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oczekiwaniu na wiosnę proponujemy Wam lekturę naszej szkolnej gazetki, w której znajdziecie garść informacji, odrobinę
faktów związanych z życiem szkoły oraz wiele mnóstwo humoru oraz ciekawych wywiadów i opinii. Życzymy przyjemnej
lektury!!!

Awansowaliśmy o 101 miejsc!!!
10 stycznia 2017 r. w Auli Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego odbył się finał
XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przeprowadzanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Wtedy też uczniowie, dyrektorzy szkół
i wszyscy zainteresowani zostali zapoznani z listą
najlepszych liceów i techników w Polsce.
Ranking ten, oceniany przez Kapitułę ekspertów
w dziedzinie edukacji, ocenia licea za pomocą
trzech kryteriów:
- sukcesów szkoły w olimpiadach
- wyników matury z przedmiotów obowiązkowych
- wyników matury z przedmiotów dodatkowych.
Do sporządzenia rankingu wykorzystuje się dane
ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.
Bardzo miło nam jest donieść, iż nasza szkoła
– ZSiPO im. Zbigniewa Herberta uzyskała tytuł
„Brązowej Szkoły 2017”!!! Taki zaszczytny tytuł
jest związany z faktem, iż bełchatowski Herbert w
rankingu „Perspektyw” znalazł się na 378 miej-
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scu!!! To ogromny sukces nie tylko samych maturzystów, lecz również nauczycieli przygotowujących młodzież do egzaminu maturalnego. Warto
również wspomnieć, że to awans naszej szkoły
aż o 101 miejsc wobec wyników rankingu z roku
2016!!!

II Sesja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
We wtorek 14 marca 2017 roku uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w II Sesji Wyjazdowej Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, której głównym
organizatorem było Łódzkie Towarzystwo Naukowe a w szczególności Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Miejscem
konferencji była sala widowiskowa PGE Giganty
Mocy. Wykłady prowadzone były przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego.
Uczniowie uczestniczyli w 4 wykładach. Pierwszy
z nich dotyczył przede wszystkim wulkanów
i nosił tytuł: „Wulkany, klimat, człowiek – relacje
środowisko przyrodnicze – człowiek” a jego
autorem był prof. UŁ dr hab. Piotr Czubla. Następnie uczniowie poznali wiele nowych informacji o Wietnamie, Kambodży i Laosie uczestni-
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cząc w wykładzie „Wietnam, Kambodża, Laos
– różne drogi rozwoju społeczno-gospodarczego.
Fakty i refleksje podróżnicze” autorstwa pani
prof. UŁ dr hab. Agnieszki Rochmińskiej.
Po przerwie nastąpił drugi blok wykładów,
podczas którego zainteresowani mogli usłyszeć
kilka faktów i mitów na temat gazów cieplarnianych w atmosferze, biorąc udział w wykładzie:
„Gazy cieplarniane w atmosferze – fakty i mity”,
który to odczyt przygotował pan dr Włodzimierz
Pawlak.
Ostatni wykład związany był z omówieniem magicznych miejsc i historii jednego z największych
miast świata - Nowego Jorku a nosił tytuł: „Oblicza Nowego Jorku – magiczne miejsca”, którego
autorem był pan dr Sławomir Kobojek.

„Dorosłość czeka,
a to chyba gorszy test
niż matura…”
– wywiad z A. Wdowiak

„…chciałabym mieć swój
udział w reprezentacji
Polski…”
– wywiad z Julią Gryś
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Mnogość tematów podjętych
w czasie sesji spowodował,
że było to dla uczniów niezwykle ciekawe i ekscytujące spotkanie z nauką. Dlatego wszyscy
z niecierpliwością wyczekują
na kolejną sesje wykładów,
ponieważ pozwalają one w inny
sposób zdobyć przydatną wiedzę.
Aleksandra Szymańska
i Aleksandra Rostojek kl. IIB LO

