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Szkoła zawodowa,
technikum, liceum
ogólnokształcące – wybór
każdej z tych szkół to
początek dorosłego życia -
niejednokrotnie związany z
wyjazdem z domu
rodzinnego, zawieraniem
nowych znajomości i
przyjaźni, koniecznością
poradzenia sobie z
wyzwaniami, jakie stawia
przed młodzieżą

nowa szkoła. Z punktu
widzenia zatroskanych
rodziców dobrze by więc
było, gdyby ta nowa szkoła
stała się dla ich dzieci
bezpiecznym miejscem, w
którym nauczą się
funkcjonować w dorosłym
świecie, w którym
przedsiębiorczość,
odpowiedzialność i
szacunek do innych będzie
szedł w ramię ze świetnym

przygotowaniem do
egzaminów i do życia.
Jedną z takich szkół jest z
pewnością Samorządowe
Liceum Ogólnokształcące
w Wydminach. 
Czym się nasze SLO
wyróżnia? Czy warto tu
zostać i kontynuować
naukę?
Sprawdziliśmy to dla Was!

Zawodówka, technikum, ogólniak?               
Oto początek wyborów dorosłego życia.

SLO powstało w 1992 roku
z inicjatywy miejscowej
ludności i do dziś z
powodzeniem przygotowuje
młodzież do kontynuowania
nauki na studiach.
Świadectwo ukończenia
naszego liceum otrzymało
dotychczas 350 uczniów,
utrzymując od lat bardzo
wysoki, niemal 100%
poziom zdawalności
egzaminów maturalnych.

Nasi absolwenci posiadają
dyplomy ukończenia wielu
uznanych uczelni m.in.:
Warszawy, Torunia,
Gdańska, Gorzowa Wlkp.,
Poznania, Krakowa,
Białegostoku i Olsztyna.
Niektórzy wrócili do szkoły
jako wykwalifikowani
nauczyciele, dołączając do
kadry pedagogicznej :)

ZSO
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Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 Przepustką na studia jest dobrze zdany egzamin
maturalny. W naszym SLO masz taką możliwość! 

NASZE ZALETY: 100%
zdawalność  MATURY

NASZE ZALETY:
- mała liczebność klas
(do 24 osób), co
sprzyja
indywidualnemu
podejściu nauczycieli
do ucznia i efektywnej
pracy w bardzo
przyjaznej atmosferze,
- nasza kadra to
doświadczeni,
wykwalifikowani
pedagodzy i
egzaminatorzy,
- gwarancja wysokiego
poziomu nauczania,
- sukcesy uczniów

w konkursach i
olimpiadach na
szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim,
- wysokie wyniki
ustnych i pisemnych
egzaminów
maturalnych – średnie
osiągnięcia klas
maturalnych są
najczęściej wyższe od
średnich krajowych i
województwa
warmińsko-
mazurskiego,

Przepustką do
studiów jest dobrze
zdany egzamin
maturalny. To wynik
egzaminu dojrzałości
decyduje często o
powodzeniu w
rekrutacji na dany
kierunek studiów.
Dlatego SLO, walcząc
o utrzymanie

odpowiedniego
poziomu pracy,
wychodzi naprzeciw
wymaganiom
współczesnej edukacji
i przy tym stale
podwyższa
atrakcyjność szkoły.
Od ponad 20 lat
dbamy, aby nasze
liceum rozwijało

się na miarę szkoły
atrakcyjnej, ambitnej,
przyjaznej,
nietuzinkowej,
przygotowującej
młodzież do
funkcjonowania w
nowoczesnym
społeczeństwie.
Zapraszamy zatem do

naszego grona
wszystkich, którzy
chcą przyłączyć się
do wspólnego
tworzenia historii
Samorządowego
Liceum
Ogólnokształcącego
w Wydminach!

- przygotowanie do
egzaminów
maturalnych z
wybranych
przedmiotów w ramach
dodatkowych
bezpłatnych zajęć
fakultatywnych,
- nauczanie jęz. ang. i
niem. na poziomie
podstawowym i
rozszerzonym w
wymiarze od 4 do 9
godz. tygodniowo (w
tym konwersacje),
- przeprowadzanie
wielu egzaminów
próbnych,
- niemal 100%-owa
zdawalność
egzaminów
maturalnych,

- gwarantowane
stypendium za wysokie
wyniki w nauce,
- wzmocnione
bezpieczeństwo na
terenie szkoły dzięki
monitoringowi
wizyjnemu,
- stały i bezpłatny
dostęp do Internetu,
- nowocześnie
wyposażone sale
lekcyjne, pracownie
komputerowe i
multimedialne
pracownie językowe,

- nowa sala
gimnastyczna i
siłownia oraz kompleks
boisk "Orlik",
- udział w bezpłatnych
zajęciach
pozalekcyjnych,
- organizowanie
biwaków, wycieczek,
zielonej szkoły i
wyjazdów do kina,
teatru i opery,
- aktywne uczestnictwo
w życiu kulturalnym
szkoły i

gminy (akademie,
apele, akcje
samorządu
uczniowskiego),
- udział w projektach
ogólnopolskich i
międzynarodowych,
- przyjaźnie i sympatie
na całe życie,
- kształtowanie
kreatywności i
asertywności.

blog SLO
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KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA  

Prezydent z okazji 5 rocznicy ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” postanowił, że 2016 będzie poświęcony ich pamięci.

W ramach projektu
‘Szkoła patriotyzmu’
uczniowie klas IIB i IIC
gimnazjum  19.02.
zorganizowali dzień
poświęcony pamięci 
Wyklętym Bohaterom.
Klasy wraz z
p.M.Cedrowską oraz z 
p.B.Kisiel stworzyły
prezentację, w której
nie zabrakło również
wzruszających filmów i
zdjęć z wykopalisk w
miejscowości Orłowo,

która znajduję się w
naszej gminie.
Dodatkowo, w dniach
25-29 lutego
przeprowadzona
została akcja
sprzedaży opasek w
kolorach naszej flagi,
by 1 marca w
Narodowy Dzień
Żołnierzy Wyklętych –
upamiętnić poległych
patriotów.
Weronika 1A

Orłowo

Tablica oraz dąb
posadzony przy
naszej szkole  ma  na
celu uczcić
pamięć kapitana
Eugeniusza
Grapowa syna
Filipa, urodzonego:
29.11.1897 w  Łodzi,
 zamordowanego w

Katyniu. 
Program KATYŃ...
OCALIĆ OD ZAPOM-
NIENIA  ma uczcić
pamięć  Bohaterów
Zbrodni Katyńskiej i
przywrócić ich
pamięci narodu
poprzez posadze-
nie 21.857 DĘBÓW
PAMIĘCI.

zso

 Dnia 10.04.2016 r. (niedziela) odbył się III
Rowerowy Rajd Katyński  szlakiem Dębów
Katyńskich. Organizatorami  Rajdu byli Obóz
Narodowo-Radykalny Giżycko, Patriotyczne
Giżycko, Patriotyczne Wydminy oraz Stowarzy-
szenie Teraz Sucholaski. Blisko trzydziesto-
osobowa grupa wystartowała o godz. 9:30 spod
Dębu Katyńskiego przy ZSO w Wydmi-nach do
Kościoła w Zelkach, gdzie nastąpił ciąg dalszy
obchodów. na uroczystości nie za-brakło
znamienitych gości, władz Gminy Wyd-miny i
mediów. Wszystkim dziękujemy za udział i już
zapraszamy na kolejną rocznicę. 
Więcej informacji na FB Patriotyczne Wydminy.

Zbrodnia katyńska– kwalifikowana jakozbrodnia komunistyczna[1],
rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateliPolski, w tym
ponad 10 tys.oficerówwojska i policji, na mocy decyzji najwyższych
władzZwiązku Socjalistycznych Republik Radzieckichzawartej w tajnej
uchwaleBiura PolitycznegoKCWKP(b)z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja
katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i
zabijanych strzałami w tył głowy zbroni krótkiej, dokonała radziecka policja
politycznaNKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej
odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku
oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodnistalinizmu”. Wiele
kwestii związanych z tą zbrodnią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych[2].
W języku mniej oficjalnym na określenie zbrodni katyńskiej używane
sąmetonimicznewyrażenia „Katyń” i „Las Katyński”.

8 kwietnia w ZSO w
Wydminach odbyła
się uroczystość
związana 
z rocznicą
posadzenia „Dębu
Pamięci” i odsłonięcia
pamiątkowej tablicy
poświęconej
zamordowanemu w
Katyniu w 1940 roku,
oficerowi  Wojska
Polskiego. Pierwsza
uroczystość odbyła
się 17 września
2013r.  w ramach
społecznego

programu KATYŃ...
OCALIĆ OD
ZAPOMNIENIA 
którego celem jest
uczczenie pamięci
 Bohaterów Zbrodni
 Katyńskiej, a
zarazem
przywrócenie ich
sylwetek zbiorowej
pamięci narodu
poprzez
posadzenie 21.857
DĘBÓW
PAMIĘCI. Każdy Dąb
upamiętnia konkretną
osobę, która

zginęła w Katyniu,
Twerze lub
Charkowie, według
zasady jeden DĄB to
jedno nazwisko.
Tablica oraz dąb
posadzony przy
naszej szkole  ma  na
celu uczcić pamięć
 kapitana Eugeniusza
Grapowa syna
Filipa, urodzonego
29.11.1897 w  Łodzi,
 zamordowanego w
Katyniu. 
W piątkowej
uroczystość

brali udział uczniowie
i nauczyciele,
przedstawiciele władz
samorządowych oraz
władz oświatowych.
Tegoroczną
uroczystość
przygotowali
uczniowie szkoły
podstawowej pod
opieka pani Iwony
Szulc. Wystąpiły
również chórzystki,
które nastrojowym
śpiewem wprowadziły
zgromadzonych w
nostalgiczny nastrój.

Przy pamiątkowej
tablicy złożono kwiaty
i wieńce, które są
dowodem pamięci i
hołdu oddanego
bohaterom walki o
wolną Polskę.
 Na terenie gminy
Wydminy pamięć
dziesiątego kwietnia
uczczono również w
formie sportowej. już
po raz trzeci odbył się
Rowerowy Rajd
Katyński szlakiem
Dębów. 
W tym dniu nie 

może zabraknąć
również pamięci o
tragicznie zmarłym w
2010 roku w wyniku
katastrofy lotniczej
prezydencie Polski
Lechu Kaczyńskim i
ostatnim prezydencie
na uchodźstwie
Ryszardzie
Kaczorowskim. 

ZSO

wydminy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_komunistyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oficer_(wojsko)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biuro_Polityczne_KC_KPZR
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunistyczna_Partia_Zwi%C4%85zku_Radzieckiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_boczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/NKWD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalinizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska#cite_note-W._Materski-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metonimia


www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 24 04/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolniak

14.października - Dzień Edukacji Narodowej
"święto wszystkich pracowników oświaty"

Pasowanie na ucznia SP
'Witajcie w szkole'

Historia Dnia
Nauczyciela w Polsce
ma swoje początki w
1957 r. Podczas
Światowej Konferencji
Nauczycielskiej w
Warszawie ustalono,
że 20 listopada będzie
Międzynarodowym
Dniem Karty
Nauczyciela i świętem

nauczycieli.
Konferencja została
zorganizowana przez
Związek
Nauczycielstwa
Polskiego. Ustawa z
dnia 27 kwietnia 1972
r. zwana Kartą praw i
obowiązków
nauczyciela,
wprowadziła

Dzień Nauczyciela,
obchodzony w
rocznicę powołania
Komisji Edukacji
Narodowej. W 1982 r.
Kartę praw i
obowiązków
nauczyciela
zastąpiono Kartą
Nauczyciela
zmieniając

nazwę święta na
Dzień Edukacji
Narodowej oraz
wprowadzając
przepis: „Dzień ten
uznaje się za święto
wszystkich
pracowników
oświaty”.

Pasowanie na ucznia

Pasowanie

16 października 2015
r. odbyła się
uroczystość
pasowania
pierwszoklasistów na
uczniów Szkoły
Podstawowej im.
Feliksa
Nowowiejskiego w
 Zespole Szkół
Ogólnokształcących w
Wydminach. Podczas
spotkania na sali
gimnastycznej w
obecności Sztandaru,

po wykazaniu się
różnymi
umiejętnościami i po
słowach przysięgi
uczniowskie, pani
dyrektor pasowała
każdego pierwszaka
na ucznia.

W Dniu Edukacji
Narodowe "Stop
Zwolnieniom z WF-u!”,
powiedzieli nauczyciele
Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w
Wydminach. Kadra
pedagogów w tym roku
po raz pierwszy
dołączyła do Zakładu i
obok drużyny uczniów
stanęła na starcie
niepowtarzalnego
wyścigu sztafetowego.
Ich rywalem w biegu na
dystansie dwudziestu
kilometrów

był Bartłomiej Osior,
mistrz Polski
nauczycieli w
maratonie. 
Pan Bartek to trener i
mentor kolejnego
rocznika klasy
sportowej w gimnazjum
w ZSO w Wydminach.
Obecny rocznik
specjalizuje się w
biegach, więc nic
dziwnego, że wraz z
trenerem znaleźli się
na podium. Życzymy
kolejnych sukcesów.

Założenia kampanii
„STOP zwolnieniom z
w-f”
•Walka z plagą
zwolnień z WF
•Uświadamianie
rodziców na temat roli
zajęć
sportowych w życiu
dziecka
•Przekonanie jak
największej liczby
lekarzy,
by nie wypisywali
zwolnień z WF
•Wykreowanie
postrzegania sportu
jako czegoś
naturalnego
•Wsparcie warsztatowe
nauczycieli w
prowadzeniu zajęć

•Wsparcie szkół w
promowaniu się
poprzez WF
•Zajęcia WF kreujące
postawę: „Sport na całe
życie".
Aktywność fizyczna
jest jednym z
elementów leczenia
cukrzycy. 
Zwolnienia całkowite z
zajęć WF powinny być
wydawane tylko w
wyjątkowych
przypadkach.

SP

SP

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Nauczycielstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Nauczyciela
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  WIESZ CZY NIE WIESZ?

Pasowanie na
czytelników Biblioteki 

 Oczywiście w tak
pięknej miejscowości
jest rezerwat Stawi-
ńskie Łąki. Przyznam,
że nigdy o nim nie sły-
szałam. Rezerwat to
pozostałość po 2,5 tys.
ha osuszonym jezio-
rze. Występują tam
niezwykle rzadkie ga-
tunki kwiatów oraz nie-
zwykle rzadki gatunek
ptaka cietrzewia.
Interesującą historię
ma także nasz budy-
nek szkolny. Na jed-
nym z naroży budowli
widnieje bardzo cie-
kawa rzeźba przedsta-
wiająca

braci bliźnia-ków. Tę
pamiątkę po-zostawił
budowniczy szkoły,
który stracił jednego ze
swoich synów na
jeziorze Wydmińskim.
Niegdyś rzeźba
ostrzegała przed
lekceważeniem
mazurskich jezior.
 Mam nadzieje, że
przybliżyłam wam
historię naszej
miejscowości.
                Zuzanna

Piątego kwietnia we
wtorek o godzinie 9.00
na hali rozpoczął się
sprawdzian
szóstoklasisty.Każdy
uczeń, który che zdać
do następnej klasy,
musi go napisać.
Warto przypomnieć,
że to ostatni
sprawdzian

szóstoklasisty,
obecne piąte klasy już
go nie napiszą. Na hali
po raz ostatni panował
stres  i strach przed
egzaminem. Według
opinii uczniów test
okazał się nietrudny.
Trudności sprawił
jedynie test z języka
niemieckiego.

Mamy nadzieje,  że
sześcioletnie
przygotowania nie
pójdą na marne i
wyniki, które pojawią
się dwudziestego
siódmego maja czyli
dzień po dniu matki,
okażą się  dobre i
sprawią radość dla
wielu rodziców,

uczniów i nauczycieli .
Każdy, kto chce
dodatkowo sprawdzić
swoje umiejętności  z
matematyki, języka
polskiego i języka
obcego, może wejść
na stronę centralnej
komisji edukacyjnej
(CKE).
                 Łukasz M.

W dniach 22-23 marca
 pasowano na czytelni-
ków uczniów klas pier-
wszych. Część
artysty-czną
przygotowały u-
czennice z Koła Przy-
jaciół  Biblioteki. Póź-
niej uczniowie złożyli
uroczystą przysięgę.
Następnie młodzi czy-
telnicy zostali zapozna-
ni z zasadami wypoży-
czania i użytkowania

książek oraz regula-
minem biblioteki.
 Wreszcie mogli
wypożyczyć swoją
pierwszą lekturę.
Każdy nowy czytelnik
otrzymał od
bibliotekarza dyplom
pasowania na
czytelnika, zasady
dobrego czytelnika do
wklejenia do zeszytu
oraz ręcznie wykonane
przez bibliotekarza
zakładki do książek. zso

Zadaj sobie pytanie
"Czy wiem coś o Wyd-
minach?" Jakiej odpo-
wiedzi udzieliłeś? Po-
dam ci kilka informacji
na temat tego regionu.
Historia Wydmin sięga
aż XIVw. Wówczas
miejscowość nosiła ta-
jemniczą nazwę Wede-
min. O tych zamierz-
chłych czasach przy-
pominają dziś wykopa-
liska archeologiczne.
Sama miejscowość
wabi architekturą z
początków XX wieku.

W miejscowości moż-
na zobaczyć nasze
jeziora polodowcowe.
Każde jezioro, jak za-
pewniają gospodarze
Wydmin, pełne jest
różnorodnych ryb.
Ciekawą historię mają
także dwa tutejsze
jeziora: Czarne oraz
Białe.  Według legendy
pierwsze jest
kochankiem drugiego.
Zatem bardziej trwałe-
go związku ze świecą
szukać.

zso
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Ł.M

 W dniach 9-14
marca  2016 roku
została
przeprowadzona
ankieta, w której
pytani byli uczniowie
kl. 4-6. Pytanie
brzmiało: Które z
tych zwierząt masz
lub
chciałbyś/chciałabyś
mieć?  
Okazało się że
większość chciałaby
mieć psa.
Psy- według wielu
ludzi najlepszy
przyjaciel człowieka.
Najstarsze szczątki
psów znaleziono w
Mezolicie i mają ok.
6500 lat. 
Na początku były to

udomowione wilki. Z
czasem zaczęto
wyróżniać rasy. W
dzisiejszych
czasach w rejestrze
między narodowym
jest
zarejestrowanych
ponad 400 ras.
PIES bardzo
przywiązuje się do
człowieka. Dlatego
decydując się na
zakup psa,
pomyślmy, czy kiedy
ten szczeniaczek
dorośnie, nadal
będziemy go kochać.
1) Ile kości jest w
ciele psa?
Jest ich 319. To o
112 kości więcej, niż
ma ich człowiek!
2) Czy pies może
„spalić” się na
słońcu?

Niestety tak – jego
skóra może ulec
poparzeniu
słonecznemu. Psy o
jasnej sierści są
bardziej narażone na
działanie promieni
UV.
3) Jaką pies ma
normalną
temperaturę ciała?
Normalną
temperaturą ciała
psa jest ok. 38 stopni
– nieco więcej od
człowieczych 36,6.
4) Jaki jest
przeciętny puls
psa?
W zależności od
wielkości
czworonoga, jego
puls bije z
częstotliwością

80-120 uderzeń na
minutę. Puls
zdrowego człowieka
wynosi 60-80
uderzeń na minutę,
zatem prawie dwa
razy mniej.
5) Ile rodzajów
dźwięków potrafi
wydać pies?
Pies potrafi wydać z
siebie 10 różnych
dźwięków. Dla
porównania, koty
prawie sto.
6) Ile żył najstarszy
pies na świecie?
Najdłużej żył (co
zostało
udokumentowane) 
australijski pies
pasterski imieniem
Bluey. Przez 20 lat
pracował jako
pasterz. Zmarł w

wieku 29 lat i 5-ciu
miesięcy.
7) Do którego ze
swoich zmysłów
pies przykłada
najmniejsze
znaczenie?
Najsłabszym ze
wszystkich psich
zmysłów jest wzrok.
8) Czy psy widzą
kolory?
Tak, ale
„przygaszone”, w
odcieniach szarości.
Nie rozróżniają
kolorów:
czerwonego,
pomarańczowego,
zielonego i żółtego.
9) Czy psy
rozróżniają smaki?
U psa receptory
smaku umieszczone
są na czubku języka.

Czworonogi
rozróżniają smaki:
słodki, słony, gorzki i
kwaśny, lecz od
smaku potrawy
bardziej doceniają jej
zapach!
10) Który naród w
Europie trzyma w
domu najwięcej
psów?
Wbrew pozorom, nie
są to Polacy!
Najwięcej pupili
posiadają Czesi.
Psów jest 4,5
miliona, a obywateli
tego kraju – nieco
ponad 10 mln.
             Łukasz M.

Ankieta posiadanych zwierząt domowych 
czyli

co w domu naszych uczniów piszczy, szczeka, miauczy?

Łukasz Magnuszewski
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