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ROZPOCZNIJ DOBRZE NOWY ROK 

Prawa noga. W Szkocji i Grecji tradycja „pierwszej nogi” 

jest bardzo ważna i stara. Pierwsza osoba, która prze-

kroczy próg domu przyniesie szczęście bądź nieszczę-

ście. Rodzina i przyjaciele są mile widziani, próg muszą 

przestąpić prawą nogą i przynieść coś na ząb. 

SKACZ! 

Jeśli chcesz zaangażować więcej ludzi i nóg, zrób to po 

duńsku i wskocz w nowy rok skacząc z krzesła o półno-

cy. Brazylijczycy idą jeszcze dalej: na Nowy Rok wybie-

rają się na plaże i skaczą przez siedem fal, w między-

czasie wypowiadając siedem życzeń. 

USTA PEŁNE WINOGRON 

W Hiszpanii i w innych hiszpańskojęzycznych krajach 

ludzie zaczynają nowy rok z pełną buzią. Zjedzenie dwu-

nastu winogron o północy przynosi według tradycji dwa-

naście miesięcy pełnych szczęścia i pomyślności. Wino-

grona należy zjeść w odpowiednim momencie: kiedy 

kościelne dzwony wybiją północ – na każde uderzenie – 

jeden winogron. 

NA ZDOROWIE! 

Rosjanie biorą życzenia noworoczne bardzo poważnie i 

wkładają mnóstwo wysiłku, by je spełnić. Życzenia po-

winny być spisane na kartce papieru, a potem spalone. 

Popiół wsypuje się do kieliszka szampana i pije. Na 

zdrowie! 

ROK PODRÓŻY 

Idealna tradycja noworoczna dla podróżujących: w Ko-

lumbii ludzie, którzy chcą mieć rok pełen podróży, wy-

chodzą o północy na spacer po sąsiedztwie z pustą wa-

lizką. 

DOBIERZ KOLORY 

Jest mnóstwo ciekawych noworocznych tradycji związa-

nych z kolorami. Brazylijczycy na przykład ubierają się 

na biało, by odstraszyć złe duchy. Chińczycy na czerwo-

no, by przyciągnąć szczęście (pamiętaj jednak, że w 

Chinach Nowy Rok świętuje się w lutym!). Bielizna wy-

daje się jeszcze istotniejszą częścią noworocznych zwy-

czajów na całym świecie, zapoznaj się z poradnikiem 

kolorowej bielizny, by odpowiednio ją sobie dobrać. 

ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO, CO JESZ 

Jeśli jesz okrągłe jedzenie, powinieneś pomyślnie prze-

żyć nowy rok. We Włoszech, tradycyjna potrawa spoży-

wana o północy to cotechino z lenticchie (kiełbasa z so-

czewicą) według tradycji w nowym roku przynosi fortunę, 

co jak co, soczewica kształtem przypomina monety. 

NA OKRĄGŁO 

Na Filipinach tradycja okrągłych rzeczy wykracza daleko 

poza kształt stołu. Ludzie jedzą okrągłe owoce, obdaro-

wują siebie monetami i noszą ubrania w kropki. 

WRÓŻBY Z OŁOWIU 

Niektórzy ludzie wróżą z fusów. W niemieckojęzycznych 

i niektórych nordyckich krajach ludzie podgrzewają nieco 

atmosferę i używają ołowiu i miski z wodą, by przepo-

wiedzieć przyszłość. Niewielka ilość ołowiu jest rozpusz-

czana w łyżce a następnie wlewana na powierzchnie 

wody, a powstały kształt ma nam powiedzieć, co nam 

przyniesie nowy rok. 

Natalia Komocka (kl. IIIa) 

źródło: https://www.ef.pl/blog/language/noworoczne-tradycje-z-

calego-swiata/ 
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“Wigilijna Święta Noc, 

Od opłatka bije blask, 

ale gdzieś tam ulicami, 

Krążą ci, co są dziś sami, 

Pusty talerz dostawiamy, 

może zbłądzą pod nasz dach? 

Wigilijna Święta Noc, 

Niesie łaskę w każdy dom, 

Serca swoje otwieramy 

Dla tych, którzy są dziś z nami 

I z czułością wspominamy tych, 

Co już odeszli stąd. 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzen-

ia 

Będą czasem spokoju i szczęścia, 

radości przeżywanej w gronie najbliższych 

Oraz wytchnienia od codzien-

nych obowiązków. 

Niech Nowy Rok .... przyniesie 

wszelką pomyślność 
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 Ciekawostki: 

 Polska nazwa grudzień ma  

pochodzić od rzeczownika 

"gruda", oznaczającego za-

marzniętą ziemię. Podobnie 

ostatni miesiąc roku określa 

się na Ukrainie ("hrudeń") czy 

na Litwie ("gruodis"). W daw-

nej Polsce używano też na-

zwy "prosień" lub "prosiniec", 

czyli wariantu, który utrwalił 

się w Czechach ("prosinec") i 

w Chorwacji ("prosinac"). 

 Odyn, bóg Wikingów, jest 

prekursorem dla naszego 

Mikołaja. Według wierzeń 

Odyn zimą także rozdawał 

prezenty lub karał niepo-

słusznych. Miał też wypełniać 

buty dzieci różnymi smakoły-

kami.  

Zdrowych, wesołych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia! 

Niech będą one okazją do zadumy, 

ale i radości z rodzinnego spotkania. 

Niech przyniosą wytchnienie 

od codziennych zmagań i trosk. 

Oby magia Bożego Narodzenia przetrwała w nas  

jak najdłużej oraz szczęścia i sukcesów w Nowym Roku! 
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„Przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we 
Mnie wierzy, nie pozostawał  

w ciemności” 
                         

                                 Jn 12, 46 

            Wigilia - łacińska nazwa straży nocnych vigiliae 
przyjęta została przez Kościół katolicki i oznacza m. in. 
dzień bądź wieczór poprzedzający ważne święto kościel-
ne. Święta Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia 
poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa - Wigilii 
(wieczór 24 grudnia), zwanej w Polsce regionalnie 
Gwiazdką lub Godami. W dniu tym tradycją w Polsce 
jest post jakościowy (bezmięsny, w pewnych regionach 
kraju jest to post ścisły). Świętowanie Wigilii, ani trady-
cyjny post w tym dniu nie są wspólne wszystkim chrze-
ścijanom, np. protestanci nie zachowali specjalnych 
przepisów odnośnie do 
jedzenia lub niejedzenia 
mięsa. Chrześcijan pra-
wosławnych obowiązuje 
w tym dniu ścisły post, aż 
do kolacji wigilijnej. War-
to mimo to odnotować, 
że w Polsce również i 
mniejszości wyznaniowe 
przestrzegają wigilijnego 
postu ze względu na 
specyficzną tradycję na-
szego kraju. 

            Tradycyjnie wie-

czerza wigilijna rozpo-

czyna się wraz z pierw-

szą gwiazdką na niebie. 

Jest to symboliczne na-

wiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej naro-

dziny Jezusa, którą wg Biblii na wschodniej stronie nieba 

ujrzeli Trzej Królowie. Kolację, w polskiej tradycji postną, 

rozpoczyna modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii wg 

św. Mateusza lub Łukasza dotyczącego narodzin Jezu-

sa, a następnie łamanie się opłatkiem z równoczesnym 

składaniem sobie nawzajem życzeń. Na stole, przykry-

tym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem, usta-

wia się jedno nakrycie więcej niż jest uczestników wie-

czerzy. Jest ono symbolicznie przeznaczone dla nieza-

powiedzianego gościa, natomiast dawniej dla ducha 

przodków. 

            Dzień wigilijny bogaty jest w zwyczaje posiadają-

ce magiczną moc. Jednym z nich był zakaz szycia, tka-

nia, motania i przędzenia. Do dzisiaj przestrzega się, 

aby w Wigilię nie kłócić się i okazywać sobie wzajemnie 

życzliwość. Przetrwał też przesąd, że jeśli w wigilijny 

poranek pierwszym gościem w domu będzie młody chło-

piec, przyniesie to szczęśliwy rok. W małym stopniu 

przetrwała również tradycja umieszczania w jednym 

uszku w barszczu grosika, dla tego, kto na niego trafił, 

szykowało się szczęście przez najbliższy rok. 

 Wigilia Świąt Bo-

żego Narodzenia w pol-

skiej obyczajowości i tra-

dycji jest począwszy od 

uroczystej kolacji, dniem 

obchodzonym świątecz-

nie i powszechnie uważa-

nym za najbardziej ro-

dzinny dzień w roku (w 

wielu krajach nie ma aż 

takiego znaczenia). Po-

dobnie jak w Polsce, Wi-

gilię obchodzi się na Li-

twie, w Czechach i na 

Słowacji. Nieznany poza 

Polską jest zwyczaj łamania się opłatkiem. W wielu kra-

jach nie ma postu ani pasterki, jak np. w Stanach Zjed-

noczonych, natomiast w Holandii pasterka jest jedyną 

mszą w roku, podczas której kościoły są pełne. Pomimo 

odmiennych tradycji związanych z Bożym Narodzeniem 

wszyscy chcą spędzić je w rodzinnym gronie i miłej at-

mosferze tworząc niepowtarzalny klimat. 

Wesołych Świąt! 

         W dniu 06.12.2019 r. aż 10 uczniów Technikum 

Logistycznego wzięło udział w II etapie XII Ogólnopol-

skiej Olimpiady Logistycznej w Siedlcach. Byli to: Patryk 

Kosierb, Klaudia Fiszer, Anna Petlińska, Przemek 

Kurkus, Klaudia Kalinowska, Patryk Suchenek, Ka-

rol Janiszewski, Julia Rowicka, Kacper Dziubiel. 

Przypominamy, że wyżej wymienieni uczniowie zdobyli 

najwięcej punktów w I etapie Olimpiady, która odbyła się 

niedawno w naszej szkole. Wyników II etapu możemy 

spodziewać się niedługo.  

          Olimpiady logistyczne cieszą się dużą popularno-

ścią  pośród uczniów naszego technikum. Wielu z nich 

chce możliwie jak najlepiej zaprezentować się przed 

swoimi potencjalnymi pracodawcami. Dodatkową atrak-

cją są cenne nagrody rzeczowe, które jeszcze bardziej 

zachęcają do uczestnictwa. Za wszystkich i każdego z 

osobna z biorących udział w olimpiadach trzyma kciuki 

nasza redakcja.  

Powodzenia! 

Święta 

XII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna 

Monika Kucharek (kl. IIc) 

Katarzyna Kościesza (kl. IIIa) 
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Krzyżówka geograficzna 

Poziomo: 

* 3-12: nieformalnie nazywany epoką lodowcową 

* 13-15: długie wały będące pozostałością po przejściu 
lodowca 

* 29-34: daje początek rzece 

* 49-54: mżawka lub kapuśniaczek 

* 68-72: powstaje gdy słońce pada na ścianę deszczu 

* 76-80: szczegółowy podręcznik nawigacji dla żeglarza 

* 85-88: strome wybrzeże 

* 93-95: wieloletnia kra na obszarach mórz polarnych 

* 101-106: przechodzi przez Ekwador i Kenię 

* 109-115: ciała niebieskie świecące własnym światłem 

* 127-132: gdy jest 10 w skali Beauforta 

* 145-151: kilkustopniowy wodospad 

* 153-156: zielona ''wyspa'' na pustyni 

Pionowo: 

* 1-85: łączy bieguny po łuku 

* 3-27: ... kosmiczny – cząstki wypełniające przestrzeń 
kosmiczną 

* 6-30: dolina erozyjna, wąwóz 

* 12-72: równina lub lekko falisty teren 

* 32-80: ujście Nilu lub Wisły (z odnogami) 

* 34-106: kamień wygładzony przez prąd wody w rzece 

* 40-88: przybrzeżna strefa dna morskiego 

* 54-114: kierunek oznaczany literą W 

* 86-146: śnieżna lub błotna 

* 93-153: zespół warstw skalnych powstałych w wieku 
geologicznym 

* 101-149: płynie w korycie 

* 103-151: otoczona ze wszystkich stron morzem 

* 108-156: step w Argentynie i Urugwaju 

Pierwsze trzy osoby zostaną nagrodzone ocenami z aktywności u swoich nauczycieli z geografii.  

Rozwiązane krzyżówki kierujcie do Jakuba Fedorczyka z kl. IId lub Bartosza Osytka z kl. IIIa. 

Inka Lis (kl. Ie) 
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Konferencja geograficzna 

 Dnia 26 listopada 2019 r. na sali konferencyjnej 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie  

odbyła się piąta konferencja geograficzna, tym razem 

pod tytułem ,,Rysowanie świata. Od ręcznego rysowania 

planów po systemy satelitarne”. Wykłady poprowadzili  

dr Jolanta Korycka-Skorupa oraz dr Wojciech  

Pokojski - wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego. 

Goście przybliżyli uczniom naszej szkoły, jak i wielu  

innym przybyłym, w tym burmistrzowi Łochowa -  

Robertowi Gołaszewskiemu - zastosowania geografii 

we współczesnym świecie.                                                                                                                                               

             Pierwszy wykład pod tytułem ,,Kartografia wczo-

raj, dziś i jutro” poprowadziła dr Jolanta Korycka-

Skorupa. Przedstawiła ona zebranym historię karto-

grafii, jej rozwój oraz współczesne oblicze. Opowiedzia-

ła, w jakich celach tworzy 

się mapy i jak będzie wy-

glądać ich przyszłość. 

Przede wszystkim skupiła 

się jednak na geoinforma-

tyce - jednej z najnow-

szych dziedzin nauk geo-

graficznych, oraz w jaki 

sposób odnosi się ona do 

współczesnej kartografii. 

Przedstawiła również ze-

branym nowo utworzony 

rodzaj map, czyli tak zwane anamorfozy, mapy, które 

mają w sposób wręcz przerysowany przedstawić pewne 

informacje. Przykładowo, obszary przeludnione będą 

wybrzuszone i zaokrąglone, a te z małą liczbą ludności, 

skurczone względem ich oryginalnego wyglądu.  

 Drugi wykład pod tytułem ,,GIS w życiu codzien-

nym” poprowadził dr Wojciech Pokojski. Wytłumaczył 

on, czym jest GIS i do czego służy oraz podkreślił, jak 

ogromne znaczenie ma dla współczesnej geografii. Jest 

to system informacji geograficznej, dostępny dla każde-

go, przy pomocy którego można analizować, integrować 

i udostępniać zasoby informacji przestrzennej. Zapre-

zentował, jak ogromnym ułatwieniem dla każdego czło-

wieka jest umiejętność korzystania z dawanych mu in-

formacji, a ponieważ ten świat stał się dla nas bardziej 

otwarty, samodzielne upo-

rządkowanie go jest nie-

możliwe.  

 Każdy uczestnik 

piątej konferencji geogra-

ficznej wyszedł z sali bo-

gatszy o nową wiedzę, 

łącznie z dorosłymi i nau-

czycielami. Jak wiadomo, 

człowiek uczy się całe ży-

cie. 

Turniej Mikołajkowy 

 Jedną z tradycji naszej szkoły zdecydowanie 

jest mikołajkowy turniej piłki nożnej, który rozgrywany 

jest pomiędzy klasami łochowskiego liceum i technikum. 

Mimo że turniej jest imprezą cykliczną powtarzającą się 

co rok, zasady tegorocznych mistrzostw uległy zmianom, 

w stosunku do wcześniejszych edycji. Po pierwsze, kla-

sy mogły mieszać się między sobą. Po drugie, turniej 

został rozłożony na trzy dni - środę, czwartek i piątek, 

czego powodem była duża liczba uczniów naszej szkoły, 

która wynosi ponad 600 osób. Każdego dnia zwalniane 

były nie tylko reprezentacje poszczególnych klas, ale i 

ich pozostała  część, która ochoczo dopingowała swoich 

kolegów i koleżanki. Wbrew pozorom w zabawie brała 

udział również płeć piękna, udowadniając, że kobiety też 

potrafią grać w piłkę!  

          Z racji na rangę meczów i rozpoczętą w piątek 

drabinkę turniejową, w ten dzień cała szkoła mogła po-

dziwiać zaciętą walkę o podium. W meczu o trzecie miej-

sce rywalizowały klasy, które przegrały swoje półfinało-

we spotkania, dokładnie była to 2TT i 3B. Po dość jedno-

stronnym pojedynku zwycięską okazała się reprezenta-

cja technikum teleinformatycznego. W wielkim finale zo-

baczyliśmy drużyny z klasy 2AD i  2BC.  

 Po zaciętej rywalizacji zakończonej dopiero w 

konkursie rzutów karnych mecz, a jednocześnie cały 

turniej, wygrała 2BC w składzie: Karol Wiśniewski 

(bramkarz), Paweł Wycech (kapitan), Karolina Tywońko, 

Szymon Ziółkowski, Tomasz Ziółkowski, Kacper 

Skura, Marek Mytkowski, Bartłomiej Zach i Adrian 

Gołaszewski.  

Indywidualnie wyróżniali się: 

Najlepszy bramkarz: Damian Kielak kl. 2TT  

Najlepsza zawodniczka: Klaudia Ojdana kl. 3B  

Najlepszy zawodnik: Ernest Szymanik kl. 2A  

Król strzelców: Jakub Giesek kl. 2TT  

Natalia Wikieł (kl. IIIa) 

Jakub Fedorczyk (kl. IId) 

Ilona Gryz (kl. IIc) 
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Co tam słychać w Oktarynowym kociołku? 

 Żółwie to jedne z najwolniejszych gadów wystę-

pujących na kuli ziemskiej, jednak z członkami Oktaryny 

nie ma to za dużo wspólnego. Póki co, nie słychać o nas 

za wiele, ale niedługo to się zmieni. Zdecydowaliśmy się 

jednak uchylić rąbka tajemnicy… CO TAM SŁYCHAĆ W  

OKTARYNOWYM KOCIOŁKU? W październiku, do-

kładnie 31-go obchodziliśmy pierwszą rocznicę założe-

nia naszej grupy! Aby uczcić ten wielki dzień, zorganizo-

waliśmy wieczorek filmowy, na którym obejrzeliśmy mi-

strzowski pod każdym względem i wielokrotnie nomino-

wany japoński film animowany: „Your name”. Swoją dro-

gą serdecznie polecamy do niego zajrzeć w przerwie 

miedzy nauką, a zajadaniem pierogów. Spotkanie inte-

gracyjne wszyscy wspominamy z szerokimi uśmiechami 

na twarzy. Jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz się spo-

tkamy w takiej scenerii. Dodatkowo od momentu castin-

gu nasze grono powiększyło się o 20 niezwykłych żółwi-

ków i ciągle rośnie! Tym samym w naszych szeregach 

pojawiły się nowe funkcje: scenarzystki czy charaktery-

zatorki. Mamy nawet swojego fotografa i dziennikarza!  

 Aktualnie pracujemy nad stroną internetową  

Oktaryny, na której zamierzamy udostępniać więcej 

informacji o tym, co ukrywamy pod naszą skorupą. Naj-

ważniejszą rzeczą jednak jest spektakl, do którego przy-

gotowania rozpoczęliśmy już na początku października. 

Przy ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w 

Łochowie zamierzamy wystawić naszą interpretację 

„Ślubów Panieńskich”. Dlaczego tym razem sięgnęliśmy 

po klasykę? „Zupełnie przypadkowo” mówi pani reżyser 

Katarzyna Kownacka.  

 „Komediowy charakter spektaklu daje możliwość 

do dobrego poznania się w milej atmosferze, co jest nie-

zbędne przy dalszej współpracy. Jednocześnie młodzi 

ludzie mogą nabrać dystansu do miłości, co uznaję za 

bardzo potrzebne i rozwojowe. Młodzież wręcz się gar-

nie do odgrywania scen bliskich konwencją Szekspirow-

skiemu „Romeo i Julii”. Oczywiście, proszę się nie mar-

twić, trochę urozmaicimy po swojemu dzieło Fredry. Pró-

bując zaspokoić waszą ciekawość, chcielibyśmy się po-

dzielić minianegdotą z ostatniej próby. Nigdy nie zapo-

mnę tego momentu. Wchodzę na próbę z przygotowaną 

sceną V. Jak wół napisane jest: „Gustaw, trzymając 

kwiaty w ręce, podchodzi do Anieli, aby wyznać jej uczu-

cia". W oczy już na progu rzuciła mi się cytryna. Nasz 

kochany kolega Szymon trzymał wyraziście żółtą, ogól-

nie rzecz biorąc - ekspansywną cytrynę. Na dodatek 

udawał pijaka, wykrzykując przy tym swój tekst! Stanę-

łam jak wryta. Najwidoczniej powalona taka forma eks-

presji i cudactwa. No cóż - niech wam będzie - szepnę-

łam cicho, siadając zrezygnowana na krzesełku. Po całej 

sali kinowej rozlał się gromki śmiech wszystkich  

Oktarynowiczów„ - Julia Sawicka.  

 Premierę sztuki przewidujemy w okolicach  

lutego, dokładny termin czeka na ustalenie. Warto 

zaczekać, gdyż mamy w naszym gronie co prawda po-

czątkujących aktorów, ale mających w sobie wielki po-

tencjał. Nie możemy się doczekać, aż ujrzycie Nas w 

akcji. Na teraz to tyle - mamy nadzieję, że każdy z Nas 

oraz każdy z Was zacznie nową dekadę z przytupem! 

Niech żółwie będą z wami! 

 Paczki świąteczne dla osób samotnych i chorych 

już prawie gotowe i w tym tygodniu trafią do właściwych 

domów. Dziękujemy wszystkim, którzy zrobili piękne pre-

zenty na święta Bożego Narodzenia. Dziękujemy również 

wszystkim klasom, gospodarzom tych klas oraz wycho-

wawcom za pomoc w przeprowadzeniu akcji. Załączamy 

zdjęcia wszystkich paczek, które udało się zrobić przy 

udziale całej parafii w Łochowie, zbiórki żywności w skle-

pach i naszej szkoły. 

Finał paczek świątecznych 

Szkolne Koło Caritas 

Oliwia Garwolińska (kl. Id) 
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Osiągnięcia sportowe 

9 grudnia nasze siatkarki rozegrały mecze II rundy  

Międzypowiatowej Licealiady w piłce siatkowej.  

Dziewczęta rozegrały w Mrozach dwa mecze.  

W pierwszym meczu zwyciężyły z LO Mrozy 2:1, a w 

drugim meczu udało się pokonać LO Garwolin 2:0. 

Dzięki tym zwycięstwom naszych siatkarek awanso-

wały do kolejnej III rundy rozgrywek.  

Kolejne spotkania 14 stycznia na naszej hali z ZS1 

Mińsk Mazowiecki oraz I LO Siedlce (Prus). 

Nasi chłopcy wgrali Mazowieckie Igrzyska  

Młodzieży Szkolnej w Unihokeju. Zwyciężyli we 

wszystkich meczach, które mieli okazję rozegrać. 

Łochów - Warszawa 7:2 

Łochów - Czerwin 11:2 

Łochów - Komorowo 14:0 

7 grudnia w Warszawie odbyła się kolejna runda 

Grand Prix Polski Cheerleaders. Naszą szkołę repre-

zentowali zawodnicy w dwóch kategoriach: group 

stunt coed  

senior oraz partner stunt senior. Nasi zawodnicy  

ukończyli zawody na II i III miejscu. 

12 grudnia w naszej szkole odbył się towarzyski 

mecz w piłkę ręczną pomiędzy naszymi uczniami,  

a wychowankami LO Węgrów. Po godzinnej walce 

wygraliśmy 36:22. 

Gratulujemy! 

W poniedziałek 16.12 zawodnicy Iskry, uczniowie  

naszej szkoły, uczestniczyli w spotkaniu  

Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich,  

reprezentując cheer zawodników z całej Polski. 

p. Anna Pękul 
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Konferencja wiedzy o społeczeństwie 

 We wtorek, 3 grudnia, w naszej szkole gościł  

dr Wojciech Szewko - analityk ds. stosunków między-

narodowych, publicysta, nauczyciel akademicki w Colle-

gium Civitas, ekspert ds. terroryzmu i Bliskiego Wscho-

du. Dla uczniów uczęszczających na zajęcia z wiedzy o 

społeczeństwie na poziomie 

rozszerzonym poprowadził 

wykład, w którym opowiedział 

o wojnie domowej w Syrii, jej 

przyczynach, przebiegu i 

skutkach. Pan doktor odpo-

wiedział także na pytania 

uczniów dotyczące m.in. 

przewidywań co do dalszego 

rozwoju wypadków i zakoń-

czenia konfliktu, a także za-

angażowania innych państw 

w tą wojnę.  

 Dziękujemy panu 

doktorowi za przybycie i cie-

kawy wykład, a p. Michałowi 

Kołodziejkowi za zaprosze-

nie doktora do naszej szkoły i zorganizowanie spotkania. 

„Według mnie konferencja wypadała fenomenalnie.  

Dowiedziałem się o sytuacji politycznej, jaka panuje w 

Syrii oraz o ingerencji innych państw w tamtejszy  

konflikt. Dodatkowo dr Wojciech Szewko odpowiedział 

na nurtujące mnie pytania na temat Stanów Zjednoczo-

nych i ich sytuacji z kartelami w Meksyku.”  

Arkadiusz Siuchta (kl. IIIb) 

„Pan doktor przedstawił strony konfliktu, ich motywacje i 

sposoby prowadzenia walki. Skupiając się jednak na 

sposobie prowadzenie wojny, jakim jest wykorzystanie 

organizacji terrorystycznych na terenie wrogich państw. 

Dowiedzieć się można było między innymi, jakie organi-

zacje terrorystyczne działające na terenie skonfliktowa-

nej Syrii jakie mają cele i z jakim państwami są związa-

ne. Należy też wspomnieć, że 

Pan Wojciech Szewko zna 

temat, na który się wypowia-

da z autopsji ponieważ sam 

wielokrotnie był na terenie 

pogrążonej wojną Syrii.”  

Bartosz Barański (kl. IIIb) 

„Wszyscy uczniowie zaintere-

sowani coraz częściej poja-

wiającym się na maturze te-

matem terroryzmu byli pod 

wrażeniem ogromnej wiedzy 

dr Szewko, nie tylko teore-

tycznej, ale również praktycz-

nej. Konferencja była bardzo 

spójna, konkretna i bezpo-

średnia, co pozwalało zapamiętać jak najwięcej faktów. 

Dr opowiedział nam o swoim pobycie na terenach do-

tkniętych zjawiskiem terroryzmu oraz na czym dokładnie 

polega ten skomplikowany problem. Przekazał nam, ma-

turzystom ogromną dawkę wiedzy, którą będziemy mieli 

okazję wykorzystać już w maju, a niektórzy być może na 

studiach. Miło odebraliśmy dr Szewko i z przyjemnością 

zaprosimy go jeszcze raz do naszej szkoły, co zapropo-

nowaliśmy mu od razu po konferencji, a p. Michałowi 

Kołodziejkowi jesteśmy bardzo wdzięczni za zapro-

szenie takiego gościa.”   

Julia Dzierka (kl. IIIb) Huber Gromek (kl. IIa) 

Natalia Komocka (kl. IIIa) 

Collegium Bobolanum  

 Collegium Bobolanum w Warszawie gościło 17 

grudnia szkoły partnerskie, w tym oczywiście ZSP w 

Łochowie. Naszą szkołę reprezentowała klasa 2c, która 

dotarła do stolicy razem z uczniami ZS w Tłuszczu. W 

murach uczelni spotkaliśmy naszą ubiegłoroczną absol-

wentkę, a obecnie studentkę pierwszego roku politologii 

– Olgę Zarzycką. 

 Spotkanie uświetnił reżyser Krzysztof Zanussi, 

który nieustannie dzieli się z młodzieżą swymi doświad-

czeniami zawodowymi i jest czynnym wykładowcą aka-

demickim. Przesłanie pana Profesora do młodzieży 

brzmiało: „Uczcie się języka mandaryńskiego. To język 

tego stulecia.” Po wykładzie, który dotyczył też sztuki 

filmowej, reżyser zaprosił zebranych na projekcję swoje-

go filmu „Eter”. To było niezwykłe i niezapomniane prze-

życie!  
p. Andrzej Nowotka 


