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DZIEŃ CHŁOPAKA
Dzień kobiet to święto obchodzone na całym świecie. W sklepach pojawiają się specjalne regały z
upominkami, słodyczami, kartkami. Wielki szum wokół tego dnia, przyćmiewa święto płci
przeciwnej.

Ponieważ jednak nasza szkoła jest wyjątkowa, to dnia 29 września 2008 roku przygotowaliśmy
specjalną niespodziankę dla męskiej części naszej szkoły. Zgromadzona na auli męska publiczność
miała okazję uczestniczyć w wielkim show przygotowanym specjalnie dla nich. Zaczęliśmy od
kilku słów wprowadzających i prezentacji przygotowanego materiału z życzeniami od licznej części
żeńskiej. Poza życzeniami znalazło się tam również miejsce na opinie uczennic jak i pań z kadry
szkolnej, na temat naszych chłopców.

Gdy już każdy z obecnych Panów otrzymał swoją dawkę słodkich słówek, zaproponowaliśmy „coś
dla oka”. Uczennice klas drugich i uczniowie klas pierwszych wzięli udział w scenkach
parateatralnych obrazujących stosunki damsko-męskie na przestrzeni wieków. Zaczynając od pary
jaskiniowców, przez królewnę i rycerza, a kończąc na wyzwolonych kobietach świadomych swej
siły, poganiających facetów wyposażonych w atrybuty typowo 'kobiecych prac domowych” jak
fartuszki, wałki, i ścierki. Duża ilość śmiechu i widoków miłych dla oka wpłynęła w zadziwiający
sposób na rozluźnioną atmosferę wśród uczestników jak i wśród osób z ekipy występującej.

Po scence rodzajowej nadszedł czas na mini konkurs prowadzony przez Martę Sommer. Czterech
szczęśliwców zmierzyło się ze sobą w trzech konkurencjach. Zaczęli od zaprezentowania swej
męskiej siły naśladując... koguty! Jednak nie o waleczność tych bojowych ptaków chodziło a o ich
hałaśliwość: odgłos piania rozległ się po całej szkole.

Jak wiadomo każdy facet musi być również delikatny, więc czwórka naszych kandydatów musiała
zaprezentować swe umiejętności symulując jazdę na łyżwach, w dodatku tańcząc z wyimaginowaną
partnerką. Oczywiście każdy z panów spisał się świetnie.

Dopełnieniem całej imprezy były wybory „Gentelmana Roku”. Wcześniej wybrani reprezentanci
wszystkich klas wzięli udział w kilku konkurencjach tocząc ze sobą koleżeńskie boje o ten
zaszczytny tytuł. Ich zaciekła rywalizacja była przyjęta przez wszystkich z lekkim przymrużeniem

oka. Wybrańcy musieli odpowiedzieć na listę pytań, sprawdzić się jako prawdziwi mężczyźni
przenosząc przez scenę na rękach dziewczyny, czy wykazać się posiadaniem w sobie kobiecego
zmysłu i zaprezentować swe umiejętności robienia makijażu. Mimo, że wyłoniliśmy tylko jedno
miejsce pierwsze, to zwycięzcą był każdy, kto odważył się wyjść na scenę.

Tytuł Gentelmana Roku otrzymał Dawid Małecki z kl.3i
Spotkanie na auli było pierwszą taką formą obchodzenia tego zapomnianego święta. Po
wysłuchaniu pozytywnych opinii na jego temat, i wielokrotnego wspominania jego momentów już
z perspektywy czasu, przez zaangażowanych w nie panów, postaram się wdrożyć do tradycji szkoły
to święto.
Kaja Ekiert

NOCKA W SZKOLE
24 października (piątek) o godzinie 19:00

Właściwa część naszego nocnego czuwania

gromadka uczniów naszej szkoły przyszła z

zaczęła się auli, gdzie wszyscy, którzy się

plecakami pełnymi smakołyków oraz śpiworów

jeszcze nie znali mieli okazję się zapoznać. Nasi

na Nocne Walne Obrady Samorządu ZS1. Osób

opiekunowie przeprowadzili kilka

było znacznie więcej, niż za pierwszym razem,

integracyjnych, przy których jak to zwykle

bo ok.30-tu. Może to okazja spędzenia nocy w

bywa było mnóstwo śmiechu. Obejrzeliśmy też
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na dużym ekranie filmiki z zeszłorocznych

naprawdę chcieli zrobić coś wspaniałego i

działań Samorządu oraz niektóre archiwalne,

pożytecznego wytężając swoje mózgi i planując

ciekawsze prace Media Show.

zabaw

wraz ze starym składem Samorządu coś
nowego, co można by wprowadzić w życie
szkolnej monotonii...

Następnie “nowe i świeże” osoby chętne do
współpracy podzieliły się na mniejsze grupy, i
otrzymawszy karty

zadań ruszyli poznawać

materace

szkołę ‘na nowo’. Podobnie było przed rokiem,
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tylko że tym razem „starzy” działacze czyli
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jak

przed

położyliśmy
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spać
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“pracowali” całą noc nawet...) mieliśmy jeszcze
do wykonania sporo zadań.

informacjami w różnych miejscach szkoły.

Zadania zostały tak skonstruowane, aby nowi

w

uczniowie lepiej poznali szkołę i dotychczasową

przedszkolaków, dla których została stworzona!

działalność Samorządu, „weterani” mieli okazję

Po tych integracyjnych zabawach przeszliśmy

poznać nowych kolegów, a dla wszystkich

do

razem – miały być pretekstem do przemyśleń na

planowania nowych konkurencji oraz imprez,

temat ich miejsca w Samorządzie i tego co

które można by wprowadzić w życie szkoły.
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robić.
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w auli, po wykonaniu wszystkich zadań.

Wszyscy świetnie się bawili, a to miało na celu
również odświeżyć nasze umysły i zachęcić do
Po tej części nadszedł czas na tradycyjny już, i

tego, by wszyscy naprawdę „wkręcili się” w

przez wszystkich wyczekiwany – nocny spacer

Samorząd i zobaczyli, że świetnie bawić się

po szkole. Wyposażeni w latarki wdrapaliśmy

można zawsze. Świetnie i pożytecznie, bo

się na strych i zwiedziliśmy piwnice, pohukując

robiąc coś dla innych :) Owszem, wiąże się z

i strasząc się wzajemnie.

tym trochę pracy, ale jest raczej więcej plusów
niż minusów.

Po tej wyprawie w stylu Halloween, wróciliśmy
na małą salę gdzie znów pobawiliśmy się
beztrosko. Barwna chusta animacyjna wywołała

Niestety po nocce, niektórym jej uczestnikom
Samorząd się „odwidział”, gdy zaczęliśmy

nasze pomysły wprowadzać w życie szkoły, ale

raczej brać udział w konkursach niż je

ci co przetrwali działają nadal i raczej nikt nie

organizować ;)

narzeka...

Marta Sommer

Niejeden pewnie chciałby zobaczyć najgłębsze
zakamarki swojej szkoły, od strychu aż po
piwnice, a także przemierzać szkolne korytarze
nocą,

w

ciemnościach,

w

tej

magicznej

atmosferze gdy nie ma tego hałasu, który
zazwyczaj panuje na przerwach Wspaniałe
przeżycie, naprawdę!

Nockę na pewno wszyscy będą wspominać. Ci
którzy zostali i nadal działają, a także ci którzy
byli na nocce, lecz niestety stwierdzili, że wolą

Parlament Młodzieży Wrocławia
Historia Parlamentu Młodzieży Wrocławia zaczęła się 11 marca 1994 roku. Była to jedna z
pierwszych organizacji tego typu w Polsce. Przez te 15 lat w Sali sesyjnej Rady Miasta
odbyło się ponad 100 posiedzeń. Celem PMW jest kreowanie wśród młodzieży postaw
obywatelskich, koordynowanie ich działalności samorządowej, pośredniczenie w kontaktach
z władzami Wrocławia oraz stworzenie młodzieżowego forum wypowiedzi.
Sesje PMW odbywają się w nietypowej dla młodych ludzi atmosferze. Garnitury, krawaty,
wielka sala, media, zwroty "pani poseł/panie pośle", mikrofony - na co dzień tego nie
doświadczamy. Spotkania odbywają się co miesiąc w Sali sesyjnej Rady Miejskiej
Wrocławia. Dodatkowo odbyły się dwa szkolenia dla posłów, które miały za zadanie
usprawnić pracę prezydium z innymi posłami.
Parlament poza swoją rolą edukacyjną (zasady działania demokracji, życie publiczne,
umiejętność przemawiania i dyskutowania, tzw. "mała polityka"..), stara się wywierać realny
wpływ na życie Wrocławia. Jest przedstawicielem wrocławskiej młodzieży wobec władz
miasta.
Obecnie funkcje prezesa Parlamentu Młodzieży Wrocławia pełni Grzegorz Kalinowski. W
prezydium zasiadają: Bartosz Kuprianowicz, Filip Zaborowski, Monika Ryż, Izabela Tepper.
Pod koniec września 2008r. odbyły się w naszej szkole wybory do PMW. Każdy chętny mógł
zgłosić swoją kandydaturę. Spośród zgłoszonych osób uczniowie wybrali w wyborach 2
przedstawicieli.
Obecnie posłami z Zespołu Szkół Nr 1 we Wrocławiu są:
- Monika Ryż (kadencja do końca grudnia ’09 - członek prezydium)
- Grzegorz Liter (kadencja do końca czerwca ’09 - poseł)

Na fotografiach:
Sesja PMW w Sali sesyjnej Rady Miasta oraz Spotkanie przedstawicieli PMW z Prezydentem
Wrocławia.

Monika Ryż (trzecia od lewej)

HALLOWEEN
Halloween to amerykańskie święto duchów,

Aby uniknąć potencjalnych zarzutów o

słodyczy i straszenia. Wspaniały motyw

propagowanie

przewodni

lekceważeniu rodzimej tradycji poważnego

na

horror

i

inspiracja

dla

projektantów. I na szkolną zabawę 

obchodzenia

„obcych”

obyczajów

Wszystkich

i

Świętych,

zadbaliśmy o edukacyjny charakter naszej
zabawy. Przygotowaliśmy serię kilku zadań
indywidualnych. Każdy kto miał ochotę
wziąć w nich udział, musiał być przebrany
według własnego wyobrażenia i inwencji
twórczej. a między lekcjami wykonywali
zadania i odpowiadali na pytania związane z
anglosaską historią i tradycjami Halloween.
Przygotowaliśmy małe urozmaicenie z tej
okazji w szkole. Odchodząc od tradycyjnej
formy spotkania na auli, zdecydowaliśmy się
zdobyć

całą

szkołę.

Po

szkolnych

korytarzach chodziły więc czarownice, trupy,
tofiki czy wampiry. Na sporą frekwencję
osób przebranych wpłynął fakt, że omijało
ich odpowiadanie na lekcjach jeżeli było nie
zapowiedziane, tym niemniej na terenie

Przy wejściu każdy biorący udział w naszej

szkoły zrobiło się dość upiornie.

zabawie otrzymał mini-książeczkę z krótką
charakterystyką

i

najważniejszymi

informacjami dotyczącymi pochodzenia tego
święta i zasad panujących w tym dniu.
O godzinie 9.25 zaczęła się zabawa, na
każdej przerwie można było spotkać osoby
próbujące zjeść jabłko dyndające na sznurku,
rozpakować i zjeść cukierka wiszącego nad
głową, czy wyłowić jabłko z miski z wodą
bez uszkadzania go. Za każde wykonane

zadanie i poprawą odpowiedź na pytanie,
zdobywało się podpis na karcie zadań. Ci
którzy wytrwali i rozwiązali wszystkie
zadania otrzymali słodkie nagrody.

W tym dniu twórczość i pomysłowość
wykazali nawet uczniowie niechętni do
‘dziecinnych

zabaw’.

Zdjęcia

wypadku mówią same za siebie.
Monika Ryż
Kaja Ekiert

w
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ŁAŃCUCHY ŚWIĄTECZNE
W dniu 19 grudnia w szkole odbyły się wigilie klasowe. Lecz żeby urozmaicić ich formę, w
ramach Małej Ligi Klas, zorganizowaliśmy konkurs na najdłuższy łańcuch z papieru lub
bibuły. Zasady były bardzo proste, klasa, która wykona najdłuższy łańcuch, zdobywa
najwięcej punktów w rankingu Ligi, a wszystkie łańcuchy mają posłużyć do dekoracji szkoły
w przyszłym roku.

Mimo krótkiego terminu wyznaczonego na wykonanie tego zadania (zaledwie półtorej
tygodnia) klasy wywiązały się ze swojego zadania w niezwykle zaskakującym stopniu. I
chyba nie przesadzę, jeżeli napiszę, że ilością wyprodukowanych łańcuchów można by było
owinąć kamienicę.

Mimo ogromnych problemów ze zmierzeniem łańcuchów, ze względu na ich długość
(najdłuższy łańcuch musiał być 4 razy złożony podczas rozkładania go na korytarzu
szkolnym), udało nam się wyłonić zwycięzców. Sam moment sprawdzania ich długości był
niezwykle emocjonujący. Ciągle pytania czyj łańcuch jest najdłuższy, czyj najładniejszy,
ostatnie poprawki małych usterek. Jednak zaradnością i cierpliwością udało nam się
ostatecznie ustalić wyniki tej konkurencji. Poza wyłonieniem najdłuższego łańcucha,
dodatkowym punktem nagrodziliśmy również najstaranniej wykonanych łańcuch.

Po emocjach związanych z procesem mierzenia, nastąpiła chwila grozy, ponieważ trzeba było
ostrożnie i delikatnie złożyć łańcuchy i je schować, a przy tym nie uszkodzić ich delikatnej
struktury. Jednak i to nam się udało z dobrym skutkiem. Niby zadanie na poziomie
przedszkola, ale zabawę mieli przy tym nawet maturzyści.
Kaja Ekiert

Przegląd kolęd
W tym roku w ramach Świąt, które się zbliżały działo się naprawdę Świątecznie! Żeby klasy
mogły sobie pośpiewać, a w ten sposób pokazać, jak bardzo cieszą się przerwą Świąteczną,
która ich czeka, a także jak bardzo zależy im na dodatkowych jeszcze punktach do Małej
Ligii Klas, zorganizowaliśmy przegląd kolęd!
Każda klasa losowała jakąś kolędę, która miała zostać przedstawiona podczas długiej przerwy
na największym korytarzu szkolnym, a także nagrana, by upamiętnić zmagania klas z tą
konkurencją. (Niestety z powodu awarii sprzętu nie jesteśmy w stanie zaprezentować tych
zdjęć w niniejszym sprawozdaniu, cóż – złośliwość przedmiotów martwych). Oceniana była
m.in. liczba osób z klasy, która śpiewała, czapeczki mikołajowe (za to był dodatkowy punkt),
dodatkowe przebrania oraz rekwizyty, które miały służyć wzbogaceniu występu,
wychowawca, (który również miał pomóc swojej klasie w śpiewaniu) oraz sam śpiew (czy
znany był tekst, czy dodali coś od siebie, czy zmienili trochę melodię – było to jak najbardziej
brane pod uwagę). I tak dzień po dniu wszystkie klasy 1, 2 oraz 3 kolędowały w czasie długiej
przerwy. Pierwszego dnia wszystkie klasy pierwsze, drugiego – drugie, a trzeciego – trzecie.
Po całym przedsięwzięciu nagrodziliśmy punktami klasy, które wypadły najlepiej i wszyscy
byli zadowoleni.
Świetna zabawa, która również scala ze sobą klasy, a wraz z nimi także wychowawców.
Przede wszystkim, dzięki tej konkurencji, tym kolędowiczom, cała szkoła poczuła
nadchodzące Święta, co dodatkowo miało swój plus!
Samorząd zadbał również o świąteczne dekoracje, między innymi wspaniałą choinkę na
pierwszym

piętrze.

Zorganizowaliśmy

również,

wzorem

ubiegłego

roku,

Wigilię

Samorządową, na której przy wspólnym stole zjedliśmy pyszne potrawy, złożyliśmy sobie
życzenia,

oceniliśmy

mijający

rok

i

snuliśmy

plany

na

rok

następny.

Jasełka
Jasełka w naszej szkole to już, można by

Kolejne Jasełka zagraliśmy 19 grudnia

napisać, tradycja, w której biorą udział nie

2008r. przed większością uczniów oraz

tylko uczniowie całej szkoły, ale przede

nauczycieli w dzień Wigilii klasowych, czyli

osoby,

wszystkim

które

są

członkami

Samorządu, czy Wolontariatu...

ostatni dzień przed przerwą Świąteczną.
Tytuł tegorocznych Jasełek brzmiał: “Tego
jeszcze nie było, czyli co się na Szczepinie
wydarzyło”.

Oprócz

tradycyjnej

scenki

przedstawiającej nadchodzące Święta, nasz
szkolny zespół zagrał wiele znanych kolęd.
W

równie

miły

i

radosny

nastrój

wprowadziły nas uczennice klasy 2a, które z
Panią Katechetką Małgorzatą Rybą na czele
W tym roku ta wspaniała Świąteczna

zaprezentowały nam inne kolędy i tak w

uroczystość była naprawdę fantastyczna, a

śpiewach i Świątecznej atmosferze wszyscy

nasza sztuka została przedstawiona dwa razy:

obecni w auli się radowali...

16 grudnia.2008r. w ramach Świątecznego
Koncertu

Charytatywnego,

na

który

zaproszonych zostało wielu gości, a dochód
ze sprzedanych cegiełek - biletów na ten
Koncert

został

w

całości

przekazany

Wolontariatowi na Majówkę 2009. Oprócz
tego sprzedawane były specjalnie zrobione
na tę okazję przez Wolontariuszy oraz

Nie były to zwykłe Jasełka, które mówiły o

niektórych nauczycieli kartki oraz gadżety

Narodzeniu Jezusa i sprawach Biblijnych,

Świąteczne.

tylko coś zupełnie innego, mającego po
prostu Świąteczny charakter... Sądząc po
minach

obserwatorów,

cały

spektakl

każdemu przypadł do gustu. Zabawny,
Świąteczny i na miejscu. Chyba pozostanie w
pamięci uczniów na baaaardzo długi czas. Ja
również grałam w tych Jasełkach i przyznam,
że były po prostu wspaniałe!

Marta Sommer

PIOSENKA PROMUJĄCA SZKOŁĘ
Pierwszym zadaniem naszej „zreformowanej” Ligi klas było stworzenie tekstu (piosenki,
wiersza, sloganu reklamowego) promującego naszą szkołę. W związku z rozpoczynającą się
właśnie kampanią promocyjną (wyjścia do gimnazjów, Drzwi Otwarte) był to temat jak
najbardziej aktualny i potrzebny. Uznaliśmy, że nikt lepiej nie zareklamuje naszej szkoły jak
uczniowie, czyli - my sami!
Z doświadczeń ubiegłorocznych, zapamiętaliśmy, że takie „formy artystyczne”, w których
nasi koledzy mogą się wykazać inwencją twórcza i rozlicznymi talentami – są bardzo
medialne i zabawne. I tym razem się nie rozczarowaliśmy! Klasy potraktowały rzucone przez
nas wyzwanie nad wyraz poważnie i powstały naprawdę niezłe teksty. Chociaż najczęściej
dość niepoważne. Śmiechu było mnóstwo, gorący aplauz publiczności stanowił wystarczającą
gratyfikację za trud i odwagę występu.
Jako, że była to konkurencja, która miała miejsce w drugim semestrze, to klasy trzecie już
nie mogły wziąć w niej udziału, a szkoda... Jednak klas pierwszych i drugich, które wywiązali
się z tego zadania było naprawdę sporo, a i widać było, że wszyscy się przy tym świetnie
bawili, a słowa tych piosenek tudzież wierszyków były prawdziwe, bo w naszej szkole
naprawdę dużo się dzieje i każdy znajdzie coś dla siebie, chyba nikt mi nie zaprzeczy!
Niestety zdjęcia są takiej jakości jakiej są z powodu (złośliwej) awarii sprzętu…

SŁUBITKOWY DZIEŃ RÓWNOŚCI I TOLERANCJI
23.03 obchodzony był w szczególny sposób. Niby zwykły poniedziałek, a jednak nie...
Dzień ten przybrał nazwę Słubitkowego Dnia Równości i Tolerancji, a został zorganizowany
w zamian za 16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Dlaczego tak? Otóż w listopadzie Samorząd ogłosił konkurs na zrobienie filmiku dotyczącego
tolerancji. Każda klasa poprzez losowanie wybierała temat swojej pracy, który miała
przedstawić w formie filmu dokumentalnego.

Mimo tego, że tylko trzy klasy wywiązały się z tego obowiązku (konkurencja wliczała się do
Małej Ligi Klas w pierwszym semestrze), to filmów nigdzie nie zaprezentowano, a
Międzynarodowy Dzień Tolerancji nie był w naszej szkole obchodzony. Ja nie zapomniałam,
ani o nim, ani o trudzie 3 klas włożonym w zrobienie filmów. Może dlatego, że także
zrobiłam film dotyczący tolerancji wraz z wywiadem środowiskowym i nie chciałam by się
zmarnował? Możliwe. Uważam, że zrobienie w naszej szkole „imprezy okolicznościowej na
temat” było jak najbardziej na miejscu, zwłaszcza, że temat tolerancji dotyka nas, na co dzień,
zwłaszcza młodzież.

Wśród obowiązków życia codziennego – w ciągłej gonitwie, zaabsorbowani własnymi
sprawami – zapominamy o potrzebach innych. Dostrzegamy to, co dotyczy nas samych,
śmiejemy się z innych i ich oceniamy. Nie pamiętamy, że nasze zachowanie może
przeszkadzać, krzywdzić, denerwować. Egoizm powoduje zanik samokrytycyzmu.
Mam nadzieję, że przypominanie o szacunku wobec INNYCH, choćby w postaci takiego
przedsięwzięcia jak Dzień Tolerancji i Równości, który miał miejsce w naszej szkole, poruszy
w nas strunę wrażliwości, pomoże spojrzeć na innych z wyrozumiałością, pozwoli „tych
innych” w ogóle zauważyć.

Jak to zwykle bywa na pouczających spotkaniach w auli, tak i tym razem był mały wykład –
na temat tolerancji oraz tego, jakich ludzi zwykle dotyka niemoralne, czasem wręcz
nieludzkie zachowanie agresorów i z jakimi NIEtolerancyjnymi zachowaniami możemy się
spotkać w życiu codziennym.

Omówiliśmy zachowania krzywdzące innych, naruszające normy społeczne i granice
prywatności oraz stworzyliśmy własne definicje tolerancji. Doszliśmy do wniosku, że
najprostszym wymiarem tolerancji jest uznanie, że każdy ma prawo do prywatności.
Przejdę do rzeczy, żeby nie było, że spotkanie w auli tego dnia było jedną wielką prelekcją.
Uczniowie oraz nauczyciele wraz z Panem wicedyrektorem Mirosławem Turbańskim mieli
okazję obejrzeć 4 niedługie filmy. Pierwszy – mój, z wywiadem środowiskowym, był
poświęcony temu, jak rożni ludzie rozumieją słowo: tolerancja. Kolejne filmy były
przygotowane przez klasy, które wywiązały się z Małoligowej konkurencji, mającej miejsce
w listopadzie. Był film 1c – na temat rasizmu, 2c – na temat ludzi starszych oraz film mojej
klasy, czyli 3e – na temat Romów.

Oprócz filmów były odegrane trzy scenki, w których zagrały osoby wylosowane w auli
dosłownie 5 minut przed rozpoczęciem całej uroczystości, więc może nie wypadły za dobrze,
ale przy pomocy narratora chyba w dość jasny obrazowały przykłady braku tolerancji w
środowisku szkolnym.
Pod koniec imprezy opiekunka Samorządu, Pani Agnieszka Ratajczak wręczyła dyplom oraz
lizaki uczniom z klasy 3e za zajęcie drugiego miejsca w Małej Lidze Klas. Klasa ta została,
niestety, pominięta przy ogłaszaniu wyników, a od pierwszego miejsca dzielił ją zaledwie
1pkt (zwycięzcy to klasa 2ct).

Na końcu była niespodzianka, którą przygotowałam, czyli piosenka o naszej szkole.
Zaśpiewała ją nasza szkolna gwiazda Gosia Brzozowska z 1d. Wymyśliłam sobie, że stworzę
hymn dla naszej szkoły, bo mogłoby to być coś nowego i ciekawego, ale w ostateczności
wyszła z tego piosenka, która z hymnem raczej nic wspólnego nie ma, bo jest za mało...
poważna, ale – zdaje mi się – że się spodobała.
Teraz napiszę coś osobistego. Byłam pomysłodawczynią i realizatorką tego projektu. Udało się!
Dziękuję tym, którzy wierzyli we mnie i tym, którzy pomogli!

Panu Krzysztofowi Popielowi za pomoc techniczną i czuwanie nad wszystkim z „ góry”. Izie Kopczyk
z 3e za profesjonalne (jak zwykle) obsługiwanie sprzętu. Gosi Brzozowskiej za to, że zgodziła się
zaśpiewać, chociaż na przygotowanie miała tylko dwa dni. Nie może także zabraknąć podziękowań
dla Opiekunów Samorządu, z którymi miałam troszkę sporów związanych z realizacją Słubitkowego
Dnia Równości i Tolerancji. Dobre słowo ślę też dziewczynom, które dzielnie odegrały scenki, mimo
tego, że publiczność nie była zbyt wyrozumiała. Ok, koniec podlizywania się!

Marta Sommer, 3e

POŻEGNANIE KLAS TRZECICH
W tym roku szkolnym pożegnaliśmy wybitne

Marty

osoby, biorące aktywny udział w życiu

szkoły, której ambicja i pomysłowość może

naszej

szkoły.

byłej

przewodniczącej

one

zbudowały

być natchnieniem dla każdego. Nie wycofała

odsłony

samorządu.

się z działań samorządu nawet będąc w klasie

Oficjalne pożegnanie odbyło się przy okazji

maturalnej. Pomagała nam nawet po zdaniu

zakończenia roku klas maturalnych. Apel na

swoich matur i obiecała służyć radą w

auli odbył się 27 kwietnia. Uroczyste

przyszłych latach. Pan Dyrektor osobiście

pożegnanie klas trzecich otworzył Pan

wręczył Jej wyjątkowy prezent i w przez

Dyrektor.

dłuższą chwilę komplementował publicznie

Wyróżnione zostały osoby o najwyższych

Jej dokonania. Marta otrzymała także list

średnich i innych osiągnięciach szkolnych,

gratulacyjny dla rodziców.

fundamenty

To

Sommer,

nowej

uczniowie otrzymali nagrody i gromkie
brawa. Przypomnieliśmy i podziękowali im
za wspólny czas spędzony w szkole. W
imieniu

Samorządu

odchodzących

trzecioklasistów żegnały Monika Ryż i Kaja
Ekiert. Ich krótkie, ale serdeczne wystąpienie
bardzo się spodobało.
W naszej szkole można było spotkać
naprawdę wyjątkowych ludzi, poza Martą,
pożegnaliśmy

jeszcze

trójkę

samorządowców: Dawida Kościuka, Agatę
Kurant i Dianę Kuźmińską. Odnosili oni
sukcesy nie tylko na polu samorządowym,
ale również w wielu innych dziedzinach,
takich jak poezja, sport czy wolontariat.
poproszono

Wypowiadając kilka słów na forum szkoły,

odchodzących działaczy Samorządu. Grupa

wręczając nagrody nie możną wyrazić

samorządowców musiała z ciężkim sercem

wszystkiego, co by się chciało powiedzieć.

pożegnać kilku z nas. Przede wszystkim

Po apelu, już absolwenci udali się do klas

podziękowania i upominek poszedł w ręce

odebrać świadectwa…

Następnie

na

środek

A takimi słowami pożegnaliśmy Martę Sommer, czyli popularnego SOMMERKA

w uznaniu za:
nieustępliwość
pracowitość
kreatywność
sumienność
za niezależność myślenia
i za odwagę tworzenia
za wszelkie inne -ości
wynikłe z Twej upartości
co jednym "ością w gardle"
a innym - "solą w oku",
powodem były zazdrości
dla tych: - co stoją z boku
za trud, wysiłek i nerwy
na lekcjach i podczas przerwy
od września aż do wakacji
Sommerek ciągle w akcji!
i te imprezy na auli
bez próby generalnej! ;)
jak w życiu:
"żaden dzień się nie powtórzy /.../
i choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata..."
/W. Szymborska/

Najsympatyczniejsi maturzyści

W tym roku postanowiliśmy zorganizować konkurs na Najsympatyczniejszych Maturzystkę i
Maturzystę. Ideę podsunął nam p. Tomasz Repelowski, nauczyciel w-f.
Pomysł

wybierania

spośród

naszych

starszych

kolegów

i

koleżanek

osoby

najsympatyczniejszej przypadł nam do gustu, bo choć trudno to zmierzyć wymiernie to każdy
w jakiś sposób oddziałuje na otoczenie, i jeśli jest miły i ogólnie lubiany, dlaczego nie
docenić go za to?

Zaczęliśmy późno i nie udało nam się wyjaśnić i rozpowszechnić do końca ideałów
przyświecających naszej akcji.
Dlatego też tegoroczni Najsympatyczniejsi zostali wybrani głównie głosami nauczycieli,
których zaprosiliśmy do wspólnej zabawy.

W tym roku tryumfowali uczniowie klasy 3a – Marta Mazur i Marcin Kubicki. Na
uroczystości rozdania świadectw zorganizowanej 27 kwietnia pamiątkowe dyplomy i
upominki wręczyli im opiekunka Samorządu p. Agnieszka Ratajczak-Niedorys oraz
pomysłodawca konkursu p. Tomasz Repelowski.. Wydaje nam się, że impreza ta ma szanse
na dłużej zagościć w naszej szkolnej tradycji.

AKCJA GRAFFITI

Pomysł na Akcję Graffiti padł podczas Nocki

Po konsultacji z prawnikiem dowiedzieliśmy

w Szkole. Wymyślił go Bartek Wasilewski,

się, że możemy to śmiało zrobić legalnie.

który początkowo miał go organizować, ale
okazało się, że na dobrych chęciach się
skończyło. Pomysł jednak pozostał i powoli
zaczął żyć własnym życiem.
Zdobyliśmy pieniądze na farby i umówiliśmy
się na przygotowanie projektów. Kiedy były
już

gotowe

przedstawiliśmy

je

Panu

Dyrektorowi i po uzyskaniu jego akceptacji
mieliśmy już zielone światło. Dobrą datą
Udało się znaleźć grupę zainteresowanych
uczniów, którzy swoją pasję do malowania

wydała nam się Majówka, przy której
znaczna część nas była już zaangażowana.

na murach mieli okazję wykorzystać, aby
upiększyć szkolne boisko. Udaliśmy się do
pana Dyrektora, a On jak zwykle chętny by
wspomagać młodzież wyraził zgodę.

Tylko ta niepewność, co do pogody. Na
szczęście aura dopisała i wszystko wyszło.
Malowidło

jeszcze

nie

do

końca

jest

Musieliśmy jedynie sprawdzić czy nie będzie

skończone, ale główna jego część cieszy

z tego powodu nieprzyjemności.

oczy

naszych

kolegów

i

koleżanek.

MAJÓWKA 2009 –- „FESTIWAL KULTUR”
W

minioną

sobotę,

23

maja

2009r.

na

terenie

naszej

szkoły

odbył

się

festyn integracyjny "Majówka 2009 - Festiwal Kultur".
Festyn był puentą całorocznej, aktywnej pracy szkolnego Wolontariatu. Jako osoby
odpowiedzialne za organizację Koncertu Charytatywnego, nabrałyśmy już pewnego
doświadczenia i mogłyśmy podjąć nowe wyzwanie jakim była rola koordynatorów Majówki.
Szczególnym "pretekstem" był też udział w konkursie Veni Vidi Vici. Projekt jest
organizowany przez Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju - dział CIRS-u i kierowany
do wrocławskich grup młodzieżowych. Program obejmował popularyzację informacji o
sposobach uzyskania wsparcia przy realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez takie
grupy oraz konkurs na udział w programie szkoleniowym i dofinansowanie projektu.

Nauczyciele, głównie p. Hreczak, zachęcali nas do udziału w konkursie, motywując to
dwoma istotnymi argumentami: nabyciem jeszcze większego doświadczenie w tego typu
przedsięwzięciach, wzbogaconego o profesjonalne szkolenie w zakresie tworzenia projektów,
oraz możliwością zdobycia dofinansowania - które organizatorzy zapewnili zwycięskim
projektom. Z pewną dozą nieśmiałości i sceptycyzmem postanowiłyśmy jednak spróbować i
sprawdzić swoje możliwości oraz rozwinąć kompetencje.

Bardzo szybko okazało się, że czeka nas dużo pracy, harmonogram zajęć jest bardzo napięty a
czasu jak zwykle w takich sytuacjach - jest bardzo mało. Niestety okazało się też, że zajęcia
warsztatowe, na których miałyśmy poszerzyć swoją wiedzę były - co tu dużo mówić - nudne,
a stawiane nam "zadania domowe" - trudne. Na szczęście, dzięki wydatnej pomocy naszej
opiekunki a zarazem nauczyciela przedsiębiorczości p. Hreczak udało nam się pokonać
trudności. Wspierając nas merytorycznie oraz w pełen życzliwości sposób zachęcając do
dalszego wysiłku, p. Hreczak motywowała nas do dalszej wytężonej pracy. Bazując na
zdobytych uprzednio doświadczeniach - także z ubiegłorocznej majówki, w której brałyśmy
udział, oraz innych akcji wolontariatu, opierając się na wskazówkach dotychczasowych
koordynatorów - nauczycieli, stworzyłyśmy scenariusz całej imprezy, grafik podziału zadań i
poszczególnych stoisk.

Opracowany projekt przedstawiłyśmy Komisji w dniu 4 maja - i jak się okazało warto było
podjąć trud i wysiłek, gdyż znalazłyśmy się w zwycięskiej grupie, i w ten sposób
przyczyniłyśmy się do wzbogacenia budżetu majówkowego o kolejne 1300 zł!
W miesiącach poprzedzających imprezę podejmowaliśmy działania mające na celu zdobycie
na nią środków finansowych: zorganizowaliśmy Świąteczny Koncert Charytatywny, szkolny
bożonarodzeniowy kiermasz ozdób świątecznych naszego autorstwa. Wykorzystaliśmy
również część wygranej zdobytej w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę Samorządu
Uczniowskiego. Jak co roku też, pozyskaliśmy kilku sponsorów.

Równolegle do tworzonego przez nas projektu, w szkole działały już inne agendy, bez
których pomocy tak wielka impreza nie mogłaby się udać. Plakaty i zaproszenia - opracowane
przez koło Media Show pod kierunkiem pani Iwony Duczemińskiej - zostały wysłane do
zaproszonych placówek na kilka tygodni przed festynem. Nasi "mediowcy" - Karolina, Marta
i Grzegorz – dokumentowali również całą imprezę za pomocą kamery i aparatów
fotograficznych.
Wolontariuszki, które miały mieć pod opieką punkt informacyjny kompletowały i pakowały
upominki dla dzieci.

Odbyło się kilka spotkań roboczych i organizacyjnych na których stworzone zostały listy
chętnych do współpracy wolontariuszy, których przydzielałyśmy do poszczególnych stoisk i
zadań majówkowych.

Jedno, szczególnie istotne, miało charakter trzygodzinnych warsztatów integracyjnych,
prowadzonych przez p. Hreczak oraz szkolnego psychologa p. Ratajczak. Celem tych zajęć
było bliższe poznanie się osób, które były zaangażowane w organizację majówki. Tak duża
impreza, odbywająca się na dużej przestrzeni wymaga sprawnej organizacji.

Sprawna organizacja opiera się na dobrej komunikacji, a ta zawsze jest lepsza i skuteczniejsza
kiedy ludzie znają się wzajemnie, a najlepiej jeszcze: kiedy się lubią! I taki był podstawowy
cel tego spotkania. W atmosferze zabawy i na wesoło poznali się tak uczniowie jak i obecni
nauczyciele. Ponadto przećwiczyliśmy tańce integracyjne, które planowaliśmy przeprowadzić
na festynie, a które w szczególnie sympatyczny sposób integrują grupy i najwyraźniej także
tym razem spełniły swoją rolę.

W dniu majówki przyszliśmy do szkoły już o 7.30 rano. Na szczęście pogoda dopisała, jednak
z powodu wiatru i niepewnej prognozy, zdecydowałyśmy że część stoisk pozostawimy w
szkole. 23 maja odwiedziło około 250 osób (130 dzieci z opiekunami), a ponad stu
wolontariuszy zaangażowało się w realizację przedsięwzięcia. Nasi goście witani w drzwiach
kolorowymi lizakami w punkcie informacyjnym otrzymywali barwne, czytelne grafiki, dzięki
którym wiedzieli jakie atrakcje ich czekają oraz karty zadań, na których gromadzili punkty
uzyskiwane za "zaliczenie" kolejnych stanowisk. Opuszczając szkołę wymieniali je na
paczuszki z drobnymi upominkami. Niektórzy dźwigali pod pachą większe prezenty wygrane w całkowicie gratisowej loterii.

Festyn rozpoczął się punktualnie o godz. 10.00 w auli szkolnej. Milusińscy obejrzeli
przedstawienie "Odwieczna walka dobra ze złem" i taniec brzucha przygotowane przez
szkolne koło teatralne "Czemu nie?" pod kierunkiem pani Małgorzaty Urlich-Kornackiej oraz
występy grup tanecznych z Centrum Kultury Wrocław-Zachód, a następnie udali się w podróż
po stoiskach kulturowych.

Mogli m.in. odwiedzić stoisko japońskie, włoskie, chińskie, wziąć udział w biegu rycerskim,
ogolić księcia pana, rozszyfrować zaklęcie, zrobić sobie afrykańską maskę, spotkać się z
imamem Ali Abi Issa z Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu,
który uczył je arabskiego pisma i opowiadał o muzułmańskiej kulturze. W "Karczmie pod
Złamaną Podkową" na gości czekały bułki drożdżowe, chleb z masłem, miodem, dżemem i
twarogiem ze szczypiorkiem. Festyn zakończył się o godzinie 14.00 odtańczeniem przez jego
uczestników trzech wspólnych tańców integracyjnych poprowadzonych przez nauczycielkę
religii panią Małgorzatę Rybę.

Podczas organizacji "Majówek" od początku przyświeca nam ten sam cel: integracja różnych
środowisk. Zapraszamy dzieci z porażeniem mózgowym ze szkoły integracyjnej,
wychowanków rodzinnych domów dziecka, podopiecznych z okolicznych przedszkoli,
podopiecznych świetlic środowiskowych, z którymi współpracujemy w ciągu roku,
mieszkańców Domu Samotnej Matki jak i okolicznych blokowisk. Zadowolenie naszych
gości jest dla nas szczególnie ważne - bo to jedyna gratyfikacja za naszą pracę i
zaangażowanie. "Majówka" nie jest przecież komercyjną imprezą, pozwalającą komukolwiek
na niej zarobić.

W tym roku dowiedliśmy ponownie, że można profesjonalnie przygotować świetną imprezę,
operując dość skromnymi środkami finansowymi, nieskromną ambicją i bujną wyobraźnią.

Pomysły z niektórych stanowisk zamierzamy wykorzystać na planowanym za 2 tygodnie
festynie zamykającym akcję "Cały Wrocław Czyta", a zdobytą podczas organizacji
przedsięwzięcia jakim była majówka wiedzę i doświadczenie - zapewne wykorzystamy
jeszcze nie raz, zarówno podczas organizacji innych imprez wolontariackich jak i może w
naszym życiu zawodowym.

Paulina Bladycz i Dorota Węgrzyn

SPORTOWA JEDYNKA
portowa jedynka jest imprezą sportową zorganizowaną w tym roku po raz pierwszy przez
nauczycieli w-f.. Zostaliśmy poproszeni o pomoc przy jej organizacji, a że w wypadku
dobrych imprez się nie odmawia, więc… Wszystkie klasy pierwsze rywalizowały w wielu
dyscyplinach i para dyscyplinach sportowych jak i około sportowych. Można ocenić samemu
czy impreza się udała.

Sprawozdanie z działalności Media Show
Oficjalna działalność Media Show w roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęła się podczas
uroczystego otwarcia toalet 22 września 2008 roku, pokazem przygotowanego przez nas
filmu (montaż materiału archiwalnego i nowego, wykonanego po remoncie).
Dnia 04 października odbyło się spotkanie absolwentów, na którym wyemitowaliśmy dwa
filmy ukazujące modernizacje w szkole: wspomniane toalety oraz postępy prac nad remontem
boiska szkolnego.

11 listopada na wrocławskim rynku został zorganizowany pochód z okazji odzyskania przez
Polskę niepodległości. To już tradycja - Media Show też tam było z kamerą oraz aparatem.
Parę dni później podczas uroczystego rozdania nagród dla zwycięzców w konkursie z okazji
Dnia Niepodległości, tradycyjnie w naszej szkolnej auli, został wyemitowany film
zmontowany przez Media Show.

W pierwszym kwartale 2009 roku przygotowywaliśmy materiały na dni reklamy, takie jak
filmy, prezentacje, plakaty i ulotki. Przeprowadziliśmy także szkolenie w zakresie
podłączania i obsługi sprzętu dla innych grup. Przez kilka tygodni odwiedziliśmy szereg szkół
i braliśmy udział w targach edukacyjnych między innymi w Żmigrodzie i Sobótce.

24 marca odbył się w auli szkoły konkurs piosenki niemieckiej, na którym Media Show było
obecne i zrobiło film przedstawiający całą imprezę, a na jego podstawie krótki montaż.
17 i 18 kwietnia zaproszeni podczas odwiedzin szkół gimnazjaliści odwiedzili naszą szkołę –
Drzwi otwarte. Media Show było odpowiedzialne za plakaty, informacje jak i pokazy
stworzonych przez nas filmów. Udzielaliśmy również informacji osobom zainteresowanym
nauką w klasach informatycznych.

20 kwietnia dwójka z nas wyjechała na polsko-niemiecko-hiszpańską wymianę do Szklarskiej
Poręby w ramach programu Comenius. Przez 5 dni nagrywaliśmy i robiliśmy zdjęcia, które
przy pomocy Internetu przesyłaliśmy do szkoły. Na bieżąco powstawała galeria zdjęć z
naszego wyjazdu na stronie internetowej szkoły. Wieczorami przygotowywaliśmy film, który
wyświetlono 24 kwietnia na auli naszej szkoły podczas podsumowania tej wymiany
międzynarodowej. 16 maja w Urzędzie Wojewódzkim uczestniczyliśmy w konferencji
podsumowującej program Comenius, przedstawiając nasz materiał filmowy.
13 maja odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współprace pomiędzy Zespołem Szkół Nr
1 a Wrocławską Komendą Uzupełnień Wrocław-1 i Komendą Miejską Policji we Wrocławiu,
gdzie Media odpowiadało za obsługę sprzętu oraz przygotowanie niektórych materiałów i
archiwizację imprezy.

23 maja wolontariat z pomocą (medialną) Media Show zorganizował majówkę pod hasłem
„Festiwal kultur”. Tego samego dnia odbył się konkurs „WrocLOK”, w którym uczestniczyli
uczniowie naszej szkoły, oraz przedstawiciel Media, który wraz z uczestnikami pokonywał
trudy trasy oraz innych zadań.

Kontynuujemy współpracę ze szkolnym: wolontariatem oraz samorządem
*

aktualizacja podstrony wolontariatu na www.zs1.wroc.pl

*

aktualizacja podstrony samorządu na www.zs1.wroc.pl

We wszystkich imprezach, w których uczestniczyliśmy robiliśmy zdjęcia, filmowaliśmy oraz
przygotowywaliśmy galerie na stronę szkolną, montaże filmowe. Gdy trzeba pomagamy przy
obsłudze multimediów podczas imprez w szkole i poza.

SZKOLNE KOŁO LOK
Nasze szkolne koło LOK działa już od kilku lat. W zeszłym roku mieliśmy bardzo silną
‘ekipę’, której przewodził Hubert Mielcarek.

Po ich odejściu powstała pewna luka, ale okazało się, że szybko znalazła się grupa
pasjonatów, którzy chcieli się zaangażować w taką działalność i niestraszne im były
cotygodniowe treningi, które odbywali pod czujnym okiem p. Krystiana Polańskiego,
nauczyciela PO. Zimą ćwiczyli na sali, a także regularnie uczęszczali na strzelnicę, gdzie
mieli treningi strzeleckie.

Kiedy uznali, że są już gotowi udali się 23 maja do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Lądowych, aby wziąć udział w zawodach sportowo – obronnych „WROCLOK 2009”.
Młodzież startująca w zawodach miała do przebiegnięcia niemal 8-kilometrową trasę.

W międzyczasie, korzystając z mapy i wojskowej busoli, należało zaliczyć 4 punkty
kontrolne. Na trasie zawodnicy musieli pokonać wybrane przeszkody w ośrodku sprawności
fizycznej, odnaleźć ustawione na przedpolu cele, sforsować przeszkodę wodną, ubrać odzież
ochronną i wymienić uszkodzone koło w samochodzie terenowym.

Przeprowadzono również strzelanie z karabinka sportowego i pistoletu pneumatycznego.
Sprawność działania poszczególnych zespołów oceniała kadra wrocławskiej uczelni oraz
podchorążowie. Nie zajęliśmy żadnego premiowanego miejsca, ale chłopcy się nie
zniechęcają i odgrażają, że w przyszłym roku pokażą, na co ich stać.

GRUPY TANECZNE
W tym roku w naszej szkole powstały, w odpowiedzi na oczekiwania uczniów, dwa nowe
koła taneczne. Jedno ćwiczy taniec nowoczesny, a drugie taniec brzucha i taniec w stylu
‘Bollywood’. Miało powstać również trzecie, hip-hopowe, ale zabrakło wolnych terminów
Teatr tańca, ćwiczący taniec nowoczesny, powiązany jest z Manufakturą Tańca, która odbywa
próby w naszej szkole. Prowadzone jest przez panią Ewę Staroń. To teatr dal osób pragnących
przeciwstawić się narastającej fali komercjalizacji.

Sylwia Paprota opowiada: ‘Pracujemy w oparciu o technikę tańca współczesnego, jazzowego
i improwizację często wzbogacając ruch elementami akrobatycznymi.
Projekt przez nas przedstawiany stanowi etiudy taneczne. Każdy z nas pokazuje siebie w inny
sposób. Zaczęło się od lekcji tańca w naszej szkole a teraz bardzo się wciągnęliśmy.’

Grupa Taneczna "Namaste" prowadzona jest

W dniu 23.05.2009 (majówka) odbył się 3

przez jedną z uczennic, Martę Bętkowską z

minutowy występ arabskiego tańca brzucha.

klasy 2at a opiekunem jest p. Selim

Planujemy także występ na zakończenie roku

Mucharski. Próby odbywały się w każdy

szkolnego. Dziewczęta ćwiczą taniec brzucha

czwartek i piątek i były bardzo intensywne,

a także układy ‘podejrzane’ na filmach z

trwały po około półtorej godziny. Na

‘Bollywood’ ale twórczo je komponując i

początku grupa liczyła 4 osoby ale obecnie

rozwijając.

stan jest płynny.

GRUPA TEATRALNA - CZEMU NIE?
Grupa Teatralna „Czemu nie?” powstała w roku szkolnym 2006/2007 z inicjatywy młodzieży
ZS Nr 1 we Wrocławiu. Działa w niej 10-15 osób a opiekunem grupy jest nauczycielka
języka niemieckiego Małgorzata Urlich-Kornacka.

Rok szkolny 2008/2009 okazał się bardzo pracowity dla grupy. W tym roku grupa ma na
swoim koncie liczne występy w Galerii Dominikańskiej w ramach targów turystycznych
„Cztery pory roku na Dolnym Śląsku”, organizowanych corocznie przez Dolnośląską
Organizację Turystyczną. Grupa teatralna prezentowała pantomimę „Odwieczna walka dobra
ze złem”, baśń turecką „Kot i tygrys” oraz etiudy pantomimiczne „Podróż” oraz „Cztery pory
roku na Dolnym Śląsku”.
Wielkim wyzwaniem dla grupy stała się sztuka byłego prezydenta Czech, a zarazem
genialnego dramaturga Václava Havla „Puzuk, czyli uporczywa niemożność koncentracji”. W
przygotowaniu sztuki pomagał nam aktor Teatru Cinema w Michałowicach. Fragment sztuki
został zaprezentowany na przeglądzie teatralnym szkół „Obciach 2009”.

Grupa teatralna wzięła udział w dwóch wielkich wymianach młodzieży.

W ramach projektu LLL Comenius Różnorodność i jedność europejskich małych form
literackich, czyli jak z bajek stworzyć teatr ... powstała legenda o Duchu Gór – Liczyrzepie.

W ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży: Śladami wspólnej historii we Wrocławiu
przyjechała do nas grupa wolontariuszy z Saksonii, odbywający roczną praktykę w różnych
instytucjach kulturalnych w Niemczech.

Przez kilka dni młodzi ludzie wspólnie uczestniczyli w warsztatach artystycznych:
(pantomima, street-Art., teatr uliczny, perkusja ciała), zwiedzali miasto, poznawali jego
instytucje kulturalne i życie wieczorne miasta. Projekt zakończyła wspólna prezentacja
teatralna przy Przejściu Świdnickim.

Grupa „Czemu nie?” włączyła się również w ogólnopolską akcję Fundacji "AKOGO?" Ewy
Błaszczyk, która co roku wspólnie z Teatrami w całej Polsce organizuje akcję: "TEATRY na
KLINIKĘ BUDZIK". Polega ona na włączaniu się teatrów w Polsce i poza jej granicami w
budowę kliniki - wzorca dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. W dniu 27 marca 2009r. w
"Międzynarodowy Dzień Teatru", odbyły się prezentacje na Rynku Wrocławskim.

HONOROWE KRWIODAWSTWO
W tym roku szkolnym postawiliśmy sobie kilka ambitnych celów, jednym z nich było
rozpropagowanie wśród naszych kolegów idei honorowego krwiodawstwa. Jeden z naszych
opiekunów, p. Selim Mucharski jest długoletnim krwiodawcą, oddał już ponad 26 litrów krwi
i to właśnie on zachęcił nas do wsparcia tej wspaniałej akcji.

Porozumieliśmy się ze Szkolnym Koordynatorem Promocji Zdrowia p. Joanną Bator,
nauczycielką geografii, i postanowiliśmy wspólnie ‘zarazić’ naszych kolegów i koleżanki tą
ideą. Trochę czasu trwało zanim udało nam się zebrać wszystkie materiały na temat
oddawania krwi.

Następnie udało się zaaranżować bardzo ciekawą prelekcję na ten temat, aż wreszcie nadszedł
czas na działanie. 10 grudnia zorganizowaliśmy pierwsze duże wyjście do stacji
krwiodawstwa przy ulicy Czerwonego Krzyża.

Było nas ponad trzydzieści osób. Na miejscu okazało się, że część nie może oddać krwi ze
względu na zbyt małą wagę ciała lub nieodpowiednie ciśnienie.

Te osoby były wyraźnie zawiedzione i z zazdrością obserwowały swoich kolegów, którzy
pałaszowali wafelki popijając kawą lub herbatą a następnie dzielnie maszerowali, żeby oddać
swoje 450 mililitrów krwi.

Dawid Kościuk tak bardzo był zdeterminowany, żeby oddać krew, że kiedy nie chciała lecieć
z żyły na lewej ręce, odczekał 20 minut i spróbował ponownie. Tym razem się udało. Damian
Kapek został zakwalifikowany do oddawania osocza, co znaczyło, że posiedzi podłączony do
maszyny około półtorej godziny. Kilka osób od razu zadeklarowało, że poczekają na niego.
W sumie tego dnia oddaliśmy ponad 12 litrów krwi.

W następstwie tej akcji powstał następny pomysł – założenia Klubu Honorowych Dawców
Krwi przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrocławiu. 10 lutego odbyło się zebranie założycielskie i
oto mamy własny szkolny klub krwiodawców! Prezesem został opiekun Samorządu p. Selim
Mucharski, wiceprezesem p. Joanna Bator a sekretarzem Diana Kuźmińska z klasy 3h.

Idziemy więc za ciosem. 27 lutego zaprosiliśmy punkt krwiodawstwa do nas. Urządziliśmy
wszystko w salach 11 i 12a. Niestety okazało się, że choroby wyeliminowały wielu
potencjalnych dawców, ale i tym razem udało nam się ‘utoczyć’ około 12 litrów krwi.

Razem z nami krew oddawali nauczyciele, p. Małgosia ze szkolnego sklepiku i popularny
konserwator p. Mieczysław Pośpiech.
Spodobało nam się i w przyszłym roku ruszymy z podobną akcją już od września. Im będzie
nas więcej, tym większej ilości osób możemy pomóc.

Kilka słów o Kalejdoskopie
W naszej szkole oprócz Wolontariatu, DJ'ki, Samorządu, Media Show oraz wielu, wielu
innych podobnych agend samorządowych, prężnie działa również nasza gazetka szkolna
'KalejdOsKOp', której opiekunkami są: Pani Danuta Marszałek oraz Pani Iwona
Duczemińska, a jej Redaktorem Naczelnym była Maria Stasiak (aktualnie absolwentka już
naszej szkoły, tak jak i ja zresztą...).
Do gazetki piszą różne osoby, które mają chęci oraz coś konkretnego do napisania. Każdy
numer zawiera sprawozdania z różnych akcji Samorządowych, czyli tego, co się w szkole
działo, oraz zakładkę 'Młodzi skrzydlaci', gdzie uczniowie naszej szkoły mogą pochwalić się
swoimi talentami poetyckimi, a także wywiady z różnymi nauczycielami.

Oprócz tego jest miejsce również na inne ciekawe artykuły, które wabią swych czytelników
bogatymi informacjami i ciekawostkami.
W redakcji Kalejdoskopu może znaleźć się każdy, kto napisał chociaż jeden artykuł i ma chęć
napisania jeszcze kilku innych.
Ja również pisałam do gazetki, jak wielu działaczy Samorządu, aby poinformować tych
dziwnym cudem niedoinformowanych

o tym, co w szkole się działo, jakie większe akcje przeprowadziliśmy i podobnego typu
informacje. Albo po prostu dla przypomnienia i uwiecznienia tego, co się działo...

Każdy nowy numer KalejdOsKOpu to nowa dawka informacji, ciekawostek, nowinek etc.,
dlatego nikt się nie dziwi, gdy od razu po wyjściu nowego numeru, uczniowie oraz
nauczyciele 'rzucają się' nań i po chwili już nic nie ma. Dla osób, które nie załapały się na
własny egzemplarz, a chciałyby go sobie poczytać, zawsze czeka kilka sztuk w naszej
szkolnej bibliotece, więc nikt się nie martwi.

