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Prywatne Gimnazjum nr 1 w Warszawie
ul. Patriotów 347
04-760 Warszawa

GIMNAZJALIŚCI 2015-2018

Praca ucznia Szkoły

Przyszłość – tytuł leżącej przede mną księgi otwartej;
Synonim pióra czekającego, aż napiszę nim swój los.
Nadszedł już czas, żeby zejść z życia ścieżki utartej,
Nadszedł ten czas, żeby wreszcie zabrać głos.
Maja Kowalewska kl. II A
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rys.
Weronika Berdyńska
kl. II B

rys.
Marta Czabańska
kl. II B

rys.
Weronika Berdyńska
kl. II B
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Drodzy Absolwenci!
Wasza nauka w gimnazjum dobiegła końca. Opuszczacie szkołę wyposażeni w ogrom wiedzy o świecie, pełni
nowych doświadczeń, ciekawych spostrzeżeń i przydatnych umiejętności. Uczyliście się sumiennie,
ze świadomością, że zdobywacie solidne podstawy, które Was nigdy nie zawiodą i nie skruszą się w ważnych
momentach życia.
Pójdziecie dalej własnymi drogami, by realizować swoje zamiary i spełniać postanowienia. I choć losy skierują
Was daleko stąd, odwróćcie się czasem za siebie. Wspomnijcie lata spędzone w szkole, w której pochyleni
nad podręcznikiem dokonywaliście pierwszych odkryć i doświadczaliście nowych doznań. Uwarunkowani
szkolną codziennością, inspirowani toczącymi się tu zdarzeniami, budziliście w sobie zapał do pracy
i odkrywaliście swoje możliwości. Już potraficie pośród natłoku obowiązków znaleźć miejsce dla swoich
własnych marzeń, umiecie uzyskaną wiedzę wykorzystać dla potwierdzenia swych idei, wiecie, jak
w uporządkowanym świecie wymagań i poleceń wyzwolić wyobraźnię. Umiecie zmobilizować wszystkie swe
siły, by wykonać nawet najtrudniejsze zadanie.
Zawsze jednak sięgajcie po to, co dobre i szlachetne, co kryje w sobie piękno i kieruje myśli człowieka ku
wzniosłym celom. Pochłonięci nauką i pracą nie zgubcie tego, co w życiu istotne. Są wśród Was inni ludzie,
którzy być może oczekują Waszej empatii i zrozumienia. Niech oczarowanie sztuką czy też zdumienie nad
potęgą ludzkiego rozumu skłoni Was do odkrywania prawdziwych wartości i pozwoli dokonać rzeczy
pięknych i dobrych.
Nie odrzucajcie wiedzy, nie odwracajcie się do niej plecami z rezygnacją, bo to właśnie ona wyznacza kształt
naszego świata. Może sami przyłożycie rękę do budowy nowych dróg, do wznoszenia gmachów, może sami
wyznaczycie kierunki, którymi podąży świat? Droga Młodzieży, niech życie dostarczy Wam impulsów do
czynienia rzeczy godnych człowieka, a my kiedyś z dumą powiemy, że byliście naszymi uczniami.

Dyrektor Szkoły Grażyna Seroka
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Absolwenci 2018
klasa III A

Wychowawczyni: w klasie I p. Katarzyna Bartys
w klasie II i III p. Beata Jaszczak-Figiel
Uczniowie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Michał Binda
Marta Bukowska
Franciszek Chyła
Michał Dąbrowski
Kacper Demel-Mosiejczuk
Julia Dziemianowicz
Maksymilian Głowacki
Jakub Jaskuła
Julia Kaszuba
Julia Kobylińska

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mateusz Korytkowski
Zuzanna Marczuk
Zofia Mierzejewska
Bartosz Olszewski
Maksymilian Piłat
Zuzanna Słotwińska
Agata Śrembowska
Igor Waś
Franciszek Zarębski

Drodzy Uczniowie!
Rozstaję się z Wami ze smutkiem, gdyż będzie mi brakowało Waszej codziennej obecności w szkole, Waszej
dorosłej powagi i młodzieńczej beztroski. Ale czuję też radość i dumę, bo widzę Was jako ludzi
odpowiedzialnych, dokonujących mądrych wyborów, rozważnych. Bądźcie tacy zawsze: pracowici, rzetelni,
ale zachowajcie też w swych sercach dobroć, wyciągnijcie ręce do ludzi potrzebujących Waszego wsparcia.
wych. Beata Jaszczak-Figiel
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Absolwenci 2018
klasa III B

Wychowawczyni p. Iwona Klimaszewska
Uczniowie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bartosz Dzienisiewicz
Jakub Dziura
Julianna Fabijaniak
Izabela Figiel
Maria Gawrońska
Wiktoria Gąsowska
Amelia Kibała
Weronika Kowalska
Ignacy Krzyżanowski
Monika Mierzejewska
Quynh Anh Nguyen

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Sara Omidi
Jakub Orzechowski
Zuzanna Panasik
Tymon Papliński
Anna Patoka
Karolina Radzińska
Zofia Sosnowska
Wanda Syczewska
Karolina Szuta
Maja Talarek
Joachim Witan

Drodzy Uczniowie!
Opuszczacie szkołę pełni nowych doświadczeń, bogaci w wiedzę i ciekawe przeżycia. Pójdziecie dalej swoimi
drogami, samodzielni, odpowiedzialni i odważni, ale pamiętajcie, że tu, w Waszym gimnazjum, zawsze będą
ludzie, którzy wyciągną do Was pomocną dłoń i udzielą szczerych rad. Wracajcie do nas, by dzielić się
z nami swymi radościami i troskami, by wspomnieć lata, gdy dorastaliście wśród życzliwych Wam osób.

wych. Iwona Klimaszewska
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Gimnazjaliści 2017/2018
Klasa II A

Wychowawczyni p. Anna Zegar

Klasa II B

Wychowawczyni p. Janina Karczewska

Uczniowie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Maja Błońska
Wiktoria Bober
Alicja Brzezowska
Natalia Czajkowska
Maja Gierszewska
Antoni Gutowski
Magdalena Jabłońska
Piotr Kazimierczak
Natalia Koenig
Maja Kowalewska
Klara Kuc
Mikołaj Kuczmarski
Barbara Lech
Pola Modelska
Błażej Niczyporuk
Anna Nowosielska
Marcelina Pers
Przemysław Przygoda
Hanna Rosińska
Ewa Śródka
Aleksander Uliszewski
Michał Walasek

Uczniowie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Wiktoria Bachara
Anna Bąkowska
Weronika Berdyńska
Ignasi Bombuy-Izdebski
Patrycja Ciepły
Marta Czabańska
Nikolina Czuchaj
Jakub Jarzyński
Zofia Kiczmachowska
Julia Knap
Aleksy Kuman
Szymon Makuch
Aleksandra Nitsch
Katarzyna Pierzkała
Jakub Półtorak
Łukasz Sawala
Łukasz Szuliński
Martyna Szwarc
Wojciech Władziński
Łucja Wróbel
Kuba Załęcki

Klasy II, tak jak ich poprzednicy, jeszcze tworzą historię gimnazjum. Zapisują jej karty swymi
sukcesami, osiągnięciami i zwykłą codziennością, inspirującą do nowych wyzwań. Za rok opuszczą
szkołę przy ulicy Patriotów 347. Wraz z ich odejściem gimnazjum przestanie istnieć.
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Powołanie i likwidacja gimnazjów w Polsce
W 1999 roku powołano w Polsce do życia gimnazja, mające stanowić kontynuację 6-klasowej szkoły
podstawowej. Już od 1 września zaczęły funkcjonować gimnazja publiczne i niepubliczne. Sytuowano je
przy istniejących już szkołach, niektóre z nich otrzymywały własne lokum. Utrwalany przez wiele lat
system 8-letniej nauki w szkole podstawowej, a następnie w szkole średniej, został zniesiony jako
nieprzystający do nowej rzeczywistości i potrzeb rynku. Wprowadzone zmiany przyniosły obowiązek
przystąpienia do sprawdzianu po 6 latach nauki w szkole podstawowej, a następnie realizowania III etapu
edukacji w 3-letnim gimnazjum. Reforma oświaty budziła wiele wątpliwości i nie zawsze spotykała się
z przychylnymi opiniami zainteresowanych osób. Jednak z biegiem lat gimnazja na dobre zadomowiły
się w polskiej rzeczywistości i zaczęły spełniać oczekiwania społeczne. Przede wszystkim wraz
z wprowadzeniem nowego systemu nauczania przed młodzieżą otworzyło się wiele możliwości,
związanych z poszerzeniem przez szkoły oferty edukacyjnej o nowe przedmioty i koła zainteresowań.
Wprowadzono między innymi obowiązkową naukę drugiego obcego języka nowożytnego. W ramach
szkolnych zajęć młodzież mogła (do 2008 roku) na wzór szkół europejskich realizować program ścieżek
edukacyjnych z danej dziedziny, m.in. z edukacji prozdrowotnej, ekologicznej, czytelniczej i medialnej,
kultury regionalnej i europejskiej. Zastosowanie integracji przedmiotowej oraz niestandardowe podejście
do wielu zagadnień budziło zainteresowanie uczniów nauką i skłaniało ich do większej aktywności.
Wypracowano również metody pracy projektowej, kładącej nacisk na umiejętność działania w zespole,
integrującej różne dyscypliny wiedzy oraz angażującej uczniów w działalność poznawczą.
W wielu gimnazjach wprowadzono większą liczbę godzin z danych przedmiotów zgodnie
z zainteresowaniami uczniów, tworząc np. oddziały informatyczno-matematyczne, klasy sportowe,
językowe czy artystyczne. Tym samym zmiana struktury szkolnictwa przyczyniła się do podwyższenia
poziomu edukacji oraz spowodowała dostosowanie polskiej oświaty do standardów panujących w Unii
Europejskiej.
Nałożony na uczniów wymóg przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, kończącego III etap edukacji,
spowodował znaczną mobilizację młodzieży do nauki i skłonił do wzięcia odpowiedzialności za własne
decyzje odnośnie utrwalania i pogłębiania wiedzy oraz kształcenia wybranych umiejętności.
Jednak po 18 latach istnienia gimnazjów władze naszego kraju zdecydowały o likwidacji tego typu szkół
jako niespełniających pokładanych w nich nadziei na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z różnych środowisk społecznych. Tym samym od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęto stopniowe
wygaszanie gimnazjów. W zamian wydłużono o dwa lata edukację w szkole podstawowej. Tak więc
zamiast do I klasy gimnazjalnej trzynasto-, czternastolatki wstąpiły do klasy VII, podejmując naukę
zgodnie z nowymi standardami nauczania i zmienionymi podstawami programowymi. W roku szkolnym
2018/2019 w gimnazjach będzie kształcił się ostatni rocznik młodzieży z klas III. Od 1 września 2019 r.
w szkolnym systemie nauczania gimnazjów już nie będzie.

W Prywatnym Gimnazjum nr 1 w Warszawie obecnie są już tylko 4 klasy: II A, II B, III A
i III B. Już niedługo się pożegnamy i jeśli kiedyś jako absolwenci szkoły przy ulicy
Patriotów 347 zechcecie odwiedzić placówkę, w której spędziliście kilka lat swego
dzieciństwa i młodości, nie znajdziecie tu już tabliczki z nazwą gimnazjum. Będzie tu
jednak ta sama atmosfera pracy, przyjaźni i zaufania, i ta sama troska oraz
wyrozumiałość, którymi nauczyciele zawsze obdarowywali swoich wychowanków.
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Narodziny i koncepcja Prywatnego Gimnazjum nr 1 w Warszawie
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Zgodnie z nową podstawą programową gimnazjum od samego początku istnienia kształciło uczniów
na poziomie europejskim. Wypracowana przez kadrę nauczycielską i wciąż modyfikowana koncepcja pracy
szkoły uwzględniła fakt, że obecni gimnazjaliści podejmą pracę zawodową za kilka lat, gdy zmieniająca się
rzeczywistość rzuci ludziom nowe wyzwania, zmusi ich do stawiania czoła innym niż dotychczas problemom
i nieznanym wcześniej trudnościom. Dlatego szkoła położyła nacisk na kształcenie takich umiejętności, które
w przyszłości zwiększą szanse młodych ludzi na rynku pracy, ale też otworzą ich na świat, pozwolą
na perspektywiczne myślenie o swojej roli w społeczeństwie i umożliwią swobodne funkcjonowanie w wielu
obszarach życia. Jednym słowem, priorytetem stało się nauczanie samodzielności w rozwiązywaniu problemów,
skłanianie uczniów do kreatywności i pokazywanie, jak radzić sobie w sytuacjach nietypowych.
Dzięki temu efektywność uczenia następowała nie poprzez wtłaczanie coraz większych zasobów wiedzy, lecz
poprzez ciągłe doskonalenie umiejętności uczenia się, wpajanie młodzieży nawyku samokształcenia oraz
ukazywanie drogi do odkrywania i poznawania praw rządzących światem.

Liczne koła zainteresowań torowały uczniom drogę do określenia własnych predyspozycji i rozpoznania
możliwości intelektualnych, artystycznych, sportowych, komunikatywnych i społecznych. Podejmowane przez
szkołę działania w zakresie budowy prawidłowych relacji międzyludzkich zaowocowały wypracowaniem
systemu wartości akceptowanych i cenionych w demokratycznym świecie oraz ukierunkowały na rozwój
światopoglądu, w którym ważne miejsce zajmuje odwaga cywilna oraz wrażliwość młodego człowieka na zło,
krzywdę i niesprawiedliwość.

Młodzież Prywatnego Gimnazjum nr 1 w Warszawie dorastała w przyjaznej atmosferze
i w poczuciu bezpieczeństwa. Życzliwość otoczenia pomogła przezwyciężyć trudności
nastoletniego życia i zrozumieć skomplikowane problemy rzeczywistości.
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Podstawowym zadaniem nauczycieli Prywatnego Gimnazjum nr 1 jest pomaganie wychowankom
w ich osobistym rozwoju, w samodzielnym myśleniu oraz zrozumieniu, że sami stopniowo stają się
odpowiedzialni za siebie, swoje życie teraźniejsze i przyszłe. Realizacja tego zadania wymagała wypracowania
właściwych relacji między uczniem a nauczycielem, czyli takich, w których nauczyciel zrezygnuje z roli
wykładowcy wyłącznie przekazującego wiedzę, na rzecz partnerstwa oraz wspomagania podopiecznych
w rozwoju istotnych kompetencji społecznych i obywatelskich, naukowych, matematycznych, informatycznych,
w umiejętności uczenia się, czytania ze zrozumieniem, porozumiewania w języku ojczystym i w językach
obcych. Tak ukształtowany proces edukacyjny odbywający się w klimacie wzajemnego szacunku, akceptacji
i zaufania pozwalał uczniom odnosić sukcesy, a tym samym czerpać satysfakcję z nauki.

Rada Pedagogiczna Prywatnego Gimnazjum nr 1
Dyrektor szkoły: p. Grażyna Seroka
Wicedyrektor: p. Elżbieta Piechal
Nauczyciele:


Język polski: p. Agnieszka Borodejuk,
p. Marlena Król



Historia: p. Wojciech Zegar



Wiedza o społeczeństwie: p. Wojciech Zegar











Język angielski: p. Magdalena Donat,
p. Aleksandra Socha, p. Magdalena Trzeciak,
p. Bartłomiej Wilczyński
Język niemiecki: p. Katarzyna Golik,
p. Katarzyna Krakowiak
Matematyka: p. Katarzyna Bartys,
p. Anna Sojka, p. Krystyna Szwed,
p. Krystyna Świtek, p. Anna Zegar



Fizyka: p. Andrzej Dubas



Chemia: p. Beata Jaszczak-Figiel



Informatyka: p. Rajmund Jankun



Plastyka: p. Justyna Wanat-Tenerowicz



Muzyka: p. Jarosław Woźniak







Biologia: p. Iwona Klimaszewska,
p. Krzysztof Klimaszewski

Zajęcia artystyczne: p. Jarosław Woźniak,
p. Justyna Wanat-Tenerowicz
Zajęcia techniczne: p. Rajmund Jankun,
p. Justyna Wanat-Tenerowicz
Wychowanie fizyczne: p. Paweł Kapusta,
p. Krzysztof Ptasiński



Religia: p. Kamilla Frejusz



Etyka: p. Marlena Król



Edukacja dla bezpieczeństwa: p. Jacek Depczyk

Geografia: p. Janina Karczewska

Zajęcia dodatkowe
Po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych w szkole jest czas na odpoczynek, na indywidualne konsultacje
z nauczycielami i na zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia młodzieży. Dostosowane
do potrzeb uczniów nie tylko propagują alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, ale też pozwalają na
stymulowanie postaw twórczych i rozwijanie osobowości poprzez aktywną działalność własną. Prywatne
Gimnazjum nr 1 proponuje wychowankom uczestnictwo w następujących formach pracy pozalekcyjnej:
Język francuski: p. Renata Dziura
Język hiszpański: p. Katarzyna Winiarska
Język rosyjski: p. Wiesława Olszewska
Koło plastyczne: p. Justyna Wanat-Tenerowicz
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Teatr GLAN: p. Julia Kotarska-Rekosz
Koło dziennikarskie: p. Krystyna Moczydłowska
Koło informatyczne: p. Rajmund Jankun
SKS: p. Paweł Kapusta, p. Krzysztof Ptasiński
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Biuletyn informuje o latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018, a więc tych, które przypadły na czas
nauki dzisiejszych absolwentów. Już od dwóch lat nie ma w szkole uczniów, którzy w klasie II i III sięgnęli po
dyplomy laureatów i finalistów. Jednak piszemy o nich, bo przecież to oni towarzyszyli młodszym kolegom
w codziennych trudach i radościach i oni tworzyli klimat gimnazjum, w którym obecni absolwenci zasiedli
w ławkach jako pierwszoklasiści.

Zwycięzcy konkursów kuratoryjnych
Konkursy przedmiotowe są ogromnym wyzwaniem dla każdego ucznia. I choć wymagają od uczestników
dodatkowego nakładu pracy, w Prywatnym Gimnazjum nr 1 zwykle startuje w nich duża grupa młodzieży,
chcąca zmierzyć się z konkursowymi zadaniami. Szkoła umożliwia osiągnięcie sukcesu. Mobilizuje do pracy
i skłania do rywalizacji. Realizowanie poszerzonego programu z poszczególnych przedmiotów nauczania,
dodatkowe lekcje oraz wspieranie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji ucznia daje oczekiwane
rezultaty. Corocznie wielu gimnazjalistów uzyskuje tytuł laureata lub finalisty kuratoryjnego konkursu
przedmiotowego.

W roku szkolnym 2015/2016 laureatami lub finalistami konkursów
przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty byli:
w Konkursie Matematycznym:
• Konrad Załęcki - laureat
• Michał Kuman - finalista
w Konkursie Biologicznym:
• Przemysław Żebrowski finalista
• Alicja Grzelak - finalistka
w Konkursie Wiedzy
o Społeczeństwie:
• Zofia Chyła - laureatka

w Konkursie Historycznym:
• Bartłomiej Ciećwierz laureat
w Konkursie Języka Angielskiego:
• Jan Kiczmachowski laureat
• Karolina Michalczewska finalistka

w Konkursie Chemicznym:
• Konrad Załęcki - laureat
• Eva Reszka - laureatka
•

w Konkursie Geograficznym:
• Igor Kurkliński - laureat
• Aleksandra Abucewicz laureatka
w Konkursie Języka Polskiego:
• Zuzanna Bober - laureatka

Również w roku szkolnym 2016/2017 wyniki konkursów kuratoryjnych były znakomite:
w Konkursie Informatycznym „Logia 17”:

• Mateusz Korytkowski został finalistą
w Konkursie Matematycznym:
 Igor Kurkliński został laureatem
w Konkursie Biologicznym:
 Monika Cichocka została finalistką
w Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie:
 Michał Gołąb został laureatem
 Kacper Demel-Mosiejczuk został finalistą
w Konkursie Historycznym:
 Antonina Mierzejewska została laureatką
 Krzysztof Myśliński został laureatem
 Kacper Demel-Mosiejczuk został finalistą
w Konkursie Języka Polskiego:

• Maria Pilachowska została finalistką

w Konkursie Języka Angielskiego:
 Maria Garnczarek została laureatką
 Mateusz Lisiewski został finalistą
 Igor Kurkliński został finalistą
 Maksymilian Piłat został finalistą
w Konkursie Chemicznym:
 Bartosz Dzienisiewicz został finalistą
 Maria Garnczarek została finalistką
w Konkursie Geograficznym:
 Mateusz Lisiewski został laureatem
 Maciej Kowalski został finalistą
w Konkursie Fizycznym:
 Maksymilian Martys został laureatem
w Konkursie Języka Niemieckiego:
 Dominika Żagan została laureatką
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Tym samym w roku szkolnym 2016/2017 młodzież klas II gimnazjalnych
(obecnie III, kończących III etap edukacji) uzyskała następujące wyniki:





Mateusz Korytkowski został finalistą Informatycznego Konkursu Kuratoryjnego „Logia2017”
Bartosz Dzienisiewicz został finalistą Chemicznego Konkursu Kuratoryjnego
Kacper Demel-Mosiejczuk został finalistą Konkursu Kuratoryjnego z Wiedzy o Społeczeństwie
oraz finalistą Historycznego Konkursu Kuratoryjnego
Maksymilian Piłat został finalistą Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego

Natomiast konkursy kuratoryjne w roku
szkolnym 2017/2018 zakończyły się
następującymi wynikami:
6 laureatów, w tym 5 z klas III i 1 z klasy II:
 Piotr Kazimierczak, klasa II A – laureat Konkursu

Kuratoryjnego z Informatyki
 Mateusz Korytkowski, klasa III A – laureat Konkursu

Kuratoryjnego z Fizyki
 Julia Kobylińska, klasa III A – laureatka Konkursu

Kuratoryjnego z Geografii
 Ignacy Krzyżanowski, klasa III B – laureat Konkursu

Kuratoryjnego z Historii
 Jakub Jaskuła, klasa III A – laureat Konkursu

Kuratoryjnego z Języka Angielskiego
Laureaci konkursów przedmiotowych mają powód
do zadowolenia. Satysfakcja ze zdobytej wiedzy jest
tak samo ważna jak przepustka do wybranego liceum.

 Maksymilian Piłat, klasa III A – laureat Konkursu

Kuratoryjnego z Języka Angielskiego

9 tytułów finalistów, w tym 8 dla uczniów klas III i 1 dla uczennicy klasy II:
• Mateusz Korytkowski, klasa III A – finalista

• Bartosz Dzienisiewicz, klasa III B – finalista

Konkursu Kuratoryjnego z Informatyki i finalista
Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki

Konkursu Kuratoryjnego z Chemii

• Julianna Fabijaniak, klasa III B – finalistka
• Kacper Demel-Mosiejczuk, klasa III A – finalista
Konkursu Kuratoryjnego z Historii i finalista
Konkursu Kuratoryjnego z Wiedzy o Społeczeństwie

• Zofia Sosnowska, klasa III B – finalistka Konkursu
Kuratoryjnego z Wiedzy o Społeczeństwie

Konkursu Kuratoryjnego z Biologii

• Joachim Witan, klasa III B – finalista Konkursu
Kuratoryjnego z Biologii
• Anna Nowosielska, klasa II A – finalistka
Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego

ROK
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2015/2016 2016/2017 2017/2018

uczniowie gimnazjum

118

120

84

laureaci

9

8

6

finaliści

4

11

9

Uczniowie spisali się znakomicie!
Warto zauważyć, że prawie co piąty
z nich w roku 2017/18 zdobył tytuł
w prestiżowym kuratoryjnym
konkursie przedmiotowym.
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Inne osiągnięcia na polu nauki
Gimnazjaliści wykazywali się wysokim poziomem wiedzy niemal w każdej dyscyplinie nauki.
Świadczą o tym tytuły laureatów i finalistów w różnych konkursach.
Na uwagę zasługuje

Konkurs Kultury Klasycznej,
do którego corocznie przystępuje wielu uczniów klas I, II i III.
Uczniowie świadomi tego, że antyk jest kluczem do zrozumienia współczesnej Europy, startują
w Konkursie Kultury Klasycznej, organizowanym przez Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu
Warszawskiego. Wysokie wymagania stawiane przed uczestnikami mobilizują ich do poznania
i zrozumienia świata, który stworzył podwaliny naszej kultury. Szkoła zaznajamia ich z dorobkiem
artystów, naukowców i filozofów starożytności, tym samym dąży do wypracowania istotnych postaw
moralnych, odzwierciedlających wartości uniwersalne, obecne w czasach kultury śródziemnomorskiej
i trwające do dziś.

Wyniki Konkursu Kultury Klasycznej
rok szkolny 2015/2016:
laureatki:
 Martyna Kmiecik
 Antonina Mierzejewska
finalistki:
 Maria Garnczarek
 Julia Kornacka
 Zofia Tyszkiewicz

rok szkolny 2016/2017
finalistki:



rok szkolny 2017/2018
finaliści:

Monika Mierzejewska
Zuzanna Panasik







Anna Bąkowska
Marta Czabańska
Nikolina Czuchaj
Magdalena Jabłońska
Mikołaj Kuczmarski

Uczniowie sięgnęli również po dyplomy w:

Ogólnopolskim Konkursie
Geograficznym Geo-Planeta





Ogólnopolskim Konkursie
Ekologicznym Eko-Planeta

rok 2015/2016
Natalia Żelichowska – laureatka
(II miejsce w Polsce)
Igor Kurkliński – wynik bardzo dobry
Natalia Mitukiewicz – wynik bardzo dobry
9 wyróżnień
rok 2017/2018
Julia Kobylińska – laureatka

rok 2017/2018

•

17 wyróżnień
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Wyniki konkursów matematycznych
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur
rok szkolny 2015/2016

rok szkolny 2016/2017

laureat:
•

wynik bardzo dobry:
• Bartosz Dzienisiewicz

Jakub Dziura
8 wyróżnień

15 wyróżnień

•
•
•
•
•
•

rok szkolny 2017/2018
laureaci:
Julia Dziemianowicz
Michał Binda
Mateusz Korytkowski
Bartosz Olszewski
wyniki bardzo dobre:
Zuzanna Marczuk
Agata Śrembowska
7 wyróżnień

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Multitest
rok szkolny 2015/2016 – 2 laureatów

rok szkolny 2016/2017 – 9 laureatów, 11 wyróżnień

rok szkolny 2017/2018 - laureaci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weronika Berdyńska
Michał Binda
Kacper Demel-Mosiejczuk
Julia Dziemianowicz
Bartosz Dzienisiewicz
Jakub Dziura
Julianna Fabijaniak
Maksymilian Głowacki
Julia Kobylińska
Mateusz Korytkowski
Maja Kowalewska

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szymon Makuch
Zuzanna Marczuk
Bartosz Olszewski
Anna Patoka
Tymon Papliński
Katarzyna Pierzkała
Jakub Półtorak
Karolina Radzińska
Zofia Sosnowska
Kuba Załęcki
Franciszek Zarębski

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Olimpus
rok szkolny 2015/2016 – 4 laureatów
rok szkolny 2017/2018 – laureaci:
•
•
•
•
•
•
•
•

Michał Binda
Marta Bukowska
Marta Czabańska
Kacper Demel-Mosiejczuk
Bartosz Dzienisiewicz
Jakub Dziura
Julia Kobylińska
Maja Kowalewska

•
•
•
•
•
•
•

Mateusz Korytkowski
Zuzanna Marczuk
Tymon Papliński
Anna Patoka
Marcelina Pers
Maksymilian Piłat
Łukasz Sawala

W innych konkursach matematycznych:
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Galileo 2015/2016 – 4 laureatów
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alfik 2016/2017 – 1 laureat, 4 wyniki bardzo dobre
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Albus 2016/2017 – 32 laureatów, 15 wyróżnień
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Zainteresowanie naukami ścisłymi młodzieży dało wyraz również w konkursach z fizyki i chemii.

Konkursy z fizyki
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Multitest

Ogólnopolska Olimpiada Fizyczna Olimpus
laureaci:

•
•
•
•
•

laureaci:
Michał Binda
Bartosz Dzienisiewicz
Jakub Dziura
Mateusz Korytkowski
Bartosz Olszewski

•
•
•
•
•
•
•
•

Alicja Brzezowska
Michał Dąbrowski
Bartosz Dzienisiewicz
Jakub Dziura
Maksymilian Głowacki
Mateusz Korytkowski
Bartosz Olszewski
Franciszek Zarębski

Lekcje fizyki mogą dostarczyć wielu emocji, od zwątpienia do zachwytu. Alicja Brzezowska z II A pisze
o przeżyciach ucznia i o tym, jak postawa nauczyciela motywuje do nauki:
Każdemu z nas zdarza się zły dzień. Wydaje się nam, że wszyscy są przeciwko nam, nic się nie udaje,
jesteśmy nad wyraz przewrażliwieni. To był właśnie jeden z takich dni. Pamiętam, że każdą godzinę
lekcyjną spędzałam na patrzeniu się w klasowy zegar i odliczaniu czasu do dzwonka na przerwę. Tak minął
polski, później matematyka, 2 angielskie, chemia i zajęcia artystyczne. Te sześć godzin wydały mi się całą
wiecznością, teraz musiałam przetrwać już tylko fizykę.
Lubiłam fizykę, więc myślałam, że ta lekcja upłynie szybko. Pan sprawdził obecność i zapytał, czy ktoś
chce zgłosić nieprzygotowanie. Nie uczyłam się, ale liczyłam na szczęście. Gdy usłyszałam swoje nazwisko,
zamurowało mnie. Nogi miałam jak z waty, krew w skroniach pulsowała mi jak oszalała. Próbowałam
przypomnieć sobie ostatnie lekcje, ale niestety w głowie miałam pustkę.
Nauczyciel w milczeniu sprawdził tematy ostatnich zajęć i patrząc na mnie powiedział:
- Zacznijmy od czegoś prostego: definicja masy, ale swoimi słowami, nie formułką.
Nastała krępująca cisza. Nie znałam definicji – czy to swoimi słowami, czy formułką.
Widząc moje zakłopotanie nauczyciel wyjaśnił mi, co to jest masa, a następnie zupełnie załamany rzekł:
- No cóż, zdaje mi się, że tego nie umiesz. Wiesz w ogóle, co to jest czarna dziura?
Myślałam, że się przesłyszałam. Uwielbiam astronomię i to było dla mnie dosłownie zbawienie!
- Czarna dziura to skupisko masy i energii – odparłam pewna siebie. Zdziwiony moją wiedzą pan zaczął
mi zadawać pytania odnośnie fotonów, planet, różnych teorii, wymiarów. Odpowiadałam z ożywieniem,
pełna fascynacji! Pan przyglądał mi się z niedowierzaniem. Przecież tego nie ma w programie! Po chwili
wziął mój zeszyt i wpisał do niego ocenę: 4+
To był jednak wspaniały dzień! Zaczynam się zastanawiać, czy nie iść do klasy z rozszerzoną fizyką.

Konkursy Chemiczne
Co roku szkoła bierze udział w konkursach dających uczniom możliwość rozwijania zainteresowań chemią
i wykazania się wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauki szkolnej. Są to:

Warszawski Konkurs Chemiczny „Kwas”
 w VIII edycji w roku 2015/2016 finalistami zostali: Bartosz Dzienisiewicz i Natalia Żelichowska
 w I Mazowieckim Konkursie Chemicznym „Kwas” w roku 2016/2017 dyplomy laureatów
otrzymały: Maria Garnczarek, Gabriela Hryciuk, Zofia Sosnowska;
finalistami zostali: Monika Cichocka, Bartosz Dzienisiewicz i Martyna Kmiecik
 w II edycji konkursu „Kwas” w roku 2017/2018 tytuł laureata uzyskały uczennice klas III A i III B:
Wiktoria Gąsowska, Zofia Mierzejewska, Quynh Anh Nguyen,
Anna Patoka, Karolina Radzińska
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Warszawski Konkurs Chemiczny „Atom i cząsteczka”
• w roku szkolnym 2016/2017 laureatami zostali: Bartosz Dzienisiewicz i Maria Garnczarek

Ogólnopolska Olimpiada Chemiczna Olimpus
• w roku szkolnym 2017/2018 laureatami zostali: Bartosz Dzienisiewicz i Mateusz Korytkowski

Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej
• w roku szkolnym 2016/2017 w IV edycji Konkursu Julia Kobylińska została laureatką II miejsca,
a Maria Garnczarek otrzymała wyróżnienie
• w roku 2017/2018 w V edycji konkursu wyróżnienie otrzymali:
Bartosz Dzienisiewicz i Julia Kobylińska
Zadaniem uczestników konkursu było wyhodowanie kryształów i udokumentowanie przebiegu prac.
Nagrodę za świetne wyniki i szczególne zainteresowanie naukami przyrodniczymi stanowił wyjazd
ufundowany przez organizatora konkursu – Uniwersytet Śląski – do Ośrodka Naukowo-Badawczego
CERN w Genewie.

Podczas niezwykłych wykładów prowadzonych przez polskich naukowców pracujących w CERN
dowiedzieliśmy się – mówią uczestnicy wycieczki – że obecnie do organizacji należą 22 państwa, CERN
zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad
500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na
świecie akcelerator cząstek – Wielki Zderzacz Hadronów LHC. Akceleratory cząstek, piękna Genewa,
Fabryka Antymaterii, nadprzewodniki, nowe izotopy, wielkie odkrycia najmniejszych cząstek
elementarnych, projekty kosmiczne, komora mgłowa i pyszne jedzenie z różnych kuchni świata zrobiły na
nas ogromne wrażenie.
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Gimnazjaliści w konkursach historycznych
rok 2015/2016
XXI Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 1531-1683.
Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga
Narodów”

•
•
•

Antonina Mierzejewska – laureatka
Krzysztof Myśliński – laureat
Ignacy Krzyżanowski – finalista

rok 2016/2017
XXII Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 1768-1864.
Od konfederacji barskiej do powstania
styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”

•
•
•

Kacper Demel-Mosiejczuk – laureat
Michał Dąbrowski – laureat
Ignacy Krzyżanowski – laureat

Młodzież gimnazjalna często ma już sprecyzowane zainteresowania i chociaż z jednakowym zaangażowaniem
poświęca czas wszystkim szkolnym przedmiotom nauczania, to szczególną pasją darzy tylko niektóre.
Fascynacja nauką znajduje wyraz w rywalizacji o tytuł laureata konkursu z wybranej dziedziny wiedzy.
Historią zacząłem interesować się 3 lata temu – pisze Kacper Demel-Mosiejczuk z III A. –
Zaczęło się od wycieczki do średniowiecznego zamku w Czersku. Budowla przyciągnęła mój
wzrok i obudziła ciekawość. Chciałem się dowiedzieć o niej więcej: jak ją wzniesiono, kto ją
zamieszkiwał, jakie były jej dzieje. Trzeba było korzystać z różnych źródeł, wertować
przewodniki, zaglądać do wielu książek, przeszukać Internet. Tak mnie pochłonęła ta praca, że
od tego czasu biorę udział we wszystkich konkursach historycznych.

Opowieść Ignacego Krzyżanowskiego z III B to zapis emocji ucznia
przed ogłoszeniem wyników konkursu kuratoryjnego z historii:
Dzisiaj jak zwykle o godzinie 8.30 dotarłem do szkoły (no, może trochę się spóźniłem). Pierwsza
lekcja – matma, druga – to samo. Trudno było mi usiedzieć, bo w końcu o 11.00 są wyniki konkursu,
który ma duży wpływ na moje dalsze decyzje. Mija matematyka, przerwa, matematyka i kolejna
przerwa. Jest 10.30. Zostaje tylko 30 minut do chwili, w której rozstrzygnie się moja przyszłość.
Przystępując do konkursu zdecydowałem się grać va banque. Wszystko od niego zależy. W końcu
dzwoni dzwonek na lekcję, zaczyna się biologia. Dla mnie na dobrą sprawę nie ma to znaczenia, jaka
jest lekcja, bo i tak gdy na wyświetlaczu pojawia się 10.45, zaczynam ze zniecierpliwieniem odświeżać
stronę MSCDN-u. Dochodzi jedenasta, a ja odświeżam tak szybko, że sam nie nadążam sprawdzić,
co się tam pojawia. Mija jedna minuta i dalej – nic. Mija kolejna i kolejna. Nic. Dochodzi jedenasta
pięć i... nie ma. 3 minuty później w końcu ukazuje się link do wyników. Naciskam i... nie chce się
załadować! No nie, chyba stracę cierpliwość... Na szczęście chwilę potem udaje się! Czytam z ekranu
kolejne imiona laureatów: Jakub, Mikołaj, Paweł, Kacper, Katarzyna i... na kolejnym miejscu – JA!
Ignacy Tomasz Krzyżanowski! Zanim opiszę moją reakcję, krótka dygresja. Gdy wcześniej myślałem
o tym, jak zareaguję na taką wspaniałą wiadomość, miałem nadzieję, że przyjmę to spokojnie,
bez żadnego krzyku czy biegania. Okazało się, że takie planowanie jest niewiele warte. Skończyło się na
tym, że krzyknąłem raz, ale głośno „JEEEST!”, i w euforii, która mnie ogarnęła, chciałem wybiec
z klasy. Zaraz jednak cofnąłem się spod drzwi, by spytać nauczyciela o pozwolenie. Na szczęście zgodził
się. Zadzwoniłem do mamy, a potem do taty, by podzielić się z nimi moją radością.
Przez cały dzień, aż do końca lekcji, dostawałem gratulacje od kolegów i od nauczycieli. Szczerze
mówiąc, to reszty lekcji nie pamiętam, bo byłem zbyt szczęśliwy i zaaferowany tym, że mi się powiodło.
To był dobry dzień, chyba najlepszy, jaki przydarzył mi się w szkole.
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Dyplomy i certyfikaty z języków obcych
W Prywatnym Gimnazjum nr 1 położono nacisk na naukę języków obcych, wychodząc z założenia, że
umiejętności komunikacyjne otwierają przed młodzieżą wiele możliwości, nie tylko na polu towarzyskim, ale
również zawodowym. Szkoła zaoferowała swoim wychowankom naukę języka angielskiego w poszerzonym
wymiarze godzin, czyli 5 obowiązkowych lekcji w tygodniu. Na język niemiecki przeznaczono 3 godziny
tygodniowo. Kilkuosobowe zespoły uczniów utworzone według stopnia zaawansowania pracują pod
kierunkiem nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami. Organizacja systemu nauczania oraz zaangażowanie,
pracowitość i ambicje wychowanków gimnazjum dają efekty. Młodzież uzyskuje certyfikaty First Certificate in
English (FCE) świadczące o umiejętności posługiwania się używanym na co dzień, mówionym i pisanym
językiem angielskim, niezbędnym w pracy i w nauce. Potwierdzona zostaje w ten sposób także znajomość
gramatyki i szerokiego zasobu słownictwa.
W konkursach kuratoryjnych z języka angielskiego i niemieckiego co roku uczniowie uzyskują tytuły laureatów
bądź finalistów, odnoszą też sukcesy w Olimpiadzie Języka Angielskiego, organizowanej przez Kuratorium
Oświaty.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
rok 2015/2016
Karolina Michalczewska – laureatka
rok 2016/2017
Maria Garnczarek – laureatka
Igor Kurkliński – laureat
rok 2017/2018
Anna Nowosielska – laureatka
Maksymilian Piłat – laureat

Na olimpiadzie wylosowalem pytanie dotyczące
brytyjskich zespołów rockowych – mówi
Maksymilian Piłat z kl. III A. – Ktoś pomyśli,
że miałem szczęście, bo trudno nie wiedzieć,
kim byli Beatlesi, poza tym o muzyce można
mówić sporo. Poszło dobrze, choć wbrew
pozorom wolałbym mówić o polityce
międzynarodowej, o wyborach prezydenckich
w USA albo o wojnie secesyjnej.
Teraz już mogę odpocząć, nie na długo, bo
w planach mam naukę w „Batorym” i maturę
międzynarodową. Dlatego ten sukces jest dla
mnie ważny.

Ponadto:
• W XVI Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego ENGLISH ACE Jersz w roku 2015/2016
laureatką została Maria Garnczarek, a Igor Kurkliński, Maksymilian Piłat i Alicja Tropiło osiągnęli
wyniki bardzo dobre.
• W Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER w roku 2016/2017
uczniowie gimnazjum otrzymali 34 wyniki bardzo dobre i 7 wyników dobrych.
• W Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego ENGLISH ACE w roku 2016/2017 gimnazjaliści uzyskali
6 wyników bardzo dobrych i 22 wyniki dobre.
• W roku szkolnym 2015/2016 przyznano uczniom Szkoły 31 certyfikatów FCE. W roku 2016/2017 certyfikaty
otrzymało 22 uczniów, natomiast w roku 2017/2018, gdy w gimnazjum było już tylko 84 uczniów, certyfikaty
uzyskały również 22 osoby.
Oprócz obowiązkowych lekcji szkoła zaproponowała uczniom dodatkowe kursy języków obcych: włoskiego,
francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Zajęcia odbywają się popołudniami, w niewielkich grupach.

Nie jestem osobą wymagającą, raczej niewiele mi do szczęścia potrzeba – mówi o sobie Jakub
Jaskuła z kl. III A – jednakże ten rok w szkole był dla mnie wyjątkowo hojny. A najwspanialszy
był dzień, gdy dowiedziałem się, że jestem laureatem konkursu kuratoryjnego z języka
angielskiego. Nie spodziewałem się tego. Ten dzień sprawił, że ze spokojem zacząłem myśleć
o swojej przyszłości. Teraz już jestem pewny, że dostanę się do swojego wymarzonego liceum.
To wspaniałe uczucie, którego – mam nadzieję – doznają wszyscy przyszłoroczni olimpijczycy
„Białej Szkoły”.
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Projekt edukacyjny w gimnazjum
Obowiązek realizacji projektu gimnazjalnego został wprowadzony w roku 2010. Choć zawsze budził
sporo emocji, szybko okazało się, że nauka z wykorzystaniem tej metody pracy przynosi wiele
korzyści. Przede wszystkim kształci różne umiejętności i integruje wiedzę z różnych przedmiotów.
Uczniowie koncentrują się na kwestiach budzących ich zainteresowanie, a to z kolei wpływa na ich
motywację do nauki. Projekt daje im możliwość podejmowania samodzielnych decyzji co do
sposobów realizacji wybranego tematu, skłania do opracowania koncepcji pracy, prowokuje do
twórczego myślenia. Nakładając równocześnie odpowiedzialność za wykonanie zadania, powoduje, że
uczniowie uczą się planować i organizować pracę w zespole.
Uczniowie Prywatnego Gimnazjum nr 1 nakłaniani do nieszablonowych rozwiązań problemu
wzbogacali swoje prace o ilustracje, ryciny, fotografie, makiety, filmy, muzykę, eksponaty
wydobywane z zapomnianych miejsc.
W latach 2015-2018 uczniowie klas II gimnazjum zaprezentowali między innymi wyniki pracy nad
projektami o następującej tematyce:
Historia motoryzacji, GMO, czyli jak powstały świecące świnie, Jak zmieniał się ideał kobiecego piękna ma
przestrzeni epok, Ruchy feministyczne na świecie, Zwykłe historie niezwykłych ludzi – Powstanie 1944, Historia
polskiego rocka, Czy reklamy mają wpływ na społeczeństwo?, Anatomia strachu, Wpływ gier komputerowych
na człowieka, Walt Disney przedstawia, Inkubacja i hodowla drobiu, O socjologii internetowej
i bezpieczeństwie w sieci, Czego się Jaś nie nauczył, czyli o błędach językowych w przestrzeni publicznej,
Ile chemii jemy, Słodkie życie, czyli o nawykach żywieniowych młodzieży, Kuchnie świata i wiele innych.
Projekt, który szczególnie przyciągnął uwagę publiczności, dotyczył pokazu tańców ludowych podczas pikniku
charytatywnego w 2017 roku. Zespoły młodzieży pracowały nad choreografią i wykonaniem kilku układów
tanecznych w polonezie, kujawiaku, krakowiaku, oberku i polce.
Interesujący był również projekt zatytułowany „Nadzieja jesienią”, który grupa młodzieży zaprezentowała
w grudniowe popołudnie 2017 roku w spektaklu poetycko-muzycznym. Zarówno scenariusz jak i wykonanie
ujęły widownię lirycznym nastrojem.

Uczestniczka projektu Magdalena Jabłońska z kl. II A tak pisze o swojej fascynacji muzyką:
Jest na świecie kilka rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Oprócz przyjaźni jest to
jeszcze muzyka. Muzyka jest prawdopodobnie moją największą pasją. Nawet samo to
słowo wybrzmiewa tak pięknie, że nie sposób nie zamknąć oczu i nie rozpłynąć się
w harmonii, którą ze sobą niesie. Nic nie jest w stanie opisać uczucia, którym darzę
muzykę. Nie można go mierzyć z miłością do bliskich, do natury czy poezji, tak samo jak
nie można porównywać śpiewu skowronka do wschodzącego nad horyzontem słońca.
Znajduje się jakby w innym wymiarze, który jest moim schronieniem i pocieszeniem,
moją dumą i fantazją. Choć może wydawać się odległy, przejawia się we mnie bez
przerwy i cały czas mnie zaskakuje, przez co moja fascynacja coraz bardziej wzrasta.
Każdego dnia odkrywam coś nowego i szukam własnej drogi, podziwiając przy tym
innych, którzy już ją znaleźli. Z muzyką łączy mnie uczucie dziwne, atypowe, silne
i wspaniałe. Utożsamiam się z nią i łączę w spójną całość. Dzięki muzyce dostrzegam
harmonię wszystkich elementów, które mnie tworzą. Muzyka pozwala mi doznawać.
Pozwala mi odczuwać. Muzyka pozwala mi w pełni żyć...
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Egzaminy gimnazjalne
Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania, ambicji i pracowitości uczniów są wyniki egzaminów
kończących III etap nauczania. Średnie ze wszystkich przedmiotów podlegających egzaminowi są wysoko
ponad wyniki osiągnięte w gminie Wawer, w powiecie warszawskim i w województwie mazowieckim.
Świadomość uzyskanej wiedzy i pewność siebie wynikające z solidnego przygotowania powodują, że
wychowankowie szkoły przystępują do egzaminów opanowani, spokojni i skupieni na czekającym ich zadaniu.

Wyniki egzaminu z poszczególnych lat:
Przedmiot egzaminacyjny
historia i wiedza o społeczeństwie

82,8

90,3

88

język polski

91,7

92,3

90

nauki przyrodnicze

88,4

86,5

83

92

88

86

język angielski - poziom podstawowy

99,3

99,3

99

język angielski - poziom rozszerzony

94,6

95,7

95

język niemiecki - poziom podstawowy

---

100

---

język niemiecki - poziom rozszerzony

---

100

---

matematyka
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Szkoła w gminie, w stolicy i w województwie
Wyniki egzaminów gimnazjalnych
Prywatne
w roku 2015/2016
Gimnazjum nr 1

gmina
Wawer

m. st.
Warszawa

województwo
mazowieckie

historia i WOS

82,8

66,4

65,7

59

język polski

91,7

74,9

79,2

73

nauki przyrodnicze

88,4

62,4

61,1

54

92

62,1

61,7

52

język angielski - p. podstawowy

99,3

77,1

79,6

67,8

język angielski - p. rozszerzony

94,6

61,1

64,5

49,4

matematyka

historia, WOS
j. polski
nauki przyrodnicze
matematyka
j. ang. - p. podstawowy
j. ang. - p. rozszerzony

Prywatne Gimnazjum nr 1

gmina Wawer

Warszawa

Wyniki egzaminów gimnazjalnych
Prywatne
w roku 2016/2017
Gimnazjum nr 1

woj. mazowieckie

gmina
Wawer

m. st.
Warszawa

województwo
mazowieckie

historia i WOS

90,3

69,2

69,8

61,8

język polski

92,3

76,4

79,1

72,4

nauki przyrodnicze

86,5

61,4

62,3

54,9

88

59,8

61,3

50,9

język angielski - p. podstawowy

99,3

79,9

82,9

71,1

język angielski - p. rozszerzony

95,7

65,3

68,4

53,2

język niemiecki - p. podstawowy

100

76,4

72

54,3

język niemiecki - p. rozszerzony

100

81,1

77,4

57,3

matematyka

historia, WOS
j. polski
nauki przyrodnicze
matematyka
j. ang. - p. podstawowy
j. ang. - p. rozszerzony
j. niem. - p. podstawowy
j. niem. - p. rozszerzony
Prywatne Gimnazjum nr 1

gmina Wawer

Warszawa

woj. mazowieckie
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Prywatne
Gimnazjum nr 1

gmina
Wawer

województwo
mazowieckie

historia i WOS

88

70

61

język polski

90

77

70

nauki przyrodnicze

83

66

59

matematyka

86

64

55

język angielski - p. podstawowy

99

83

72

język angielski - p. rozszerzony

95

69

57

ROK 2017/2018
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

historia, WOS
j. polski
nauki przyrodnicze
matematyka
j. ang. - p. podstawowy
j. ang. - p. rozszerzony
Prywatne Gimnazjum nr 1

gmina Wawer

woj. mazowieckie

I miejsce w rankingu warszawskich gimnazjów!
Dane z egzaminów 2016 roku posłużyły portalowi egzaminy.edu.pl do utworzenia rankingu
warszawskich gimnazjów. Uzyskane przez uczniów wyniki procentowe z 5 przedmiotów
egzaminacyjnych, czyli z języka polskiego, z historii i WOS-u, z matematyki, z przedmiotów
przyrodniczych oraz z języka angielskiego na poziomie podstawowym, przeliczono na punkty
rekrutacyjne do liceów. Wynik został pomnożony przez przelicznik 0,2, ustalony przez Kuratorium
Oświaty.
W ten sposób uzyskano średnią egzaminacyjną, która w Warszawie wyniosła 69,46 na 100 punktów.

Prywatne Gimnazjum nr 1 z wynikiem 90,85 punktów zajęło I miejscu w rankingu.

----II miejsce w Polsce!
Analiza wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej, dokonana przez Instytut Badań Edukacyjnych
w 2016 roku na podstawie wyników egzaminacyjnych z przedmiotów humanistycznych oraz
matematyczno-przyrodniczych w trzech następujących po sobie latach, wykazała, że

Prywatne Gimnazjum nr 1 zajmuje II miejsce w kraju
pod względem efektywności nauczania.
Edukacyjna Wartość Dodana uwzględnia poziom wiedzy uczniów na początku danego etapu
edukacyjnego i na jego końcu wykazując, jaki jest wkład szkoły w wyniki nauczania.
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Złota Czołówka
Znaleźć się na liście szkolnej Złotej Czołówki jest ambicją każdego ucznia.
Kwalifikują się do niej ci, który osiągnęli średnią ocen od 5 w górę.
rok 2015/2016 – 60 osób spośród 118 uczniów gimnazjum
rok 2016/2017 – 91 osób spośród 120 uczniów gimnazjum
rok 2017/2018 – 73 osoby spośród 84 uczniów gimnazjum

Klasyfikacja końcowa
KLASA III A

Średnia ocen

wychowankowie
pani Katarzyny Bartys
i pani Beaty Jaszczak-Figiel

KLASA III B

Średnia ocen

wychowankowie
pani Iwony Klimaszewskiej

w roku 2015/2016 jako I A

5,1

w roku 2015/2016 jako I B

5,2

w roku 2016/2017 jako II A

5,09

w roku 2016/2017 jako II B

5,15

w roku 2017/2018 jako III A

5,48

w roku 2017/2018 jako III B

5,52

KLASA II A

Średnia ocen

wychowankowie
pani Anny Zegar

KLASA II B

Średnia ocen

wychowankowie
pani Janiny Karczewskiej

w roku 2016/2017 jako I A

5,1

w roku 2016/2017 jako I B

5,07

w roku 2017/2018 jako II A

5,21

w roku 2017/2018 jako II B

5,23

Szkolne oceny cieszą i denerwują, doprowadzają do łez i zaskakują. O uczuciach wywołanych
nieoczekiwanym podsumowaniem swojej pracy pisze Mikołaj Kuczmarski z klasy II A.
Ten dzień był doprawdy niezwykły i obfitujący
w miłe niespodzianki, choć zapowiadał się raczej
przeciętnie, wręcz nie najlepiej.
Dwie poranne godziny matematyki skutecznie
powstrzymały mój zapał na resztę dnia
i przypomniały o tym, jak bardzo brakuje mi dni
wolnych i czasu na sen. Perspektywa angielskiego
z możliwością kartkówki, do której nie byłem do
końca przygotowany, również nie była zbyt
pokrzepiająca. W tym cudownym humorze
oczekiwałem trzeciej godziny lekcyjnej. Tu jednak
zdarzył się pierwszy cud dnia dzisiejszego. Pani nie
zrobiła kartkówki. Na niemieckim dostałem piątkę z
plusem, co budziło we mnie mały niedosyt i żal o to,
że nie zdobyłem punktu więcej, ale nie mogłem
narzekać, gdyż bądź co bądź to niezwykle dobra
ocena. Moje myśli zaprzątała chemia, która
zbliżała się wielkimi krokami. Pani miała oddawać
testy, a ja, „chemik z powołania” z ciężko
wywalczoną tróją na semestr i naciąganą czwórką
na koniec pierwszej klasy, nie spodziewałem się
fajerwerków, wręcz modliłem się o ocenę „dobrą”.

Dzwonek na przerwę tylko wzmógł ten niepokój, bo
już po chwili miało się okazać, jak tragicznie poszło
mi tym razem. Z ciężkim sercem wszedłem do klasy
chemicznej i zajmując miejsce w ławce, patrzyłem
z trwogą na stos arkuszy na stole. Pani zaczęła
wyczytywać nazwiska i oceny, aż doszła do
mojego… I w tamtej chwili stało się coś
niezwykłego, niewiarygodnego i wspaniałego.
W akompaniamencie bliżej nieokreślonego dźwięku
wydanego przez moje usta wręczono mi mój test
z oceną… celującą! Przez myśl nie przeszło mi
nawet, że będę jedną z dwóch osób w klasie, które
dostaną szóstki. Już drugie niebywałe wydarzenie
tego dnia! Kiedy minął pierwszy szok, postarałem
się opamiętać, lecz wciąż towarzyszyły mi lekko
zaniepokojone spojrzenia kolegów i koleżanek
z klasy, a z twarzy nie schodził mi uśmiech.
W wyśmienitym humorze pozostałem nie tylko na
zamykającej dzień drugiej godzinie języka
polskiego, na której moje myśli nie były już niczym
mącone, ale aż do wieczora. Przez pewien czas
myślałem nawet, że to sen.
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Nagroda Dyrektora Szkoły
Najlepsi uczniowie, wyróżniający się najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem, wysokimi
osiągnięciami w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych, wspaniałą postawą społeczną oraz
zaangażowaniem w sprawy klasy i szkoły, są nagradzani pod koniec każdego roku szkolnego. Prestiżowa
Nagroda Dyrektora Szkoły daje prawdziwy powód do dumy, gdyż uzyskanie jej wymaga bardzo dużego
nakładu pracy, samodyscypliny, ambicji i wyrzeczeń.

Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali w kolejnych latach uczniowie:
Rok
szkolny

Uczeń

Średnia
ocen

Rok
szkolny

2003/2004

Nikola Brożko

5,64

2011/2012

Julia Kornilcewa

5,64

2012/2013 Maria Gąsowska

2004/2005

Ewa Olbrycht

5,50

2005/2006

Mateusz Opaliński

5,57

2013/2014 Zofia Knapińska

5,89

Tomasz Łopuchowicz

5,57

2014/2015 Maciek Dmowski

5,78

Ewa Olbrycht

5,57

Jakub Pierzkała

5,78

Borys Witczak

5,57

Karol Sajnok

5,78

Adrianna Stalewska

5,78

2015/2016 Zuzanna Bober

5,83

Paula Wilczyńska

5,88

Alicja Grzelak

5,83

2007/2008

Natalia Kamińska

5,81

Konrad Załęcki

5,8

2008/2009

Joanna Mazurek

5,81

2006/2007

2009/2010

2010/2011

Uczeń
Natalia Bober

Irena Sionek

2016/2017 Mateusz Lisiewski

Średnia
ocen
5,83
5,94
5,78

5,94

Julia Sroka

5,56

Igor Kurkliński

5,89

Maria Gąsowska

5,93

Maria Garnczarek

5,83

Maria Gąsowska

5,87

Nagroda Dyrektora Szkoły w roku 2017/2018 została przyznana dwóm uczniom klasy III A,
którzy mają wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen na świadectwie 5,94.
Ponadto wyróżnili się licznymi osiągnięciami.
Kacper Demel-Mosiejczuk
• dwukrotny finalista Konkursu Kuratoryjnego z Historii (w klasie II i III)
•
•
•
•

dwukrotny finalista Konkursu Kuratoryjnego z WOS-u (w klasie II i III)
laureat XXII Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” (w klasie II)
laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Multitest
laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Olimpus

Mateusz Korytkowski
• laureat Konkursu Kuratoryjnego z Fizyki
•
•
•
•
•
•
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finalista Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki
finalista Konkursu Kuratoryjnego z Informatyki „Logia 2018”
finalista Konkursu Kuratoryjnego z Informatyki „Logia 2017” (w klasie II)
laureat Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur
laureat Ogólnopolskich Konkursów: Matematycznego i Fizycznego Multitest
laureat Ogólnopolskich Olimpiad: Matematycznej, Fizycznej i Chemicznej Olimpus

G I M N A Z J A L I Ś C I

2 0 1 5 - 2 0 1 8

Sukcesy sportowe
Prywatne Gimnazjum nr 1 jest miejscem inspirującym do działań w różnych dziedzinach: naukowej,
kulturowej, a także sportowej. Uznając, że sport służy podniesieniu sprawności fizycznej i psychicznej
młodego człowieka, a także uczy prawidłowych relacji społecznych, szkoła – w trosce o dobro młodzieży –
stworzyła warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
Choć biuletyn informuje o sukcesach uczniów, warto podkreślić, że szkoła nie utożsamia sportu
ze współzawodnictwem i wyczynem. Ważniejsze jest kształtowanie właściwych postaw, takich, które cechują
sportowca o wysokich ambicjach, pełnego determinacji i wiary w siebie, potrafiącego skoncentrować się
na wykonywanym zadaniu i umiejącego pogodzić się z porażką. Również takich, które odnoszą się do
stosowania reguł fair play, nawet w sytuacji znacznego zaangażowania emocjonalnego. Dopiero kolejnym
zadaniem szkoły jest wyłanianie uczniów uzdolnionych sportowo albo tych, którzy mają szczególne
predyspozycje do uprawiania sportu. Tym uczniom nauczyciele zapewniają właściwy rozwój i pomagają
w osiąganiu sukcesów.

Sukcesy gimnazjalistów w roku szkolnym 2017/2018
Mistrzostwa Gminy Wawer w Piłce Siatkowej
V miejsce w kategorii dziewcząt:
I miejsce w kategorii chłopców:
Maja Błońska, Julianna Fabijaniak, Izabela Figiel, Michał Binda, Michał Dąbrowski, Kacper DemelWiktoria Gąsowska, Amelia Kibała, Quynh Anh
Mosiejczuk, Jakub Dziura, Maksymilian
Nguyen, Anna Patoka, Karolina Radzińska
Głowacki, Mateusz Korytkowski, Igor Waś,
Joachim Witan, Franciszek Zarębski
Zespół chłopców reprezentował Gminę Wawer w 51. Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży
zajmując wysokie, VI miejsce.
str. 25

G I M N A Z J A L I Ś C I

2 0 1 5 - 2 0 1 8

Mistrzostwa Gminy Wawer
w Indywidualnych Biegach Przełajowych
w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Aleksandra Nitsch – II miejsce
Sztafeta 10x1000 m kobiet – II miejsce
Michał Binda – III miejsce
Sztafeta 10x1000 m mężczyzn – II miejsce
Wiktoria Gąsowska – III miejsce
Mistrzostwa Gminy Wawer w Dwuboju Nowoczesnym
w kategorii dziewcząt – I miejsce
w kategorii chłopców – I miejsce
Wiktoria Gąsowska, Julia Korytkowska, Zofia
Mierzejewska, Maja Błońska, Zuzanna Słotwińska

Michał Binda, Maciej Dąbrowski, Jan Garnczarek,
Antoni Gutowski, Mateusz Korytkowski

-----

-----

Zespół dwuboistek reprezentował Gminę Wawer
w 51. Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży zajmując
VI miejsce.

Zespół dwuboistów reprezentował Gminę Wawer
w 51. Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży zajmując
VII miejsce.

Mistrzostwa Gminy Wawer w Lekkiej Atletyce
I miejsce: Antoni Gutowski (bieg na 100 m)
III miejsce: Michał Binda (bieg na 1500 m)
I miejsce: Julianna Fabijaniak (skok w dal)
III miejsce: Mateusz Korytkowski (bieg na 400 m)
I miejsce: Michał Walasek (pchnięcie kulą)
III miejsce: Sztafeta Olimpijska w kategorii kobiet
II miejsce: Sztafeta mężczyzn 4x100 m
Mistrzostwa Gminy Wawer w Pływaniu
• I miejsce: sztafeta 6x25 m kobiet
• II miejsce: sztafeta 6x25 m mężczyzn
I miejsce: Wiktoria Gąsowska
II miejsce: Michał Binda

II miejsce: Maja Błońska
II miejsce: Antoni Gutowski

II miejsce: Natalia Koenig
III miejsce: Wojciech Władziński

Pozycja Prywatnego Gimnazjum nr 1 w klasyfikacji generalnej
•

Kobiety: I miejsce

•

Mężczyźni: II miejsce

XXIV Ogólnopolskie Zawody w Pływaniu Szkół STO w Ciechanowie
W klasyfikacji generalnej Prywatne Gimnazjum nr 1 zajęło I miejsce tym samym zdobywając tytuł
Mistrza Polski Szkół Niepublicznych w pływaniu.
W sporcie zdarzają się zwycięstwa i porażki. Pisze o tym Jakub Dziura z kl. III B:
Wróciliśmy do szkoły ze świadomością, że dzisiaj
graliśmy ostatni raz. Zawody się skończyły. Dużo
rozmawialiśmy w autokarze. Oczywiście nikt nie
cieszył się z tego, że ten ostatni raz był przegrany.
Mówiliśmy, jak mało brakowało, nie tylko teraz.
Jednak
ostatecznie
wszyscy
się
cieszyli.
Wspominaliśmy początki tej drużyny.
Najpierw tworzyły ją 3 czy 4 osoby, które po prostu
nie miały nic lepszego do roboty, jak tylko
przychodzić na SKS-y. Za pionierami stopniowo
dołączali inni. Dalej jednak trudno było nazwać to
grą w siatkówkę, ale treningi sprawiały nam
przyjemność. Nauczyciel naciskał na rutynowe,
podstawowe odbicie i żmudną pracę. I nie wiadomo
kiedy ta grupka uczniów zaczęła grać niemal
w każdej chwili i w każdym miejscu: na SKS-ach,
WF-ach, nawet na przerwach. Z czasem nasze
umiejętności wzrosły. Nie myśląc jak to będzie,
pojechaliśmy na mistrzostwa gminy. Ku ogólnemu
zdziwieniu nikt nie miał z nami szans. Wygrywając
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każdy mecz uświadomiliśmy sobie, że te tysiące odbić
nie poszły na marne. Więc trenowaliśmy jeszcze
ciężej, ale z większą nadzieją.
Nadszedł kolejny etap – mistrzostwa Warszawy.
Spodziewaliśmy się tylko jednego – niezłego lania.
Na szczęście trafiliśmy najpierw na słaby zespół i to
zwycięstwo zapewniło nam udział w kolejnej rundzie.
Następny dzień z pozoru wyglądał podobnie. Jedno
zwycięstwo i jedna przegrana. Ale to były inne mecze.
Targówek, z którego pochodzi mocny klub, wygrał
z nami ledwo, za to Białołęka po równie nerwowym
meczu nie dała nam rady. Potem już poziom był zbyt
wysoki. Z czterech meczów wygraliśmy tylko jeden
i ostatecznie zajęliśmy szóste miejsce.
Patrząc na nasze możliwości, warto dostrzec
ogromny sukces drużyny. Nasi koledzy i koleżanki
w szkole wiedzieli, z jak potężnymi graliśmy klubami.
Mimo niedosytu wróciliśmy z zawodów pełni radości
i dumy, zbierając gratulacje od przyjaciół.
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Aktywność społeczna gimnazjalistów
Szkoła kładzie akcent na kształtowanie umiejętności społecznych, dostrzega wartość pracy zespołowej oraz
potrzebę uwrażliwienia młodzieży na dobro innych. Dlatego angażuje wychowanków w udzielanie pomocy
ludziom słabszym i chorym, dbając przy tym o to, by działania uczniów nie były przymusem i nie wypływały
z poczucia obowiązku, lecz wyrażały rzeczywistą potrzebę życia w społeczeństwie i dla społeczeństwa.
Co roku klasy gimnazjalne wspierają zawodników Maratonu
Warszawskiego obsługując ich na wyznaczonych punktach
trasy, co roku też uczestniczą w ogólnopolskim programie
„Pola Nadziei”, którego celem jest pozyskiwanie funduszy
dla lokalnych hospicjów. Samorząd Szkolny organizuje
zbiórki darów dla zwierząt z warszawskich i okolicznych
schronisk i włącza uczniów do działań na rzecz rodzin
potrzebujących wsparcia w ramach akcji „Szlachetna
Paczka”. Uczniowie poparli również program organizacji
Amnesty International poprzez zbieranie podpisów pod
petycją o uniewinnienie ludzi skazanych, uwięzionych
i prześladowanych w swoich krajach za walkę z bezprawiem.
Młodzież Prywatnego Gimnazjum nr 1 można ujrzeć na
ulicach Warszawy w dniach finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Zbieranie do puszek pieniędzy
w szczytnym celu niesienia pomocy innym ludziom daje
satysfakcję, ale też uczy empatii i skłania do życzliwości.
W 2017 roku Jerzy Owsiak był gościem szkoły, a jego
spotkanie z uczniami wzmocniło wiarę w sens
bezinteresownej pracy dla innych.

Młodzież klas II w akcji „Pola Nadziei”

Podziękowania nadesłane 31 stycznia 2018 roku:
Najmilsi!
To był piękny, kolorowy i pełny wzajemnej życzliwości dzień –
prawdziwy karnawał w środku zimy.
Ślemy Wam wielkie podziękowania i ukłony za granie z nami.
Wspólnie zebraliśmy 53.038,16 zł
oraz walutę obcą i precjoza.
Jesteście wielcy!
Szef Sztabu WOŚP

Zebrane w ostatnich latach przez
gimnazjalistów kwoty na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy to:
2016 r. - 73 000,00 zł
2017 r. - 75 956,77 zł
2018 r. - 54 068,06 zł
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Grupa około 70 wolontariuszy z Prywatnego Gimnazjum nr 1 wspomagała uczestników biegu na trasie
39. PZU Maratonu Warszawskiego i 13. PZU Półmaratonu Warszawskiego. Entuzjazm i radość ze wspólnego
działania towarzyszą przekonaniu, że warto poświęcać swój czas dla ważnych idei i przedsięwzięć.

Kształcenie artystyczne
Szkoła zadbała o to, by w ferworze codziennej pracy nie zgubić tego, co szczególnie cenne, czyli nie zniszczyć
wrażliwości młodych ludzi, którzy próbują własne przeżycia wyrazić poprzez muzykę, taniec i sztuki plastyczne
oraz poprzez twórczość literacką.
Zainteresowania artystyczne są rozwijane w ramach szkolnych programów nauczania na lekcjach i różnego
rodzaju wycieczkach, podczas wizyt w muzeach, na wernisażach sztuki, spektaklach teatralnych i seansach
filmowych, stwarzających możliwość bezpośredniego kontaktu ze sztuką i tym samym obcowania z pięknem,
dostrzegania go i przeżywania. Oprócz tego młodzież otrzymała szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych
dotyczących różnych dziedzin sztuki. Są to koła: plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne i dziennikarskie.

Magdalena Jabłońska z kl. II A jako przedstawicielka Szkoły prezentuje swój talent muzyczny przed
publicznością Akademii Muzycznej Pana Kleksa w spektaklu „4 Pory Roku – Antonia Vivaldiego”.
Nieraz cała szkolna społeczność oraz zaproszeni goście mieli możliwość podziwiać występy Teatru GLAN albo
tańce ludowe prezentowane przez młodzież podczas pikników charytatywnych. Szkoła jest rozśpiewana, przy
różnych okazjach odbywają się koncerty, a „muzyczne przerwy” wpisały się już w szkolną tradycję.
Przygotowywane przez grupę młodzieży pod kierunkiem nauczyciela muzyki budzą zainteresowanie młodej
publiczności, mającej okazję poznać między innymi repertuar twórców minionych epok czy też wsłuchać się
w rytmy pochodzące z odległych części świata.
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Prace plastyczne uczniów zdobią korytarze i zdumiewają oglądających wyobraźnią ich twórców. Najczęściej
można zobaczyć pejzaże, chociaż jest też martwa natura, a czasem – portrety. Młodzi artyści stosują różne
techniki malarskie, niektórzy wypracowali już swój własny styl, inni malują pod wpływem impulsu.
Najważniejsze jest jednak to, że w obrazach zawierają swoje przemyślenia i emocje.

Prace uczniów szkoły

Szkolna gazeta Ósma Trzydzieści
Zespół redakcyjny szkolnego pisma tworzą uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. W kolejnych
wydaniach gazeta podejmuje ważne sprawy: mobilizuje czytelników do nauki i działań na rzecz
środowiska, promuje czytanie, zwraca uwagę na istotne problemy społeczne i zjawiska kultury. Młodzi
redaktorzy, fotograficy i ilustratorzy kreują szkolną codzienność, organizując takie akcje jak „dzień
uśmiechu”, „konkurs walentynkowy” czy „dzień życzliwości i pozdrowień”. Warsztaty dziennikarskie
uczą aktywnej postawy wobec rzeczywistości, ukazują potrzebę obiektywizmu oraz przestrzegania
praw i wartości etycznych. Gazeta „Ósma Trzydzieści” nie tylko dokumentuje życie szkoły w różnych
tekstach literackich i w pracach plastycznych, ale też promuje młodych poetów, pisarzy, reporterów
i fotografów.

Zawsze lubiłam pisać – mówi Nikolina Czuchaj z kl. II B (na zdjęciu: podczas pracy nad kolejną
recenzją książki). – Podczas warsztatów dziennikarskich dowiaduję się o tym, jakie są zasady
redagowania tekstów do gazety, poznaję gatunki prasowe, uczę się etyki zawodu, ćwiczę
posługiwanie się stylem publicystycznym. Funkcja, którą mi powierzono, często wymaga ode mnie
pisania „na zamówienie” o bieżących sprawach, wartych uwagi, istotnych dla czytelników.
Ważnym doświadczeniem jest dla mnie również praca w realiach dziennikarskich – dostaję terminy
dostarczenia artykułu na określony temat, o wyznaczonej długości. Sądzę, że taki tryb wykonywania
zadań uczy odpowiedzialności i samodyscypliny, ale też daje satysfakcję, gdy uda się wydać gazetę
w zaplanowanym czasie. Teraz już wiem, że na zajęcia w redakcji naszej szkolnej „Ósmej
Trzydzieści” zawsze znajdę wolną chwilę.
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Pikniki charytatywne
Szkolną tradycją są świąteczne pikniki charytatywne. Barwne, rozśpiewane, roztańczone. Co roku inne, ale
przyświeca im jeden wspólny cel: otworzyć serca na potrzeby ludzi, których pokrzywdził los.
Młodzież gimnazjalna co roku uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji charytatywnych.
Występuje w szkolnych przedstawieniach, które zadziwiają publiczność wysokim poziomem wykonania.
Oprócz tego organizuje kiermasze, gromadzi fanty na loterie, pomaga w prowadzeniu aukcji i przede wszystkim
współtworzy wspaniałą, pełną serdeczności i otwartości atmosferę.
Pikniki organizowane są od pierwszych lat pracy Prywatnego Gimnazjum nr 1 i zawsze służą szlachetnym
celom niesienia pomocy, ważnym tym bardziej, że odbywają się w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Dzięki
zaangażowaniu całej szkolnej społeczności możliwe stało się udzielenie wsparcia najbardziej potrzebującym,
m.in.:
Domowi Dziecka dla Małych Dzieci, Fundacji Rodzin Adopcyjnych, Ośrodkowi Hospicjum Domowe, Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Fundacji „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik-Centrum
Zdrowia Dziecka” i wielu innym instytucjom oraz osobom prywatnym.
Uzyskane i przekazane w ostatnich latach kwoty to:
 w roku szkolnym 2015/2016 podczas pikniku „Cztery pory Przybory” 58 000,00 zł
 w roku szkolnym 2016/2017 podczas pikniku „W poszukiwaniu magii świąt” 81 391,04 zł
 w roku szkolnym 2017/2018 podczas pikniku „Z biegiem Wisły” 71 169,87 zł

Szkolne pikniki pomagają w kształtowaniu postawy bezinteresownego zaangażowania, przełamywania
nastawień egocentrycznych, w zrozumieniu sensu poświęcenia własnej pracy i czasu dla innych, a także
w uświadomieniu sobie, jak wiele zależy od naszej własnej wrażliwości i solidarności z resztą
społeczeństwa.
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Temat pikniku jest w szkole wciąż żywy. Gimnazjaliści mówią o nim z powagą i... z żartem.
Najprzyjemniejszymi miesiącami w roku szkolnym
w naszym gimnazjum są grudzień i czerwiec.
Czerwiec – wiadomo, męki zostają zakończone, przez
dwa miesiące smakujemy życia w naszym mniemaniu
idealnego, potem znów wracamy tutaj, obserwujemy,
jak nasi znajomi się zmienili, wysłuchujemy
zabawnych historii z obozów lub dowiadujemy się
o tym, że serce naszej sąsiadki z ławki skradł pewien
przystojny harcerz. Jednak dlaczego grudzień? Z
powodu Pikniku Charytatywnego, na którym tradycją
jest taniec trzech najstarszych klas – pierwszej,
drugiej i trzeciej gimnazjum.
Uczniowie nie tyle nie mogą doczekać się
zaprezentowania swych artystycznych talentów, ile
udziału w próbach, które zaczynają się już
w listopadzie.
Najciekawszym dniem w szkole był właśnie taki
najzwyklejszy poniedziałek, wtorek czy środa,
dokładnie nie pamiętam, zresztą w ferworze
przygotowań do Pikniku można stracić rachubę czasu.
Tym bardziej, że zamiast jednej próby, czekały nas
w tym dniu aż dwie.
Niestety nikt nie wiedział, na której lekcji odbędą się
próby. Każdy uczeń ma swoje preferencje, którą lekcję
warto stracić, dlatego często można usłyszeć rozmowy
typu:
– Ech, ta próba mogłaby być na biologii*, ile bym
dał, żeby ją ominąć!
– Nie, no co ty! Lepiej na niemieckim*, bo odpytka
cię ominie!
Nie inaczej było w naszej klasie, gdzie grupa
oberkowa i grupa kujawiaka wymieniały swoje uwagi
na temat tego, która stracona lekcja uszczęśliwiłaby
ich najbardziej. Tak minęły trzy godziny. Aż tu
wreszcie! Oberek na czwartej, rondo na szóstej!
Szczęśliwi, że udało się uniknąć
odpytywania
z angielskiego*, udaliśmy się na salę gimnastyczną.
Tam czekała na nas niespodzianka. Buty do tańca
przyjechały! Chłopców jakoś to nie obeszło, jednak
dziewczyny łapczywie spoglądały na czarne kozaki,
białe pantofelki. Było też brązowe obuwie, do którego
żadna zbytnio nie przywiązywała wagi, ponieważ jako
jedyne nie miało obcasa, nawet malutkiego.
Kiedy tylko pani od baletu, która co roku
podejmuje się nauczenia nas kroków tanecznych,
wróciła do sali, zaczęliśmy po kolei podawać swój
numer obuwia i przymierzać otrzymane pary,
z którymi będziemy mieli do czynienia przez następne
kilkanaście prób.
Oczywiście od razu włożyłam czarne kozaczki, nie
zapominając wymienić się uwagami, które brzmiały
mniej więcej tak:
– Te buty wyglądają jakby były z „Barbie i trzech
muszkieterek”, tylko one nosiły dłuższe.

Rozmowa zboczyła na trochę inne tory niż buty,
jednak film z jasnowłosą idolką małych dziewczynek
musiał być dogłębnie omówiony przez grono
gimnazjalnych tancerek.
– Masz rację! Ja najbardziej lubiłam tę różową,
miała najładniejszy strój.
– Serio?! Nie, najlepsza to była ta fioletowa, ale
szkoda, że książę tej Barbie był brzydki.
– Ja wolałam tego, który skradł serce Barbie w...
Jednak nie dane było dowiedzieć się nam, który
książę był ulubieńcem Asi, gdyż zaczęła się próba.
Ustawiliśmy się gotowi, by zacząć. Pani
przypomniała nam, co już ułożyliśmy, nie obyło się
bez
uciszania niektórych
chłopców,
którzy
wyładowywali swą energię nie w tańcu, tylko
w rozmowie.
Z pierwszymi dźwiękami muzyki wszyscy dosłownie
w podskokach ruszyliśmy do tańca. Na naszych
twarzach malowało się skupienie, aby nie pominąć
obrotu, czy „mijaneczki”. Okazało się, że czarne
kozaczki, które podbiły moje serce, nie były zbyt skore
do współpracy. Ślizgały się po podłodze, a pięta
zaczynała się sprzeciwiać tej niespodziewanej
wymianie trampek szkolnych na buty z małym
obcasem.
Cała próba upłynęła na powtarzaniu choreografii,
uczeniu się nowych ruchów i skakaniu w butach.
Jednak największe szczęście spotkało nas wtedy, gdy
dowiedzieliśmy się, że możemy zostać w butach na tę
lekcję, która była pomiędzy jedną, a drugą próbą.
Chodziłyśmy niczym pawie, chcąc pokazać młodszym,
że odegramy specjalną rolę w Pikniku, jednak nie
sądzę, żeby ktokolwiek nawet zwrócił na to uwagę.
Zaślepiona wizjami, jak to pięknie będę wyglądać
na występie, zostałam oszukana przez to zdradzieckie
obuwie! Otóż gdy szłam po schodach, opowiadając
mojej przyjaciółce o serialu, który wczoraj
obejrzałam, nagle potknęłam się i wylądowałam na
podłodze! A wszystko przez te buty – na minutę
przestałam o nich myśleć, a te już pod moją nieuwagę
znalazły sposób, by przypomnieć o swojej egzystencji.
Podczas gdy moja zacna rozmówczyni dusiła się ze
śmiechu, pozbierałam się z gracją, przysięgając
zemstę podstępnym kozakom.
Buty widocznie musiały odebrać moje wrogie
sygnały, gdyż już nigdy nie sprawdzałam dzięki nim,
czy podłoga nie straciła na twardości. Druga próba
minęła jeszcze szybciej niż poprzednia, również
wypełniały ją śmiechy i pomruki irytacji, kiedy trzeba
było coś robić po pięć razy.
Tak przeminął dzień, w którym nasze próby zostały
urozmaicone czarnymi kozakami rodem z filmu
o Barbie.
Klara Kuc, kl. II A
*Przedmioty wybrane losowo.
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Wycieczki rekreacyjne i edukacyjne
Troską szkoły jest kształcenie umysłów wychowanków i rozwijanie ich sprawności fizycznej w sposób, który
nie tylko przynosi bezpośrednie efekty, ale też jest przez młodzież akceptowany i lubiany. Taką formą
oddziaływania na uczniów są między innymi szkolne wycieczki. Oprócz tego, że pozwalają na oderwanie się
od szkolnej codzienności, to umożliwiają też aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Kontakt z przyrodą
również jest trudny do przecenienia dla mieszkańców stolicy.
Oprócz korzystnego wpływu na zdrowie młodzieży wycieczki mają też walory wychowawcze: ułatwiają
integrację klasową wynikającą ze wspólnego przeżywania w odmiennych niż w szkole, nietypowych
warunkach. Często, szczególnie przy grach sportowych, pojawia się element współzawodnictwa, pozwalający
budzić ambicje i odczuć satysfakcję z odniesionego sukcesu. Rozwija się samodyscyplina i samokontrola,
co z kolei owocuje wzrostem odpowiedzialności i uczy umiejętności planowania oraz przewidywania.
Atutem wycieczek szczególnie istotnym w pracy nauczyciela jest ich wartość dydaktyczna. Wychowawcy
organizują wyjazdy powierzonych im zespołów klasowych, gdyż doceniają korzyści wynikające
z bezpośredniego poznawania przez uczniów własnego regionu, ojczystej ziemi lub innych krajów,
ich właściwości geograficznych, kulturowych, gospodarczych, historycznych i etnicznych.

Z wrażeniami z klasowej wycieczki na Mazury dzieli się Katarzyna Pierzkała z kl. II B.
W pewien piątek nasza klasa udała się na wycieczkę na Mazury. Był to piękny, czerwcowy
dzień, który będę wspominać do końca mojego życia.
Wyruszyliśmy autobusem z samego rana. Droga była trochę nużąca, ale można było podziwiać
urokliwy krajobraz. Nie wiedzieliśmy, jaki jest program naszej wycieczki ani jakie czekają nas na
miejscu warunki. Pani wychowawczyni nie zdradziła nam żadnych szczegółów, ponieważ wyjazd
był niespodzianką na Dzień Dziecka.
Kiedy dotarliśmy na miejsce, byliśmy bardzo zdziwieni. Zazwyczaj jeździliśmy do muzeów
i teatrów, lecz tym razem ujrzeliśmy pole namiotowe, a tuż za nim szumiące lasy oraz błękitne
jezioro! Z oszołomienia staliśmy jak wrośnięci w ziemię i nie mogliśmy wierzyć własnym oczom.
- Na co czekacie? - rozległ się głos naszej pani. - Idźcie się bawić. O 14.00 będzie ognisko,
a o 16.00 zajęcia z kajakarstwa. Teraz macie czas wolny. Korzystajcie ze świeżego powietrza!
Rozbiegliśmy się po naszym obozowisku. Niektórzy z nas z urzeczeniem wpatrywali się
w nieskazitelnie gładką taflę wody. Potem rozpaliliśmy ognisko. Czas płynął na wspólnym
śpiewaniu, tańcach i pieczeniu kiełbasek. Wesoła, beztroska atmosfera pozwoliła nam zapomnieć
o obowiązkach. A potem odbyły się zajęcia z kajakarstwa. Wcale nie było łatwo! Wiosłowanie
wykończyło nas zupełnie. Mimo świetnej zabawy padaliśmy z nóg. Większość z nas usnęła
w drodze powrotnej, czy to z braku sił czy z nadmiaru wrażeń.
To była niezwykła wycieczka. Chciałabym co tydzień tak spędzać czas z moją klasą.
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Gimnazjaliści na wycieczce

w Krakowie

w Wilnie

Wspomnienia Mateusza Korytkowskiego z kl. III A uwidaczniają ważne aspekty klasowej wycieczki:
- wspólne przeżycia doprowadziły do wzmocnienia społecznych więzi,
- młodzież dostrzegła pozytywne skutki współpracy i integracji grupy.
Długo się zastanawiałem, który dzień spośród wszystkich spędzonych w szkole pozostanie
mi na dłużej w pamięci. Jednak moim zdaniem najwięcej pozytywnych emocji i wspomnień
dostarczają klasowe wycieczki. Szczególnie podobał mi się czterodniowy wyjazd na Litwę.
Zwiedzaliśmy Wilno oraz okolice. Oprócz tego byliśmy na spływie kajakowym oraz braliśmy
udział w grach terenowych, podczas których mogliśmy rywalizować ze sobą i dzielić się
emocjami. Najważniejsze było to, że razem spędzamy czas. Naraz okazało się, że mamy wiele
wspólnych tematów i więcej nas łączy niż dzieli. Szczególnych emocji dostarczył nam już pierwszy
dzień.
Zaraz po przyjeździe pobiegliśmy nad jezioro leżące nieopodal hotelu. Byliśmy tam
do wieczora ciesząc się z wolnego czasu, rozmawiając i grając w piłkę nożną. Zdarzało się także
wchodzić do wody po piłkę, która niedokładnie podana z pluskiem lądowała w jeziorze. Jednak
najbardziej z tego dnia zapamiętałem mecz rozegrany z rówieśnikami z Wrocławia. Nie tylko
dlatego, że udało nam się pokonać ich z satysfakcjonującym wynikiem, ale też z innego powodu.
Podobało mi się to, że potrafimy współpracować i działać jak dobrze zorganizowana drużyna,
w której można wzajemnie darzyć się zaufaniem i mieć pewność, że nikt nikogo nie zawiedzie.
Uważam ten dzień za najciekawszy, ponieważ rok szkolny i nauka w klasie stwarzają niewiele
okazji do wspólnego działania w grupie.
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Gdy po raz pierwszy przekroczyliśmy próg szkoły...
Pierwszy września
Stroje galowe, muszki, krawaty.
Nowy rok szkolny i nowa szkoła.
Nastąpiły zmiany.

A co, jeśli zostanę wyśmiana?
Jeśli będą się śmiać dokuczliwie?
Mam wątpliwości.

Spocone dłonie, nogi jak z waty,
A serce drży. Prosta ciała mowa.
Boję się.

Wspominam to dzisiaj roześmiana.
Przyjaźnią się zakończył szczęśliwie
Tamten pierwszy września.
Maja Kowalewska kl. II A

----Nowy rozdział
W życiu doświadczamy wielu
nieprzyjemności. Jedną z nich jest zmaganie się
ze stresem. Niektórym przychodzi to łatwiej,
potrafią się uspokoić, zapanować nad emocjami,
lecz inni nie umieją sobie z tym poradzić.
Ja należę do tej pierwszej grupy. Przynajmniej
tak mi się zdawało...
Obudziłam się. Z początku nie
wiedziałam, co począć, lecz po chwili
wpatrywania się w całkowitej ciszy w sufit
zrozumiałam, że nie mogę się ruszyć, bo nie wiem
jak. Moje ciało odmawiało posłuszeństwa. Dłonie
zdrętwiały, nogi drżały. „To dziś” - powtarzałam
w myślach. Przeleciałam wzrokiem po pokoju
w poszukiwaniu ratunku, czegoś, co będzie
dowodem na to, iż jestem w błędzie. Nie chciałam
tam iść. Niestety, był to 1 września, czyli
rozpoczęcie roku szkolnego.
Spojrzałam niechętnie w lustro
i patrząc chwilę na moje odbicie próbowałam się
uspokoić. Część mnie wiedziała, że nie ma się
czego obawiać, lecz druga część wymyślała
najgorsze scenariusze, co doprowadzało mnie do
szału. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak udało
mi się zwalczyć przynajmniej w połowie strach,
który zawładnął mną kilka dni wcześniej...
Weszłam do sali gimnastycznej.
Desperacko szukałam kogoś, kto miałby ochotę
ze mną porozmawiać, jednak na darmo.

Panująca w pomieszczeniu atmosfera była
okropnie przytłaczająca. Wszyscy witali się
ze sobą, przytulali, śmiali. Nie wiedząc do końca
co zrobić, zdecydowałam się przecisnąć powoli
przez tłum i wyjść na korytarz, by złapać oddech.
W pewnym momencie moim oczom ukazała się
pewna postać. Ciemne, wręcz czarne włosy
opadające delikatnie na ramiona i błyszczące
oczy. Przyszła spóźniona, dlatego nie zastała na
korytarzu nikogo oprócz mnie. Trudno mi
powiedzieć, czy zauważyła, jak się w nią
wpatrywałam.
Spojrzała
na
zegarek
i przyspieszając kroku udała się do wielkiej hali,
w której było za mało miejsca, by pomieścić taki
tłum, więc część gości czekała spokojnie przed
drzwiami. Przypominało mi to odrobinę morze.
Fala, ogromna fala załamuje się, by móc
zostawić na brzegu pianę czy przyniesiony ze
sobą piasek. Ja byłam właśnie takim ziarenkiem
piasku. Czułam się jak niewielka, bezbronna
istota. Wróciłam na swoje wcześniej zajęte
miejsce i czekałam godzinę, dwie, by w końcu
móc stamtąd wyjść. Udało się...
Cały ten z pozoru zwyczajny dzień był dla
mnie szalenie ważny. Rozpoczął nowy rozdział
w moim życiu. Patrząc na to z perspektywy czasu
mogę spokojnie przyznać, iż niepotrzebnie się
obawiałam. Niepotrzebnie doszukiwałam się
problemu. Teraz wiem, że ów dzień był
początkiem czegoś niezwykłego, co na szczęście
jeszcze się nie skończyło.
Maja Gierszewska kl. II A
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Czas nauki, czas dojrzewania...
Szybciej! Szybciej, słoneczko!
Szybciej, czasu nie mamy!
Pudełko kredek. Zamknięte wieczko.
Nigdy do niego nie wracamy.

Szybciej! Szybciej, dziecino!
Spieszmy się! Odłóż zabawki!
Wczoraj w kołysce, dziś piję wino,
Cztery pośpiechu strzykawki.

Szybciej! Szybciej, maleństwo!
Ucz się! Inni już umieją!
„Szybciej” to nasze przekleństwo.
Ludzie nie rozumieją.

Szybciej! Szybciej, mój skarbie!
- Mamo, dzieciństwo zostało na tamtej stacji...
Wiatr pośpiechu ubrania szarpie,
Młodość wysiadła, nie znając wariacji...
Maja Kowalewska kl. II A

----Niezapomniana lekcja
Był maj. Właśnie wchodziłam do klasy, gdy
nagle
zauważyłam
jakiegoś
nauczyciela.
Wyglądał bardzo młodo, miał ciemnoczerwony
garnitur i flanelowe spodnie, co wcale nie
komponowało się z jego poważną twarzą.
- Wejdź, proszę – otworzył mi drzwi do klasy
II A - Dzisiejsza lekcja będzie o „Potopie”.
Słyszałem,
że
ostatnio
zajmujecie
się
pozytywizmem.
- Ale proszę pana, ta książka ma pełno stron,
jak będziemy ją czytać, to zajmie nam wieczność
– próbowała protestować Kinga.
- O, nie, nie będziecie jej czytać, przynajmniej
nie wy, ja to zrobię, a teraz zamknijcie oczy.
Przeniesiemy się w czasy XVII-wiecznej polskiej
szlachty.
Wydawało mi się, że śpię, ale nie byłam tego
pewna. Znajdowałam się na wielkim dziedzińcu,
a wokół mnie padał śnieg. Nie wiedziałam, gdzie
jestem, ale coś mi podpowiadało, że są to czasy
najazdu Szwedów na polskie ziemie.
Popatrzyłam za drzewa i w oddali ujrzałam
czyjąś sylwetkę. W miarę, jak się zbliżała,
zaczęłam wyróżniać poszczególne kształty. Był to
mężczyzna, na sobie miał grubą szubę, a jego
głowę zdobiła wielka futrzana czapka.
- Ejże! - zakrzyknął patrząc w moją stronę – czy
tu znajduje się dwór Billewiczów?
Poczułam, jak włosy stają mi dęba – ja… ja
nie...
- Jeśli tak, to czemu panienka tak na mrozie
stoi? Niech do środka wejdzie. Tam cieplej.
Wewnątrz dworku siedziały kobiety. Niektóre
z nich szyły, inne śpiewały pieśni. Mój towarzysz

wytwornie skłonił się jednej z nich i rzekł
z zachwytem:
- Oczom nie mogę się napatrzeć. Taki skarb
w tym domu chować.
Zaczęli rozmowę, a ja poczułam, jakbym
oddalała się z tej pełnej gwaru izby. Przeniosłam
się w deszczowe popołudnie. Wokół mnie stali
ludzie, obserwujący jakieś niezwykłe zdarzenie.
Przepchałam się przez zbiorowisko i ujrzałam
tego samego młodzieńca, Kmicica, bo tak właśnie
go nazywali w domu Billewiczów.
Moim oczom ukazał się pojedynek. Kmicic
okazał się być niezwykle sprawnym i zręcznym
szermierzem. Lecz tuż po chwili zauważyłam jego
przeciwnika, o wiele mniejszego, może mojego
wzrostu, który skutecznie odparowywał zadawane
mu ciosy.
- Kończ, waść, wstydu oszczędź! – zakrzyknął
Kmicic, padając na ziemię.
Znów znalazłam się w innym miejscu i ujrzałam
inne sceny z różnymi bohaterami. Byłam u króla
Kazimierza, jechałam na wozie razem z Zagłobą
i małym rycerzem. Widziałam na własne oczy
wszystkie zdarzenia przedstawione w powieści!
- Alicjo, wstawaj, skończyliśmy książkę –
usłyszałam na granicach mojej świadomości głos
pana od polskiego.
Rozejrzałam się po klasie. Wszyscy już wyszli.
- Ja... przepraszam! - odezwałam się ze skruchą.
- Ależ, Alicjo, przecież właśnie o to chodziło, bo
przecież jak można zrozumieć czytaną książkę,
nie doświadczając jej? - mówiąc to puścił do
mnie oko i wyszedł.
To była najciekawsza lekcja w moim życiu.
Choć nieprawdopodobna i nierealna, to pełna
niesamowitych wrażeń.
Patrycja Ciepły, kl. II B
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Szkoła... i co dalej?
Życie to nieustanna nauka
chłoniemy ją na każdym kroku
jest nieunikniona
niezbędna
i przeznaczona dla dobra ludzi.
Czasem zastanawiam się
czy warto
czy warto zakuwać gotowe formułki z książek
czy warto spędzać noce nad podręcznikami
czy warto zgłębiać wiedzę
kosztem przyjemności.
Nikt nie mówił że będzie łatwo
ale czy warto trzy lata uczyć się w gimnazjum
tyle samo w liceum
sześć na studiach
rok na stażu
kilka na rezydenturze i specjalizacji
aby wreszcie
swobodnie wykonywać swój zawód.
Ale potem przypomina mi się
że każdy choćby najmniejszy krok
wykonany w stronę uratowania życia człowieka
jest bezcenny
że każdy uśmiech który wpełznie na twarz
chorego
dzięki mnie jest bezcenny
że każda możliwość wypuszczenia pacjenta
ze szpitala
jest bezcenna.

Egzamin, matura i co dalej?
Każdy z nas będzie musiał kiedyś na to
pytanie odpowiedzieć. Przyjdzie ten moment,
kiedy po raz kolejny ktoś zapyta: „Kim chcesz
zostać w przyszłości?” Nie będzie to już jednak
tak abstrakcyjne jak wtedy, gdy mieliśmy 5 lat
i wszystko, o czym marzyliśmy, to zostanie
księżniczką bądź rycerzem. Nadejdzie czas, by
naprawdę zadecydować o swoim życiu. Nikt już
nie poprowadzi nas za rączkę i nie powie: „Zrób
to, zrób tak”. Po raz pierwszy będziemy faktycznie
decydowali o sobie. Znajdą się, co prawda,
cudowni doradcy, którzy będą próbowali wskazać
nam drogę, ale ostateczną decyzję i tak
podejmiemy sami.
Jest wiele możliwości... Niektórzy pójdą na
studia, inni postanowią skupić się na karierze
sportowej bądź artystycznej. Nieważne, którą
z dróg podążymy, musimy pamiętać, że zdarzą się
trudności i przeciwności losu. Ile razy ktoś
przegrywa mistrzostwo świata o milimetry lub
o jedną tysięczną sekundy? Ile razy artystę tak
zjadła trema, że zapomniał słów piosenki bądź
kroków tanecznych? Odpowiedź brzmi: wiele.
Najważniejsze jest jednak, aby po każdej porażce
podnieść się, nawet jeśli wydaje nam się, że wali
nam się cały świat...

W przyszłości dążę do spełnienia
spełnienia które osiągnę poprzez wykonywanie
zawodu lekarza.

Po zakończeniu edukacji staniemy się
pełnoprawnymi,
całkowicie
niezależnymi
członkami
społeczeństwa.
Wielu
będzie
wykonywało wymarzoną pracę, lecz znajdą się
i tacy, którym nie będzie dane zatrudnić się
w upragnionym zawodzie. Los jest niestety
przewrotny i nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
Ale warto cieszyć się z każdego dnia, z każdej
wygranej i przegranej, stosując maksymę mojego
ulubionego sportowca Thomasa Morgensterna:
„Walcz z pasją, wygraj z dumą, przegraj
z honorem, ale nigdy się nie poddawaj”.

Sara Omidi, kl. III B

Zofia Sosnowska, kl. III B

Praca lekarza to odpowiedzialność
miłość empatia nadzieja uśmiech pasja
radość satysfakcja i powołanie.
Ale też
gorycz bezradność strach stres trwoga
i poczucie winy.
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Kim będziesz w przyszłości?
Dla wielu z nas udzielenie dokładnej odpowiedzi na takie pytanie jest jedną z najtrudniejszych
rzeczy – pisze Bartosz Olszewski z kl. III A. – W tym wieku nasze upodobania i zainteresowania
mogą ulegać ciągłym zmianom, dlatego trudno nam określić, czym chcemy zajmować się
w przyszłości. Zawsze, gdy zostaję o to zapytany, szybko odpowiadam, że na podjęcie decyzji
mam jeszcze czas. Właśnie wtedy zaczynam zdawać sobie sprawę, że TA przyszłość nie jest wcale
tak odległa, a ja nie mam najmniejszego pojęcia, czym chcę się zajmować. Prostszym pytaniem
jest, o czym marzę, wtedy pojawia się znacznie więcej odpowiedzi. Jedną z nich jest zrobienie
czegoś, co ułatwiłoby ludziom życie lub poprawiłoby jego jakość. Tym czymś mogłoby być
zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i zastąpienie ich, w miarę możliwości, prądem
elektrycznym. W dużym stopniu wpłynęłoby to korzystnie na nasze zdrowie i na środowisko
dzięki zredukowaniu ilości zanieczyszczeń dostających się do atmosfery. Ten pomysł mógłby
naprawdę zmienić nasz świat, jednak osiągnięcie celu graniczy z cudem. W moim przypadku
zdaje się to być wprost niemożliwe, jednak mogę postarać się w jakimś stopniu dążyć do jego
realizacji.
Kiedyś stanę na wysokości,

Zacznie się działanie.

Będę latać.

Bo te kilka lat życia

Może nie jak ptak niebieski,

To tylko preludium

Ale jak anioł

Do osiągnięcia pełni człowieczeństwa.

Pochłonięty przez swe powołanie.

A ja mam plan – zostanę lekarzem,

Skończy się mur dydaktyczny,

Będę leczyć ludzi.

Skończą się katorgi czy troski,

Maria Gawrońska kl. III B

Pytanie, które Szkoła postawiła nastoletnim uczniom o ich plany na przyszłość, wprawiło ich
w zakłopotanie. Jak znaleźć odpowiedź, skoro tyle jeszcze przed nimi nieodkrytych dróg...

Może więc, drodzy Uczniowie, ważniejsze jest nie KIM będziecie, ale JACY
będziecie? Mądrzy, twórczy, pracowici? Odważni w podejmowaniu decyzji?
Uczciwi w kontaktach z innymi ludźmi? Serdeczni i uczynni? Bądźcie tacy!
Świat stoi przed Wami otworem, potrzebuje Waszych pomysłów i entuzjazmu
w działaniu. Lecz gdziekolwiek skieruje Was los, jakichkolwiek podejmiecie się
zajęć, pamiętajcie, by nie zniszczyć w sobie swych najlepszych cech, które
decydują o tym, że ludzie darzą Was sympatią i zaufaniem.
Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły

--------------------------------------------------------------------------------------------------------W biuletynie zamieszczono teksty uczniów klas II i III gimnazjum:
Patrycji Ciepły, Nikoliny Czuchaj, Kacpra Demel-Mosiejczuka, Bartosza Dzienisiewicza, Jakuba Dziury,
Marii Gawrońskiej, Mai Gierszewskiej, Magdaleny Jabłońskiej, Jakuba Jaskuły, Julii Kobylińskiej,
Mateusza Korytkowskiego, Ignacego Krzyżanowskiego, Klary Kuc, Mikołaja Kuczmarskiego,
Mai Kowalewskiej, Bartosza Olszewskiego, Sary Omidi, Maksymiliana Piłata, Katarzyny Pierzkały
i Zofii Sosnowskiej

oraz ilustracje wykonane przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
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Spis treści:
Okładka: wiersz i rysunek uczniów szkoły
• Rysunki uczniów szkoły
• Drodzy Absolwenci!
• Absolwenci, kl. III A
• Absolwenci, kl. III B
• Gimnazjaliści, uczniowie klas II
• Powstanie i likwidacja gimnazjów w Polsce
• Narodziny i koncepcja Prywatnego Gimnazjum nr 1
• Rada Pedagogiczna
• Konkursy kuratoryjne
• Inne osiągnięcia na polu nauki:
- Konkurs Kultury Klasycznej
- Konkurs Geograficzny Geo-Planeta
- Konkurs Geograficzny Eko-Planeta
- Wyniki konkursów matematycznych
- Konkursy z fizyki
- Konkursy chemiczne
- Konkursach historyczne
- Dyplomy i certyfikaty z języków obcych
• Projekt edukacyjny w gimnazjum
• Egzaminy gimnazjalne
• Szkoła w rankingach
• Złota Czołówka
• Klasyfikacja końcowa
• Nagroda Dyrektora Szkoły
• Sukcesy sportowe
• Aktywność społeczna gimnazjalistów
• Kształcenie artystyczne
• Szkolne pikniki charytatywne
• Szkolne wycieczki
•
Prace literackie uczniów:
- Gdy po raz pierwszy przekroczyliśmy próg szkoły...
- Czas nauki, czas dojrzewania
- Szkoła... i co dalej?
• Pożegnanie
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