Zazwyczaj wy-
magają ponadprzeciętnych zdolności fi-
zycznych i psychicznych (...)"  
   Wyróżniamy ok. 48 rodzajów sportów 
ekstremalnych. Moim zadaniem nie jest 
zanudzenie czytelników na śmierć tylko 
napisanie ciekawego artykułu. Dlatego też 
przedstawię Wam subiektywną listę pięciu 
najciekawszych i najbardziej ekstremal-
nych sportów. 

1. SKOK ZE STRATOSFERY 
   W 2012r. Felix Baumgartner skoczył ze 
stratosfery z wysokości ok. 39 km pobija-
jąc trzy rekordy: "najwyższy lot załogowy 
balonem", " najwyższy skok spadochrono-
wy " oraz "największa prędkość swobod-
nego lotu". 
   W 2014r. jego rekord pobił Alan Eusta-
ce, nie używając nawet przy tym specjal-
nej kapsuły. 

2. WSPINACZKA BEZ ZABEZPIECZENIA 
   W tym sporcie nie ma miejsca na naj-
mniejszą pomyłkę. Łapiesz za zły frag-
ment, spadasz i koniec. 
   Największym "świrem" tej dyscypliny 
był Dan Osman, który dosłownie jej się 
poświęcił. Specjalizował się w tal zwanej 
"szybkiej wspinaczce" jak i w długich lo-
tach na linie. Mając 35 lat, zjeżdżał na li-
nie, która na skutek tarcia uległa stopie-
niu. Był to jego ostatni lot. 

3. SLACKLINING 
   Jest to dyscyplina sportowa polegająca 
na przechodzeniu i robieniu trików na linie 
bądź taśmie rozwieszonej między dwoma 
punktami. Mówimy tutaj o sporcie ekstre-
malnym, więc lina zaczepiona o dwa drze-
wa na wysokości kilkunastu centymetrów 
się nie liczy. Ekstremą jest uprawianie te-
go sportu w wietrznym terenie na taśmie 
zawieszonej nad wąwozem! Wyobraźcie 
sobie, że idziecie na 3 centymetrowej li-
nie, bez rzadnych zabezpieczeń nad kilku-
metrową przepaścią... 
A my mówimy, że odwagą jest się zgłosić 
do odpowiedzi na matematyce. 

4. SKELETON 
   Dyscyplina polegająca na zjazdach po 
torach lodowych na ciężkich, jednoosobo-
wych saniach sportowych. Podczas zjazdu 
można osiągnąć prędkość nawet do 150 
km/h. Nie raz zdarzało się, że TOPR nie 
był wystarczająco zabezpieczony i zawod-
nik wypadał za tor ponosząc duże obraże-
nia. 

5. ICE CROSS 
   Na jakimś portalu znalazłam określenie 
Ice Crossu jako sportu łączącego ziemię, 
grawitację, prędkość i kilku równie zwario-
wanych rywali. Po przeczytaniu tego 
stwierdzenia nie mogłam znaleźć tak sa-
mo dobrego w mojej głowie. Ten sport 
potwierdza szaleństwo człowieka. Szybka, 
niebezpieczna, jazda na łyżwach, wy-
skocznie i strome tory oraz rywale pragną-
cy twojej zguby. Czego nie chcieć więcej? 
 

Z.B 



 

5 listopada, w czwartkowy wieczór, jak co 
roku, w Powiatowym Zespole Szkół Ogól-
nokształcących odbyły się Zaduszki Po-
etyckie. Inicjatorką i organizatorem przed-
sięwzięcia jest wicedyrektor szkoły Anna 
Skłodowska-Wiśniewska, nauczycielka ję-
zyka polskiego. W świetle zapalonych 
świec uczniowie i nauczyciele wspominali 
artystów, których twórczość jest im naj-
bliższa, przynieśli ze sobą wiersze, frag-
menty prozy, piosenki i kompozycje mu-
zyczne. Recytowano i śpiewano m.in. po-
ezję A. Asnyka, M. Konopnickiej, C.K. Nor-

wida, K.K. Baczyńskiego, ks. J. Twardow-
skiego, W. Szymborskiej. Myślą przewod-
nią tegorocznych Zaduszek Poetyckich by-
ły słowa Seneki: Całe życie jest tylko po-
dróżą do śmierci... Poetycki nastrój, wspa-
niała sceneria, zmuszające do zadumy 
teksty poetyckie, piękna muzyka w wyko-
naniu uczniów - wszystko to sprawiło, że 
wieczór ten na długo zapadnie w pamięci 
jego uczestników. Następne Zaduszki Po-
etyckie już za rok. 

 
Renata Kamińska 
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