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Witamy z powrotem!
Przedstawiamy Wam pierwsze wydanie gazetki
,,Curie Curie News" w tym roku szkolnym. Mamy

nadzieję, że o nas nie zapomnieli�cie.
Redaktorskie szeregi powiększyły się o wielu

utalentowanych uczni�w naszej szkoły.
Liczymy, że nowe pomysły i artykuły zapewnią

Wam niezłą rozrywkę.

Redaktor naczelna:
Martyna Kubaczka



DZIE� EDUKACJI
NARODOWEJ
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14 pa�dziernika był dniem wolnym od zaję� lekcyjnych. Klasa 2Ta (elektrycy) oraz 2Tb
(informatycy) zorganizowały Dzie� Edukacji Narodowej, na kt�rym zjawiły się tr�jki klasowe,
nauczyciele oraz zaproszeni go�cie.

Uroczysto�� zaczęła się występem uczni�w kt�rzy za�piewali „Pięknie ży� ”, pod nadzorem Pana
Tomasza Kolendy. Dzięki temu cało�� wyszła naprawdę profesjonalnie. Kolejnym punktem
akademii był występ pani dyrektor Ireny Hadziewicz, podczas kt�rego wygłosiła wzruszającą
przemowę skierowaną do uczni�w i nauczycieli. Pan Ryszard Kawczy�ski, reprezentujący
starostwo wręczył nagrodę pani dyrektor. Nagrodą starosty zostało wyr�żnionych czterech
nauczycieli: P. Agnieszka Szczurko, P. Anna Zborowska, P. Paweł Kowalik oraz P. Marek Kułak. Apel
został wzbogacony w występy muzyczne absolwenta oraz uczni�w naszej szkoły. Zmagania
młodzieży r�wnież zostały docenione poprzez wręczenie stypendi�w za wysokie wyniki w nauce.
Przysłowiową wisienką na torcie był występ zespołu rockowego.
Dzie� Edukacji Narodowej udał się i liczymy, że będziemy mogły zobaczy� następne takie
uroczysto�ci.

OPRACOWAŁY:
NATALKA PIOTROWSKA, MAGDALENA TRUCHAN, MAJA SZLUMA

 

Z ŻYCIA SZKOŁY



W dniu 22 wrze�nia 2022 r. w naszej szkole
odbyły się tradycyjne otrzęsiny, na kt�re
zostali�my zwabieni podstępem!
 Podczas tej inicjacji my – uczniowie, klas
pierwszych – rywalizując między sobą,
musieli�my wykaza� się siłą, pamięcią, wiedzą
i sprytem. Przeciągali�my linię, odpytywano
nas ze znajomo�ci historii szkoły oraz
nauczycieli. Dodatkowo, zostali�my poddani
�wiczeniom z książką „w roli gł�wnej”, kt�rej
bynajmniej nie czytali�my. Przedstawiciele
każdej z klas dawali z siebie wszystko. 
Rywalizację na najwyższym miejscu na
podium zako�czyli ekonomi�ci, a tuż za nimi
uplasowali się uczniowie klasy licealnej.
Nieważne jednak kto wygrał, liczy się to, że
wszyscy bawili�my się �wietnie i poczuli�my
się czę�cią naszej szkolnej społeczno�ci. 
Dziękujemy wszystkim, kt�rzy zadali sobie
trud, aby przygotowa� dla nas tę wspaniałą
imprezę i jednocze�nie obiecujemy, że nie
zawiedziemy! Będziemy przyszło�cią!

,,PRZYSZŁO�� JEST W NAS!"
CZYLI OTRZĘSINY PIERWSZAK�W

Opracowały:
Katarzyna Bihu� i Aleksandra Jaruga
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Opracowała:
Julia Kozioł

Wizyta (The Visit)

KĄCIK KINOMANA

Kilka dni temu miałam okazję obejrze� film ,,Wizyta”
reżysera M. Night Shyamalan. To ameryka�ski film z
2015 roku z gatunku horror, czarna komedia.

Moim zdaniem film mało straszny, bardziej
dreszczowiec, ale trzymający w napięciu. Je�li
szukacie filmu na jesienny lub halloweenowy wiecz�r
uważam, że ten byłby idealnym wyborem. 
Rodze�stwo nastolatk�w, Becca i Tyler (w tych rolach
Olivia Dejonge i Ed Oxenbould) składają wizytę
dziadkom, kt�rych nigdy dotąd nie widzieli.
Tymczasem ich matka, kt�ra po odej�ciu męża
samotnie wychowuje dzieci, pr�buje poukłada� życie
na nowo u boku nowego partnera. Rodze�stwo
szybko odkrywa, że z dziadkami dzieje się co�
niedobrego. Widzowie za� odkrywają te tajemnice
razem z bohaterami, obserwując akcję z perspektywy
kamer, kt�rymi Becca i Tyler filmują sw�j pobyt na
farmie. Jak się okazuje, dziadkowie cierpią na rzadki
rodzaj demencji. Objawia się ona szczeg�lnie w nocy.
Drapanie pazurami po �cianach czy bieganie z nożem
w ręce, to tylko niekt�re objawy tej choroby. Jak
przystało na dreszczowiec, szczeg�lny niepok�j
można odczu� w scenach nocnych albo kiedy
bohaterowie zapuszczają się z kamerą w miejsca, do
kt�rych wchodzi� nie powinni.
Według mnie film sam w sobie nie należy do
najstraszniejszych. Je�li nie przepadacie za zbyt
upiornymi filmami, to uważam, że „Wizyta” jest
idealna dla was. Jedno jest pewne, to rzeczywi�cie
najlepszy film Shyamalana od lat. Ja daję mocne
7,5/10 . A wy już sami musicie oceni�, czy przypadł
Wam on do gustu…

Dostarczanie biuletyn�w pocztą elektroniczną jest jednym z
najlepszych sposob�w budowania silnych relacji z Twoimi
członkami i klientami. Udziel im ekskluzywnego dostępu do
najnowszych kolekcji, usług i limitowanych ofert, jednocze�nie
poprawiając widoczno�� swojej marki - nie musisz ogranicza� się
do broszur czy billboard�w. Klienci mogą by� na bieżąco z Twoimi
najnowszymi i największymi wydawnictwami w domu, pracy, a
nawet podczas podr�ży - wystarczy jedno kliknięcie.

GŁ�WNE KAMIENIE MILOWE TECHNOLOGII
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„Opowie�� od zera do antybohatera”
FILM PT. "ARMIA ZŁODZIEI"

W filmie „Armia złodziei” Zacka Snydera
gł�wnym bohaterem jest Ludwig Dieter. Dieter
haruje za biurkiem i użera się z klientami banku,
nocami nagrywając nieinteresujące nikogo
filmiki na YouTubie o tajnikach fachu kasiarza i
sekretach metalowych skrzy�. Swoistym złotym
Graalem każdego szanującego się artysty
obrabiającego sejfy są skarbce wyprodukowane
przez mistrza Wagnera i noszące nazwy
wywiedzione z dzieł jego imiennika, wybitnego
kompozytora. Nudny i znudzony urzędnik
niespodziewanie otrzymuje szansę dorwania się
do każdego z nich, o ile rzuci swoje dawne życie i
przystąpi do grupy najbardziej poszukiwanych
przez Interpol przestępc�w. Dieter, cho� wygląda
na konformistę i tch�rza, nie zastawia się ani
chwili, gdy nieprzychylny los proponuje mu
postawienie swojego życia na głowie. 
Członkowie tytułowej armii dobrani są według
gatunkowego klucza. Jest więc specjalistka od
wszystkiego, co elektroniczne, jest osiłek, jest
kierowca, no i jest ona, piękna nieznajoma, kt�ra
kieruje całym przedsięwzięciem, obowiązkowo
zajęta. "Armia złodziei" ma konstrukcję filmu
sensacyjnego, z prostymi skokami okraszonymi
okazjonalnymi po�cigami i humorem. W czasie
akcji można zaobserwowa�, że w Las Vegas trwa
apokalipsa zombie.

Opracowała:
A.F



Opracowała:
Weronika Kutermacha

Reżyseria:
  Angel G�mez Hernández                                                                                   
Scenariusz:
  Santiago Diaz                                                                                    
Produkcja:
 Hiszpania                                                                                       
Gatunek:
 Horror                                                                                                                               
Kategorie:
 Mroczny, trzymający w napięciu  
Rok wydania:
 2020 

KĄCIK KINOMANA
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 NIE SLUCHAJ ICH (VOCES)

Opis filmu:
  3-osobowa rodzina: matka (Sara), ojciec (Daniel) oraz
syn Eric, zdecydowali, że ich pracą będzie kupowanie
dom�w, remontowanie i sprzedawanie za bardzo dobre
pieniądze. Wiążą się z tym ciągłe przeprowadzki i
mieszkanie w starych ruinach, przez co chłopiec jest w
bardzo słabej kondycji psychicznej. Pewnego razu Sara,
Daniel i Eric wprowadzają się do starego domu na
prowincji. Chłopiec od początku nie czuje się dobrze w
nowym miejscu. Dodatkowo słyszy wok�ł siebie dziwne
głosy i zachowuje się zupełnie inaczej. Jednak rodzice
nie przywiązują do tego większej wagi. Po tragiczniej
�mierci syna, matka wyprowadza się z domu, lecz ojciec
w nim zostaje. Wieczorem słyszy głosy przez radio,
w�r�d kt�rych rozpoznaje swojego zmarłego syna.
Mężczyzna postanawia zwr�ci� się o pomoc do eksperta
od nadprzyrodzonych zjawisk.W trakcie
przeprowadzonych badan wychodzą na jaw mroczne
tajemnice tego miejsca.
Recenzja:
  Film sam w sobie nie jest straszny. Nazwałabym go
niepokojącym i trzymającym w napięciu. Dodatkowo,
muzyka wprowadza tajemniczo�� oraz lekki dreszczyk.
Jest w nim mn�stwo motyw�w, takich jak: �mier�
bliskich czy mroczna tajemnica. Łatwo zauważy�, że
opowie�� jest solidnie przemy�lana. Występuje wątek
psychologiczny oraz wzbudzający emocje w odbiorcy.
Jeżeli nie przepadacie za mrożącymi krew w żyłach
horrorami, to jak najbardziej mogę wam go poleci�.

https://www.filmweb.pl/person/Santiago+Diaz-348309
https://www.filmweb.pl/person/Santiago+Diaz-348309
https://www.filmweb.pl/ranking/film/Hiszpania/20


Opracowała:
Sandra Tomczak

Kiermasz kwiat�w na leczenie dla Jasia. Dnia 19.09.2022 w szkole
odbył się kiermasz kwiat�w na rzecz 3- letniego Jasia
Korshenricha, chorującego na nowotw�r- neuroblastomę IV
stopnia. Ze sprzedaży kwiat�w zebrali�my 202,80zł, kt�re
następnie zostały przesłane do rodzic�w chłopca za
po�rednictwem banku Millennium.

Zbi�rka zniczy w Centrum Wolontariatu w Kętrzynie. Centrum
Wolontariatu w Kętrzynie zorganizowało zbi�rkę zniczy.
Zebrali�my 1 karton zniczy. Zbi�rka trwała do 10.10.2022r.
Zebrane znicze zostaną przetransportowane do Wilna. 1
listopada 2022r. Harcerze z Chorągwi Wile�skiej zapalą znicze na
grobach wielu zasłużonych Polak�w, spoczywających na tym
Cmentarzu.

Zbi�rka dla Uchod�c�w przebywających w Kętrzynie. Trwa
całoroczna zbi�rka ubra�, �rodk�w czysto�ci oraz żywno�ci dla
Uchod�c�w przebywających w Kętrzynie. Przyniesione rzeczy
można zostawi� w klasie 112.

Nab�r do WO�P. Do ko�ca listopada trwają zapisy do
wolontariatu w zbi�rce WO�P, kt�rej finał odbędzie się
29.01.2023r. Czekamy na 2-osobowe składy. Osoby
zainteresowane zapraszamy do zapis�w do klasy 112. 

SKC – Ogłoszenia!!!

STREFA WOLONTARIATU
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Opracowały:
Oliwia i Gabriela Wasilewicz

Wiek
ucznia Rok nauki Klasa

6-7 1 1st grade

7-8 2 2nd grade

8-9 3 3rd grade

9-10 4 4th grade

10-11 5 5th grade

Wiek ucznia Rok nauki Klasa

11-12 6 6th grade

12-13 7 7th grade

13-14 8 8th grade

Etapy edukacji w Polsce :
  · żłobek,
  · przedszkole,
  · szkoła podstawowa,
  · szkoła ponadpodstawowa.
Zgodnie z polskim systemem edukacji,
każdy ucze� musi podej�� do
egzaminu �smoklasisty, kt�ry jest
niezbędny do uko�czenia szkoły, ale
nie ma minimalnego progu
zdawalno�ci.

Szkoła ponadpodstawowa:
Edukacja ponadpodstawowa w Polsce
obejmuje młodzież w wieku od 15 do
20 lat i dzieli się na kilka typ�w szk�ł:
  · czteroletnie liceum
og�lnokształcące,
  · pięcioletnie technikum,
  · trzyletnią branżową szkołę I
stopnia,
  · dwuletnią branżową szkołę II
stopnia,
  · szkołę policealną dla os�b
posiadających wykształcenie �rednie     
lub wykształcenie �rednie branżowe.
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SZKOŁA W POLSCE, A SZKOŁA W STANACH
ZJEDNOCZONYCH

Obowiązkowa nauka w Stanach zaczyna się w tzw.
kindergarden, w wieku 5 lat.

SZKOŁA PODSTAWOWA (ELEMENTARY SCHOOL)

(MIDDLE SCHOOL/JUNIOR HIGH SCHOOL)

Pod koniec nauki w High School, kandydaci na
studia muszą przystąpi� do egzaminu SAT
(bardziej nastawionego na język) lub ACT
(Skupionego na naukach �cisłych).
Dodatkowo, każdy absolwent otrzymuje
dyplom uko�cznia szkoły �redniej. Najwyższym
wyr�żnieniem jest tzw. tytuł valedictorian, czyli
najlepszego w swojej klasie



Opracowały:
OLIWIA I GABRIELA WASILEWICZ 

System edukacji w Polsce System edukacji w USA

W Polsce zdobywanie wiedzy polega
gł�wnie na uczeniu się definicji i

regułek 

W USA zdobywanie wiedzy jest
ukierunkowane na charakter

praktyczny i wykorzystywanie w
codziennym życiu. Zajęcia są

prowadzone w taki spos�b , aby
zainteresowa� uczni�w 

Na lekcjach nauczyciele często
przepytują uczni�w na ocenę lub

robią kartk�wki często
niezapowiedziane 

W USA nauczyciele nie robią
kartk�wek ani nie odpytują uczni�w 

Przedmioty narzucone są odg�rnie Uczniowie sami wybierają swoje
przedmioty 

System oceniania od 1 do 6 System oceniania od A+ do F
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SZKOŁA POLSKA VS AMERYKA�SKA

Rok szkolny w Stanach Zjednoczonych trwa około 9 miesięcy (od pierwszych dni
wrze�nia do połowy czerwca). Dzie� szkolny rozpoczyna się o 8:00 lub 8:30, a
ko�czy 15:00-15:30. Tydzie� szkolny trwa 5 dni, a lekcje od 50 do 55 minut. 
Naszym zdaniem, uczniowie w stanach nie do�wiadczają presji ze strony
nauczyciela. Powodem jest brak odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych
kartk�wek. Do�wiadczają swobody i jest im dobrze w swoich szkołach. Uczą się
potrzebnych i ważnych informacji, kt�re przydadzą się im w dalszym kształceniu.
Natomiast w Polsce system nauczania jest obszerny i zawiera dużo zbędnych
informacji. Młodzież może czu� się przytłoczona natłokiem obowiązk�w.



Opracowała:
A.B.

STREFA �MIECHU
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STOPAKA REDAKCYJNA
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