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REKRUTACJA 2021/2022 

KLASA I A 

MATEMATYCZNO-
INFORMATYCZNA  

Przedmioty profilujące: 
multimedia i grafika kom-
puterowa, programowanie        

i algorytmika 

Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, informatyka, 

język angielski 

 

KLASA I B 

PEDAGOGICZNO-
PSYCHOLOGICZNA  

Przedmiot profilujący: 
podstawy pedagogiki              

i psychologii 

Przedmioty rozszerzone: 
język polski, biologia,     

język angielski 

KLASA I C 

MENADŻERSKO-
PRAWNA  

Przedmioty profilujące: 
podstawy zarządzania            
i marketingu, edukacja 

prawna  

Przedmioty rozszerzone: 
język polski, wiedza            

o społeczeństwie, język    
angielski 
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Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

Patryk Dzięcioł kl.3a 

Święto to cały świat obchodził w tym roku już po raz dwudziesty 
pierwszy.  Ma ono na celu podkreślenie różnorodności językowej 
oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące. To bardzo 
ważna data, która ma przypomnieć, że chroniąc język ojczysty dba-
my również o tożsamość kulturową. 
Czy wiecie, że upamiętnia ono wydarzenia z dnia 21 lutego 1952,  
kiedy to w stolicy Bangladeszu Dhace zginęło pięciu studentów pod-
czas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengal-
skiemu statusu języka urzędowego? 
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  Z okazji święta naszego języka zachęcamy wszystkich do zabawy!  

Poniżej znajdziecie różnorodne zadania, które z pewnością przypadną Wam 

do gustu. Powodzenia! 

Połam język! Spróbuj przeczytać poniższe zdania w szybkim tempie. 

• Czy rak trzyma w szczypcach strzęp szczawiu czy trzy części trzciny? 

• Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że w tej wieży jest sto jeży i pięćdziesiąt 

jeżozwierzy. 

• Pocztmistrz z Tczewa. 

• Czy się Czesi cieszą, że się Czesio czesze? 

• Konstantynopolitanczykowianeczka. 

• Ząb zupa zębowa, dąb zupa dębowa. 

 

Spróbujcie odgadnąć jakie tytuły zostały zaszyfrowane? Poniżej znajdziecie 

po jednej z lektur z każdej epoki.  

Wiktoria Kulesza kl.3b 



 

 

 

 

 

 

 

 

Czy znasz te związki frazeologiczne?  

 

 

 

Odpowiedzi do zagadek w następnym numerze!  
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Cogito ergo sum 

„Myślę więc jestem” – wyrażam to co czuję i się tego nie 

wstydzę – czyli słynne zdanie Kartezjusza, które po dziś 

dzień ma w sobie wiele prawdy. 
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Bierność jako nawyk dzisiejszego 
świata. 

Bierne podporządkowywanie się 

innym jest najgorszym możliwym 

działaniem. Każdy z nas powinien 

mieć swoje własne zdanie, które 

jest w stanie aktywnie bronić. Nie 

można dopuścić do sytuacji, gdy 

inne osoby narzucają nam swoje 

idee, a my nie jesteśmy w stanie 

ich odrzucić. Musimy dążyć w swo-

jej postawie, jeżeli jest ona słusz-

na. Możemy to robić na rozmaite 

sposoby – od rozmowy po komen-

towanie postów na portalach spo-

łecznościowych. Każda podejmo-

wana przez nas akcja jest prawi-

dłowa i wzmacnia poczucie naszej 

wartości. Niestety w obecnych 

czasach możemy zaobserwować 

dużą bierność społeczeństwa. Taka 

pasywność występuje w wielu 

dziedzinach życia, nie tylko w wy-

rażaniu swoich poglądów, ale tak-

że w reakcji na drugiego człowieka.  

Istota wyrażania własnych 

opinii. 

Jest to bardzo ważna kwestia w 

naszym codziennym życiu. Jeste-

śmy stworzeniami myślącymi, więc 

powinniśmy mieć własne spostrze-

żenia dotyczące rozmaitych tema-

tów. Nie powinniśmy bać się ich 

wyrażać, ponieważ każdy ma pra-

wo do odmiennych poglądów i wie-

rzeń. Nasze dyskusje mogą doty-

czyć tematów prostego życia co-

dziennego,  ale także tych bardziej 

„kontrowersyjnych” – takich jak 

np. związki partnerskie osób tych 

samych płci. O ile te pierwsze nie 

prowadzą do starć to te drugie już 

mogą. Podejmując polemikę nad 

takimi sprawami musimy wiedzieć, 

iż później osoba z którą się kon-

frontowaliśmy może się od nas od-
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Tomasz Nieborek kl. 2cg 

sunąć – właśnie z powodu od-

miennych poglądów. Jest to zjawi-

sko dobrze znane w dzisiejszej 

Polsce, kiedy kraj jest podzielony 

„na pół”. Jest to podział, który 

niszczy przyjacielskie relacje Pola-

ków i ich rodzin. Niestety z roku 

na rok jest on coraz głębszy i trud-

niejszy do rozwiązania.  

Reakcja na drugiego człowieka. 

Obojętność. To pierwsze słowo, 

które przychodzi mi na myśl. Nie 

przejmujemy się innymi. Przepro-

wadzono wiele doświadczeń które 

wykazały brak empatii wśród te-

raźniejszej cywilizacji. Widząc le-

żącego człowieka na przystanku 

od razu uznajemy go za pijanego 

lub bezdomnego i nie zwracamy 

na niego uwagi. Nikt nie spraw-

dza, czy może ta osoba jest chora 

i potrzebuje pomocy. Kiedy ktoś 

idący obok nas się przewróci, 

większość nie wyciągnie do niego 

ręki, aby mu pomóc, lecz zaśmieje 

się i pójdzie dalej. Panuje ogrom-

na znieczulica, nie jesteśmy po-

mocni wobec bliźnich, lecz widzi-

my tylko czubek własnego nosa. 

Jest to rzecz, którą niewątpliwie 

należy zmienić, ponieważ powinni-

śmy przejmować się losem drugiego 

człowieka – bo kto wie co może się 

nam przytrafić. 

Świat wirtualny a rzeczywisty. 

Ukształtowało się twierdzenie, iż tak 

zwana „generacja Z” spędza więk-

szość swojego czasu w Internecie i to 

tam nawiązuje nowe relacje. W tej 

wykreowanej rzeczywistości nie bra-

kuje nam pewności siebie, jesteśmy 

bardziej śmiali. Wynika to z tego, iż 

nie konfrontujemy się tak twarzą w 

twarz, nie widzimy drugiej osoby, 

więc nie jesteśmy zestresowani. Jeże-

li wiemy, że nie damy już rady w do-

wolnym momencie przerywamy i nie 

ciągniemy dyskusji. Możemy także 

liczyć na wsparcie innych osób o tych 

samych poglądach. Natomiast w rze-

czywistości taka sytuacja wyglądała-

by zupełnie inaczej. Musielibyśmy ra-

dzić sobie sami, nie byłoby nikogo kto 

mógłby nas wesprzeć. Stawiamy 

wtedy czoło drugiej osobie sam na 

sam. Dlatego w rzeczywistości bra-

kuje nam tej pewności siebie, którą 

mamy w Internecie. 
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With Satan himself by my side. 

 Angielska fantastyka sprzed paru wieków? Jeden z największych 

klasyków adaptowany do filmów, musicalów, słuchowisk i seriali? 

Takiego staruszka jeszcze chyba nie było w moich recenzjach. 

Ilu z was kojarzy imiona jak Henry Jekyll i Edwart Hyde? Albo cho-

ciaż same nazwiska? Ci główni bohaterowie... a raczej bohater (nie 

oszukujmy się, to nie jest jakiś spoiler, że chodzi o jedną osobę) to 

jedni z bardziej rozpoznawalnych duo w historii.  

 

Może i nie są archetypem wewnętrznej walki 
dobra ze złem, ale ich przypadek jest zdecydo-
wanie ciekawy. W oryginale napisanym przez 
Roberta Louisa Stevensona doktor Henry Jekyll 
znalazł odpowiedź na nurtujące go całe życie 
pytania. Czy można oddzielić dobro od zła?  
Jak dokładnie by to wyglądało?  Dzięki swojej 
wiedzy i paru różnych dziwnych chemikaliów 
udało mu się to w końcu po latach badań. Za 
dnia doktor Jekyll pomagał ludziom, budził 
szacunek jako dobry obywatel i przyjaciel, jed-
nak gdy zapadała noc… Pojawiał się Edwart 
Hyde.          

To wścielenie czystego zła i agresji terroryzowało ulice Londynu. 
Doktor Jekyll udowodnił swoje, jednak za jaką cenę… To wszystko 
będzie musiał odkryć jego wierny przyjaciel, wprawiony prawnik  
Gabriel Utterson. 

źródło: lubimyczytac.pl 
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Szczególnie polecam Jekyll & 

Hyde: The Gothic Musical 

Thriller. A dokładnie muzykę      

I piosenki (“Conftontation” już 

zawsze będzie w serduszku.)  Czemu wcześniej zaznaczyłam, że będę pisać 
o oryginale? Zapewne dlatego, że ta nowela 
wydana w 1886 już po roku swojego istnienia 
otrzymała pierwsze adaptacje sceniczne. Do-
datkowo musicale albo filmy, które się poja-
wiły... no cóż, zdarza im się odbiec trochę od 
oryginału dodając lub odejmując postacie 
i\lub wątki.  

 
Tak, “Frankenstaina” 
napisała kobieta. 

W sumie nie jestem zdziwiona. To cu-
downy portret psychopatologicznej podwój-
nej osobowości. Stawia się tą książkę obok 
takich bestselerów jak np. Frankenstein -
Marry Shelley, lub Golem - Gustava Meyrin-
ka. Tak, więc jeśli literatura grozy, psycholo-
giczna i trzymająca w napięciu to właśnie to 
co lubicie... no cóż nie zostaje mi nic innego 
jak odesłanie was do tych książek. 

Wiktoria Kulesza kl. 3b 

źródło: lubimyczytac.pl 

źródło:blog.viniteranio.pl 
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Boisz się rozmawiać po angielsku? Chciałbyś doszkolić swój angiel-
ski przed maturą albo studiami? A może chciałbyś nauczyć się no-

wego języka? Marzysz o przeżyciu wspaniałej przygody i poznaniu 
nowych znajomych z całego świata? Jeśli odpowiedziałeś sobie ‘tak’ 

to przeczytaj mój artykuł:) 

 

 

A więc o czym mowa? 

Chcę wam przedstawić Education First – światową firmę, 
która organizuje wyjazdy językowe. Ich działalność rozpoczę-
ła się w 1965 r. w Szwecji. Od tego czasu pomagają w zdoby-
waniu pewności siebie i nauki języka poprzez najlepszy spo-

sób, czyli przebywanie wśród osób, które na co dzień się nim 
posługują. Będąc już w miejscu, które wybraliście (więcej o 
kierunkach dowiecie się za chwilę) będziecie zakwaterowani 
u rodziny goszczącej, w rezydencji lub na campusie, jeśli jest 
on w ofercie danej destynacji. W zależności od rodzaju kursu macie odpowiednią ilość 
lekcji w tygodniu – każda lekcja trwa 40 min. A po zajęciach macie czas wolny, możecie 
go spędzić tak, jak tylko chcecie – zwiedzanie miasta, plażowanie, impreza z nowymi zna-
jomymi. Łączycie przyjemne z pożytecznym! 

 

Dlaczego taki wyjazd jest efektywniejszy niż nauka 
języka w szkole? 

Odpowiedź jest prosta – w szkole skupiamy się w 
większości na zasadach gramatycznych, a nie na 
mowie codziennej. Uwagę przykłada się do włada-
nia czasami, formułkami. Kolejnym powodem jest 
liczba zajęć, która jest bardzo mała – ok. 6h w tygo-
dniu, gdzie na kursie EF jest ich o wiele więcej. 
Skupiacie się wtedy tylko na tym języku i musicie 
cały czas w nim mówić. nauczyciele EF przykładają     
dużą wagę do konwersacji, abyście chłonęli język i umieli się nim płynnie posługiwać. 
Taki kurs będzie wam sprawiał dużą przyjemność.                                      

 

 

 

Campus w Nowym Jorku, źródło:ef.pl   
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Kierunki kursów językowych. 

Education First ma w swojej ofercie 9 języków, 
m.in. angielski, hiszpański czy niemiecki. Ich 
szkoły znajdują się w ponad 50 miejscach na 
całym świecie – od Australii, przez Europę aż 
do Ameryki Północnej. Same kursy mają różne 
odmiany, np. klasyczny, wakacyjny, intensywny, 
egzaminacyjny – przekładają się one na ilość 
lekcji w tygodniu. Dzięki tej różnorodności i du-
żej ofercie na pewno każdy znajdzie coś co bę-
dzie odpowiadało jego indywidualnym zaintere-
sowaniom, także warto dokładnie zapoznać się 
ze wszystkim co oferuje Ef. 

 Szkoła w Toronto, źródło:ef.pl 

Szkoła w Santa Barbara, źródło:ef.pl 

Przyjaźnie, miłości, wielka przygoda 

Podczas takiego wyjazdu poznacie wiele ciekawych osób z każ-
dego zakątka świata. Wiele z tych znajomości przetrwa lata. Po 
powrocie do domu będziecie mogli się ze sobą bez problemu ko-
munikować, a nawet odwiedzać siebie nawzajem. Dzięki czemu 
poznacie nowe kultury i nowe nieznane dla was zwyczaje. Obali-
cie wiele stereotypów, które się tworzy o różnych narodowo-
ściach. Kto wie, a może właśnie w innym kraju, daleko od domu 
poznacie tę jedyną osobę, z którą będziecie chcieli spędzić resztę 
życia. Na takim wyjeździe może zdarzyć się wszystko, bo jest on 
magiczny. Wracając do domu, nie będziecie już taką samą osobą 
– będziecie mieć inne spojrzenie na świat, lepszy język, nowych 
przyjaciół. Zostaniecie obywatelami świata. 

Pewnie myślicie sobie – „wszystko pięknie,  

Fajnie, ale co z koroną?” Już wam odpowiadam;) 

Odpowiedź jest pozytywna! EF cały czas organizuje kursy z zachowaniem reżimu sani-
tarnego zalecanego przez kraj, w którym znajduje się szkołą. Bezpieczeństwo kursantów 
jest dla nich największym priorytetem, pracownicy EF monitorują obecną sytuację na 
bieżąco, aby nikogo nie narazić na zakażenie. Ja sam mam zarezerwowany kurs na li-
piec br. na Maltę i wiem, że jeżeli sytuacja nie pozwoli na wyjazd EF nie wyśle mnie, 
tylko zmieni mój termin na bezpieczniejszy. Jednak wszyscy musimy być dobrej myśli, że 
już niedługo pokonamy koronawirusa!                                      

   



STR. 14   Oksford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
                                             Jeśli macie jeszcze jakieś pytania i coś jest dla 

Was niejasne to zapraszam do kontaktu ze 

mną: 

Messenger: Tomasz Nieborek 

Adres E-Mail: tomasz.nieborek@wp.pl 

Instagram: _nieborassek.03_ 

Kontakt bezpośrednio z ef: 

Strona www: https://www.ef.pl/ 

Tel: 22 825 01 31 

 

Myślę, że wyjaśniłem Wam o co chodzi z tymi wyjazdami językowymi i może ktoś z 

Was byłby takim zainteresowany?  Więcej informacji, ceny znajdziecie w bezpłatnym 

katalogu EF, który możecie zamówić poprzez ten link: https://i.ef.com/il0raqfyjx 

          Szkoła w Maladze, źródło:ef.pl                                                                                             

Tomasz Nieborek kl. 2cg  

https://www.ef.pl/
https://i.ef.com/il0raqfyjx
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Bezpłatne audiobooki do pobrania 

Biblioteka internetowa Wolne Lektury na zamówienie Biblioteki Narodo-

wej przygotowała 70 audiobooków oraz ebooków, które można pobrać 

bezpłatnie (w formacie MPEG) na stronie wolnelektury.pl. 

 

Wśród nowych nagrań są m.in.: Dialog Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Dzieje Tristana i Izoldy, de Sa-

int-Exupéry: Mały Książę, Schulz: Sanatorium pod Klepsydrą, Sklepy 

cynamonowe, Sienkiewicz: Potop, Quo vadis, Prus: Lalka, Hodgson: Ma-

ła księżniczka, Conrad: Lord Jim, Dante: Boska komedia, Homer: Iliada i 

Odyseja, Korczak: Król Maciuś Pierwszy, Krasicki: Hymn do miłości Oj-

czyzny, Monachomachia, Modrzewski: O poprawie Rzeczypospolitej, 

Niemcewicz: Powrót posła, Norwid: Czarne kwiaty, Promethidion, 

Orzeszkowa: Nad Niemnem, Papuzińska: Nasza mama czarodziejka, Pa-

sek: Pamiętniki, Puszkin: Bajka o rybaku i rybce, Rabelais: Gargantua i 

Pantagruel, Słowacki: Beniowski, Zapolska: Moralność Pani Dulskiej, 

Żeromski: Rozdzióbią nas kruki, wrony; Syzyfowe prace. 

źródło:  wolnelektury.pl 

https://wolnelektury.pl/
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