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► na początku waszej przygody ze Staszicem czeka was krótki wyjazd integracyjny. Zwykle jest on organizowany
przez harcerzy ze szkolnej drużyny, nie
jest to jednak regułą. Trwa kilka dni,
podczas których w pięknych okolicznościach przyrody świetnie poznacie i polubicie się nawzajem.

Dostałem się do Staszica
– i co teraz?
P
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O co chodzi?
Jeden z uczniów Staszica został
na pewnej oficjalnej gali poproszony
o głos; zapytano go, za co ceni swoją
szkołę. Odpowiedział że za to, że nasze
liceum nie przeszkadza w uczeniu się.
Jest to moim zdaniem jeden z większych komplementów, jakie można
powiedzieć na temat placówki edukacyjnej. Dlaczego? Przyczyna jest prosta. Wiedza zdobyta w szkole nie jest
konkurencyjna, ponieważ z założenia
zdobywają ją wszyscy. Aby coś w życiu
osiągnąć, należy poza zwykłą, szkolną nauką samodzielnie się doskonalić.
Każdy młody człowiek z aspiracjami
zdaje sobie sprawę z tego, że grzeczna
nauka w szkole nie wystarczy.
Poza tym, okres nauki w liceum to podobno najlepsze 3 lata życia,
więc może warto by było wykorzystać
je również na dobrą zabawę, która nie
musi równać się dyskotece w klubie lub
domówce co tydzień, prawda?
W szkole
Bardzo ważną rzeczą podczas
edukacji w liceum są dobre relacje z kolegami i koleżankami z klasy. Dlatego ►

Zajęcia pozalekcyjne
Jeśli zerkniecie kilka stron dalej, dotrzecie do listy działających w naszej szkole (lub przy naszej szkole) kółek zainteresowań. Możecie zauważyć,
że nie są to tylko typowe zajęcia przedmiotowe, znajdują się tam również ciekawsze pozycje. Wiele z nich jest według mnie naprawdę godne polecenia
– i te zamierzam opisać.
Szkolne Koło Naukowe Robotyki ISKRA
To chyba jedno z bardziej interesujących zajęć. Jak sama nazwa
wskazuje, zainteresowani budują tam
własne, w pełni działające roboty peł-

Warto jednak zaznaczyć, że członkowie
koła tworzą roboty, które robią dużo
ciekawsze rzeczy niż ruch jednostajny
prostoliniowy.
ISKRA działa pod patronatem
i we współpracy z Wydziałem Elektroniki PW, w ubiegłych latach brali udział
w wielu prestiżowych konkursach
i zdobyli masę nagród w kategoriach
Freestyle, MiniSumo i LineFollower.
Nie będę ich tutaj wymieniał, bo nie
ma to większego sensu, jeśli chcecie ►

Z archiwum pasków...
rys. Hubert Kosiacki

rawdopodobnie
witano
was, drodzy pierwszoklasiści, w naszej już szkole tyle razy, że każdy z was
ma tego dość. Oszczędzę więc sobie tuszu i was nie powitam. Napiszę po prostu, że bardzo mi miło, że przyszliście,
bo lubię poznawać nowych ludzi. Dodam, że z pewnością nasza społeczność
skorzysta na tym, że do niej właśnie
dołączacie. Zakończę ten krótki wstęp
wyrazem nadziei na to, że wy również
na tym skorzystacie.
Stało się więc – jesteście w najlepszej szkole w Warszawie, najlepszej
warszawskiej szkole dziesięciolecia,
szkole, która ma tyle tytułów nadawanych przez różne państwowe i prywatne instytucje, iż nie ma najmniejszego
sensu ich tutaj wymieniać. Dla wielu
z was nauka w tym właśnie liceum była
celem ostatniego roku. Przed wakacjami większości z was udało się tu dostać,
udało się uzyskać pewność, że uda się
ów cel zrealizować. Teraz albo siedzicie na auli, na uroczystości rozpoczęcia
roku szkolnego, albo jest już to za wami.
Jesteście z siebie dumni? Jeśli tak, to dobrze. Teraz jednak nadchodzi moment,
w którym kończy się pewien etap w waszym życiu, a zaczyna kolejny. Coś się
udało osiągnąć. Nagle trzeba się zastanowić, co robić dalej. Po prostu się

uczyć? Można. Po prostu się nie uczyć?
W zasadzie też można, jest jednak
to troszeczkę, ociupinkę trudniejsze.

niące różne funkcje. Podobno zabawy
jest przy tym mnóstwo, a i nauczyć się
można wielu ciekawych rzeczy. Wielu
z was pewnie zawsze chciało konstruować coś, co jest w stanie się poruszać
albo ma nawet bardziej zaawansowane
funkcje, lub nawet już to robiła. Teraz
to marzenie może zostać spełnione.
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szą zbadać doświadczalnie kilkanaście
mniej lub bardziej znanych zjawisk fizycznych i zrobić na ich temat prezentacje. Oprócz wysiłku umysłowego, jakim
jest fizyczne opisanie zjawiska, muszą
także wykonać niezliczone ilości pomiarów, aby dowieść swych tez.
W tegorocznych rozgrywkach
staszicowa drużyna zwyciężyła polskie
eliminacje TMF i w międzynarodowym
finale na Tajwanie zdobyła srebrny medal.
Szkolne Koło Caritas
Zawsze byliście wrażliwi na los
osób, którym w życiu poszło gorzej
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Plan
szkoły

Poza tym w szkole
Niektórzy twierdzą, że w naszym liceum wiele się nie dzieje. Ja powiem, że naprawdę nie jest źle. Mogłoby
być lepiej, ale tragicznie nie jest – należy pamiętać, że w tej materii naprawdę wiele zależy od uczniów! Należy
się zorganizować, zanim ktoś nas
zorganizuje.
Samorząd uczniowski
Jeśli chcecie mieć większy
wpływ na życie szkolne, możecie spróbować dołączyć do Rządu. To jednak nie jest tak proste, jak przyjście
na kółko w czwartek czy wypełnienie
formularza. Prezydent dobiera tylu ludzi, ilu jest potrzebnych i wybiera ich
w sposób, który nie pozwala byle komu
należeć do szkolnego organu władzy.
Od razu na pewno nie pozwolą się wam
przyłączyć – warto jednak trochę się
zainteresować, Rząd zmienia się wraz
z prezydentem, którego wybierać będziemy najprawdopodobniej w zimę –
może wtedy uda się wam załapać, jeżeli
pokażecie na co was stać?		
►
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Turniej Młodych Fizyków
Mogłoby się wydawać, że w tej
sekcji piszę o kołach i zajęciach niepowiązanych z nauką. Nagle pojawia się
jednak magiczne słowo „fizyka” . Powodem, dla którego TMF został tu umieszczony jest jego wyjątkowość.
Zajęcia odbywające się w Staszicu to oczywiście nie sam turniej, ale
przygotowania do niego. Na czym on
polega? Nie jest to rozwiązywanie typowych lub nawet nietypowych zadań
obliczeniowych. Uczestnicy TMF mu-

od was? Pomagaliście lub chcieliście
pomóc sami, a nie tylko poprosić kogoś
o pomoc lub przekazać datki na organizacje charytatywne? Zatem zapewne
ucieszy was wiadomość, że w Staszicu
działa Szkolne Koło Caritas, którego
uczestnicy naprawdę pomagają potrzebującym. Co jakiś czas organizują
zbiórkę na szczytny cel połączoną z pieczeniem ciast czy, jak na Walentynki,
sprzedawaniem kwiatów, regularnie
pomagają również w nauce niepełnosprawnym dzieciom.
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I piętro
PN – Pokój nauczycielski
Se – Sekretariat
GPD – gabinet p. Dyrektor
Ra – radiowęzeł
A – Ameryka
P – pokój p. psycholog

SK
JD
Sm
biblioteka

© Young Physicists' Tournament

► to się dopytajcie. Opiekunką koła
była i raczej pozostanie p. Hanna Stachera, nauczycielka informatyki.

aula
Parking
Sa
Sp

Parter
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JD – pokój p. pedagog
Jolanty Dacko
Sm – sala multimedialna
Sa – samorządówka

SK – Staszic Kurier
St – stołówka
Sp – sklepik
Med – Pomoc medyczna
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Radiowęzeł
Każdy czujący nieodpartą
potrzebę podzielenia się z całą szkołą
swoim gustem muzycznym może próbować dołączyć do ekipy szkolnego
radiowęzła. Z pewnością potrzebują ludzi, którzy będą umilać naszej społeczności przerwy za pomocą głośników
rozmieszczonych na pierwszym piętrze.
Wiedzcie jednak, że wiąże się to z rzetelnym przychodzeniem na swoje zmiany.
Staszic Kurier
W naszej szkolnej gazecie
każdy znajdzie miejsce dla siebie. Czy
jesteś osobą uwielbiającą wyszukiwać
wartościowe informacje i przekazywać je innym, czy zapalonym młodym
dziennikarzem, czy nawet wojującym
ideologiem chcącym zarazić wszystkich swoimi poglądami, masz jakąś
nietypową pasję, którą chciałbyś opisać,
interesujesz się nowinkami ze świata nauki, czy też jesteś młodym poetą
chcącym podzielić się swą twórczością
ze światem – albo chociaż szkołą, tak
na początek? A może jesteś po prostu
kreatywny i lubisz pisać? Tak czy inaczej, znajdziesz dla siebie miejsce w Staszic Kurierze, wystarczy odrobina chęci
i szczypta umiejętności.
Spotkanie organizacyjne SK
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odbędzie się w tym tygodniu – wypatrujcie plakatów wiszących w strategicznych miejscach szkoły.
Co poza szkołą?
Nie samym Staszicem człowiek
żyje. Mam wrażenie, że do rozwijania
swoich pasji nikogo zachęcać nie trzeba
– zapewniam, że jest to w naszej szkole
jak najbardziej możliwe. Z żadnej miłości nie należy rezygnować z powodu
nadmiaru nauki, a u nas nauka nikogo nie przytłacza na tyle mocno, aby
postawić go w tego rodzaju sytuacji
tragicznej. Polecam gorąco wszelkiego
rodzaju organizacje młodzieżowe, takie
jak warszawska Tłocznia, polecam częste wyjścia do teatru, polecam udział
w niezliczonych stołecznych festiwalach artystycznych odbywających się
w innych szkołach.
Nie?

A jeżeli nie, to przecież zawsze
można zająć się matematyką albo fizyką, czyli pewnie głównie przygotowaniem do olimpiad – wszak nasza szkoła
słynie z wysokiego poziomu tego ostatniego. Przykro byłoby nie zobaczyć jak
co roku kilku pierwszoklasistów na finale OMa.
Bawcie się dobrze!
o

Jakub Mrożek

►
Drugim organem władzy jest,
jak pewnie wiecie, Senat. Składa się on
z senatorów, każda klasa ma obowiązek wystawienia jednego. Dobrą rzeczą
w Senacie jest to, że można na niego
przyjść ot tak, nikt nie zostanie wyrzucony.

Zajęcia pozalekcyjne
w Staszicu
• Rozmaite olimpijskie koła matematyczne, fizyczne, chemiczne, informatyczne
• Koło robotyki ISKRA
• Liga debatancka
• Turniej Młodych Fizyków
• Koło olimpijskie z WOS
• Kółko fotograficzne
• Koło chemiczne doświadczalne
• Koło chemiczne obliczeniowe
• Kółka biologiczne
• Praktyczne Koło Programistyczne
• Koło olimpijskie j. angielskiego.
• Bezdyskusyjny Klub Filmowy
• Osada wioślarska
• Kółko kajakarskie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koło gitarowe
Nauka łaciny
Taniec towarzyski
SKS Piłka Nożna
SKS Piłka Koszykowa
SKS Piłka Siatkowa
Koło Brydżowe
Koło Linuxowe
Etyka
Kółko szantowe
Chór
Harcerstwo
Ratownictwo Medyczne
Konsultacje z wielu przedmiotów
Zajęcia uzupełniające do matur
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Wszystkich chętnych, dysponujących poczuciem humoru lub nie, zachęcamy do dołączenia do ekipy Staszic Kuriera! Zapraszamy szczególnie tych, którzy
chcieliby spróbować swoich sił i rozpocząć zdobywać doświadczenie jako dziennikarze, felietoniści, korektorzy czy graficy.
Jeśli masz ciekawe pomysły, lubisz pisać, rysować lub po prostu masz
jakieś hobby czy rozległą wiedzę z jakiejś dziedziny i chciałbyś się nią podzielić
– pisz do nas! Czekamy na Was wszystkich, bo Staszic Kuriera tworzy i tworzyć
będzie cała społeczność XIV LO! Piszcie na kurier@staszic.waw.pl

kurier.staszic.waw.pl

Staszic Kurier

XIV Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica
ul. Nowowiejska 37a
02‒010 Warszawa
kurier.staszic.waw.pl
kurier@staszic.waw.pl
Nakład: 180 egzemplarzy
Wydano dzięki uprzejmości
Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców.

Redaktorzy naczelni
Maksymilian Jabłecki
Michał Radek
DTP
projekt graficzny

Korekta

Joanna Mazurek
Grzegorz Sołdatowski

Stali współpracownicy

Przemysław Brzęczkowski
Michał Kazaniecki
Igor Kotrasiński
Jakub Mrożek
Maria Sieńko
Jan Szuster
SzB
Trucker

Grafika

Karolina Leszczyńska
Agnieszka Wasek

Michał Radek
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, jak również zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego i skracania tekstów oraz zmiany nagłówków i tytułów, a także odmowy publikacji nadesłanych materiałów.
Dostarczenie materiałów oznacza akceptację powyższych warunków, chyba że autor wyraźnie zaznaczy inaczej.

Fotografia na okładce: Mateusz Dziurzyński

Wstąp do ekipy
Staszic Kuriera!

