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GAZETKA SZKOLNA XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RZESZOWIE 

„ 

Słowo wstępńe  

 

 

Zamiast szumu wiatru , słońeczńych promieńi są tylko wspomńieńia i zdjęcia. 

Nowy rok szkolńy rozpoczął się. Nowe twarze , zdarzeńia, uczucia… Czym mo-

z e zaskoczyc  ? Chyba kaz dą sekuńdą. Oby wszystkim sprawił rados c .  

 

Przykład pytania retorycznego:  



Oj, działo się, jak to we wrzes ńiu , sporo. Od uroczystego roku szkol-

ńego poprzez wycieczki ińtegracyjńe  zamiast tradycyjńych otrzęsiń 

uczńio w klas pierwszych, wybory Samorządu Uczńiowskiego i 

Dzień  Chłopaka.  

Jeszcze ńa ńaszych twarzach s lady letńiej opaleńizńy , a juz  ńam 

kaz ą wracac  do szkoły. Mamy serca rozdarte. Z jedńej strońie trochę 

brakowało, co tu kryc , towarzystwa kolego w i kolez ańek. Z drugiej 

strońy w wielu w sercach rodził się pewień ńiepoko j, bo oto zaczńą 

się lekcje, kartko wki, sprawdziańy. W sytuacji ńie do pozazdrosz-

czeńia zńajdują się tegoroczńi maturzys ci , kto rzy muszą od 1 wrze-

s ńia brac  się do pracy, bo w tym roku szkolńym czeka ich trudńe 

zadańie—zdańie matury według ńowej formuły. Owiańa tajemńicą , 

chociaz  objas ńiańa przez eksperto w z CKE i ńauczycieli, wzbudzają-

ca pańikę i powodująca bezseńńos c  PANI MATURA.  

Z pewńos cią to egzamiń wymagający, ale do zdańia. Nieco wysiłku , 

przeczytańie obowiązkowych lektur, przec wiczeńie   form wypo-

wiedzi z polskiego i ańgielskiego i jeszcze trochę zadań  z matematy-

ki ńa końiec . I mamy luzik.  

Temperatura przygotowań  do matury będzie wzrastac  , pońiewaz  

klasy czwarte mają szybciej klasyfikację s ro droczńą i koń czą rok 

szkolńy 2022/2023 w kwietńiu przyszłego roku. Za ńimi pro bńe 

matury z trzech przedmioto w ńa poziomie podstawowym, potem 

jeszcze kolejńe w listopadzie i grudńiu.  

A zwykli s miertelńicy, czyli uczńiowie klas pierwszych , drugich i 

trzecich ?  No co z , bez stresu z optymizmem patrzą w  strońę ferii 

s wiąteczńych , zimowych wioseńńych i wakacji. Odliczają dńi i ma-

rzą . Ot, to marzeńie o wakacjach w z yciu kaz dego uczńia spełńia się  

zawsze.  
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Słońeczńik 

Dorastamy do twojej wiedzy, 

Wysokiej wiedzy solarnej, 

Kwiecie, który Słońce za wzór 

bierzesz! 

Z dawna już, kręgiem nasion 

Chóralnie szeptałeś 

O ciemnem jądrze sło

necznym, 

A koroną złocistych płatków, 

O fotosferze. 

Dzikie, korzenne tchnienie 

Z bliska cię osnuwa: 

Może to zapach Słońca, 

Który ty przeczuwasz?  

 

             Maria Pawlikowska—Jasnorzewska  



 

 
17 wrzes ńia, w roczńicę agresji sowieckiej ńa Pol-
skę w 1939 r., obchodzimy S wiatowy Dzień  Sybi-
raka, zorgańizowańy po raz pierwszy w 2004 r. 
przez Związek Sybirako w.  
 

 
Kto to jest Sybirak i dlaczego obchodzimy ich święto?  
Sybirak to osoba, która została zesłana w głąb Syberii 
podczas panowania cesarskiej Rosji i ZSRR. Jest to tak-
że określenie używane odnośnie mieszkańców Sybe-
rii.   
W okresie od 1940 do 1941 r., czyli tzw. Pierwszej 
okupacji sowieckiej, ńa Syberię zostało zesłańych 
kilkakrotńie więcej Polako w ńiz  w okresie 200 lat 
rosyjskiej domińacji ńa ziemiach polskich. Dla upa-
miętńieńia tego straszńego okresu w dziejach ńasze-
go pań stwa, obchodzimy S wiatowy dzień  Sybiraka. 
Święto to obchodzimy każdego roku. Celebrujemy ten 
dzień ze względu na pamięć o ludziach, którzy przeżyli 
prawdziwe piekło przez zsyłki na Sybir. Celem obcho-
dzenia tego dnia jest uświadomienie społeczeństwa 
czego naprawdę doświadczyli ludzie zesłani w głąb Ro-
sji.  
 
A w Rzeszowie?  
Uroczystos ci z okazji S wiatowego Dńia Sybiraka w 
Rzeszowie, kto re odbyły się w 83. roczńicę ataku 
ZSRR ńa Polskę zostały zorgańizowańe przez Zwią-
zek Sybirako w w Rzeszowie oraz X Liceum Ogo lńo-
kształcące im. Sybirako w przy wsparciu 3. Podkar-
packiej Brygady Obrońy Terytorialńej.  
Obchody odbyły się pod patrońatem hońorowym 
Wojewody Podkarpackiego Ewy Leńiart. W wydarze-
niu wzięli udział przedstawiciele administracji rządo-
wej, samorządowej, członkowie Związku Sybiraków, 
kombatanci oraz mieszkańcy województwa.  
Uroczystos c  zapoczątkowała Msza S więta w Kos cie-
le pw. Podwyz szeńia Krzyz a S więtego w Rzeszowie, 
ńastępńie uczestńicy przeszli pod Pomńik Sybira-
ko w, wysłuchali Apelu Pamięci i złoz yli wiązańki 
kwiato w.  
 

Oprac. Aleksandra Tomaszewska , 3alo 



Halloween in Mexico   
 
Oń November 2, Mexico celebrates the Day of the Dead.  This holiday is a cultural heritage ańd is 
dedicated to life ańd death.  
 Celebration traditions  
Oń this day, people create altars iń hońor of deceased relatives, which are decorated with sugar 
skulls, verbeńa, favorite drińks ańd foods of the deceased.  Cemeteries are decorated with rib-
bońs ańd flowers, relatives lińe the path to the homes of the deceased with cańdles so that the 
dead cań fińd their way home.  
 

 Halloween in Ireland  
  
Irelańd is the traditiońal homelańd of the holiday.  The ańcieńt Celts, who lived oń the territory of 
moderń Irelańd, celebrated the autumń seasoń ańd welcomed wińter oń this day.  It is also the 
birthplace of Jack the Lańterń.  
 Iń Irelańd, it is customary to eńd the workińg day oń Halloweeń ańd hold vampire festi-
vals.  Here they prepare the festive dish colcańńoń from cabbage ańd potatoes, where a coiń is 
hiddeń ińside.  The Irish also play a game where you have to jump oń ań apple tree hańgińg oń a 

tree ańd take at least a piece from it.     
   
How do the Chinese celebrate the holiday?  
  

 
 
Iń Chińa, the Festival of Huńgry Spirits is held oń Halloweeń, where various gifts ańd treats are  
offered to lost souls.  The Chińese believe that oń Halloweeń, souls who are uńhappy iń life re-
turń to our world, so they try to appease them.  
 Ofteń iń Chińa, lańterńs are floated dowń the river or lauńched ińto the air to light the way home 
for souls.  The Chińese light up the wińdows so that the spirits of their relatives cań visit the 
house.  Food ańd water are placed ńear photographs of deceased loved ońes.  
 
 
 

Kamila Krowiak I Jana Kielar 3aLO  

Not as black as it is paińted … 

 

HOLIDAYS OF THE DEAD IN DIFFERENT COUNTRIES  

https://www.ingless.pl/idiomy/angielski-polski/not-be-as-black-as-it-is-painted/


To czy zdasz zależy wyłącznie od Ciebie..  

Inni już zdali, więc teraz Twoja kolej. 

Nie odkładaj na potem. 
1. Pamiętaj, z e two j mo zg potrzebuje odpoczyńku. 

Kiedy się uczysz, ńie zapomińaj o robieńiu sobie 

przerw i oderwańiu się od ńauki.  

2. Nie wszystko jest dobre dla twojej głowy., ńp.. 

zarywańie ńocy, spędzańie długich godziń 

ńa przygotowańiach, popijańie ńapojo w eńerge-

tyczńych lub kawy.  

3. Zaplanuj sobie naukę, rozło z  ją ńa kilka dńi 

i  działaj według plańu, bez przesadzańia 

ze s lęczeńiem ńad zadańiami i zagadńieńiami.  

4. Przerywaj ńaukę co po ł godzińy lub godzińę, 

zajmij się ńa chwilę czyms  ińńym. Pamiętaj jed-

ńak o proporcjach. To ńie ńauka ma trwac  kilka 

mińut!  

Jak powtarzać materiał ? 

Podziel większe partie materiału na części.  

 „Kucie na pamięć” ńie jest dobrym wyjs ciem, w przypadku tak ogromńej partii materiału,  

korzystaj z materiałów, kto re usystematyzują twoją wiedzę i kto re robią to w sposo b uporządkowa-

ńy.  

w ostatńi dzień  przed maturą nie powinieneś niczego powtarzać. Spędz  teń czas ńa relaksie i zro b 

cos  dla siebie. Zwykły spacer, kąpiel albo jazda ńa rolkach. Cokolwiek, co ńa chwilę oderwie two-

je mys li od egzamińu. Pamiętaj, to tylko matura!  



Matura 2023 ? Nie taki diabeł straszny , jeśli poznasz . 

A jak będzie za rok ńa maturze? Wy-

magańia egzamińacyjńe ńa pierwszą  

edycję matury po reformie szkolńic-

twa opublikowało CKE. Zakres ma-

teriału ograńiczońo z poszczego l-

ńych przedmioto w egzamińacyj-

ńych , o czym poińformował Dyrek-

tor CKE . Wszystkie wiadomos ci 

moz ńa s ledzic  ńa strońie : https://

cke.gov.pl/egzamiń-maturalńy/

egzamiń-maturalńy-w-formule-

2023/. 

Zńajdują się tam ro wńiez  ińformato-

ry maturalńe   w ńowej formule , 

przykładowe arkusze  egzamińacyj-

ńe z poszczego lńych przedmioto w 

oraz  materiały c wiczeńiowe.  

Na stronie rządowej zawiera-

jącej informacje o nowych 

wytycznych podkreślono, 

że w 2023 i 2024 roku zarów-

no egzamin ósmoklasisty, jak 

i matury będą odbywały się 

na podstawie wymagań egza-

minacyjnych, a nie według 

wymagań określonych 

w podstawie programowej. 

Będzie to konsekwencja pan-

demii COVID-19 i związanej 

z nią nauki zdalnej.    

Lista wymagań do egzaminu 

maturalnego Matura 2023  

znajduje się : https://

www.gov.pl/attachment/

a8d94974-3724-44cf-9817-

2e6a19dce14d.  

Najważniejsze zmiany  od 

2023 roku: 

 egzamin maturalny z języka 

polskiego będzie trwać 240 

minut zamiast 170 minut, a 

egzamin maturalny z języka 

polskiego na poziomie rozsze-

rzonym będzie trwać 210 mi-

nut zamiast 180 minut.  

egzamin maturalny z mate-

matyki będzie trwać 180 mi-

nut na obu poziomach. Obec-

nie czas trwania matury z ma-

tematyki na poziomie podsta-

wowym wynosi 170 minut, a 

na poziomie rozszerzonym 

180 minut.  

nie zmieni się czas trwania 

egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego nowożytnego. 

Obecnie matura w części pi-

semnej na poziomie podsta-

wowym trwa 120 minut, a na 

poziomie rozszerzonym 150 

minut.  

Zgodnie z nowymi zasadami, 

trzeba zdawać co najmniej 

jeden egzamin na poziomie 

rozszerzonym. Aby zdać ma-

turę, maturzyści będą musieli 

uzyskać co najmniej 30 proc. 

punktów z pisemnego egza-

minu z jednego przedmiotu 

https://wiadomosci.gazeta.pl/matura


Nauczyciel radzi : Nie przegap termińo w! 

M     A     T     U      R    A                          2    0     2     3 

Matura 2023, w ńowej formule, juz  za chwilę. Egzamiń wzbudza w maturzystach wiele obaw. Zdają 
sobie bowiem sprawę z tego, z e matura 2023 będzie trudńiejsza. Przedstawiamy ńajwaz ńiejsze iń-
formacje ńa temat egzamińo w: harmońogram, zmiańy i termińy pro bńych matur czy złoz eńia de-
klaracji maturalńych. Dobrą wiadomos cią jest fakt, iz  poza CKE opublikowało arkusze pokazowe do 
matury 2023, więc przyńajmńiej moz emy się zorieńtowac , ńa czym stoimy.  
 
Matury 2023 ze zmianami. Nowa formuła  

W trakcie konferencji z udziałem ministra edukacji oraz dyrektora CKE, która odbyła się 5 lipca 2022 ro-
ku, nie tylko podsumowano wyniki matur 2022, ale także wspomniano o Maturze 2023. Już wiadomo, że 
odbędzie się on w nowej formule i pierwszy raz przystąpią do niego absolwenci czteroletniego liceum. 
Jak podkreślił Marcin Smolik egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, 
co jest dla naszych maturzystów dobrą informacją, należy jednak pamiętać, że: „Matura 2023 będzie tro-
chę trudniejsza, niż ta dotychczasowa” - mówił dyrektor CKE. Odbędzie się ona zarówno w części ustnej, 
jak i pisemnej. Biorąc pod uwagę, że zdalne nauczanie wydaje się na chwilą obecną mało prawdopodob-
ne, zostanie ona przeprowadzona w taki sposób, jak to zaplanowano.  
Terminy matury 2023. Jest już dokładny harmonogram egzaminacyjny  
 
 
Ceńtralńa Komisja Egzamińacyjńa opublikowała juz  pełńy harmońogram matur 2023. Oto oń:  
4 maja 2023 (czwartek):  

godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),  
5 maja 2023 (piątek):  

godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),  
godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki 
(poziom podstawowy).  

8 maja 2023 (poniedziałek):  
godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),  
godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)  

9 maja 2023 (wtorek):  
godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),  
godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).  

10 maja 2023 (środa):  
godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),  
godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).  

11 maja 2023 (czwartek):  
godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),  
godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).  

12 maja 2023 (piątek):  
godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),  
godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).  

15 maja 2023 (poniedziałek):  
godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),  
Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).  

16 maja 2023 (wtorek):  
godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),  



17 maja 2023 (środa):  
godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),  
godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).  

18 maja 2023 (czwartek):  
godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),  
godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).  

19 maja 2023 (piątek):  
godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),  
godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).  

22 maja 2023 (poniedziałek):  
godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),  
godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom roz-
szerzony).  

Matura 2023 – harmonogram przygotowań do egzaminów przez CKE  
Jaki jest termin matur 2023? Do kiedy trzeba złożyć deklarację o przystąpienie do egzaminu? Przedsta-
wiamy wszystkie najważniejsze daty, które przyszłoroczny maturzysta powinien sobie zanotować:  

10 stycznia 2022 roku zakończyły się prekonsultacje w sprawie matury 2023.  
Od 13 stycznia 2022 roku na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjne (w zakładce Egzamin 
maturalny -> Egzamin w Formule 2023-> Materiały dodatkowe) publikowane są materiały 
dodatkowe dla nauczycieli j.polskiego, ale także dla uczniów, którzy chcą zapoznać się z no-
wą formułą egzaminu.  
na stronie internetowej CKE (w zakładce Egzamin maturalny-> Egzamin maturalny w Formule 
2023 ->Informatory) znajdują się dokładne informacje na temat tego: jak będzie wyglądał 
arkusz maturalny (liczba zadań, maksymalna liczba punktów, rodzaje zadań), listy struktur 
gramatycznych w przypadku zadań egzaminacyjny z języka obcego oraz przykładowych zadań 
zawartych w Informatorach uznanych po prekonsultacjach za wykraczające poza zakres wy-
magań egzaminacyjnych.  
na początku marca 2022 roku na stronie CKE (w zakładce Egzamin maturalny -> Egzamin w 
Formule 2023 -> Materiały dodatkowe opublikowane zostały pokazowe arkusze maturalne.  
28-30 września 2022 – próbny egzamin maturalny w formule 2023 organizowany przez Okrę-
gową Komisję Egzaminacyjną.  
Do 30 września 2022 należy złożyć wstępną deklarację o przystąpieniu do egzaminu i wybo-
rze przedmiotu na poziomie rozszerzonym.  
12-22 grudnia 2022 – próbny egzamin maturalny w formule 2023 organizowany przez Cen-
tralną Komisję Egzaminacyjną.  
Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wy-
borze przedmiotu na poziomie rozszerzonym.  
Maj 2023 – matury w nowej formule. Dokładna data zostanie ogłoszona wkrótce.  
Lipiec 2023 – ogłoszenie wyników matur.  
Sierpień 2023 – poprawkowy egzamin maturalny.  

Kto będzie zdawał maturę 2023?  
Do matury 2023 przystępowac  będą osoby, kto re uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej, a 
ńastępńie do 4-klasowego liceum, ale ńie tylko ońi. Oto osoby, kto re będą zdawały egzamiń dojrza-
łos ci w ńowej formule: Absolweńci 4-letńiego liceum ogo lńokształcącego,  

Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),  
Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).  

  
Czasu pozostało jeszcze sporo, ale tak naprawdę jesteśmy już na ostatniej prostej…  
                   

                                                                               Oprac. dr A. Ciechanowska  



Ćwiczenie czyni mistrza . To 

powiedzenie stare jak świat. . 

Chcesz zdać , zacznij , o ile nie 

zacząłeś już dziś . Dostępne są 

arkusze przykładowe na stro-

nie CKE z różnych przedmio-

tów , ale także przygotowane 

przez różne wydawnictwa .  

Przykładowe strony z arkusza-

mi  np. z języka angielskiego : 

Poziom podstawowy i rozsze-

rzony :  

https://egis.com.pl/files/

b1484de4/

matu-

ra_2023_j.ang._pp_przyklado

we_zadania_ne.pdf 

https://egis.com.pl/

files/039ec868/

matu-

ra_2023_j.ang._ne_przyklado

we_zadania_pr.pdf 

Arkusze z   matematyki : po-

ziom podstawowy i rozszerzo-

ny :już ukazały się na stronie 

różnych wydawnictw.  

  Jak się uczyć ? Każdy ma swo-

ją indywidualną metodę . Zna-

lazłam jednak w Internecie 

opis metody , która nazywa się 

Pomodoro.  

  To metoda, w myśl której na-

uka lub praca przebiega w 

określonym czasowo rytmie. 

Składa się z czterech 25 minu-

towych sesji, po których nastę-

pują 5-minutowe przerwy. Po 

czterech takich cyklach robimy 

dłuższą przerwę - np. 20-30 

minut. Taki sposób może przy-

spieszyć naszą naukę i zwięk-

szyć koncentrację. 

  Istotnym elementem zapa-

miętywania informacji jest od-

poczynek! Nasz organizm mo-

że się wtedy zregenerować, a 

mózg porządkuje wiedzę, któ-

rą przyswoiliśmy. Należy pa-

miętać  o relaksie, aktywności 

fizycznej i wartościowym od-

poczynku bez ekranów. 

Na egzaminie  maturalnym ustnym z języka 

polskiego w 2023 r. i każdym kolejnym będzie 



 

14 paz dzierńika - Dzień  Edukacji Narodowej jest s więtem ńauczycieli, wychowawco w oraz pedago-

go w. Obchodzońy jest w roczńicę powstańia Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Euro-

pie mińisterstwa os wiaty. Zajęła się ońa reformowańiem szkolńictwa w Polsce.  

Utworzońa została w 1773 roku z ińicjatywy kro la Stańisława Augusta Pońiatowskiego. Stworzyła 

ńowoczesńą strukturę orgańizacyjńą os wiaty – od szko ł elemeńtarńych poprzez gimńazja, az  do 

wyz szych uczelńi.  

Większos c  pań stw ńa s wiecie obchodzi swo j Dzień  Edukacji. Na przykład, u ńaszych sąsiado w w 

Czechach i ńa Słowacji jest to 28 marca, w Albańii s więto to przypada 7 marca, w Hiszpańii 27 listo-

pada, a w Chińach 10 wrzes ńia.  

W szkołach i ińńych placo wkach os wiatowych z okazji Dńia Edukacji Narodowej odbywają się za-

zwyczaj uroczyste akademie, przedstawieńia i ińńe wydarzeńia. Pońadto z tej okazji Mińister Edu-

kacji Narodowej wręcza ńauczycielom złote, srebrńe i brązowe Krzyz e Zasługi, medale Komisji Edu-

kacji Narodowej oraz ńagrody Mińistra Edukacji Narodowej za osiągńięcia dydaktyczńo-

wychowawcze. W tym dńiu Głos Nauczycielski ogłasza takz e wyńiki końkursu Nauczyciel Roku.  

Julia Antoniewicz, 3a   

Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy. 

(P. Coelho) 



„OD SŁOWA DO SŁOWA, OD ZDJĘCIA DO ZDJĘCIA”  
  

Redaktorzy szkolnej gazety XII LO „Od słowa do słowa” mają przyjem-
ność ogłosić cykliczny konkurs fotograficzny. Gazeta to nie tylko sło-
wa, ale też obrazy…  

TEMATYKA:   
Do 20 listopada 2022 - Ach co to były za wakacje! Zdjęcie z wakacji.  
Do 15 grudnia 2022 – Niepodległa. Zdjęcia związane z obchodami 
Święta Niepodległości   
(w domu/regionie).  
Do 15 stycznia 2023- Ach co to były za Święta! Zdjęcia związane z Bo-
żym Narodzeniem.  
Do 15 lutego 2023 – Ach co to były za ferie! Zdjęcia związane z feriami 
zimowymi.  
Do 15 marca 2023 – Przebudzenie wiosny. Zdjęcia z pierwszymi ozna-
kami wiosny.  
Do 15 kwietnia – Ach co to była za Wielkanoc! Zdjęcia związane ze 
Świętami Wielkanocnymi.  
Do 15 maja – Wiosna ach to ty! Zdjęcia związane z wiosną.  
Do 15 czerwca – Co się u nas działo w tym roku szkolnym! Zdjęcia w 
szkole.  
Masz ciekawe zdjęcie? Zrobione telefonem, aparatem – nie czekaj, 
wyślij na czat prywatny  poprzez MsTeams do:  

Anna Ciechanowska i Kinga Klaczkowska-Noworol  
  

Pamiętaj o terminach!  
  

Najlepsze zdjęcia będą publikowane w gazecie szkolnej.  
  
Dla najaktywniejszych uczestników konkursu przewidziane są nagrody!!!!! 

CYKLICZNY KONKURS FOTOGRAFICZNY   

DLA UCZNIÓW XII LO W RZESZOWIE  



 

 

„OD SŁOWA do SŁOWA”GAZETKA SZKOLNA XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W 

RZESZOWIE to pismo dla licealistów i o licealistach. Powstało z inicjatywy Samorządu 

Szkolnego LO XII w Rzeszowie . To przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą coś ciekawe-

go napisać, opowiedzieć o sobie i zaprezentować swoje pasje. Mamy nadzieję , że po-

jawią się na łamach OSoS-u Wasze teksty dowody dla niedowiarków, że młodzi ludzie, 

kiedy tylko chcą potrafią robić ciekawe projekty. Wszystkich chętnych zapraszamy do 

współredagowania .  

                                                                                                                  Redakcja  

 

NASZA DEWIZA :   

Nie ma czegoś takiego jak brak czasu. Jest tylko brak motywacji . 

 

Redakcja „OD SŁOWA do SŁOWA” Gazetka LO 

XII w Rzeszowie  

Adres : ZSO nr 4 w Rzeszowie  

ul. Rejtana 30  

Tel.: 555 55 55 

Faks: 555 55 55 

Źródło inf. : ZNALEZIONE W SIECI  

Adam i Ewa zgrzeszyli w raju, bo obydwoje byli w strojach topless. 

Aleksańder Głowacki to pańień skie ńazwisko Bolesława Prusa. 

Baryka między jedńym a drugim  jedzeńiem dawał upust. 

Cesarz Klaudiusz był ńies miały więc ńie odwaz ył się zabic  swojej z ońy. 

Chłop pań szczyz ńiańy chodził przygarbiońy, bo izby ńa wsi były ńiskie. 

Chopiń tęskńotę za ojczyzńą ńa fortepiań.  

Chorym mo wił takie miłe sło wka i pocieszał ich tak, z e ńikt ńie tracił ńadziei, z e umrze. 

Człowiek ro z ńi się od zwierząt mys lą, mową  i uczyńkiem oraz w pewńym stopńiu wyglądem.  

Do ludńos ci w „Balladach „Adama Mickiewicza zaliczamy ńie tylko pojawieńie się rusałki, ale ro w-

ńiez  jęki chłopa pod jaworem. 

Działalńos c  polityczńa księdza Robaka polegała ńa tym, z e często odwiedzał karczmy. 

Egipcjańie zapisywali Wszystko ńa papierosach. 

Fredro pisał rzeczy więcej wesołe, a Mickiewicz o dziadach. 

 

ANTYRADY > PAMIĘTAJ< Z E KORZYSTASZ Z NICH NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOS C ! 

Chcesz zaskoczyc  swego ńauczyciela? Chcesz sparwic  , by rwał resztki włoso w z głowy ? 

Podziel się z ńim wiedzą „wyńiesiońą” z lektur szkolńych…  


