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10 LAT Z PATRONEM

W 2005r. nasza szkoła przyjęła imię Batalionu „Zośka”. Po 10 latach chcemy
szczególnie uroczystą akademią uczcić pamięć Patrona. Podczas gdy pierwszoklasiści
będą ślubować wierność ideałom Patrona szkoły, pomyślmy jaki testament zostawili
nam żołnierze batalionu, których winniśmy stawiać sobie za wzór.
Redakcja „Echa”
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 Flesz – czyli skrót
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Flesz

SKRÓT WYDARZEŃ SZKOLNYCH
Z dniem 1 września skończyły się wakacje, a zaczął rok szkolny.
Od września mięliśmy okazje brać udział w następujących wydarzeniach:

1 września

– uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016. Powitaliśmy kilka nowych
nauczycielek (m.in. p. Agnieszkę Brzozowską - nauczycielkę biologii i p. Annę
Zatorską – nowego nauczyciela wspomagającego w klasie IIa) i trzy pierwsze
klasy, których wychowawcami są:
I a – p. Joanna Przepiórkiewicz i p. Małgorzata Lutoborska
I b – p. Katarzyna Fogińska i p. Grażyna Kozikowska
I c – p. Marta Kazubska-Krawczyk

10 września

- wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydatów wyprzedził Kuba
Memović z klasy IIb GRATULUJEMY!
- zebranie informacyjne z rodzicami. Było to pierwsze spotkanie rodziców z
wychowawcami klas w tym roku szkolnym. Na początku zebrania pani Dyrektor
powitała wszystkich rodziców na sali gimnastycznej, a następnie przedstawiła
każdego nauczyciela. Przypomniała również rodzicom o ważnym wydarzeniu,
które ma nastąpić 2 października w naszej szkole, wyrażając tym samym nadzieję
na zaangażowanie rodziców w pomoc przy organizacji uroczystości 10-lecia
nadania imienia szkole i przybycie na jego obchody.

23 września

– zajęcia integracyjne dla pierwszych klas.
wychowawczyniami świetnie bawili się
na zajęciach plenerowych nad Świdrem.

Uczniowie wraz

z

25 września

- Sprzątanie Świata. Jak co roku nie
zapomnieliśmy o Wielkich Porządkach i
sumiennie wzięliśmy się za sprzątanie
terenów w okolicach szkoły.

od 25 września

– zaczęły się przygotowania do wielkiej uroczystości 10-lecia nadania
imienia szkole. Pierwszaki ćwiczyły ustawienie do ślubowania i treść roty. Były
próby ze śpiewem hymnu szkoły, gdyż należało wybrać ostatecznie właściwy
akompaniament. Uczniowie klas trzecich ćwiczyli swoją dykcję i inne aktorskie
umiejętności podczas prób do programu artystycznego. Na korytarzach i w
klasach zawisły piękne gazetki, mówiące o historii i ideałach naszego patrona.
Czuć było napięcie i podekscytowanie. Wszyscy trzymają kciuki, aby w dniu 2
października dopisali goście, a uroczystość udała się wyśmienicie.

Tyle z naszych bieżących wydarzeń. Mamy nadzieję, że gazetka będzie ukazywała się jak
najczęściej i że znajdziecie w niej coś interesującego dla siebie.
Życzymy Wam wiele sukcesów w roku szkolnym 2015/2016!
Redakcja „Echo”
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Z życia szkoły

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W naszej szkole w dniach 7 – 9 września
odbyła się kampania wyborcza na
przewodniczącego samorządu szkolnego.
Niektórzy kandydaci zachęcali wyborców
plakatami, ale niestety nie wszyscy podjęli
się wysiłku zjednania sobie wyborców.
Kandydowali:
1. Jakub Memović IIb
2. Weronika Mulak IIb
3. Zofia Adamowicz IIa
4. Jakub Żółkowski IIIb
Jak widać nie było ich wielu. Największą ilość głosów w wyborach odbywających się 10 września
zdobył Jakub Memović. Miejsce drugie zajął Jakub Żółkowski, a trzecie Weronika Mulak. Mamy
nadzieję, że z takim składem w samorządzie w szkole będzie się dużo działo, a nowy
przewodniczący sprawdzi się w swojej roli i będzie aktywnie pracował na rzecz uczniów i szkoły.
Red. Weronika Mulak

Pierwszoklasiści integrują się
Pierwszego września powitaliśmy w murach naszej szkoły nowych uczniów. Pierwszaków
podzielono na trzy klasy, dwie integracyjne i jedną ogólnodostępną. Szybko udało im się wejść w
normy i zwyczaje naszego gimnazjum, choć w pierwszych dniach wydawali się trochę zagubieni.
Wychowawczynie klas p. Przepiórkiewicz (1a), p. Fogińska (1b) i p. Kazubska-Krawczyk (1c)
postanowiły zabrać swoich uczniów na zajęcia integracyjne poza szkołę. Organizatorki zajęć – nasze
panie „psycholożki” p. Jasieniewska i p. Makowska zgodnie stwierdziły, że poznawaniu siebie
nawzajem sprzyja nieformalna atmosfera, wyjście poza szkolną ławkę i szkolne mury. Zajęcia miały
miejsce w zacisznym, leśnym kątku w Józefowie. Było dużo zabawy, w tym podchody z nagrodami
oraz ognisko. Podpytaliśmy pierwszaków jakie mają wrażenia z tego dnia:
− Było fajnie.
− Najlepsza wycieczka na jakiej byłem!
− Podobały nam się podchody i… cukierki.
Ognisko też było super.
− Podchody można byłoby powtórzyć, bo
następnym razem na pewno nasza klasa
zwyciężyłaby.
− Mi się średnio podobało, bo nie było
słońca.
− Było super! Poznaliśmy lepiej kolegów.
− Chcielibyśmy pojechać jeszcze raz na taką
wycieczkę.
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NASZ PATRON

HISTORIA 10-LECIA Z PATRONEM
RUDY, ALEK I ZOŚKA – trójka przyjaciół, od których wszystko się zaczęło.
„Oni swoim życiem wskazali nam kierunek” – powiedział „Zośka” po śmierci
Alka i Rudego. „Zośka” zaczął wielkie dzieło, a po jego śmierci kontynuowali
kolejni harcerze Morro, Giewont, Jan, Piotr Pomian, Anoda, Bonawentura...
Chwała i wieczna pamięć im za to!
Pomysł nadania szkole imienia
zrodził się wiosną 2004r. uzgodniono
wybór sześciu kandydatów, w tym między
innymi Batalionu „Zośka”. Poszczególne
klasy
wraz
z
wychowawcami,
przygotowały prezentacje o każdym z
kandydatów. Wybór dokonał się podczas
głosowania - w czerwcu 2004r. uczniowie,
nauczyciele i rodzice zadecydowali, że
patronem szkoły mają być harcerze z
Batalionu. Przygotowania trwały przeszło
rok.
Solidnie przygotowywaliśmy się do dnia nadania imienia. Przed planowaną uroczystością
zapoznaliśmy się z historią Szarych Szeregów i Baonu „Zośka”. Odbył się międzygimnazjalny
konkurs wiedzy o Batalionie „Zośka” i Powstaniu Warszawskim. Odwiedziliśmy trzy szkoły
warszawskie imienia Batalionu „Zośka”, zostały zorganizowane wycieczki śladami bohaterów, m.in.
do Liceum im. Stefana Batorego, na Aleję Szucha, Pawiak i Cmentarz Powązkowski. Zwiedzaliśmy
Muzeum Powstania Warszawskiego. Dwukrotnie gościliśmy w naszej szkole uczestnika Powstania
Warszawskiego Stanisława Sieradzkiego "Śwista". Nawet w wakacje nie zapomnieliśmy o
Batalionie „Zośka”. 1 sierpnia delegacja z naszej szkoły wybrała się na Powązki, aby uczcić
obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ucząc się historii Polski z okresu II wojny
światowej, poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, quizów, wycieczek, pragnęliśmy
pojąć, w jaki sposób żołnierze Batalionu „Zośka” mogą stać się dla nas wzorami do naśladowania.
Dnia 1 października 2005r. Gimnazjum nr 1 w Otwocku otrzymało imię Batalionu „Zośka”.
Nie sposób nie wspomnieć o ogromnej pracy i zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i rodziców w to,
aby nadać głęboki sens uroczystościom nadania imienia szkole. Ucząc się historii Polski z okresu II
wojny światowej, poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, quizów, wycieczek,
pragnęliśmy pojąć, w jaki sposób żołnierze Batalionu „Zośka” mogą stać się dla nas wzorami do
naśladowania.
Początek uroczystości miał miejsce w
kościele w Mlądzu, gdzie uroczystej mszy
świętej przewodniczył arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź, który wówczas pełnił funkcję
ordynariusza naszej diecezji. Po uroczystej mszy
przeszliśmy kolumną do szkoły. Goście i część
nauczycieli udali się na hol szkolny, aby
uczestniczyć w uroczystym odsłonięciu tablicy
pamiątkowej. Pozostała część uczestników
zgromadziła się na sali gimnastycznej, gdzie z
niecierpliwością oczekiwano na oficjalną część
imprezy. Niczyjej uwadze nie umknęła
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wspaniała warta powstańców przy barykadzie, skonstruowanej przy wejściu do budynku szkoły. Na
uroczystość przybyło wielu gości, nie zabrakło na niej przedstawicieli władz, oświatowych
organizacji lokalnych, przyjaciół i sympatyków oraz przede wszystkim żołnierzy Batalionu „Zośka”.
To był dla nas ogromny zaszczyt, byliśmy pełni dumy i wdzięczności za ich przybycie. Wśród nich
był nasz serdeczny przyjaciel – pan Sieradzki „Świst”, który nie omieszkał gorąco przemówić w tak
uroczystym momencie.
Do części oficjalnej uroczystości należało
przekazanie przez rodziców sztandaru szkoły
uczniom Gimnazjum Nr 1, odczytanie aktu
nadania imienia szkole przez Prezydenta Miasta,
uroczyste ślubowanie uczniów na sztandar
szkoły, wbicie pamiątkowych gwoździ w
drzewiec sztandaru przez przedstawicieli
różnych środowisk. Były przemowy, życzenia i
gratulacje gości.
Po
zakończeniu
głównej
ceremonii
uczniowie wcielili się w role swoich bohaterów
– żołnierzy Batalionu „Zośka” walczących w
Powstaniu Warszawskim podczas niezwykle
wzruszającego programu artystycznego, który
spotkał się z wielkim aplauzem publiczności. Potem było wspólne śpiewanie piosenek „Zośko” i
„Serce w plecaku”.
Tego dnia wielokrotnie gratulowano
pani Dyrektor i innym nauczycielom tak
wspaniałej, udanej imprezy. Ci, którzy byli
świadkami tego wydarzenia przyznają, że długo
jeszcze będą pamiętać ten dzień i zawsze będzie
on dla nich bardzo miłym wspomnieniem.
Minęło 10 lat. Idee patriotyczne i
braterskie, których wcieleniem stał się Batalion
„Zośka”, często powracają w naszym życiu
szkolnym.
Bohaterów
Powstania
Warszawskiego stawiamy sobie za wzór. Nasi
wychowawcy i nauczyciele kształtują nasze
postawy na ich podobieństwo. Staramy się czcić
pamięć naszego patrona – odwiedzamy groby powstańców, uczestniczymy w różnych
uroczystościach państwowych i związanych z patronem wznosząc z dumą nasz szkolny sztandar.

„Ludzie, którymi miałem zaszczyt
dowodzić, to nie wyspa oderwana od
społeczeństwa ani cierpiętnicy, dla
których było ideałem polec za Ojczyznę,
lecz świadomi swych obowiązków młodzi
obywatele Rzeczypospolitej, dla których
ideałem było żyć dla Niej i pracą
przyczynić się do Jej świetności.”
hm. kpt. Ryszard „Jerzy” Białous, dowódca
Batalionu „Zośka”
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Wywiady

Wywiad z panią Agnieszką Brzozowską
- nauczycielką biologii
Czy już w dzieciństwie chciała Pani zostać
nauczycielem?
W dzieciństwie chciałam zostać piosenkarką :)
Skończyłam nawet szkołę Muzyczną I stopnia w klasie
gitary. Pomysł, żeby zostać nauczycielem dojrzewał z
czasem i jak byłam mniej więcej w Waszym wieku
wiedziałam już prawie na pewno, co będę robić w
przyszłości.
Czy uważa Pani, że zawód nauczyciela jest trudny?
Zawód nauczyciela jest trudny. Wymaga koncentracji,
ciągłego poszerzania swojej wiedzy i zaangażowania.
Czasem po 4 godzinach w szkole jestem bardziej
zmęczona, niż po 10 godzinach spędzonych za biurkiem. A
przecież wychodząc ze szkoły praca nauczyciela się nie
kończy...
Czy czerpie Pani satysfakcję z bycia nauczycielem?
Pewnie, to nie jest prosty zawód. Głownie satysfakcja z pracy sprawia, że chcę z Wami pracować.
Jak się Pani czuła po pierwszej przeprowadzonej przez siebie lekcji?
W Waszej szkole? Byłam mile zaskoczona. Jesteście w większości ułożonymi młodymi ludźmi, z
którymi chcę się współpracować. Cieszy mnie, kiedy angażujecie się w lekcje.
Jakie są Pani sposoby, aby uczniowie nie ściągali na lekcjach?
Obserwuje, rozsadzam, czytam o nowych metodach ściągania i staram się kontrolować sytuację :)
Jak wyobraża sobie Pani nauczanie za 20 lat?
Hmm... Ciężkie pytanie. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tak jak w kawale o drwalu :)
Kto wie, może szkół nie będzie a wszyscy kształcić się będą tylko przez internet? Nie wiem.
Jak się Pani podoba nasza szkoła?
Jest bardzo kameralnie, mam okazję poznać wszystkich uczniów i nauczycieli. Nikt nie jest
anonimowy. W dodatku szkoła położona jest w ślicznym miejscu. Bardzo mi się podoba.
Co Pani sądzi o uczniach naszej szkoły?
Nieoszlifowane diamenty :) Wychodzę z założenia, że każdy, nawet najsłabszy uczeń może
zabłysnąć w jakiejś dziedzinie ( i nie musi być to Biologia ). Sami wiecie, że wśród Was są osoby z
różnymi problemami. Cieszy mnie fakt, że nie spotkam się z nietolerancją. Czasem niektórzy z Was
zachowują się niedojrzale i śmiesznie ale wierzę, że z czasem okres młodzieńczego buntu zniknie i z
uśmiechem a może nawet z lekkim zawstydzeniem wspominać będziecie czasy gimnazjum. Dużo
wiecie, jesteście inteligentni i sympatyczni. Nie ma ucznia, którego bym nie lubiła. Mam nadzieję,
że wykorzystacie wszystkie możliwości jakie daje wam szkoła.
Pozdrawiam :)
Wywiad przeprowadziła. Weronika Mulak
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COOLtura

Książka
„Dziewczyna, która kochała Toma Gordona”
Książka pt. „Dziewczyna, która kochała Toma Gordona” to
kolejny bestseller Stephena Kinga, znanego z najlepszych horrorów.
Główną bohaterką powieści jest Trisha, dziewięcioletnia
dziewczynka. Opętana manią wycieczek matka zabiera Trishę i jej
starszego brata do parku narodowego w masywie Gór Białych. Zajęta
kłótnią z synem, nie zauważa, gdy dziewczynka schodzi z
wyznaczonego szlaku i gubi się w gęstym lesie. Niestety, każdy
kolejny krok coraz bardziej oddala ją od cywilizacji. Dziewczynka,
żeby oderwać się od rzeczywistości słucha transmisje radiowe z
meczów baseballowych ze słynnym miotaczem Red Soxów, Tomem
Gordonem, w którym się podkochuje. Zaczynają się u niej
halucynacje, w których spotyka Toma Gordona. Przerażona
dziewczynka zaczyna w końcu wierzyć, że jej przeznaczeniem jest
pokonanie Boga Zagubionych, tropiącego ją w postaci zmutowanych
zwierząt.
Książka jest poruszająca i ukazuje, co może wydarzyć się w lesie. Nie jest długa, czyta się
ją przyjemnie i szybko.
Książka zachwyca i może zainteresować każdego, nawet osoby, które nie przepadają za
czytaniem. Uzmysławia nam, co może zdziałać wyobraźnia samotnego, przerażonego dziecka.
Na mnie książka wywarła duże wrażenie i pewnie wrócę do niej za kilka lat.
Red. Weronika Mulak

PLOTECZKI…!!! czyli zasłyszane ze
szkolnych korytarzy...
Od pierwszych prób poloneza drastycznie wzrosła liczba par.
Mamy nową parę K.O z 2c i J.S z 1a
•
B.T z 3a zakochana w A.N z 2a
G.L z 2b i K.L z 1a podobni jak dwie krople wody
O.K z 2a i E.M z 3b czyżby nowa miłość?
S.B z 2b i O.G z 3b znów są razem
B.T z 3a do M.J z 3a „Mówiłam Ci, że tak będzie„?!
M.K z 2b Czy w końcu kogoś znajdzie?
N.M z 2b jest gryziona przez kota, dlatego tak wygląda
•
•

•
•
•
•
•
•

Red. Natalia Kościańczuk i Natalia Masłowska
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Rozmaitości

Nie mieli więcej lat niż my teraz.
Bawić się chcieli, a nie umierać.
Lecz straszne lata wszystko
zniszczyły:
Młodość zabrały, zostawiły łzy.
Nie wahali się ani przez chwilę,
By do rąk ciężki karabin wziąć.
Nie żal im było świergotu ptaków.
Błękitu nieba, co wiosną lśni.
Bo to była ich życia nieśmiałość,
Bo to była ich życia odwaga,
Dla nas zostaną zawsze legendą,
Lekcją wolności i wzorem cnót.

Gimnazjum Nr 1 im. Batalionu „Zośka” ul. Majowa 267 05-400 Otwock
gazetkaecho@wp.pl
Pani Katarzyna FOGIŃSKA – opiekun koła
Weronika Mulak - redaktor naczelny
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