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O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny 

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny... 

 

To za oknem. 

Tymczasem w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach 
wiele się dzieje. Projekty edukacyjne, wyjazdy i wycieczki, udział w różnorakich 
przedsięwzięciach, imprezy okolicznościowe, szkolne radio – o tym wszystkim prze-
czytać można na kolejnych stronach. 

Za nami już cztery miesiące nauki. Powoli zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a 
wraz z  nimi kilkanaście dni wolnego, podczas których będzie można naładować 
akumulatory przed końcem I półrocza. Za wyjątkiem maturzystów, rzecz jasna, któ-
rym wystawiono już oceny. 

Życzymy tedy wszystkim – Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, pracownikom admi-
nistracji i obsługi oraz – last but not least – uczennicom i uczniom: Wesołych Świąt, 
udanego wypoczynku oraz wystrzałowego Sylwestra. 

I wszystkiego dobrego w Nowym Roku. ☺ 

Wasz P. 

 

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia kolejnych numerów.  

 

 

 

 

ZESPÓŁ: 

• Wicedyrektor Małgorzata Majewska-Greń – koncepcja gazety, zatwierdzanie mate-
riałów 

• Przemysław Szulc – redaktor naczelny (p.szulc@zs.polkowice.pl) 

• Ewa Kowalik – skład (e.kowalik@zs.polkowice.pl) 

 

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autor-
skich lub innych praw przez osoby przesyłające materiały. Redakcja zastrzega so-
bie prawo do zmian, poprawek, doboru tytułów i skracania tekstów, jak również 
do odrzucenia nadesłanych materiałów bez podania powodu. Do publikacji nie są 
przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynaro-
dowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające 
treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, 
obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób. 

TAK ZWANY WSTĘPNIAK 
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Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce 
 

Liceum Ogólnokształcące 
1. Patrycja Nicińska, kl. II c, średnia ocen: 5,00 
2. Magdalena Puszkarek, kl. I b, średnia ocen: 4,94,  
3. Łucja Ryjo, kl. I b, średnia ocen: 4,94,  
4. Justyna Muraszko, kl. II c, średnia ocen: 4,81,  
5. Joanna Kawa, kl. I b, średnia ocen: 4,81,  
6. Karolina Tomczyk, kl. I c, średnia ocen: 4,81,  
7. Kinga Kaszuba, kl. I b, średnia ocen: 4,79,  
8. Katarzyna Jantos, kl. I b, średnia ocen: 4,75. 
 

Technikum 
1. Paulina Misiak, kl. III ae, średnia ocen: 5,08,  
2. Karolina Zelek, kl. II ah, średnia ocen: 5,06,  
3. Karolina Łukasik, kl. II ae, średnia ocen: 4,93,  
4. Natalia Nadolska, kl. III ah, średnia ocen: 4,93,  
5. Karolina Dąbrowska, kl. III ae, średnia ocen: 4,92,  
6. Adrianna Kulczycka, kl. I ae, średnia ocen: 4,90,  
7. Martyna Lisowska, kl. I ah, średnia ocen: 4,89,  
8. Marlena Mazur, kl. II ae, średnia ocen: 4,86,  
9. Paulina Solarska, kl. III ae, średnia ocen: 4,83,  
10. Anita Rekis, kl. II ae, średnia ocen: 4,75. 
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
1. Paulina Romaszko, kl. I bz, średnia ocen: 4,75. 

 

Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe 
 

Liceum Ogólnokształcące 
1. Magdalena Korgól, kl. I a,  
2. Paulina Koreń, kl. I a,  
3. Martyna Sejud, kl. I b,  
4. Dorota Rachwalska, kl. I c,  
5. Bartosz Stępień, kl. II a,  
6. Rafał Janczak, kl. II b,  
7. Karol Durał, kl. II b,  
8. Magdalena Latarska, kl. II b,  
9. Magdalena Prus, kl. II c,  
10. Krzysztof Drzazga, kl. II c,  
11. Natalia Robak, kl. II c. 
 

Technikum 
1. Gabriela Krupińska, kl. I ae,  
2. Katarzyna Pieczarska, kl. I ae,  
3. Martyna Klimas, kl. I ae,  
4. Kondrad Wrzos, kl. I ai,  
5. Natalia Butyńska, kl. II ae,  
6. Artur Dybizbański, kl. II ai,  
7. Paweł Lewandowski, kl. III ae,  

8. Mateusz Siudmak, kl. III ae,  

9. Angelika Kobyłt, kl. III ae,  
10. Wiesława Malinowska, kl. III ah. 
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
1. Ewelina Jagielska, kl. I az. 

NAJLEPSI UCZNIOWIE W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2012/2013  
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 26 listopada 2013 roku w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym 
we Wrocławiu miało miejsce uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów 
i Ministra Edukacji Narodowej. 

W gronie uhonorowanych przez panią Beatę Pawłowicz, Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty, były dwie nasze uczennice: Paulina Misiak (Technikum, kl. IV ae, średnia 
ocen: 5,08, zach: wzorowe) i Patrycja Nicińska (LO kl. III c, średnia ocen: 5,00, zach: 
wzorowe).  

W tej wyjątkowej uroczystości 
towarzyszyli im: Członek Za-
rządu Powiatu Polkowickiego, 
pan Krzysztof Nester, 
i Dyrektor Zespołu Szkół im. 
Narodów Zjednoczonej Euro-
py w Polkowicach, pan Zbi-
gniew Gołębiowski.  

Stypendia Prezesa Rady Mini-
strów otrzymują uczniowie, którzy uzyskali w ubiegłym roku szkolnym promocję 
z wyróżnieniem lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie 
wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wy-
niki co najmniej dobre. Prezes Rady Ministrów przyznaje stypendium jednemu ucznio-
wi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.  

Warto dodać, iż dla Pauliny Misiak było to trzecie z rzędu Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów, co w historii naszej szkoły jest swoistym rekordem!  

Wyróżnionym uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów, 
zwłaszcza w kontekście przyszłorocznego egzaminu dojrzałości i egzaminu zawodo-
wego. 

Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi wywiadami udzielonymi przez Paulinę Mi-
siak i Patrycję Nicińską: 

– Gratulujemy uzyskania Stypendium Prezesa Rady Ministrów. I to po raz trzeci! Jak 

to się robi?  

Paulina: – W sumie to nie ma na to "przepisu", po prostu trzeba się uczyć, a kiedy na 
koniec roku okazuje się, że uzyskało się najwyższą średnią w szkole - to jest to miła 
niespodzianka.  

 

- Czy mogłabyś opowiedzieć o swoich wrażeniach z tegorocznej uroczystości?  

- Uroczystość ta zawsze niesie ze sobą wiele emocji. Spotykają się na niej najlepsi ucz-
niowie dolnośląskich szkół. Zawsze towarzyszy temu podniosły nastrój, tak było i tym 
razem.  

 

– Co sądzisz o kształceniu zawodowym w Zespole Szkół? O projektach przygotowy-

wanych i realizowanych z myślą o uczniach Technikum?  

– Uważam, że kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Polkowicach jest na wysokim 
poziomie, o czym świadczą wyniki egzaminów zawodowych.  

STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW 

DLA UCZENNIC ZESPOŁU SZKÓŁ W POLKOWICACH 
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Klasa II 
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Za szczególnie interesujący uważam nowy projekt umożliwiający 
uczniom staże za granicą, który został wprowadzony dopiero 
w tym roku szkolnym.  

 

– Czy zdobycie zawodu to dla Ciebie ważny aspekt nauki?  

– Zdobycie zawodu jest dla mnie ważnym aspektem nauki. Wła-
śnie dlatego wybrałam technikum, gdzie mogę zdobyć zarówno 
wykształcenie średnie, jak i zawodowe. Kończąc liceum, została-
bym jedynie z wykształceniem średnim, a w dzisiejszych czasach 
warto mieć jeszcze dodatkowe, zawodowe wykształcenie.  

 

– Za pół roku kończysz szkołę – jakie masz plany na przyszłość?  

– Po skończeniu szkoły chciałabym studiować zarządzanie i inży-
nierię produkcji.  

 

– Co radziłbyś swoim młodszym koleżankom i kolegom?  

- Żeby dzielnie dążyli do postawionych sobie celów i żeby się nie 
poddawali.  

 

– Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

– Gratulujemy uzyskania Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jak wyglądała uroczystość z Twej perspekty-

wy? 

Patrycja: - Uroczystość była bardzo oficjalna i podniosła, czyli taka, jak być powinna. Pojawiło się dużo znanych i 
ważnych osobistości m.in. pani Kurator Oświaty. Całą galę umilały nam występy młodych i zdolnych artystów 
ze szkół ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.  

– Czy masz swój ulubiony przedmiot (przedmioty)?  

– Jestem w klasie humanistycznej i tak, jak na prawdziwą humanistkę 
przystało, moje ulubione przedmioty to język polski i historia, jednak 
bardzo lubię również język angielski.  

– Jak Zespół Szkół w Polkowicach pomaga Ci w poszerzaniu wiedzy 

i umiejętności?  

– Myślę, że największą i najlepszą pomocą są zajęcia pozalekcyjne, 
a szczególnie projekt "Bądź kowalem swojego losu...". Dodatkowo na-
uczyciele w naszej szkole są bardzo otwarci i zawsze chętnie pomogą, 
rozwieją nasze wątpliwości czy odpowiedzą na nurtujące nas pytania.  

– Wkrótce ukończysz szkołę – jakie masz plany na przyszłość?  

– Jeżeli egzamin dojrzałości napiszę z wynikiem pozytywnym, to 
mam zamiar studiować psychologię sądową dla prawników na uczel-
ni im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu.  

– Co radziłbyś swoim młodszym koleżankom i kolegom?  

– Aby zawsze dawali z siebie wszystko, nie poddawali się i dążyli do 
celu, jaki sobie obrali. Wystarczy odrobina chęci, zaangażowania i pra-
cy, a wszystko wyda się dużo prostsze.  

– Dziękujemy i życzymy powodzenia na maturze. 
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Wydarzyło się…, czyli z życia szkoły 

 W poniedziałkowy poranek, 2 września 2013 roku, w Zespole Szkół im. Narodów 
Zjednoczonej Europy odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. 

 

"Piękne jest lato, miłe, wesołe./Lecz dziś z radością witamy szkołę!" - tymi słowami zwróciła 
się do zebranych w Auli Forum uczennica Magdalena Stępień. Karolina Gliszczyńska i Chri-
stian Reszczyński z klasy II "a" LO (prowadzący uroczystość, przygotowaną pod kierunkiem 
wychowawcy - pana Krzysztofa Górskiego) powitali przybyłych gości: Członka Zarządu Po-
wiatu Polkowickiego - Pana Mariusza Dzumyka, Przewodniczącą Prezydium Rady Rodziców 
- Panią Ewę Bzik, Zakładową Orkiestrę Dętą Oddziału ZG "Polkowice-Sieroszowice" pod kie-
rownictwem Pana Michała Bety, dyrekcję, nauczycieli, rodziców i uczniów klas pierwszych 
Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

 Po piosence "O mnie się nie martw", wykonanej przez Katarzynę Jantos (kl. II "b" LO), 
wprowadzono Poczet Sztandarowy oraz wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Dyrektor 
Szkoły, Pan Zbigniew Gołębiowski, w swoim przemówieniu zaznaczył, iż Zespół Szkół to pla-
cówka dobrze przygotowująca do egzaminów, posiadająca wykwalifikowaną kadrę pedago-
giczną i umożliwiająca uczniom rozwój na wielu płaszczyznach. Pan Mariusz Dzumyk, Czło-
nek Zarządu Powiatu Polkowickiego, życzył pierwszoklasistom wielu sukcesów i wspaniałych 
wspomnień z rozpoczętego właśnie roku szkolnego. Następnie przedstawiciele Liceum Ogól-
nokształcącego (Hanna Glapińska i Alicja Janczak) oraz Technikum (Robert Fietkiewicz i Ka-
mil Okaj) złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. 

 

 

 

 

Prowadzący, zwracając się do 
zebranych, powiedzieli, iż 
"szkoła jest jak okręt, którym 
płyniemy po oceanie wiedzy. 
Załogę tego okrętu tworzą 
uczniowie szkoły. (...) My, 
starsi koledzy, podamy wam 
zawsze pomocną dłoń. Korzy-
stajcie z naszych szczerych wskazówek. Pamiętajcie - jesteśmy waszymi przyjaciółmi". Uświa-
domili też pierwszoklasistom, że szkoła przypomina trochę życie telewizyjne: chemia jest jak 
"Szklana pułapka", historia to "Sensacje XX wieku", wycieczka - "Ostry dyżur", a wywiadówka 
- "Z Archiwum X".  

Chwilę później Magdalena Stępień (kl. II "a" LO) wykonała utwór "Your song", po wysłucha-
niu którego pierwszoklasiści obejrzeli prezentację multimedialną przybliżającą im dyrekcję 
Zespołu Szkół, szkolnych pedagogów i wychowawców. Z tymi ostatnimi udali się wkrótce do 
wyznaczonych klas.        

P. Szulc 

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2013/2014  
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Wydarzyło się…, czyli z życia szkoły ,  

 4 września 2013 roku kadra HP 1-23 została zaproszona przez Dyrekcję Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej 

Europy w Polkowicach na spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych. 

Dyrektor Szkoły, Pan Zbigniew Gołębiowski, powitał zgromadzonych rodziców, przed-

stawił misję szkoły i przypomniał historię placówki. Po nim głos zabrała Wicedyrektor 

ds. Liceum Ogólnokształcącego, pani Jolanta Rubiś-Kulczycka, która omówiła m.in. zmia-

ny w prawie oświatowym dotyczące wyboru przez uczniów nauki przedmiotów w za-

kresie rozszerzonym. Z kolei współpracująca z nami na co dzień Wicedyrektor ds. Tech-

nikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, pani Małgorzata Majewska-Greń przedstawiła 

zasady kształcenia zawodowego. Poinformowała też rodziców o udziale szkoły w dwóch 

projektach unijnych: "Staże zagraniczne przepustką do sukcesu na rynku pracy wg stan-

dardów rynku europejskiego" (projekt "Leonardo da Vinci") i "Modernizacja Kształcenia 

Zawodowego na Dolnym Śląsku II". 

Kierownik szkolenia praktycznego – pan Janusz Szmołda  – przystępnie wytłumaczył 

rodzicom zasady organizowania praktyk zawodowych w polkowickim Zespole Szkół. 

Pedagog szkolny, pani Jolanta Jasiurska, zaprezentowała natomiast bogatą ofertę zajęć 

pozalekcyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów. 

Maria Bardon, komendantka HP 1-23 w Polkowicach, zasygnalizowała na ogólnym ze-

braniu rodziców odmienność sytuacji prawnej uczniów, którzy podpisali już pierwsze 

umowy o pracę i zaczynają odkładać swoje pieniądze na fundusz emerytalny. 

Dalej dyskusja toczyła się w klasach pierwszych, wśród zainteresowanych rodziców. Wychowawcy klas ZSZ – pani Henryka 

Zajączkowska i pan Paweł Żmiejewski – udzielili nam głosu, byśmy mogli zapoznać rodziców z ofertą pomocy w ramach 

struktur OHP. 

To popołudniowe spotkanie zakończyło inaugurację roku szkolnego. Uczniowie znają plan lekcji, nauczycieli przedmiotów, 

wychowawców, a w przypadku ZSZ podpisali już umowy o pracę. Rodzice mają (od zeszłego roku) wgląd do elektroniczne-

go dziennika. 

Wróciliśmy po wakacjach do szkoły. W poniedziałek radowali się na nasz widok uczestnicy i nauczyciele – byliśmy w gronie 

przyjaciół. Kadrę powitały miłe gesty i uśmiechy, które traktujemy jako dowód zaufania ze strony uczestników i pedagogów 

dla naszej pracy, wspomagającej rozwój młodego pokolenia Polaków. 

Wielkim darem dla kadry HP było spotkanie z rodzicami, cieszącymi się, że w chwili nowego cyklu edukacyjnego swoich 

dzieci w nowoczesnej, pięknej szkole – w dostojnej Auli Forum spotkali nas – KADRĘ HP 1-23, która przez całe wakacje roz-

mawiała, pomagała i przygotowywała młodzież i rodziców do czekających na nich obowiązków. 

Nie dziwi więc zachowanie pani Lucyny, która rzuciła się nam na szyję. Wszyscy potrzebujemy wsparcia, a mając je ze strony 

rodziców, pedagogów i pracodawców, „skazani” jesteśmy na sukces w pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

Maria Bardon  

NOWY ROK SZKOLNY RUSZYŁ W POLKOWICACH NA DOBRE  
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GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW 

11 września 2013 r. odbyła się w naszej szkole giełda używa-
nych podręczników. Za jej organizację i przebieg odpowiedzialni byli 
pracownicy biblioteki szkolnej. Giełdę zorganizowano na dużej sali gim-
nastycznej po siódmej godzinie lekcyjnej. W tym czasie zainteresowani 
uczniowie i ich rodzice mogli sprzedawać i kupować używane podręcz-
niki. Jak co roku, giełda cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów 
naszej szkoły.  
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NIE TYLKO KLASA PRAWNICZA POZNAJE PRAWO MIĘDZYNARODOWE! 

 11 września 2013 roku w sali seminaryjnej Zespołu Szkół w Polkowicach odbyło się spotkanie uczniów klasy I "c" 
LO (prawniczej) i klas drugich LO ze studentami rumuńskiego uniwersytetu w Piteszti, na którym przedstawiono temat pra-
wa międzynarodowego i prawa wewnętrznego. 

Organizatorzy przedsięwzięcia – klasa I "c" LO i jej wychowawca, pani Danuta Pólkowska – serdecznie powitali przybyłych, 
a następnie przedstawili główne prawa polskiej młodzieży po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Ponadto 
podkreślili najważniejszy cel spotkania, jakim jest rozwijanie współpracy między szkołami z różnych krajów Unii.  

Zadaniem gości z Rumunii było przedstawienie wybra-
nych elementów prawa międzynarodowego i prawa we-
wnętrznego na przykładzie prawa rumuńskiego. Przygoto-
wana przez nich prezentacja multimedialna zawierała cen-
ną dla uczniów wiedzę o prawie unijnym i sporą dawkę 
ciekawostek o Rumunii i jej systemie prawnym. Uczestnicy 
spotkania mieli także okazję do podniesienia umiejętności 
językowych, ponieważ uczniowie i studenci przedstawiali 
przygotowany materiał i swoje opinie w języku angiel-
skim. W zrozumieniu zawiłych aspektów prawa między-
narodowego pomagał uczniom nauczyciel języka angiel-
skiego, pan Daniel Kiewro.  

Studenci Uniwersytetu w Piteszti to uczestnicy europej-
skiego programu edukacyjnego pod nazwą "Erasmus". Do 
Polski przybyli na zaproszenie Dolnośląskiej Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Ich 
spotkanie z uczniami Zespołu Szkół im. Narodów Zjedno-
czonej Europy dowodzi, że codziennie urzeczywistniają się idee wolności, równości i współpracy, na których zbudowano 
Unię Europejską. Niecodzienne spotkanie z gośćmi z zagranicy uświetnili swoją obecnością wicedyrektor Zespołu Szkół - 
pani Jolanta Rubiś-Kulczycka - i opiekun studentów, pan Zdzisław Pólkowski. Było naprawdę miło, kiedy goście i gospoda-
rze spotkania przekazali sobie wzajemnie kwiaty i okazjonalne pamiątki. 

Klasa  I c LO (prawnicza) stanęła na wysokości zadania, organizując 
pierwsze, ale nie ostatnie takie przedsięwzięcie, podczas którego mogła 
wykazać się różnymi umiejętnościami i zdobywać wiedzę na temat dzi-
siejszego systemu prawnego w Europie. Klasa prawnicza powstała 
w Zespole Szkół w Polkowicach z myślą o uczniach, którzy po egzami-
nie maturalnym wybiorą studia na takich kierunkach, jak prawo, polito-
logia, socjologia, stosunki międzynarodowe, historia, a także dziennikar-
stwo i pedagogika. Zanim jednak to się stanie, codzienną naukę 
w polkowickim liceum uatrakcyjnią im wyjazdy na interesujące ich 
uczelnie, spotkania z prawnikami oraz urzędnikami państwowych i lo-
kalnych instytucji, a także takie przedsięwzięcia edukacyjne, jak to zor-
ganizowane w szkole przez nich samych. 

Danuta Pólkowska 



Wydarzyło się…, czyli z życia szkoły 

Już po raz kolejny uczniowie klas III LO i IV T wzięli udział w Salonie Maturzystów, który  
odbył się we wrześniu br. Gospodarzem Wrocławskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 
była jak co roku Politechnika Wrocławska. Młodzież mogła wysłuchać prezentacji ekspertów 
z OKE na temat matury 2014, zapoznać się z ofertą studiów różnorodnych szkół i uczelni 
z całej Polski oraz poznać zasady przyjęć w rekrutacji 2014 wielu ośrodków. Na stoisku Per-
spektyw młodzież mogła bezpłatnie otrzymać Informator dla Maturzystów 2014. 

SALON MATURZYSTÓW WE WROCŁAWIU  
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DOLNOŚLĄSKA LIGA TALENTÓW - WYNIKI PRZESŁUCHAŃ WSTĘPNYCH  

  Zakończyły się przesłuchania wstępne do eliminacji Dolnoślą-
skiej Ligi Talentów w Bolesławcu. Spośród 74 zgłoszonych uczestni-
ków komisja - w składzie: Aleksandra Sozańska, Alicja Krzyszczak 
i Katarzyna Żak - wyłoniła 21 osób, które przeszły dalej. 

W tym gronie znalazła się uczennica Zespołu Szkół im. Narodów Zjed-
noczonej Europy w Polkowicach - Katarzyna Wójtowicz z klasy III "c" 
Liceum Ogólnokształcącego.  

Serdecznie gratulujemy Kasi i życzymy powodzenia w Bolesławcu!  

„BY CZAS NIE ZAĆMIŁ I NIEPAMIĘĆ” – WYSTAWA Z OKAZJI 150. ROCZNICY 

WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO  

 25 września 2013 r. w Zespole Szkół w Polkowicach została otwarta wystawa upa-
miętniająca 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Wystawa została zorganizowana 
przez Komitet Obchodów Rocznicy Powstania Styczniowego w Legnicy pod patronatem Doro-

ty Czudowskiej – Senatora RP. Pani Senator otworzyła wystawę, przecinając wstęgę w towa-
rzystwie Dyrekcji Szkoły i przedstawicieli uczniów.  

Przemawiając do licznie 
zgromadzonej młodzie-
ży Zespołu Szkół, zachę-
cała ją do poznawania 
historii swojego narodu. 
Podkreślała ogromną 
wagę wychowania 
w duchu patriotyzmu. 
Mówiła o obowiązku 
pamiętania o Tych, któ-
rzy przelewali krew za 
naszą Ojczyznę i dzięki 
którym możemy żyć 
w wolnej Polsce. 

Po słowach Pani Senator 
młodzież w skupieniu i 
z powagą oglądała zdjęcia i przyswajała ważne informacje dotyczące jednego z najważniej-
szych zrywów niepodległościowych w historii Polski. Przekaz tej wystawy jest jednoznaczny: 
Pamiętajmy o naszych Bohaterach! Uczmy się historii własnego narodu! 

Do obejrzenia zapraszamy nie tylko uczniów Zespołu Szkół, ale też wszystkich mieszkańców 
Polkowic. Wystawa  jest  eksponowana w holu głównym szkoły (przed Aulą Forum). Można ją 
zwiedzać do 1 października 2013 roku w godzinach pracy szkoły.  
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KAROLINA GLISZCZYŃSKA RADNĄ MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO!  

 Karolina Gliszczyńska, reprezentująca Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, została rad-
ną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

Uczennica klasy II "a" LO została wybrana na wyżej wymienione stanowisko 27 września 2013 roku na odbywającej się 
w Starostwie Powiatowym w Polkowicach konferencji: "Potrzeby młodzieży Powiatu Polkowickiego". W konferencji wzięło 
udział około 100 osób. Byli na niej obecni również uczniowie z naszej szkoły, z klasy II "a" LO, II "b" LO oraz II "c" LO 
(realizująca poziom rozszerzony z przedmiotu 
wiedza o społeczeństwie) pod opieką pana 
Krzysztofa Górskiego. 

Podczas pierwszej części konferencji uczniowie 
z kilku zaproszonych szkół Powiatu Polkowickie-
go mieli za zadanie przeanalizować - pracując w 
grupach - problemy dotyczące potrzeb młodzieży 
w Powiecie Polkowickim. Dyskusje, które doty-
czyły między innymi wolnego czasu dla młodzie-
ży, miejsc rekreacji i rozrywki oraz komunikacji 
były bardzo gorące i owocne. Uczniowie wypraco-
wali kilkanaście propozycji, z którymi zapoznają 
się teraz radni Powiatu Polkowickiego. 

Druga część konferencji związana była z wybora-
mi do Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego. Powiat Polkowicki otrzymał dwa 
miejsca do obsadzenia swoimi kandydatami. Po 
krótkiej kampanii wyborczej zgłoszeni kandydaci zaprezentowali własne pomysły. Karolina Gliszczyńska swoją charyzmą 
i entuzjazmem przekonała niezdecydowanych wyborców i odniosła przekonujące zwycięstwo. 

W całym województwie dolnośląskim wybrano 60 osób, które 
z początkiem grudnia 2013 roku we Wrocławiu zainaugurują 
pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskie-
go. 

Serdecznie gratulujemy Karolinie i życzymy wytrwałości 
w pracy radnej. 

Krzysztof Górski  



Wydarzyło się…, czyli z życia szkoły 

 4 października 2013 w Wałbrzychu odbył się finał konkursu wiedzy na temat Funduszy Europejskich 
"Euromania" (dla województwa dolnośląskiego). 

Celem ogólnopolskiego konkursu było wyłonienie najlepszej drużyny - w każdym z województw naszego kraju - która wy-
kazała się najwyższym poziomem wiedzy na temat Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Składał się on z dwóch eta-
pów. Pierwszy polegał na udziale w internetowym quizie z wiedzy on-line, zaś finał odbył się w formie turnieju pytań roze-
granego podczas imprezy plenerowej "Fundusze Europejskie. Pol-
ska korzysta" na wałbrzyskim rynku. 

O nagrodę główną - wyjazd do Brukseli - walczyło 10 drużyn z całe-
go województwa. 

Pięcioosobowa drużyna z klasy IV "a" TE - Karolina Felik, Karolina 
Dąbrowska, Paulina Kaliszewska, Paulina Misiak oraz Paulina So-
larska - po zaciętej rywalizacji z dziewięcioma innymi drużynami 
z Dolnego Śląska zajęła VI miejsce. 

Grupa przygotowywała się do "europejskich" zmagań pod opieką 
pani Anny Litwiniec. 

Gratulujemy!      
                             Anna Litwiniec 

„EUROMANIA” - NASI UCZNIOWIE W ŚRODKU STAWKI! 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W POLKOWICACH W FINALE AKCJI „DONIEŚ NA SĄSIADA” 

 Do finałowego głosowania w konkursie filmowym 
"Nowoczesna edukacja" zakwalifikował się uczeń naszej 
szkoły - Michał Motyl z klasy 2a TI. 

Celem konkursu było wyłonienie autora najlepszego filmu 
pokazującego szkołę przyszłości i nowoczesną edukację. 
Nadesłane na konkurs filmy oceniało jury konkursu oraz 
internauci. 

KONKURS „NOWOCZESNA EDUKACJA” - FILM NASZEGO UCZNIA W FINALE!  

 5 listopada 2013 roku rozpoczęło się głosowanie w akcji "Donieś na sąsiada". Do finałowej piątki organizator zakwa-
lifikował Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach! 

Celem akcji "Donieś na sąsiada" jest uświadomienie Polakom, wbrew panującym opiniom, jak wiele instytucji i osób w nich 
pracujących jest zaangażowanych w działania obywatelskie. Tym sposobem organizator (Punkt Kontaktowy Europa dla 
Obywateli) chce zwrócić uwagę na to, jak ważna jest aktywność społeczna oraz zachęcić do niej. Jednocześnie akcja ma po-
móc organizacjom już działającym na tym polu w promocji swoich działań, rozwijaniu potencjału i rozszerzeniu swojej ak-
tywności.  

Głosowanie internautów na zwycięzcę plebiscytu trwało – poprzez 
Facebooka – do 20 listopada 2013 roku. 
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PROJEKT „GRANICE EUROPY”  

 9 października 2013 roku w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyła się debata 
szkolna pod nazwą „Granice Europy”. 

Debata stanowi część programu „Granice 
Europy”, realizowanego we współpracy Ze-
społu Szkół w Polkowicach z Regionalnym 
Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej we 
Wrocławiu. W ramach wyżej wymienionego 
programu do końca roku 2013 odbędą się w 
naszej szkole wykłady historyczne i szkole-
nia dotyczące między innymi protokołu dy-
plomatycznego. 

Na debatę przewidziano dwie godziny lek-
cyjne. Zostali na nią zaproszeni uczniowie 
realizujący zakres rozszerzony z przedmiotu 
wiedza o społeczeństwie (z klasy II a LO, II b 
LO i II c LO) oraz przedstawiciele innych 
klas Liceum Ogólnokształcącego i Techni-
kum. Po przywitaniu gości przez pana 
Krzysztofa Górskiego, wicedyrektor Zespołu 

Szkół ds. Liceum Ogólnokształcącego, pani Jolanta Rubiś-Kulczycka, wygłosiła krótką mowę okolicznościową. 

Sama debata, prowadzona przez dra Adama Cianciarę (konsultanta ds. międzynarodowych), miała charakter otwartej dysku-
sji, podczas której uczniowie musieli zmierzyć się z wieloma, często kontrowersyjnymi pytaniami z zakresu polityki, religii 

czy kulturowości. Rozmowy wywołały wiele emocji, dzięki czemu zrealizo-
wany został główny cel spotkania: zrozumienie skomplikowanej natury 
omawianych kwestii i zmuszenie do zastanowienia się nad problemami 
stojącymi przed współczesną Europą. 

  

 20 listopada w czytelni Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej 
Europy w Polkowicach, odbyło się  drugie spotkanie w obecnym roku 
szkolnym w ramach wyżej wymienionego projektu.  Tym razem spotkanie 
zorganizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Między-
narodowej we Wrocławiu trwało aż pięć godzin lekcyjnych. Miało ono cha-
rakter szkolenia i debaty. Szkolenie dotyczyło podstawowych technik nego-
cjacji, tak ważnych na dzisiejszym rynku pracy. Debata natomiast odnosiła 
się do pytania zasadniczego: Czy Europa w dalszym ciągu powinna pozo-

stać zjednoczona? Jej celem było zainteresowanie młodych ludzi problematyką międzynarodową oraz uświadomienie im, że 
pozornie odległe kwestie mają wpływ na Europę oraz na ich samych. Omawiana podczas debaty problematyka przedstawia-
na była z perspektywy globalnej. Na-
cisk kładziony był na długofalowe, 
globalne bądź ponadregionalne proce-
sy, takie jak kryzys gospodarczy, inte-
gracja europejska czy zderzenie kultur. 
W spotkaniu zorganizowanym przez 
Pana Krzysztofa Górskiego,  prowa-
dzonym przez dr Adama Cianciarę,  
brały udział: grupa z przedmiotu roz-
szerzonego - wiedza o społeczeństwie 
(uczniowie klasy II a LO, II b LO, II c 
LO) oraz klasa I c LO o profilu prawni-
czym.  

Krzysztof Górski  



Wydarzyło się…, czyli z życia szkoły 

 11 października 2013 roku w sali konferencyjnej odbyła 
się kameralna uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodo-
wej. Szkolne Koło Wolontariatu - pod kierunkiem pani Jadwigi 
Beresteckiej - przygotowało dla Dyrekcji, grona pedagogicznego 
i pracowników szkoły program artystyczny, na który złożyły się 
występy wokalne, humorystyczne scenki o tematyce szkolnej 
i życzenia skierowane pod adresem zebranych. 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy, 
Pan Zbigniew Gołębiowski, podziękował wszystkim za trud 
i życzył satysfakcji z wykonywanej pracy. 

Następnie wręczył Nagrody Dyrektora nauczycielom, pracow-
nikom administracji i pracownikom obsługi. 

Życzenia wszystkim obecnym złożył także Pan Wojciech Łabudziński, Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców, która 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej ufundowała słodki poczęstunek. 

Nad sprawną obsługą uroczystości czuwały tego dnia uczennice klasy II i III Technikum Hotelarskiego. 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W POLKOWICACH  
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PRÓBNE EGZAMINY MATURALNE  

 Próbna Matura z OPERONEM to coroczny projekt, w ramach którego ucznio-
wie klas maturalnych sprawdzają swoje przygotowanie do matury. W bieżącym roku 
szkolnym w dniach 26—29.11.2013  młodzież klas III LO i IV T głowiła się, jak po-
prawnie rozwiązać zadania z polskiego, matematyki, języków, biologii, chemii 
i wszystkich innych przedmiotów, które zamierzają zdawać na maturze. W tym roku 
po raz ostatni przedmioty dodatkowe zdawane będą na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym.  
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RUSZYŁO SZKOLNE RADIO! 

 12 listopada 2013 roku w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy ruszyło nadawanie audycji radiowej. 
Prowadzącymi są uczniowie klasy II "b" Liceum Ogólnokształcącego: Łucja, Bartek i Marcin. Redaktorów naszego radia mo-
żemy usłyszeć każdego dnia w godz. 13.20-13.45 (podczas długiej przerwy). 

Wszelkie uwagi bądź propozycje odnośnie audycji prosimy kierować na e-mail: naszeszkolneradio@wp.pl lub do opiekuna 
Samorządu Uczniowskiego - pani Jadwigi Beresteckiej. 

WYSTAWA „CZEGÓŻ TO UCZNIOWIE W KSIĄŻKACH NIE ZOSTAWILI” 

 Od 21 października do 15 listopada br. w bibliotece szkolnej można było obejrzeć w szkole nietypową wystawę 
pt. „Czegóż to uczniowie w książkach nie zostawili” przygotowaną przez bibliotekarzy. Na wystawę składały się „zakładki” 
zostawione przez czytelników w wypożyczanych książkach. Znalazły się wśród nich m.in.: widokówki, rysunki, notatki 
z lekcji, recepty, bilety, ulotki, wizytówki, kartki z ocenami, a nawet spinka, ołówek, chusteczka, wacik kosmetyczny  
i własnoręcznie wykonana walentynka. Wiele osób na pewno odnalazło wśród zgromadzonych rzeczy swoją własność.  Wy-
stawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli i była pretekstem do tego, aby przyciągnąć do bi-
blioteki osoby, które najczęściej omijają ją z daleka. 

KONKURS RADY RODZICÓW  

 RADA RODZICÓW  to organ szkolny, który reprezentowany 
jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wcho-
dzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych 
wyborach. RADA jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie 
wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi 
kształcenia oraz funkcjonowania. Może występować z różnymi wnioska-
mi oraz opiniami do dyrektora oraz rady pedagogicznej. Może też groma-
dzić różne fundusze w celu wspierania działalności szkoły. 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW ZS: 

Wojciech Łabudziński - przewodniczący 

Ewa Bzik                                                                

Danuta Kaczmar                                                            

Krystyna Grajewska 

Maria Ilkiewicz  

 
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursu ogłoszonego przez 
Radę Rodziców działającą w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej 
Europy w Polkowicach  



Wydarzyło się…, czyli z życia szkoły 

 Znamy już ostateczne wyniki XVII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Srebrna Muza”, organizowanego 
przez Polkowickie Centrum Animacji. 

Jury - w składzie: Krzysztof Grębski, Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek, Agnieszka Marciniak - po obejrzeniu prezentacji 
uczestników konkursu w kategorii klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogłosiło następujący werdykt:  
 
• I miejsce: Anna Bajon z Gimnazjum nr 1 w Polkowicach - opiekun artystyczny: Dorota 
Skowyra;  
• II miejsce: Sebastian Klita z Gimnazjum nr 1 w Polkowicach - opiekun artystyczny: Joan-
na Glapińska;  
• III miejsce: Katarzyna Ćwian z Gimnazjum nr 2 w Polkowicach - opiekun artystyczny: 
Magdalena Beller; 
• wyróżnienie: Oktawia Kurt z Zespołu Szkół w Polkowicach - opiekun artystyczny: Ewa 
Dudziak-Gaj. 

        Gratulujemy!  

„SREBRNA MUZA” 2013 - WYRÓŻNIENIE DLA OKTAWII KURT!  
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Oktawia Kurt 

„PÓŁMETEK” - JAK ZABAWA, TO ZABAWA … 

 Półmetek to impreza organizowana z okazji osiągnięcia poło-

wy określonego szczebla edukacji. W naszej szkole uczennice i ucznio-

wie klas II LO i klas III T  świętowali połowinki w restauracji „Relaks” 

w Polkowicach. Zabawa była wyśmienita, co widać na załączonych 

zdjęciach. 



Wydarzyło się…, czyli z życia szkoły 

26 listopada 2013 roku w naszym mieście rozpoczęły się V polkowickie Prezentacje "Niepełnosprawni Sprawnym". W tym 

roku Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach został współorganizatorem tej cyklicznej imprezy. 

 26 listopada w naszej szkole została otwarta wystawa uczest-

ników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Część oficjalną prowadziła za-

stępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego - Patrycja Szkyr-

pan pod opieką pani Jadwigi Beresteckiej. Po powitaniu głos zabrała 

kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, pani Edyta Pędzisz, która w 

formie prezentacji przybliżyła naszym uczniom działalność oraz suk-

cesy uczestników WTZ. Aby zachęcić uczniów Zespołu Szkół do zwie-

dzania wystawy, pani kierownik ufundowała dla każdej klasy słodki 

upominek. 

 29 listopada to kolejny dzień V polkowickich Prezentacji "Niepełnosprawni Sprawnym". W tym dniu Szkolne Koło 

Wolontariatu pod opieką pani Jadwigi Beresteckiej udało się do kina na koncert niepełnosprawnej wokalistki dawnego ze-

społu Varius Manx – Moniki Kuszyńskiej. Nasze dziewczęta (z klasy II "c" LO – Dorota Rachwalska, II "b" LO – Katarzyna 

Jantos, III "a" TE – Patrycja Romańczuk) wykonały przepiękny recital piosenek Moniki Kuszyńskiej, czym oczarowały nie 

tylko znaną wokalistkę, ale także wszystkich zaproszonych gości. 2 grudnia to kolejny ważny dzień, poświęcony edukacji 

i profilaktyce. W polkowickim Aquaparku odbywały się spotkania z młodzieżą pod hasłem ,,Skok... i po skoku. Profilaktyka 

niepełnosprawności. Życie po skoku". Uczniowie naszej szkoły mieli okazję do tego, aby przyjrzeć się pokazowi ratownictwa. 

W sali fitness ratownicy medyczni z polkowickiego pogotowia omawiali zasady pierwszej pomocy. Była także krótka prelek-

cja na temat konsekwencji ryzykownego skoku do wody.  

 3 grudnia 2013 roku to już ostatni dzień V polkowickich Prezentacji "Niepełnosprawni Sprawnym", odbywający się 
w hali sportowej przy SP-2. Zgodnie z tradycją jest to dzień sportu, w którym osoby niepełnosprawne przedstawiają zapro-
szonym gościom swoje sportowe umiejętności. Dziewczęta ze Szkolnego Koła Wolontariatu (pod opieką pani Jadwigi Bere-
steckiej) bardzo mocno wspierały przygotowania do tego przedsięwzięcia. Dbały o poczęstunek dla zaproszonych sportow-
ców, kierowały na miejsca przybyłych gości oraz pomagały w przygotowaniu boiska do rozgrywek.  

V POLKOWICKIE PREZENTACJE „NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNYM” 
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Wydarzyło się…, czyli z życia szkoły 

Na szczególną uwagę zasługują rozgrywki goalballowe, w których udział wzięli również ucz-
niowie Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Po zaciętych rozgryw-
kach zajęli III miejsce w goalballu i tym samym zdobyli puchar ufundowany przez prezesa po-
lkowickiego stowarzyszenia Skorpion. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. 

Jadwiga Berestecka  
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„NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNYM” - DZIEŃ SPORTU 

„Kiedy jesteś osobą 

niepełnosprawną, masz 

więcej okazji, aby 

przekraczać granice 

własnych możliwości. Bo 

masz tych granic 

znacznie więcej.” 

 11 grudnia 2013 roku została zakończona 

akcja "Góra Grosza", w której od lat uczestniczy na-

sza szkoła. Uczennice z Samorządu Uczniowskiego 

i Szkolnego Koła Wolontariatu skrupulatnie policzy-

ły wszystkie monety polskie i zagraniczne. W tym 

roku zebraliśmy 262 zł.  

Serdecznie dziękujemy! 

„GÓRA GROSZA” 

19 grudnia 2013 roku poznaliśmy laureatów Konkursu na prezentację multimedialną dotyczącą zawodów, w których kształ-
ci nasze Technikum. 

Jury w składzie:  
1. Małgorzata Majewska-Greń – przewodnicząca,  
2. Janusz Szmołda,  
3. Małgorzata Walewska–Szulc,  
4. Stanisław Wrzos  
po zapoznaniu się z 28 prezentacjami postanowiło przyznać wyróżnienia następują-
cym uczniom:  
• Wojciech Rydzanicz - kl. I "a" TE - prezentacja: technik ekonomista;  
• Martyna Słowińska - kl.I "b" LO - prezentacja: technik hotelarstwa;  
• Karol Pikor - kl. III "a" TI - prezentacja: technik informatyk;  
• Kornelia Przyczyna - kl. I hor - prezentacja: technik organizacji reklamy.  
 

Uroczyste rozdanie nagród, dokonane przed dyrektorów szkoły i Banku Zachodnie-
go WBK (sponsora konkursu), odbyło się 20 grudnia 2013 roku.  

Upominki otrzymali również opiekunowie laureatów - pani Ewa Kowalik i pani 
Beata Zaraś.  

Serdecznie gratulujemy! 

KONKURS NA PREZENTACJĘ ROZSTRZYGNIĘTY!  



DOLNOŚLĄSKIE MECZE MATEMATYCZNE 

Wydarzyło się…, czyli z życia szkoły 

 Fundacja Matematyków Wrocławskich powstała w czerwcu 2007 roku. Jej fundatorem jest ówczesny dziekan Wy-
działu Matematyki i Informatyki UWr prof. Tomasz Rolski. FMW kontynuuje działalność Fundacji Stypendialnej Matematy-
ków Wrocławskich z lat 1991-2007. 

Jednym z podejmowanych działań Fundacji jest organizowanie konkursów matematycznych  dla dzieci i młodzieży, np. 
DOLNOŚLĄSKICH   MECZÓW   MATEMATYCZNYCH. 

Kilka słów historii: 

„Mecze matematyczne były popularną formą prezentacji dorobku naukowego matematyków okresu renesansu. Najsłynniej-
sze odbywały się we Włoszech w XVI w. Brało w nich udział dwóch uczonych. Polegały na publicznym przekazaniu sobie 
przez zawodników zestawów zadań (np. 30) oraz umówieniu na następne spotkanie za jakiś czas (np. za 4 tygodnie). 
Na drugim spotkaniu każdy przedstawiał rozwiązania zadań przeciwnika. Zwycięzcą zostawał ten, kto zrobił więcej zadań. 
Zwyczajową nagrodą było fundowanie przez przegranego obiadu dla tylu przyjaciół wygrywającego, ile wynosiła różnica 
liczby rozwiązanych przez nich zadań. W naszych meczach jest trochę inaczej”. 

Dolnośląskie Mecze Matematyczne odbywają się od roku 2001.  

 Uczniowie Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach uczestniczą w meczach od samego 
początku. Warto wrócić do wspomnień ze wszystkich rozgrywek. Może uda się w następnych artykułach o nich napisać. 
W tej chwili pragnę w kilku zdaniach opisać przebieg tegorocznych rozgrywek.  

 W rundzie eliminacyjnej drużyna ZS w Polkowicach spotkała się z drużynami Liceum Ogólnokształcącego w Gó-
rze, II LO w Głogowie oraz I LO w Głogowie. Pierwszy mecz, niestety przegrany,  rozegraliśmy w Górze. Zawiodła strate-
gia, a ona w meczach odgrywa dużą rolę. Być może nasi uczestnicy meczu nie docenili uczniów LO w Górze. Matematyka 
dla uczniów tej szkoły jest bardzo ważna i do tradycji należy osiąganie wysokich wyników w konkursach i egzaminach. 
Drugi mecz udało się nam wygrać z wynikiem 15 : 13. Trzeci mecz z I LO w Głogowie potwierdził dobrą kondycję naszej 
drużyny. Wynik 36 : 29 , wygrana naszej szkoły, zaskoczyła nie tylko opiekuna Elżbietę Paluch, ale także gości z Głogowa. 
Ten mecz zapadnie w pamięci nie tylko ze względu na wygraną, ale także z powodu atmosfery meczu, wzajemnego szacun-
ku i poszanowana wiedzy i umiejętności przeciwnika.   
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„Mecze są nie tylko ciekawym konkursem, ale niezwykłą okazją do uczenia się matematyki, rozwijania umiejętności 

argumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań i znajdowania w nim luk i błędów. Uczą też 

współpracy w grupie.” 

Łucja Ryjo 

kapitan zespołu 

Ważną funkcję w drużynie pełni kapitan. W obu wygranych meczach drużynie naszej szkoły 

przewodziła uczennica klasy II b LO – Łucja Ryjo.  

To kapitan decydował o składzie drużyny, o strategii zadawania zadań i w znacznej mierze od 

niego zależy wynik meczu.  W meczach grali: Joanna Kawa, Radek Żelawski, Piotr Mu-
rawski, Paulina Misiak, Bartosz Sydorów, Daniela Uchryńczuk, Marcin Szeptun, 
Dawid Bigaj, Piotr Fiedeń, Piotr Misiak i inni.   

W tegorocznej edycji, mimo wygranych dwóch meczów, skończył się nasz udział w dalszych 
rozgrywkach. O przejściu do dalszych rozgrywek decydowały małe punkty, a tych, niestety, 
nie mieliśmy najwięcej. Mimo to naszej drużynie należą się słowa pochwały i gratulacje.  

 Elżbieta Paluch 



Wydarzyło się…, czyli z życia szkoły Str. 19 

Rok 2013/3 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W ZESPOLE SZKÓŁ W POLKOWICACH  

 6 grudnia - jak co roku - uczniów naszej szkoły odwiedził św. Mikołaj. Oprócz radości i słów otuchy przyniósł 
wszystkim słodkie upominki, które zostały ufundowane przez Radę Rodziców. 

W dniu 16 grudnia 2013 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty arty-
styczne,  poświęcone przygotowaniu stroików i dekoracji świątecz-
nych. Zajęcia prowadziła pani Iwona Marciniak. 

 Po raz pierwszy w dziejach szkoły mogli w nich brać udział 
nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również uczniowie gimnazjum 
nr 1 i nr 2 w Polkowicach. 

I. Marciniak 

STROIKI  NA BOŻE NARODZENIE!  

TEGO JESZCZE NIE BYŁO! - KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

 Po raz pierwszy w dziejach Zespołu Szkół  w dniu 19 grudnia 2013 r. uczniowie z klasy 2b zorganizowali kiermasz 
świąteczny. Podczas kiermaszu można było zakupić różnego rodzaju przedmioty, związane tematycznie ze świętami Boże-
go Narodzenia: kolorowe kartki świąteczne, bombki z papieru i z cekinów, kule ozdobne, choinki z barwnych piórek, 
drzewka i stroiki wykonane z szyszek, gwiazdki…. Nie zabrakło również pysznego ciasta, upieczonego przez uczennice 
z klasy 2b. 

Prace uczniów cieszyły się dużym powodzeniem: niektóre prace zostały zarezerwowane jeszcze przed 
kiermaszem! Przedmioty zostały wykonane przez uczniów podczas zajęć artystycznych, prowadzo-
nych przez panią Iwonę Marciniak. 

 Na uwagę zasługuje fakt, iż zarobione przez uczniów pieniądze zostaną przeznaczone na 
wyjazd do  Muzeum Narodowego  i  Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz na zakup materiałów 
do dalszych prac plastycznych.       

I. Marciniak 



Wydarzyło się…, czyli z życia szkoły 

 „Szkolny Konkurs  na Najpiękniejszy Stół Wigilijny” już za nami. Jak co roku brali 
w nim udział uczniowie III klasy Technikum w zawodzie technik hotelarstwa. Stoły oceniali 
ich młodsi i starsi koledzy „po fachu” oraz Dyrekcja Szkoły i grono pedagogiczne.  

W tym roku Konkurs wygrał stół nr 4. Wykonały go: Katarzyna Bujak, Izabela Rebij, Marta  

Kikut, Anna Gabryś. 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie Technikum w zawo-
dzie technik hotelarstwa przygo-
towali wigilijne spotkanie dla nauczycieli, które odbyło się w sali pomarańczowej Zespołu 
Szkół. Pięknie udekorowane stoły i profesjonalna obsługa to ich znak rozpoznawczy.  

 

NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ WIGILIJNY 

Str. 20 

ZS Kurier Szkolny 

Sala pomarańczowa 

Grzecznie                   i z pazurem 



 W ostatnim dniu przed przerwą świąteczną w szkole było bardzo uroczyście. Rano kadra pedagogiczna, pracowni-
cy administracji oraz obsługi  spotkali się na Wigilii Szkolnej. Spotkanie otworzył Dyrektor Zespołu Szkół w Polkowicach - 
Pan Zbigniew Gołębiowski, odebrał z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju i złożył wszystkim zebranym życzenia świą-
teczno-noworoczne. 

Kolejnym punktem był koncert kolęd w wykonaniu uczniów naszej szkoły.  

Po zakończeniu spotkania uczniowie wraz z wychowawcami udali się do wyznaczonych sal na Wigilie Klasowe  

 

WIGILIA W ZESPOLE SZKÓŁ 
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Autor: Karol Pikor 

Niech się spełnią świąteczne życzenia, 

te łatwe i trudne do spełnienia. 

Niech się spełnią te duże i te małe, 

te mówione głośno lub wcale. 

Niech się spełnią te wszystkie krok po kroku, 

niech się spełnią w Nowym Roku!  



Programy unijne 

W bieżącym roku szkolnym kontynuowany jest w naszej szkole  projekt 

„BĄDŹ KOWALEM SWOJEGO LOSU – PROGRAM ROZWOJOWY 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POLKOWICACH” 
 

Celem głównym projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach poprzez realizację 
programu rozwojowego dostosowującego zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne do indywidualnych potrzeb uczniów. 

Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego organizowane są następujące zajęciach dodatkowe: 

1. Warsztaty „Będę mistrzem” – warsztaty uczenia, podczas których młodzież poznawać będzie techniki i metody uczenia 
się, doskonalić pamięć i koncentrację oraz umiejętności wyboru i planowania swojej drogi zawodowej. Warsztaty prowadzo-
ne są przez trenerów Szkoły Szybkiego Czytania i Technik Uczenia się TUBAJ oraz doradcę zawodowego Iwonę Parzu-
chowską. 

2. Matematyka dla wszystkich – zajęcia mające na celu wyrównanie braków w zakresie wiadomości i umiejętności z mate-
matyki. Prowadzący: Manuela Hołubniak, Katarzyna Rajko. 

3. Koła „Repetitia” – zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do matury z języka polskiego. Prowadzący: Ewa Dudziak-Gaj, 
Daria Grabowska. 

4. Klub „Aktywni w środowisku” – warsztaty ekologiczno-przyrodnicze, kształtujące umiejętność interdyscyplinarnego 
myślenia i rozumowania. Prowadzący: Ewelina Kretowicz. 

5. Klub biologa – zajęcia uzupełniające wiedzę i umiejęt-
ności z biologii oraz przygotowujące do matury. Prowa-
dzący: Irena Kuźma. 

6. Matematyka dla wszystkich – zajęcia uzupełniające 
wiedzę i umiejętności z matematyki oraz przygotowujące 
do matury. Prowadzący: Elżbieta Paluch. 

7. Koło języka angielskiego – zajęcia przygotowujące do 
matury z języka angielskiego i rozwijające sprawności ję-
zykowe. Prowadzący: Daniel Kiewro, Janusz Kędzior. 

8. Klub historyka – zajęcia uzupełniające wiedzę i umiejęt-
ności z historii oraz przygotowujące do matury. Prowa-
dzący: Danuta Zaguła. 

9. Klub 10 Muz – zajęcia literacko-filmowe, rozwijające 
zainteresowania uczniów. Prowadzący: Ewa Dudziak-Gaj, 
Daria Grabowska. 

10. Warsztaty teatru „Anty-dotum” – warsztaty teatru 
szkolnego. Prowadzący: Piotr Mosoń 

 

 

 

 

Więcej na stronie : http://www.zs.polkowice.pl/PROJEKT-
POKL/index.php 
option=com_content&view=featured&Itemid=435 

 

„BĄDŹ KOWALEM SWOJEGO LOSU …” 
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Programy unijne 

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach kontynuuje realizację 
projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II". 

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Ślą-
ska poprzez realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe zgodnie z potrzebami rynku 
pracy. 

Projekt realizowany jest jako projekt systemowy przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego - Wydział Eduka-

cji i Nauki oraz Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu jako głównego 
realizatora. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. 

W ramach projektu funkcjonują poniższe zajęcia i działania: 

I. Dla Technikum 

1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: 

– Piękny jest nasz język ojczysty. 

– Znajomość języka angielskiego oknem na świat. 

– Znajomość języka niemieckiego oknem na świat. 

– Znajomość języka rosyjskiego oknem na świat. 

– Matematyka królową nauk. 

2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 

3. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna: 

4. Efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego: 

– Zajęcia dotyczące planowania kariery zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy. 
 

II. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne: 

– Matematyka królową nauk. 

 

Ponadto w ramach projektu odbywają się m.in. kursy zawodowe, staże i wycieczki zawodoznawcze. 

Szczegółowe informacje  można znaleźć na stronie szkoły: www.zs.polkowice.pl 

Od września 2013 r. nasza szkoła uczestniczy w programie  „Przyroda w Liceum. Opracowanie i wdrożenie progra-

mu nauczania oraz przygotowanie kompletu materiałów do nauczania przyrody.” Liderem projektu jest Educo BSH 
Sp. z o.o., partnerem O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.  

Młodzież klas II realizująca 
przedmiot uzupełniający „Przyroda” 
korzysta z  multimedialnego kurs nau-
czania przyrody opracowanego przez 
zespół projektowy,  zawierającego kilka-
set filmów, animacji, ćwiczeń interaktyw-
nych i innych form graficznych osadzo-
nych w napisanym przystępnym języ-
kiem tekście.  

 

 

 

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU II 
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PRZYRODA W LICEUM ... 



Programy unijne 

 Od września br., w klasie IIa TE oraz IIa TI realizowany jest projekt „Wspomaganie nauczania matematyki  
w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”. 

Projekt jest efektem wieloletnich doświadczeń zarówno firmy GroMar Sp. z o.o., jak i Politechniki Łódzkiej, a współfinanso-
wany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Za realizację projektu w ZS odpowiedzialne są mgr M. Hołubniak 
oraz mgr K. Rajko – uczące w wymienionych klasach matematyki.  

W I półroczu podjęte zostały następujące przedsięwzięcia: 

- Zajęcia dodatkowe w ramach e-zespołu projektowego (prowadzący K. Rajko). 

- E-zajęcia dodatkowe (prowadzący: M. Hołubniak). 

- Videokonferencje z udziałem specjalistów z Politechniki Łódzkiej (2 spotkania). 

- Seminaria internetowe (4 spotkania). 

 Wart  podkreślenia jest fakt, iż jest to projekt pilotażowy. Nasza szkoła znalazła się w gronie 40 szkół z terenu całej 
Polski. Przystąpienie do projektu poprzedzone było bardzo szczegółową weryfikacją.  

Korzyści wynikające z przystąpienia do projektu: 

- pogłębienie wiedzy matematycznej, 

-  rozwijanie umiejętności  zdobywania wiedzy on-line poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz webinariach 
 (seminariach internetowych i videokonferencjach)  

Uczniowie zainteresowani  są nowatorskim podejściem do zdobywania i rozwijania wiedzy (webinaria), chętnie uczestniczą 
w spotkaniach.  

M. Hołubniak 

„Wspomaganie nauczania matematyki  w Technikum …” 
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„STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE …” 

 W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach realizowany jest 
projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. Uczestnikami projektu mogą 
być uczniowie Technikum w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa. 

W ramach projektu zrealizowane zostaną ośmiotygodniowe staże. Na miejsce stażu wybrane zostało miasto Portsmouth 

w Wielkiej Brytanii. Zespół Szkół w Polkowicach skieruje tam 18 uczniów w celu odbycia staży zawodowych, chcąc za-
pewnić im lepszy start w życie zawodowe w wymiarze standardów europejskiego rynku pracy. 

Naszym Partnerem jest angielska firma TRAINING VISION, zajmująca się rozwojem międzynarodowych projektów mobil-
ności. Poza organizowaniem praktyk zawodowych w bardzo różnych dziedzinach, firma organizuje także wizyty studyjne 
i zajęcia społeczno-kulturalne. Misją firmy jest zapewnienie miejsc praktyk i staży na wysokim poziomie, co zwiększy per-
spektywy kariery i rozwoju osobistego uczestników. Partner zobowiązał się do przygotowania programu kulturalnego, 
który umożliwi uczniom poznanie kraju goszczącego, jego historii, kultury i tradycji. 

Główne cele projektu: 

1. Realizacja treści i umiejętności zawartych w kwalifikacjach przypisanych do poszczególnych zawodów (technik ekonomi-
sta, technik informatyk, technik hotelarstwa), przewidzianych do realizacji przez MEN w ramach praktyk zawodowych 
według standardów unijnych i specyfiki Wielkiej Brytanii. 

2. Nabycie kompetencji językowych dotyczących specyfiki branży ekonomicznej, informatycznej, hotelarskiej. 

3. Opanowanie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach dnia codziennego. 

4. Dopasowanie specyfiki firmy/organizacji zawodowej do potrzeb indywidualnych ucznia według wybranego zawodu. 

5. Poznanie zasad kultury i obyczajów biznesowych firmy i dnia codziennego społeczności Wielkiej Brytanii. 

6. Poznanie zależności administracyjnych funkcjonowania firmy w państwie. 

7. Zapoznanie się z podziałem administracyjnym Wielkiej Brytanii. 

8. Poznanie zasad tworzenia własnego biznesu na gruncie Wielkiej Brytanii. 

9.Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z pracodawcą, kontrahentem i społecznością lokalną Wielkiej Brytanii. 

10. Poznanie dialektów poszczególnych regionów. 



Programy unijne 

 Wyjazd do Wielkiej Brytanii planowany jest w terminie 14.06.-10.08.2014 r. Uczniowie wyjadą na staż z dwoma 
opiekunami. Wyjazd poprzedzony będzie przygotowaniem językowym, pedagogicznym i kulturowym uczestnika. Ucznio-
wie otrzymają również kieszonkowe. 

 Staż będzie monitorowany przez obydwu partnerów, a po jego zakończeniu dokonana zostanie ewaluacja. Po po-
wrocie uczniów ze stażu odbędzie się upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów. Efektem stażu będzie przede wszystkim 
uzyskanie dokumentu Europass Mobilność potwierdzającego zdobyte wiadomości, umiejętności i szkolenie zawodowe 
odbyte za granicą. Uczestnicy stażu otrzymają również zaświadczenia od organizacji wysyłającej o praktyce odbytej w Wiel-
kiej Brytanii. 

Koordynatorem projektu jest pani Anna Litwiniec – a.litwiniec@zs.polkowice.pl 

Szczegółowe informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej, w zakładce poświęconej powyższemu przedsię-
wzięciu. 

STAŻ W WIELKIEJ BRYTANII 
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ZNÓW BYLIŚMY W POLANICY ZDROJU…. 

 W dniach 9-11 października 2013 roku 24 uczennice z klasy II i III Technikum w zawodzie technik hotelarstwa 
uczestniczyły w warsztatach w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju (w ramach projektu "Modernizacja 
Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II").   

Podczas warsztatów dziewczyny uczyły się gotować, parzyć kawę, nakrywać stoły, obsługiwać gości  
w recepcji, były też warsztaty z komunikacji interpersonalnej. 

Dodatkowymi atrakcjami były spacery po mieście, wypad na tor saneczkowy oraz wyjazd do kina w Kłodzku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnie rzecz ujmując, połączono przyjemne z pożytecznym. 
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WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE - KARPACZ 

 W październiku 2013 roku klasa III ht udała się na wycieczkę zawodoznawczą do Karpacza. Tym razem celem wy-
jazdu były górskie hotele. Uczniowie odwiedzili Kompleks Wczasowo-Sanatoryjny "Sandra", położony w samym centrum 
miasta, w dolinie Łomnicy.  

Kolejnym obiektem był Hotel "Gołębiewski", zbudowany na wysokości 
około 800 m n.p.m., u podnóża najwyższego szczytu Karkonoszy – 
Śnieżki.   

 
Podczas wycieczki uczniowie poznawali specyfikę obiektów, ich charakter, organizację pracy oraz oferowane atrakcje.  

Kształcenie zawodowe 



Kształcenie zawodowe 

 W listopadzie hotelarze z klasy drugiej i trzeciej mieli okazję doskonalić praktyczne umiejętności obsługi konsu-
menta pod okiem fachowca Pana Andrzeja Winnika – kierownika restauracji w AQUA HOTELU w Polkowicach. 

Uczniowie doskonalili umiejętności nakrywania do stołu, serwowania dań, zbierania brudnej zastawy, noszenia czterech 
talerzy i rozpoznawania szkła i sztućców. 

WARSZTATY W AQUA HOTELU 
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CHOINKOWO 2013 – GALERIA CUPRUM ARENA 

 W tym roku Nasza Szkoła uczestniczyła w Galerii Cuprum Arena 

w Lubinie w Konkursie Choinkowo 2013.  Uczniowie klasy czwartej Techni-

kum w zawodzie technik hotelarstwa przygotowywali wystawę stołów wigilij-

nych przy współpracy sklepu HOME & YOU, który wypożyczył nam wszyst-

kie akcesoria do aranżacji tych stołów. Można było popuścić wodze fantazji, bo 

było z czego wybierać. 

 Już w trakcie prac stoły cieszyły 

się dużym zainteresowaniem 

klientów galerii.  
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PODRÓŻE KSZTAŁCĄ 

 28 wycieczek jednodniowych, 2 wycieczki kilkudniowe, 2 obozy naukowe. 703 osoby na wycieczce jednodniowej (niektórzy 

uczestniczyli w wycieczkach kilka razy) 38 osób na wycieczkach kilkudniowych. Wrocław, Poznań, Legnica, Lubin, Karpacz, Złotoryja, 

Praga - oto miejsca, które odwiedziliśmy. Salon maturzystów, kino, teatr, wycieczka zawodoznawcza, przyrodnicza, turystyczna. 

To  kilka danych statystycznych dotyczących wycieczek szkolnych. 

 25 listopada br., klasy I, II a w zawodzie technik ekonomista pod opieką p. Małgo-

rzaty Walewskiej- Szulc, p. Anny Litwiniec oraz p. Izabeli Górnackiej, udały się na wy-

cieczkę do Złotoryi. Podczas wycieczki młodzież zwiedzała fabrykę bombek w Złotoryi. 

Jest to jeden z największych takiego typu obiektów, a bombki produkowane w tej fabryce 

sprzedawane są głównie na rynki zagraniczne. Młodzież poznała tajniki produkcji najpopu-

larniejszych ozdób choinkowych. Wycieczka była podzielona na cztery etapy. Pierwszy etap 

powstania bombki to jej dmuchanie. Odbywa się to w specjalnej dmuchalni szkła. Bombce nadaje się wtedy kształt. Srebrzenie stanowi 

kolejny etap produkcyjny, w którym bombka (jeszcze przezroczysta) uzyskuje podkład potrzebny do dalszych kroków procesu dekoracji. 

Taka wysrebrzona od środka bombka trafia do lakierni. Na tym etapie szklane ozdoby choinkowe nabierają różnorakich kolorów, 

np. czerwonych, niebieskich, różowych, zielonych, a nawet czarnych — wszystko na życzenie klienta. 

M. Walewska 

Gdzie byliśmy?, co zwiedziliśmy? – chyba łatwiej odpowiedzieć na pytanie gdzie nas nie 

było. Nove Mesto, Stare Mesto, Mala Strana, Hradcany, Letna – to dzielnice, które prze-

szliśmy wszerz i wzdłuż. Kolejne odcinki na mapie miały nie więcej niż 7,5 cm, później 

krótki odpoczynek i dalej przed siebie. Dziennie pokonywaliśmy mnóstwo kilometrów. 

Do hostelu wracaliśmy na kolację, później jeszcze wieczorny spacer – tradycyjnie na Most 

Karola - i nareszcie odpoczynek w hotelowym pokoju. Oczywiście mowa o wycieczce do 

Pragi, na którą wybrała się klasa 3ai. 

E. Kowalik 

Wycieczki szkolne 

ZŁOTORYJA 

PRAGA 



Edukacja humanistyczna 

 Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami uczestniczek obozu naukowego (humanistyczno-teatralnego) 
w Przemkowie, który odbył się w dniach 28-30.10.2013 r. 

Trzydniowe łamanie głów w Przemkowie 

Dzień 1 

Około godziny 9.00 byliśmy na miejscu. Do 10.00 
trwały sprawy organizacyjne: zakwaterowanie, 
zapoznanie się z regulaminami itp. Równo ze 
wskazówkami zegara zaczęliśmy ostrą pracę mó-
zgów. Pierwsze na zajęciach przywitały nas panie 
ze szkoły szybkiego czytania i technik uczenia się. 
Kurs ten miał trwać przez wszystkie dni pobytu 
w Przemkowie, a odbywał się w ramach projektu 
„Bądź kowalem swojego losu ...”. Zajęcia nosiły 
nazwę „BĘDĘ MISTRZEM”. Do godziny 13.00 
zmagaliśmy się z różnego rodzaju zadaniami ma-
jącymi na celu poprawę wydajności naszego rozu-
mienia czytanego tekstu. Po krótkiej, bo tylko 30-
minutowej przerwie, wszyscy z wielkim uśmie-
chem i niezwykłym entuzjazmem spotkaliśmy się na stołówce, w której podano nam obiad. Chwilę później, najedzeni 
i z wielką ochotą wyszliśmy całą grupą na spacer po Przemkowie w celu poznania zabytkowej części miasteczka i jego histo-
rii. Spacer szybko minął, a my już o 16.30 z wielkim zapałem otwieraliśmy swoje umysły. Część z nas, która uczestniczy 
w zajęciach teatralnych, kontynuowała je wraz ze swoim opiekunem, a cała reszta pilnie uczyła się i pogłębiała swoją wiedzę 
na lekcjach historii i języka polskiego. Główną tematyką wykładów były czasy stalinowskie, komunizm oraz PRL. 

Po trzygodzinnej pracy spotkaliśmy się wszyscy na kolacji. Następnie znowu w wielkim stylu kontynuowaliśmy zajęcia 
przedmiotowe. Około godziny 21.00 zaczęliśmy maraton filmowy, 
podczas którego zobaczyliśmy „Popiół i diament” w reżyserii An-
drzeja Wajdy oraz „Golgotę Wrocławską” w reżyserii Jana Komasy. 

„Popiół i diament” – pierwszy z filmów wywarł na mnie pozytywne 
wrażenie. Było to „coś” innego, głównie dlatego, że był to film z 1958 
roku, a co za tym idzie – czarno-biały. Poza tym doskonale oddał 
wszystko, co działo się wówczas w Polsce. AK wydaje wyrok na wo-
jewódzkiego sekretarza PPR Szczukę. Jednak dwaj młodzi AK-owcy, 
którzy mają go wykonać, Maciek Chełmicki i Andrzej, omyłkowo 
zabijają kogoś innego. Okazuje się, że Szczuka spędza noc w tym sa-
mym hotelu, co Chełmicki. Chłopak staje przed szansą, a zarazem 
powinnością wykonania rozkazu. Jest 9 maja 1945 roku, w hotelu 
trwa bankiet z okazji zakończenia wojny, Maciek poznaje Krystynę, 
barmankę w hotelowym barze, w której się zakochuje. Walczy w nim 
poczucie bezsensu zabijania, zwłaszcza w obliczu końca wojny, i chęć 
normalnego życia z koniecznością wypełnienia żołnierskiej przysięgi. 

„Golgota Wrocławska” z kolei to wielowątkowy spektakl w formie filmowej, oparty na faktach. Fabuła dotyczy brutalnego 
śledztwa i sfingowanego procesu w latach 1948-1949, w czasie największego terroru komunistycznego. 45 lat później – 
w 1994 roku – młody nauczyciel (postać inspirowana osobą Krzysztofa Szwagrzyka – znanego historyka) pisze doktorat. 
Podczas pracy przez przypadek natrafia w archiwum na nigdy niewysłane listy pożegnalne skazanych na śmierć. Postana-
wia je wysłać, a o ofiarach, m.in. autorach tych listów, zrobić wystawę, co spotyka się z ogromnymi kontrowersjami. Jedno-
cześnie w filmie ukazane jest śledztwo toczące się w latach 1948-1949, podczas którego oficer śledczy Feliks Rosenbaum pró-
buje wymusić przyznanie się do fikcyjnej winy trzech podejrzanych – Henryka Szwejcera, Heinza Gerlicha i Władysława 
Czarneckiego. Jak się okazuje, śledztwo jest dla Rosenbauma trudniejsze niż przypuszczał. Aktorzy pracowali na autentycz-
nych dokumentach – listach skazanych na karę śmierci. Autentyczny jest również list z pogróżkami, który dostał Krzysztof 
Szwagrzyk po napisaniu doktoratu. Prawdziwa jest też scena z telefonem od żony prokuratora, który zmarł po obejrzeniu 
wystawy Krzysztofa. Według mnie, podobnie jak „Popiół i diament”, był to film godny uznania! 

I w ten sposób zakończyliśmy pierwszy dzień intensywnej pracy. Wszyscy grzecznie położyli się spać, z niecierpliwością 
oczekując dnia następnego. 

OBÓZ NAUKOWY W PRZEMKOWIE - RELACJE  
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OBÓZ NAUKOWY W PRZEMKOWIE - DZIEŃ 2 

 Równo o 7.00 byliśmy na nogach. Do 9.00 każdy z nas miał chwilę na poranną toaletę, po czym wszyscy spotkali-
śmy się na śniadaniu. Podobnie jak pierwszego dnia, zaczęliśmy od wykładów z historii i języka polskiego. Dowiedzieliśmy 
się, czym był „Polski Październik”, Czerwiec 1956, Marzec 1968, Grudzień 1970 oraz wydarzenia, które miały miejsce w Pol-
sce aż do 1980 roku. Po zajęciach przyszła pora na dotlenienie mózgu, która trwała aż do obiadu. 

Kolejnym punktem dnia były zajęcia „BĘDĘ MISTRZEM”. Udoskonaliliśmy na nich techniki czytania oraz uczyliśmy się 
żonglowania, które jest jedną z metod koncentracji. W tym samym czasie druga grupa odgrywała swoje role na zajęciach 
teatralnych. W pełnym składzie mogliśmy spotkać się dopiero na kolacji, i tak już zostaliśmy do końca dnia. 

Wieczór spędziliśmy dość nietypowo jak dla nas, a mianowicie na nauce. Przybierała ona różne formy, takie jak oglądanie 
i zapoznawanie się z twórcami lat 70-tych i 80-tych – piosenkarzami i pisarzami. Mogliśmy zobaczyć również plakaty propa-
gandowe, a panie profesorki pomogły nam zrozumieć ich przesłanie. 

Przedostatnią atrakcją tego dnia było mini-przyjęcie urodzinowe naszej koleżan-
ki Adeli, która obchodziła swoje siedemnaste urodziny. W miłej i ciepłej atmos-
ferze świętowaliśmy, śpiewając i jedząc przepyszny tort. Do 23.00 czas spędzili-
śmy na oglądaniu filmu pt. „Rewers” w reżyserii Borysa Lankosza. Akcja filmu 
rozgrywa się w dwóch planach – we wczesnych latach pięćdziesiątych oraz 
współcześnie. Główną bohaterką jest Sabina (Agata Buzek), „szara myszka”, 
która właśnie przekroczyła trzydziestkę. W jej życiu wyraźnie brakuje mężczy-
zny. Matka (Krystyna Janda) wie o tym najlepiej, dlatego próbuje za wszelką 
cenę znaleźć dla swojej córki odpowiedniego kandydata na męża. Całą sytuację 
kontroluje babcia (Anna Polony), ekscentryczna dama o ciętym języku, przed 
którą nie uchowa się żadna tajemnica. W przedwojennej kamiennicy pojawiają 
się kolejni adoratorzy. Żaden z nich nie wzbudza jednak zainteresowania Sabi-
ny. Pewnego dnia, jak spod ziemi, zjawia się uroczy, inteligentny i diabelsko 
przystojny Bronisław (Marcin Dorociński). Jego obecność rozpocznie serię zaskakujących zdarzeń, które ujawnią drugą stro-
nę kobiecej natury... Według mnie, zdecydowanie dobre kino z efektem zaskoczenia! 

W ten sposób minął drugi dzień na obozie naukowym... 

 Standardowo dzień zaczęliśmy pobudką o 7.30, śniadaniem o 8.30, 
a już o 9.00 – sporą dawką historii i polskiego. Tematem wykładów tego 
dnia były przykłady zniewolenia wśród literatów. Przed obiadem odbyli-
śmy spacer, który dobrze nam zrobił. Z optymizmem wróciliśmy do ośrod-
ka wypoczynkowego na obiad, a następnie kontynuowaliśmy warsztaty 
z szybkiego czytania. Następnym punktem programu miało być ognisko 
z kiełbaskami, ale, niestety, pogoda nam nie dopisała. Wieczór spędziliśmy 
na maratonie teatralno-filmowym. Grupa naszych aktorów zaprezentowała 
efekty swojej trzydniowej pracy, a następnie zagłębiliśmy się w film 
pt. „Uwikłanie” w reżyserii Jacka Bromskiego. 

W ekranizacji bestsellerowego kryminału Zygmunta Miłoszewskiego tro-
pem sprytnego mordercy podąża cyniczny komisarz Smolar i nieustępliwa prokurator Agata Szacka. Duet, jaki tworzą, jest 
mieszanką wybuchową nie tylko ze względu na ich temperamenty, ale również z powodu łączącego ich w przeszłości ro-
mansu. Prokurator Szacka, prowadząc najtrudniejsze w swojej karierze śledztwo, dotknie historii, o których od lat krążą 
legendy. Najnowszy thriller w reżyserii Jacka Bromskiego trzyma w napięciu do ostatniej sceny. Okazuje się, że informacja 
jest najpotężniejszą z broni, a wiedza o ludzkich słabościach – najlepszą polisą na życie. „Uwikłanie” to film, który głośno 
mówi o tym, o czym strach rozmawiać nawet szeptem. 

To był nasz ostatni dzień pracy umysłowej w Przemkowie. W czwartek zjedliśmy już tylko śniadanie i około godziny 11.00 
byliśmy w Polkowicach. 

Cały obóz mogę śmiało nazwać sporą dawką wysiłku dla mózgu. Pomimo iż pracy było naprawdę dużo, wydaje mi się, że 
wszyscy świetnie spędziliśmy te trzy dni. Wróciliśmy z głowami pękającymi od wiedzy oraz – co najważniejsze – przekona-
niem, że nie był to zmarnowany czas. Ten wyjazd na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Martyna Popielska, kl. II „c” LO 

Edukacja humanistyczna 

DZIEŃ 3 



Edukacja humanistyczna 

SPĘDŹ Z NAMI WEEKEND!  
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 Człowiek wykształcony, prawdziwy humanista powinien bywać. Bywać w teatrze, operze, kinie i filharmonii. Po-
winien mieć kontrakt z kulturą wysoką. 

 W ramach programu "Weekend z kulturą" jeździmy, oglądamy, rozmawiamy, nabywamy ogłady i stajemy się… 
mądrzejsi. W tym roku szkolnym zaczęliśmy na wesoło od spektaklu "Mayday" w Teatrze Polskim we Wrocławiu, czyli far-
sy o historii londyńskiego taksówkarza bigamisty, któremu udaje się przez lata lawirować między dwiema kochającymi go 
żonami. Humor, znakomita obsada, komizm języka i sytuacji sprawia, że od 21 lat "Mayday" nie schodzi z afisza. My też 
uśmialiśmy się do łez.   

W listopadzie 2013 roku na Patriarszych Prudach spotkaliśmy Wolanda… To już "Mistrz i Małgorzata" we wrocławskim 
Capitolu. Świetny spektakl muzyczny, stworzony na podstawie arcypowieści Michaiła Bułhakowa, jednej z najpiękniejszych 
książek świata. Kto ją przeczytał, wie, o czym mówimy. My ulegliśmy magii tego niezwykłego widowiska.  

W grudniu 2013 roku obejrzeliśmy "Courtney Love", przedstawienie łączące karierę zespołu Nirvana z realiami polskiego 
show-biznesu lat dziewięćdziesiątych. To muzyczna opowieść o schematach, ograniczeniach i kapitalistycznej rzeczywisto-
ści, w której liczy się pieniądz, a człowiek jest tylko towarem. Całość przeplatana jest piosenkami Nirvany i Hole w wykona-
niu aktorów Teatru Polskiego. Jednych spektakl zachwycił, inni - wrażliwi na słowo - byli rozczarowani. Na pewno jednak 
nie zabrakło różnorodnych doznań.  

 17 stycznia 2014 roku, wyruszamy na kolejną wyprawę, tym razem do Opery na najsłynniejszy musical świata, ja-
kim jest "Skrzypek na dachu". To adaptacja powieści Szolena Alejchena o losach żydowskiej rodziny, wygnanej przez car-
skich oficerów ze wsi Anatewka.  

O wrażeniach napiszemy po powrocie.  

PS. Pragniemy jeszcze dodać, ze owe teatralne wojaże mogą się odbywać dzięki wsparciu finansowemu WOK w Sobinie 
i ogromnej życzliwości pani dyrektor Doroty Delążek. Za co serdecznie dziękujemy, licząc na dalszą współpracę.  

Ewa Dudziak-Gaj 

„Trzeba przyznać, że wśród 

inteligentów także trafiają się 

wyjątkowo mądrzy ludzie, nie da się 

temu zaprzeczyć” 

Mistrz i Małgorzata 
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MATURA I MATURZYŚCI W FILMACH 

Matura to nie tylko egzamin dojrzałości. To także klasyczny motyw pojawiający się w wielu filmach. Zapraszamy do zapo-
znania się z najpopularniejszymi filmowymi cytatami dotyczącymi tego jakże ważnego wydarzenia.  

Niech Matura będzie z tobą.  (Gwiezdne wojny: część IV - Nowa nadzieja) 

– Gdybyś znał tylko potęgę Matury... Obi-Wan nie powiedział ci nigdy, co się stało z twoim ojcem? 

– Powiedział mi wystarczająco wiele. Ty go oblałeś! 

– Nie, Łukaszu, to ja jestem twoim ojcem! (Gwiezdne wojny: część IV - Nowa nadzieja) 

Mam co do wyników złe przeczucia. (Gwiezdne wojny: część IV - Nowa nadzieja) 

Do mnie maturzysz? (Taksówkarz) 

Uwielbiam zapach czarnego tuszu o poranku! (Czas Apokalipsy) 

E.T. dzwoni CKE. (E.T.) 

Matura. (Obywatel Kane) 

Pokaż mi świadectwo! (Jerry Maguire) 

Wrócę na poprawkę. (Terminator) 

Moja mama zawsze mówiła: „Życie jest jak arkusz maturalny. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi.” (Forrest Gump) 

Matura jest częścią życia. Taka jest kolej rzeczy. (Forrest Gump) 

Zdaj, Forrest! Zdaj! (Forrest Gump) 

Widzę martwych maturzystów. (Szósty zmysł) 

Hasta la vista, maturzysto. (Terminator 2: Dzień sądu)  

Chodź ze mną, jeśli chcesz zdać. (Terminator 2: Dzień sądu) 

Jestem królem matury! (Titanic) 

Yippee-ki-yay, maturzysto! (Szklana pułapka) 

Śmierć jest spokojna. Łatwa. Matura jest trudniejsza. (Zmierzch) 

Ludzie nie zapamiętają ciebie, tylko twoją maturę. (Rocky Balboa) 

Szaleństwo? To… jest… MATURA! (300) 

Żyjemy razem, zdajemy samotnie. (Zagubieni)  

Ludzie i maturzyści nie zawierają układów. (Troja) 

Wolałbym żyć krótko, ale w chwale, niż przez wieki w mrokach bez matury. (Aleksander) 

Maturzyści to zadziwiające istoty. Po miesiącu sądzisz, że znasz je na wylot, a one i po stu latach potrafią cię zaskoczyć. 
(Gandalf, Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia) 

Mój arkuszszszszsz. (Władca Pierścieni: Dwie Wieże) 

Nie okazujcie arkuszom litości, bo sami jej nie doświadczycie! (Władca Pierścieni: Dwie Wieże) 

Matura? To samobójstwo! Nikłe szanse powodzenia! Na co czekamy? (Władca Pierścieni: Powrót Króla) 

Gimnazjalista, który stał się licealistą. Licealista, który stał się absolwentem. Absolwent, który zdał maturę. Zadziwiająca 
historia! (Gladiator) 

Edukacja humanistyczna 



Edukacja humanistyczna 
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Siła i honor! I matura! (Gladiator) 

Nasze matury za życia brzmią echem w wieczności. (Gladiator) 

My, maturzyści, jesteśmy jedynie cieniami i pyłem. (Gladiator) 

Witamy na maturze. (Matrix) 

Zasłuż na maturę. Zasłuż na to wszystko. (Szeregowiec Ryan) 

I umierając we własnych łożach, za wiele lat, czy chcielibyście zamienić te wszystkie dni, od dziś do wtedy, za jedną szansę, 
jedną jedyną szansę, aby tu wrócić, zdać maturę i powiedzieć egzaminatorom, że mogą odebrać nam punkty, ale nigdy nie 
odbiorą nam wolności! (Braveheart – Waleczne serce)  

Ernest Hemingway powiedział, że matura jest łatwa i warto o nią walczyć. Zgadzam się z tą drugą częścią. (Siedem) 

STARA MATURA: Wierzę w dwie rzeczy: w CR i wypracowanie. Tutaj doświadczycie obu z nich. Witajcie w sali 112. 
(Skazani na Shawshank) 

NOWA MATURA: Wierzę w dwie rzeczy: w test i wypracowanie. Tutaj doświadczycie obu z nich. Witajcie w sali 112. 
(Skazani na Shawshank – wersja reżyserska) 

Czytujesz lektury? (Pulp Fiction) 

Hakuna matura! (Król Lew) 

My, maturzyści, musimy się trzymać razem. 
(Psy) 

Matura już się dla mnie skończyła... ale pozosta-
nie ze mną do końca moich dni. (Pluton) 

Czas zdawać... (Łowca androidów) 

Kiedyś jeden egzaminator chciał mnie przepytać. 
Zjadłem jego kanapkę i popiłem wybornym so-
kiem. (Milczenie owiec) 

Zebrał: Przemysław „Maczeta” Szulc 

NAUCZYCIELE TEŻ SIĘ UCZĄ 

 Kursy, szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe i …. 

Uczyć się przez całe życie to  przywilej i obowiązek 

każdego nauczyciela.  

 W  listopadzie grupa nauczycieli ZS - prze-

wodniczący zespołów Rady Pedagogicznej uczestni-

czyli w warsztatach dotyczących  organizacji kształ-

cenia w roku szkolnym 2014/2015 oraz szkoleniu pt. 

„Efektywna organizacja pracy zespołów nauczyciel-

skich”, prowadzonym przez Macieja Woropaja, skła-

dającym się z części teoretycznej i praktycznej. 



Edukacja przyrodniczo-ekologiczna 

 W naszej szkole od wielu, wielu lat realizowany jest Program Szkolnej Edukacji Eko-
logicznej,  jest on zgodny z Powiatowym Programem Edukacji Ekologicznej, opiera się na rea-
lizacji autorskich, interdyscyplinarnych programów edukacyjnych oraz na uczestnictwie 
w przedsięwzięciach ogólnopolskich i międzynarodowych. Naszym celem jest podniesienie 
świadomości ekologicznej młodzieży, włączenie mieszkańców w aktywne działania na rzecz 
ochrony środowiska oraz promowanie zdrowego stylu życia.  Głównym sponsorem Szkolnej 
Edukacji Ekologicznej jest Powiat Polkowicki. 

 

Od stycznia 2008 r. szkoła nosi zaszczytny tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii” – 
tytuł ten przyznano szkole dożywotnio w Narodowym Konkursie Ekologicznym 
„Przyjaźni Środowisku” w kategorii „Promotor Ekologii”. Patronem honorowym 
konkursu jest Prezydent RP. Wcześniej przez trzy kolejne lata zdobywaliśmy tytuł 
„Promotora Ekologii”.  

 

 

 

W dniu 9 października 2013 roku grupa uczniów brała udział w wycieczce na Mię-
dzynarodowe Targi Ekologiczne „POLEKO 2013” do Poznania. Celem zajęć było przybliżenie 
młodzieży problematyki ekologicznej oraz zebranie materiałów i informacji do konkursu pro-
mującego właściwy sposób zagospodarowania odpadów. Młodzież miała okazję uczestniczyć 
w prezentacjach nowoczesnych systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów oraz zwie-
dzić wystawy prezentowane przez wystawców z różnych państw, zainteresowanych dbaniem 
o czystość środowiska naturalnego, jak również zapoznać się z maszynami, które energię po-
tencjalną wody zmieniają na energię kinetyczną.  

Była również okazja do zapoznania się z programami ekologicznymi prowadzonymi 
przez różne ośrodki na terenie Polski oraz uczestniczenia w konkursach ekologicznych organi-
zowanych przez wystawców.  Część stoisk oferowała ciekawe materiały z zakresu edukacji 
ekologicznej, które nieodpłatnie rozdawali uczniom i studentom. 

Druga część wycieczki to warsztaty dotyczące bioróżnorodności w Poznańskiej Pal-
miarni. 

Młodzież poznawała organizmy wskaźnikowe i ich rolę w monitorowaniu zmian 
środowiska wywołanych działalnością człowieka. Zapoznała się z  różnorodność gatunkową 
i ekosystemową Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni) na przykładzie ekosystemów 
charakteryzujących się szczególnym bogactwem gatunkowym, obserwowała wybrane gatunki 
rośli i ich przystosowania do środowiska życia. Zwiedziła również wystawę dotyczącą różno-
rodności biologicznej stawonogów, podczas której miała okazję wysłuchać ciekawostek doty-
czących poszczególnych okazów z kolekcji oraz okoliczności ich pozyskania przedstawianych 
przez twórcę wystawy, przyrodnika i podróżnika. 
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 MIĘDZYNARODOWE TARGI EKOLOGICZNE - POLEKO 2013 



Edukacja przyrodniczo-ekologiczna 

Świat pod mikroskopem wygląda inaczej—ciekawiej, straszniej, bardziej tajemniczo—każdy ma inne zdanie. Do-
skonale o tym wiedzą uczniowie realizujący rozszerzony program z biologii. Dla nich praca z mikroskopami to codzienność. 
Obserwują komórki, tkanki i całe organizmy, sami wykonują preparaty—a nie jest to łatwa sztuka.  

LEKCJA BIOLOGII 
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KONKURS -  KAŻDA KLASA MOŻE WYGRAĆ !!! 

 Już drugi rok uczestniczymy w akcji „Stań po zielonej stronie mocy”, 

której pomysłodawcą i organizatorem jest firma Slam Poland sp. z o. o. Głów-
nym założeniem jest prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych 
z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu, poprawa świadomości 
ekologicznej oraz łatwy i szybki dostęp do informacji i materiałów dotyczących 
gospodarki odpadami.  

Zbieramy płyty CD/DVD, blu-ray, zużyte telefony komórkowe, opa-
kowania  płyt, baterie i ładowarki a także przewody elektryczne, pilo-
ty, słuchawki, dyski, pen-drive, discmany, mp3.  

Przyłączcie się, zbierane surowce można  przynieść do sali nr 10 na budynku 
dydaktycznym, do pani Ewy Kowalik 

Nagrodą główną dla klasy, która zgromadzi najwięcej  punktów, jest opłace-

nie autokaru na jednodniową wycieczkę (wartość nagrody 1 000 zł).  



Edukacja przyrodniczo-ekologiczna 

 Młodzież klasy 1b i 2b LO we wzięła udział w spotkaniu promocyjnym 
kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsza część to oficjalne spotkania; p. 
Elżbieta Tokarska – przedstawiciel MNISW, prorektor UAM – p. Zbigniew Pilar-
czyk oraz p. Anna Wawszyd z Urzędu Miasta Poznania przedstawili informacje 
o stypendiach dla olimpijczyków na I roku studiów (program – Poznań przycią-
ga najlepszych), możliwości staży na 3 roku studiów i staży absolwenckich. Mó-
wili także o konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorancką, spotka-
niach ze znanymi naukowcami, warsztatach „Naukowiec w biznesie” oraz 
przedsiębiorczość akademicka. Największą atrakcją tego spotkania okazały się 
pokazy chemiczne i fizyczne. 

 Podczas pokazu chemicznego uczniowie oglądali badanie wpływu 
temperatury na szybkość reakcji, otrzymywanie poliuretanów (pianki używanej 
do montażu drzwi i okien), badanie właściwości fizycznych celulozy i triazotanu 
(V) celulozy  oraz badanie właściwości fizycznych i chemicznych wodoru. 

Po przerwie obiadowej zaczęła się druga część naszej wycieczki związana 
z udziałem w wykładach, warsztatach i pokazach podczas Nocy Naukowców. 
Przenieśliśmy się do Kampusu Morasko Uniwersytet im. A. Mickiewicza na 
wydział fizyki, biologii i geografii. Tam wzięliśmy udział w pokazie: „Piękno 
eksperymentu fizycznego”,  podczas którego obserwowaliśmy doświadczenia 
fizyczne z dziedziny optyki, efekty związane z ruchem ciał z życia codziennego, 
z ruchem ładunków elektrycznych oraz ciekawe własności ciał w niskich tempe-
raturach. 

 Na wydziale biologii braliśmy udział w warsztatach „Niechciani do-
mownicy”, w czasie których można było przyjrzeć się z bliska pasożytom, rozto-
czom alergennym, szkodnikom produktów żywnościowych, odzieży i nieszko-
dliwym, ale często towarzyszącym nam organizmom. 

 Kolejnym etapem wycieczki był udział w wykładzie „Histony – białka 
opiekujące się naszym DNA”. Usłyszeliśmy jak ważne dla życia jest DNA kodu-
jące informacje genetyczną. W naszych komórkach nie występuje ono samo-
dzielnie, lecz w kompleksie z białkami histonowymi. Na koniec wysłuchaliśmy 
wykładu „Kosmos”  prowadzonego przez młodego naukowca i absolwenta Ko-
lorowego Uniwersytetu, ucznia klasy IV SP – Tomasza Hardy. Uczniowie naszej 
szkoły byli mocno zdziwienie wiadomościami tak młodej osoby występującej 
podczas wykładu, które oni poznali dopiero w klasie I podczas lekcji fizyki.   

„NOC NAUKOWCÓW” NA UAM W POZNANIU  
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 Po raz kolejny (już siódmy) młodzież Ze-
społu Szkół w Polkowicach uczestniczy 
w ogólnopolskim programie „Mam haka na raka”, 
którego celem jest wykształcenie w polskim społe-
czeństwie postaw prozdrowotnych, a także zmiana 

nastawienia Polaków wobec chorób nowotworowych: sprawienie, by 
przestali uciekać od problemu, a zamiast tego zapobiegali chorobie po-
przez odpowiednią profilaktykę. W  tym roku w skład zespołu wchodzą 
uczennice i uczniowie klasy 2b LO, opiekunem zespołu jest Ewa Kowalik. 

Pierwsze  działania 
już za nami. Były 
prezentacje zespo-
łów i lekcja o no-
wotworach. Pre-
zentacje dotyczyły 
trzech wybranych 
nowotworów: pier-
si, skóry i układu 
chłonnego tzw. 
chłoniaków.  

PROGRAM „MAM HAKA NA RAKA” 
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 3 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyło się spotkanie 
z przedstawicielem Działu Promocji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, panem Marcinem Witkowskim. 
Była to kontynuacja współpracy w związku z wrześniowym wyjazdem naszych uczniów do Poznania, którego celem była 
promocja kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych.  

Podczas tego wydarzenia odbyło się wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pani mgr 
Elżbiety Tokarskiej. Wiązało się ono z otrzymaniem dla uczestniczącej szkoły mikroskopu ufundowanego przez Minister-
stwo. Pan Marcin Witkowski podczas spotkania w naszej szkole zaprezentował uczniom klas maturalnych informacje o kie-
runkach studiów na UAM, programach stypendialnych i inne materiały promocyjne. Najważniejszym punktem programu 
było przekazanie nam 2 mikroskopów, dzięki czemu szkoła otrzymała bezpłatnie sprzęt na lekcje chemii i biologii.  

„C.D. PROMOCJI KIERUNKÓW PRZYRODNICZYCH  

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY „EKO-PLANETA” 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wie-
dzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Mię-
dzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospo-
darki, propagowanie polskich tradycji i osiągnięć związanych z ekologią, szerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie 
Polski oraz aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań. 

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: test i praca indywidualna. W tym roku uczestnicy przygotowywali pracę  
pt. „Mieszkańcy pól i łąk”.  Test konkursowy  jeszcze przed nami, odbędzie się 6.03.2014. Już dziś zapraszamy.  
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 Zapowiadało się dobrze. 4 grudnia wyruszyliśmy do Wrocławia – kto? 
młodzież klasy 2b LO i kilku uczniów klasy 1b LO. Szybko dotarliśmy do celu. Zo-
stawiliśmy bagaże w trochę mrocznym pomieszczeniu, podzieliliśmy się na dwie 
grupy – przyrodniczą i politechniczną - i wyruszyliśmy na zajęcia.   

Przyrodnicy - Dzień 1. 

 Maraton – oczywiście, od 11:00 do 16:00 wykłady i ćwiczenia na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. 5 godzin biologii – tego jeszcze nie było. Ale zanim zasiedli-
śmy w ciepłej sali ,musieliśmy pokonać dystans – bagatelka 2 x 7 i pół centymetra 
na mapie o nieznanej skali. Zajęło to nam ok. 1 godziny. O 11:00 rozpoczął się wy-
kład „Wędrówki ryb – cud natury czy precyzyjny mechanizm? – prowadzony 
przez dr Jana Kotusza. Półtorej godziny pasjonujących opowieści, kilkanaście lub 
kilkadziesiąt nowych pojęć, niektórych tak trudnych, że  ciężko wymówić. Ale do 
tego już zdążyliśmy przywyknąć na lekcjach biologii.  

 Po wykładzie 10 minut przerwy i ćwiczenia. Podzieliliśmy się na dwie 
grupy. Jedna kontynuowała tematykę ryb. Dr J. Kontusz pokazał nam, jak zakon-
serwować złowione 
ryby do celów nauko-
wych i kolekcjo-
nerskich, opowiadał, 
na czym polegają bada-
nia naukowe oraz po-
kazał tysiące okazów 
z g r o m a d z o n y c h 
w Muzeum Przyrodni-
czym.  

 

 

 Druga grupa w tym czasie pracowała pod opieką dra Tomasza Maltza 
i dr Małgorzaty Proćków. „Ślimaki z muszlą i bez muszli” – to temat, który zgłę-
biali. 

Każdy otrzymał karty pra-

cy, które skrupulatnie uzu-

pełniał podczas obserwacji. 

Kolejne 1,5 godziny minęło 

niezauważalnie. Wymiana 

grup i ... 

MARATON NAUKOWY WE WROCŁAWIU      4.12 - 6.12.2013  
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Wykład „Wędrówki ryb …” 

Ćwiczenia z dr Janem Kotuszem 

Okazy Muzeum Przyrodniczego  

Oznaczamy ślimaki wraz z dr M. Proćków 

Dr. T. Maltz, ślimaki i my!!! 



Edukacja przyrodniczo-ekologiczna 

 Po zajęciach szybki marsz do hostelu. Zanim rozgościliśmy się w swoich pokojach., udaliśmy się do pobliskiej re-

stauracji na obiadokolację. Nareszcie chwila relaksu, całe pół godziny. I dalsze zajęcia. Tym razem uczyliśmy się szybkiego 

czytania. Pod okiem  trenerów Szkoły Szybkiego Czytania i Technik Uczenia się TUBAJ, pani Renaty i Zdzisławy Tubaj, wy-

konywaliśmy różne ćwiczenia—nawet żonglowaliśmy  

 O 20:00 byliśmy już po zajęciach. Całą grupą wybraliśmy 

się na nocny spacer po Wrocławiu w poszukiwaniu krasnali. Od-

wiedziliśmy też Jarmark Bożonarodzeniowy, który zorganizowany 

był na rynku. Niestety, pogoda nam nie sprzyjała, było zimno 

i wietrznie. 

Po dniu pełnym wrażeń przyszedł czas na zasłużony odpoczynek.  

 

 

 Wcześnie rano, niektórzy uwa-

żali, że to środek nocy, udaliśmy się na 

śniadanie. Dzień zapowiadał się intere-

sująco, przed nami 6 godzin biologii!!! – 

wykłady, ćwiczenia i warsztaty muzeal-

ne. Rozpoczęliśmy go od udziału w wy-

kładzie dr T. Maltza pt. „Zagrożone 

i ginące gatunki w Polsce i na świecie”. 

Solidna dawka nowej wiedzy.  Oczywi-

ście nie zabrakło nowych pojęć, cieka-

wych nazw w języku łacińskim. Całość 

dopełniały przepiękne zdjęcia. 

 

I choć wykład to nie nasza ulubiona forma nauki słuchaliśmy z zainteresowaniem. Po wykładzie ćwiczenia w grupach. Jedni 

kontynuują tematykę wykładu w salach Muzeum Przyrodniczego, a inni ruszają na spotkanie z mięczakami. 

DZIEŃ 1 - C.D. 
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   DZIEŃ 2 



Edukacja przyrodniczo-ekologiczna 

 Prezentacja okazów z listy CITES była uzupełnieniem treści podanych na 
wykładzie. Dr T. Maltz zatrzymywał się przy każdym eksponacie—tym razem nie 
były to obrazki, a wypreparowane zwierzęta, które muzeum gromadzi od wielu, 

wielu lat. O każdym miał coś do powiedzenia. 

 W tym samym czasie grupa druga poznawała mięczaki zgromadzone 
w kolekcji Muzeum Przyrodniczego. A było ich sporo.  Dr M. Procków omawiała 
cechy charaktery-
styczne mięczaków, 
wskazywała różni-
ce pomiędzy po-
szczególnymi osob-
nikami i całymi 
gromadami. Poka-
zywała zakonser-
wowane ślimaki, 
małże i głowonogi.  

 

 

 

Kolejny punkt programu to wykład dotyczący wybranych zagadnień ślimaków 
lądowych prowadzony przez dra T. Maltza. Semelparyczność i iteroparyczność, 
strategie i formy rozrodu, pozycje godowe ślimaków to tylko  z poruszanych za-

gadnień. 

 

 

 

 

 

Dzień był długi i wyczerpujący, 
pod koniec wykładu niektórzy już 
opadali z sił. A nie był to jeszcze 
koniec zajęć. 

 

Po wykładzie - warsztaty. Tym razem „Przegląd systematyczny mszaków, paprot-
ników i  roślin nasiennych”, prowadzone przez dr Ewę Kowalik.  

Przerwa na obiad i uczymy się, jak się uczyć. Tym razem poznajemy techniki zapa-
miętywania.  

19:00—nareszcie koniec nauki, czas zregenerować rozgrzane do czerwoności synap-
sy.  

Kolacja na mieście. Mc Donald’s, pizzeria—co kto lubi.  

DZIEŃ 2 
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Fotorelacja z dnia 2 



Edukacja przyrodniczo-ekologiczna 

 Odmiana, zamiast biologii—chemia. W laboratorium chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zmagaliśmy się 

z równaniami chemicznymi i doświadczeniami.  

DZIEŃ 3. 

Str. 41 

Rok 2013/3 

Zaczynamy, najpierw krótki instruktaż i rozpoczynamy badanie  sub-
stancji nieorganicznych.  

Czas na podsumowanie: „Wyjazd był ciekawy, aczkolwiek wyczerpują-
cy. Mamy nadzieję, że będzie nam dane wyjechać jeszcze raz na taki 
obóz”; „Mimo bardzo  ilości zajęć, a małej czasu wolnego,  bardzo do-
brze wspominać wyjazd. Chętnie wybralibyśmy się jeszcze raz.” 



Edukacja przyrodniczo-ekologiczna 

Dzień pierwszy: 

 Nasz trzydniowy obóz naukowy rozpoczęliśmy w środę. Wyjazd był za-
planowany na godzinę 8:00. Droga przebiegła bezproblemowo. Do Wrocławia do-
tarliśmy około godziny 10:00. Po rozpakowaniu bagaży udaliśmy się na Politechni-
kę Wrocławską na Wydział Fizyki. Przywitała nas pani doktor Eugenia Zielony, 
która zaprosiła nas do laboratorium fizyki. Pani doktor zapoznała nas z instrukcją 
doświadczenia, w którym mieliśmy zbadać charakterystykę prądowo – napięciową 
opornika oraz łączenia szeregowego i równoległego oporników. Nauczyliśmy się 
montować proste obwody elektryczne oraz obsługiwać mierniki prądu tj. wolto-
mierz, amperomierz oraz omomierz. Po wykonaniu pomiarów wspólnie sporządzi-
liśmy sprawozdanie, zrobiliśmy wykresy dla oporników oraz zapisaliśmy wnioski 
z pomiarów. Ku naszej satysfakcji pomiary wyszły nam prawidłowo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po zajęciach przejechaliśmy się kolejką Politechniki Wrocławskiej. Następ-
nie udaliśmy się do hotelu, gdzie się zakwaterowaliśmy. Po obiadokolacji udaliśmy 
się na zajęcia z nauki szybkiego czytania. Środowy wieczór zakończył się spacerem 
uliczkami Wrocławia. 

Dzień drugi: 

Drugi dzień obozu naukowego we Wrocławiu był równie ciekawy Z same-
go rana, zaraz po przebudzeniu oraz porannej toalecie, zeszliśmy na śniadanie do 
pobliskiej restauracji. Po powrocie grupa politechniczna miała chwilę odpoczynku. 
Około godziny 10:00 w naszym hostelu mieliśmy zajęcia z nowoczesnych strategii 
uczenia się. Po zajęciach udaliśmy się na Uniwersytet Wrocławski (oddział Fizyki 
Doświadczalnej), gdzie spotkaliśmy się z organizatorem zajęć, panem Jackiem Gór-
skim. Celem naszych zajęć było nauczenie się planowania i przeprowadzania do-
świadczeń z fizyki, sporządzania układów pomiarowych, analizowania wyników 
pomiarów, wyciąganie wniosków i sporządzanie sprawozdań. Badaliśmy drugą 
zasadę dynamiki Newtona (zależność przyspieszenia ciała od siły i od masy), anali-
zowaliśmy rzuty w polu grawitacyjnym, badaliśmy ruch jednostajny za pomocą 
toru powietrznego. Obliczaliśmy moment bezwładności bryły obrotowej za pomocą 
wahadła Oberbecka. Doświadczenia zajęły nam trzy godziny. Po wykonaniu po-
miarów opracowywaliśmy wyniki oraz sporządziliśmy sprawozdania. Pan Górski 
zapoznał nas z metodą najmniej korzystniejszego przypadku obliczania niepewno-
ści pomiarowych. Następnie udaliśmy się z powrotem do miejsca naszego zameldo-
wania w celu pozostawiania plecaków oraz zjedzenia obiadu. Po posiłku rozwiązy-
waliśmy zadania z matematyki.  

MARATON NAUKOWY - GRUPA POLITECHNICZNA  
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Fotorelacja z dnia 1 



Edukacja przyrodniczo-ekologiczna 

Następnie udaliśmy się ponownie na Uniwersytet Wrocławski na Wydział Matematyki. Pani profesor Małgorzata 
Mikołajewska przeprowadziła wykład na temat obliczania objętości brył metodą „plasterkowania” na przykładzie kuli (jako 
pierwszy dokonał tego Archimedes), walca. Wyprowadziliśmy wzór na obliczenie objętości tzw. „szminki”. Do domu dosta-
liśmy za zadanie obliczenie objętości „czapki papieskiej”. Wykład wiele nas nauczył i zdobyte doświadczenie z pewnością 
pomoże nam w dalszej nauce przedmiotów ścisłych.  

Po wykładzie udaliśmy się na wrocławski rynek, gdzie odbywał się „Jarmark Świąteczny”. Na miejscu dołączyła do 
nas grupa biologiczno-chemiczna. Razem udaliśmy się na zakup świątecznych pierniczków, bombek oraz wielu innych 
ozdób bożonarodzeniowych. Podczas przechadzki po rynku zjedliśmy kolacje w pobliskich restauracjach. Gdy wszyscy już 
się zebrali we wcześniej umówionym miejscu zbiórki, razem udaliśmy się do hostelu. Po przybyciu do swoich pokoi udali-
śmy się na odpoczynek. 

Dzień trzeci: 

Ostatniego dnia mieliśmy zaplanowaną wizytę w planetarium Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem naszych 
zajęć była teoria Wielkiego Wybuchu. Doktor Paweł Preś opowiedział nam historię Wszechświata. Zapoznał nas z rodzajami 
galaktyk, opisał galaktykę Drogę Mleczną. Dowiedzieliśmy się również, że Wszechświat nie ma końca, a prędkość światła 
jest możliwa do pokonania.  

 

 

Po zajęciach pojechaliśmy na obiad. Następnie wsiedliśmy do czekającego 
już autobusu i ruszyliśmy w stronę Polkowic. 
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Oczekiwanie na wykład 



Współpraca z Hufcem Pracy 

 2 września 2013 roku, w siedzibie jednostki było gwarno od rana. Cała kadra przygotowywała się do spotkania 
z młodzieżą. Opracowane wcześniej "dobre rady" absolwentów przygotowywano dla uczniów, z którymi mieliśmy spotkać 
się za chwilę. Część naszych uczestników spotkała się na Mszy Świętej w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, z pozo-
stałymi radosne spotkanie nastąpiło w Auli Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, do 
którego uczęszcza większość uczestników HP 1-23. Jeszcze inni (12 osób z klas drugich) rok szkolny rozpoczęli od wyjazdu 
na kursy zawodowe. 

 W Auli Forum panował uroczysty nastrój. Przemawiał Dyrektor, pan Zbigniew Gołębiowski, oraz Członek Zarządu 
Powiatu Polkowickiego, pan Mariusz Dzumyk. W holu szkoły młodzież – na dobry początek – częstowała wszystkich słody-
czami, by cały rok był słodki. 

 Do grona naszych wychowawców dołączyli: pan Paweł Żmiejewski (nauczyciel wychowania fizycznego) i mgr 
Henryka Zajączkowska (nauczyciel przedmiotów informatycznych). Wiele radości wywołało spotkanie z wychowawcami 
klas drugich: panem Sławomirem Słowińskim (wuefistą) i panem Markiem Gottliebem (matematykiem). Nasi uczestnicy 
klasy trzeciej spotkali się z panią Katarzyną Jackiewicz (nauczycielem geografii i biologii), która – miejmy nadzieję – bez-
piecznie przeprowadzi ich przez meandry nauki aż do ujścia szkolnej rzeki. 

Wierzymy, że rok szkolny 2013/2014 przyniesie nam w Polkowicach wiele niezapomnianych wrażeń i radości. Mamy prze-
cież tyle planów… 

Nie zapominamy o absolwentach – to Oni podpowiadają młodym, jak wejść w życie młodocianego pracownika i ucznia. Nie-
którzy wyjechali z kraju, ale i Oni o nas nie zapominają. Przewodniczący Rady Hufca obiecuje, że przyjedzie z zielonej Irlan-
dii na wybór swego następcy. Gracjan, czekamy na Miedzianej! 

Maria Bardon – komendant HP 
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„NASZ PIERWSZY KROK”, CZYLI POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO  

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO  

 W dniach 07.10 i 09.10.2013 r. w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zostały przepro-
wadzone cykliczne szkolenia dla uczniów klas pierwszych na temat praw i obowiązków pracownika młodocianego. W spo-
tkaniach wzięło udział 42 uczniów, w tym 34 naszych uczestników. Działanie to wypłynęło z realizacji programu HP 1-23 
w Polkowicach pn. "Nasz pierwszy krok". 

 Kadra hufca zapoznała młodzież z pojęciem pracownika młodocianego. Podkreślono, że jest to pierwsza praca, 
podczas której młodociani zdobywają doświadczenie zawodowe wymagane przez pracodawców i niezbędne do uzyskania 
kwalifikacji zawodowych po trzech latach nauki. Zwrócono uwagę na dokumenty, na podstawie których mogą być oni za-
trudniani (umowa o pracę, badania lekarskie, karta szkolenia z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych). 

Szczegółowo omówiono umowę o pracę, jej zawartość merytoryczną, sposób nawiązywania i rozwiązywana stosunku pra-
cy, okres zatrudnienia, czas pracy, zawarte w niej prawa i obowiązki (dotyczące pracodawcy i pracownika), wysokość wy-
nagrodzenia. Wiele uwagi poświęcono urlopom, w 
tym możliwości skorzystania z urlopu bezpłatnego. 
Poinformowano także o możliwości uzyskania pomo-
cy prawnej w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w 
kwestiach spornych lub dotyczących naruszenia praw 
pracowniczych. 

 Na zakończenie uczestnicy zadawali pytania 
dotyczące przysługującym im praw.  Prowadzący 
spotkania - Zofia Maziarka i Katarzyna Pereszczuk - 
zachęcały młodzież do dzielenia się wątpliwościami 
z kadrą hufca, bo szybkie rozwiązywanie problemów 
jest konieczne dla dobrej pracy. Nasza hufcowa biblio-
teczka merytoryczna wzbogaciła się o kompendium 
wiedzy na temat prawa pracy otrzymanej z PPP 
w Lubinie od zaprzyjaźnionej pani Ewy Górniak – 
doradcy zawodowego. 

Zofia Maziarka - st. Wychowawca 



Współpraca z Hufcem Pracy 

 W HP 1-23 w Polkowicach praca wre. Wyliczeni, podzieleni na klasy, zjednoczeni na ognisku integracyjnym, poin-
formowani o prawach i obowiązkach pracowniczych uczestnicy zaczęli działalność w kołach zainteresowań. 

Wychowawca Katarzyna Pereszczuk "wyszukała" panią Krystynę, wszechstronnie utalentowaną artystkę z Polkowic, która 
spotkała się 9 października 2013 roku z naszą młodzieżą, by odkryć przed nią tajniki papieroplastyki. 

W każdym hufcu nauczyciele na pewno otrzymali życzenia, ale nasza laurka, przygotowana na warsztatach, jest jedyna 
i niepowtarzalna. Bukiet fantastycznych, różnokolorowych kwiatów ozdobi gablotę szkolną. 

 11 października delegacja uczestników i kadra wy-
chowawcza spotkała się w Zespole Szkół im. Narodów Zjed-
noczonej Europy w Polkowicach z Wicedyrektor ds. Techni-
kum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, panią Małgorzatą 
Majewską-Greń, i złożyła w naszym imieniu życzenia 
wszystkim pracownikom Oświaty. 

 Wizyta w szkole miała jeszcze jeden cel: otrzymali-
śmy od Dyrekcji wielkie wsparcie w przeprowadzeniu wybo-
rów do Rady Hufca (16.10.2013 r.). Kampania wyborcza trwa, 
a wychowawca Zofia Maziarka "pilnie studiuje" zapisy ordy-
nacji i koordynuje "programy wyborcze" uczestników. Ze stro-
ny szkoły pomaga nam pan Janusz Szmołda (kierownik szko-
lenia zawodowego) i pani Iwona Parzuchowska (szkolny do-
radca zawodowy). 

Naszym Wychowawcom i Nauczycielom uczestnicy HP 1-23 
w Polkowicach DZIĘKUJĄ za wszechstronną pomoc - bez 
TAKICH PRZYJACIÓŁ trudno byłoby żyć. 

Maria Bardon – komendant HP Polkowice 
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WŚRÓD PRZYJACIÓŁ 

POLSKO-SZWEDZKA WYMIANA UCZNIOWSKICH DOŚWIADCZEŃ      

 Klaudia Bardon, 19-letnia uczennica Östrabo Yrkes w Uddevalli w Szwecji, korzystając z pobytu w Polsce, spotkała 
się z uczestnikami HP 1-23 w Polkowicach, by wymienić doświadczenia uczniowskie.  

 Szkołę podstawową i gimnazjum Klaudia ukończyła w Pol-
sce. Potem z mamą wyjechała do Szwecji. Najpierw została uczennicą 
szkoły językowej. Opanowała i zdała egzamin z języka szwedzkiego i 
zdecydowała - jak większość szwedzkiej młodzieży - że dalej będzie 
się uczyć. Podczas spotkania, które odbyło się 31 października 2013 
roku, młodzież z Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy 
z wielkim zainteresowaniem słuchała informacji o Szwecji i szwedz-
kich kolegach. 

 Na zakończenie uczestnicy obecni na spotkaniu wymienili 
się adresami profilów społecznościowych, dzięki którym odległości 
stają się mniejsze. Dopełnieniem tego wydarzenia była wspólna sesja 
fotograficzna.     Maria Bardon 



Ze sportu 

 Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych 
w roku szkolnym 2012/2013 zajął wysokie VI miejsce. W klasyfikacji brano pod uwagę wyniki 200 dolnośląskich szkół. 

Gratulujemy i dziękujemy! 

VI MIEJSCE NASZEJ SZKOŁY WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM!  
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SUKCES NASZYCH SPORTOWCÓW 

 6 listopada 2013 r. w Zespole Szkół w Polkowicach odbyły się rozgrywki powiatowe w koszykówce dziewcząt 
i chłopców. Po raz kolejny nasze reprezentacje zajęły I miejsca, łatwo ogrywając Zespół Szkół z Chocianowa. Zwycięstwo 
dało nam awans do półfinału Strefy Legnickiej. 

KOLEJNY SUKCES! 

 15 listopada 2013 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Polkowicach odbyły się Półfinały Strefy Legnickiej 
w koszykówce dziewcząt. Nasza reprezentacja osiągnęła znakomity wynik w tej rywalizacji – zajęła I miejsce, premiowane 
awansem do Finału Strefy Legnickiej. Półfinał Strefy Legnickiej chłopców zostanie rozegrany 17 listopada 2013 r. 

SUKCESY POD KOSZEM  

 19 listopada 2013 r. w Zespole Szkół w Polkowicach odbył się Finał Strefy Legnickiej w koszykówce dziewcząt. Na-
sza reprezentacja po raz kolejny odniosła sukces w tej rywalizacji i zajęła I miejsce, premiowane awansem do finału dolno-
śląskiego. Wyniki mówią same za siebie: ZS Polkowice - I LO Jawor 143:22, ZS Polkowice - I LO Lubin 29:0! 

Reprezentacja chłopców w koszykówce zajęła w Półfinale Strefy Legnickiej II miejsce, które dało awans do dalszego etapu 
rozgrywek. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

PIŁKA NOŻNA HALOWA – BARDZO DOBRE WYNIKI W CHOCIANOWIE!  

 4 grudnia 2013 r. w Chocianowie odbyły się eliminacje powiatowe do Licealiady szkolnej w ramach rozgrywek piłki 
nożnej halowej. Bardzo dobrze zaprezentowały się nasze dwie drużyny (żeńska i męska). 

 Drużyna żeńska, mimo poważnego osłabienia (kontuzjowane dwie czołowe zawodniczki), uległa koleżankom z 
Zespołu Szkół w Chocianowie zaledwie 0:2. Dziewczyny pokazały silny charakter, organizując grę w obronie. Warto nad-
mienić, że żeńska drużyna z Chocianowa składała się z reprezentantek klubów piłkarskich (Zagłębie Lubin, LUKS Ziemia 
Lubińska). Nasze dziewczyny zagrały w składzie: Kamila Ochędowska (klasa I a LO), Magdalena Korgól (klasa II a LO), 
Katarzyna Pieczarska (klasa II a TE), Magdalena Muszyńska (klasa I a ZSZ), Martyna Klimas (klasa II a TE), Martyna Sejud 



Ze sportu 

 Wysokie zwycięstwo odnieśli natomiast chłopcy z naszej szkoły, pokonując rywala z Chocianowa na jego terenie. 
Wynik 11:4 mówi sam za siebie! Początkowe minuty spotkania były dość nerwowe dla naszych chłopców, ale wraz z upły-
wem kolejnych minut nabierali oni pewności siebie i gol po 
golu punktowali przeciwnika.  

 

Skład zwycięskiego zespołu przedstawia się następująco: 
Rafał Janczak (klasa III b LO), Artur Dybizbański (klasa III a 
TI), Bartosz Stępień (klasa III a LO), Krzysztof Drzazga (klasa 
III c LO), Sebastian Jurak (klasa III a LO), Borys Michalak 

(klasa III a LO), Kamil Cios (klasa I a ZSZ), Bartosz Drążek 

(klasa III a LO), Mateusz Lodziński (klasa IV a TI), Mateusz 
Matusiak (klasa IV a TE).  

Opiekunami i jednocześnie trenerami drużyny żeńskiej i mę-
skiej byli Krzysztof Górski i Sławomir Słowiński.  

 

 

 

Gratulujemy piłkarkom i piłkarzom, 
życząc im sukcesów w dalszej fazie roz-
grywek. 

 

Krzysztof Górski, Sławomir Słowiński 
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TURNIEJ MIKOŁAJKOWY W PIŁCE SIATKOWEJ  

  11 grudnia 2013 roku na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Polkowicach odbył się finał Turnieju Mikołajkowe-
go w piłce siatkowej. Celem turnieju było budowanie i utrwalanie nawyków prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych 
wśród uczniów wszystkich typów szkół.  Rywalizacja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród uczniów naszej szko-
ły. Łącznie w turnieju wzięło udział 9 klas.  Spotkanie finałowe poprzedziły długie i ciężkie eliminacje, które odbywały się 
w ramach realizacji programu sobotnich zajęć sportowo-
rekreacyjnych. Po zaciętych rozgrywkach III miejsce zajęła 
klasa II ae. Do wielkiego finału awansowała klasa IV ae oraz 
IV ai.  Bezapelacyjnym zwycięzcą całego Turnieju została 
reprezentacja klasy IV ae w składzie: P. Lewandowski, 
M. Siudmak, A. Mierzwiak i K. Stępień. Pierwszym trzem 
drużynom wręczono nagrody ufundowane przez dyrekcję 
szkoły. Po części oficjalnej został rozegrany mecz towarzyski 
pomiędzy finalistami Turnieju a reprezentacją nauczycieli 
naszej szkoły.  Rywalizacja sportowa podczas sobotnich zma-
gań przebiegała bardzo sprawnie pod okiem organizatorów - 
pani Beaty Wojtuń i pana Pawła Żmiejewskiego.  

Młodzież aktywnie i w przyjemnej atmosferze spędziła wol-
ny czas. 



Ze sportu 

 Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach awansował do finału rozgrywek w halowej piłce 
nożnej chłopców (w ramach rozgrywek Licealiady szkolnej). Nasi piłkarze, prowadzeni przez pana Krzysztofa Górskiego, 
w półfinale strefy legnickiej w Górze (17.12.2013 r.), zajęli II miejsce, co dało awans do styczniowego finału tej imprezy.  
 
 Jak się okazało, kluczowym meczem w walce o awans okazała się być rywalizacja z LO z Lubina. Nasza drużyna 
bardzo pewnie podeszła do tego spotkania, doskonale wyczekując na przeciwnika na własnej połowie boiska, a zarazem 
kontrując go kilkakrotnie. Ostatecznie mecz ten zakończył się naszym wysokim zwycięstwem (6:1).  

Warto dodać, że drużyna z Lubina składała się z kilku reprezentantów klubu piłkarskiego Zagłębie Lubin. Inne wyniki uzy-
skane przez naszych piłkarzy to: remis 6:6 z gospodarzami turnieju, Zespołem Szkół w Górze, a także minimalna porażka 1:2 
z LO z Głogowa.  

Gratulujemy awansu i czekamy na medal! Finał rozgrywek odbędzie się 9 stycznia 2013 roku w Legnicy. Oprócz naszych 
reprezentantów zagrają w nim drużyny z Legnicy, Głogowa i Złotoryi.  

A oto wszystkie wyniki:  
ZS Góra – LO Lubin 1:3  
ZS Głogów – ZS Polkowice 2:1  
ZS Góra – ZS Głogów 1:5  
LO Lubin – ZS Polkowice 1:6  
ZS Góra – ZS Polkowice 6:6  
ZS Głogów – LO Lubin 5:2  
 
Końcowa tabela:  
1. ZS Głogów  
2. ZS Polkowice  
3. LO Lubin  
4. ZS Góra 

HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW - MAMY FINAŁ!  
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ZS Kurier Szkolny 



Ze sportu 

 Historyczny sukces odnieśli piłkarze nożni halowi prowadzeni przez pana Krzysztofa Górskiego. W finale Licealia-
dy szkolnej, rozegranym 9 stycznia 2014 roku, zajęli pierwsze miejsce! Jednocześnie zostali najlepszą drużyną w strefie le-
gnickiej. 

 Złoty medal to wynik zupełnie niespodziewany, który do tej pory był dla nas nieosiągalny. Nasza drużyna 
w pierwszym meczu zagrała z gospodarzami - Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Legnicy. Mecz był nie-
zwykle emocjonujący i rozgrywany w szybkim tempie. Gospodarze, dopingowani przez swoich kibiców, szybko objęli pro-
wadzenie 1:0. Nasi chłopcy zaczęli grać jeszcze w pierwszej połowie zdecydowanie odważniej, wypracowując sobie kilka 
sytuacji bramkowych (niestety, niewykorzystanych).  W ostatniej sekundzie pierwszej połowy, równo z końcową syreną, 
padła bramka dla naszej drużyny, jednak sędzia prowadzący to spotkanie nie uznał jej! Po tym wydarzeniu zagotowało się 
trochę przy stoliku sędziowskim. Interweniować musiał nawet trener naszej drużyny. Na nic zdały się wszakże wszelkie 
protesty. Do przerwy przegrywaliśmy 0:1. Druga część spotkania to już huraganowe ataki chłopców z naszej szkoły. Trzy 
kolejne bramki były tylko kwestią czasu. Odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo 3:1 i awansowaliśmy do finału!  
 
 W finale przyszło nam zmierzyć się z Zespołem Szkół Zawodowych w Złotoryi. Podeszliśmy do tego spotkania 
maksymalnie zmobilizowani. Efekt był taki, iż wygraliśmy wysoko, bo aż 7:1! Wielki sukces i złoty medal okazał się fak-
tem!  Zagraliśmy w tradycyjnym składzie: Rafał Janczak (kl. III b LO), Artur Dybizbański (III a TI), Bartosz Stępień (III a LO), 
Krzysztof Drzazga (III c LO), Kamil Cios (I a ZSZ), Mateusz Matusiak (IV a TE), Sebastian Jurak (III a LO), Bartosz Drążek (III 
a LO), Borys Michalak (III a LO), Mateusz Lodziński (IV a TI). Trenerem zwycięskiej drużyny jest pan Krzysztof Górski.   
 
To nie koniec zmagań w tych rozgrywkach - czeka nas jeszcze finał wojewódzki! Prawdopodobnie zostanie on rozegrany 
pod koniec stycznia w Polkowicach. W myśl przysłowia "Apetyt rośnie w miarę jedzenia", po cichu liczymy na dobre miej-
sce, choć zapewne będzie o nie ciężko.  

Gratulujemy naszej drużynie i jej trenerowi, życząc powodzenia w finale! Poniżej zaś przedstawiamy wszystkie wyniki fina-
łu legnickiego.  

ZS Polkowice - ZSTiO w Legnicy 3:1 (0:1) vZespół Szkół im. Wyrzykowskiego w Głogowie - ZSZ w Złotoryi 2:3 (2:0)  
Zespół Szkół im. Wyrzykowskiego w Głogowie - ZSTiO w Legnicy 0:2 (0:1)  
ZS Polkowice - ZSZ w Złotoryi 7:1 (3:0)  
 
OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ:  
1. Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach  
2. ZSZ w Złotoryi  
3. ZSTiO w Legnicy  
4. Zespół Szkół im. J. Wyrzykowskiego w Głogowie  

HALOWA PIŁKA NOŻNA - MAMY ZŁOTY MEDAL!  

Str. 49 

Rok 2013/3 



ul. Skalników 6 

59-101 Polkowice 

Tel: 76 746 51 11,  

Fax: 76 746 51 80  

e-mail: zs@zs.polkowice.pl 

1. KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

2. OLIMPIADA EKOLOGICZNA 

3. STÓDNIÓWKA W ZESPOLE SZKÓŁ W POLKOWICACH 

4. NAJLEPSI W I PÓŁROCZU 

5. MECZE MATEMATYCZNE 

6. POLKOWICKI FESTIWAL ZIEMI W ZS 

7. PROJEKTY UNIJNE W NASZEJ SZKOLE 

W NASTĘPNYM NUMERZE — M. IN.: 

 

Jesteśmy w sieci Web! 

zs.polkowice.pl 

SUDOKU - CZEKAMY NA ZWYCIĘZCĘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczennica lub uczeń,  który jako pierwszy prawidłowo rozwiąże sudoku i dostarczy rozwiązanie 
do sekretariatu uczniowskiego, otrzyma nagrodę—niespodziankę. Zapraszamy do „łamania głów”. 

mailto:zs@zs.polkowice.pl

