
W DRUGĄ SOBOTĘ KWIETNIA 
ZORGANIZOWALIŚMY   W NA-
SZEJ SZKOLE „DNI OTWARTE”. 
UCZNIOWIE KOŃCZĄCY ÓSME 
KLASY MIELI MOŻLIWOŚĆ 
ZOBACZENIA XIII LO I   
ZAPOZNANIA SIĘ Z PROFILAMI 
KLAS, A  PRZEDE WSZYSTKIM 
POROZMAWIANIA Z NAUCZY-
CIELAMI I Z NAMI. FREKWEN-
CJA DOPISAŁA I TO 
NADSPODZIEWANIE.  
MOŻEMY CHYBA LICZYĆ, ŻE 
W NOWYM ROKU SZKOLNYM 
POJAWI SIĘ W „TRZYNAST-
CE” SPORA LICZBA NOWYCH 
WYCHOWANKÓW. 

CAŁOŚĆ TEKSTU NA STR. 2-3

Drodzy 
Czytelnicy!

MPrzed nami Święta 
Wielkanocne i krótka 
przerwa w nauce, ale 

nie dla wszystkich. Nasi naj-
starsi uczniowie zaraz przy-
stąpią do egzaminu dojrzało-
ści i mimo, iż zostało im nie-
wiele czasu, to nie jest jeszcze 
za późno na prawidłowe przy-
gotowania z pomocą skutecz-
nych metod nauki i zapamię-
tywania. Zostały one opisane 
przez Kornelię Szkudlarek 
z 3a i być może przydadzą się 
niejednemu z maturzystów, 
zmagającym się z nadmiarem 
materiału do powtórzenia. 
Jednak wraz z odejściem naj-
starszego rocznika do szko-
ły przychodzi nowy. Dlatego 
9 kwietnia w naszym liceum 
odbyły się dni otwarte. Więk-
szość z nas w nich uczestni-
czyła, by oprowadzać przy-
szłych licealistów i opowiadać 
im o wybranych przez nich 
profilach. Nasi dziennikarze 
również zjawili się tego dnia 
w murach “trzynastki”, by za-
chęcać aspirujących humani-
stów do dziennikarstwa. Re-
lacje i zdjęcia z tego wydarze-
nia można zobaczyć na stro-
nach 2 i 3. 

I choć życie dla nas toczy 
się teraz normalnie, to nie 
wolno nam zapominać o  

trwającej wojnie w Ukrainie. 
Pomoc naszym wschodnim 
sąsiadom jest nadal potrzeb-
na, dlatego warto dowiedzieć 
się, co i jak można zrobić. A o 
to co w obecnej sytuacji robi 
szkolny wolontariat, Pa-
nią Dorotę Duszyńską za-
pytała Julia Sztompka z 2a.  
Na koniec redakcja Nowego 
Szlifu pragnie życzyć nauczy-
cielom, uczniom i wszystkim 
pracownikom szkoły spo-
kojnych, rodzinnych Świąt 
Wielkanocy. Wytchnienia od 
codziennych obowiązków 
i radości z przebywania z bli-
skimi. Abiturientom dodat-
kowo życzymy połamania 
piór i szczęścia w tematach 
maturalnych, mamy nadzieję, 
że wszystkim Wam egzamin 
pójdzie koncertowo. Trzyma-
my kciuki! 

Karina Kosmalska 2a,
redaktorka naczelna

Nowy Szlif
Periodyk klas dziennikarskich Liceum Ogólnokształcącego nr XIII im. Aleksandra Fredry tworzony przez uczniów klas Ia, IIa, IIIa oraz IIIi
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Nasza szkoła wzięła udział 
w niedawno zakończonej zbiór-
ce dla mieszkańców Lwowa. 
- Działali wszyscy, uczniowie 
i nauczyciele. Jako opiekun 
samorządu, uczestniczyłam 
wcześniej w spotkaniu organi-
zowanym przez Departament 
Edukacji przy Urzędzie Miasta 
Wrocławia. Otrzymałam infor-
mację o potrzebach i sposobie 

pomocy. Zbieraliśmy żywność, 
środki czystości, środki higieny 
osobistej, środki opatrunkowe, 
koce, materace i żywność dla 
maluszków – mówi  Duszyńska. 
Wszystkie potrzebne rzeczy 
udało się zebrać i dostarczyć do 
Lwowa. Zaangażowanie zostało 
docenione podziękowaniami od 
urzędników, miejskich radnych 
i organizacji pozarządowych.  

Warto się poznać 
Oczywiście nie tylko wo-

lontariusze mogą pomóc. Każ-
dy z nas może zrobić coś dla 
uchodźców. Oprócz pomocy 
materialnej, takiej jak dostar-
czenie najpotrzebniejszych ar-
tykułów (produkty do higieny, 
odzież, żywność długotermino-
wa, karma dla zwierząt) może-
my przede wszystkim emocjo-
nalnie wesprzeć naszych kole-
gów. Potrzebna jest im pomoc 
w komunikacji, zaaklimatyzo-
waniu się oraz w nadrobieniu 
różnic programowych.

Zapraszamy do grupy 
wsparcia 

Jednak wolontariat nie przy-
staje tylko na tym. „Trzynastka” 
utworzyła grupę wsparcia dla 
Ukraińców i wyłoniła 3 liderów. - 
Ma to pomóc w jak najszybszym 

włączenie młodzieży ze 
wschodu we wrocław-
skie życie szkolne. Na razie 
przeprowadziliśmy wstęp-
ne spotkanie z chętnymi 
wolontariuszami. Czekamy 
na szkolenie i wskazówki 
z Młodzieżowej Rady Mia-
sta - tłumaczy pani Dorota. 
Grupa jeszcze w pełni nie 
zaczęła działać, ale ucznio-
wie już chętnie angażują się 
w to, by nasi nowi koledzy 
czuli się u nas komfortowo. 
- Nasza młodzież traktuje 
nowoprzybyłych z atencją, 
troszczy się o nich, wspól-
nie spędza czas i próbuje 
przełamać barierę języko-
wą. Chyba ukraińskie dzieci 
czują się tu dobrze, to widać.

Julia Sztompka 2a

Załoga na schwał! 

Organizacja imprezy spo-
czywała na barkach peda-
gogów i uczniów. Na kory-
tarzach, był nie tylko słod-
ki poczęstunek, ale też tosty 
z serem, kawa herbata i woda. 
Młodzież przygotowała pla-
katy i ulotki poszczególnych 
klas, chętnie odpowiadała na 
wszystkie pytania i oprowa-
dzała po każdym zakamarku 
szkoły. - Dostałem wiele, bar-
dzo wiele głosów od odwiedza-
jących, że mamy świetnych 
uczniów, niezwykle  zaanga-
żowanych, zorientowanych 

i pomocnych. Mogę powie-
dzieć, że nauczyciele i nasi 
wychowankowie spisali się 
znakomicie i dziękuję za to 
– mówi Pitura i dodaje, że od 
lat nie było tak udanych „Dni 
Otwartych” w naszej szkole.  
To spotkanie miało jeszcze je-
den ważny i pozytywny ak-
cent,  wielu z nas ma bowiem 
pewne opory, by  rozmawiać  
z nieznajomymi. Taki dzień 
dał nam możliwość pokonania 
własnych barier. Uczniowie 
klas ósmych też często byli 
onieśmieleni więc, by pomóc 
im, trzeba było zapomnieć 
o swoich słabościach. 

Olaf Karel 2a
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To była pracowita, ale udana 
sobota. 9. kwietnia zaprosi-
liśmy w nasze progi mło-
dzież, która lada moment 
skończy podstawówkę. 
Mogła zobaczyć nasze pra-
cownie, laboratoria, posłu-
chać o historii „trzynast-
ki”, a przede wszystkim 
porozmawiać z nauczyciela-
mi i uczniami. Teraz trzyma-
my kciuki za ich majowy eg-
zamin końcowy.

MMnie i moim kolegom 
z klasy 1a przypadło 
opowiadanie gościom 

o warsztatach dziennikar-
skich i medialnych. Przygo-
towaliśmy materiały audio-
wizualne z klas profesor Be-
aty Cichoń, które wyświetla-
liśmy na ścianie. Każdy mógł 
też wziąć egzemplarz Nowego 
Szlifu, który na tę okoliczność 

z gazety cyfrowej, przemienił 
się w gazetę papierową. Zain-
teresowanie było tak duże, że 
już po godzinie czuliśmy zmę-
czenie. Jednak ciekawość, być 
może naszych przyszłych 
kolegów, była tak szczera, że 
warto było się trudzić. 

Progi najważniejsze 
Wielu z przybyłych do 

XIII LO dopytywało o klasy 
prawnicze, architektonicz-
ne i dziennikarskie. - Goście 
pytali też o to jakie będą progi 
-  czyli jaką minimalną liczbę 
punktów trzeba będzie zdo-
być, by dostać się do „trzy-
nastki”. My tego jeszcze nie 
wiemy, bo to zależy od wyni-
ków egzaminów ośmiokla-
sistów. Konkurencja będzie 
duża, bo w przyszłym roku 
szkolnym do liceów ruszy pół-
tora rocznika więc obawy o to, 
czy wystarczy miejsc, są uza-
sadnione – wyjaśnia Piotr Pi-
tura, p.o. dyrektora XIII LO. 

Minął już ponad miesiąc od rozpoczęcia wojny 
w Ukrainie. Wolontariusze pracują pełną parą, aby  
pomóc napływającym uchodźcom, ale mimo iż zgłosi-
ło się wielu ochotników, do pomocy przyda się każda 
para rąk. Nasz szkolny wolontariat prowadzi Dorota 
Strutyńska-Duszyńska, która opowiada nam co, my, 
młodzież XIII LO już zrobiliśmy i co jeszcze możemy 
zrobić. 

POMOCNA DŁOŃ

OTWORZYLIŚMY SIĘ 
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Nauka jest głębsza i bardziej 
trwała, gdy jest pełna wysiłku. 
Przyswajanie wiedzy, które 
przychodzi z łatwością  jest 
jak pisanie na piasku - efekt 
szybko zniknie. Dlatego warto 
zapoznać się z metodami, 
które sprawią, że nasz wysiłek 
nie pójdzie na marne, zaosz-
czędzimy nie tylko czas, ale 
i trud wkładany w codzienne 
„wkuwanie”. 

Marty Lobdell był wykładow-
cą w Pierce College w stanie Wa-
szyngton przez 40 lat. Podczas 
swojej kariery uczył dziesiątki 
tysięcy młodych ludzi. Po latach 
patrzenia na studentów, którzy 
mimo poświęconego czasu nie 
uzyskują upragnionych wyni-
ków, Lobdell opracował sposób 
na efektywniejsze przyswajanie 
wiedzy. Jego wystąpienie wciąż 
jest bardzo popularne w inter-
necie i motywuje tysiące ludzi 
w każdym wieku

Fakty a koncepty

Podczas swojego wykładu Lo-
bdell podkreśla, jak ważne jest 
odróżnianie tych dwóch pojęć 
w procesie efektywnego przy-
swajania wiedzy.

– Człowiek posiada 206 kości 
w swoim ciele - to jest fakt. Z ko-
lei opanowanie rodzajów kości, 
ich składowych oraz funkcji jakie 
pełnią w organizmie - to już kon-
cept. Im więcej energii podczas 

nauki poświęcimy zrozumieniu 
danego materiału w szerszym 
kontekście, tym łatwiej będzie 
nam skojarzyć związane z nim 
fakty i ułożyć je sobie w głowie. 
Jeżeli wykujemy na pamięć mię-
śnie, kości i organy, jakie posia-
damy, bez zrozumienia ich funk-
cji i działania, to czas poświęcony 
na uczenie się tego jest stracony 
- wyjaśnia.

Jeśli przyswoimy fakt to praw-
dopodobieństwo, że w najbliż-
szym czasie wyleci nam on z gło-
wy jest spore. Natomiast opano-
wane koncepty potrafią utkwić 
w naszej głowie na lata.

Rozpoznawanie 
a zapamiętywanie

- Wielu moich studentów po-
wtarza, że nie potrafią dobrze 
rozwiązywać swoich testów. Mó-
wią:„znam materiał, ale kiedy 

idę na test wydaję mi się, że nic 
nie pamiętam“. Powodem takich 
odczuć jest to, że siadają do na-
uki, czytają rozdział, a potem po-
wtarzają tą czynność parę razy. 
Kiedy ponownie widzą ten sam 
tekst lub stronę ich mózg myśli 
„No tak, przecież to znam. Już się 
tego uczyłem“. Tak naprawdę ma-
teriał nie został zapamiętany tyl-
ko rozpoznany. To jest powodem 
obaw  przed rozwiązaniem te-
stów – wyjaśnia naukowiec. Kie-
dy przychodzi czas na  egzamin, 
uczniowie mają poczucie, że do-
brze opanowali zagadnienia. Jed-
nak podczas pisania nie wiedzą, 
jak zrobić postawione przed nimi 
zadania. Po napisaniu tekstu, za-
glądają do podręcznika i dziwią 
się: “Przecież to wiedziałem…”, 
nie,  ty to rozpoznałeś.

Należy dostrzec różnicę pomię-
dzy rozpoznaniem czegoś a fak-
tycznym pamiętaniem. Sposo-
bów na to jest wiele, natomiast 

sęk tkwi w tym, aby nie uczyć się 
biernie.

Czynna nauka
(Ang. active recall) polega na 

“odkopywaniu” informacji z pa-
mięci poprzez testowanie siebie 
na każdym etapie nauki. Sam akt 
odzyskiwania danych z naszego 
mózgu nie tylko wzmacnia naszą 
zdolność do zatrzymywania w pa-
mięci tych zagadnień, ale także 
poprawia połączenia między róż-
nymi pojęciami w naszej głowie. 
Czynną nauką mogą być popu-
larne fiszki, pytania testowe na 
końcu rozdziału, czy opowiadanie 
drugiej osobie wszystkich rzeczy, 
które pamiętamy z konkretnego 
materiału lub tematu. Aby unik-
nąć pułapki, w której mózg jedy-
nie rozpoznaje fakty, które prze-
czytaliśmy, najskuteczniejszą 
metodą będzie zamknąć książkę 
po przeczytaniu i zapisać wszyst-
ko, co zapamiętaliśmy. Nie tylko 

spowoduje to większe skupienie 
podczas samego czytania, ale też 
spisanie informacji pokaże, cze-
go jeszcze nie pamiętamy, nie ro-
zumiemy. Z kolei alternatywą dla  
notowania może być zadawanie 
pytań. Wystarczy stworzyć ta-
belę - po jednej stronie zagwozd-
ki, a po drugiej odpowiedzi, np. co 
było przyczyną tego konfliktu 
między Prusami a Francją?

Długo nie oznacza dobrze 

Mózg nie jest przystosowany do 
skupienia non-stop. Dziś  jeste-
śmy zasypani powiadomienia-
mi, czy  treściami, które chętnie 
odciągają nas od tego, co musi-
my zrobić. Dobrze zorganizowa-
na praca będzie stanowić klucz 
do osiągnięcia efektów. Średnio 
czas, w jakim jesteśmy w stanie 
skupić całą naszą uwagę na da-
nej czynności wynosi od 25 do 30 
minut. Potem  efektywność na-
uki będzie spadać. Dlatego często 
mimo wielu godzin spędzonych 
nad książkami wiedza nie zostaje 
w głowie. Wystarczy ustawić so-
bie stoper na optymalny dla na-
szego mózgu czas, wtedy praco-
wać, a następnie dać sobie chwilę 
przerwy. To technika pomodoro, 
która zakłada krótsze sesje nauki 
z małymi przerwami pomiędzy. 
Warto ją jednak zindywidualizo-
wać do własnych możliwości np. 
jeśli pół godziny to za długo, naj-
lepiej skrócić ten interwał. Wraz 
z praktyką czas, w którym bę-
dziemy maksymalnie skupieni 
będzie się wydłużał, a potrzeba 
pauzy malała. 

Ludzie różnią się sposobami 
uczenia się - dla jednych naj-
lepszą metodą będzie słuchanie 
i mówienie, a dla innych robienie 
notatek i czytanie. Mimo tego, 
czynna nauka zdecydowanie po-
zytywnie wpływa na późniejsze 
wyniki. Najłatwiejsze metody 
bywają zawodne, dlatego szko-
da czasu - ucz się mniej, ucz się 
mądrzej.

Kornelia Szkudlarek 3A
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UCZ SIĘ MNIEJ, A BĘDZIESZ
WIEDZIAŁ WIĘCEJ 

BATMAN NIE DLA KAŻDEGO
Długo czekałem na ten 
film. Od pierwszej zapo-
wiedzi wiedziałem że 
będzie to produkcja któ-
rą na długo zapamiętam. 
Nie myliłem się...

Zaczynając od po-
czątku, wybór ak-
torów do roli prze-
prowadzono zna-

komicie. Każdy z nich pa-
sował do swojej postaci 
tak dobrze, że nie przypo-
minam sobie, by którakol-
wiek mi się nie podobała. 
Na wyróżnienie zasługują 
tytułowy bohater grany 
przez Roberta Pattinso-
na oraz główny antago-
nista, w którego wcielił 
się Paul Dano. Akcja filmu 

toczy się wartko ukazu-
jąc Gotham City trawio-
ne korupcją i nadużycia-
mi władzy. Bruce Wayne 
(czyli Batman bez maski), 
to detektyw, który z garst-
ką sprzymierzeńców musi 
powstrzymać nie tylko 
skorumpowanych urzęd-
ników, ale też nieznanego 
i sadystycznego zabójcę 
nękającego elity miasta. 
Fabuła jest świetnie po-
prowadzona, ciekawość 
i niecierpliwość widza 
wzrasta z minuty na minu-
tę.  Genialna muzyka i sce-
nografia sprawiły że kli-
mat „wylewał się” z ekra-
nu, przez co czułem się 
jak uczestnik wydarzeń. 
Obraz jest mroczny, co 
niektórych widzów może 

zrazić, podobnie jak dłu-
gość. Mnie jednak w żaden 
sposób, to nie zniechęciło. 
To, co nie do końca przypa-
dło mi do gustu, to  zacho-
wanie Bruce’a Wayne’a. 
Wzbudza ono masę podej-
rzeń jeśli chodzi o jego po-
dwójne życie, czego powi-
nien wystrzegać się nasz 
protagonista. Denerwują-
ca jest również końcówka, 
która momentami przy-
pomina jakiś patetyczny 

film gdzie  ludzie zaczy-
nają traktować człowiek-
-nietoperza jak boga. Poza 
tymi elementami ciężko 
się do czegoś przyczepić. 
Podsumowując: ten film na 
pewno nie przypadnie do 
gustu każdemu. Nie należy 
on ani do kryminałów ani 
do kina superbohaterskie-
go. Ma własny styl co spra-
wia, że jest wyjątkowy.

Patryk Leśniak 2a


