INICJATYWA NAUKOWA SU ZS1
rok szkolny 2012/2013

INTERDYSCYPLINARNY KLUB NAUKOWY (IKN)

Podstawową działalnością

Interdyscyplinarnego klubu naukowego (IKN) ma być

promowanie aktywności intelektualnej wśród uczniów ZS1, rozbudzanie ciekawości
poznawczej i zachęcanie do poszerzania wiedzy w zakresie różnorodnych dziedzin oraz
rozwijania zainteresowań wybiegając poza podstawę programową i szkolny materiał
nauczania.
IKN ma za zadanie umożliwić rozwój uczniowskich zainteresowań, wykorzystując kadrę
pedagogiczną i ofertę edukacyjną ZS 1 oraz współpracujących z oświatą instytucji
edukacyjnych, kulturalnych i społecznych.
Chcielibyśmy aby przynależność do IKN zapewniała młodemu człowiekowi poczucie
wyjątkowości i wspólnoty. Powołanie

IKN służy rozszerzeniu profilu zaangażowania

naszych uczniów: z dotychczasowej działalności para-artystycznej i kulturalnej młodzieży,
na rzecz rozwoju poznawczego i intelektualnego. Jednocześnie powołanie IKN stanowi
zaproszenie do współpracy dla każdego z nauczycieli, który ma pomysł, czas i wiarę, że
działania takie przyniosą pozytywne efekty.
Tematyka zajęć IKN obejmować będzie różnorodne dziedziny wiedzy, a poszczególne bloki
tematyczne realizowane będą przy wykorzystaniu różnorodnych form: np. wykład, warsztat,
przedstawienie teatralne, gra terenowa, happening itp.
Działalność IKN realizowana będzie w różnorodnych formach:
a/ wykładów i warsztatów, prowadzonych przez nauczycieli ZS1 lub innych zaproszonych
prelegentów na terenie ZS1
b/ wycieczek edukacyjnych (muzea, teatry, wykłady otwarte na wyższych uczelniach etc)
c/ wyjazdów edukacyjnych (Kraków, Gdańsk, Warszawa i inne mniejsze ośrodki
z interesującą ofertą edukacyjną)
d/ przedsięwzięć (projektów, konkursów) naukowych, angażujących uczniów
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Działania IKN w roku szkolnym 2012/2013
wrzesień

- gra miejska „Poszukiwany - Poszukiwana” - fundacja Itaka

październik - SPOTKANIE INAUGURACYJNE IKN
gra miejska „Odkryj Wrocław” p. Urlich-Kornacka
listopad

- wyjazd edukacyjny - GDAŃSK (Trójmiasto)
wykład „Podbój Kosmosu” dr Urszula Bąk-Stęślicka

grudzień

- Odyseja Umysłu - przygotowanie zadania długoterminowego i treningi
problemów spontanicznych - 2 drużyny

styczeń

- wyjazd treningowy dla uczestników Odysei Umysłu - Wołów

luty

- eliminacje regionalne Odysei Umysłu

kwiecień

- wyjazd Kraków

maj

- p. Przemysław Pacykowski - wykład dotyczący tła historycznego musicalu
„Hair”
wyjście do Centrum Sztuki Impart na przedstawienie „Hair”
- p. Aleksandra Dobrzańska-Kaźmierczak – warsztaty oparte na micie
o Prometeuszu „Bohater czy frajer‟
wyjście do Centrum Sztuki Impart na przedstawienie „Prometeusz”
- spotkanie z Aleksandrą Bieńkowską, odtwórczynią głównej roli żeńskiej
w przedstawieniu, rozmowa o ciężkiej pracy, spełnianiu marzeń i satysfakcji

czerwiec

- wykład „Jak to jest projektować” dr inż. Krzysztof Cebrat
spotkanie podsumowujące

2

Samorząd Uczniowski ZS1

GRA MIEJSKA „POSZUKIWANY – POSZUKIWANA”
Fundacja ITAKA zaprasza uczniów gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych do udziału
w grze miejskiej „Poszukiwany-Poszukiwana”, która odbędzie się w czwartek 27 września
w godz. 10:00 – 13:00 w centrum Wrocławia. Gra miejska doskonale łączy w sobie walory
edukacyjne i dobrą zabawę. W trakcie gry uczniowie mają okazję zapoznać się z wybranymi
treściami dotyczącymi kampanii Fundacji ITAKA Nie uciekaj!, poszukując zaginionego
nastolatka Artura, który uciekł z domu. Aby odnaleźć zaginionego uczestnicy gry
przemierzają miasto w poszukiwaniu wskazówek, poszlak i informacji o miejscu jego pobytu.
W tym czasie poznają fragmentami historię Artura, dowiadują się o problemach, które
doprowadziły do jego ucieczki z domu.
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Na rozgrzewkę, zanim wszystko się na dobre rozkręciło, wzięliśmy udział w grze (i prawie ją
wygraliśmy) – nieświadomi faktu, że już wkrótce …
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INAUGURACJA - SPOTKANIE INTEGRACYJNE
Uważasz, że myślenie ma przyszłość,
chociaż czasem boli… ?
Zdarza Ci się przeczytać coś więcej niż wpisy fejsie ?
Czasem zadajesz niewygodne pytania ?...
Jeśli też tak masz –
zapraszamy Cię
na pierwsze, spotkanie IKN,
Zapraszamy Cię na inauguracyjno-integracyjne spotkanie Interdyscyplinarnego Klubu
Naukowego ZS1, w piątek 5 października o godz.15.30. Spotykamy się przy portierni.
Warunkiem uczestnictwa jest: pisemna zgoda rodziców, ciekawość, dobry humor i suchy
prowiant. Planowane zakończenie ok. godz.21.30
Po otrzymaniu zaproszenia tej treści, zaintrygowani przybyliśmy na piątkowe spotkanie, na
którym dyskutowaliśmy nad sensem nauki i sposobów z jakich korzystamy aby się czegoś
dowiedzieć i nauczyć. Próbowaliśmy wymyślić logo i nazwę dla naszej grupy, oraz wzięliśmy
udział w podchodach. Podzieleni na grupy mieliśmy wykonać zadania z listy, wymagające –
czasem grupowej współpracy a czasem ostrej rywalizacji. Śmiechu było co niemiara a pusta
o tej porze szkoła zrobiła na nas niesamowite wrażenie… Z tego wrażenia nikt nie zrobił
pamiątkowego zdjęcia…
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ZADANIA DO WYKONANIA W GRUPACH:
GRUPA ZIELONYCH
Na łączne wykonanie zadao z tej listy macie 2 godziny – PO TYM CZASIE WRACACIE DO SALI, NAWET
JEŚLI NIE ROZWIĄZALIŚCIE WSZYSTKICH ZADAO - ale jeśli ktoś wykona je szybciej – zyska
dodatkowy czas na wykonanie kolejnego (bardziej rozbudowanego) zadania.
Każde zadanie ma inną punktację plus punkty bonusowe za szczególną kreatywnośd.
Wszystko, co nie jest zabronione jest dozwolone – o ile nikomu nie robimy krzywdy i gramy fair ;)
Zadania można rozwiązywad w dowolnej kolejności. POZA ZADANIEM 1, W KTÓRYM DECYDUJE
SZYBKOŚD
W dowolnym momencie możecie poprosid opiekunów o pomoc lub wskazówki ale spowoduje to
naliczenie punktów ujemnych (-1 pkt za pierwszą podpowiedź, -2 za drugą itp.)
ZADANIE 1 – Kto pierwszy ten lepszy!
5pkt dla najszybszego, 4pkt-2 miejsce 3 pkt – 3 miejsce 2 pkt – 4 miejsce
Rozszyfruj WIADOMOŚD stosując szyfr GA_DE_RY_PO_LU_KI
OPEGJ W SMSKD EP OGNK G IPUPY EYLŻRNR
ZADANIE 2
Wymyśl nazwę („medialną”, chwytliwą) dla naszego Klubu oraz logo – projekt zamieśd na kartkach,
które znajdziesz na 2 piętrze.
Oceniad będziemy poprzez głosowanie – najwyższą ilośd punktów otrzyma projekt, który uzyska
największą ilośd głosów (5 pkt plus ilośd punktów równa połowie ilości głosów, oddanych na Wasz
projekt)
ZADANIE 3
Znajdźcie osobę która 2 dni temu obchodziła swoje 18 urodziny (nie jest członkiem żadnej grupy
zadaniowej) Złóżcie tej osobie niebanalne życzenia (a ona oceni ich kreatywnośd) 3 pkt
ZADANIE 4
Dowiedzcie się co trzeba zrobid, aby powiedzied o sobie „JESTEM SZEFOWĄ” 2pkt
ZADANIE 5
Znajdźcie osobę, która dostaje kasę za to, że się uczy.
Ułóżcie 6-pytaniowy wywiad dzięki, któremu dowiecie się o tej osobie oraz o profitach jakie czerpie
z nauki, jak najwięcej. Osoba ta oceni kreatywnośd pytao (np. które ją najbardziej zaskoczyły) a jury –
ilośd informacji, które udało Wam się w ten sposób uzyskad. 5 pkt
ZADANIE 7
Dowiedzcie się, na jakich szkoleniach czy warsztatach można rozwinąd predyspozycje i umiejętności
LIDERSKIE. Jakiego rodzaju projekty można zrealizowad dzięki udziałowi w tego typu zajęciach. -2 pkt
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ZADANIE 8
Które miejsce zdobył Samorząd Uczniowski ZS1 za całokształt działalności w Konkursie na Najlepszy
Samorząd organizowany przez Urząd Miasta – w roku 2012?
Kto pełnił wówczas funkcję Przewodniczącego Samorządu? 1 pkt
ZADANIE 9
Dowiedzcie się co to jest Pokojowy Patrol i czym się zajmuje? 2pkt plus punkty bonusowe za zadanie
dodatkowe u informatora.
ZADANIE 10
Sprawcie aby drużyna „CZERWONYCH” zaśpiewała „100 lat” drużynie NIEBIESKICH i nagrajcie to na
dyktafon. 3 pkt
ZADANIE 11 – 1 pkt za każdą odpowiedź
1. Jaką rolę pełnił budynek naszej szkoły w czasie II Wojny Świat.? Jakie pamiątki na terenie
szkoły o tym świadczą?
2. W którym roku obecny dyrektor p. Paweł Kowalów został uczniem naszej szkoły?
3. W którym roku zakooczono budowę naszej szkoły?
4. Jak się nazywa i kim był patron Technikum nr 1
5. Jakie prestiżowe stanowisko we władzach miasta objął absolwent naszej szkoły?
Zadanie 12
Przeprowadź wywiad wewnątrz swojej drużyny: pierwszaka ze starszym - co powinien wiedzied
o szkole, lub starszego z pierwszakiem - jakie są jego pierwsze wrażenia, jak postrzega naszą szkołę.
Najwyżej 5 pytao – zaskakujących, zabawnych, nieszablonowych 5 pkt – nagraj lub zapisz
ZADANIE 13
Jak zorganizowana jest ODYSEJA
odysejowych

UMYSŁU? 3 pkt plus punkty uzyskane za wykonanie zadao
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DYSKUSJE NA FORUM

może rozpiszecie jakiś fajne rozwinięcie do IKN? oficjalnie wtedy głosimy że Klub Naukowy - a już
my tam będziemy wiedzied - jak nieoficjalnie....

Sebastian Nagrodzki Interesująco Kusząca Nadorganizacja
22 listopada 2012 o 20:51 · Lubię to! · 4

Sebastian Nagrodzki Indywidualni Konwerterzy Nauki

Sebastian Nagrodzki Intrygująco Krótka Nazwa

8

Samorząd Uczniowski ZS1

GRA MIEJSKA II

Rynek i okolice i kolejna gra, tym razem przygotowana SPECJALNIE DLA NAS przez
p. Małgorzatę URLICH-KORNACKĄ - prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
Języka Niemieckiego (Oddział Wrocław), przewodnika turystycznego po Wrocławiu i naszą
fantastyczną nauczycielkę języka niemieckiego 
Otrzymaliśmy grę detektywistyczną „Odkryj Wrocław”, samodzielnie, podzieliwszy się
uprzednio na grupy, rozwiązywaliśmy zadania - udając się do różnych miejsc w Rynku
i wokół Rynku wrocławskiego, uzyskując informacje u mieszkańców - próbowaliśmy
rozszyfrować i odnaleźć informacje ukryte na fasadach budynków. Żeby nie było zbyt łatwo
pytania zadawane były również po niemiecku i angielsku  a zwycięska drużyna otrzymała
w nagrodę przewodniki po Wrocławiu autorstwa p. Małgosi. Wydawało nam się, że tyle
wiemy o rynku, przecież tak często tu bywamy czy to z przyjaciółmi czy też z rodziną.
O zgrozo, czasem nawet pełniliśmy rolę przewodnika oprowadzając ciocię z odległego
regionu kraju. Dzięki tej grze lepiej poznaliśmy nie tylko nasz rynek ale i siebie nawzajem.
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TRÓJMIASTO

W związku z inauguracją działalności Koła Naukowego ZS1, proponujemy wyjazd
edukacyjny do GDAŃSKA, termin 7-9 listopada 2012 (śr-pt). (Wyjazd wtorek
ok. godz. 22.00, powrót w piątek ok. godz. 22.00)
Planujemy odwiedzić: Centrum EXPERYMENT (Gdynia), Centrum HEVELIANUM,
obiekty Muzeum Narodowego i Morskiego.

GDAŃSK - LISTOPAD 2012
W październiku w naszej szkole rozpoczął swoją działalność Interdyscyplinarny
Klub Naukowy (IKN). Jak możecie się domyślać, niełatwo było znaleźć chętnych,
zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w swoim WOLNYM /sic!/ czasie. Udało się
jednak utworzyć grupę pomyleńców, którzy w pewne piątkowe popołudnie (i wieczór)
zawiązali Klub nazywany pieszczotliwie: Kołem Mózgowym, czy Mózgozwęglaczami.
Po spotkaniu inauguracyjnym w naszej szkole, grze miejskiej na wrocławskim Rynku –
wyruszyliśmy na podbój Trójmiasta. Sprawozdanie z tej naukowej eskapady przedstawi
Wam jedna z uczestniczek, a my zapraszamy na otwarte wykłady, które już od stycznia
będziemy organizować w naszej szkole – dla wszystkich chłonnych wiedzy wybiegającej
poza podstawę programową 
opiekunowie IKN Agnieszka Ratajczak & Selim Mucharski

W dniach od 13.11-16.11, grupa miłośników nauki pod przewodnictwem pani
psycholog, Agnieszki Ratajczak oraz pana Selima Mucharskiego, wybrała się na wycieczkę
naukową do przepięknego Gdańska. Nasza przygoda zaczęła się na dworcu głównym we
Wrocławiu, skąd o godzinie 22:15 rozpoczęliśmy naszą wyprawę.
Po niespełna 9 godzinach w pociągu, niektórzy wyspani inni z podkrążonymi oczami
po całonocnych rozmowach, dotarliśmy wreszcie do Gdańska. Chociaż trójmiasto przywitało
nas zimnem, dla nas nie było to straszne. Po szybkim zebraniu się w holu dworca,
sprawdzeniu liczby wycieczkowiczów, ruszyliśmy do naszego hostelu. „ Old Town Hostel”
był już w zeszłym roku sprawdzony przez naszych szkolnych Odyseuszy, więc i my byliśmy
z niego niezwykle zadowoleni.
Pierwszym na naszej liście zwiedzania było Muzeum Archeologiczne, gdzie podczas
lekcji muzealnej dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych rzeczy o prastarych Słowianach,
oraz we własnych rękach mogliśmy potrzymać przedmioty, które mają od kilkuset do kilku
tysięcy lat, a także porozmawiać o słowiańskich bogach.
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Kolejnym punktem podczas naszej wycieczki było odwiedzenie „Experymentu”
w Gdyni. Jest to całoroczna wystawa interaktywna, czyli jak sami się pewnie doskonale
domyślacie, największą frajdę sprawiało nam robienie osobiście doświadczeń, czy
sprawdzanie praw fizyki. Lustra weneckie, pomiary temperatury, spalanie kalorii czy
tworzenie się tornada to tylko jedne z nielicznych atrakcji czekających na zwiedzających
„Experyment”. Bardzo nam się tam podobało i z wielkim żalem stamtąd wychodziliśmy,
wprost do pobliskiej restauracji, w której zjedliśmy bardzo pyszny obiad. Wracając
wieczorem do hotelu od razu zrobiliśmy sobie krajoznawczy spacer po Gdańsku. Na dobry
koniec dnia, zrobiliśmy sobie małe zajęcia z Odysei Umysłu pod przewodnictwem pani
Agnieszki oraz pana Selima, gdzie ku zaskoczeniu wszystkich po kilkunastu godzinach bez
snu, po ciągłym zwiedzaniu, wszyscy wykazali się kreatywnością w najwyższym stopniu!
Następnego dnia, już od samego rana byliśmy na najwyższych obrotach. Najpierw
pognaliśmy do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku „Żuraw”, gdzie zostaliśmy
bardzo pozytywnie zaskoczeni grą muzealną. W salach wystawowych pokazano nam m.in.
nawigację w porcie, techniki przeładowywania towarów, wygląd kupieckiego kantora
i mieszczańskiego salonu a także warsztaty typowych dla charakteru miasta rzemieślników:
żaglomistrza, cieśli okrętowego i powroźnika. Wyjątkową atrakcją była dla nas możliwość
obejrzenia wnętrza mechanizmu dźwigowego Żurawia, a również popatrzenie na panoramę
Gdańska z o wiele wyższej perspektywy niż normalnie.
Po wyjściu z Żurawia udaliśmy się do Centrum Hewelianum, gdzie można nie tylko
eksperymentować na interaktywnych wystawach, ale także przenieść się „W krainę ciekłego
mrozu”, czy też wybrać się „Z linijką na Słońce”, a wszystko to za sprawą zajęć
edukacyjnych w formie warsztatów lub pokazów naukowych. Fizyka, astronomia, chemia,
geografia, biologia i ekologia, a nawet historia – to dziedziny, które możemy odkrywać
podczas fascynującej przygody z nauką! Najbardziej ze wszystkich atrakcji zaciekawiła nas
jazda autem w różnych warunkach, ale również w różnych stanach (np. pod wpływem
alkoholu – spokojnie, spokojnie – tylko na symulatorze ) a również granie na
instrumentach. Ale chyba najważniejsze było to, że przez wszystko, co oferowało
Hewelianum, mogliśmy coś wynieść, coś co niekoniecznie wynosimy z lekcji fizyki, chemii
czy geografii. Po wyciąganiu nas „siłą” z Hewelianum, skoczyliśmy na szybki obiad do
pobliskiego baru mlecznego, po czym pognaliśmy na autobus, by zdążyć na Westerplatte. Po
długim spacerze po Westerplatte, opowieściach historycznym pana Selima, oraz patrzeniu w
morze po zmroku pojechaliśmy na kolejne zajęcia Odysejowe, tym razem do Stowarzyszenia
„Damb”, które sukcesywnie, każdego roku zajmuje wysokie miejsca na płaszczyźnie krajowej
jak i międzynarodowej. Pokazali nam, jak mistrzowie przygotowują się od kuchni, co dla
osób które mają z Odyseją już od jakiegoś czasu wiele wspólnego, było inspirującym
doświadczeniem i pokazało jak powinno się pracować, by osiągnąć zamierzony efekt. Są to
naprawdę niesamowicie kreatywni ludzie, i tak naprawdę, takich nam potrzeba!
W piątkowy ranek świętowaliśmy urodziny naszej kochanej pani A, był i tort
i symboliczne „sto lat” a po skromnej „imprezie” trzeba było niestety wyprowadzić się już
z hostelu. Na koniec byliśmy jeszcze w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, gdzie braliśmy
udział w niezwykłym wykładzie podczas którego dowiedzieliśmy się wiele o Obronie Poczty
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Polskiej w Gdańsku oraz bardzo dużo na temat tych
tragicznych wydarzeń, które miały miejsce
w Polskim Urzędzie Pocztowym nr 1 w Gdańsku
1 września 1939 roku, ich genezy, przebiegu
i następstw. Została nam również pokazana
działalność poczty jako instytucji od początków jej
istnienia do czasów dzisiejszych, jej znaczenia
w historii i metod pracy. Działalność Muzeum
obejmuje również szerzenie wiedzy na temat historii
telekomunikacji. Po tym wszystkim udaliśmy się na
pociąg do domu.
I tak właśnie minęły nam magiczne 3 dni
w Gdańsku. Osobiście, mogę oficjalnie powiedzieć,
że był to jeden z najlepszych wyjazdów, ponieważ
nie dość, że bardzo dużo się dowiedzieliśmy to
i bardzo produktywnie a co chyba najważniejsze,
w znakomitym towarzystwie spędziliśmy ten czas.
Marta Koźlik, 3a

Lekcja muzealna „Świat magii dawnych Słowian” - Muzeum Archeologiczne
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Zwiedzanie wystawy interaktywnej „Centrum Nauki - „EXPERYMENT” w Gdyni
udział w warsztatach: „Kalejdoskop – przewrotne oko”
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Gra muzealna „W poszukiwaniu zaginionych rzemiosł”
Muzeum Morskie - Żuraw
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Zwiedzanie wystawy interaktywnej:
„Centrum Hewelianum – energia, niebo, słońce”
Udział w warsztatach: ”Ekologicznie z energią- odnawialne źródła energii”
Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk"
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Spotkanie dyskusyjne z wykładowcą Instytutu
Biotechnologii Politechniki Gdańskiej
dr inż. Markiem Koniecznym
Skąd się biorą (nowe?) leki
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Muzeum Poczty Polskiej
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Powrót, co prawda w dośd tłocznym początkowo pociągu stał się ostatnią częścią kreatywnego
spędzania czasu. Zamiast słuchad muzyki, czy bezmyślnie wgapiad się w okno zajęliśmy się rozmową
na temat kooczącej się właśnie wycieczki, tak innej od poprzednich w naszych szkolnych karierach.
No i oczywiście graliśmy: w Czarne Historie czy, tak jak na zdjęciu, Dobble. Trochę mieliśmy obaw czy
ludzie nie wezmą nas za wariatów, ale zabawa była przednia a czas upływał tak szybko jak nigdy…
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WYKŁAD – PODBÓJ KOSMOSU

dr Urszula Bąk-Stęślicka,
adiunkt
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Fizyki i Astronomii
Instytut Astronomiczny
Zakład Heliofizyki i Fizyki
Kosmicznej

Okrągłe rocznice, w latach 2009 - 2012 dotyczą nie tylko lotów amerykańskich ale
i sowieckich. Rok 1961 był owocny nie tylko dla programu Merkury ale także programu
Wostok (Wostok 1, Jurij Gagarin, 12 kwietnia 1961 i Wostok 2, Herman Titow, 6 sierpnia
1961), w ramach którego odbyły się pierwsze w historii loty orbitalne (w 1962 r. Związek
Sowiecki wystrzelił kolejne dwa statki - Wostok 3 i Wostok 4). W 1971 r. na orbicie znalazła
się pierwsza stacja kosmiczna - Salut 1 (19 kwietnia 1971 r.), a w tym roku mija 10 lat od
chwili, gdy spłonęła w atmosferze wysłużona stacja Mir (23 marca 2001 roku; stacja
znajdowała się na orbicie od 1986 roku). Przeplatanie się dat, związanych z amerykańskimi
i sowieckimi lotami w kosmos (szczególnie w latach 60. i początku lat 70.) to skutek
toczonego przez Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone dramatycznego wyścigu.

Apollo 11

Załoga Apollo 11

Zdjęcie Buzza Aldrina
zrobione przez Neila
Armstronga na Księżycu
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ODYSEJA UMYSŁU
Odyseja Umysłu® to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego
konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata.
Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
Naszym celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci
i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces
twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele
sposobów.
Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo,
i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu
innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły
i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy
i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach warto
kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; pomysłodawców, nie
podwykonawców.

Problem 3: Przebojowa architektura
Drużyna stworzy i zaprezentuje autorskie przedstawienie, w którym pojawi się replika jakiejś
udokumentowanej konstrukcji architektonicznej, wzniesionej między 1000 a 1600 rokiem
naszej ery. Podczas spektaklu „znikną” trzy dzieła sztuki, a dwie postacie wyruszą na ich
poszukiwanie. Kiedy zaginione arcydzieła już się odnajdą – zostaną w jakiś sposób włączone
we wspomnianą replikę budowli… Zespół przygotuje ponadto dwie piosenki, a każdej z nich
towarzyszyć będzie jakiegoś rodzaju układ choreograficzny.
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Problem 5: Zawiłości normalności
Drużyna stworzy i zaprezentuje oryginalne, humorystyczne przedstawienie – w którym dwie
postacie w swoim mniemaniu zachowują się naturalnie, a w opinii otoczenia – dziwacznie.
W pewnym momencie podczas spektaklu jeden z bohaterów znajdzie się w towarzystwie,
które na jego „normalne” zachowanie zareaguje tak, jakby było ono nie na miejscu. Z kolei
postępowanie drugiego bohatera odstawać będzie od normy, lecz trafi on gdzieś, gdzie takie
osobliwe zachowanie uznane zostanie za typowe i zwyczajne. W przedstawienie wplecione
będzie również urządzenie do pomiaru stopnia normalności/dziwaczności oraz pomysłowa
zmiana scenerii.
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W związku z kontynuacją działalności Koła Naukowego ZS1, proponujemy wyjazd edukacyjny
do KRAKOWA, termin 15-17 kwietnia 2013 (Wyjazd w pon. ok godz. 6.00, powrót w środę
ok. godz. 22.00)
Planujemy urozmaicony harmonogram zwiedzania uwzględniający różnorodne
zainteresowania młodzieży: naukowe (fizyka, matematyka, mechanika) i historia (historia
Polski w tym II Wojna Światowa). Odwiedzimy poniższe instytucje i muzea, korzystając
z lekcji muzealnych, warsztatów i zwiedzania z przewodnikiem.

KRAKÓW – KWIECIEŃ 2013
Collegium Maius – zwiedzanie najstarszej części Uniwersytetu
Jagielońskiego
Zwiedzanie wystawy interaktywnej
Wszystko jest liczbą
Muzeum Uniwersytetu Jagielońskiego
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Ogrody Doświadczeń
udział w dwóch warsztatach naukowym
„Trąbka kibica”
i „Z promieniowaniem jonizującym na Ty
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ZWIEDZANIE MUZEUM INŻYNIERII:

27

Samorząd Uczniowski ZS1

Udział w warsztatach: ”budowa poduszkowca”
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PODZIEMIA RYNKU - SZLAK TURYSTYCZNY
ŚLADEM EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI KRAKOWA.
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
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WARSZTATY DOTYCZĄCE ANTYSEMITYZMU I KULTURY ŻYDOWSKIEJ
Żydowskie Muzeum Galicja
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ZWIEDZANIE INTERAKTYWNEJ WYSTAWY - FABRYKA SCHINDLERA
Fabryka Schindlera oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
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Spacer po Wawelu – KATEDRA, DZWON ZYGMUNTA, GROBY KRÓLEWSKIE
Zamek Królewski na Wawelu
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„Nie garb się”
w Kamienicy Hipolitów oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Tytuł odwołuje się do sposobu wychowania dzieci i młodzieży, związanego z surowością
obyczajów i miejscem młodego człowieka w hierarchii rodzinnej w XIX i na początku XX
wieku. Nauka w drugiej, wychowanie w pierwszej kolejności – ta zasada obowiązywała tak
w domu, jak i w szkole. Od najmłodszych lat wpajano dzieciom „znajomość zwyczajów
i obowiązków grzeczności”, taktu, przyzwoitego zachowania się w różnych sytuacjach. Już
najmłodsze dzieci uczone były bezwzględnego szacunku dla starszych, zarówno krewnych,
jak i obcych, odpowiedniego zachowania się przy stole i w towarzystwie. Na wychowanie
młodego człowieka składała się jednak nie tylko nauka dyscypliny, system nakazów
i zakazów, ale także ćwiczenia tężyzny ciała, gimnastyka, a w przypadku małych dzieci
zabawki, które spełniały funkcję pomocy pedagogicznej.
Wystawa podzielona została na kilka części: wychowanie domowe, szkolne, wychowanie
przez sport oraz wychowanie najmłodszych dzieci. Pokażemy sprzęty sportowe takie jak
rowery, hulajnogi, zestawy do gry w krokieta i badmintona, sanki, łyżwy i wiele innych.
W zaaranżowanej sali lekcyjnej będzie można zobaczyć jakich przyborów i pomocy
naukowych używali uczniowie krakowskich szkół, jak wyglądał ówczesny mundurek
gimnazjalisty i ubiór panny na pensji. Ciekawym elementem będzie z pewnością „Raj dla
dzieci”, czyli witryna sklepu z zabawkami, jaki w okresie międzywojennym mieścił się przy
jednej z krakowskich ulic. Pokażemy także rzemienną dyscyplinę, służącą do wymierzania
kary oraz pulpit uczniowski ze specjalną podpórką uniemożliwiającą garbienie się nad
książkami.
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HAIR – CAPITOL
Impart

WYKŁAD p. Przemysław Pacykowski
nauczyciel historii

Jeden z najsłynniejszych musicali świata „Hair” (którego pełna nazwa brzmi “Hair: The
American Tribal Love-Rock Musical”) wyszedł spod pióra Jamesa Rado i Gerome‟a Ragni,
muzykę napisał Galt MacDermot. Premiera musicalu miała miejsce na Broadwayu pod koniec
lat 60.
Kilka lat później Milos Forman zrealizował filmową wersję musicalu. Choć film różni się
bardzo od scenicznego pierwowzoru, spopularyzował świetną muzykę i piosenki. Siłą
spektaklu jest nie tylko rewelacyjna muzyka, ale i treści: afirmacja wolności, miłości i pokoju,
negacja wszystkiego, co człowieka zniewala – począwszy od narkotyków, kończąc na
ingerencji państwa w życie obywateli. Ponadczasowym pozostaje też przesłanie o tym, jak
wchodząc w dorosłe życie rezygnujemy bez walki ze swych marzeń i ideałów.
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„Hair” opowiada o grupie młodych ludzi żyjącej w hipisowskiej komunie w East Village,
dzielnicy Nowego Jorku. To nowojorski kontyngent „dzieci kwiatów”, zjawiska, które
narodziło się nieco wcześniej w San Francisco i stamtąd rozprzestrzeniło się na całe Stany
i Europę. Młodzi kontestują wszelkie autorytety, społeczeństwo, w którym żyją i wojnę
w Wietnamie. Chcą zmieniać świat, szukają nowych dróg, zwracają się ku medytacjom
i duchowości Wschodu, zapuszczają włosy, nurzają się w chmurach kadzidełek i trawy.
Mieszkają byle gdzie, wolni, nieokiełznani, kolorowi i piękni. Ich filozofią jest pokój
i miłość.
Adaptacja scenariusza: Cezary Studniak
Reżyseria: Konrad Imiela
Tłumaczenie: Agnieszka i Konrad Imielowie
Scenografia: Michał Hrisulidis
Choreografia: Małgorzata Fijałkowska, Jacek Gębura
Kostiumy: Mateusz Stępniak
Kierownictwo muzyczne: Adam Skrzypek
OBSADA:
George Berger: Bartosz Picher
Claude Bukowski: Adrian Kąca
Sheila: Justyna Antoniak
Jeannie: Emilia Paja / Marta Malikowska (gościnnie 17 i 18 maja 2013
Dionne: Emose Uhunmwangho
Crissy: Ewelina Adamska-Porczyk
Woof: Łukasz Wójcik / Sebastian Stankiewicz (gościnnie)
Hud: Mikołaj Woubishet
Komuna: Bożena Bukowska, Marta Dzwonkowska, Maja Lewicka, Magda Majtyka, Anna Maria Mbayo, Agnieszka
Oryńska-Lesicka, Elżbieta Romanowska, Danuta Rondzisty, Helena Sujecka, Ewa Szlempo, Maciej Cierzniak, Piotr Gajda,
Tomasz Leszczyński, Maciej Maciejewski, Sebastian Machalski, Jacek Marks, Piotr Małecki, Michał Pietrzak, Sebastian
Stankiewicz / Łukasz Wójcik
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PROMETEUSZ
Impart
Warsztaty ‘Bohater czy frajer’
p. Aleksandra Dobrzańska-Kaźmierczak
nauczycielka języka polskiego

Spektakl akrobatyczno-taneczny, w którym środkiem wyrazu wykonawców jest bardzo
szeroko rozumiana forma ruchowa, czyli taniec, akrobacje, teatr cieni, elementy
ekwilibrystyki cyrkowej i wschodnie sztuki walki. Zbudowane z rozmachem widowisko nie
jest jednak popisem akrobatycznym czy tanecznym, gdyż w "Prometeuszu" zawarta jest
wyraźna treść i historia, a elementy ruchowe są jedynie narzędziami narracji.
scenariusz i reżyseria, scenografia, adaptacja
muzyczna
Kamil J. Przyboś
choreografia
Maja Lewicka

kostiumy
Anna Chadaj
reżyseria świateł
Tomasz Filipiak
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Kanwą przestawienia jest antyczny mit o Prometeuszu, który za pomocą wykradzionego
bogom ognia budzi w ludziach rozum, myślenie, kreatywność, pasje i zainteresowanie
światem. Niezadowolony z obrotu spraw Zeus posyła na ziemię Pandorę z puszką pełną
ludzkich trosk, chorób i lęków. Pandora uwodzi brata Prometeusza (jego intelektualne
przeciwieństwo) i namawia do otwarcia puszki, uwalniając na świat wszelkie ludzkie
nieszczęścia. Prometeusz mści się na Zeusie, podstępem wymuszając na nim błędny wybór
byka ofiarnego. W odwecie Zeus przykuwa Prometeusza do skał Kaukazu, wystawiając go na
codzienne cierpienie. Oś spektaklu wyznacza konflikt Prometeusza z Zeusem. Prometeusz
jest tutaj przedstawicielem humanizmu, świeckości, rozwoju i nauki, Zeus natomiast
symbolizuje dogmatyczną wiarę, bezkrytyczne kultywowanie tradycji i ślepe, bezmyślne
posłuszeństwo.
Spotkaliśmy się także z piękną i
sympatyczną
panią
Aleksandrą
Bieńkowską, jak się okazuje – absolwentką
naszej szkoły. Opowiedziała nam o pracy
nad spektaklem, sobą i swoim życiem.
Odniosła sukces, który zawdzięcza jedynie
sobie. Czyli… chcieć to móc! Miło jest
poznać kogoś, kogo się wcześniej
podziwiało na scenie, a szczególnie tak
niesamowicie
wygimnastykowanego.
Zazdrościmy!
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WYKŁAD - „Jak to jest projektować”
dr Krzysztof Cebrat
Nasz prelegent jest wykładowca na wydziale architektury
Politechniki Wrocławskiej, ale także pracującym czynnie
architektem. Podczas wykładu opowiedział nam o tym jak
przebiega proces projektowania, posługując się dwoma
bardzo ciekawymi dla nas przykładami: budynkiem naszej
szkoły, oraz zaprojektowanym przez siebie nowatorskim
budynkiem nowej szkoły na Maślicach.

efekt pracy architekta
projekt: zagospodarowanie terenu

rzemiosło: kiedyś i dzisiaj

docelowo

ale zanim to się stanie:
1. pomysł
2. rzemiosło
3. cierpliwość
4. odpowiedzialność
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jak „czytać” rysunki

jak to ma wyglądać

czyli :
wizualizacje

realizacja: elewacje

rzemiosło: kiedyś i dzisiaj
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