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Kalendarium 

 

 

WRZESIEŃ      – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,  Zajęcia integracyjne dla klas I, Światowy Dzień 

Sybiraka, Sprzątanie świata, Dzień Patrona, Dzień Chłopaka; 

 

PAŹDZIERNIK - Wybory do Rady  Samorządu Uczniowskiego, Dzień Edukacji Narodowej; 

 

LISTOPAD      – Święto Niepodległości, Zaduszki poetyckie; 

 

GRUDZIEŃ    – Szlachetna Paczka, Benefis Mikołajkowy, Warsztaty świąteczne, Przerwa świąteczna :D 

 

STYCZEŃ /LUTY–Zakończenie I semestru, Ferie zimowe, Studniówka, Walentynki; 

 

MARZEC - Konkurs recytatorski, Dzień Kobiet, Pasowanie na czytelnika w SP6, Dzień 

Przedsiębiorczości,   Dzień   Żołnierza Wyklętego, Międzynarodowy Dzień Teatru; 

 

KWIECIEŃ –  Dzień Talentów, Święto Nauki, Dzień Ziemi, Mieszki, Oficjalne pożegnanie klas III, Dzień    

Otwarty dla gimnazjalistów, Rocznica Konstytucji   3-go Maja; 

 

MAJ – Matury, matury, matury… 

 

CZERWIEC – Dzień Dziecka, Dzień Szkoły bez Przemocy, Dzień Wycieczek Edukacyjnych, Dzień Sportu, 

Zakończenie roku szkolnego; 

 

LIPIEC/SIERPIEŃ -  Wakacje, wakacje, wakacje… 

 

                   

 

 

 

 

Redaktorzy tego numeru: 

Martyna Beczkowska, Julia Piwowarska, Denis Janiak, Cecylia Somska, Oldżetta, Daria, Klik 

Zdjęcia i grafika: 

fot. p. Joanna Szafrańska, http://www.eioba.org/files/user16292/pioro.gif , 

blox.pl/resource/Nalesniki__prosty_przepis_2.JPG, Karolina Ignaczak 

Opiekunowie numeru: 
p. Joanna Szafrańska, p. Edyta Rozenfeld 
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Peeska, czyli od Redakcji 
 

p.s.1 
Drodzy gimnazjaliści! Przed Wami jeden z najważniejszych wyborów w życiu. Już niedługo 

musicie wybrać drogę swojego rozwoju. Jeśli z zaciekawieniem patrzycie na świat, macie 

pasje, które zamierzacie rozwijać, jesteście kreatywni, chcecie kontynuować naukę na 

wyższej uczelni, to zapraszamy do nas!   

 
p.s.2 
Aby umilić Wam chwile oczekiwania na wyniki testów, rekrutację do wybranej szkoły, 
serdecznie zapraszamy do spędzenia z nami miłych chwil. Nasza gazetka pozwoli Wam się 
zrelaksować, posmakować kulinarnych pyszności i oderwać się od codzienności. 
Zapraszamy do wędrówki po naszej (świeżo wyremontowanej) szkole. Czeka na Was sporo 
atrakcji. Zapraszamy do lektury 

Klik  
 

 
 

Chcesz zadać nam pytanie, skomentować jakiś artykuł, wypowiedzieć się? 
Napisz do nas! 

 Nasz e-mail :  gazetka2017@wp.pl 

mailto:gazetka2017@wp.pl
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Propozycja rozszerzeń klas – nabór na  
4 oddziały w roku szkolnym  2018 / 2019 

 

1. matematyczno-fizyczna, rozszerzenie: matematyka, fizyka, informatyka 

2. biologiczno- chemiczna,  rozszerzenia: biologia, chemia  

3. humanistyczna, rozszerzenia: język polski,  historia, wos 

4. geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim, rozszerzenia: geografia, język angielski, 
wos 

Przedmioty realizowane  

w zakresie rozszerzonym  
Języki  

Przedmioty  

punktowane  

matematyka  fizyka  informatyka  

 

język angielski, 

 

oraz  

 

     j. niemiecki 

      

j. polski 

matematyka 

fizyka 

informatyka,  

 

biologia  chemia  
 

j. polski 

matematyka 

biologia  

chemia 

j. polski  historia  
wiedza o społeczeństwie 

 

j. polski 

matematyka 

 historia  

wos 

geografia 
język 

angielski  

wiedza o społeczeństwie 

 

j. polski 

matematyka  

geografia 

wos 

 

 
Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji do liceum znajdują się również w serwisie 

internetowym szkoły http://lo-mieszko.pl/rekrutacja/ 

 
Ostateczna ilość i rodzaj klas uzależnione jest od ilości uczniów! 

 

 

http://lo-mieszko.pl/rekrutacja/


 

St
ro

n
a5

 

 
GIMNAZJALIŚCI, ZAPRASZAMY!!! 

 
Napisaliście już testy, więc niechybnie zbliża 

się czas wyboru dla was, gimnazjalistów. Choć  

w naszym mieście opcji jest kilka, to jednak, jeśli 

marzysz o studiowaniu na wyższych uczelniach  

i wysokich, dobrze płatnych stanowiskach w przyszłej 

pracy, wybór pozostaje jasny – liceum. A jeśli mowa  

o publicznej jednostce, kształcącej uczniów na dobrym 

poziomie, dbającej nie tylko o rozwój naukowy, ale  

i psychofizyczny, dający możliwość rozwijania swoich 

pasji i zainteresowań oraz zawiązania długotrwałych 

przyjaźni, to odpowiednie będzie nasze MIESZKO. 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu ma szeroki 

wachlarz kształcenia oraz oferuje bogatą gamę kół zainteresowań (jak chociażby koło dziennikarskie, 

koło wolontariatu, koło teatralne, koła językowe, koło biologiczne, koło chemiczne i wiele innych), 

dodatkowych zajęć sportowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, fitness) i fakultetów.  

W naszej szkole głos należy również do uczniów, którzy działają wspólnie w samorządzie 

szkolnym i biorą czynny udział w sprawach społeczności Mieszka. Ogromnym atutem jest to, że mimo 

zakorzenionych tradycji, Mieszko idzie z duchem czasu, co ukazuje strona internetowa szkoły, dzięki 

której bez problemu możesz zapoznać się z możliwościami szkoły, rekrutacją, dostępnymi profilami, 

konkursami oraz poobserwować życie szkoły. Prowadzony jest też aktywnie  profil Mieszka na 

Facebooku, co bardzo ułatwia przesyłanie informacji, pokazanie tego co się w szkole dzieje   

i zapobiega niedoinformowaniu uczniów.  

Trzy lata kształcenia przez wykwalifikowaną  kadrę nauczycielską bez problemu przygotowują do 

egzaminu maturalnego, oczywiście, niezbędny jest tu też wkład własny w naukę, systematyczność  

i planowanie czasu. Lecz jeśli te umiejętności są ci nadal obce, to nic straconego, w progach Mieszka 

poznasz je i doskonale opanujesz ich tajniki, co z pewnością zaowocuje w przyszłości.  

Z perspektywy ucznia kończącego już kształcenie w liceum, mogę przyznać, że jedną  

z trudniejszych decyzji jest wybór profilu. W moim przypadku padło na profil biologiczno-chemiczny, 

który z zasady jest uważany za jeden z trudniejszych kierunków (i nie ma w tym żadnej przesady). 

Nauki jest dużo, ale to tylko zaprawa przed studiami medycznymi, o których marzy część uczniów tej 

klasy. Poza przedmiotami rozszerzonymi, tj. biologią, chemią i fizyką, oraz przedmiotami 
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maturalnymi, duży nacisk kładziony jest również na wszechstronność naszej wiedzy z innych dziedzin, 

co daje prawdziwy naukowy mix.  

 Mimo, iż po niespełna 3 latach kształcenia nie wiążę swojej przyszłości z medycyną, farmacją 

czy pokrewnymi kierunkami studiów, to muszę przyznać, że moja wiedza w zakresie tych 

przedmiotów niezwykle się poszerzyła oraz dała nowe możliwości. Choć nawał pracy jest czasem 

ogromny, to mam czas na rozwijanie swoich humanistycznych pasji i udzielanie się  

w projektach pozaszkolnych. To jednak nie jedyny profil w naszym liceum. Uczniowie z klas 

matematyczno-fizycznych chwalą sobie świetne przygotowanie maturalne z matematyki, o którą 

zwykle martwią się uczniowie innych klas. Oni bez większego problemu osiągają wyniki pozwalające 

na dostanie się na dobre uczelnie politechniczne. Kolejną zaletą tego profilu jest nauczenie się 

logicznego myślenia, co przydaje się w nauce wszystkich przedmiotów ścisłych oraz gramatyki 

języków obcych. Humaniści rozwijają swoje pasje poprzez liczne koła zainteresowań, częste wyjazdy 

do Teatru Polskiego w Szczecinie oraz wycieczki szkolące język i obycie, jak chociażby wyjazdy klasy  

z językiem francuskim na wycieczkę do Paryża. Wszyscy bez wyjątku mają też okazję brać czynny 

udział w konkursach, np. o Unii Europejskiej, w którym do zdobycia są cenne nagrody, jak chociażby 

wyjazd do Brukseli, oraz licznych olimpiadach językowych i przedmiotowych. Walorem klasy 

integracyjnej jest mała liczba uczniów ułatwiająca nawiązanie bliższych kontaktów z osobami  

z otoczenia oraz większa pomoc nauczycieli w przypadku kłopotów z opanowaniem materiału.  

Jeśli przyjdziesz do tego liceum, to zobaczysz, że tu zawsze coś się dzieje. Zaczynając od 

przeróżnych konkurencji międzyklasowych, przez imprezy okolicznościowe, przedstawienia 

teatralnie, zawody sportowe, aż po akcje charytatywne, zbiórki żywności, dyskoteki i wiele innych. 

Wybór jest duży i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie . 

Warto przytoczyć również stwierdzenie, iż „szkoła jest jak drugi dom”, a domowe bułeczki, 

sałatki, tosty i wiele innych smakowitości znajdziesz w bufecie, który podczas przerw staje się 

miejscem spotkań uczniów całej szkoły. Gdy potrzebujesz wyciszenia lub miejsca do nauki, czy 

skorzystania z Internetu - przyjdź do biblioteki i czytelni – naszej multimedialnej pracowni, w której 

nie tylko zrelaksujesz się na wygodnych, kolorowych pufach, sprawdzisz, co nowego w necie, ale 

przede wszystkim skorzystasz z bardzo bogatej oferty książkowej, bo nowości jest tu zawsze sporo..  

Podczas wyboru swojej dalszej ścieżki edukacyjnej, najlepiej wybrać konkretny kierunek  

i starać się do niego dążyć, jednak nie można obawiać się zmian, które mogą zajść podczas 

trzyletniego kształcenia. Świat jest otwarty na specjalistów przeróżnych dziedzin, najważniejsze, żeby 

lubić to, co się robi i czerpać z tego satysfakcję. Czas spędzony w tej szkole zaowocuje ciekawymi 

znajomościami, doświadczeniami i wiedzą.  

Nabór już w czerwcu, a my czekamy właśnie na ciebie  

            Daria  



 

St
ro

n
a7

 

PRZERWY - TO, CO MIESZKI LUBIĄ      

NAJBARDZIEJ 
  

 Po 45 minutach odliczania, nagle rozbrzmiewa 

upragniony dźwięk...szkolny dzwonek. Rozlega się szmer  

 z klas wylewają się ludzie. Co Mieszki robią na przerwach?  

 Najczęściej pojawiającymi się tematami rozmów, które 

da się słyszeć, przechadzając się korytarzem są: sprawdziany, 

zadania, kto się poświęci i pójdzie do odpowiedzi, kto, kogo i z kim widział, płeć przeciwna, gry, 

muzyka itd. Są tacy, którzy, niezależnie od pory oraz pogody, wychodzą poza mury szkoły, żeby się 

"dotlenić". Szkolne kujony, najchętniej przerwy spędzają samotnie. Tylko oni i ich książki. Nie można 

też nie wspomnieć o zakochanych, których jakby nie patrzeć, dużo  

w Mieszku. Wszystko jedno gdzie, na korytarzu, schodach, podwórku, ławce, pod ścianą,  

w bufecie...ważne, żeby być razem i starać się nie odklejać od siebie aż do dzwonka. A, że 45 min to 

prawie jak wieczność, niemal na każdej przerwie biegną na upragnione spotkanie. Najbardziej 

obleganymi miejscami są bufet, pracownia komputerowa w czytelni i damska toaleta. Do bufetu 

przychodzą ludzie, którzy chcą przepisać zadanie domowe, spotkać się ze znajomymi lub po prostu 

zjeść. Inni odwiedzają to miejsce, by położyć się na kanapie i zająć słodkim nic nierobieniem. 

Komputery w czytelni (a w szczególności drukarka) idą w ruch, kiedy trzeba przygotować zaległą 

pracę domową, czy pilnie sprawdzić, co się dzieje na świecie (patrz Facebook) lub przeczytać nowego 

e-maila. W czytelni można także posiedzieć, a raczej poleżeć na kolorowych pufach, do których 

niejednokrotnie biegnie się na wyścigi, bo wiadomo, kto pierwszy ten lepszy.  Oczywiście nie można 

zapomnieć o damskiej toalecie, która znajduje się (aż) na drugim piętrze. Najczęściej panie spędzają 

tam czas na doprowadzaniu już i tak idealnego "make-upu" do perfekcji oraz wymienianiu się jeszcze 

gorącymi plotkami. Zdarzają się także indywidualności, którym czas na przerwach płynie zupełnie 

inaczej. Chodzą po korytarzach z gitarą, śpiewając mniej lub bardziej znane piosenki, zachęcają do 

kupna jednej z 44 wysp, grają w karty, czytają, słuchają muzyki, śpią... Chodź bardzo bym chciała, w 

naszej szkole jest tylu ludzi, że nie da się wymienić wszystkich czynności, które są wykonywane 

podczas jakże krótkich przerw...Na pewno w Mieszku nie da się nudzić. Mimo nauki i wielu lekcji, 

uczniom nie brakuje energii. A swoją kreatywnością walczą z rutyną. W każdym razie wniosek jest 

jeden: przerwy to to, co uczniowie (i na pewno nie tylko oni) lubią najbardziej. 

Oldżetta 
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WYWIAD Z MATURZYSTĄ  BARTKIEM ZALESKIM Z KLASY 3 B 

 

Co sprawiło, że wybrałeś nasze liceum? 

B.Z. - Głównym czynnikiem, 

który sprawił, że wybrałem to liceum 

były bardzo dobre opinie  

o nauczycielach oraz możliwość 

rozwijania mojej wiedzy na 

przedmiotach rozszerzonych, które 

mnie interesują, czyli w moim 

przypadku chemii oraz biologii. 

Jak wspominasz swoje pierwsze dni 

wśród nowych kolegów z klasy? 

B.Z. - Pierwsze dni wśród 

nowych kolegów z klasy były bardzo 

ciekawe. W poznaniu siebie nawzajem 

pomogła nam integracja w pierwszych 

dniach szkoły, którą bardzo dobrze 

wspominam. Można powiedzieć, że 

prawie od razu nawiązały się nowe 

znajomości, ponieważ wszyscy byli 

otwarci i chętni by poznać się 

nawzajem. 

Które miejsce w szkole jest twoim ulubionym? 

B.Z. - Na pewno bufet. Jest to miejsce w którym można sobie odpocząć na okienku lub na 

przerwie, zjeść coś dobrego, odrobić lekcje i porozmawiać sobie ze znajomymi  w spokoju. 

Czy czujesz się dobrze przygotowany do matury? 

B.Z. - Myślę, że jestem bardzo dobrze przygotowany. Ten ostatni rok był ciężki, lecz 

nauczyciele bardzo motywująco na nas działali. Były zajęcia pozalekcyjne, na których przerabialiśmy 

niezbędny materiał do matury i głownie dzięki nim czuję, że dobrze mi pójdzie. 

A jak zatem poszły Ci próbne matury? 

B.Z. - Patrząc z perspektywy tego, że pisaliśmy je w styczniu, a wtedy jeszcze nie wszystko 

było przerobione, to takie niezbyt satysfakcjonujące wyniki dały mi motywację do nauki i dalszej 

cięższej pracy. 

Co najlepiej wspominasz po tych trzech latach liceum? 

B.Z. - Na pewno była to studniówka. Tradycją w tej szkole jest robienie jej na sali 

gimnastycznej. Na początku byłem sceptyczny, co do tego pomysłu, lecz jak już zaczęliśmy się bawić -

od razu zmieniłem nastawienie. Również dobrze wspominam to, że z każdym problemem- nie tylko 

związanym z jakimś przedmiotem szkolnym- mogłem zwrócić się do nauczycieli, którzy mnie 

wysłuchali i zawsze starali się pomóc. 

 

Czy profil klasy wybrałeś z myślą o konkretnych studiach? 
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B.Z. - Profil klasy jest jak najbardziej związany z tym co chcę robić w przyszłości i na jakie 

studia się wybiorę. Dzięki niemu mogłem bardziej rozwinąć moje zainteresowania chemią  

i biologią, której rozszerzenia bardzo mocno przydadzą mi się na studiach. 

Na koniec poproszę Cię o dobrą radę dla tegorocznych absolwentów gimnazjum. 

B.Z. - Myślę, że cenną radą będzie to, by od razu poświęcić uwagę nauce i sumiennie się 

uczyć, co pozwoli w klasie maturalnej zbytnio nie przejmować się natłokiem nauki i będzie to 

skutkowało wysokimi wynikami na maturze i mniejszym stresem, że czegoś się nie przypomniało lub 

nie nauczyło. 

 

              Wywiad przeprowadziła Cecylia Somska 

 

WARTO POCZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, POGRAĆ 
 
Bramy Światłości Tom II – Maja Lidia Kossakowska 
  

 

 

 

Dalsza część przygód Daimona Frey'a, Abaddona, Anioła Zagłady, 

Tańczącego na Zgliszczach  w Strefach Poza Czasem... 

Dalej poszukuje samej Jasności… Po tragicznym wypadku  

w Wodospadzie Dusz Daimon ma problemy… Ale, co w tej wyprawie 

robi Lucyfer? Kto rządzi w Głębi?  Co kombinują Mrutowie? 

Przeczytajcie, a się dowiecie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metallica – Master of Puppets 
Klasyczny, już niemal legendarna płyta w wykonaniu 
Jamesa, Larsa, Kirka i (gdy jeszcze żył) Cliffa… 
Ciężkie, trash'owe brzmienie, szybkie palce Kirka  
i cudowna solówka Burtona na basie w utworze pt. 
„Orion”. Ta płyta dała początek całkiem nowej erze 
metalu, stała się symbolem, była krytykowana przez 
władze, rodziców i całą resztę.. Była (i nadal jest) 
symbolem buntu… Symbolem walki z systemem… 
Symbolem METALU! 
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Twierdza – Firefly Games 
Gra na pc, która przedstawia życie na zamku. Wcielamy się w lorda 

władającego zamkiem, który budujemy od podstaw, musimy 

zapewnić podwładnym żywność, surowce i bezpieczeństwo  

(w postaci murów, wież i żołnierzy), z czasem tworząc coraz lepiej 

prosperującą, ogromną warownię… Musimy zmagać się z licznymi 

przeciwnikami, odpierać ich ataki lub podbijać ich ziemie… 

Mimo lat gra dalej bawi, dalej potrafi zaskoczyć złożonością  

i poziomem trudności… 

 

 

 

 

 

          Poleca Denis Janiak 
 
 

LITERACKIE DEBIUTY 
 
 

*** 
Wiatr rozwiewał jej różowe włosy, kiedy stała przed obskurną restauracją, 

ubrana jedynie w cienką, czarną sukienkę i czarne sandałki, czekając na coś, nie 

wiedząc nawet na co. Skóra parzyła ją od zimna, oczy łzawiły od mroźnego wiatru, rany od 

wbijania w nie paznokci były już tak głębokie, że krew zaczęła skapywać z jej dłoni tworząc 

niewielkich rozmiarów ciemną plamę na chodniku, tuż obok jej stóp i kałuży wymiocin. 

Jednak dla niej to był moment, mogłaby przysiąc, że stała tam tylko chwilę, dopiero co 

przywiozła ją taksówka, dopiero co dostała telefon od barmanki, że jej matka znowu tu jest i 

znowu to robi, a ona znowu, dla jej dobra, powinna ją zabrać. Trzymając słuchawkę przy 

uchu i siedząc na łóżku najlepszej przyjaciółki, u której miała dzisiaj nocować poczuła jak 

ostatni pąk w ogrodzie więdnie, jak ostatnia iskra w ognisku przestaje się żarzyć, jak po 

policzku spływa ostatnia łza, bo więcej już nie ma, tak i w niej nie zostało już nic więcej. 

Najpierw wpuściła tę myśl do swojej głowy, myśl, że może już nie powinno jej to obchodzić, 

potem poczuła to w sobie. Zimną, jednocześnie parzącą skórę od wewnątrz nienawiść powoli 

sączącą się do jej pustej duszy. Starała się to zatrzymać, z całych sił wierząc, że to jeszcze 

możliwe, dając sobie kolejną szansę, dając kolejną szansę matce. Dlatego zadzwoniła po 

taksówkę. 

Nie potrafiła się przemóc, stała tam wiedząc, że gdy wejdzie do środka nienawiść zaleje ją  

w całości, wypełni falami miejsce po miłości i trosce, upokorzy wszystko, co pozostało w niej 
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dobre. Czekała na własną decyzję, na mały cud, na coś, czego mogłaby się chwycić i nie 

utonąć. Czekała na białą flagę. Zaczęła krzyczeć. Zaczęła płakać. Zaczęła tonąć.  

Złapał tę dziwną różowowłosą dziewczynę za rękę i zaczął krzyczeć razem z nią. Miała na ręce 

coś ciepłego i lepkiego, więc złapał też za druga i stali tak zwróceni do siebie twarzą, 

trzymając się za ręce, z zaciśniętymi powiekami, krzycząc 

najgłośniej jak potrafili, dopóki ona nie ucichła i nie 

otworzyła oczu i nie zobaczyła przed sobą białej flagi. 

Białej, iskrzącej flagi, której płomienie rozniecał mroźny 

wiatr. W płomieniach, której mogła się ogrzać, której 

iskry mogła wpuścić do swojego wnętrza powodując  

w nim wybuch wszystkiego, co dotychczas ukrywała, 

wszystkiego, czego nigdy nie oglądała przy świetle dnia.  

Weszli tam razem, on trzymając ją za rękę, ona 

trzymając się kurczowo tego, co pomoże jej nie utonąć  

w tym, co powinna, a czego nie, co jest czyste, a co 

brudne, co da się uratować, co nie, o co należy walczyć, 

a czemu pozwolić odejść.  

 

         Martyna B. 

Kącik kulinarny … 

Naleśniki - prosty przepis 

Składniki: 

 2 szklanki mąki pszennej 
 2 jajka 
 1,5 szklanki mleka 
 1 szklanka wody gazowanej 
 1 łyżka cukru waniliowego 
 szczypta soli 
 1 łyżka oliwy z oliwek  

Wykonanie: 

1. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać mikserem. 
2. Na patelni rozgrzać tłuszcz. Wylewać na nią ciasto i smażyć na złoto z obydwu stron. 
3. Można podawać z owocami, twarogiem, dżemem, posypać cynamonem lub cukrem pudrem. 

Wszystko zależy od waszej inwencji :D 

SMACZNEGO! 
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MIGAWKOWO Z ŻYCIA SZKOŁY            
 

 

 


