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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZS1
w roku szk. 2011/2012
opiekunowie Samorządu:
Agnieszka Ratajczak-Niedorys
Selim Mucharski
1. Udział w Gali „Konkursu na Najlepszy Samorząd Uczniowski Szkół Ponadgimnazjalnych”
organizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta – odebranie II Nagrody dla SU ZS1
(5 września 2011)
2. Jestem Szefową
3. Wyjazd integracyjny dla SU - Szklarska Poręba 26-28 wrzesień 2011 - opracowanie ogólnej
koncepcji działalności Samorządu oraz stworzenia planu pracy na nadchodzący semestr
4. Udział uczniów SU w debacie „O szkole w szkole” zorganizowanej przez Urząd
Wojewódzki (wrzesień 2011)
5. Dzień Chłopaka - impreza okolicznościowa na auli (30.09.2011)
6. Przeprowadzenie Debaty Wyborczej z udziałem kandydatów na Przewodniczącego SU
(11.10.2011)
7. Przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Samorządu Uczniowskiego ZS1
(12.10.2011)
8. Opracowanie i przeprowadzenie ankiet wśród uczniów oraz nauczycieli ZS1, na
najpopularniejszych nauczycieli oraz klasy w rankingu „SŁUBITKI 2011”
(wrzesień/październik 2011)
9. Opracowanie scenariusza, oraz organizacja i poprowadzenie uroczystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej - „SŁUBITKI 2011” (19.10.2011)
10. Beania
11. Halloween – konkursy i zabawy na długiej przerwie (28.10.2011)
12. Impreza okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości, aula (10.11.2011)
13. 11 listopada 2011 – Radosna Parada Niepodległości, opieka.M.Pacykowska
14. Udział w Konkursie: „Najżyczliwszy w 2011/2012” - prowadzony w ramach obchodów
6 edycji Dnia Życzliwości we Wrocławiu:
 Organizacja prelekcji prowadzonej przez Prezes Fundacji i schroniska TARA panią Scarlett
Szyłogalis (21.11.2011) – zbiórka funduszy na rzecz schroniska
 2 grudnia 2011 – happening - „Szkoła naszym domem”
 Błyskawiczny Turniej Tenisa Stołowego
 Walka o Miodek - siłacze sprawdzali siłę swoich mięśni.
 „Corrida Ortograficzna” – pojedynek ortograficzny.
 kawiarenka, kusząc domowymi wypiekami - dochód przeznaczony został na pomoc
małemu Wiktorowi, którego czeka operacja i długie leczenie onkologiczne.
15. Mikołajki – amnestia mikołajkowa, konkurs na najliczniej przebraną klasę (06.12.10)
16. Szkolny Maraton Pisania Listów Amnesty International – napisaliśmy ponad 70 listów
(09.12.11)
17. Walentynki – poczta i konkursy walentynkowe (14.02.2012)
18. Nocka Czytelnicza (9/10 marca 2012)
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19. Mam Talent – konkurs talentów (17.03.2012)
20. Promocja szkoły – Dzień Otwarty i Dni Reklamy (luty-marzec 2012)
21. Odysei Umysłu – udział szkolnej drużyny w eliminacjach regionalnych we Wrocławiu
(03.03.2012) i awans do Ogólnopolskich Finałów w Gdańsku (30.03 – 01.04.2012)
praca nad problemem długoterminowym „Temat – dylemat”, treningi problemów
spontanicznych
22. Dzień Narodów – Dzień Patrona Technikum nr1
23. Pożegnanie klas maturalnych
24. Majówka – Festyn Integracyjny (19.05.2012)
25. Współpraca z gazetką Szkolną „Kalejdoskop” – współtworzenie tekstów i sprawozdań
26. Projekt KORBA – szkolenie, realizacja projektów
27. Klub Honorowych Dawców Krwi – akcje oddawania krwi (koło 30 litrów)
28. Współpraca z Wolontariatem ZS1 – wspieranie i rozpowszechnianie akcji wolontariatu
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JESTEM SZEFOWĄ
Finał konkursu „Jestem szefową”…
Wysyłając prace na konkurs nawet w najśmielszych oczekiwaniach nie planowałam, że cokolwiek
mogę w nim osiągnąć. Przecież tyle dziewcząt i ze szkoły i z całej Polski wysilało się i pisało pracę
a ja w kilku zdaniach opisałam to co w po części mnie dotyczyło od wczesnych lat dzieciństwa.
Gdy pewnego ładnego dnia otrzymałam telefon od pani Agnieszki Ratajczak – nie wierzyłam. Nie
mogłam do siebie dopuścić myśli że jestem jedną z finalistek OGÓLNOPOLSKIEGO konkursu.
Najpierw był niesamowity szał a później… przygotowania do wyjazdu  Rozdania nagród
odbywały się 13 Czerwca 2011 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lecz już od 12.06 wszystkie
finalistki miały zapewniony nocleg w Hotelu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ja razem z
rodzicami postanowiliśmy że wyjedziemy w piątek w nocy aby być już w Warszawie 12 Czerwca z
rana. Przez to byłam w stanie zwiedzić bardzo wiele ciekawych miejsc, które znajdują się na
terenie Warszawy. Dzień 13 Czerwca zaczął się od śniadania, potem szybkie pakowanie, i
wynajętym autokarem przejazd do firmy Procter & Gamble, która jest światowym liderem na
rynkach gospodarki, promuje takie marki jak : pampers, Olay, Wella, Gilette oraz wiele innych.
Spotkaliśmy się tam z kobietami, które zasiadają na stanowiskach kierowniczych. Opowiadały on
jak przebiega współpraca w firmie, o podziałach damsko-męskich, gdzie jest wyrównana liczba
kobiet i mężczyzn oraz zostaliśmy oprowadzeni po hali produkcyjnej na której wykonywane były
pampersy oraz po biurowcu, gdzie widzieliśmy pracę nad nowymi produktami. Następnie po
odwiedzinach w Procter & Gamble autokar zawiózł nas do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
gdzie odbyło się rozdanie nagród z udziałem mediów. Było bardzo dużo ciepłych i miłych słów,
które sprawiały że każdy czuł się naprawdę wyjątkowy oraz dumy że się tam znalazł. Po rozdaniu
był elegancki obiad a po obiedzie odwiedziliśmy sejm i telewizję. W sejmie odbyła się rozmowa z
panią Magdaleną Kochan, posłem i Przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet, która wywarł na
wszystkich dziewczynach ogromny podziw. Następnie zwiedzanie TVN połączone z relacją „ na
żywo” , którą mieliśmy zaszczyt obejrzeć z bliska. Odbyło się również spotkanie z panią Beatą
Tadlą, jedną z dziennikarek TVN, które pracują na `wizji`. Po spotkaniu autokar odwiózł nas na
Dworzec Centralny po czym każda uczestniczka wróciła z pewnym bagażem doświadczeń do
swojego domu.
Jak dla mnie było to naprawdę
niesamowite przeżycie, ilość wrażeń
na jeden dzień naprawdę sięgnęła
zenitu.
Czułam
się
bardzo
zadowolona i dumna z tego ze tam
była i osiągnęłam to co osiągnęłam.
Naprawdę, było warto!
Marta Koźlik 2a
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PS. Autorka zajęła 4 miejsce w finałach II edycji ogólnopolskiego konkursu „JESTEM
SZEFOWĄ”, organizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
i Ministra Edukacji Narodowej.
Do udziału w konkursie zapraszane są wszystkie uczennice I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z
całej Polski. Celem konkursu jest budowanie pozytywnego wizerunku kobiet –liderek wśród
młodzieży i zachęcanie uczennic do podejmowania ról przywódczych.
Uczestniczki konkursu przygotowują pracę na temat „Jestem szefową”, którą ocenia jury złożone z
kobiet-liderek oraz mężczyzn działających na rzecz równego traktowania. Pisząc pracę, uczennice
mają wyobrazić sobie siebie w roli szefowej w dowolnym obszarze życia społeczno-politycznego
lub gospodarczego, opisać, jakie mają cele, co chcą zmienić, jak widzą siebie – kobietę w roli
szefowej.
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Wyjazd integracyjny dla SU - Szklarska Poręba 26-28 wrzesień 2011
- opracowanie ogólnej koncepcji działalności Samorządu oraz stworzenia planu pracy na
nadchodzący semestr

WYCIECZKA SAMORZĄDOWA
W ostatnim tygodniu września odbyła
Samorząd trwająca 3 dni, tj. 26 – 28.09.2011.

O godzinie 7:45 wszyscy musieliśmy się
znaleźć na Dworcu Głównym PKP. Po
sprawdzeniu
obecności
uczestników
wycieczki przez Panią Agnieszkę Ratajczak
–
Niedorys
oraz
Pana
Selima
Mucharskiego, których zadaniem było

się

wycieczka

zorganizowana

przez

Szkolny

okiełznać niesforną grupę nastolatków podczas
trwania wycieczki, udaliśmy się na peron z którego
odjeżdżał pociąg do Jeleniej Góry. Podczas podróży
pociągiem, w miarę swoich sił, staraliśmy się
ograniczać nasze możliwości do sprawdzenia ile
osób zmieści się między parą drzwi oddzielających
od siebie dwa wagony. Po ok. 2 godzinach
dotarliśmy do Jeleniej Góry, gdzie musieliśmy
czekać 30 min. na następny pociąg udający się do
Szklarskiej Poręby. Podczas tego fragmentu podróży
do celu byliśmy nadzwyczajnie spokojni. Cała
podróż trwała ok. 3 godzin, które z jednej strony
męczące a z drugiej zabawne i interesujące,
ponieważ były urozmaicone przez naszą bujną
wyobraźnię.

Zatrzymaliśmy się w Chacie Izerskiej, która
znajdowała się w Szklarskiej Porębie Dolnej przy ul.
Piastowskiej 32. Ośrodek jest zamieszczony w
malowniczej okolicy, z okien każdego pokoju
można było obserwować niesamowite widoki.
Domek posiada duży taras, pod którym znajdują się
ogromne beczki z trzema ławkami wewnątrz.
Spędzaliśmy w nich większość czasu wolnego.
Głównym celem wycieczki było omówienie planu
na rok szkolny 2011/12, czyli np. omówieniu rzeczy,
które chcielibyśmy wprowadzić, zmienić lub usunąć
ze szkoły oraz zaplanowaniu wielu imprez
szkolnych. Debaty, na których posuwaliśmy tego
typu tematy potrafiły trwać nawet kilka godzin.
Pierwszego dnia, przed obiadem, udaliśmy się na „spacer” po pobliskim lesie, który znajdował się
na górzystym terenie, co w przeciwieństwie do naszych wychowawców, a zwłaszcza Pana
6
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Mucharskiego, nie sprawiało nam dużej przyjemności. Po powrocie do ośrodka zjedliśmy obiad,
mieliśmy chwilę czasu dla siebie, po czym udaliśmy się na pierwszą, najdłuższą debatę. Następnie
wszyscy udali się, do nie koniecznie swoich, pokoi.
Drugiego
dnia,
po
zjedzeniu
śniadania,
podjechaliśmy autobusem do wyciągu, którym
wjechaliśmy na Szrenicę gdzie mieliśmy trochę
czasu dla siebie i oswojenia się ze świadomością, że
przez najbliższe kilka godzin będziemy „hasać” po
górach. Największą atrakcję, zwłaszcza naszym
wyrośniętym dzieciom rodzaju męskiego, sprawiało
wspinanie się i zeskakiwanie z ogromnych głazów.
Po powrocie do ośrodka zjedliśmy obiad, po czym
większość z nas, zamiast pjđc się na debatę udała się
do swoich pokoi na przysługującą nam chwilę
odpoczynku po kilku godzinach chodzenia w
górach. Po „krótkim” czasie zeszliśmy do
pomieszczenia w piwnicy na debatę, na której
omawialiśmy plan imprez szkonych np.: Dzień
Chłopaka, Helloween itd. Króko mówiąc, był to
wyczerpujący dzień lecz są plusy i minusy tego dnia.
Plus jest taki, że od spacerowania po górach
pozbyliśmy się paru zbędnych kalorii, a minus, że
następnie te kalorie nadrobiliśmy obiadem.
Nadszedł trzeci i ostatni dzień naszej wycieczki.
Zaczęliśmy go od pakowania się i posprzątania
pokoi, ponieważ musieliśmy się z nich wynieść do
godz. 9:00. Gdy zrobiliśmy z tym wszystkim
porządek udaliśmy się na śniadanie. W tym dniu
odbyło się jedynie krótkie podsumowanie debaty,
która miała miejsce w poprzednim dniu, potem
mieliśmy czas wolny trwający aż do obiadu. Chwilę
po obiedzie pożegnaliśmy się z właścicielami
ośrodka i ruszyliśmy na stację kolejową, ponieważ
musieliśmy czekać na pociąg, co nikogo nie
zaskoczyło, spędziliśmy ten czas kreatywnie, a
zwłaszcza chłopcy, których energia rozrywała na
strzępy. W końcu wsiedliśmy do pociągu lecz gdy
dotarliśmy do Jeleniej Góry musieliśmy się
przesiąść aby dojechać do Wrocławia. Krótko
opisując podróż pociągiem; aby dostać się na drugi
koniec wagonu trzeba było, w momencie postoju,
przebiec przez peron i wsiąść innymi drzwiami, to
dziewczyny zawdzięczały pomysłowości chłopców.

Po długiej podróży dotarliśmy do
Wrocławia, gdzie wszyscy po wyjściu z
pociągu rozeszli się we wszystkie możliwe
strony i prawdopodobnie udali się do
domu.
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Podsumowując, wycieczka była udana, Ci wszyscy którzy mogli pojechać, a z przeróżnych
powodów, prawdziwych lub nie, nie pojechali niech teraz żałują. Osobiście poznałam wielu
wspaniałych, pomysłowych i kreatywnych ludzi. Jak wiele osób, nie żałuję, że pojechałam.
Magdalena „Madziara” Łaska

W ubiegłym roku szkolnym nasz samorząd zajął 2 miejsce w Konkursie na Najlepszy Samorząd
organizowanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Już po raz trzeci z kolei stanęliśmy na
podium dla najlepszych samorządów Wrocławia! Wraz z dyplomem otrzymaliśmy nagrodę
pieniężną, dzięki której sfinansowaliśmy ponad połowę kosztów wycieczki.
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DZIEŃ CHŁOPAKA
Nazajutrz po powrocie z wyjazdu – zorganizowaliśmy spotkanie w auli z okazji Dnia
Chłopaka. Pewne pomysły i ustalenia, złożone na wstępny scenariusz imprezy – powstały
jeszcze w Szklarskiej. Cała reszta była radosną improwizacją i imponującym pokazem sprawnej
organizacji i gotowości do działania. Szczególnie zaimponowała nam sceniczna odwaga
naszych nowych koleżanek –pierwszoklasistek: Agi Marszałkowskiej i Oktawii Czychel.
Zabawne konkursy dla męskich przedstawicieli
klas rozbawiły publiczność. Tytuł
GENTELMENA Słubickiej zdobył Kuba Bagiński z 2at perkusista, niedoszły kandydat na
Przewodniczącego SU.

9

Samorząd Uczniowski ZS1

DEBATA WYBORCZA
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WYBORY SAMORZĄDOWE
W dniu 12.10.2011 odbyły się wybory samorządowe na stanowisko
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ZS1 oraz na Rzecznika Praw
Ucznia.
Komisja Wyborcza w składzie:
Aleksandra Piekaruk 3a
Anna Machnik 3a
Weronika Mączka 3a
Sebastian Staroń 4bct
Justyna Szumna 2a
Kamila Wrona 2a
czuwała na prawidłowym przebiegiem wyborów, dyscypliną wśród wyborców oraz
podsumowała wyniki. Oddano w sumie 402 głosy.

Na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia kandydowały 3 osoby :
Rafał Chmielewski (3bt) 84 głosy
Katarzyna Ostasiuk (2d) 147 głosów

Katarzyna Sopel (2d) 162 głosów
(ogółem: 9 głosów nieważnych)
W bardzo wyrównanym wyścigu do fotela Przewodniczącego SU, również
startowały trzy osoby:
Patryk Utecki (2at) 112 głosów
Jakub Bagiński (2at) 120 głosów

Marta Koźlik (2a) 147 głosów
(ogółem 22 głosy nieważne)
Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy szerokiego poparcia i
odwagi wystąpienia! a Marcie i Kasi - w szczególności, trzymając
kciuki za sukcesy i skuteczność ich kadencji.
Komisji Wyborczej dziękujemy za rzetelną i odpowiedzialną pracę
11
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SEKCJA ARTYSTYCZNA
Dyskusje samorządowe podczas wyjazdu integracyjnego zainspirowały dziewczyny –
uczennice technikum odzieżowego i klasy liceum o profilu kreowania odzieży - do
powołania specjalnej grupy odpowiedzialnej za wystrój szkoły.
Na pierwszy ogień poszedł wystrój gazetek ściennych na szkolnych korytarzach – a
właściwie ich krytyka, i zobowiązanie do poprawy sytuacji. Nowo powstała grupa
zobowiązała się także do zadbania o artystyczne o wsparcie akcji samorządowych.
Już w październiku spektakularnie zadebiutowały przygotowując maski – nagrody na
tegoroczne słubicki.
Pomysł na Słubitkową nagrodę w postaci maski zapodała Klaudia Wrona, która również w
większości je wykonała z pomocą uzdolnionej mamy, Danki Kaniewskiej, Mai Borysow oraz moją.
Proces tworzenia masek rozpoczął się od nauki jak taką maskę z gipsu zrobić. Pomogła nam w tym
dobra znajoma Pani Ratajczak, która krok po kroku tłumaczyła nam jak bezbłędnie taka maskę
wykonać. Z początku wydawało się to potwornie trudne, lecz wcale takie nie było. Zrobienie jednej
maski zajmowało ok. 15 minut. Do wykonania jej, oprócz gipsu, był potrzebny jeszcze jeden
podstawowy „składnik”, tzw. model, który nie koniecznie wychodził z tego czysto. Zrobienie 20
masek zajęło nam w sumie dwa dni, z czego jeden dzień był dniem wolnym od szkoły, ale w ogóle
nie przeszkadzało nam to, że w akurat w tym dniu musieliśmy przyjść do szkoły.
W tej chwili zaczynały się wysokie schody, które nie polegały na pomalowaniu maski, ponieważ to
dla nas, skromnie mówiąc uzdolnionych, kobiet był pikuś, problem pojawiał się w przymocowaniu
maski do prostokątnej deseczki i tu zabłysła mam Klaudii z cudownym klejem, który rozwiał
wszystkie nasze problemy. Przy malowaniu masek mogłyśmy się wykazać. Pomimo tego, że maski
były do siebie bardzo podobne to różniły się od siebie w mniejszym lub większym stopniu.
Warto było poświęcić kilkanaście godzin wolnego czasu, aby zrobić coś co podobało się nie tylko
nam, czyli osobą które te maski wykonały, ale również osobom, które otrzymały je jako nagrodę za
to, że są dobrzy w tym co robią lub kim są.
Magda Madziara 1d
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SŁUBITKI 2011
Prowadzący: Piotr Seweryn i Luiza Mrozińska
/film o auli Ash&Kubał/
Witamy Państwa serdecznie na tej jedynej w swoim rodzaju, szczególnej uroczystości.
Święto Edukacji jest naszym wspólnym świętem, i dlatego spotykamy się wszyscy: szacowne Ciało
Pedagogiczne jak i Wy, koleżanki i koledzy, aby zgodnie z świecką, słubicką tradycją – rozdać
nagrody, zwane Słubitkami.
Witają Was: LUIZA MROZIŃSKA i PIOTR SEWERYN
Ta krótka animacja autorstwa KUBY KAMIŃSKIEGO Z 2A I ADRIANA BŁASZCZAKA z
2bt, którą obejrzeliśmy na wstępie, wprowadziła nas w klimat dzisiejszej uroczystości.
Większość z tu obecnych zapewne zorientowała się już, że nasza szkoła jest trochę nie z tej ziemi a
system oświaty to już totalny science fiction więc i dziś będzie trochę kosmicznie i surrealistycznie.
Trochę zmian powstało, ale się nadało. Żeby nie było nudy, całkiem dobrowolnie pozmienialiśmy
kategorie. Podzieliliśmy na kategorie przedmiotowe, a nawet filmowe. Będziemy gościć różne,
dziwaczne postacie, więc na pewno nie pozasypiacie!
Aby nasze nominacje były wiarygodne, zebraliśmy opinie 458 osób, w tym 27 nauczycieli.
To właśnie nauczyciele wytypowali klasy, które uznali za najbardziej zgrane. Wśród
nominowanych znalazły się: 2a, 3a, 3bt
Nagrodę w kategorii W KUPIE SIŁA wręczą osoby, które najbardziej spośród obecnych
doceniają wartość wspólnego działania i integracji. Szkolny Wolontariat ze Słubickiej, od lat
zdobywa laury na arenie stolicy Dolnego Śląska.
Witamy nowe koordynatorki Wolontariatu: Pani ANNA KIETLIŃSKA i Pani KSANTI PAPA
Jak wiemy, w naszej szkole oprócz prężnie działającego wolontariatu, także Samorząd Uczniowski
zdobywa uznanie i nagrody. Jednak, nie byłoby to możliwe, gdyby w jego skład nie wchodzili
szczególni ludzie. Dzięki pomocy głosujących nauczycieli, wyłoniliśmy spośród licznego grona
działaczy tą najbardziej zaangażowaną, wszechstronnie aktywną, pełną energii i zapału osobę.
Nominacje w kategorii ZAŁATWIACZA uzyskali: KUBA BAGIŃSKI 2at, LUIZA
MROZIŃSKA 4at, RAFAŁ CHMIELEWSKI 3bt, ANNA MACHNIK 3a, MARTA KOŹLIK
2a
A Słubitkę w kategorii ZAŁATWIACZ roku pośród uczniów wręczy najaktywniejsza pośród
Grona Pedagogicznego Pani ALICJA BENZAR…
Luiza: Jak wiecie to mój ostatni rok na słubickiej. Właśnie upłynęła też moja kadencja na
stanowisku Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Tydzień temu, w tym samym miejscu
odbyła się debata wyborcza, w której wzięło udział troje kandydatów na zwalniane przeze mnie
stanowisko. Każdy z kandydatów musiał przedstawić listę, na której zebrał minimum 50 głosów
poparcia wśród uczniów naszej szkoły, oraz autoreklamę w postaci filmu.
Jak pamiętacie filmik chłopców nie dotarł, ale co się odwlecze to nie uciecze, tak więc
zapraszam na spot reklamowy MARTY KOŹLIK z 2a, oraz KUBY BAGIŃSKIEGO I PATRYKA
UTECKIEGO z 2at.
/spoty reklamowe/
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Wybory odbyły się 12 października, oddano w sumie 402 głosy z czego na Patryka Uteckiego 112
głosów, na Jakuba Bagińskiego 120 głosów i na Martę
Koźlik
147 głosów
A zatem
zapraszam
na scenę swoją następczynię, zwycięzcę szkolnych wyborów na
Przewodniczącego Szkoły – Martę Koźlik!
Przekazuję jej władzę jak i mikrofon…
Marta: Dziękuję Luizie – z całą pewnością zapisze się nie tylko w naszej pamięci ale i w
historii naszej szkoły – to między innymi, dzięki jej działalności Samorząd zdobywał nagrody w
mieście a siatkarki sięgnęły po srebro. Ale może sami popatrzcie
/prezentacja Zetora o Luizie/
Zapraszamy ponownie Luizę do nas!
W imieniu Samorządu, jego Opiekunów a także sporej rzeszy uczniów, z których część nawet nie
zdaje sobie sprawy ile Ci zawdzięcza, chcemy Ci wręczyć SUPER SŁUBITKĘ! I dziękujemy za
całą Twoją pracę na rzecz szkoły.
Wraz z Luizą, w tym roku szkołę pożegnają kolejne klasy. Która z nich pozostanie najdłużej w
pamięci swoich nauczycieli? Nominowane w kategorii NIEZAPOMINAJKI: 3a, 4at, 3c, 3e
Nagrodę w nominacji NIEZAPOMINAJKI, wręczy niezapomniany choć niestety już nie
uczący nas Pan KRZYSZTOF POPIEL!
W naszej szkole uczy się wiele osób, różne osobowości, różne cele, ale spośród wszystkich
uczniów, jest osoba, która pozostanie dla swoich pedagogów szczególnie miłym wspomnieniem na
kolejne lata. Nominowani w kategorii NIEZAPOMNIANY:
MAŁGORZATA SZKODA 3AT, ŁUKASZ LIDZBA 4AT, DAWID STETTNER 3E,
ŁUKASZ SOSZKA 2A
Słubitkę w kategorii NIEZAPOMNIANY wręczy Pan, który zawsze pamięta komu wpisać
nieprzygotowanie. Zapraszamy serdecznie kolekcjonera Słubitek, bezkonkurencyjnego
KREATORA CISZY Pana JERZEGO WACHOWICZA!
Przykro będzie żegnać się z maturzystami, ale pamiętajmy, że w tym roku pojawiło się wśród nas
sporo nowych, uczniowskich twarzy. W przeciągu kilku minionych tygodni trochę ich poznaliśmy.
Z niektórymi, nasze Grono Pedagogiczne wiąże szczególne nadzieje…. A podobno jedna nadzieja
daje więcej siły, niż dziesięć wspomnień.
Nominacje w kategorii NADZIEJA SZKOŁY uzyskały klasy: 1a, 1at, 1e, 1c, 1ct
a w sali ich dzisiaj nie zobaczymy, gdyż właśnie przygotowują się do występów na Beaniach.
Jednak chyba prawie każda z pierwszych klas zadbała o swój wizerunek, i zjednała sobie
nauczycieli, którzy zdecydowali się na nich zagłosować. Kto wygra tę emocjonującą ale
wyrównaną rywalizację?
Czas pokaże, które nadzieje okażą się płonne… A faworyta w kategorii NADZIEJA SZKOŁY
ogłosi nowy członek zespołu anglistów Pani ANNA JANKOWSKA.
Zapewne zdarzyło się niektórym z was, na korytarzu szkolnym pomylić Panią Anię z uczennicami,
w końcu wygląda jak ich starsza siostra… Ale może zastanawialiście się czasem jak inni
nauczyciele wyglądali kiedy byli w Waszym wieku, albo w wieku waszego młodszego rodzeństwa?
Tegoroczna gala odkrywa przed nami wiele tajemnic, zobaczymy więc również, jakimi dziećmi,
były nasze mądre głowy. Przed wami fotografie wyciągnięte z zakurzonych, cennych albumów.
/prezentacja album rodzinny/
15

Samorząd Uczniowski ZS1

Dziękujemy Kubie Bagińskiemu za tą wycieczkę w przeszłość.
Aby dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć, nie wystarczą piękne słówka i cytaty. Aby przeliczyć
głosy potrzebna jest do tego królowa nauk, czyli matematyka. Spośród nauczycieli, którzy
pomagają nam zaprzyjaźnić się z naukami ścisłymi, nominowani zostali:
MIROSŁAW ŁYSZCZAK, EWELINA MATUSIK, JERZY WACHOWICZ, KATARZYNA
PISKLAK
Uściślijmy więc wyniki. Zapraszamy do nas najwybitniejsze umysły naszej szkoły, uczniów, którzy
zafiniszowali najwyższą średnią na zakończenie ubiegłego roku szkolnego: MAĆKA
STAROŚCIAKA (średnia 5,5) I RAFAŁA CHMIELEWSKIEGO (średnia 5,2) obaj panowie z
klasy 3bt.
Na zachętę przypominamy, że uczniom technikum, którzy w ten sposób sobie na to zapracują, w
uznaniu za trudy biznesowi partnerzy szkoły sponsorują rodzinne wczasy w Turcji. Naszych
turystów prosimy o wręczenie trofeum w Kategorii ŚCIŚLAK ROKU.
Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć. Wśród klas, które nie boją się
podejmować wyzwań, są otwarte na wiedzę i próbują zrozumieć – czyli klasy kandydujące do
miana PERFECT MINDS znalazły się: 2at,

1at, 2a, 4at

Słubitkę dla najbardziej ambitnej klasy, w kategorii PERFECT MINDS wręczy Pan Selim
Mucharski – opiekun Samorządu, trener Odysei Umysłu, człowiek, który sprawnie, posługuje się
swoją mądrością w odpowiednim miejscu i czasie.
Nagrodziliśmy całą klasę. Gratulujemy konsekwencji – jest to klasa, która w zeszłym roku zajęła
pierwszą lokatę w rankingu klas z końcoworoczną średnią ocen 3,41. Może w tym roku będzie
jeszcze lepiej?
Na pewno indywidualnie łatwiej jest wypracować wyższą średnią. Nauczyciele doceniają jednak
także starania i wysiłek jaki ich podopieczni wkładają w naukę, która niekoniecznie musi
przekładać się na średnią ważoną. Kto spośród uczniów, zapracował sobie indywidualnie na tytuł
PERFECT MIND?
„Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz”. O klucze walczyli w tym roku: ŁUKASZ SOSZKA 2A,
MACIEK STAROŚCIAK 3bt, GOSIA SZKODA 3AT, ALEKSANDRA PIEKARUK 3A,
OSKAR GONTA 4AT
Dla omnibusa naszej szkoły, Słubitkę w kategorii PERFECT MIND wręczy nasz wicedyrektor Pan
Mirosław Turbański
Dla tych, którzy są zaskoczeni, że jednak ktoś w szkole się uczy i zdobywa wiedzę, z powodzeniem
– kolejna kategoria. „Oczekując nieoczekiwanego, bądź gotów na zaskoczenie.” Nominacje w
kategorii WIELKI ZONK zdobyły klasy: 2at, 2a, 3bt, 2e
Statuetkę dla najbardziej nieobliczalnej klasy, w kategorii WIELKI ZONK, wręczy człowiek
zagadka Pan WIKTOR SZANIN! Zapraszamy na scenę!
Znamy już mega-Mózgi naszej szkoły, wiemy kto może nas zaskoczyć. Dla rozluźnienia atmosfery
zapraszamy na część artystyczną. Przed Państwem niepowtarzalna, utalentowana, uczestniczka
szkolnego mam talent, KAMILA WRONA z klasy 2a.
Sądząc po oklaskach podobało się Państwu, ale założę się, że są na sali osoby, które by
skrytykowały nawet samego Michaela Jacksona. Jak co roku tak i dziś przedstawimy Państwu
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największe marudy ubiegające się o tytuł MALKONTENTA roku: 3ct, 3e; 1ct, 4bct, 2ct
Jak widzicie w tej kategorii konkurencja jest ostra. Ci co odpadną , na pewno nie będą zdziwieni,
„Nie dziw się jeżeli jutro spadnie porządny grad, rozszaleje się zamieć i licho wie co. To, że dziś
jest ładnie, jeszcze nic nie znaczy. To jest zaledwie jakiś ślad pogody” - mawiał Kłapouchy.
Słubitkę w kategorii MALKONTENCI wręczy osoba, która poradzi sobie z każdym smerfem
marudą, pani JADWIGA ŁUGIEWICZ.
Łatwo skrytykować, niełatwo zrobić samemu… O to abyśmy wyszli poza teorię i nabyli
umiejętności pracy praktycznej odpowiadają nauczyciele przedmiotów zawodowych. Jest ich wielu,
zajmują się bardzo różnymi dziedzinami wiedzy, stąd i konkurencja ostra i nierówna. Nie jest łatwo
być mistrzem rzemiosła więc tym bardziej doceńmy nominowanych: KSANTI PAPA, MARIA
KROCZAK, ANNA KIETLIŃSKA-WRÓBEL, PRZEMYSŁAW PACYKOWSKI
Czy sztuka użytkowa jest nadal sztuką? Jej równoważną, niższą, a może i wyższą formą? Czy sztuka
wymaga bycia w sferze "sacrum", czy właśnie wyjście do "profanum"? Podstawową cechą sztuki
użytkowej jest spełnienie całego zespołu warunków, wśród których znajdują się oczekiwania
autora, gust producenta, odniesienie się do istniejącej konwencji itd. Dopiero potem, zostaje nieco
czasu i wolnego pola na "artystyczne spełnienie" - czyli na nadanie opracowywanemu produktowi
osobistego, autorskiego, charakterystycznego rysu.
O wręczenie Słubitki w kategorii CRAFT MASTER prosimy założycielki nowopowstałej w szkole
SEKCJI ARTYSTYCZNEJ. To właśnie one są autorkami przepięknych masek-słubitek, które
otrzymują dzisiejsi laureaci. Jeśli możemy sobie pozwolić na małą kryptoreklamę to zachęcamy
bardzo serdecznie osoby, które chciałyby się wyżyć artystycznie i rozwinąć swoje talenty aby się
ujawniły i zajrzały na spotkania sekcji. A tymczasem zapraszamy na scenę KLAUDIĘ WRONĘ,
DAMIANĘ KANIEWSKĄ, MAJĘ BORYSOW Z 2 ct oraz MAGDĘ ŁASKĘ Z 1D
Podobno sport to zdrowie. Przerost masy mięśniowej aktywniejszej części ciała, zwyrodnienia
stawów i kręgosłupa, skutki uboczne agresywnej suplementacji, nagłe ataki serca, powikłania po
kontuzjach, zaburzenia identyfikacji płci – jarzmo, które każdy wyczynowy sportowiec niesie ze
sobą jest obfite… A podobno sport to zdrowie! Tak przynajmniej uparcie przekonują nasi wuefiści!
Spośród tych, którzy nas trenują, doprowadzają do sukcesów (a czasem do rozpaczy), w kategorii
SPARTANIE nominowani są: KRZYSZTOF JANUSZ, ANNA KARCZEWSKA, PAWEŁ
FURYK, TOMASZ REPELOWSKI, ALINA SŁUPSKA.
Zapraszamy na scenę kapitana drużyny siatkarek, które w ubiegłym roku wywalczyły drugie
miejsce na podium w Okręgu, AGNIESZKĘ ŁUKASZEWICZ z kl.2a wraz z kapitanem piłkarzy,
którzy w tym roku idąc jak burza zajęli I miejsce w strefie zachód, awansując do rundy finałowej MARCIN MADEJ z klasy 4at… Ogłoszą zwycięzcę w kategorii SPARTANIN roku.
Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie.
Podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń
umie lub czego jest zdolny się nauczyć "
Oprócz nauk humanistycznych, matematycznych są i również, takie, które uczą jak postępować,
czym się kierować w życiu, odpowiadają za nasz rozwój moralny, społeczny jak i kulturalny.
Duchowe przewodnictwo pełnią nad nami nominowani w kategorii MENTALISTA: PAWEŁ
FURYK, JADWIGA ŁUGIEWICZ, TOMASZ PACYKOWSKI.
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O wręczenie nagrody dla osoby, którą uczniowie uznali za mentora, poprosimy ŁUKASZA
SOSZKĘ z 2a. Łukasz, który gościł już dziś na tej scenie jest także laureatem regionalnej edycji
Konkursu wolontariuszy, Ośmiu Wspaniałych. Wyróżnienie w konkursie Łukasz uzyskał za swoją
niezmordowaną CODZIENNĄ pracę na rzecz dzieci ze świetlicy środowiskowej. Zapraszamy na
scenę, aby wręczył Słubitkę dla wskazanego przez was najlepszego MENTALISTY ROKU.
Po tych emocjach, w romantycznej piosence z Romea i Julii wystąpi dla Państwa DOMINIKA
TROFIMCZUK z 2ct
/występ Dominiki/
Abecadło z pieca spadło - każdy z nas od tego zaczynał swoją edukację. Teraz już przeszliśmy
(przynajmniej niektórzy z nas) na wyższy poziom: wypracowania, czytanie ze zrozumieniem,
sprawdziany. Aby nabyć te umiejętności w stopniu umożliwiającym zdanie matury, potrzebna jest
pomoc
odpowiednich nauczycieli. Kompetentnych ale przede wszystkim cierpliwych i
wyrozumiałych! Nominacje w kategorii HUMANOID otrzymują: TOMASZ
RZEPA,
PRZEMYSŁAW
PACYKOWSKI, ALEKSANDRA DOBRZAŃSKA, MAŁGORZATA
PACYKOWSKA, KATARZYNA ZAKRZEWSKA.
Słubitkę dla najbardziej ludzkiego HUMANOIDA, wręczy Martyna Wałowska z klasy II e
uczestniczka kilku humanistycznych konkursów, o której sama pani Zakrzewska! (i nie tylko Jej
podopieczni docenią wagę tego komplementu!) powiedziała / cyt/ „DOBRA JEST!”. Zapraszamy
Martynę do nas!
Pośród humanistycznych nauk, istotna rolę odgrywa znajomość języków obcych. Ile języków
znasz, tyle razy jesteś człowiekiem - mówi słowackie przysłowie. W Europie można usłyszeć ponad
200 różnych języków, z czego 23 to oficjalne języki Unii Europejskie. W naszej szkole uczymy się
zaledwie dwóch a i to z miernymi raczej efektami. Na nauczycieli mówiących do nas w języku
innym niż ojczysty patrzymy jak na obcych. Na którego z obcych patrzymy najżyczliwiej?
Nominacje w kategorii ALIEN: ANNA
JANKOWSKA, SELIM
MUCHARSKI,
KATARZYNA ZALEWSKA-URBAŃSKA, ANNA MAZUREK, ANNA ZIOBROWSKA.
Nagrodę dla profesora zwanego od dziś ALIENEM wręczy zwycięzca ubiegłorocznego konkursu
na POLIGLOTĘ MAGDA KACZMAREK z kl 3ct
Dwukrotna noblistka Maria Curie-Skłodowska powiedziała podobno: „Czasami wydaje mi się, że
praca dzieci w dzisiejszych szkołach jest tak nadmierna, że lepiej dzieci potopić niż uczyć w tych
szkołach”.
Choć całkowicie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że praca nasza jest nadmierna, to jednak
wdzięczni jesteśmy niebywale, że nasi pedagodzy nie stosują tak radykalnych rozwiązań. Być może
dlatego, że hołdując ekologii obawiali by się nadmiernego zanieczyszczenia wód?...
Cały otaczający nasz świat to natura, aby wciąż nas otaczało jej piękno trzeba o nią dbać, troszczyć
się, rozumieć. Tajemnice natury z ogromną cierpliwością przybliżają nam nominowani przyrodnicy:
AGNIESZKA BERKOWSKA, JAROSŁAW BOGDA, DOROTA PAŹDZIOR, ANNA
WACHOWICZ.
W ręce najlepszego Naturysty, Słubitkę przekaże Amanda Murjas, która brała aktywny udział
projekcie ekologicznym NATURA 2000. Aktywnie działa także w samorządzie szkolnym, w
wolontariacie, w świetlicy środowiskowej, wzięła udział w konkursie Jestem szefową i w projekcie
dla młodzieżowych liderów KORBA 2011. Wraz z nią na scenę zapraszamy Kubę Bagińskiego,
samorządowca, członka Odysei Umysłu, niedawnego kandydata na Przewodniczącego SU.
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Prawie każdy z nas widział film Matrix, w którym łączy się życie i sen. To co kiedyś było snem ,
dziś jest realną, otaczająca nas zewsząd informatyczną rzeczywistością. Coraz trudniej odróżnić to
co wirtualne od tego co realne. Chociaż nawet informatycy przyznają, że "Sztuczna inteligencja jest
niczym przy prawdziwej głupocie”. Czasem można się pogubić, ale na pewno nie zdarza się to
naszym nominowanym: IRENEUSZ BENZAR, URSZULA KRAJEWSKA, WIKTOR
SZANIN, MONIKA PUCZYŃSKA, ELŻBIETA SZYMANIAK.
Nagrodę dla najlepszego informatyka w szkole, Słubitkę w kategorii MATRIX wręczy
najwybitniejszy spośród informatycznego narybku GRZEGORZ LITER z klasy 4at
Teraz, kiedy poznaliście już prawie wszystkich zwycięzców, chcielibyśmy zaproponować Wam
krótki Quiz z wiedzy o szkole, jak i o minionych Słubitkach. Poprowadzą go dla Was samorządowe
działaczki z kl 2a. Ubiegłoroczne kolorowe zamieszanie z okazji Mikołajek, Dnia Życzliwości czy
Halloween – to właśnie ich zasługa! Przed Państwem duet black&white: ANITA WIŚNIEWSKA
i ANITA BIERNACKA!
Na scenę zapraszamy też troje spośród nauczycieli i troje uczniów, którzy staną w szranki i zmierzą
się w pełnym napięcia pojedynku ze swoimi belframi. Jest ktoś odważny?...
/quiz/
Zbliżamy się ku końcowi, ale zanim na deser zaserwujemy Wam kolejny zespół nieliczny ale
śliczny – pora na danie główne!
Każdą z ankietowanych klas poprosiliśmy o wystawienie cenzurki swoim wychowawcom. Wyniki
podsumowaliśmy w postaci waszej ulubionej, średniej ważonej. Z ogromną satysfakcją
gratulujemy nominowanym, którzy w ocenie swoich klas uzyskali średnią powyżej 5.0. Na
czerwony pasek zasługują: BOGDAN BERNACKI, PRZEMYSŁAW PACYKOWSKI,
MAŁGORZATA PACYKOWSKA, KATARZYNA ZAKRZEWSKA, ANNA WACHOWICZ,
ANNA KIETLIŃSKA.
O wręczenie Słubitki dla najlepszego wychowawcy tego roku poprosimy osobę, która przez
miniony rok pełniła funkcję szefa, więc zna się nad tym najlepiej. Zapraszamy raz jeszcze Luizę
Mrozińską, która wręczy Słubitkę dla najlepszego WODZA.
I wreszcie jak co roku wyłaniamy, wszechstronnego, kreatywnego, wzbudzającego podziw
nauczyciela, któremu należy się szczególne wyróżnienie. Takich nauczycieli mamy co najmniej
kilku i oni uzyskali nominację w kategorii WIELKI SZACUN: SELIM MUCHARSKI,
DOROTA PAŻDZIOR, TOMASZ PACYKOWSKI, PAWEŁ FURYK.
Trofeum w kategorii WIELKI SZACUN wręczy osoba, już na tej scenie uhonorowana ANNA
MACHNIK.
Na zakończenie Słubitek przed Państwem drodzy nauczyciele i uczniowie zespół stworzony z
różnych osobowości, który da nam dużo radości bez wątpliwości. Nazwy nie znamy, więc lidera z
chęcią zapytamy.
A teraz możemy wrócić na ziemię!
Za towarzyszenie nam w tej kosmicznej podróży pięknie dziękują prowadzący uroczystość
Marta Koźlik i Piotr Seweryn oraz autorzy dzisiejszego przedsięwzięcia: JUSTYNA SZUMNA,
AMANDA MURJAS, KLAUDIA WRONA, RAFAŁ CHMIELEWSKI, KUBA KAMIŃSKI,
MAGDA ŁASKA, DAMIANA KANIEWSKA, KUBA BAGIŃSKI, PATRYK UTECKI, MAJA
BORYSOW, DAMIAN ZATORSKI, ADRIAN BŁASZCZAK
19
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ZWYCIĘZCY:
SŁUBITKI 2011
,,Nadzieja - marzenia i oczekiwania zawinięte w jedną paczkę.’’

W kategorii
NADZIEJA SZKOŁY
nagrodę otrzymuje klasa
1at.

Ambrose Bierce

SŁUBITKI 2011
,,Wspomnienia są jak perły: mają w sobie coś z klejnotów i coś z łez.’’

W kategorii
NIEZAPOMINAJKI
Nagrodę otrzymuje klasa
4at.

SŁUBITKI 2011
„Nic nie zadowoli tych, których niewiele też nie zadowala”

W kategorii
MALKONTENCI
Nagrodę otrzymuje klasa
3e.
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SŁUBITKI 2011
,,Zaskoczenie jest wtedy, gdy oczekujemy trzech różnych możliwości, a przytrafia się
czwarta.’’
W kategorii
WIELKI ZONK
Nagrodę otrzymuje klasa
2a

SŁUBITKI 2011
,,Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś
będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to początek nowej rzeczywistości”
Helder Camara
W kategorii
W QPIE SIŁA
Nagrodę otrzymuje klasa
3bt.

SŁUBITKI 2011
,,Wiedza - to majątek, którego złodziej nie ukradnie, ale i którego w spadku się nie
otrzymuje’’

W kategorii
PERFECT MINDS
Nagrodę otrzymuje klasa
2a.
22
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SŁUBITKI 2011
„Moim największym bogactwem jest głęboki spokój, z jakim podejmuję wysiłek i
zdobywam to, czego świat nie może mi odebrać”
Johann Wolfgang Goethe
W kategorii
PERFECT MIND
Nagrodę otrzymuje
Łukasz Soszka z klasy 2a.

SŁUBITKI 2011
,,Wszędzie go pełno, wszystko chce wiedzieć, wszystkiego dotknąć. Zainteresowany
tym, co go otacza, ciągle zadaje pytania, a do tego zawsze ma swoje zdanie i chce
działać po swojemu.’’

W kategorii
ZAŁATWIACZ
Nagrodę otrzymuje
Anna Machnik z klasy 3a.

SŁUBITKI 2011
,,Wspomnienia są najdroższe - za nic innego nie płacimy więcej.’’

W kategorii
NIEZAPOMNIANY
Nagrodę otrzymuje
Łukasz Lidzba z klasy 4at.
23
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SŁUBITKI 2011
,,Czytanie gazet należy zaczynać od działu sportowego. Wiadomości sportowe
odnotowują sukcesy ludzi, pierwsze stronice - porażki ludzi.’’

W kategorii
SPARTANIN
Nagrodę otrzymuje
Pan Paweł Furyk.

Earl Warren

SŁUBITKI 2011
,,Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu.’’
W kategorii
ALIEN
Nagrodę otrzymuje
Pan Selim Mucharski.

SŁUBITKI 2011

,,W świecie komputerów żadna awaria się nie kończy,
ponieważ przechodzi zawsze w następną.

Elbert Hubbard

W kategorii
MATRIX
Nagrodę otrzymuje
Pan Ireneusz Benzar.

SŁUBITKI 2011
,,Cała nauka dzieli się na fizykę i zbieranie znaczków.’’
Ernest Rutherford

W kategorii
ŚCIŚLAK
Nagrodę otrzymuje
Pan Jerzy Wachowicz.
24
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SŁUBITKI 2011

"Żaden literat nigdy nie wymyślił nic tak niesłychanego, jak prawdziwe ludzkie życie.’’
A. Strug
W kategorii
HUMANOID
Nagrodę otrzymuje
Pan Tomasz Pacykowski.

SŁUBITKI 2011
,,Wiecznie niezrozumiałe w przyrodzie jest to, że można ją zrozumieć.’’
W kategorii
NATURYSTA
Nagrodę otrzymuje
Pani Dorota Paździor.

SŁUBITKI 2011
,,Artysta to człowiek, który wykorzystując wiedzę, doświadczenia, dorobek innych i
inne źródła inspiracji, tworzy dzieło nie będące kopią dzieła już istniejącego.’’

W kategorii
CRAFT MASTER
Nagrodę otrzymuje
Pani Maria Kroczak.

SŁUBITKI 2011
„Trudno człowiekowi o sobie zapomnieć, może jednak wyrobić w sobie zwyczaj
myślenia o innych”
kardynał Stefan Wyszyński
W kategorii
MENTALISTA
Nagrodę otrzymuje
Pani Jadwiga Ługiewicz.
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SŁUBITKI 2011

,,Prawdziwy przywódca zawsze walczy dla dobra jednostek, nigdy dla własnego dobra.’’

W kategorii
WODZU
Nagrodę otrzymuje
Pan Tomasz Pacykowski.

SŁUBITKI 2011

,,Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza
cierpienie.''
W kategorii
WIELKI SZACUN
Nagrodę otrzymuje
Pani Dorota Paździor

SŁUBITKI 2011

Najlepsi przywódcy to tacy, których istnienia ludzie nie dostrzegają. Stopień niżej to
tacy, których ludzie cenią i szanują. Potem tacy, których się boją; wreszcie tacy,
których nienawidzą. Kiedy najlepszy z przywódców skończy swą pracę, ludzie mówią:
„zrobiliśmy to sami”.

W kategorii
SUPERSŁUBITKA
Nagrodę otrzymuje
Luiza Mrozińska z klasy 4 at.
26

Samorząd Uczniowski ZS1

BEANIA
W dniu 19 października w naszej szkole odbyły się BEANIA. Zostały zorganizowane przez
zwycięzców ubiegłorocznych zmagań, czyli klasę 2az. Do udziału w Beaniach zostały zaproszone
wszystkie klasy pierwsze, które już dwa tygodnie przed planowaną imprezą rozpoczęły przygotowania
do realizacji wyznaczonych zadań. Trzeba przyznać, że dziewczyny z 2az zorganizowały wszystko
super profesjonalnie, a ponieważ pierwszaki przygotowały się naprawdę solidnie emocje sięgały zenitu
a jednocześnie zabawy było co niemiara. Wygrała klasa 1at.
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HALLOWEEN
Jak przed rokiem STRASZNE konkursy na długiej przerwie przygotował duet
Black&White czyli dwie Anitki: Wiśniewska i Biernacka z 2a. Mnóstwo emocji
towarzyszyło śmiałkom, którzy zdecydowali się na rozpoznawanie dotykiem
wyłupanych oczu (oliwki) , odciętych uszu (suszone morele) płatów skóry
(naleśniki) itp. na deser zostali obsypani mąką… sami przez siebie! Dzięki
podstępowi prowadzących. Odpowiednią scenografię na 4 piętrze przygotowały
dziewczyny z Sekcji Artystycznej.

28

Samorząd Uczniowski ZS1

29

Samorząd Uczniowski ZS1

30

Samorząd Uczniowski ZS1

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
I RADOSNA PARADA NIEPODLEGŁOŚCI

Uroczysty, nastrojowy apel oparty na tekstach poetyckich został w całości i
31
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samodzielnie przygotowany przez członków SU.

32

Samorząd Uczniowski ZS1

DZIEŃ

ŻYCZLIWOŚCI

Projekt „Życzliwa Słubicka”
W tym roku postanowiliśmy być życzliwi dla wszystkich osób w naszym otoczeniu: dla
siebie samych, dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy oraz dla naszych „braci mniejszych”.
Obchody Dnia Życzliwości zaplanowaliśmy na 21 listopada, jednak z powodu żałoby po
naszej tragicznie zmarłej koleżance, przełożyliśmy termin zabawy.
21 listopada odbyła sie jedynie, zaplanowana wcześniej, PRELEKCJA PROWADZONA
PRZEZ PREZES FUNDACJI I SCHRONISKA TARA panią Scarlett Szyłogalis. Spotkanie odbyło
się w auli, która dwukrotnie wypełniła się po brzegi: za pierwszym razem uczniami technikum a po
przerwie licealistami, którzy, trzeba przyznać, okazali się bardziej empatyczni i zainteresowani
losem zwierząt. Pani Scarlett jest osobą niezwykle charyzmatyczną, zarażając swoim entuzjazmem,
miłością do zwierząt i imponując zaangażowaniem w opiece nad nimi. Wstrząsające filmy o
nieludzkim traktowaniu koni poruszyły naszą wyobraźnię i sumienie.
Puszka, do której zbieraliśmy pieniądze na rzecz schroniska zapełniła się szybko. Aby zachęcić
naszych kolegów do wrzucania datków, częstowaliśmy ich samodzielnie upieczonym ciastem.
Dzięki łasuchom o dobrym sercu uzbieraliśmy 200 zł (dowód wpłaty w załączniku), a obecnie
prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierząt z Tary.
Druga część obchodów to zabawy dla naszych kolegów, które przeprowadziliśmy 2 grudnia na
długiej przerwie: sportowa rywalizacja w duchu fair play.
Na dobry początek na jednej z pierwszych krótkich przerw przeprowadziliśmy happening - „Szkoła
naszym domem”, spacerując po szkolnych korytarzach w szlafrokach i bamboszach, i
przypominając wszystkim uczniom o planowanych na następnej przerwie zabawach.
Na sali gimnastycznej przeprowadziliśmy BŁYSKAWICZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO, w
którym wzięło udział ok 10 dwuosobowych drużyn. Jeszcze więcej osób wzięło udział w WALCE O
MIODEK. Pod okiem Kuby przebranego za pluszowego misia, nasi siłacze testowali moc swoich
bicepsów. Dla wszystkich chętnych w nagrodę: kromka chleba z miodem!
Trzecią konkurencją była CORRIDA ORTOGRAFICZNA – pojedynek ortograficzny, który również
cieszył się olbrzymim zainteresowaniem z uwagi na obiecane piątki z j.polskiego – dla
zwycięzców.
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Przez cały dzień funkcjonowała też KAWIARENKA, kusząc domowymi wypiekami. A na
świątecznym kiermaszu, można było także zakupić kartki i stroiki świąteczne – uczniowskie
rękodzieło. Tym razem dochód przeznaczony został

na POMOC PÓŁTORAROCZNEMU

WIKTOROWI, którego czeka operacja i długie leczenie onkologiczne.
Pomoc dla Wiktora zainicjował szkolny wolontariat organizując w to piątkowe popołudnie
KONCERT CHARYTATYWNY. Tradycja koncertów w naszej szkole ma już kilka lat, ale nigdy
dotąd widownia nie była tak liczna a repertuar tak bogaty! Nasi uczniowie oraz zaproszeni,
uzdolnieni goście wystąpili w auli. Wstęp w postaci cegiełki wartej złotówkę, wykupiła publiczność
czyli „Krewni i Znajomi Królika”: nasi uczniowie, ich rodziny i przyjaciele.
Mieliśmy okazję obejrzeć występ szkolnego zespołu muzycznego, szkolnej grupy teatralnej
„Czemu nie?”, zespołu tańca „Zumba” z Sobótki, kapitalnego trio: bitboxera&rapera&tancerki „Tu
i Teraz”, pokazu fechtunku, odbijania więźnia przez grupę antyterrorystyczną, a także solowe
występy wokalne i taneczne. Publiczność dała się porwać gorącej atmosferze i entuzjastycznie
kibicowała artystom, burzliwymi oklaskami nagradzając każde wykonanie. Ponad półtora godziny
świetnej zabawy było idealnym finałem całego projektu.
Dzięki temu przedsięwzięciu po raz kolejny przekonaliśmy się, że wytężona ale pełna życzliwości
współpraca wielu osób może zaowocować fantastycznymi efektami: dla małego Wiktorka
uzbieraliśmy w sumie 560 zł!

Organizatorki imprezy „Życzliwa Słubicka”
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„w szkole jak w domu”

kawiarenka

Dowód wpłaty 200zł na konto TARY

Siłacze
35
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Artyści Koncertu Charytatywnego

Kiermasz świąteczny

Szkolny zespół muzyczny

Przedstawienie „Dziewczynka z zapałkami” szkolnego teatru „Czemu nie?”
36
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Zespół Zumba z Sobótki
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WSPÓŁPPRACA Z TARĄ
„Wcześniejszy telefon, śpiwór, chęć pomocy, zapał i miłość do zwierząt i skończone 15 lat–
tylko tyle potrzeba, by stać się w Tarze wolontariuszem. Liczą się każde ręce, które gotowe są
podjąć się pracy. Pracy czasem ciężkiej, czasem fizycznie wyczerpującej, ale niesamowicie
satysfakcjonującej i owocnej. Każdy działa oczywiście na miarę swoich możliwości. Schronisko
jest miejscem, w którym wszyscy odnajdą coś dla siebie. Nawet, jeśli ktoś nie miał wcześniej
kontaktu z końmi, na pewno znajdzie się zadanie, jakie wykona bez problemu. Budowanie stajni,
wyrzucanie obornika, codzienne ścielenie i dawanie siana, wypuszczanie na padok, prace
remontowe, opieka nad końmi – to tylko niektóre z zajęć, jakich można się tu podjąć. Stosownie do
wieku i możliwości przyjeżdżający wolontariusze działają w wesołej atmosferze na wszystkich
frontach.

Choć przez tyle lat wodę nosiło się w baniakach i toaleta stała na dworze, zawsze pojawiali
się ludzie chętni do pomocy. Na dzień dzisiejszy warunki wyglądają o niebo lepiej. Jest dostęp do
łazienki, ciepła woda, kuchnia. W młodzieżówce z centralnym ogrzewaniem łóżko znajdzie każdy.
Dobrze jednak jest zadzwonić i poinformować o przyjeździe. Wolontariuszy obowiązuje regulamin.
Jest on konieczny ze względu na bezpieczeństwo każdego, zarówno ludzi jak i zwierząt. Z miejsca
odpadają też używki takie jak narkotyki czy alkohol. Oczywiście, że czas dzielony jest tu na pracę i
chwile wole, wieczorami można usiąść przy ognisku, rokrocznie sporo osób pojawia się np. na
sylwestra. I rokrocznie spęczają go z zakasanymi rękawami.” /ze strony WWW.fundacjatara.info/

Prelekcja w szkole poruszyła wiele serc i zainteresowała wiele osób. Samodzielnie, bez
namowy ze strony dorosłych, nasi uczniowie „skrzyknęli się” i zorganizowali wyjazd do Tary.
Radek pełniący na co dzień funkcję drużynowego starszoharcerskiej drużyny ZHP w Środzie
Śląskiej zaktywizował cały swój szczep, zorganizował zbiórkę funduszy, i karmy dla zwierząt. Do
harcerzy przyłączyli się cywile: Kuba, Beata, Jagoda i kilkoro innych. Niektórzy pojechali tylko
raz, dla wielu stał się sposób na spędzenie każdej wolnej chwili…
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Amnesty International
Razem mamy siłę, możemy zmienić świat
w środę 14 grudnia 2011,
po raz kolejny na Słubickiej obędzie się

Szkolny Maraton Pisania Listów Amnesty International .
Naszymi listami chcemy wyrazić swój indywidualny sprzeciw wobec
łamania praw człowieka.
Każdego, kto chce wspomóc tą szlachetną akcję

zapraszamy do sali 316 – w trakcie każdej przerwy.
Poznacie tragiczne i bohaterskie historie osób, o których wolność walczymy.
Może to właśnie Twój list uratuje komuś życie!
Możecie skorzystać z gotowych szablonów listów, a bardziej ambitnych
zachęcamy do napisania własnego apelu wyrażając w nim wsparcie czy
solidarność z prześladowaną osobą .
Wasze starania zostaną docenione także w szkole – mianowicie gdy
pokażecie swój list nauczycielowi np. j.angielskiego (jeśli list napisany był po
angielsku) czy historii/WOS-u/WOK-u/Religii/Etyki będziecie mogli liczyć
na gratyfikację (oceny za aktywność) ;)
W tym roku piszemy w sprawach osób prześladowanych:
 Fatima Hussein Al-Badi – Jemen
 Jabbar Savalan – Azerbejdżan
 Obóz dla więźniów politycznych Yodok – Korea Północna
 Port Harcourt – Nigeria
 Inés Fernández Ortega i Valentina Rosendo Cantú – Meksyk
 Christi Cheramie – USA
 Mohammad Sadiq Kabudvand – Iran
 Ragihar Manoharan – Sri Lanka
 WOZA – Zimbabwe
 Halil Savda – Turcja
 Filep Karma – Indonezja
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Amnesty
Dnia 13 grudnia 2011 w naszej szkole odbywał się
maraton pisania listów Amnesty International. Akcja
ta polegała na pisaniu listów w obronie osób, które
są wiezione (nie tylko fizycznie). Nasze staranie
oraz prośby, które wyraziliśmy napisaniem listów
przyczyniły się w pewien sposób do ‘wyzwolenia’
tych ludzi, ponieważ ofiarowaliśmy im
najważniejszy i zresztą najpiękniejszy dar jaki może
ofiarować człowiek człowiekowi – bezpieczeństwo.

Amnesty International jest zorganizowana w taki sposób, aby umożliwić zwykłym ludziom
wypowiedzenie się na rzecz osób zagrożonych naruszeniem praw człowieka. Podstawą
działalności AI jest międzynarodowa solidarność. Członkowie organizacji pochodzą z wielu
różnych kultur i mają różne poglądy, jednak jednoczy ich chęć działania na rzecz świata, w którym
przestrzegane będą prawa każdego człowieka. Akcja ta ma zasięg globalny. czyli jest
zaangażowana w obronę praw człowieka na całym świecie. Podejmujemy działania w sprawie
różnorakich przypadków naruszeń praw człowieka, dokonywanych przez wszystkie władze, bez
względu na to, czy ofiary aktualnie znajdują się w centrum zainteresowania mediów, czy też ich
cierpienia są ignorowane. Wspólną pracą (i nie tylko) stworzyliśmy aż 97 listów, to prawie DWA
RAZY TYLE niż w roku poprzednim, z prośbą do władz o jakiekolwiek działanie ale także z
łączeniem się w tej trudnej sytuacji z danymi osobami.
Ludzi z naszej szkoły spisali się NA MEDAL. Nie dość, że ściągali do Sali swoich przyjaciół by też
napisali choć jeden list, to niektórzy sami potrafili napisać po 5 czy 6. Był to naprawdę
niesamowity widok, jak młodzi ludzie są wyczuleni na tragedię innych, i jak bardzo są chętni do
pomocy.
Wasze wysiłki nie poszły na marne! Mianowicie w całej Polsce napisano ok. 200 tys listów, z
czego każdy list był na wagę złota. Do wszystkich, którzy tak ogromnie się wysilili w napisaniu
kilku zdań ślemy ogromne DZIEKI, i mamy nadzieje ze w przyszłym roku będzie nas jeszcze
więcej 
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WALENTYNKI
Dnia 14 Lutego 2012 w naszej szkole odbyły się walentynki, świętowane na całym święcie, więc i
na Słubickiej nie mogło go zabraknąć.
Tegoroczną edycję walentynek postanowiliśmy zrobić w formie happeningu, aby po raz
kolejny nie trzeba było zbierać ludzi do szkolej auli lecz by wszyscy osobiście wzięli w tym udział.
Przygotowania zaczeły się już od godziny 9, aby wszystko było gotowe na „tip top” na godzinę
10:20 kiedy to jest długa przerwa. Każdy z naszych samorządowców był odpowiedzialny za jedno
ze stoisk, które sam osobiście przygotował. Na drugim piętrze można było między innym nakarmić
nutellą swoją drugą połówkę, bądź koleżankę lub kolegę, oczywiście z zawiązanymi oczami. Nie
mogło zabraknąć oczywiście quizu więc Ci bardziej odważniejsi staneli do pojedynku- „ Jak dobrze
znasz swoją drugą połowę?”, która przyniosła dość zaskakujące wyniki, mianowicie bardzo dużo
osób zna się wręcz na wylot! Całkowitym hitem tegorocznych walentynek było siłowanie się za
rękę, w który oprócz panów startowały również niezwykle odważne panie. Dyscyplina dość mało
kobieca, ale za to panie robiły istną furrorę! Te mini zawody pokazały, że jednak słaba płeć nie da
sobą tak łatwo pomiatać. A na koniec, oczywiście stałym punktem chyba każdych walnetynek w
każdej szkole, była poczta walentynkowa, w której przepływały najszczersze słowa wyznawanej
miłości. A cała impreza odbywała się przy niezawodnych rytmach DISCO POLO :)
Sądzę iż walntynki były bardzo udaną imprezą samorządu, ponieważ ludzie się świetnie
bawili, tańczyli a to jest chyba najważniejsze :)
Marta Koźlik
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ODYSEJA UMYSŁU
3 marca 2012 – eliminacje regionalne Wrocław
31.03-01.04. 2012-05-12 Ogólnopolskie Finały Gdańsk
`Litr potu i krwi…` a nawet i jeszcze więcej włożyliśmy w tegoroczne eliminacje do Odysei
Umysłu 2012. Pierwszy raz w takim składzie, z ogromnym zapałem i marzeniami dostanie się do
finałów w Gdańsku – który był naszym celem, lecz na początku według nas trochę poza zasięgiem.
Wszystko tak naprawdę zaczęło się w Grudniu podczas wyboru zadania, które zajęło nam bardzo
dużo czasu podczas różnego typu grupowych posiedzeń. Każdy miał pomysł, lecz każdy do innego
tematu a musieliśmy wybrać jeden. Po długich naradach i tajnym głosowaniu ustaliliśmy, iż
najlepszy będzie zadanie teatralne pt: Temat dylemat, w którym mieliśmy zaprezentować
humorystyczne przedstawienie inspirowane słynnym pytaniem: „Być albo nie być?”. W znanym
dramacie pióra Williama Szekspira książę Hamlet, rozważając różne możliwości, zrozumiał, że
wyjście z pozoru łatwe to nie zawsze wybór właściwy.

Czas przygotowań mijał niezwykle szybko. Chłopcy dzielnie walczyli z metrami blachy potrzebnej
do zrobienia scenografii, która za każdym razem `Będzie gotowa za godzinę`. Różnego typu wkręty
jak i wykręty były wszechobecne w naszym magicznym 424, które poniekąd stało się naszym
drugim domem, bo spędzaliśmy w nim więcej czasu niż w naszych prywatnych czterech ścianach.
Tak jak nasi trenerzy – pani Agnieszka Ratajczak jak i pan Selim Mucharski, stali się naszymi
`szkolnymi` rodzicami, którzy jak trzeba było to przytulili i pogłaskali po główce, ale i potrafili w
tę główkę przyłożyć, żeby nas w jakikolwiek sposób ogarnąć. Miliony wierteł, trocin, desek,
podkładek, śrubek, blachy, kartonów i materiału to tylko niektóre rzeczy, które można było tam
znaleźć. Kosz po praniu, łyżka i widelec do sałatki, cedzak, nakrętki z płynów do prania, koła od
taczki, telewizor czy puszka po ananasach to chyba jedne z wielu ciekawszych rzeczy, które w
godzinach wieczornych podczas prób starały się rozwijać naszą kreatywność.
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Atmosfera panująca podczas okresu trwania prób była naprawdę niesamowita, której osobiście,
jako iż jestem już Odysei drugą kadencję, nie doświadczyłam wcześniej. Nasza grupa, złożona z
jakże różnych osobliwości takich jak : Rafał Miela (3c-kapitan), Kuba Bagiński (2at), Anna
Machnik (3a), Marta Koźlik (2a), Kuba Kamiński (2a) i Madziara Łaska (1d), gdzie mieszanka
naszych charakterów mogła stanowić istny wybuch, jednak sprawiła, że potrafiliśmy się dogadać i
tak wspaniale współpracować. Oczywiście, zdarzały się różnego typu spiny, bo przecież nikt z nas
nie jest idealny, ale za każdym razem ktoś próbował obrócić całą sytuację w żart , co powodowało,
że aż chciało się takiej grupie pracować. Zdaje sobie sprawę, jak bardzo są to ludzi wartościowi,
niesamowici i wspaniali i jak dużo swojego czasu, swoich zainteresowań, obowiązków domowych i
siebie musieli poświęcać by spędzać dziennie po 5h po lekcjach by wszystko było gotowe na czas. I
z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że była to jak na razie najlepsza drużyna w jakiej
kiedykolwiek mogłam się znaleźć.

Wyjazd do Gdańska był dla nas marzeniem, które spełniliśmy. Początek kwietnia, ponieważ wtedy
to właśnie znajdowaliśmy się w Gdańsku był dla nas naprawdę dobrą zabawą, ponieważ tylko tam
wieczorami podczas dokańczania dekoracji, wybuchały dzikie śmiechy, lub podczas prób gdy nasza
improwizacja taneczna doprowadzała wszystkich do łez. Głównym założeniem Odysei jest to by
uczyć poprzez zabawę. I u nas to się sprawdziło. Dostrzegliśmy ile znaczy drugi człowiek i jak
bardzo w drużynie każdy się liczy. Uświadomiliśmy sobie, że z każdego problemu jest jakiekolwiek
wyjście, i że nie należy się poddawać gdy inni `podcinają nam skrzydła`. Wiemy, jak bardzo
jesteśmy wartościowi, jak dużo od nas zależy i jak dużo możemy jeszcze zrobić. A największe
podziękowania dla naszych trenerów – że po raz kolejny podjęli się tak ciężkiego zadania jakim jest
ogarnięcie tak różnych ludzi, by pracowali razem w jednej grupie, i żeby jeszcze były z tego jakieś
efekty. DZIĘKUJEMY!
Marta Koźlik 2a
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NOCKA CZYTELNICZA
"Coolturka nie jest straszna, nawet nocą"
Cele spotkania:
- rozbudzanie motywacji do czytania książek oraz poznawania i tworzenia róznych tekstów kultury;
- promocja działań artystycznych, sprzyjających pełnemu rozwoju człowieka;
- upowszechnianie wśród młodzieży inicjatyw kulturalnych w związku z uzyskaniem przez
Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016;
- kontynuacja działań w ramach akcji "Cały Wrocław czyta dzieciom";
- rozwijanie zainteresowań i talentów młodzieży;
- twórcze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej;
- integracja środowiska szkolnego;
- kształtowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie idei samorządności.
Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.
(…)
Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy
/Wisława Szymborska/
Kiedy dwa lata temu odbyła się pierwsza nocka czytelnicza „Książka nie jest straszna, nawet nocą”,
uczniowie planowali już kolejną. W tym roku z 10 na 11 marca odbyła się II Noc Czytelnicza
zatytułowana '”Coolturka nie jest taka straszna, nawet nocą”. Zaczęła się w piątek o godz. 20 i
trwała aż do 6 rano. Tym razem motywem przewodnim były nie tylko książki, ale po prostu kultura
i nasze „wybryki” artystyczne. Wrocław otrzymał tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, więc i
my chcieliśmy się włączyć poprzez tę inicjatywę do promocji naszego miasta.
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Na nockę przybyli uczniowie, nauczyciele, nasi absolwenci oraz zaproszeni goście z Grupy
Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau. Po wcześniejszych przygotowaniach sal zebraliśmy
się w auli szkolnej. Prowadzenia części artystycznej podjęli się uczniowie klasy 4bct Sławek Koba i
Kamil Ilnicki. Na dobry początek obejrzeliśmy zdjęcia z poprzedniej nocki oraz film naszej
absolwentki Marty Sommer „Tak czyta Słubicka”.
Chwilę później „wehikuł czasu” (tak też zatytułowaliśmy pierwszą część programu) przeniósł nas
najpierw na pola Grunwaldu, a potem do pałacu sułtana tureckiego, to znaczy...
Nasi nauczyciele – p. Tomasz Repelowski, p. Selim Mucharski i p. Aleksandra Dobrzańska w
oryginalnych przebraniach czytali wybrane przez siebie fragmenty ulubionych książek.
Pan Repelowski przeistoczony w polskiego rycerza zmierzył się nie tylko z Zakonem Krzyżackim,
ale jeszcze dzielniej z powieścią Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”. Dzięki jego autorskim
zdjęciom z pól Grunwaldu mogliśmy się przenieść na prawdziwy teren bitwy. Nic dziwnego, że
takiego niezłomnego rycerza porwała ze sceny Danuśka, czyli p. profesor Aleksandra Dobrzańska.

Jakby tych wrażeń było mało, na scenę przybył na latającym dywanie profesor Selim Mucharski.
Wybrał na ten wieczór „Baśnie z 1001 nocy”, a towarzyszyła mu tańcząca Szecherezada - nasza
absolwentka Marta Bętkowska. Część czytelniczą zakończyła profesor Aleksandra Dobrzańska,
prezentując fragment zaskakującego opowiadania Roksany Truchel z klasy 1e.
Podczas spotkania nie zabrakło oczywiście zespołu „Prosimy o oklaski” w swoim silnym,
tradycyjnym składzie, pod batutą naszego absolwenta Miłosza Godziewskiego. Kto nie słyszał,
niech żałuje! Na czas nocki zgrała się też nowa formacja muzyczna - oj, działo się, działo!
Bynajmniej, nie były to kawałki dla grzecznych dzieci…
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Takim sposobem doszliśmy do części spotkania zatytułowanej „Dawno temu przy Liegnitzer
Strasse”. Nasze zaproszenie przyjęli członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Festung
Breslau. Była to okazja do przyjrzenia się osobom, które śmiało można nazwać pasjonatami
historii, zwłaszcza okresu II wojny światowej i dawnego Breslau.
Cztery osoby zaprezentowały nie tylko oryginalne umundurowanie z czasów wojny, ale
poprowadziły nas korytarzami budynku naszej szkoły, opowiadając o wydarzeniach sprzed lat.
Przerwa na poczęstunek, która później nastąpiła, była dla niektórych okazją do krótkiej rozmowy z
„żołnierzami” czy przyjrzenia się z bliska detalom ich strojów.
Wszystkich miłośników historii, militariów, grup rekonstrukcyjnych zapraszamy do odwiedzenia
strony domowej naszych gości http://www.festungbreslau.wroclaw.pl/

Po przerwie wróciliśmy do auli, by tam zacząć karaoke. Wykonywaliśmy piosenki, które wcześniej
wybrał Samorząd i nasz niezastąpiony DJ Rafał z 3bct. Śpiewaliśmy grupowo, solo, po prostu, jak
kto lubi. Talenty wokalne pokazała 1d (brawa!) i... nie zgadlibyście... p. Tomasz Repelowski,
wykonując nostalgiczną piosenkę z repertuaru Andrzeja Piasecznego.
W tym czasie wybrańcy - sami panowie doświadczali na własnej skórze (dosłownie!)
zdolności manualnych naszych kreatorek z klasy 2ct.
Tak oto powstawały odlewy gipsowe, które później
posłużyły nam do wykonania masek. Kilka osób
wzięło też udział w błyskawicznym konkursie
literackim.
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Były też filmy - w tej edycji nocki przyniesione z domowych zasobów uczniów - obejrzeliśmy
nietypowy „Krwawy rejs'” i „Fightera”.
Czas zleciał nie wiadomo kiedy. Po pierwszej w nocy jedni zaszyli się w okolicach sali
gimnastycznej i grali na instrumentach wszelakich, drudzy w zakamarkach czytali przyniesione
przez siebie książki, jeszcze inni odnaleźli swoje bratnie dusze i prowadzili nocne Polaków
rozmowy. W jednej z małych grup odbył się też zjawiskowy, niecodzienny pokaz sztuczek
magicznych w wykonaniu Kamila z kl. 3bct. Z racji specyfiki pokazu mogła go zobaczyć nieliczna
grupa osób, ale tych wszystkich, którzy są ciekawi jego przebiegu namawiam do obejrzenia filmu
„Next” z Nicolasem Cagem – jedna ze sztuczek Kamila pochodziła właśnie z tej produkcji.

Co jeszcze się działo? Część osób w dwóch salach projektowała maski na „Dzień Otwarty” szkoły,
inni próbowali zasnąć w małej sali gimnastycznej. Byli też tacy, którzy pytali, podobnie jak
wokalista Elektrycznych Gitar: „I co ja robię tu?”. Na koniec oceniliśmy nockę, wyjątkowo
sprawnie posprzątaliśmy aulę, sale i… rozeszliśmy się.
Warto było się spotkać w tak niecodziennych
okolicznościach. Mieliśmy okazję poznać swoje
zainteresowania, talenty; zintegrowac się z
nauczycielami. Wiadomo, pewne rzeczy można było
zrobić lepiej, niektórych nie zdążyliśmy w ogóle
przeprowadzić, ale... dajmy szansę tym, którzy będą
chcieli zorganizować kolejną nockę czytelniczą w
ZS 1.

Zapraszamy wszystkich z nowymi tematami i ciekawymi pomysłami. Do zobaczenia za rok!
Paulina Kalinowska i Espero
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MAM TALENT
Znacie program „Mam talent”? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Impreza pod
wspomnianym tytułem odbyła się w naszej szkole podczas tegorocznych „Drzwi otwartych”;
została zorganizowana przez samorząd uczniowski ZS Nr 1. W konkursie „Mam talent” mogą
wziąć udział mniej lub bardziej utalentowani uczniowie, których pragnieniem jest pokazanie
światu, co potrafią.
Na początku imprezy mogliśmy obejrzeć specjalny pokaz dj i vj (czyt.: Vi-dżej). Następnie, po
przywitaniu jury przez prowadzących, rozpoczął się pokaz niezwykłych umiejętności uczestników
programu.
Pierwszą konkursowiczką była Joanna Piórkowska z klasy 2 az, która zaprezentowała taniec
nowoczesny. Przygotowana przez nią choreografia była naprawdę oryginalna. Można powiedzieć,
że miała w sobie to coś.
Jednak nie złamało to ducha walki innych, nawet które zszokowało wszystkich swoją treścią.
pierwszoklasistów. Od jakiegoś czasu było już ich
słychać przy Słubickiej. Dwie gitary i śpiew, czyli
Borys Biały i Maciej Filipowski z klasy 1at. Takiej
ciszy i skupienia, jakie panowały w auli podczas ich
występu, dawno już nie było. Kolejnymi
uczestniczkami programu były Anita Biernacka i
Anita Wiśniewska z 2a, które zatańczyły taniec Yara
Yara. Podczas występu dziewczyn nawet pan Selim
zaczął tańczyć! Jednak taniec i śpiew to nie jedyne
dziedziny sztuki uprawiane przez uczniów naszej
szkoły. Mamy też filmowca z klasy 3bt. Grzegorz
Putek, bo o nim mowa, przedstawił swoje dzieło,
Absolwenci ZS Nr 1 nas lubią. Znacie Martę Bętkowską? Jeśli nie z imienia i nazwiska, to myślę,
że pamiętacie ją jako mistrzynię tańca brzucha. Marta zaszczyciła nas swoją obecnością i pokazała,
jak giętkim instrumentem jest ludzkie ciało.
Po emocjach wywołanych występami wyżej wspomnianych „talenciaków”, do względnego
porządku mogła nas doprowadzić tylko muzyka. Uspokoiła nas Dominika Trofimczuk z klasy 2ct.
Kolejnym nietypowym talentem wykazała się z kolei Klaudia Wrona z 2ct. Okazało się, że jest
dobrą graficzką. Azja jest pięknym kontynentem, z którego wywodzi się większość sztuk walki, na
przykład karate. Piękno tej sztuki krótko i treściwie pokazała Martyna Frontczak z 2a. Ostatnim
uczestnikiem przeglądu talentów był Rafał Biłas z klasy 4bct, grający na gitarze… z zawiązanymi
oczami!
Po tym występie jury w składzie: p. Selim Mucharski, p. Katarzyna Stachów i Marta Koźlik udało
się na naradę w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu.
W międzyczasie zespół tańca „Kaprys” zaprezentował swoje możliwości w tańcu disco i hip-hop.
Czy wspomniałem już, że tańczyły dziewczynki z klas 1-3 podstawówki? Swój występ miał też
Keton, który był laureatem zeszłorocznej edycji konkursu.
Po długiej dyskusji jury ustaliło, że trzecie miejsce zajmuje Dominika Trofimczuk z 2ct, drugie Anita Biernacka i Anita Wiśniewska z 2a, a zaszczytne pierwsze miejsce zajęli gitarzyści z klasy
1at.
Rafał „Szczensny” Chmielewski
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POŻEGNANIE MATURZYSTÓW
Drodzy maturzyści
Nadszedł koniec kwietnia. Rok temu o tej porze - podobnie jak ja dzisiaj - cieszyliście się na
nadchodzący, wyczekany długi weekend. Matura wydawała się czymś bardzo odległym i
nierealnym, plany na przyszłość dość mgliste, a szkoła była co najwyżej uciążliwym, codziennym
obowiązkiem rozjaśnianym beztroskim śmiechem wśród codziennie spotykanych znajomych.
Ile razy powtarzaliście sobie: „Żeby to się już skończyło!”? Ile razy obiecywaliście sobie złote góry
jeśli tylko dotrwacie do matury? Ile razy obiecywaliście sobie „od jutra się ogarnę, zacznę się
uczyć, wezmę się za siebie”?...
Teraz nadszedł czas żniw – za chwile otrzymacie swoje świadectwa, na których już nic nie da się
poprawić. Za kilka dni zaczniecie zmagania z egzaminem dojrzałości. Mam nadzieję ,że wszyscy
wyjdziecie z niego obronną ręką. Że skrystalizowały się Wasze plany na przyszłość i że uda się
Wam je zrealizować. Wiem że niektórzy z Was zrobili bardzo dużo w tym kierunku, dali się poznać
z jak najlepszej strony. Dziękuję swoim przyjaciołom z Samorządu i Wolontariatu. Byliście moją
inspiracją, dzięki wam ja i wiele osób z mojego rocznika zaangażowało się społecznie, zdobyło
nowe doświadczenia.
Dziękuję Wam za to.
Gratuluję też wszystkim , którzy odbiorą dziś świadectwa ukończenia szkoły! Cokolwiek się dalej
wydarzy – ten etap macie już za sobą! Teraz odważnie snujcie plany, bo "Kto nie ma odwagi do
marzeń, nie będzie miał siły do walki"
I tego właśnie wam życzę: odwagi w marzeniach, i ich spełnienia, obrania właściwej drogi w życiu
i dojścia do zamierzonego celu .
Życzę wam wiele pomyślności, sukcesów i szczęścia w życiu osobistym.
Kochani, żegnamy was życzeniami płynącymi z głębi serca. Niech omijają was troski, smutki i
zwątpienia, a towarzyszy wam radość, zrozumienie, przyjaźń i jakże potrzebna nadzieja. Trzymamy
za was kciuki i życzymy powodzenia.
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Amanda Murjas 2a
DZIEŃ PATRONA TECHNIKUM nr 1
DZIEŃ NARODÓW

Pod koniec kwietnia zawsze uroczyście obchodzimy dzień patrona naszego technikum – Mustafy
Kemala Atatürka. Sami układamy scenariusz imprezy i ustalamy kto będzie występował.
Tradycyjnie już w tym samym dniu organizujemy Dzień Narodów – imprezę w której wszystkie
klasy prezentują wybrane przez siebie kraje. W tym roku święto to zostało połączone z uroczystym
zakończeniem roku szkolnego maturzystów.
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Majówka – Festyn Integracyjny (19.05.2012)
Tradycyjnie jak co roku w maju Wolontariat szkolny zorganizował integracyjny festyn
MAJÓWKA. Ponieważ pogoda dopisała i atrakcji jak zwykle zapowiedzianych było mnóstwo –
dopisała i frekwencja. Nie wszystkich gości udało się „zapisać w kajeciku” prowadzonym przez
obsługę punktu informacyjnego, gdyż niektórzy dotarli już po oficjalnym otwarciu imprezy w auli, i
dołączali do zabawy przez boczne bramki na boisko.
Wolontariusze stali na posterunku już od 8 rano, aby móc przywitać naszych gości już o 10-tej.
Na początku w auli gdzie pani Agnieszka Ratajczak po raz pierwszy w historii majówek, oddała
mikrofon debiutantkom: Magdzie i Angelice, które zapowiadały kolejnych gości. Występy
artystyczne były bardzo różnorodne: od tańców ludowych wykonaniu małych tancerzy z grupy
„Kalina” po taniec z szarfami uczestniczki telewizyjnego Mam Talent, aż po pokaz sztuki walki na
miecze zaprezentowane przez bractwo rycerskie Rota Piechoty Miejskiej AQILA.
Ponieważ po raz kolejny motywem przewodnim majówki były ekologia i ginące gatunki, nasza
koleżanka Marta przedstawiła samodzielnie przygotowaną prezentację dotyczącą zagrożonych
gatunków i ich ochrony a pomagali jej zaproszeni z widowni na scenę mali goście, którzy po
zakończeniu spotkania w auli wybiegli radośnie na boisko i tam zdobywały kolejne punkty na
swoich kartach zadań.
Wypełniona karta uprawniała do odbioru paczuszki ze słodkim upominkiem. Na pewno zdołały
zrobić to wszystkie dzieciaki, które odwiedziły naszą szkołę. A trzeba przyznać, że postawione
przed nimi zadania, nie były łatwe w tym roku. Specjalny tor przeszkód był konkurencją
sprawdzającą fizyczne możliwości naszych milusińskich. Nie zabrakło również chusty animacyjnej
zarządzanej przez dwie Anitki (2a), oraz zagadek przygotowanych przez wolontariuszy. Był także
dobrze prosperujący bufet. Na naszym festynie było też miejsce na modę, mam tu na myśli stoisko
leśna moda, gdzie można było sobie pomalować twarz. Swoje wozy rozstawili także policjanci i
strażacy, motocykliści zaprezentowali swoje maszyny a modelarze – latające modele zdalnie
sterowanych samolotów.
Odwiedziło nas ponad 250 osób co stanowi chyba nowy rekord tej imprezy!
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Projekt KORBA – szkolenie, realizacja projektów
KORBA Burzenin part 1
Jako jedna z czterech osób z naszej szkoły, dostałam
się do projektu Korba. Jest to projekt dla ludzi
zdolnych, kreatywnych i tych którzy lubią gdy coś
się dzieje. To jest w sumie jedno z najprostszych
pojęć jakimi można określić KORBĘ, ale z
własnego doświadczenia wiem, że jadą tam ludzie
naprawdę bardzo zakręceni, którzy chcą coś zmienić
w otaczającym ich świecie. A podczas współpracy z
nimi można się nie tylko wiele nauczyć ale również
wynieść dużo pozytywnej energii.
Na początku było wymyślanie projektów, potem wysyłanie formularzy i tak dalej. Było z tym
trochę zamieszania, ale to jak zwykle gdy chodzi o biurokracje. W ostatnie 4 dni przed
zakończeniem roku szkolnego, nastał długo wyczekiwany czas – wyjazd do Burzenina, w którym
odbywały się szkolenia na młodych przyszłych liderów.
Do Burzenina zjechali się młodzi liderzy aż z trzech województw ! Z Dolnośląskiego, Opolskiego i
Śląskiego wiec było bardzo duże urozmaicenie co to ludzi przebywających tam. Jak to na Słubicką
przystało, chciałyśmy być razem w pokoju lecz organizatorzy, tak nas rozlokowali, że w pokoju
były 3 osoby z trzech różnych województw wiec w sumie integracje mięliśmy zapewnioną ;) . Noc
minęła bardzo przyjemnie, na różnego typu rozmowach z moimi współlokatorkami.
Przez trzy dni, niby dość krótkie z pozoru, bardzo wiele się działo. Zaczynając od 8 godzinnych
zajęć a kończąc na różnego typu dyskotekach czy ogniskach. Podczas tych czterech dni w
Burzeninie nauczyłam się bardzo wiele ale i dowiedziałam się dużo o ludziach, z którymi do tej
pory łączyły mnie relacje szkolne.
Sądzę że takie projekty są bardzo przydatne dla młodych ludzi, którzy lubią gdy coś się wokół
niech dzieje, a zbytnio nie wiedzą jak się do tego wszystkiego zabrać. Korba ma wielu specjalistów
u których możemy szukać pomocy. A wystarczy tylko chcieć ;)
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KORBA- warsztaty
Wreszcie, po niesamowitych wakacjach, przyszedł moment na długo wyczekiwany, korbowy
wyjazd młodych liderów z trzech województw: Śląskiego, Opolskiego i Dolnośląskiego. Jako, iż po
sezamie, mieliśmy pewne zarysy tego, jak te kilkudniowe warsztaty mogą wyglądać, tak w
rzeczywistości przerosły nasze oczekiwania. Codzienna burza mózgów, nietypowe zadania na pracę
w grupie, liderskie przeżycia i niesamowite przyjaźnie to coś, czego na co dzień można był tam
doświadczyć. Różnego typu zajęcia, zaczynając od aktorskich, przez muzyczne, z
przedsiębiorczości, gospodarowania czasem, przewodzenia grupą a kończąc na tanecznych,
powodowały, że każdy znalazł coś dla siebie, co w pewien sposób przygotowałoby go nie tylko pod
względem lidera ale również pod względem człowieka rozwijającego swoje pasje. Każdy dzień na
Korbie był dniem wyjątkowym, dniem, z którego pragnęło się czerpać jak najwięcej, który uczył,
bawił i rozwijał w przecież to jest najważniejszym założeniem Korby. To były dwa tygodnie pełne
przeżyć, wzruszeń, ważnych wydarzeń i … ciężkiej pracy.. Ponad 60 uczestników Korby wzięło
udział w intensywnych zajęciach z komunikacji, wystąpień publicznych, negocjacji, zarządzania
projektami, zarządzania ludźmi, fundraisingu, a także artystycznej ekspresji. Do tego debaty,
konsultacje, gry terenowe, LARPy, fire show, gra typu jeep i inne aktywności; słowem – działania
od świtu do nocy. Kto nie był, ten pewnie się nie dowie, jak to jest przeżyć Boże Narodzenie latem,
brodzić nocą po jeziorach, zgubić czouk:), znaleźć Graala, organizować nocne biegi po kamieniach,
udawać krokodyla… Dziękuje za ten niezwykły czas!!!

Patrząc na to wszystko z perspektywy czasu, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to właśnie
na Korbie poznałam najwspanialszych ludzi, to na Korbie odbywały się najpoważniejsze rozmowy i
to właśnie z Korby wyniosłam niesamowite doświadczenie, niezwykle życiowe, którego nigdzie
indziej bym na pewno nie zdobyła. Przy okazji zrealizowałam swój projekt, który wyszedł bardzo
dobrze, i po raz kolejny utwierdziłam się, że chcieć to móc, a wtedy wszystko nam się uda 
Marta Koźlik

Marta była jedną z czterech osób z naszej szkoły, które zakwalifikowały się do udziału w KORBIE.
Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tym projekcie zapytajcie ją lub zajrzyjcie na stronkę
http://www.projektkorba.pl/
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KONCERT CHARYTATYWNY
Dnia 18 Grudnia 2011 we wrocławskim klubie „Liverpool” odbył się koncert charytatywny na
rzecz chorego Dorianka. Dorian ma 2,5 roku, jest z Kątów Wrocławskich. Chłopczyk cierpi na
rozszczep kręgosłupa i wodogłowie, niedawno przeszedł operację na nóżki, ale to nie ostatnia
operacja jaka go czeka, a rodzice nie mają pieniędzy.
Dla Doriana zgodzili się zagrać: Barosz, Alego oraz Keton,
którzy na początku koncertu zarapowali, zaraz po nich można
było usłyszeć młody zespół z Legnicy Force of Crabs, a następnie
przed gwiazdą koncertu wystąpili Enter The Hate, a około
godziny 23 jako gwiazda koncertu - zespół Nurth, który na
koncercie sprzedawał swoje płyty za 20 zł, z których 5 zł od
każdej płyty przeznaczone było dla Doriana.
Koncert był organizowany w ramach Projektu KORBA –
ZAKRĘĆ ŚLĄSKIEM i organizowany przy pomocy Fundacji
„Pomoc Dzieciom Zagłębia Miedziowego” a organizatorkami
były uczennice naszej szkoły – Luiza Mrozińska i Marta
Koźlik.

Było to zadanie niezwykle ciężkie- zaczynając od wynajmu klubu, poprzez rozmowy z wieloma
menadżerami, ustalaniem dogodnych terminów spotkań, po drukowanie 300 biletów na domowej
drukarce czy stres i zmęczenie, po kilku dniach bez snu, by wszystko na koncercie wyszło na „tiptop”. Jak to wiadomo, każdy chce by wyszło jak najlepiej, stąd też, nie ukrywajmy były różnego
typu nieporozumienia z muzykami, akustykami czy właścicielami klubu. Byłyśmy niesamowicie
niepewne tego koncertu, że nikt nie przyjdzie, że będzie to jedną wielką klapą, ponieważ było to
nasze pierwsze, tego typu przedsięwzięcie. Lecz na szczęście większość rzeczy poszło po naszej
myśli, koncerty się odbyły a ludzie się bawili. Poniekąd przyjaciele i rodzina oraz znajomi ze
szkoły nas uratowali, ponieważ zaprosili swoich znajomych i przybyli na koncert. Niezwykle
miłym zaskoczeniem było, gdy w pewnym momencie podeszła do nas cała rodzina chorego chłopca
by nam podziękować, za to, że jako jedne z nie licznych zainteresowałyśmy się takimi sprawami i
zorganizowałyśmy coś, na co nikt w naszym wieku się nie decyduje. Była to dla nas niesamowita
przygoda i nowe, wspaniałe doświadczenie lecz najważniejsze jest to, że uzbierałyśmy ok. 1000zł
na pomoc dla Dorianka co było dla nas tak naprawdę największą nagrodą. Sądzę, że chociaż było
to pierwsze takie przedsięwzięcie to na pewno nie ostatnie, bo koło, które nas napędza, dopiero
zaczyna się kręcić 
Marta Koźlik
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Forum Młodych Liderów jest projektem Instytutu Edukacji Społecznej, którego celem jest
pobudzenie młodzieży do działania. Pewnego dnia jeden z opiekunów szkolnego samorządu
zaproponował mi i kilku innym uczniom próbę dostania się do owego projektu.
Po rejestracji na stronie internetowej i przejściu przez rozmowę kwalifikacyjną
dowiedziałem się, że nie tylko ja, ale również mój kolega Jakub Wierzbicki dostał się do owego
projektu. Uczestniczy w nim razem 16 osób w wieku szkoły ponadgimnazjalnej, którzy aktywnie
działają w swojej społeczności lokalnej. Na pierwszych warsztaty staraliśmy poznać się lepiej jako
grupa, gdyż w naszym gronie zaczęły rodzić się pomysły na różnorodne projekty społeczne.
Jednym z punktów Forum Młodych Liderów jest wyjazd na obóz uczestników, który odbył się do
Gniewoszowa (miasteczko w Kotlinie Kłodzkiej). Tam nasze relacje stawały się coraz lepsze, tak
samo jak nasze własne projekty. Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się między innymi jak
sprawnie zarządzać projektami, jak rozmawiać z sponsorami oraz partnerami w organizacji.
Osobiście jestem zaangażowany w projekt Wrocławskich Warsztatów Teatralnych wraz z
moją przyjaciółką Dominiką, które odbędą się w czerwcu bieżącego roku. Inni członkowie forum
organizują między innymi koncerty charytatywne czy też pomoc dla Wrocławskiego schroniska i
hospicjum.
Forum Młodych Liderów to idealne miejsce do rozwoju swoich umiejętności jak i
współpracy w zespole, dlatego każdy kto może wziąć w nim udział powinien to zrobić.
Rafał Chmielewski
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Magiczne opowieści…
Jako laureatka konkursu „Magiczne opowieści z rodzinnych stron”, za napisanie i
zilustrowanie historii pt. „ W STARYM MŁYNIE” zostałam zaproszona z moim dziadkiem na 4
dniową wizytę studyjną do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
W pierwszy dzień zwiedzaliśmy Dzielnicę Instytucji Europejskich, Stare Miasto w Strasburgu,
gdzie było dużo pięknych uliczek w Paryskim klimacie. W samo południe zabrano nas na rejs
statkiem po rzece ILL.
Poniedziałkowy dzień był na galowo, na początek zawitaliśmy w Europejskim Trybunale Praw
Człowieka, gdzie odbył się godzinny wykład. Następnie z bogatszą wiedzą wyruszyliśmy do
wyczekanego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, tam udaliśmy się na spotkanie z Panią Poseł
Lidią Geringer de Oedenberg, która przyjęła nas bardzo serdecznie i podzieliła się swoją wiedzą.
Zrobiliśmy kilka zdjęć pod flagami, kupiliśmy pamiątki i ruszyliśmy w drogę z głową pełną
ciekawostek.
Jedną z nich jest to, że maszty, na których wiszą flagi państw koło budynku Parlamentu
Europejskiego są wykonywane w stoczni Gdańskiej.
Natomiast na dziedzińcu Parlamentu Europejskiego, miasto Wrocław podarowało wielką, szklaną
kulę, przy której setki ludzi z całego świata robi sobie zdjęcia.
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WOLONTARIAT
Od września 2011 roku uczniowie uczestniczyli w zbiórce żywności organizowanej przez Bank
Żywności. Przez dwa dni w sklepach ,,Społem” i ,,Biedronce” zachęcali jak mogli do
przekazywania żywności, prowadzili akcję uświadamiającą wśród klientów obu sklepów.
Akcja zachęciła uczniów do tego stopnia, że ochoczo zabrali się do kwestowania i pakowania
zakupów w dwa grudniowe weekendy. Stowarzyszenie Ocalić Szansę – SOS organizowało akcję
kwestowania i wolontariusze byli obecni w Almie w Arkadach, Almie w Renomie oraz w Realu w
Koronie. Już zapowiedzieli, że każda kolejna akcja nie może odbyć się bez ich udziału.
W ramach wolontariatu szkolnego ,,My dla Świata” nowi wolontariusze uczestniczyli w
warsztatach nt. ,,Wprowadzenie do wolontariatu”. Bardziej doświadczeni brali udział w warsztatach
,,Gry i zabawy dla wolontariuszy prowadzących zabawy z dziećmi przedszkolnymi”. Warszaty
prowadzone przez Stowarzyszenie ,,Nowa Rodzina” były bardzo przydatne przy organizacji
Zabawy Andrzejkowej oraz przy organizacji tegorocznej Majówki.
Wolontariusze brali udział w tegorocznym II Festiwalu Krasnoludków oraz kwestowali w czasie XI
Dnia Papieskiego. Dzięki temu, że kwestowały osoby z różnych typów klas z naszego Zespołu
Szkół, dodatkową wartością było to, że mogli się lepiej poznać i nawiązać sympatie. Każdy wnosi
coś od siebie co ubarwia i uatrakcyjnia prowadzone działania.
W ramach akcji ,,Obiad dla seniora” wolontariusze klas pierwszych noszą obiady dla osób
potrzebujących z naszego osiedla. Nie jest to tylko noszenie posiłków, ale także rozmowy,
wykonywanie dla podopiecznych ozdób, kartek świątecznych. To także wymiana doświadczeń,
poznawanie historii wojennej i powojennej Polski, działalności kombatanckiej. Są to dla młodzieży
żywe lekcje historii.
Cały szkolny wolontariat z wielkim zapałem przygotowywał i przeprowadził Zabawę Andrzejkową
dla dzieci ze świetlic środowiskowych bł. Matki Teresy ul. Św. Marcina, ze świetlicy Andrzejówka
przy parafii Św. Andrzeja Apostoła ul. Boguszowska oraz świetlica z ul. Worcella. Dużą pomocą i
uatrakcyjnieniem andrzejkowych wróżb byli harcerze z Hufca ZHP im. Tadeusza Kościuszki ze
Środy Śląskiej. Na czele 13 Drużyny Wielopoziomowej Zaćmienie stoi nasz wolontariusz. Każde z
dzieci otrzymało nagrody i dyplom uznania własnoręcznie wykonany przez wolontariuszy.
Zaraz po Andrzejkach młodzież przygotowała stoiska z wykonanymi przez siebie ozdobami
świątecznymi, kartkami i własnymi wypiekami. Stoiska działały przez kilka dni, a zebrane fundusze
przeznaczone zostały na pomoc dla chorego Wiktorka. Wolontariusze sprzedawali również cegiełki
na Koncert Charytatywny dla Wiktorka. Koncert miał z założenia nieść radość, optymizm, śpiew i
taniec. Miał uświadomić wszystkim, że warto działać dla innych i cieszyć się tym co mamy.
Chcieliśmy koncertem zainteresować jak największą grupę osób dlatego każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. W koncercie wystąpili uczniowie naszej szkoły, uczniowie z innych szkół oraz goście ze
Środy Śląskiej. Był to specyficzny koncert z pokazem odbicia zakładników przez antyterrorystów
na zakończenie. W przygotowaniach do koncertu uczniowie wykazali się dużą samodzielnością i
inicjatywą. To oni opracowali program, zapraszali gości, prowadzili próby, zaprosili babcię
Wiktorka i przeprowadzili z nią wywiad, nawiązali współpracę ze Stowarzyszeniem Wspierania
Inicjatyw Lokalnych AS w Sobótce i zebrali materiał o chłopcu. Wiktor w czasie trwania koncertu
przechodził operację.
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zorganizowano spotkanie na którym wymienili
się doświadczeniami. Okazało się, że przy organizacji tegorocznych imprez tworzy się niezła
,,mieszanka wybuchowa”. Wszystko to dzięki temu, że zebrała się grupa osób w różnym wieku,
uczących się w klasach o różnorodnych specjalnościach i świetnie się ze sobą dogadują. Tworzą się
przyjaźnie i sympatie.
W ramach akcji Szlachetna Paczka wolontariusze zebrali dużą ilość potrzebnych artykułów. Akcję
propagowali w całej szkole i w swoich klasach.
Aby zachęcić innych uczniów szkoły do naszych działań wolontariusze prowadzą
informacyjną, na której informują o aktualnych akcjach i planach na najbliższą przyszłość.

tablicę

Na Dolnośląskiej Gali Wolontariatu Szkolnego 9 grudnia 2011 r. nasza dwójka wolontariuszy
otrzymała wyróżnienie. Pozostali zaproszeni wolontariusze uczestniczyli w trzydniowych
warsztatach.
Wolontariusze przyłączyli się do akcji ratowania schroniska dla zwierząt Tara, która odbyła się w
auli szkolnej. Na stoiskach sprzedawano własne wypieki, aby wesprzeć schronisko.
W czasie ferii szkolnych wolontariusze w Muzeum Miejskim w Pałacu Królewskim będą pełnić po
raz pierwszy dyżur i wspomagać obchody Dnia Babci i Dziadka. W dniach 21,22 stycznia 2012 r.
dziadkowie z wnukami odwiedzą Muzeum Miejskie, a nasi wolontariusze będą odpowiednio
kierować zwiedzających, pilnować porządku, stać w punkcie informacyjnym i szatni.
Z okazji tego dnia odwiedziliśmy z programem artystycznym Dom Pomocy Społecznej na
Maślicach przy ul. Rędzińskiej. Nawiązaliśmy współpracę i nasi wolontariusze odwiedzają
pensjonariuszy prezentując programy artystycznne także wielkanocne, samodzielnie zrobiły kartki
świąteczne z życzeniami, które przekazały podopicznym Domu Pomocy Społecznej. Podczas
kolejnych wizyt prezentowali również programy
z konkursami, quizami. Były także nagrody dla najlepszych.
W konkursie nastolatków ,,8 wspaniałych” nasza wolontariuszka Paulina Kalinowska – uczennica
klasy 2 e została jedną z laureatek.
Młodzież brała udział w akcji zbiórki publicznej funduszy i pakowania zakupów, która była
organizowana przez PCK na rzecz akcji ,,Godne Dzieciństwo”.
Wolontariusze sprawowali opiekę podczas II Dolnośląskiego Konkursu Form Tanecznych ,,Z
przytupem” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Każdy z wolonariuszy miał pod
opieką jedną grupę uczestników konkursu.
Odbyła się Majówka przeznaczona głównie dla dzieci z rodzinnych domów dziecka, dzieci ze
świetlic środowiskowych oraz dla dzieci z okolic. Młodzież prowadziła konkursy i zabawy na wielu
stanowiskach artystycznych, sportowych i innych.
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XVIII Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków
"Ośmiu Wspaniałych"

PAULINA KALINOWSKA – „mam to w genach po mamie”
Liceum Profilowane nr XII w Zespole Szkoł nr 1, kl 2 ekonomiczno-administracyjna,
5 lat działalności w wolontariacie
Paulina od pierwszej klasy gimnazjum działa aktywnie w szkolnym wolontariacie. Bierze udział w
zbiorkach rzeczowych, szerzy wiedzę o wolontariacie, zbiera żywność dla samotnych matek oraz
wykonuje ulotki i plakaty promujące akcje wolontariatu. Przygotowywała mikołajkowe paczki dla
dzieci z domu dziecka, udzielała się w akcji ,,Bezpieczna szkoła” i „Sprzątanie Świata” oraz
pracowała na rzecz schroniska przy ul. Skarbowców. Paulina brała również aktywny udział
programie ,,Wrocławskie dzieci uczą segregacji śmieci” oraz w programie ,,Recykling”. W ramach
akcji Szlachetna Paczka zbierała środki czystości oraz zmobilizowała do tego swoją całą klasę.
Aktywnie uczestniczyła w ubiegłorocznej „Majowce”. W swojej szkole pomagała uczniom
słabszym na zajęciach wyrównawczych z biologii, a także zorganizowała zbiórkę butelek PET i
zbiórkę baterii. Uczestniczyła w programie Comenius i podczas wymiany zajmowała się dziećmi z
Norwegii (malowanie mostów z dziećmi z Niemiec – graffiti). Bardzo lubi dzieci, a one garną się
do niej. Ważną cechą Pauliny jest umiejętność motywowania do działania i egzekwowanie od
koleżanek i kolegów wywiązania się z podjętych zadań. Potrafi pociągnąć za sobą rówieśników i
nie tylko. Żadna akcja bądź inicjatywa w szkole nie może obejść się bez Pauliny. Sama ma
mnóstwo pomysłów i zawsze jest gotowa do działania.
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Wyłoniono laureatów wrocławskiej edycji XVIII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu
Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Najlepszych wolontariuszy ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wybrało jury spośród 52 zgłoszonych uczniów.
"Wspaniali" to młodzi ludzie, którzy budują lepszy, bardziej humanitarny świat. Poprzez pomoc
innym stają się wzorem do naśladowania - nie tylko dla rówieśników z najbliższego otoczenia.
Konkurs promuje pozytywne zachowania i postawy młodzieży.
Uroczysta Gala podsumowująca wrocławską edycję Konkursu odbyła się 23 marca w Teatrze
Lalek. Laureatom wręczono dyplomy, okolicznościowe znaczki "Ośmiu Wspaniałych", rowery i po
bilecie na zbliżające się mistrzostwa UEFA EURO 2012™.
- "Chciałbym bardzo pogratulować wszystkim nominowanym, ich rodzicom i wychowawcom.
Dziękuję, że jesteście"– mówił podczas gali Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.
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Od 2009 w naszej szkoła Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym
roku odbyły się przyspieszone wybory spowodowane zmianami w PCK. Prezesem Klubu ponownie
został pan Selim Mucharski a wiceprezesem pan Paweł Furyk. Jesteśmy największym klubem we
Wrocławiu gdyż mamy ponad 70 członków!
Co roku organizujemy kilka akcji krwiodawstwa – miedzy innymi z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego, mikołajek czy akcję wielkanocną. W tym roku szkolnym oddaliśmy ponad 30 litrów
krwi.
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Media Show
Media Show to grupa młodych zapaleńców, wielkich entuzjastów technologii informacyjnej,
pracujących pod kierunkiem pani profesor Iwony Duczemińskiej. W tym roku oprócz
dokumentowania życia szkoły na bieżąco, zorganizowali również Dzień Informatyka, który spotkał
się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony uczniów naszego technikum.

Gazetka szkolna ‘Kalejdoskop’

Zespół muzyczny ‘Prosimy o oklaski’
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