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Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018

język polski
prof. Aneta Jarosińska, wychowawczyni klasy 1a 
prof. Anna Łukawska, wychowawczyni klasy 2a

prof. Joanna Trojanowska-Kołodziejczyk, wychowawczyni klasy 2b 
prof. Ewa Zając, wychowawczyni klasy 1b

język angielski

prof. Aleksandra Nałęcz-Zienkiewicz, wychowawczyni klasy 3a

język niemiecki

prof. Jolanta Dziewulska
prof. Małgorzata Jojdziałło-Odrobińska 

prof. Agnieszka Brzozowska 
prof. Agnieszka Grądzka 
 

język rosyjski

prof. Marzena Nalewajek-Grzankowska 

język włoski
prof. Anna Adamczewska, wychowawczyni klasy 3b
prof. Beata Hanula
prof. Alessandra Tomasello 

prof. Ilona Oleksiak
prof. Małgorzata Piskorz 
 

matematyka
prof. Alicja Dąbrowska, wychowawczyni klasy 1e

prof. Małgorzata Strońska 
prof. Kinga Szkurłat

język łaciński

prof. Agnieszka Piasecka, wychowawczyni klasy 1f

prof. Bożena Lesiuk

prof. Monika Tucholska, wychowawczyni klasy 3c 

prof. Joanna Trojanowska-Kołodziejczyk, wychowawczyni klasy 2b 
prof. Ewa Zając, wychowawczyni klasy 1b

prof. Ararat Zakarian

prof. Ewa Kniaziołucka, wychowawczyni klasy 3d
prof. Bogdan Madej  – dyrektor szkoły

prof. Anna Gdak, wychowawczyni klasy 3e 

prof. Grzegorz Trochim 

wiedza o kulturze

historia i wiedza o społeczeństwie

Grono pedagogiczne
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Grono pedagogiczne

prof. Teresa Łaska, wychowawczyni klasy 2d
prof. Jadwiga Wołowska, wychowawczyni klasy 3f

fizyka

chemia
prof. Danuta Dąbrowska, wychowawczyni klasy 3g
prof. Justyna Bieńkowska, wychowawczyni klasy 2f

prof. Anna Wieloch-Borowicz, wychowawczyni klasy 1d
prof. Mariola Borzyńska – wicedyrektor szkoły

biologia

informatyka

prof. Barbara Foss, wychowawczyni klasy 1c
prof. Małgorzata Rutkowska

prof. Ewa Stawczyk

geografia

prof. Joanna Grabowska-Górniak

prof. Michał Kowalczyk
prof. Renata Tula 
prof. Łukasz Wojciechowski, wychowawca klasy 2c

ks. Łukasz Olszewski 

prof. Monika Tucholska, wychowawczyni klasy 3c

prof. Agnieszka Korona-Ignatowicz

prof. Jacek Burzyński 
prof. Małgorzata Buksakowska, wychowawczyni klasy 2e

prof. Stanisław Korboński 

pedagog szkolny
prof. Katarzyna Lipska

wychowanie fizyczne

religia

podstawy przedsiębiorczości

edukacja dla bezpieczeństwa

prof. Sylwia Glura 
psycholog szkolny

biblioteka
prof. Jadwiga Gaudasińska 
prof. Ewa Jasiczek 
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Matura 2017 

Matura 2017 
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rozszerzone zajęcia edukacyjne: język polski – od klasy 1, historia – od klasy 2, wos – od klasy 2 
zajęcia uzupełniające: przyroda – od klasy 2 
języki obce: język angielski i jeden do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski 

Klasa B 
rozszerzone zajęcia edukacyjne: język włoski – od klasy 1, język angielski – od klasy 1, język polski – 
od klasy 2 
zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo – od klasy 2, łacina – klasa 2 

Klasa C 
rozszerzone zajęcia edukacyjne: matematyka – od klasy 1, fizyka – od klasy 2, 

Klasa A 

informatyka – od klasy 2 
zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo – od klasy 2 
języki obce: język angielski i jeden do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski 

Klasa D 

Klasa E 

rozszerzone zajęcia edukacyjne: matematyka – od klasy 1, geografia – od klasy 2 
zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo – od klasy 2, ekonomia w praktyce – klasa 2 
geografia z elementami statystyki i matematyki – klasa 2 
języki obce: język angielski i jeden do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski 

Klasa F 
 rozszerzone zajęcia edukacyjne: matematyka – od klasy 1, geografia – od klasy 2 
zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo – od klasy 2, ekonomia w praktyce – klasa 2 
geografia z elementami statystyki i matematyki – klasa 2 
języki obce: język angielski i jeden do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

rozszerzone zajęcia edukacyjne: matematyka – od klasy 1, biologia – od klasy 2, chemia – od klasy 2 
zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo – od klasy 2 
języki obce: język angielski i jeden do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski 

Klasy pierwsze

Klasy pierwsze
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Wspomnienia z Murzasichla

 Moim zdaniem najlepszym wyjściem w góry był wjazd na Gubałówkę, a następnie zjazd                

z Szymoszkowej. Tego dnia góry były jeszcze w miarę widoczne, więc w trakcie jazdy kolejką mogliśmy 

obserwować ładne, zielone tereny ze szczytami w tle. W dodatku mieliśmy sporo czasu wolnego                

w Zakopanem, mogliśmy zatem iść na kawę czy zjeść typowego góralskiego oscypka.

Przez  pogodę nie odwiedziliśmy Doliny Chochołowskiej. Zamiast tego mieliśmy wycieczkę 

objazdową. 

 Gdy tylko dojechaliśmy na miejsce, zachwycił mnie widok gór. Bardzo lubię górskie 

krajobrazy, więc byłam wniebowzięta, bo kiedy wyjrzałam przez okno mojego pokoju, roztaczała się    

z niego piękna panorama Tatr. Niestety, już po dwóch dniach naszego pobytu góry zniknęły. 

Nieprzerwanie padał deszcz i towarzyszyła mu tak gęsta mgła, że nic nie było widać – żadnego 

szczytu.  Jednak mimo tej wiecznej ulewy staraliśmy się nie narzekać i dużo uśmiechać. Większą część 

dnia spędzaliśmy w ośrodku, pijąc herbatę i rozmawiając ze sobą. Po obiedzie czy kolacji można było 

skorzystać z basenu. Był to świetny pomysł na regenerację  po poranku spędzonym w górach. 

17 września 2017 roku   rozpoczął się wyjazd integracyjny klas pierwszych. Moje pierwsze 

wrażenie nie było zbyt dobre – gdy tylko dotarliśmy na miejsce zbiórki, okazało się, że autokar jest 

niesprawny i musimy czekać na inny. Zaczynało padać i ochładzać się. Był to dość zimny poranek jak na 

wrzesień. Każdy, kto mógł, chował się do samochodu, inni otulali się kocami, jeszcze inni załatwiali 

sobie ciepłe napoje, bo temperatura wciąż spadała. 

Wyjazd integracyjny
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 Innym bardzo ciekawym dniem był 

dzień zajęć z panią psycholog Sylwią Glurą. 

Spodziewałam się zajęć polegających na 

powtarzaniu swoich imion, czyli mało ciekawych, 

a ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że były 

naprawdę interesujące. Musieliśmy dużo ze sobą 

współpracować, by dobrze rozwiązać wszystkie 

zadania. Dzięki temu nauczyliśmy się komunikacji              

i zrozumienia dla swoich odmiennych poglądów. 

Najśmieszniejszym zadaniem była chyba 

ochrona jajka. Trzeba było tak je owinąć                       

i unieruchomić, by po spadku z 3 metrów nie 

stłukło się. Chociaż udało się to tylko dwóm 

grupom, wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy 

przy tym poleceniu. Każdy mógł się poczuć jak 

mały budowniczy i trochę poeksperymentować.

 Sara Limongi, klasa 1b            

 Ostatnią wycieczką był spacer po Dolinie 

Kościeliskiej. Oczywiście cały czas padało, lecz 

właśnie ze względu na pogodę tę wyprawę 

zaliczam do magicznych. Rzadko, kiedy pada 

deszcz, ludzie wychodzą, by pozwiedzać. Zwykle 

czeka się do dnia, w którym wyjdzie słońce. 

Według mnie to nawet lepiej, że szliśmy                       

w dżdżysty, chłodny dzień, bo mieliśmy okazję 

zobaczyć tę dolinę w zupełnie innej odsłonie. 

Najprzyjemniejszym momentem tej eskapady 

był moment, w którym musieliśmy się zatrzymać, 

ponieważ przechodziły kozy i owce. Dla mnie, 

jako miastowej dziewczyny, było to niezapo-

mniane przeżycie zobaczyć te zwierzęta w ich 

naturalnym środowisku.  

 Wyjazd, mimo niesprzyjającej pogody, 

był udany. Sądzę, że częściej powinno się 

wyjeżdżać właśnie w takie zaciszne miejsca, by 

móc poprzyglądać się z bliska przyrodzie, której 

na co dzień nie zauważamy w naszym mieście.

Wyjazd integracyjny
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Dominika Ulejczyk



11

Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

 14 października 2017 roku, w Dniu Komisji Edukacji Narodowej, w obecności 

nauczycieli i rodziców, klasy pierwsze złożyły uroczyste ślubowanie. 

Po części oficjalnej zebrani obejrzeli krótki film przygotowany przez klasę 1a, oparty na 

motywach kreskówki „Scooby Doo, gdzie jesteś?”. W roli groźnego profesora przestępcy wystąpił 

gościnnie pan prof. Ararat Zakarian. Poniżej kadry z filmu:

Profesor Zakarian?!Profesor Zakarian?!

Czy ma nam pani coś do powiedzenia 
o acetonie w piwnicy?

Czy ma nam pani coś do powiedzenia 
o acetonie w piwnicy?

Duchy w naszej szkole? 
Z tym się jeszcze proszę Państwa nie spotkałem.

Duchy w naszej szkole? 
Z tym się jeszcze proszę Państwa nie spotkałem.
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Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
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Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

  8 listopada 2017 roku świętowaliśmy 

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. 

Tego dnia uczniowie utrwalali wiedzę na temat 

zdrowego żywienia, technik sporządzania 

niskokalorycznych potraw i produktów z upraw 

ekologicznych.

W małej  sa l i  g imnastycznej  pojawiło s ię 

dziewiętnaście straganów, na których uczniowie 

poszczególnych klas prezentowali i sprzedawali 

przygotowane przez siebie potrawy. Wśród wielu 

smakołyków można tam było znaleźć na przykład 

ciasteczka owsiane, brownie z fasoli, smoothie 

warzywne lub owocowe czy przepyszne gofry                 

z dyni. Godne polecenia były również soki 

owocowe oraz sałatki i surówki. Niektóre potrawy 

sporządzano na miejscu, żeby ciepłe trafiały do 

kupujących. Uczniowie bardzo zadbali o estetykę 

prezentowanych dań, by skusić potencjalnych 

konsumentów, a tym samym zebrać więcej 

pieniędzy i głosów podczas późniejszej oceny.

Uzupełnieniem Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania były wykłady o zdrowym 

odżywianiu prowadzone przez panią Aleksandrę Sawicką, pracowniczkę Państwowego Powia-

towego Inspektoratu Sanitarnego m.st. Warszawy. Prelegentka wyjaśniła nam wiele kwestii 

dotyczących tej problematyki i zależności pomiędzy żywieniem a zdrowiem człowieka.

Na godzinę przed zakończeniem jarmarku specjalne jury oceniało poszczególne stoiska. W skład jury 

weszli uczniowie: Hanna Morawska, Zuzanna Pstrągowska i Jacek Urbanowski. Pod uwagę wzięto 

między innymi następujące kryteria: zróżnicowanie menu, prezentację potraw oraz sumę pieniędzy 

zebranych przez daną klasę.

Zuzanna Pstrągowska, klasa 1b

 Największą kwotę, tj. 437,50 zł, uzbierała klasa 2e. Wszystkie klasy zebrały łącznie 2.357,11 

zł. Pieniądze ze zbiórki zostały przeznaczone na zakup aparatu słuchowego dla potrzebującego 

dziecka.

Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
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Dzień Patrona 

Fundator nagród 
Italmex Sp. z o.o. 
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Dzień Patrona

Dzień Patrona 

Uwaga: lekcje w tym dniu odbywają się normalnie:

– w godz.  w klasach pierwszych8:15–10:45

– w godz.  w klasach drugich i trzecich8:15–11:45

Program Dnia Patrona:

Godz. 8:15 – klasy trzecie rozstawiają bufety w małej sali gimnastycznej.

Każda klasa powinna przygotować urnę, do której uczniowie klas pierwszych i drugich 

będą wrzucali karteczki, jeśli bufet przypadnie im do gustu (karteczki do głosowania 

wydaje wychowawca).

Ta trzecia klasa, która zbierze największą liczbę głosów, wygrywa konkurs na 

najlepszy bufet.

Bufety działają w godz.  (potem klasy sprzątają).8:15–12:00

Godzina 11:00 – OFICJALNE ROZPOCZĘCIE PIERWSZEJ CZĘŚCI IMPREZY

– konkurs wiedzy o Patronie dla klas pierwszych – konkurs poprowadzi pani prof. Ewa 

Kniaziołucka

– rozstrzygnięcie konkursu – nagrody

Godzina 11:45–12:00 – ostatnia możliwość skosztowania czegoś w bufecie  i oddania 

głosu na najlepszy bufet

Godzina 13:30

Rozstrzygnięcie konkursów:

– najlepsze przedstawienie (klasy drugie)

– najlepszy bufet (klasy trzecie)

– najlepszy plakat promujący szkołę (na każdym poziomie nauczania jedna nagroda)

Godzina 12:00 – OFICJALNE ROZPOCZĘCIE DRUGIEJ CZĘŚCI IMPREZY

– wystąpienia klas drugich, dotyczące historii naszej szkoły:

·  – skecz klasy 2egodz. 12:45

·  – klasa 2d – turniej wiedzy ogólnejgodz. 12:15

– prezentacja konkursu na najlepszą recenzję wybranej książki (konkurs zorganizowany 

przez Bibliotekę)

·  – wiersz w rytmie rapu, przygotowany przez klasę 2cgodz. 13:00

Godzina 13:10 – głosowanie na najlepsze wystąpienie drugiej klasy. Uczniowie 

otrzymają karteczki do zapisania klasy, która powinna wygrać według ich uznania.

·  – film klasy 2fgodz. 12:50

·  – film klasy 2b pt. „Nasi nauczyciele w czasach swojego liceum”godz. 12:35

·   – film klasy 2a pt. „Gdzie jest biol-chem?”godz. 12:05

14 listopada obchodziliśmy coroczne Święto Szkoły, czyli Dzień Patrona – Jarosława Dąbrowskiego.

Fundatorami nagród dla zwycięzców była Rada Rodziców przy XXXVII LO oraz firma 

Italmex Sp. z o.o., importer doskonałych włoskich produktów spożywczych.
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Koncert kolęd
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 Koncert kolęd przygotowywany przez panią prof. Agnieszkę Koronę-Ignatowicz oraz 

księdza Łukasza Olszewskiego można nazywać już naszą szkolną tradycją.  Koncert, jak zwykle z nim 

bywa, odbył się w dużej sali gimnastycznej, a wzięli w nim udział wszyscy uczniowie, nauczyciele                   

i pracownicy szkoły. W tym roku nad całością, czyli wokalem, programem i instrumentalistami, 

czuwała niezastąpiona Jagoda Jaskot, uczennica klasy 2c. Usłyszeliśmy wiele pięknych utworów w 

wykonaniu tradycyjnym i nieco zmienionym, co spotkało się z wielkim aplauzem. Wzruszyliśmy się 

przy „Nie było miejsca”, żeby później bawić się niczym na dyskotece przy „All I Want for Christmas Is 

You”.

Dziękujemy wszystkim występującym za chęci i zaangażowanie. Oto oni:

Klasy trzecie: 

Ania Bobko, Marcin Grabiński, Stanisław Grabowski, Mikołaj Kucharski, Zosia Rubin, Wojciech 

Kowalik, Ania Kopeć, Ania Rębelska

 Klasy drugie: 

Laura Wrońska, Karolina Olczak, Szymon Tlaga, Zosia Swendrak, Oliwia Domaszewska, Oliwia Świtaj

Iga Banasiewicz, Agnieszka Płatek, Natalia Grzyb, Magda Święcicka, Marzena Bolc, Jagoda Jaskot, 

Karolina Radziuk, Jacek Urbanowski, Julia Jarosz, Cezary Brodowski, Zuzia Bekta, Jakub Kokoszka

Marzena Bolc, klasa 2a

Klasy pierwsze: 

Całość prowadził Kamil Saramowicz. 

Koncert kolęd

Koncert kolęd
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COOL-TURA-lne Dąbro
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COOL-TURA-lne Dąbro
Wieczór artystyczny w Dąbrowskim

Pierwsza część koncertu zaczęła się kilka minut po 18:00. Jako pierwsza na scenie pojawiła się Julia 

Pietrzak (2d), prezentując swój talent wokalny – podczas jej występu goście wznieśli swoje latarki            

w górę i poruszali nimi w rytm piosenki Beyoncé „Halo”. Natalia Grzyb (2a) zaśpiewała „Mad World” 

oraz „Blue”. Marzena Bolc (2a) zaprezentowała nam nagrodzone gromkimi brawami utwory „Miłość 

w Portofino” oraz „Byłam różą”, a Laura Wrońska – „You Raise Me Up”. W duecie wystąpiły Paulina 

Michalska i Karolina Urbala (3f), które prezentowały akustyczną wersję piosenki Micromusic „Takiego 

chłopaka” oraz – wraz z Zosią Rubin (3f) – „Ex's and Ohs”. Później oglądaliśmy przepiękny występ Zosi 

Rubin i Marcina Grabińskiego (3c), którzy wykonali utwory „Don't Know Why” i „Champagne Kisses”.
Drugą część występów rozpoczął Wojtek Kowalik (3f), prezentując performance, który został 

nagrodzony wielkimi oklaskami publiczności. Czarek Brodowski (2b) recytował nam zarówno swoje 

wiersze, jak i „ ę Ordona” Adama Mickiewicza. Na akordeonie zagrał dla nas Szymon Tlaga (1c), Redut

w którego wystę żowali się wszyscy zebrani, klaszcząc w dłonie w rytm muzyki. Jagoda p zaanga

Jaskot zaśpiewała cztery piosenki, w tym dwie swojego autorstwa. Na koniec wystąpił zespół 

Dopamine w składzie: Maja Gajewicz (3a) – perkusja, Marcin Grabiński (3c) – gitara elektryczna i Jakub 

Józwowicz – gitara basowa. Nie sposób było się nie poruszać w rytm granych przez nich piosenek. 
Głównymi organizatorkami były Dagmara Włoczewska(2c) i Jagoda Jaskot (2c), które od tygodni 

przygotowywały ten wyjątkowy wieczór. Nie można tu pominąć ciężkiej pracy sekcji technicznej – 

Staśka Grabowskiego (3a), Antka Grabowskiego (1f) i Mikołaja Kucharskiego (3c). Poza tym w orga-

nizację wieczoru włączyło się mnóstwo uczniów, przeważnie z klasy 2c, za co niezmiernie im 

dziękujemy. To wydarzenie zdecydowanie było wielkim sukcesem, na którego powtórkę niecierpliwie 

czekamy. 
Jagoda Jaskot, kl. 2c 

 23 lutego 2018 roku odbyła się II edycja wieczoru artystycznego COOL-TURA-lne Dąbro,               

w czasie którego uczniowie naszej szkoły mogli zaprezentować swoje talenty.
Już od godziny 16:30 pierwsi odwiedzający podziwiali wernisaż młodych artystów.  Wchodząc do 

pomieszczenia, można było usłyszeć dźwięki fortepianu ustawionego w rogu sali. Na wystawie 

zaprezentowano kolorowe prace Michaliny Doniec (2f), rysunki Alicji Kaźmierczak (2f), wymagające 

niezwykłej precyzji modele Mikołaja Kucharskiego (3c), a także dokładne rzuty i szkice Joanny 

Tokarskiej (3c). Ścianę zdobiły również wiersze Michała Szeląga (2c) i zdjęcia wykonane przez Magdę 

Urbańską (2b). Uwagę przykuwały piękne obrazy Kacpra Madzio (2b).
W dużej sali panował przyjemny nastrój. Ściany pokryte zostały granatowym materiałem 

przyozdobionych jasnymi światełkami. W pomieszczeniu ustawiono stoliki ze świecami, przy których 

mogli przysiąść goście, by przy filiżance kawy podzielić się wrażeniami z wystawy. W czasie przerw 

goście mogli skorzystać z darmowego bufetu, który mieścił się w holu oświetlonym przez lampki.
Około godziny 17:20 na scenie pojawił się Pan Dyrektor Bogdan Madej, który serdecznie powitał 

zebranych gości. Na początku obejrzeliśmy spektakl na motywach „Rybki Canero” Juliusza 

Machulskiego wystawiony przez naszych kolegów z Teatru Nie–Na–Żarty.

COOL-TURA-lne Dąbro








































































































































