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Co działo się w październiku?

Pasowanie
na ucznia!
Spotkaliśmy się 
2 października 2019
roku w Gdańsku
Oliwie pod 
Pomnikiem Bitwy
Oliwskiej.

Uczniowie OLPI co
roku, podlegają
uroczystemu
pasowaniu na miano
uczniów szkoły
patrona
Józefa Unruga. W tym
roku  z uśmiechem i
ciepłym serduszkiem
przywitaliśmy nowych
uczniów

naszej szkoły. Byśmy
razem tworzyli słynną
domową atmosfere
OLPI .
Uniowie powtarzali
uroczyście słowa
ślubowania, która
brzmiały następująco:

JA,
UCZEŃ i OBYWATEL,
ŚLUBUJE
UROCZYŚCIE
BYĆ GODNĄ/YM
NASZEGO PATRONA
ADMIRAŁA JÓZEFA
UNRUGA
� ZA PRZYKŁADEM
JÓZEFA UNRUGA
- BYĆ WIERNĄ/YM
MOJEJ OJCZYŹNIE,
� NIE DOPUSZCZAĆ
DO ZŁA
- PRZEMOCY,

KŁAMSTWA i
KRADZIEŻY.
� BRONIĆ
POSZKODOWANYCH
i
POKRZYWDZONYCH,
� SZANOWAĆ
PRZEKONANIA
RELIGIJNE I
POLITYCZNE
INNYCH,
� ROZWIJAĆ SWOJE
MOŻLIWOŚCI,
PASJE
i UZDOLNIENIA,
� DOBRYM
PRZYKŁADEM
CHRONIĆ
WSZELKIE ŻYCIE i
ZDROWIE, ŚLUBUJĘ!

autor: Nela Wójcik

Dzień
Edukacji
Narodowej

rozpoczął
przemówieniem
dyrektor Piotr
Bogdanowicz.  
Następnie ugościła
nas Helena Król,
śpiewając uroczystą
piosenkę

pt "Latawice". Piękne
opowiadanie
autorstwa Antonio
Waszczuka z klasy
II LP opisujące o
losach nauczycieli
OLPI w roku 2077.
 (przyp. red. sprawdź
strona 4.)

autor: Zuzanna Loroff

135 urodziny
admirała
Józefa
Unruga 

hucznie
świętowaliśmy 7
października.  Z tej
okazji spotkaliśmy się
na auli podczas długiej

przerwy. Uroczystość
uświetnił występ Sawy
Możdżer oraz muzyka
z czasów II wojny
światowej. Na koniec
zjedliśmy przepyszne
ciasto i tort 
urodzinowy

przygotowany
symbolicznie dla
naszego naszego
patrona.

Światowy
Tydzień
Świadomości
Dysleksji 

w naszej szkole
obchodziliśmy

wyjątkowo, bo przez
dwa tygodnie.
Nauczyciele pisali
dyktando, uczniowie
debatowali, brali udział
w warsztatach
prowadzonych przez
Panią Katarzynę
Bogdanowicz oraz w
konkursie wiedzy o tej
tematyce. 

Było intensywnie i
interesująco!
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LITERACKA NAGRODA "NIKE"

LITERACKA NAGRODA NOBLA ZA
ROK 2018

.

.

Polska nagroda
literacka "Nike" jest
przyznawana za
książkę roku od 1997 i
obejmuje statuetkę
Nike zaprojektowaną
przez Gustawa Zemłę
oraz 100 000 zł.
Nagrodzeni mogą
zostać tylko autorzy
żyjący, nie można jej
też przyznać
opracowaniom i
pracom zbiorowym.
Wręczenie ma miejsce
w pierwszą niedzielę
października. W tym
roku laureatem
nagrody Nike
został Mariusz
Szczygieł! 

Jego książka "Nie
ma", opowiadająca o
różnych rodzajach
pustki, została uznana
za pozycję literacką
roku. Dziennikarz był
wzruszony, odbierał
nagrodę ze łzami w
oczach! To nie jedyny
sukces polskiej
literatury w tym
roku! Nagroda
Nobla jest
przyznawana od 1901
za wybitne osiągnięcia
naukowe, literackie lub
zasługi dla
społeczeństw i
ludzkości. Ma to
miejsce co roku 10
grudnia,

lecz w zeszłym roku, z
powodu skandalu
seksualnego w
Akademii Szweckiej,
nagroda nie została
przyznana. Jednak na
początku
października, Olga
Tokarczuk otrzymała
ją za 2018 rok! Jak
sama mówi, radość i
wzruszenie odebrało
jej mowę! Została
nagrodzona "za
narracyjną wyobraźnię
połączoną z
encyklopedyczną
pasją, co sprawia, że
prezentuje, że
przekraczanie granic
jest formą życia" -
cytując Akademię
Szwedzką.

Autor:Zuzia Nisiewicz

OLGA TOKARCZUK
urodziła się 29
stycznia 1962 roku w
Sulechowie. Jest
pisarką, eseistką,
poetką i autorką
scenariuszy.
Poniżej znajdziesz
cytaty z jej powieści:
Gdyby można było
spojrzeć na świat bez
żadnej ochrony,
uczciwie i odważnie –
pękłyby nam serca.
"Bieguni". 

Och, ludzie ciągle
potrzebują rzeczy
niezwykłych, cudów,
szaleństw. I po co?
Żeby z jeszcze
większą gorliwością
akceptować swoje
zwyczajne życie."E.E"

MARIUSZ
SZCZYGIEŁ
urodził się 5 września
1966 roku w Złotoryi.
Jest reportażystą,
dziennikarzem

i pisarzem,
czechofilem.
Poniżej znajdziesz
cytaty z jegp
powieści:Chcesz
rozśmieszyć Boga,
opowiedz mu o swoich
planach."Zrób sobie
raj". Niestety,połowa
ludzi pamięta
zdarzenia,które nigdy
im się nie
przytrafiły.Specjaliści
od sztucznej
inteligencji

z Uniwersytetu
Harvarda piszą,żę nie
chcieliby mieć w
swoich systemach
informatycznych tak
wadliwegomechanizmu
jak ludzka pamięć.

foto.
wysokieobcasy.pl
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W roku 2076,
rozmroziwszy się z
długotrwałej
hibernacji nakazanej
przez rząd, z
powodu wirusa, który
kosił egzystencje
ludzkie w kwiecie ich
grzechów,
nauczyciele
dawnego Liceum
Programów
Indywidualnych w
Gdańsku zastali
świat, o którym nie
śniło się nawet
Waszym filozofom.
Wszyscy zamrożeni
zachowali wiek swój
pierwotny, który ich
dusze dzierżyły
przeddzień
Wielkiego Projektu.
Pamięć z
poprzedniego
rozdziału życia
zachowali, urodę
swą, profesje i
zainteresowania
również. Świat się
zatrzymał, a jakże
poza świadomością
ich Chronos
bezlitosny czas
niczym woły
poganiał naprzód.
Ludzie głupi, którzy
na projekt się nie
zgodzili, zmarli
młodo zanim
zmarszczki
wypiętrzyły góry na
ich licach. Wirus ten
rozpalał nerwy
wszystkie, które
zadawały
człowiekowi

ból śmiertelny, a ten
w straszliwych
męczarniach, nawet
bez modlitwy o
przebaczenie przed
Plutona piekielne
oblicze trafiał.

Jednak ci, którzy się
na Projekt zgodzili,
trafiali do nowego
świata. Nauczyciele
OLPI trafili do
księżycowego
miasta pod kopułą,
którego założyciele
nazwali Hewelią,
bądź Nowym
Gdańskiem.Szkoły
zostały otwarte w jak
najszybszym tempie
po założeniu miasta.
Wnętrzności
budynków zapełniły
się najświeższym
pokoleniem uczniów.
A budynki te były
takie piękne i
nowoczesne, że
nawet mi jest ciężko
sobie to
wyimaginować.W
2077, mija dokładnie
rok od przeniesienia
ludzi z Ziemi na
Księżyc. Wiele
osobistości, w tym
nauczyciele, od razu
ulubili sobie świat
ten futurystyczny.
Hewelia oferuje
wachlarz atrakcji,
prac, miejsc
rozwijania swych
zainteresowań oraz
usług i sklepów
przepchanych

produktami
nieznanymi
zwykłemu istnieniu z
roku 2019.
Wystarczył zaledwie
rok, aby nauczyciele
OLPI zapoznali się w
stu procentach z
nowym światem.
p. Piotr
Bogdanowicz
Nadchodził koniec
ostatniego dnia
roboczego. Dyrektor
Piotr Bogdanowicz
po raz ostatni
zerknął na okno w
swoim
ultranowoczesnym
gabinecie. Droga
Mleczna na
kosmicznym niebie
za szklaną kopułą,
zbliżająca się
niebezpiecznie do
Andromedy
widoczna była dziś
lepiej niż
kiedykolwiek. Był to
czas, podczas
którego Dyrektor
ponosił się swojej
ulubionej rozrywce –
podziwianiu sztuki.
Przybył w samą porę
na uroczyste
otwarcie nowego
muzeum w Hewelii.
Wkroczywszy do
środka, zastał dzieła,
o które niegdyś
wojowały wszystkie
wielkie muzea
świata.
-Cóż to! - wykrzyknął
zdumiony. - Mona
Lisa? Tratwa

Meduzy? Bitwa pod
Racławicami?! W
Hewelii?
Dyrektor nigdy w
życiu nie dostrzegł
jednym mrugnięciem
oka tylu dzieł sztuki, i
to w pierwszym
pomieszczeniu tego
jakże ogromnego
muzeum!
-Ile tu macie
obrazów? - zapytał
Dyrektor
przechodzącego
kustosza.
Kustosz
odpowiedział mu
cichym i łagodnym
śmiechem.-Zero. -
wyszeptał.-Skądże!
Liczby zebranych tu
dzieł pojąć nie
potrafię! Jak to
możliwe, że zero?

-Nie ma tu ani
jednego obrazu.
Mamy za to trzy
tysiące telewizorów,
na których
codziennie
wyświetlamy inne
dzieło sztuki...

OLPI jest
wieczne.
Tak jak
pamięć
po
Józefie

Unrugu. 
O, rany...
p. Oskar Rożewicz

Pan Oskar został
organizatorem
międzynarodowego
zjazdu
motoryzacyjnego
odbywającego się co
roku w Hewelii. Nie
spodziewa się
jednak prezentu,
który podarują mu
usatysfakcjonowani
weterani zlotów. Jest
to owoc
wyczerpującej
kilkutygodniowej
współpracy – nowy
pojazd, dzięki
któremu pan Oskar
przecina sztuczne
niebo niczym
nożyczki papier:
latający, w pełni
zmechanizowany
smok, który został
nazwany
pieszczotliwie...
Szczerbatek!

p.Joanna
Jakubowska 
W OLPI w latach 70.
XXI wieku, nadal
funkcjonuje
przedmiot Wiedza o
Kulturze, na którym
uczniowie dowiadują
się o najnowszej
subkulturze –
cyberpunku.
Uczniowie

uczęszczający na
lekcje WoKu nudzą
się, gdyż wiedzą
wystarczająco o
subkulturze, do
której należą.
Zresztą, sama pani
Jakubowska skusiła
się na zakup
wytuningowanego
metalowego
wdzianka w sprayu,
oraz plecaka
odrzutowego, którym
dolatuje na poranny
fakultet z filozofii
(tak, on nadal
istnieje!)

p. Anna Adryjanek

Dacie wiarę ile
nowych słów zostało
dodane do języka
polskiego? Na
przykład
skrifarieaohbihanugthć.
Jest to odpowiednik
archaizmu strzelać
słitfocie. Zadaniem
pani Adryjanek jest
nauczenie
poprawnej wymowy
tychże słów, a także
przerabianie książek
słynnego pisarza A.
Waszczuka – byłego
ucznia OLPI, nie
zapominając o
„starożytnych”
dramatach, jak na
przykład Zemsta,
czy Hamlet.

p.Włodzimierz
Chojnacki

Słyszycie to stukanie
glazurowanej
posadzki? To pan
Włodek
przechadzający się
po swojej nowej
szkolnej szklarni, w
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skończy sto lat!

p. Tomasz Zabrocki i
Magdalena Swacha

Pan Tomek rzucił
rzeźbiarstwo, gdyż
nikt w 2077 roku już
tej sztuki nie uprawia.
Zamiast tego, połączył
siły z panią Magdą i
tworzą rzeźby w
najnowszych
oprogramowaniach do
modelowania
trójwymiarowego.
Rzeźby te są
następnie
wyświetlane na
specjalnych
wyświetlaczach do
hologramów.

Dzięki temu,
nowoczesne
„rzeźbiarstwo” stało
się o niebo czystszym
przedmiotem
plastycznym.
Również dzięki tej
współpracy, rzeźba
została wymazana z
planu lekcji LSP.
Zamiast niej,
prowadzone są
zajęcia o nazwie
Podstawy
Projektowania i
Rzeźby.
p. Marcin
Szmuniewski

OLPI w 2077 roku ma
już wystarczająco
dużo funduszy, aby
pan Marcin w ramach
geologii, zabierał
grupy wychowawcze
na dni latające na
opustoszałą Ziemię,
aby przypatrzeć się
nagim skałom, które
zostały odkryte po
apokalipsie. Zaś
lekcje o kontynentach,
zaliczają się już do
historii...p. Marek
WawrzynkowskiParafrazując
tytuł powieści Timura
Vermesa – On Wrócił.
Wrócił w całej swej
glorii, by ponownie

uczyć historii,
wzbogaconej o
najnowsze
wydarzenia z
ostatnich 60 lat.
Ostatni rozdział
podręcznika od
historii zgodnego z
najnowszą podstawą
programową kończy
się kolonizacją
Księżyca przez rasę
ludzką.

Nauczyciele języków
obcych

A kto języków obcych
dziś używa? Na całym
Księżycu obowiązuje
tylko jeden język –
polski. 

Dorośli
nauczyciele
odkrywający
świat już
niczym nie
różnią się od
dzieci, które
ich otaczają.
Bawią się tak
samo dobrze.

Lekarze 
współpracujący z
psychologami z
powodzeniem
obmyślili sposób na

leczenie dysleksji u
dzieci – za pomocą
operacji
laseroterapeutycznej
fałd mózgowych
odpowiadających za
trudności w czytaniu i
pisaniu. Dlatego
zniesiono język
hiszpański, a pani
Sylwia Peryt została
słynną kucharką,
która gotuje tortille
hiszpańskie na
dworach królewskich.
Podobnie się stało z
językami francuskim,
niemieckim i
rosyjskim. Zniesiono
bariery językowe,
dzięki temu – człowiek
porozumie się z
człowiekiem nawet po
niewidocznej stronie
Księżyca. A
symbolem zniesienia
języków jest Dół
Lebab – odwrotność
Wieży Babel, który
został wykopany w
centrum Hewelii i
sięga jądra naszego
satelity.

p. Emilia
Olechnowicz

Za dnia – daje wycisk
uczniom OLPI na
najnowszym
fakultecie z wuefu –
Flyin' Polo. Sport ten
działa na tych samych
zasadach co zwykłe
„stare” polo, z tą
różnicą, że zamiast
prawdziwych koni
używa się latających
spodków.
Zaś w nocy – udziela
lekcji muzyki. W
drugiej połowie XXI
wieku, zarówno
Fryderyk Chopin, jak i
Taylor Swift zaliczani
są do muzyki
starodawnej.

p. Ewelina Schwabe

-Widział ktoś panią
Ewelinę?

-Dziś nie ma jej tutaj z
nami. Pojechała do
Nowej Norwegii, by
odebrać Nagrodę
Abela za
sformułowanie bardzo
uproszczonego wzoru
na kwadraturę koła...

_______x_________

I właśnie tak tylko
część wspaniałych
nauczycieli OLPI
spędzają swój czas
zarówno w szkole, jak
i poza nią w roku
2077. Życie bardzo
się w tych czasach
zmieniło, ale nasi
pedagodzy, jak
zapewne już wiecie,
szybko – niczym
kameleon – zlewają
się z trendami,
technologią i stylem
życia. Dorośli
nauczyciele
odkrywający świat już
niczym nie różnią się
od dzieci, które ich
otaczają. Bawią się
tak samo dobrze.
OLPI w ciągu tych 60
lat pozostało wierne
autorytetowi swego
patrona – Unruga.
Nadal jest
zdeterminowana,
wytrwała i przetrwała
nawet katastrofę
epidemiczną. OLPI
nie ma początku.
OLPI nie ma końca.
Jest nieskończone.
Nawet miliony lat po
naszej emigracji na
Księżyc, OLPI, jako
jedna wielka rodzina,
dalej będzie istniało.

OLPI jest wieczne.
Tak jak pamięć po
Józefie Unrugu. 
O, rany...

Antonio Waszczuk 
klasa II LP

.

.

Wśród nas,
społeczności
OLPI mamy V-ce
MISTRZA POLSKI w
JUDO! 20
października Jakub
Kuczyński, uczeń I A
OLPI, stanął na
podium podczas
Mistrzostw Polski
Młodzików w
Jastrzębie - Zdroju.
Juba wykazał się
olbrzymią determinacją
oraz zaangażówaniem.

Rozpiera nas duma!
Gratulujemy
serdecznie! I życzymy
dalszych sukcesów!

.

.
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TRZYMAJ FORMĘCo to chlorofil?

.

Ogłaszamy konkurs
na okładkę miesiąca,
która ukaże się na
stronie tytułowej
listopadowego
wydania "Na
Marginesie". 
Wykaż się
kreatywnością i
nieszablonowością!
Najciekawszy pomysł
zostanie wyłoniony
przez członków
redakcji naszego
czasopisma, a nagrodą
dla zwycięzcy jest bon
do sklepu
plastycznego. 

Wysyłajcie swoje
zgłoszenia na adres
mailowy:
namarginesiepolanki@gmail.com 

 Czekamy do 20
listopada!

autor: Zuzanna
Nisiewicz

Zbiórka pluszaków

.

Ogłaszamy zbiórkę
pluszaków dla dzieci,
którymi opiekuje się 

Fundacja Sztuka Życia
 
której prezesem jest
Dariusz Wiliński.
Serdecznie zachęcamy i
zapraszamy każdego do
udziału w akcji, bo taki
podarunek na pewno
wywoła nie jeden
uśmiech! 

Maskotki prosimy
przynosić do sali 217, od 4
do 29 listopada.

autor: Zuzanna Nisiewicz

Chlorofil 
jest jednym z
barwników
występujących w
liściach który nadaje
im charakterystyczny
zielony kolor. 
Co ważne bierze on
udział w fotosyntezie.
Chlorofil jest
skutecznym
antyoksydantem.
Może sprzyjać utracie
masy. Spowalnia
starzenie
się organizmu. Także
wspomaga

układ pokarmowy.     
Chlorofil podobny jest
do hemoglobiny,
białka, które jest
niezbędne w
czerwonych
krwinkach, ponieważ
przenosi tlen w
organizmie
człowieka.
Niezwykły jest,
prawda?

Chlorofil:
-umożliwia produkcje
związków
organicznych,
samożywność roślin,

-znika na zimę wraz
ze spadkiem
temperatury,
pojawiają się
natomiast inne
barwniki takie jak:
ksantofile(żółte),
karoteny(pomarańczowe),
antocyjany(czerwone).
Tworzące polską złotą
jesień.

Ciekawostką
jest, że chlorofil
jest polecany

na odporność. 
Dla chętnych
możliwość
zakupu
https://biosklep.
com.pl/kontakt

Autor: Zofia Antczak

.

Chcesz miło spędzać
przerwy? Chcesz
słuchać "SWOJEJ"
muzyki? Chcesz
dedykować
piosenkę
przyjacielowi?

 Zgłoś się do 
Zosi Antczak z I C
LSP, która w tym roku
szkolnym poprowadzi
radiowęzeł!

.

Zofia

.

.
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Mitologiczne memy

I B

IA

IA

Jak się okazuje,
powtarzanie
mitologii może
być prowadzone
w nieszablonowy
sposób. 
Na tej lekcji
polskiego,
uczniowie mieli
pole do popisu,
bo nawet jeśli
kogoś
niespecjalnie
ekscytowały

opowieści o
bóstwach, to
przecież ze
wszystkiego
można zrobić
memy! 
Klasa wykazała
się zarówno
wiedzą z
mitologii, jak i
doświadczeniem
w dziedzinie
"memetyki" - to
drugie zresztą

chyba nikogo nie
dziwi. 
Bo jak to mówią,
najbardziej
efektywna jest
nauka przez
zabawę. 
Po tych zajęciach
już nikt nie
spojrzy na
Kreona tak samo!

Autor: Zuzanna
Nisiewicz

Dawid Jaros

Julia Kopik

Julia Mattsson
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IB

IB

Autorami memów są
(od lewej): Dawid
Jaros I B, Julia
Mattsson IA, Jupia
Kopik IC, Martyna
Głowacka IB, Antoni
Wasilewski IA, Dawid
Jaros IB, Zuzanna
Nisiewicz IB, Dawid
Jaros IB.
Tekst napisała
Zuzanna Nisiewicz.

.

Martyna Głowacka

Dawid Jaros

.
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Czy wiesz, że...?

Autorami
komiksów jest

(od góry) :
Karina Milewska

oraz Antonio
Waszczuk.
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REDAKCJA: 

Zofia Antczak, Daria
Falkin, Oliwia
Guzińska, Wiktor Jeka,
Emilia Knap, Anna
Krawczyk , Jakub
Kuczyński, Katarzyna
Kurovska , Zuzanna
Loroff, Oliwia Mierzwa,
Karina Milewska,
Zuzanna Nisiewicz,
Nikola Podsiadłowska,
Dominika Raczyńska,
Aleksander

Sebastiański, Natalia
Wirkijowska,
Aleksander
Wojnarowicz, Nela
Wójcik, Eliza
Zimmermann. 

Opiekun: Katarzyna
Korolczuk.

Autorami komiksów
jest Karina Milewska i
Antonio Waszczuk.

.

.

. .
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