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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZS1
w roku szk. 2012/2013

1. NIC O NAS – BEZ NAS…
1. Przeprowadzenie Debaty Wyborczej z udziałem kandydatów na Przewodniczącego SU
(11.2012)
2. Przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Samorządu Uczniowskiego ZS1 (11.2012)
3. Opracowanie i przeprowadzenie ankiet wśród uczniów oraz nauczycieli ZS1, na
najpopularniejszych nauczycieli oraz klasy w rankingu „SŁUBITKI 2012”
(wrzesień/październik 2012)
4. Opracowanie scenariusza, oraz organizacja i poprowadzenie uroczystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej - „SŁUBITKI 2012” (19.10.2012)
5. Beania – Otrzęsiny pierwszoklasistów (19.10.2012)
6. Liga Klas
7. Promocja szkoły – Dzień Otwarty i Dni Reklamy (luty-marzec 2012)
8. Współpraca z gazetką Szkolną „Kalejdoskop” – współtworzenie tekstów i sprawozdań
2. DOSKONALIMY SIĘ
1. JESTEM SZEFOWĄ finalistka III edycji - Amanda Murjas;
finalistka IV edycji- Agnieszka Marszałkowska
2. Projekt KORBA – szkolenie, realizacja projektów
3. WrOpenUp – wrocławska kampania otwartości
4. Elektryzująca pasja
5. Turniej Wiedzy Psychologicznej czasopisma Charaktery
6. Odyseja Umysłu
7. Scrable
8. Wymiany międzynarodowe
3. NIE SAMĄ PRACĄ CZŁOWIEK ŻYJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dzień Chłopaka - impreza okolicznościowa w auli (30.09.2012)
Halloween – konkursy i zabawy na długiej przerwie (31.10.2012)
Mikołajki – amnestia mikołajkowa, konkursy i zabawy mikołajkowe (06.12.12)
Góra Grosza – zbiórka pieniędzy dla fundacji Nasz Dom (listopad – grudzień 2012)
Walentynki – impreza okolicznościowa w auli: „randka w ciemno” i konkursy (14.02.2012)
Dzień Kobiet – impreza okolicznościowa w auli, skecze, stand upy i konkursy
Mam Talent – konkurs szkolnych talentów (21.03.2012)

4. UKŁON W STRONĘ TRADYCJI
1.
2.
3.
4.

Impreza okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości, aula (12.11.2012)
11 listopada 2012 – Radosna Parada Niepodległości, opieka.M.Pacykowska
Dzień Patrona Technikum nr1 (26.04.2012)
Pożegnanie klas maturalnych (26.04.2012)
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5. CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI
1. Klub Honorowych Dawców Krwi – akcje oddawania krwi
2. Góra Grosza – zbiórka pieniędzy dla fundacji Nasz Dom (listopad – grudzień 2012)
3. WRZESIEŃ: nawiązanie współpracy z Fundacją Dolnośląskim Centrum Psychoonkologii i
Rehabilitacji, kolportaż ulotek informujących o V Koncercie Charytatywnym w ramach
programu Akademii Walki z Rakiem, w Filharmonii, obsługa wolontaryjna koncertu
4. PAŹDZIERNIK: cotygodniowe wizyty w przedszkolu nr 105 przy ul. Poznańskiej we
Wrocławiu oraz w Schronisku dla Matek Bezdomnych przy ul. Strzegomskiej 9.
Organizowanie zabaw i pomocy w nauce.
5. LISTOPAD: organizacja zabawy andrzejkowej na terenie ZS nr 1 dla dzieci ze świetlic
środowiskowych i rodzinnych domów dziecka. (28.11.2012) Pomoc w organizacji i
przygotowaniach do Andrzejek w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej.
Cotygodniowe wizyty w Przedszkolu 105 i Schronisku przy ul. Strzegomskiej, kwesta na
cmentarzu Osobowice i Grabiszyn (30-31.10. i 1-2. 11.2012) i zbieranie funduszy na rzecz
schroniska Brata Alberta.
6. GRUDZIEŃ: koncert charytatywny na terenie ZS nr 1, sprzedaż cegiełek, ciast własnej
roboty i ozdób choinkowych. Wigilia w Schronisku przy ul. Strzegomskiej (14. 12.2012) i
Domu Pomocy Społecznej (19.12.2012) . Systematyczne wizyty w Przedszkolu i
Schronisku, Akcja Zielony Mikołaj w centrach handlowych – zbieranie funduszy na rzecz
schroniska dla samotnych matek
7. STYCZEŃ: organizacja Dnia Babci i Dziadka w Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Rędzińskiej, logistyczna pomoc w obsłudze obchodów w Muzeum Miejskim z okazji Dnia
Babci i Dziadka (19.01.2013_ . Przekazanie zebranych rzeczy w akcji Szlachetna Paczka.
Systematyczne wizyty w Przedszkolu i Schronisku. 19.01. 2013 Uczestnictwo w balu
charytatywnym dla osób niepełnosprawnych w LO nr 1 – kl. 1dt, 2a
8. LUTY: akcja ratowania schroniska Tara, pomoc w organizacji zabawy karnawałowej w
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej i Schronisku przy ul. Strzegomskiej
9. MARZEC: pomoc w organizacji i opieka nad uczestnikami III Dolnośląskiego Konkursu
Tanecznego ,,Z Przytupem” dla dzieci niepełnosprawnej intelektualnie. Systematyczne
wizyty w Przedszkolu i Schronisku.
10. KWIECIEŃ: Świąteczny Program Artystyczny dla dzieci z Przedszkola, Schroniska i Domu
Pomocy Społecznej.
11. MAJ: Majówka – organizacja festynu integracyjnego na terenie ZS nr 1 przeznaczonego dla
dzieci ze świetlic środowiskowych, rodzinnych domów dziecka i dzieci z okolic Szczepina.
Systematyczne wizyty w Przedszkolu i Schronisku. Wizyty w Domu Pomocy Społecznej.
12. CZERWIEC: Dzień Dziecka w Schronisku przy ul. Strzegomskiej, Przedszkolu przy ul.
Poznańskiej.

6. FAJERWERKI I SUKCESY
1. III Nagroda dla SU ZS1 w „Konkursie na Najlepszy Samorząd Uczniowski Szkół
Ponadgimnazjalnych” organizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta (05.10. 2012)
2. XIX Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – troje
laureatów i jedna wyróżniona
3. JESTEM SZEFOWĄ – finalistka III edycji Amanda Murjas i finalistka IV edycji
Agnieszka Marszałkowska
4. Projekt KORBA – szkolenie, realizacja projektów
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SKŁAD SAMORZĄD UCZNIOWSKIEGO ZS 1 rok szk 2012/2013
PRZEWODNICZĄCA
Oktawia Czychel 2a
VICE PRZEWODNICZĄCA oraz RZECZNIK PRAW UCZNIA
Agnieszka Marszałkowska 2a
opiekunowie Samorządu Uczniowskiego ZS1:
Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Selim Mucharski
opiekun Wolontariatu ZS 1
Anna Kietlińska -Wróbel

DZIAŁACZE
Anna Kozioł 2a
Andżelika Bycka 2a
Kinga Sokołowska 2a
Tomasz Krzyżanowski 2a
Anna Liszka 2a
Sandra Odoj 2a
Aleksandra Ścipniak 2a
Kamil Dywan 1at
Patryk Pichlak 1at
Sebastian Nagrodzki 1at
Anita Wiśniewska 3a
Anita Biernacka 3a
Martyna Wałowska 3e
Paulina Kalinowska 3e
Ilona Krzyszczuk 3e
Łukasz Soszka 3a
Ada Fejczaruk 4at
Natalia Jeziorna 2a
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1.
NIC O NAS – BEZ NAS…

„Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach
tkwią niezwykłe możliwości.”
Harry Emerson Fosdick
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Debata i wybory
W tym roku stanęły w szrankach w bratobójczej (siostrobójczej?) walce dwie dziewczyny z tej
samej klasy – 2a – Agnieszka Marszałkowska i Oktawia Czychel. Prywatnie najlepsze przyjaciółki.
Mieliśmy w związku z tym wiele wątpliwości – czy ich programy będą się czymś różniły? czy w
trakcie debaty przedwyborczej nie będzie przypadkiem nudno (czytaj: dziewczyny będą sobie z
dzióbków jadły)? no i czy ich przyjaźń wytrzyma taką próbę? Wszystko miało się okazać w pewną
środę…

Agnieszka Marszałkowska

Oktawia Czychel

W tym roku postanowiliśmy zrezygnować z debaty przed całą szkołą na rzecz przekazania
inicjatywy trochę bardziej w stronę samorządów klasowych. W związku z tym zaprosiliśmy
delegatów klas do sali 306 gdzie kandydatki zaprezentowały najpierw swoje wyborcze filmiki a
potem w skrócie przedstawiły swoje programy. I, ku naszemu zdziwieniu, programy te różniły się
od siebie. Widać było, że dziewczyny wszystko to sobie solidnie przemyślały. A kiedy zaczęły się
pytania z sali, zrobiło się naprawdę gorąco. Na szczęście po burzliwej debacie dziewczyny stanęły
na wysokości zadania i zgodnie oświadczyły, że chcą aby wygrała lepsza.
W wyborach, które odbyły się kilka dni później wygrała, niewielką trzeba przyznać ilością głosów
Oktawia Czychel. Zgodnie z naszą tradycją funkcję wiceprzewodniczącej zajęła druga kandydatka.
Pierwsze dni były dla obu z nich trudne, ale jednak zwyciężyła przyjaźń i chęć wspólnego zrobienia
czegoś dobrego dla dobra naszej szkoły. W końcu po to się starły…
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SŁUBITKI 2012
Ciężka praca, parę nieprzespanych nocy, aby wszystko dopiąć na ostatni guzik i aby
wszyscy byli zadowoleni. Jak co roku w naszej szkole „Słubitki” – nagrody przyznawane
nauczycielom od uczniów jak i uczniom od nauczycieli.
W tym roku to ja wraz z moją koleżanką z klasy, Anitą Wiśniewską, miałam zaszczyt zająć
się całą organizacją tej imprezy. Jest to nasz ostatni rok w tej szkole, dlatego chciałyśmy zrobić
jeszcze jakąś akcję, ponieważ później już braknie nam czasu. Matura idzie, drodzy państwo, więc
postanowiłyśmy trochę się rozluźnić w pierwszym miesiącu nauki. Jednak źle oceniłyśmy sytuację:
okazało się, że miałyśmy jeszcze więcej roboty niż nam się wydawało! „Lepiej było zająć się
nauką” – myślałam, gdy zobaczyłam ogrom pracy jaki nas czeka. Ale koniec z marudzeniem! Teraz
cieszę się, że wszystko się udało i chciałabym przypomnieć Wam, jak to działo się 12 października
w naszej szkolnej auli.
U nas żadna impreza nie może odbyć się o wyznaczonej godzinie, zawsze jest jakiś poślizg
i w tym roku na Słubitkach też tego nie zabrakło. A to uczniowie wolno schodzili się do sali, a to
nasi prowadzący (Anita Wiśniewski i Piotr Sycz) mieli parę kłopotów ze scenariuszem i trzeba było
go skorygować. Ogólnie było trochę zamieszania, ale impreza w końcu się zaczęła i pomimo tego,
że nasi konferansjerzy byli ciut zestresowani, rozpoczęli ją bardzo profesjonalnie. Statuetki,
podobnie jak w roku ubiegłym, wykonane zostały przez Sekcję Artystyczną, a były to różnobarwne
kapelusze. Nagrody były przyznawane – raz uczeń, raz nauczyciel, raz klasa, przeplatane
występami artystycznymi uzdolnionych uczniów. Á propos zwycięskich klas: w tym roku mogę się
poszczycić tym, iż to moja 3a zgarnęła aż trzy nagrody – „W Qupie Siła”, „Debeściaki” oraz
„Niezapominajka”. A co do uczniów uzdolnionych to nową kategorię „Master Talent” wygrała
Katarzyna Stecka, która zabłysnęła pokazem tańca moonwalk na zeszłorocznych Beaniach. Na
„Słubitkach” również pokazała, co potrafi. Na scenie mogliśmy też ujrzeć zespół szkolny
z utworem „Ostatnia nocka”, który stał się u nich ostatnio bardzo modny. Zagrał i zaśpiewał także
Maciek Filipowski z 2at - laureat ubiegłorocznej edycji Mam Talent, zatańczyła Kamila Wrona z
klasy 3a ze swoim partnerem a gościem specjalnym była Marta Bętkowska, nasza absolwentka,
z pokazem tańca brzucha.
Chyba bardzo wszyscy lubicie fizykę, bo jak co roku i także na tych Słubitkach wygrał pan
Jerzy Wachowicz w kategorii Ściślak. Tak samo uwielbiacie pana Selima Mucharskiego, który w
tym roku zdobył aż trzy statuetki (Wodza dla najlepszego wychowawcy, Językoznawcy – w
kategorii języki obce, i dla najlepszego nauczyciela w szkole czyli: Wielki Szacun) i oczarował nas
swoimi zdolnościami pozowania do zdjęć z nowym gadżetem na nosie. Nie pokazało się niestety
paru nauczycieli co nas bardzo zasmuciło, np. nie mogłam wręczyć statuetki Humanoid panu
Tomaszowi Pacykowskiego, nie było również naszego Matrixa – pana Wiktora Szanina, który
dostał nagrodę później w holu auli od pani Agnieszki Ratajczak. Niezbyt uroczyste było to
wręczenie, ale pan Szanin bardzo się ucieszył.
Pomimo takich małych niedociągnięć, wszystko poszło zgodnie z planem i wraz z Anitą
jesteśmy bardzo zadowolone, że nam się udało. Jeśli nie było Was tego dnia w szkole, to mam
nadzieję, że choć trochę przybliżyłam wam historię tej imprezy. Niestety w przyszłym roku już nie
będziemy miały okazji zobaczyć naszej szkolnej gali wręczenia nagród, ale życzymy powodzenia
przyszłym organizatorom.
Anita Biernacka kl.3a
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(autorka jest aktywną działaczką Samorządu Uczniowskiego, współorganizatorką m.in.
„gabinetu strachów” otwieranego na 4 piętrze naszej szkoły w Halloween. Jako autorka całej bandy
krasnoludków, wraz ze szkolną drużyną Odysei Umysłu uzyskała awans do Ogólnopolskich
Finałów OU w Gdańsku w 2010, a podczas zeszłorocznego Mam Talent dała się poznać jako pełna
temperamentu showmenka w układzie choreograficznym „YARA YARA” )
SŁUBITKI 2012 otrzymali:
W KATEGORII NADZIEJA SZKOŁY - KLASA 1bt
W KATEGORII NIEZAPOMINAJKI - KLASA 3a
W KATEGORII W QUPIE SIŁA - KLASA 3a
W KATEGORII NIEZAWODNY - DOMINIKA CZERNIELEWSKA z klasy 3a
W KATEGORII DEBEŚCIAKI - KLASA 3a
W KATEGOERII MASTER TALENT - KATARZYNA STECKA kl.2ct
W KATEGORII PERFECT MIND - MACIEJ STAROŚCIAK
W KATEGORII MENTALISTA - JADWIGA ŁUGIEWICZ
W KATEGORII SPORTSMAN - PAWEŁ FURYK
W KATEGORII JĘZYKOZNAWCA - SELIM MUCHARSKI
W KATEGORII HUMANOID - PRZEMYSŁAW TOMASZ PACYKOWSKI
W KATEGORII MATRIX - WIKTOR SZANIN
W KATEGORII ŚCIŚLAK - JERZY WACHOWICZ
W KATEGORII KRAFT MASTER – ANNA KIETLIŃSKA-WRÓBEL
W KATEGORII NATURYSTA -BARBARA PAŹDZIOR
W KATEGORII WODZU - SELIM MUCHARSKI
W KATEGORII SUPERSŁUBITKA - MARTA KOŹLIK kl 3a
W KATEGORII WIELKI SZACUN - SELIM MUCHARSKI
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SŁUBITKI 2012
„Mistrza poznaje się po tym, co robi, gdy przegrywa”
W KATEGORII
NIEZAPOMINAJKI
SŁUBITKĘ OTRZYMUJE
KLASA 3a

„Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem.
Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to początek nowej
rzeczywistości”
W KATEGORII
DEBEŚCIAKI
SŁUBITKĘ OTRZYMUJE
KLASA 3a
"Jako jedność wstajemy i jako jedność upadamy”
W KATEGORII
W QUPIE SIŁA
SŁUBITKĘ OTRZYMUJE
KLASA 3a
"Jest tylko jeden sposób nauki - poprzez działanie.”
Paulo Coelho
W KATEGORII
NIEZAWODNY
SŁUBITKĘ OTRZYMUJE
DOMINIKA CZERNIELEWSKA
z klasy 3a
10
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"Co działa chemicznie, działa psychologicznie."
W KATEGORII
NATURYSTA
NAGRODĘ OTRZYMUJE
BARBARA PAŹDZIOR
„Nadzieja to dobra rzecz. Może najlepsza ze wszystkich. A takie
nigdy nie umierają.”
W KATEGORII
NADZIEJA SZKOŁY
SŁUBITKĘ OTRZYMUJE
KLASA 1bt
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”Talent – to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych.
Robić to, co niemożliwe dla talentu – oto geniusz.”
W KATEGOERII
MASTER TALENT
SŁUBITKĘ OTRZYMUJE
KATARZYNA STECKA

„Należy być optymistą na początku pracy, a kreatywnym na końcu”
W KATEGORII
SUPERSŁUBITKA
NAGRODĘ OTRZYMUJE
MARTA KOŹLIK
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„Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie
– być dobrym dla drugiego człowieka.”
W KATEGORII
MENTALISTA
SŁUBITKĘ OTRZYMUJE
JADWIGA ŁUGIEWICZ
"Wszechświat mówi wieloma językami"
W KATEGORII
JĘZYKOZNAWCA
SŁUBITKĘ OTRZYMUJE
SELIM MUCHARSKI
„Traktuj swoich żołnierzy jak swoje dzieci,
a będą walczyć z Tobą aż do końca”
W KATEGORII
WODZU
SŁUBITKĘ OTRZYMUJE
SELIM MUCHARSKI

”Człowiek niech będzie szlachetny, pomocny bliźnim, dobry!
Bo tylko wtedy jest inny od wszystkich znanych nam istot.''
- Johann Wolfgang Goethe
W KATEGORII
WIELKI SZACUN
SŁUBITKĘ OTRZYMUJE
SELIM MUCHARSKI
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„Sport pozwala pokazać wielu osobom piękną stronę życia”
W KATEGORII
SPORTSMAN
SŁUBITKĘ OTRZYMUJE
PAWEŁ FURYK

„Najłatwiej udowodnić to czego nikt nie rozumie. Zwłaszcza gdy
wystarczy udowodnić tak by nadal nikt nie rozumiał.”
W KATEGORII
ŚCIŚLAK
SŁUBITKĘ OTRZYMUJE
JERZY WACHOWICZ

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować”
W KATEGORII
PERFECT MIND
NAGRODĘ OTRZYMUJE
MACIEJ STAROŚCIAK
SEKCJA ARTYSTYCZNA & SŁUBITKI
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Czasami zaskakująco łatwo jest połączyć
przyjemne z pożytecznym, choć druga ku
odkryciu tego, co sprawia nam prawdziwą radość
i jednocześnie przychodzi bez trudu nie zawsze
jest prosta.
Dla jednych będzie to muzyka, dla innych
sport, wymieniać można bez końca. Nie bez
przyczyny jesteśmy przy talentach i pasjach, za
nami kolejna odsłona Słubitek, które są okazją do
nagrodzenia tych uczniów i nauczycieli, którzy
spośród reszty wyróżniają się w jakiś szczególny
sposób.
Kategorii było dużo, bo aż 18 i tyle samo
nagród - statuetek. Tego roku były to pomysłowe
kapelusze
z
akcentami
podkreślającymi
reprezentowaną kategorię. Jednak kto jest
odpowiedzialny za ich wykonanie?

Właśnie tutaj zaczyna się działalność Sekcji Artystycznej, w której skład oprócz niżej
podpisanej wchodzą: Klaudia Wrona, Damiana Kaniewska, Klaudia Synator, Patrycja Waloszczyk
z 2ct oraz Justyna Wieczorkowska z 1ct.
Choć postawione przed nami zadanie nie było tak łatwe jakby mogło się wydawać to przy
tworzeniu Słubitek 2012 było wiele śmiechu i zabawy. Każda z nas włożyła w nie dużo serca
starając się o jak najbardziej rzetelne i pomysłowe wykonanie. Grupa nawet doczekała się swojej
maskotki o imieniu Gniewomir, która zamieszkała w klasie klasy 2 ct!
Myślę, ze każda z osób maczających palce w aranżacji nagród z ogromną dumą obserwowała jak te
wędrują do rąk zwycięzców. Mam również nadzieję, że znajdzie się więcej chętnych do
pozalekcyjnych zajęć, a warto wspomnieć, że w naszej szkole, poza kółkiem plastycznym, jest ich
jeszcze trochę do wyboru.
Paulina Jeznach 2ct
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BEANIA
Dwunastego października w naszej
szkole po raz kolejny odbyła się impreza
cykliczna, jaką są Beania – czyli otrzęsiny
klas pierwszych. W wydarzeniu wzięły
udział wszystkie klasy pierwsze oraz klasa,
która organizowała całe przedsięwzięcie.
Konferansjerkę poprowadzili Tomasz
Krzyżanowski oraz Andżelika Zarębska.
Uczestników oceniało jury w składzie: pani
Anna Wachowicz, pan Paweł Furyk, pan
Wiktor Szanin, przewodnicząca samorządu
Uczniowskiego Marta Koźlik, oraz
uczniowie: Agnieszka Marszałkowska,
Dominika Fedyniak, Karolina Majewska,
Paweł Balcerzak.

Imprezę otworzył pokaz ASG chłopców z 1at
promujący ich klasę. Po odśpiewaniu przez klasę 2a -

która była ubiegłorocznym zwycięzcą
Beanii - piosenki Happysed pt.: "Zanim
pójdę", uczniowie ZS nr 1 zmagali się w
poszczególnych konkurencjach, jakimi
były:
"Quiz z wiedzy bajkowej i muzycznej" quiz poprowadziła go Andżelika Bycka,
pytania z wiedzy bajkowej były dosyć
łatwe, jednak niewielkie trudności
pojawiły się, gdy na tapetę zostały rzucone
pytania z kategorii muzycznej. Jednak
pierwszaki doskonale sobie poradziły.
"Bajka po naszemu" - w tej konkurencji
klasa miała za zadanie sparodiować znaną
bajkę. Największe poruszenie wywołała
klasa 1bt z bajką "Puchałke i Prosiałke".

"Wokalista za 20 lat" - Jak sama nazwa wskazuje klasa miała za zadanie przedstawić wybranego
wokalistę za 20 lat. Tym razem furorę zrobiła Mandaryna. Krzysiek Jaworski z 1dt przebrany za
wokalistkę zrobił ogromne wrażenie, jego playback był nienaganny a rzut mandarynką w
publiczność – bezcenny!
"Jaka to melodia połączona z przebojem klasowym" Tę konkurencję miałam zaszczyt poprowadzić
osobiście. Konkurencja moim zdaniem była ciekawa, niestety czas nas gonił i nie udało się jej
dokończyć. Jednak uczestnicy sprawnie odgadywali utwory a publiczność dobrze się bawiła przy
znanych melodiach.
"Piosenka o swojej klasie" W tej konkurencji powstał lekki harmider... jednak pierwszoklasiści
wybrnęli jakoś z tej sytuacji. Wybaczamy im, ponieważ finał był blisko i emocje sięgały zenitu.
"Układ taneczny" Tu zaskoczyły nas dziewczyny z klasy 1dt, trójka dziewczyn naprawdę pokazała,
że ma talent!
"Własnoręcznie wykonany instrument" Ta konkurencja miała za zadanie uaktywnić wyobraźnie
naszych nowych kolegów. I uaktywniła! Instrument zrobiony z rur przez Mateusza Kacę z 1bt - na
wzór ksylofonu - robił wrażenie, a kiedy chłopak... zagrał na nim kapciami nie wierzyłam własnym
uszom! Imponujące były również pomysły na pozostałe instrumenty: dzwonki z butelek (nie
powiem po jakim napoju), grzechotki z 5-litrowych baniaków czy muza wygrana na… karabinach!
Na zakończenie, konkurencja niespodzianka, jaką był "Quiz wiedzy o szkole" Poprowadziła go
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Sandra Odoj. Ten quiz sprawił pewną trudność naszym pierwszakom, ale i tym razem nas nie
zawiedli i wyszli z tego z twarzą. Szczególną uwagę zwróciła klasa Pana Selima Mucharskiego,
1bt. Pragnę zauważyć, że Pan Selim brał czynny udział w całym wydarzeniu dzięki temu Jego klasa
otrzymała 10 punktów extra . Po występach usłyszałam komentarz "a mi najbardziej podobało się
jak Pan Selim trząsł tyłeczkiem". Gratulujemy ;) Jednak zaangażowanie wychowawcy nie
wystarczyło, aby otrzymać nagrodę główną jaką były dwa dni bez pytania.
Nagrodę sprzed nosa klasie 1 bt sprzątnęła klasa pani Anny Kietlińskiej - 1dt, która według
Jury była najlepiej przygotowana. Podziw organizatorów wzbudziła klasa 1at a szczególnie
Mateusz Kuriata, który swoimi wystąpieniami rozbawił publiczność do łez. Pomiędzy
konkurencjami odbywały się występy gościnne pojawili się tam: szkolny zespół "Prosimy o
oklaski", który pomimo problemów związanych ze składem nie zawiódł nas, Kamila Wrona, która
wraz ze swoim partnerem wprowadziła nas w HIP-HOP-owy nastrój oraz Maciek Filipowski, który
zachwycił nas swoim głosem i grą na gitarze. Wydarzenie uważam za udane, jednak mam nadzieję,
że w przyszłym roku klasie 1 dt uda się zrobić jeszcze większe show.
OKTAWIA CZYCHEL kl.2a
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REGULAMIN LIGI KLAS
rok szk 2012/2013
1/ KONKURENCJE
1.

Klip o klasie – 14 grudnia 2012
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.

Najlepiej jeżeli cała klasa przyczyni się do realizacji klipu
Klip nie może trwać mniej niż 1 minutę i nie więcej niż 10 min
Nie wolno promować żadnej firmy (zwłaszcza wyrobów tytoniowych i alkoholowych)
NIE używajcie WULGARYZMÓW
3 najlepsze filmy zostaną opublikowane
Wygra klasa z najlepszych klipem

Dzień Subkultur - 18 grudnia 2012
a) Żadne z waszych przebrań lub haseł promujących Waszą subkulturę nie mogą obrażać innych
b) Zwycięża klasa z największym % przebranych, najlepiej promująca się, w której odnajdziemy
najlepszy wizerunek

3.

Dzień Dziwaka – 16 stycznia 2013

a) Stroje maja być jak najdziwniejsze
b) Wygrywa klasa w której jest największy % przebranych, w której jury znajdzie największego
dziwaka.
4. Dzień Pikanych Potraw – 31 stycznia 2013 (data zostanie przeniesiona z powodu ferii)
a) Możecie przygotować dowolna liczbę potraw , w klasie zostaną zaprezentowane na długiej
przerwie w określonym miejscu
b) Jury będzie oceniać pod względem ostrości i najlepszego smaku
c) Nie otrujcie nikogo

5.

Dzień Bystrzaka - 21 luty 2013
a) Wygra osoba, która rozwiąże poprawnie najwięcej zagadek

6.

Dzień Staroci – 7 marzec 2013
a) Nie możecie prezentować nowych przedmiotów
b) Wystawa odbędzie się jak zwykle na długiej przerwie w określonym miejscu
c) Jury wyłoni: najciekawsza starą rzecz, najstarszy staroć, klasę mająca największą liczbę staroci

7.

Dzień Pisarzy – 12 marzec 2013
a)
b)
c)
d)
e)
f)

8.

Piosenka o szkole – 19 kwiecień 2013
a)
b)
c)
d)
e)

9.

Wasze prace nie mogą być krótsze niż 50 słów i nie dłuższe niż 400 słów
Forma jest dowolna (temat, wiersz, piosenka, opowiadanie recenzja…)
NIE PRZYJMUJEMY prac pisanych ręcznie
Wymagane jest aby były to wasze autorskie teksty
Wygrywa najlepszy tekst wyłoniony przez jury
W konkursie Wiedzy Literackiej wygrywa osoba , która udzieli najwięcej poprawnych
odpowiedzi.
Wasza piosenka NIE może zawierać WULGARYZMÓW
Możecie korzystać ze znanych melodii
Tekst powinien być tekstem autorskim
Tematem piosenki musi być nasza szkoła
Wygrywa klasa z najlepszą piosenką

Dzień Pac-Man’a – 22 maj 2013
a) Każdy uczestnik ma 1 próbę i 3 podejścia do gry, pod uwagę będzie brany największy wynik

10. Ogłoszenie wyników plebiscytu „Zwykły Bohater” - 10 czerwiec 2013
18
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2/ OCENA KONKURENCJI - PUNKTACJA
1. W konkurencjach, w których klasa ma za zadanie się przebrać (np. Halloween, dzień dziwaka,
itp.), zostanie wyliczony % przebranych osób w danej klasie.
1-20%
2pkt
21-40%
4pkt
41-70%
6pkt
71-95%
8pkt
96-100%
10pkt
2. W konkurencjach sprawnościowych ( dzień Pacman’a) punkty są przyznawane indywidualnym
osobom na rzecz jej klasy.
3. W konkurencjach ‘autorskich’ (klip o klasie, Piosenka o Szkole, Dzień Pikantnych Potraw,
Dzień Staroci ) jesteście oceniani przez jury, które jest w stałym składzie, w skali 1-10
Skład jury:
- Pani Agnieszka Ratajczak
- Pan Selim Mucharski
- Andżelika Zarębska kl.2a
- Tomasz Krzyżanowski kl 2a
- Agnieszka Marszałkowska kl 2a
- Kamil Dywan kl 1at
4. Konkurencje „intelektualne”, w których udział biorą pojedynczy uczniowie (Dzień Bystrzaka,
Dzień Pisarza) jesteście oceniani w skali 1-10 w zależności od zajętego miejsca w konkursach

5 miejsce
4 miejsce
3 miejsce
2 miejsce
1 miejsce

2pkt
4pkt
6pkt
8pkt
10pkt

5. Klasy mogą otrzymać SUPER pkt :
a) Jeżeli wnoszą własna inicjatywę (10pkt)
b) Jeżeli w danej klasie znajduje się zwycięzca konkursu w „Zwykły Bohater” (25pkt)

3/ UWAGI!
1. Każdy przewodniczący i wychowawca klasy otrzymuje regulamin ligi klas , kalendarz i regulamin
wydarzenia „zwykły bohater” o czym poświadcza podpisując się.
2. Ponadto wyżej wymienione zostaną wywieszone w gablocie z ogłoszeniami wraz z aktualna
punktacja .
SĄ TO WSTĘPNE ustalenia, które nie powinny ulec zmianie, Daty mogą zostać (nie musza) nieznacznie
przesunięte z przyczyn zewnętrznych, o czym ZOSTANIECIE POINFORMOWANI.
Wszelkie pytania, pomysły itp. Prosimy kierować do Jury lub Andżeliki Zarębskiej (kl 2a)

W naszej szkole od 31 października ruszyła Liga klas. Pierwszą konkurencja, w jakiej
zmierzyli się uczestnicy była „przebieranka halloweenowa”. W tej konkurencji była wyliczana
procentowa liczba przebranych osób z obecnych w szkole tego dnia w danej klasie. Kolejną
zabawą, która odbyła się na tych samych zasadach był mikołajki. Jedyne, co uległo zmianie to, że
zamiast upiornego przebrania wystarczyło mieć tradycyjną mikołajkową czapeczkę. Chcąc dać
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Samorząd Uczniowski ZS1

wykazać się uczniom z klas informatycznych wprowadziliśmy do naszego plebiscytu konkurencję
pt.: "Klip o klasie" ku naszemu zaskoczeniu zainteresowanie było naprawdę niewielkie, ponieważ w
tej konkurencji wzięły udział jedynie 3 klasy. Mianowicie 1bt, 2c oraz 2d. 1bt była
bezkonkurencyjna ich klip wzbudził największe uznanie jury. Tego dnia odbył się również Dzień
Dziwaka. Zainteresowanie tą konkurencją było minimalne, ponieważ jedynie klasa 2d nas nie
zawiodła. Nie zapomnieliśmy również o osobach reprezentujących różne subkultury w naszej
szkole, dlatego 18 grudnia odbył się Dzień Subkultur. No i coś specjalnie dla Pana Selima, który
lubi poddawać swoje kubki smakowe eksperymentom: Dzień Pikantnych Potraw! Do tej
konkurencji przygotowała się klasa 1 et oraz 2d. Wygrała klasa 2d ponieważ ich potrawa (koreczki
z kotleta i sera żółtego podane z sześcioma różnymi sosami) była piekielnie pikantna. Jednak moje
serce podbił paprykowy krokiecik w wykonaniu Moniki z 1et. Jedną z ostatnich konkurencji, w
jakiej mieli okazję zmierzyć się zawodnicy był Dzień Bystrzaka. Jak zwykle nie zawiodła klasa 2d,
która z łatwością poradziła sobie z 3 zagadkami oraz rebusami. Tym samym uplasowała się na
pierwszym miejscu naszego rankingu, który do tej pory wygląda tak:
1 miejsce klasa 2d z wynikiem 102 punkty! Serdecznie gratulujemy.
2 miejsce klasa 1et 63 pkt.
3 miejsce klasa 2at 55 pkt.
4 miejsce klasa 3ct 54 pkt.
5 miejsce klasa 3e 51 pkt.
6 miejsce klasa 1dt 46 pkt.
7 miejsce klasa 3d 45 pkt.
8 miejsce klasa 2a 42 pkt.
9 miejsce klasa 3a 32 pkt.
10 miejsce klasa 1bt 25 pkt.
11 miejsce klasa 3at, 4ct 23 pkt.
12 miejsce klasa 2az 15 pkt.
13 miejsce klasa 1ct 8 pkt.
14 miejsce klasa 1at, 2ct, 3bt 4 pkt.
15 miejsce klasa 2e, 2c, 3c 2 pkt.
16 miejsce klasa 2bt, 4at 0 pkt.
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DZIEŃ PIKANTNYCH POTRAW
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DZIEŃ BYSTRZAKA I DZIEŃ STAROCI
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PROMOCJA SZKOŁY i DNI REKLAMY
Jak co roku, w marcu promowaliśmy nasza szkołę w okolicznych gimnazjach, jak i
tych spoza Wrocławia. Dzięki bliskości dworca Mikołajów, jest ona dogodnie położona
dla osób dojeżdżających spoza miasta.
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Podczas Dni Otwartych 16 marca
oprowadzaliśmy naszych gości po szkole, a w auli odbywał się barwny konkurs
zorganizowany przez naszą nauczycielkę j. niemieckiego p.Małgorzatę Urlich-Kornacką.
Konferansjerkę poprowadziły Oktawia Czychel i Anna Liszka z 2a

24
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Gazetka szkolna ‘Kalejdoskop’
Gazetka, której opiekunem od kilku lat jest p. Danuta Marszałek jest naszym ‘głosem’ - tu
znajdziemy sprawozdania szkolnych wydarzeń,
autorskie teksty i wiersze, wywiady
z nauczycielami naszej szkoły, oryginalne grafiki i szkice utalentowanych kolegów. Coraz trudniej
znaleźć chętnych do roli „dziennikarzy” i „redaktorów” ale odzew na konkurencję Ligi Klas Dzień Pisarza, niesie nadzieję że nadal są wśród nas potencjalni lub i przyszli – literaci…

Zespół muzyczny ‘Prosimy o oklaski’

Zespół uświetnia wszystkie nasze ważniejsze uroczystości. Jest kierowany przez naszego
absolwenta a co roku pojawiają się w nim nowe, utalentowane, twarze kolejnych muzyków, którzy
wybrali naszą szkołę a mają okazję podszkolić się w swoim muzycznym kunszcie. Cieszy się dużą
popularnością i wielu nowych uczniów próbuje swoich sił pod kierunkiem starszych kolegów.
25
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SZKOŁA W SIECI
Staramy się być obecni także w sieci. Wiemy, że bez tego wiele z naszych akcji mogłoby przejść
niezauważonych. Opisy wszystkich akcji publikujemy na stronie naszej szkoły lub na szkolnym
Facebooku. Mamy swoje grupy na Facebooku, tu się kontaktujemy ze sobą, umieszczamy
ogłoszenia i apele.
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2.
DOSKONALIMY SIĘ …

„Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego,
lecz bycie lepszym od tego,
kim samemu było się wcześniej”
Dalajlama XIV
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JESTEM SZEFOWĄ 2012
Ktoś kiedyś powiedział: „ nie udało się, spróbuj jeszcze raz, za którymś razem w końcu się
uda.” No i się udało!…
Napisałam, wysłałam, i się dostałam. Spośród 360 prac, wyróżniono 20 najlepszych, w III
edycji konkursu „Jestem Szefową”. Nagrodą był 3- dniowy wyjazd do Warszawy.
O to krótkie sprawozdanie z wycieczki.
Początek września: telefon z zaproszeniem na warsztaty do stolicy, wraz z rodzicem i nauczycielem
- w tym wypadku: z panią psycholog ( Panią A). Tydzień później wyjazd i początek przygody.
W pierwszy dzień wizyta w Sejmie RP, gdzie można było zobaczyć znane twarze z TV,
a nawet zrobić sobie z nimi zdjęcie. Następnie udaliśmy się na galę rozdania nagród, która odbyła
się w sali Kolumnowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam dostaliśmy upominki
i wyróżniono trzy pierwsze miejsca. Na zakończenie dnia udaliśmy się na warsztaty z zarządzania
energią oraz radzenia sobie ze stresem, do firmy Procter and Gamble.
Drugi dzień, był również pełen wrażeń, odłączyliśmy się od rodziców i nauczycieli. Grupą 20
dziewczyn wyruszyliśmy na warsztaty, na których poznałyśmy się bliżej i poruszałyśmy wszelakie
tematy. Następnie udałyśmy się do pałacu ślubów na spotkanie z prezydent Miasta st. Warszawy
Hanną Gronkiewicz – Waltz, która opowiedziała nam o swojej drodze życiowej, jak dotarła na tak
wysokie stanowisko. „Jak zarządzać samym sobą?” na to pytanie znaleźliśmy odpowiedź na
warsztatach w TVN. Był to półtoragodzinny wykład, może się wydawać że było to nudne, jednak
było odwrotnie: każdy z uwagą słuchał i miał wiele refleksji na temat swojej osobowości. W tym
czasie, nasi rodzice i nauczyciele mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z telewizyjną „Super
Nianią” - Dorotą Zawadzką. Wieczór spędziliśmy wszyscy razem na przyjęciu zorganizowanym w
Rezydencji Ambasadora USA, które zakończyło naszą przygodę.
Ps. Jako trzecioklasistka zachęcam dziewczyny z młodszych klas do brania udziału w tym
konkursie, gdyż jest to niesamowite przeżycie! Przez dwa dni można poczuć się jak prawdziwa
szefowa, która ma pełny grafik, a przy tym poszerzyć swoją wiedzę, zobaczyć ciekawe miejsca i
spotkać wyjątkowych ludzi o różnych temperamentach.
AMANDA MURJAS kl.3a
PS. Autorka uzyskała awans do finału III 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 społecznopolitycznego lub gospodarczego, opisać, jakie mają cele, co chcą zmienić, jak widzą siebie –
kobietę w roli szefowej. Finalistki – oprócz zaproszenia do Warszawy na uroczystą galę ogłoszenia
wyników, mają możliwość uczestniczenia w interesujących warsztatach organizowanych przez
profesjonalnych trenerów znanych firm (jak Mikrosoft, Procter & Gamble), poznać znane
osobistości świata polityki i mediów, a autorki wyróżnionych prac otrzymują oferty odbycia
staży i szkoleń w znanych firmach i instytucjach (np.TVN, Ministerstwo Pracy itp.) oraz
objęte zostają profesjonalnym mentoringiem. Udział w konkursie JESTEM SZEFOWĄ może
stać się prawdziwą Przygodą Życia!
W tym roku swoje prace wysłały:
Agnieszka Marszałkowska i Oktawia Czychel 2a, oraz Magda Szymanek 1bt
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„Jestem szefową” III edycja
Plan pobytu w Warszawie w dniach 12-14 września br.
11 września – zakwaterowanie w hotelu, czas wolny
I. Dzień Pierwszy – 12 września
Wizyty/spotkania oraz gala rozdania nagród
8.00 – 8.30 śniadanie
8.30 – odjazd autokarów sprzed hotelu
9.00 – 11.00 – wizyta w Sejmie RP
12.00 – 13.30 – gala rozdania nagród, sala Kolumnowa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
(KPRM)
13.30 – 14.30 – obiad
15.00 – 17.00 – wizyta w firmie Procter and Gamble (finalistki, rodzice, nauczyciele). Warsztaty z
zarządzania energią oraz radzenia sobie ze stresem.
II. Dzień Drugi – 13 września
Warsztaty rozwojowe
8.00 – odjazd autokarów spod hotelu
8.30 – 12.30 – warsztaty dla finalistek, rodziców i nauczycieli, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Finalistki:
8.30 – 12.30 – warsztaty w KPRM
13.30 – 15.00 – obiad dla finalistek z prezydent Miasta st. Warszawy Hanną Gronkiewicz – Waltz
15.30 – 18.00 – wizyta i warsztaty w TVN dla finalistek. Temat warsztatów: „Jak zarządzać samym
sobą?” Spotkanie z Magdą Mołek.
Nauczyciele i rodzice:
8.30 – 12.30 – warsztaty w KPRM
13.30 – 18.00 – wizyta i warsztaty w Microsoft (dla rodziców i nauczycieli):
13.30 – 14.10 - przyjazd osób i obiad w Microsoft
14.10 – 14.30 - powitanie Gości przez dyrektora ds. odpowiedzialności społecznej Marka
Kosycarza, który opowie o współczesnym konwergentnym świecie młodzieży (przenikaniu się
świata cyfrowego z realnym).
14.30 – 15.45 - zapoznanie się z potencjalnymi zagrożeniami internetowymi nastolatków, projekcja
filmu edukacyjnego, prezentacja tematyczna przedstawicieli Helpline (zespół interwencyjny przy
Fundacji Dzieci Niczyje)
15.45 – 16.00 - przerwa kawowa
16.00 – 18.00 - spotkanie z Dorotą Zawadzką "Czy wiesz, gdzie teraz jest twoje dziecko?" (Jak
spowodować, by nasze dzieci umiały traktować to, co widzą w Sieci
z dystansem? Co zrobić, by pomimo dużej ekspozycji na internetowe „śmieci” żyły
zgodnie z normami etycznymi i moralnymi?).
19.00
przyjęcie zorganizowane w Rezydencji Ambasadora USA dla finalistek, rodziców, nauczycieli,
członków Kapituły oraz pozostałych gości
3. Dzień Trzeci – 14 września udział w obradach Kongresu Kobiet finalistek
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Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że po raz kolejny - trzeci z rzędu!- uczennica naszej szkoły
uzyskała awans do finału prestiżowego konkursu i będzie reprezentowała ZS1 w stolicy!
AGNIESZKA MARSZAŁKOWSKA z kl. 2a zakwalifikowała się do ścisłego finału IV edycji
konkursu Jestem Szefową organizowanego przez Pełnomocniczkę Rządu do spraw Równego
Traktowania. Jej praca znalazła się w gronie 20 prac wybranych przez Kapitułę Konkursu z
ponad 400 prac z całej Polski.
Uroczysta gala ogłoszenia wyników odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, 19 czerwca 2013.
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PROJEKT KORBA
szkolenie i realizacja projektów

Korba to inicjatywa skierowana do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku
13-19 lat z województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego, którzy pragną
aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym swojego regionu. Celem naszego
projektu jest rozwijanie kompetencji obywatelskich wśród młodych, aktywnych ludzi, którzy
chętnie podejmują działania w swoim otoczeniu: sąsiedztwie, szkole czy mieście.
Pragniemy
poprzez
warsztaty
prowadzone
przez
wykwalifikowanych
trenerów,
konsultacje z ekspertami a także możliwość realizacji własnego projektu sprawić, by uczestnicy
nabyli niezbędne umiejętności i w przyszłości mogli realizować społeczne projekty na rzecz
swojego środowiska.
Projekt Korba to również rodzaj edukacji pozaformalnej. Umiejętności jakie młodzi ludzie
zdobywają na sesjach warsztatowych, konsultacjach i spotkaniach znacznie wykraczają poza
wiedzę zdobytą w szkole. Stawiamy na rozwój umiejętności tzw. miękkich, umiejętności
organizacyjnych oraz kompetencji liderskich, które w przyszłości pomogą im również na rynku
pracy.
W tym roku swoje kandydatury zgłosiły i pierwsze eliminacje przeszły:

Oktawia Czychel
Anna Liszka
Magda Szymanek
Agnieszka Marszałkowka
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KORBA 2013
WARSZTATY SEZAM
Jeśli ktoś jest osobą kreatywną, ambitną i gotową zostać liderem - 27 maja miał okazję wziąć udział
w drugim etapie projektu KORBA. Korbowicze to aktywni młodzi ludzie, którzy wzajemnie się
inspirują i motywują do działania. Warsztaty miały na celu przybliżyć uczestnikom pracę lidera.
Nie zabrakło oczywiście pozytywnej energii, która moim zdaniem jest kluczem do sukcesu.
Poznaliśmy tajniki budowania oraz zarządzania zespołem, komunikacji, asertywności,
rozwiązywanie konfliktu, kreatywności oraz bycia liderem. Każdy z uczestników dowiedział się jak
zbudować prawdziwą, silną drużynę i jak uniknąć konfliktów w grupie. Wszyscy uczestnicy byli
wręcz przeładowani pozytywną energią. Od razu złapaliśmy kontakt. Wszelkie zadania, które
robiliśmy w większych czy mniejszych grupach stanowiły raczej przyjemność niż obowiązek.
9 godzin pracy w grupie… zabrzmiało groźnie i bałam się, że zanudzę się na śmierć, ale NIE!
Bawiłam się cudownie. Co chwilę odbywała się jakaś zabawa ruchowa, może dlatego tak szybko
mijał czas. Szanowaliśmy się wzajemnie, każdy miał możliwość opowiedzenia o swoim projekcie.
Życzliwie wyrażaliśmy opinie w stosunku do projektów kolegów. Nawet w przewidzianych
przerwach woleliśmy pozostać w grupie i sami organizowaliśmy sobie zabawy ruchowe. Furorę
zrobił bananowy statek… wyglądało to komicznie, ale zabawa była przednia. Każdy z uczestników
wziął również udział w nagraniu opowiadając o sobie i o swoim projekcie. Uczestnicy po
ukończeniu warsztatów otrzymali certyfikaty. Teraz wszyscy w napięciu czekają na wyniki. Trzeci
etap już czeka 
Oktawia Czychel
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PROJEKTY KORBOWICZÓW,
którzy ukończyli szkolenia w 2012
- koncerty charytatywne

Martyna Wałowska (kl3e)
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RADEK GÓRA

Będzie siano dla koni
MK / sroda.Express-Miejski.pl, 2012-03-19 00:00, AKTUALIZACJA: 2012-03-19 19:22

Ponad tysiąc złotych zebrano podczas charytatywnego koncertu pod tajemniczym hasłem „Siano na
siano”. Zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji TARA – Schronisko dla Koni odbyła się w średzkim
Domu Kultury w ostatnią niedzielę.
Podobne przedsięwzięcia udają nam się, nie dzięki ludziom, którzy mówią, że kochają, tylko dzięki
ludziom, którzy kochają. Cała impreza została zorganizowana wyłącznie przez wolontariuszy,
którym bardzo dziękuję – mówi prezes fundacji Scarlett Szyłogalis.
Około 140 osób wysłuchało koncertu charytatywnego i obejrzało przygotowaną specjalnie na tę
okazję ekspozycję nawiązującą tematycznie do działalności fundacji.
TARA prowadzi schronisko dla koni porzuconych, przekazanych Fundacji w formie darowizny lub
wykupionych przez organizację. W tej chwili w Schronisku mieszka obecnie 120 koni. Wszystkie
są na bieżąco leczone i rehabilitowane.
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WrOpenUp

Inauguracja projektu WrOpenUp
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Płomienne Pstrągi Wropenup
42 osoby lubią to
Oktawia Czychel
Agnieszka Marszałkowska
Kinga Sokołowska
Tomasz Krzyżanowski
warsztaty międzykulturowe
16 luty 2013
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Warsztaty medialne z dziennikarzem podróżnikiem Pawłem Kempą
Jak zostać dziennikarzem-podróżnikiem?
Nawet największą podróż zaczyna się od małego kroku.
Żeby zostać dziennikarzem-podróżnikiem także trzeba zacząć od małych kroków na zawodowej
drodze.
Jak ująć temat, pisać ciekawie, być otwartym na innych ludzi i kultury?
W ramach warsztatów Paweł Kempa opowiedział o kulisach pracy w piśmie lifestylowym i
podróżniczym (Men’s Health i National Geographic Traveler).

Spotkanie z reporterem - podróżnikiem.
O godzinie 17:00 docieramy na miejsce spotkania. W budynku oczekuje już na nas Pani Agnieszka
Ratajczak.
Jesteśmy lekko poddenerwowani, ponieważ nie wiemy co nas czeka na dzisiejszych warsztatach.
Po wjechaniu na piąte piętro budynku, na którym znajduje się siedziba firmy Google okazało się, że
nasza znajomość języka angielskiego nie jest na tyle dobra, by móc zapytać się spotkanego,
anglojęzycznego mężczyzny, którędy na warsztaty ;)
Gdy w końcu trafiliśmy do właściwego pomieszczenia, otrzymaliśmy urocze naklejki z naszymi
nazwiskami i czekaliśmy chwilę na wezwanie. Okazało się, że dzisiejsze warsztaty prowadzić
będzie Pan Paweł Kempa, reporter - podróżnik, który pisuje między innymi do popularnego
magazynu Men's Health.
Naszym pierwszym zadaniem było krótkie przedstawienie się, w którym musieliśmy również
zawrzeć parę informacji na temat naszych zainteresowań. Jak się wkrótce okazało, był w tym
ukryty cel.
Pan Paweł uraczył nas długim opowiadaniem o rozwoju swojej kariery zawodowej, w której miał
okazję być reporterem News'ów i występować przed kamerą. Puentą była rada na przyszłość zawsze możecie 'zwinąć żagle' swojego doświadczenia i 'rozłożyć je' gdzieś indziej. Chodziło tu o
to, by nie poprzestawać na zawodzie, który nas nie satysfakcjonuje i śmiało szukać tego, co będzie
dla nas najodpowiedniejsze.
Po wstępie prowadzący opowiedział nam o tym jak wspinał się na szczyt Kilimandżaro. Była to
bardzo ciekawa opowieść o trudach takiej 'wspinaczki' i satysfakcji, z osiągniętego celu. Podczas
opowiadania o tej przygodzie, które wzbogacały piękne fotografie wyświetlane na rzutniku,
mieliśmy wybrać zdjęcia, które według nas nadawałyby się do zamieszczenia w magazynie, obok
reportażu z wyprawy. Było to nasze kolejne zadanie. Pan Paweł pouczał nas, by wybierać takie
zdjęcia, które byłyby niebanalne i jednocześnie pokazywały, że każdy z nas mógłby odbyć taką
podróż.
Po pokazie zdjęć, obejrzeliśmy reportaż Pana Pawła z tej właśnie podróży, który ukazał się w
magazynie. Opisując jego treść, otrzymaliśmy wiele rad dotyczących pisania reportaży dla tego
typu magazynów. Chodziło o to, by zachęcić czytelnika do odbywania podróży oraz by poradzić
mu, w jaki sposób powinien się do tego przygotować.
Naszym następnym zadaniem, związanym z naszym przedstawieniem się, było ułożenie planu
reportażu na tematy, którymi się interesujemy. Każdy z obecnych przedstawiał swoje plany, a Pan
Kempa dorzucał informacje, które miały nam pomóc, gdybyśmy ewentualnie chcieli taki pomysł
urzeczywistnić czyli napisać o tym w gazecie lub magazynie. Przede wszystkim, musieliśmy skupić
się na tym, kto byłby odbiorcą naszego tekstu i na tym, by odpowiednio ciekawie go przedstawić.
Padło wiele ciekawych propozycji , między innymi reportaż o tatuażu jako czymś, co jest dla
wszystkich; reportaż o pianinie elektrycznym jako instrumencie, na którym można grać wszelakie
rodzaje muzyki; reportaż o psychice młodzieży jako dżungli oraz reportaż o akrobatyce od
podszewki, która jest sportem bardzo ciężkim i wymagającym wielu poświęceń.
Pan Paweł poradził nam również, byśmy szukali rzeczy autentycznych, nie szli na łatwiznę.
Chodziło mu o to, by podróżując nie ograniczać się do miejsc, które stały się atrakcją turystyczną
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tylko szukać miejsc, które są nienaruszone przez cywilizację. Tutaj opowiedział nam, jak udał się
na polowanie z Buszmenami, ponieważ chciał doświadczyć takiego autentycznego życia ludzi,
którzy prowadzili koczowniczy tryb życia . Pokazał nam również pamiątki, jakie przywiózł z tej
podróży - sztylet oraz bukłak na wodę, które były bardzo pięknie wykonane przez mieszkańców
buszu.
Następnie obejrzeliśmy artykuły autorstwa reportera, który w niebanalny sposób ukazał
aktywności sportowe, uprawiane przez znanych ludzi, między innymi pisarza Marka Krajewskiego.
Na koniec obejrzeliśmy krótki filmik, na którym ukazany był Pan Kempa podczas swej podróży do
Tajlandii. Przechadzał się po lesie równikowym, pił herbatę ze świeżo ściętego bambusa jako
czajnika w kubkach, wykonanych również z bambusa. Podczas tego spotkania, Pan Paweł starał się
nam ukazać pewne zasady, jakimi powinien się kierować reporter. Chodziło o to, by nie trzymać się
'sztamp', ale by przełamywać to, co utarte. Starać się opisywać rzeczy w ciekawy sposób.
Kinga Sokołowska
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Szymon Sikorski wykład otwarty: Jak wielkie miasta, kluby piłkarskie i firmy budują swój
wizerunek przez otwartość i kreatywność? Dlaczego marzeniem dziś jest praca w międzynarodowej
firmie, najsilniejszymi markami miast są Nowy Jork, Londyn i Berlin, a najbardziej pożądanymi
marki globalne? Dlaczego ikoną piękna jest Angelina Jolie a idolem futbolowym Leo Messi? I co
znaczy creative tension? I jak to wpływa na wizerunek?
Szymon Sikorski:
Wykładowca akademicki (Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna), Dyrektor Generalny
Publicon PR, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

Czas: Niedziela 17.03. godz. 13.00 -15.00
Miejsce: WPT - Wrocławski Park Technologiczny S.A.
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GETTING FUNKY VIRAL RULEZ - czyli wykład o tym jak działają media społecznościowe, jak
stworzyć viral i jak docierać do najszerszej publiczności !
Prowadzący to social media influencer, PRowiec, "ghost writer", designer, malarz, rysownik i dj w
jednej osobie czyli Tomasz Jakub Sysło. Będzie się działo.
Wykład jest otwarty godzina 13.00, Sektor 3, ul. Legnicka 65
sala konferencyjna
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Warsztaty medialne w TVP, 23.03.2013 (zdjęcia: 4)
Spotkania z redaktorką TVP Kingą Wołoszyn - Świerk.
Mogliście się dowiedzieć:
Jak napisać scenariusz?
Jak powstaje program telewizyjny jakie są etapy pracy.
Jakie są rodzaje gatunków telewizyjnych.
Telewizja jako ruchoma fotografia- historie filmowe opowiedziane w kilku kadrach
Etapy powstawania form telewizyjnych ( dokumentu, reportażu, programu, felietonu, filmu) literacki, przygotowawczy, zdjęciowy.
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W sobotę 20 kwietnia w Centrum Locus odbyły sie warsztaty graffiti w ramach WrOpenUp, garść
teorii przedstawiła dr Kamila Kamińska, tłumaczka książki Banksiego, zaś część praktyczną:naukę
projektowania szablonów i ich wykonania na eko torbach prowadził artysta Bartosz Zieliński.
Popieramy radosną różnorodność we Wrocławiu. Jeśli jeszcze nie wiesz kim jest Banksy, przyjdź,
zainspiruj się i twórz.
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29 kwietnia - poniedziałek o godz. 17.30. Jan Pelczar dla WrOpenUp
Nietolerancja zaczyna się w podświadomości i języku. Słowa, których używamy każdego dnia
najlepiej opisują nasz stosunek do świata. Język, na który pozwalamy w debacie publicznej jest
pierwszą granicą stawianą wolności. Mowa nienawiści i cenzura politycznej poprawności. Czyli jak
kroplami słownictwa drążyć skałę nietolerancji.
Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się na warsztaty z Jankiem Pelczarem - dziennikarzem radia
RAM.
Szczegółowe informacje odnośnie miejsca - w mailu od WrOpenUp!
http://ianpelczar.blogspot.com/
................................................................
JAN PELCZAR - Wrocławski dziennikarz filmowy. Od 1998 roku prowadził autorski magazyn
filmowy „Klaps” w Radiu RAM (d.Program Miejski Radia Wrocław). Wydawca i redaktor
serwisów informacyjnych Radia RAM i Radia Wrocław, publicysta, prezenter. Prowadził uroczyste
premiery filmowe i dyskusje z twórcami. Przeprowadził kilkaset wywiadów z osobistościami kina,
polityki, literatury. Publikował na łamach wielu tytułów, na stałe współpracuje z „Przeglądem
sportowym”. Od 2010 roku prelegent Nowych Horyzontów Edukacji w kinie „Warszawa – sala
NOT”.
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Spotkanie z Wandą Ziembicką - Has już jutro!! Grupy, które się zarejestrowały proszone są o
pojawienie się pod wskazanym adresem jutro o godzinie 10.00 rano!
Pani Wanda Ziembicka - Has jest wspaniałą dziennikarka telewizyjną, lokalną aktywistką i bardzo
dobrym, wrażliwym człowiekiem.
Spotkanie z Panią Wandą Ziembicką miało kameralny charakter.
Ci, który przyszli w sobotę na pewno nie żałują! Tyle ciekawych opowieści! Tyle inspiracji! Dla
tych, którym egzaminy i kolokwia pokrzyżowały plany, mamy zadanie domowe. Podczas długiego,
majowego weekendu, zróbcie coś, czego do tej pory nie robiliście.
Nie oglądacie polskich filmów? Idźcie do kina, zobaczcie, co się dzieje w polskiej kinematografii.
Nie przypominacie sobie, kiedy ostatnio czytaliście coś, co nie byłoby lekturą szkolną? Pożyczcie,
kupcie sobie ciekawą książkę! Dawno nie byliście w operze lub teatrze? Przełamcie się! Zróbcie
coś, co poszerzy wasze horyzonty.
Bądźcie OPEN! Z takim przesłaniem zostawia Was ikona Telewizji Wrocław Pani Wanda
Ziembicka!

53

Samorząd Uczniowski ZS1

54

Samorząd Uczniowski ZS1

55

Samorząd Uczniowski ZS1

56

Samorząd Uczniowski ZS1

Celem kampanii WrOpenUp jest promowanie we Wrocławiu otwartości wobec odmienności
kulturowych. Wierzymy, że wzmacniając pozytywne postawy, otwierając mieszkańców na
różnorodność i wykorzystując tę otwartość, którą wielu ma w sobie, pomożemy uczynić Wrocław
miastem prawdziwie europejskim i w pełni akceptującym wielokulturowość, która od lat stanowi
trwały element jego krajobrazu i klimatu. Chcemy wraz z mieszkańcami wspólnie tworzyć
wizerunek miasta gościnnego. Przyjaznego, dbającego zarówno o społeczność lokalną, jak i gości.
Nasze działania kierujemy do wszystkich osób związanych z Wrocławiem, do jego mieszkańców,
młodzieży, która zdecydowała się tutaj studiować, obcokrajowców, którzy odwiedzają Wrocław
jako turyści, pracownicy zagranicznych korporacji lub w inny sposób związanych z naszym
miastem.
Do zaplanowanych przez nas akcji włączyliśmy firmy, mające swoje siedziby we Wrocławiu,
wyższe uczelnie i ich specjalistów, instytucje związane z Wrocławiem i promowaniem jego
wizerunku a także organizacje non profit. Działania realizowane w ramach WrOpenUp we
współpracy z samorządem są komplementarne do tych, których podejmuje się Urząd Miasta w
ramach wielosektorowego projektu, mającego na celu promowanie idei otwartości, wzajemnego
szacunku i dialogu międzykulturowego. Nasz program, dzięki energii swych twórców, zyskał grono
zwolenników i przyjaciół gotowych do pomocy. Teraz chcemy zarazić tym entuzjazmem jak
największą liczbę Wrocławian.
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ELEKTRYZUJĄCA PASJA
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TURNIEJ WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ

Turniej, podobnie jak w poprzednich latach, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do udziału
zgłosiło się aż 2 tysiące uczniów z 270 szkół z całej Polski.
Finał Turnieju odbył się w 13 kwietnia w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego
w Warszawie, jednak zgłoszenia uczestników przyjmowaliśmy od 1 października 2012 roku. Wtedy
też zaczęliśmy publikować na łamach „Charakterów” teksty oznaczone specjalnym symbolem –
pieczęcią Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Od uczestników Turnieju wzmagana również była
znajomość publikacji Wydawnictwa Charaktery Psychologia na co dzień i od święta autorstwa
znakomitych psychologów: Wiesława Łukaszewskiego i Tomasza Maruszewskiego. Oprócz
znajomości ich treści, uczestnicy musieli wykazać się również wiedzą na temat zagadnień z zakresu
psychologii, które są zawarte w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych...”. Ich wiedza została sprawdzona podczas eliminacji on-line, które
odbyły się w dniach 4-5 marca. Uczestnicy rozwiązywali test on-line składający się z 40 pytań
trzech rodzajów: wyboru, prawda-fałsz oraz dopasowania. Na jego wypełnienie mieli tylko 45
minut. Do finału zakwalifikowało się 103 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki.
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Z NASZEJ SZKOŁY W KILKUMIESIĘCZNYCH PRZYGOTOWANIACH I ELIMINACJACH
UDZIAŁ WZIĘLI:
MARTA KOŹLIK
AGNIESZKA MARSZAŁKOWSKA
ŁUKASZ SOSZKA

W TESTACH ELIMINACYJNYCH UZYSKALI OK. 70% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI CO
UPLASOWAŁO ICH W OKOLICACH DWUSETNEGO MIEJSCA – NA 2 TYS
STARTUJĄCYCH! To chyba nieźle, jak na pierwsze podejście?! 

Profesorowie Tomasz Maruszewski i Wiesław Łukaszewski, autorzy tegorocznej lektury
turniejowej, przesłali listy, w których gratulowali Finalistom sukcesu. „Psychologia zajmuje się
jednym z najbardziej złożonych zjawisk we Wszechświecie, a zagadki, które próbuje rozwikłać, są
ekstremalnie trudne. Jestem pełen uznania dla Waszej wiedzy i wysiłków, jakie włożyliście w jej
zdobycie. Mam nadzieję, że wiedza ta przyda się Wam do rozwikłania niektórych z tych zagadek” –
napisał prof. Maruszewski. Prof. Łukaszewski zachęcał do dalszego zgłębiania psychologii: „Nie
daj sobie wmówić (a są chętni, aby to wmawiać!), że ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
Ciekawość, to dar nadzwyczajny. Nie zgadzaj się na to, aby ktokolwiek
dar ten Tobie zepsuł lub zabrał. Syć swoją ciekawość. Zarażaj nią
innych.”
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ODYSEJA UMYSŁU
Odyseja Umysłu® to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego
konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego
świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
Naszym celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy
dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces
twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na
wiele sposobów.
Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i
nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by
działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z
otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia
w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. Jesteśmy przekonani, że w
dzisiejszych czasach warto kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów;
pomysłodawców, nie podwykonawców.

Problem 3: Przebojowa architektura
Drużyna stworzy i zaprezentuje autorskie przedstawienie, w którym pojawi się replika jakiejś
udokumentowanej konstrukcji architektonicznej, wzniesionej między 1000 a 1600 rokiem naszej
ery. Podczas spektaklu „znikną” trzy dzieła sztuki, a dwie postacie wyruszą na ich poszukiwanie.
Kiedy zaginione arcydzieła już się odnajdą – zostaną w jakiś sposób włączone we wspomnianą
replikę budowli… Zespół przygotuje ponadto dwie piosenki, a każdej z nich towarzyszyć będzie
jakiegoś rodzaju układ choreograficzny.
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Problem 5: Zawiłości normalności
Drużyna stworzy i zaprezentuje oryginalne, humorystyczne przedstawienie – w którym dwie
postacie w swoim mniemaniu zachowują się naturalnie, a w opinii otoczenia – dziwacznie. W
pewnym momencie podczas spektaklu jeden z bohaterów znajdzie się w towarzystwie, które na
jego „normalne” zachowanie zareaguje tak, jakby było ono nie na miejscu. Z kolei postępowanie
drugiego bohatera odstawać będzie od normy, lecz trafi on gdzieś, gdzie takie osobliwe zachowanie
uznane zostanie za typowe i zwyczajne. W przedstawienie wplecione będzie również urządzenie do
pomiaru stopnia normalności/dziwaczności oraz pomysłowa zmiana scenerii.
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Szkolny konkurs językowy Scrabbles in English
27 marca doroczny konkurs gry Scrabble po angielsku rozstrzygnięty! Zwycięską drużynę
wystawiła klasa 3a - są to Agnieszka Grzelik i Sebastian Gaj - brawo! Zaszczytne miejsce drugie
przypadło po zaciętej walce chłopcom z klasy 4bt - Łukaszowi Lipińskiemu i Pawłowi Rybakowi.
Trzecie miejsce ex-equo zajęli reprezentanci klas 2d - Nikola Wolak i Łukasz Suska oraz 4at Krzysztof Jóźwin i Paweł Trukawka. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i dziękujemy za udział
wszystkim uczestnikom.
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I WYMIANA MIĘDZYNARODOWA - KRZYŻOWA
„Kto jak nie My! / Wer, wenn nicht wir?”
brzmi groźnie, Jednak wraz z Anną Liszką postanowiłam stawić czoła wyzwaniu. Mój język
niemiecki pozostawia wiele do życzenia. Jednak uważam, że ten kto nie ryzykuje to nic w życiu nie
osiąga. Dlatego 4,05 pojechałam na wymianę polsko – niemiecką do ośrodka w Krzyżowej. Całą
wymianą koordynowała Renata Grycz. Zajęcia były tak zorganizowane, że nie mieliśmy czasu na
nudę. Od godziny 9 do godziny 12 odbywały się warsztaty dla wszystkich podczas, których grupy
polsko – niemieckie podawały wiadomości ze świata i coś śmiesznego trzecia grupa miała za
zadanie poprowadzić zabawę ruchową. Natomiast od godziny 15 do 18 odbywały się warsztaty:
- warsztat „Europa- przyszłość” Julia Wuerzel LKJ Niedersachsen
- warsztat teatralny Frank Wiesse
- warsztat fotograficzny Peter Kreibich

Miałam przyjemność uczestniczyć w warsztatach fotograficznych. Bardzo mi się podobało, chociaż
program do przerabiania zdjęć sprawiał nam spore trudności wystawa wyszła świetnie.
Spośród wszystkich Niemców moją największą uwagę przekuł Hans-Georg Bäumer. Doskonale
posługiwał się językiem polskim. Pomagał zarówno Niemcom i Polakom w porozumiewaniu się.
Hans mieszka i uczy się we Wrocławiu i być może w najbliższym czasie pojawi się u nas w szkole
 Atrakcją wyjazdu stał się jednak Björn O'Christanseen . Otrzymał przydomek JOKO BOKO.
Dlaczego ? Ponieważ podczas zabawy, która miała na celu nauczenie się kilku słówek Björnowi
najbardziej utkwiło „jako tako”. To z pozoru łatwe sformułowanie sprawiło mu wiele kłopotów.
Podczas wyjazdu nie zabrakło atrakcji. Między innymi czytanie oryginalnych listów Helmuta von
Moltke ze swoją żoną Freyą fon Moltke. Jest to niezwykle wzruszające, ponieważ oboje wiedzą, że
Helmut na dniach zginie. Jednak wzajemnie dają sobie nadzieję, Mięliśmy również ognisko, na
którym piekliśmy specjalnie do tego przygotowane chlebki, które wszyscy jedli ze smakiem.
Główną atrakcją jednak okazała się dyskoteka pożegnalna. Wtedy chyba najbardziej było widać to,
że stanowimy jedność. Muzyka łagodzi obyczaje… i w tym wypadku tak było. Wszyscy razem
śpiewali i tańczyli bariery językowe zostały skutecznie pokonane. Z żalem żegnałam się z
uczestnikami wyjazdy. Z większością mam kontakt Facebookowy i mam nadzieję, że znowu się
spotkamy.
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WYMIANA II – KRZYŻOWA
Od 22-tego do 28-tego maja tego roku odbył się projekt pod nazwą "Forum Dialog" w
Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej na Dolnym Sląsku. Były to polskoniemieckie warsztaty kreatywne na temat Graffiti prowadzone przez artystę z Berlina. Tematem
byłat wieloraka tożsamość i otwartość na różnorodność, refleksja na temat dyskryminacji i
przywilejów oraz też pokazywania możliwości społecznego zaangażowania.
Dnia 22.05.013 roku odbył się wyjazd do Krzyżowej. Opiekunkami były Pani Anna Karczewska i
Pani Urszula Zając.
Była to wymiana z Niemcami, na której odbywały się zajęcia z tożsamości. Polegały one głównie
na poznaniu samego siebie i to jaka jest nasza rola w społeczeństwie, ale też w poznaniu siebie
nawzajem. W sobotę 25.05.2013 roku odbyła się wycieczka do Wrocławia. Mieliśmy za zadanie
podzielić się na trzy 8 osobowe grupy i znaleźć krasnala oraz odpowiednio do niego dodane
obiekty. Następnie był czas wolny i wróciliśmy do Krzyżowej. Były też zajęcia na temat graffiti.
Sebastian uczył nas skąd wzięła się w ogóle sztuka Graffiti oraz powiedział parę podstawowych
informacji na jego temat. Mieliśmy wykonać ćwiczenie które polegało na tym, aby wykonać swoje
imię w tym stylu. Głównym celem i zakończeniem całego projektu było podzielenie się na dwie
grupy, wymyślić pomysł, który miał łączyć oba kraje Niemcy i Polskę, naszkicować go, a następnie
sprayami namalować to na płótnie, które obecnie znajduje się w naszej szkole. Odbyły się tam
również dwie dyskoteki oraz Talentshow na którym śpiewaliśmy i tańczyliśmy. W ostatni dzień w
Krzyżowej gotowaliśmy przystawkę, danie główne oraz deser.
Wróciliśmy do Wrocławia 28.05.2013 roku, z większymi wiadomościami o nas samych oraz o
sztuce Graffiti.
Angelika Molis 1ct
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3.
NIE SAMĄ PRACĄ ŻYJE CZŁOWIEK
„Od zabawy zaczyna się postęp”
Antoni Kępiński
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HALLOWEEN
31 października Uczniowie ZS1 przygotowali imprezę Halloweenową. Czwarte piętro zamieniło się
w mroczny las. Zasłonięte okna, gałęzie zwisające ze schodów i mnóstwo nietoperzy. Ne zabrakło
również nastrojowych dyń. Główną atrakcją tego dnia była SALA TORTUR. Śmiałkowie, którzy
odważyli się tam zajrzeć mieli możliwość :
1/rozpoznania własnymi rękoma narządów jamy brzusznej (pozostanie słodką tajemnicą
organizatorów – czym NAPRAWDĘ były owe wnętrzności),
2/przejażdżki szalonym krzesłem oraz
3/poznanie wagi, konsystencji, zapachu a nawet smaku - mózgu nieznanego osobnika!
W dodatku po szkole przechadzało się mnóstwo przedziwnych stworów. Moją największa uwagę
przykuła mroczna panna młoda. Widać, że w ten kostium było włożone dużo pracy i że cały strój
był przemyślany. Ale w końcu czegóż się spodziewać po uzdolnionych artystycznie uczennicach
klasy odzieżowej – 2ct.
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MIKOŁAJKI
6 grudnia odbyła się kolejna akcja samorządowa. Można nawet powiedzieć, że podwójna, ponieważ
Mikołajki zostały połączone ze zbiórką pieniędzy na Górę Grosza. Było to coś nowego, gdyż cała
impreza odbyła się na 2 piętrze. Wzdłuż korytarza były rozstawione różne stację. Największą
popularnością cieszyło się stanowisko z loterią. Nagrodą główną w loterii był zestaw biurowy.
Jednak wyjątkowym pechowcom udawało się nawet kilka razy pod rząd wylosować długopis.
Kolejną konkurencją było jedzenie owoców bez użycia rąk. Pomysł okazał się lekką porażką, gdyż
nikt nie zdecydował się wziąć w niej udziału. Natomiast już w kolejna zabawa, jaką było skakanie
w workach cieszyła się dużą popularnością. Uczniowie chętnie dopingowali uczestników i brali
czynny udział w tym wydarzeniu. Tego dnia za groszówki można było wylicytować sobie kuponimmunitet „na niepytanie” z różnych przedmiotów. Największe zainteresowanie wzbudził
immunitet z fizyki u Pana Jerzego Wachowicza. Udało się go wylicytować Annie Liszce z kl 2a za
cały worek drobniaków. Jako ciekawostkę dodam, że Pan Wachowicz nie uwzględnił tego kuponu,
ponieważ Anka się źle zachowywała i nie uchronił jej on od odpowiedzi. Uczniowie mogli również
zakupić kawałek ciasta domowej roboty w kawiarence przygotowanej przez członków samorządu.
Pieniądze zebrane podczas tego dnia zostały w całości przekazane na Górę Grosza. Uzyskaliśmy
całkiem pokaźną sumkę 281,37 zł!
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WALENTYNKI
Imprezę z okazji Dnia Zakochanych w naszej szkole mieli przyjemność poprowadzić uczniowie
klasy 1at. Kamil Dywan oraz Sebastian Nagrodzki doskonale sobie poradzili. Chodź spotkanie
odbyło się na długiej przerwie w auli pojawiła się liczna grupa uczniów. Pierwsza konkurencja jaką
była „Randka w ciemno” poprowadzona na wzór swojego telewizyjnego pierwowzoru, wzbudziła
wiele pozytywnych emocji nie tylko u uczestników ale także u publiczności. Osoby obecne na auli
chętnie pomagały uczestnikowi w wyborze kandydata / kandydatki. Prowadzący również nie
pozostawili uczestników samych sobie. Dzielnie pomagali im w doborze pytań . Po dokonaniu
wyborów czekała na nich niesamowita nagroda. Fundowany w całości przez Samorząd Uczniowski
romantyczny spacer wokół szkoły… Kolejną zabawą była konkurencja dla par. Niestety nie było
chętnych, więc w tej konkurencji wzięli udział przyjaciele. Dwie dziewczyny Oktawia i Ania z 2a
oraz dwóch chłopaków Maciek i Borys – zapamiętani jako zwycięzcy ubiegłorocznego , szkolnego
Mam Talent. Mimo pozorów nie znali się tak dobrze jak by się wydawało. Jednak minimalną
przewagą punktów wygrała grupa żeńska.
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MAM TALENT

Każdy ma jakiś talent… jedni szukają go latami, jeszcze inni dzielnie go szlifują a są też tacy,
którzy z talentem się po prostu rodzą. Aby docenić właśnie takie utalentowane osobistości w ZS nr
1 odbył się Słubicki Mam Talent. Uczestnicy mieli jedynie 3 dni na przygotowanie, więc byliśmy
mile zaskoczeni, że w naszej szkole jest aż 9 talentów! Konferansjerką zajęła się Agnieszka
Marszałkowska oraz Oktawia Czychel (2a). Imprezę otworzył ubiegłoroczny zwycięzca konkursu
Maciek Filipowski (2at). Jak zwykle podczas jego występu słychać było westchnienia dziewcząt
oraz było widać błysk wpatrzonych w niego oczu. Pomimo tego, że Maciek był przeziębiony poszło
mu świetnie. Pierwszym biorącym udział w wydarzeniu talentem był talent wokalny
zaprezentowany przez Adę Fejczaruk( 4at). Dziewczyna wcieliła się w postać Edyty Geppert
i zaśpiewała piosenkę pod tytułem „Szukaj mnie”. Pomimo, że utwór nie jest współczesnych hitem
publiczność chętnie przyłączyła się do śpiewania. Następnie w taneczny nastrój wprowadziła nas
Katarzyna Stecka (2ct). Kasia w tańcu zaprezentowała wspaniały sposób swoje wygimnastykowane
ciało. Jej ruchy były niemalże perfekcyjne, po czym można stwierdzić, że dużo trenuje. Nie
zabrakło oczywiście wszechobecnej Patrycji Błażowskiej (2d). Pati tym razem zabrała nas na „Bal
wszystkich świętych”. Udało jej się zdobyć chyba najefektowniejszy aplauz publiczności. Mamy
też w naszej szkole chłopaka, który samodzielnie tworzy bity i teksty. Tak, tak mowa o Ketonie
czyli Tomku Barabaszu(4bt). Tomek zaprezentowała nam swój najnowszy utwór pod tytułem
Cyjanek. Uczniowie byli zachwyceni, kadra trochę kręciła nosem, ale ostatecznie wszyscy byli na
TAK. Klasa 2a, którą śmiało można nazwać samorządową też miała swoją reprezentantkę. Byłą to
Natalia Jeziorna, która wykonała utwór pod tytułem (nie pamiętam) Kabaret… słysząc to słowo
przychodzi mi na myśl tylko jedna osoba a mianowicie Mateusz Kaca (1bt). Tym razem w skeczu
pod tytułem Balkony pomagał mu Michał Przybylak (1bt). Byli z nami również zwycięzcy Beanii,
czyli klasa 1dt. Wykonali oni przedstawienie pod tytułem Romeo i Julia historia prawdziwa.
Wzbudziło ono mnóstwo pozytywnych uczuć. Największa uwagę przykuł jednak pterodaktyl, który
wydawał nieopisane dźwięki. W naszej szkolę od 8 marca działa zespół Dzikie Wiśnie ich tez nie
mogło zabraknąć! Wykonali utwór pod tytułem To nie jest zwykłe wino. Nie wszystkie
utalentowane osoby mogły zaprezentować się na auli. Do takich osób należał Michał Chorzepa
(4at). Jednak nie poddał się dostarczył nam wideo ze sowim freestylem motocyklowym. Na koniec
swój talent wokalny ujawniły Siski z klasy 2D. Uczennice klasy, która nigdy nie zawodzi też nie
zawiodły. Dziewczyny wykonały utwór Zabiłeś tą miłość. Po obejrzeniu wszystkich występów Jury
w składzie Pani Ela Szymanek Pan Selim Mucharski Kinga Sokołowska Anna Kozioł oraz Paweł
Balcerzak udali się na naradę. Ostatecznie przyznali 3 miejsca. Pierwsze miejsce Natalia Jeziorna.
Drugie miejsce Mateusz Kaca i Michał Przybylak. Trzecie miejsce Tomasz Barabasz (Keton)
Serdecznie gratulujemy laureatom. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i jak zawsze
liczymy na więcej
Oktawia Czychel
76

Samorząd Uczniowski ZS1

77

Samorząd Uczniowski ZS1

4.
UKŁON W STRONĘ TRADYCJI

„Strzec tradycji - nie znaczy to bynajmniej ograniczać się tradycją”
W.I. Lenin
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Akademia przygotowana przez kl. 2a na długo zostanie nam w pamięci
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JASEŁKA 2012
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DZIEŃ PATRONA TECHNIKUM nr 1

Mogłoby się wydawać, że Święto Patrona jest organizowane przez szkołę. U nas jest inaczej – to
my –Samorząd – organizujemy wszystko od początku do końca, oczywiście przy pomocy naszych
opiekunów. W tym roku wsparła nas bardzo strona turecka przywożąc ze sobą kompletne
stanowisko do przygotowania kebabu i serwując go wszystkim uczniom. Tegoroczne święto było
naprawdę niezapomniane! I jeszcze nasz działacz, Maciek ‘Dymek’ Starościak, po raz kolejny
został nagrodzony wycieczką do Turcji.
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POŻEGNANIE MATURZYSTÓW
lIe 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 maturalne zmagania. Mam nadzieję ,że wszyscy wyjdziecie z
nich obronną ręką. Że ten etap zwany egzaminem dojrzałości, otworzy Wam bramę do przyszłości,
pomoże zrealizować Wasze plany i marzenia.
Życzę powodzenie szczególnie moim przyjaciołom z Samorządu i Wolontariatu. To także dzięki
wam zdobyłam nowe doświadczenia i spędziłam wiele fantastycznych chwil w tej szkole.
Dziękuję Wam za to dzieląc sie słowami, które są i moją inspiracją: "Celem nie jest byciem
lepszym od kogoś innego , lecz bycie lepszym od tego, kim samemu było się wcześniej"

Co roku żegnając naszych starszych kolegów, którzy opuszczają mury szkoły, żegnamy naszych
przyjaciół z Samorządu. W tym roku odmeldowały się obie Anitki, Amandzia, Radzio Góra,
Dymek i Szczensny – nasze medialne podpory i nasza ubiegłoroczna przewodnicząca, dwukrotna
finalistka Odysei Umysłu i finalistka Jestem Szefową – Marta Koźlik. Będzie nam ich brakować.
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 – w tym roku ze względu na
zaproszonych licznie gości ze strony tureckiej – był to Dzień Turecki, przygotowany przez kl.2at.
W tym roku święto to zostało połączone z uroczystym zakończeniem roku szkolnego maturzystów.
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5.
CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI

"Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest:
Co robisz dla innych?"
- Martin Luther King Jr.
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Od 2009 działa w naszej szkoła Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.
Do tej pory byliśmy jednym z większych wrocławskich klubów, w tym byliśmy nieco mniej liczni
ale i tak zorganizowaliśmy kilka akcji krwiodawstwa wyszukując jak najwięcej chętnych spośród
młodszych kolegów i starając się spopularyzować tę ideę jak najszerzej. I znowu mamy na koncie
kilkanaście litrów krwi.
Najlepsze jest to, że są osoby, które same przychodzą do nas i pytają o termin kolejnej akcji!
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WRZESIEŃ: nawiązanie współpracy z Fundacją Dolnośląskim Centrum Psychoonkologii i
Rehabilitacji, kolportaż ulotek informujących o V Koncercie Charytatywnym w ramach programu
Akademii Walki z Rakiem, w Filharmonii, obsługa wolontaryjna koncertu.
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ANDRZEJKI
organizacja zabawy andrzejkowej na terenie ZS nr 1 dla dzieci ze świetlic środowiskowych i
rodzinnych domów dziecka. (28.11.2012) Pomoc w organizacji i przygotowaniach do Andrzejek
w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej
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WIGILIA
Wigilia w Domu Samotnej Matki przy ul. Strzegomskiej (14. 12.2012) i Domu Pomocy Społecznej
(19.12.2012)
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MAJÓWKA

SARA BORYSEWICZ
(Laureatką XIX Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”) skromna, ale
kreatywna i pełna determinacji nastolatka. Jest w 100 % zaangażowana w walkę o prawa zwierząt.
Przedstawiła nam swojego pupila
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występ iluzjonisty Pana Ząbka znanego z Mam Talent!
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6.
FAJERWERKI I SUKCESY

Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki,
jedyną miarą sukcesu jest wysiłek jaki włożyliśmy
aby go osiągnąć”
Bruce Lee
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XIX Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków
"Ośmiu Wspaniałych"
Może nie każdy wie, może nie każdy słyszał, ale do naszej szkoły uczęszczają naprawdę wspaniali
ludzie. Nie obnoszą się z tym działają „po cichu”. Najczęściej w wolontariacie, lub w samorządzie,
ale na tym się nie kończy. Działają w świetlicach środowiskowych, spełniają marzenia dzieci,
pomagają chorym podopiecznym w codziennych czynnościach. Seniorzy też nie są im obojętni,
chętnie biorą udział w wydarzeniach, które mogą pokolorować im każdy szary dzień. Aby docenić
takie właśnie osoby powstał Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”. W tym roku ruszyła XIX edycja. Przewodnią myślą organizatorów jest to, aby
docenić ludzi, którzy, na co dzień pomagają innym. W tym celu powstały trzy kategorie.
„Ósemeczka”, „Ośmiu wspaniałych Wrocławia” oraz „Zgłoszenia grupowe”. Nasi uczniowie wzięli
udział w dwóch z powyżej wymienionych kategoriach. Osiągnęliśmy naprawdę ogromny sukces,
ponieważ na pięć nominowanych osób w kategorii „Ośmiu wspaniałych Wrocławian” czworo
zostało nagrodzonych. Aleksandra Ścipniak została wyróżniona za swoje działania natomiast
Agnieszka Marszałkowska, Amanda Murias, Adrianna Fejczaruk zostały laureatkami tego
konkursu. W dodatku, z czego jesteśmy bardzo dumni Amanda została wybrana na reprezentantkę
Dolnego Śląska w ogólnopolskich eliminacjach, które odbędą się w Warszawie. Wszyscy Laureaci,
wezmą udział w wyjeździe do Rzeszowa, gdzie zostały przygotowane dla nich różne atrakcje.
Wzięliśmy również udział w Kategorii „Zgłoszenia grupowe” niestety poziom osiągnieć
reprezentowany przez uczestników był tak wysoki, że nie udało nam się otrzymać nagrody, jednak
nie poddajemy się i na pewno weźmiemy udział w przyszłorocznych eliminacjach. Chcielibyśmy
serdecznie podziękować Pani Joannie Hreczak oraz Pani Annie Kietlińskiej, które od lat zajmują się
wolontariatem szkolnym ZS nr 1 oraz Pani Agnieszce Ratajczak – Mucharskiej jak i Panu Selimowi
Mucharskiemu za wytrwałość w opiece na samorządem Szkolnym ZS nr 1. Myślę, że to między
innymi dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu i motywowaniu uczniów do działania na rzecz
innych ludzi możemy cieszyć się tak dużymi osiągnięciami.
Oktawia Czychel
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W tym roku uroczysta Gala Wrocławskiej Edycji XIX Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, odbyła się 12 marca w Biurze Festiwalowym IMPART 2016.
Wyróżnionym wręczono nagrody, dyplomy, nagrody prezydenta Wrocławia i symboliczne „złote
ósemki”, czyli znaczki Ośmiu Wspaniałych.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 43 uczestników (w tym 32 indywidualnych i 11
grupowych).
Laureaci z naszej szkoły:
1. Amanda Murjas – Liceum Profilowane nr 12 w Zespole Szkół nr 1
2. Adrianna Fejczaruk – Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1
3. Agnieszka Marszałkowska – Liceum Profilowane nr 12 w Zespole Szkół nr 1
Wyróżnieni:
1. Aleksandra Ścipniak – Liceum Profilowane nr 12 w Zespole Szkół nr 1
Spośród laureatów jury wybrało także reprezentanta Wrocławia na ogólnopolskich eliminacjach
Konkursu, ( 25 i 26 kwietnia) będzie to Amanda Murjas.
Finał ogólnopolski odbędzie się w Rzeszowie 7-9 czerwca.

(wszyscy laureaci razem z przewodniczącym jury Bohdanem Aniszczykiem i
wiceprezydentem Wrocławia Maciejem Blujem;
fot.: wroclaw.pl)
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