Sensacja w naszym Zespole
Szkół. W świetlicy szkolnej pojawił
się niedawno stół bilardowy. MłodzieŜ od razu zainteresowała się tym
nowym nabytkiem. JuŜ w pierwszy
dzień chętnych do gry było mnóstwo.
KaŜdy chciał spróbować swoich sił
w nowej grze. Znaleźli się teŜ tacy,
którym bilard nie jest obcy i pokazali
swoje umiejętności w pasjonujących
rozgrywkach. Uczniowie, zainteresowani grą, mogą się zapoznać
Zdj. Robert Bartosz
z godzinami otwarcia świetlicy, które są wywieszone na drzwiach. Jeśli nie
macie zajęć lub macie wolny czas, to moŜecie skorzystać z tej darmowej
rozrywki.
R. Bartosz, S .Niewitecki

Uczniowie, którzy mają duŜo wolnego czasu mogą zgłosić się do pani
Iwan i włączyć się w prace wolontariatu. Uczestnictwo w tych zajęciach
zakłada wyjazdy do hospicjów i do domów dziecka. Ma to na celu głównie
zapoznanie się z tą formą pracy, poniewaŜ jest to często szansa zdobycia
pierwszych doświadczeń związanych z niesieniem pomocy ludziom
potrzebującym. Wolontariat jest dofinansowywany przez Unię Europejską
w kraju i za granicą. W ramach tych zajęć uczestnicy przechodzą
profesjonalne szkolenie wolontarjackie, otrzymują legitymacje
i zaświadczenie o odbytej praktyce.
R. Bartosz, S. Niewitecki

Kółko językowo-historyczne
„Kultury narodów słowiańskich”
Pani Anna Iwan mówi: „ Ucząc kogoś, sama zdobywam nowe
doświadczenia w pracy z ludźmi.” Uczniowie z klasy II d szkoły zawodowej
mają pomysł na utworzenie grupy śpiewająco-tanecznej. Do tego zmotywował
ich występ kolegi w eliminacjach do programu „ Idol” na etapie centralnym
w Warszawie. Drugi rok pani Anna Iwan zachęca do udziału w olimpiadzie
historycznej, olimpiadzie o Unii Europejskiej i wiedzy o Polsce i świecie.
Materiały z których uczniowie przygotowują się na ten konkurs, będą równieŜ
na maturze.
„ Szczególny nacisk kładę na olimpiady, ale równieŜ na konkursy propagujące
wiedzę o Unii Europejskiej”.
Mówi pani Anna Iwan. Olimpiada na etapie okręgowym w Poznaniu poszerza
poglądy i pozwala uczniom zweryfikować swoją wiedzę, porównując się
z rówieśnikami z innych szkół. Jest to pozytywne doświadczenie zobaczenia
czegoś innego. Daje motywację do nauki.
Cele kółka językowo -histo rycznego
„Kultury narodów słowiańskich” to:
• zapoznanie się z kulturą i ludowością
narodów słowiańskich, w tym Polski;
• odnalezienie wartości i dumy z bycia
Polakami i Słowianami;
• uniknięcie niebezpieczeństwa rozmycia
się naszej kultury w strukturach
kulturalnych Unii Europejskiej. Obrona
wartości płynących z tego, Ŝe jesteśmy
Polakami. Co mamy do zaoferowania Ŝeby
nie czuć się gorszym w kontaktach
z rówieśnikami z innych krajów i umieć
się dobrze zaprezentować?
• walka z kompleksami i stereotypami
Polski.
Zdj. Sławek Niewitecki

W naszej szkole prowadzone są równieŜ inne konkursy, np.
okolicznościowe - „najładniejsza kartka świąteczna” czy najładniejszy
„stroik”, które odbyły się w zeszłym roku.
„ UwaŜam, Ŝe konkursy propagują bezinteresowną działalność społeczną, solidarność międzyludzką. Utrwalają wiarę, Ŝe są wartości i cele nie przekładalne
na pieniądze. Przeciwny modelem Ŝycia konsumpcyjnego, często niekorzystnie
wpływa na osobowość człowieka”.
M. Deneka, D. Głuchowska
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Rozmowa z panem Piotrem Jakóbczykiem.
ZS: Kto zainicjował powstanie sportowych zajęć
pozalekcyjnych?
P.J.: Powstanie SKS zainicjował Pan dyrektor wraz z nauczycielami wychowania fizycznego. Tegoroczne zajęcia
są kontynuacją zajęć organizowanych wcześniej przez panią Justyną Górną.
ZS: Jaka jest frekwencja na zajęciach?
P.J.: Do tej pory frekwencja była niska, ale z czasem wzrosła i w tej chwili
w zajęciach uczestniczy około 15-20 osób.
ZS: Co się uczniom podoba, a co chcieliby zmienić?
P.J.: Uczniowie chcieliby, aby zajęcia były organizowane częściej i aby grali
więcej w to, co lubią.
ZS: Jakie dyscypliny uczniowie wybierają najchętniej/najczęściej?
P.J.: Najczęściej wybierane dyscypliny przez stałych uczestników to koszykówka, siatkówka i piłka noŜna. (patrz wykres)
ZS: Kto moŜe uczestniczyć w zajęciach?
P.J: Uczestniczyć moŜe kaŜdy uczeń naszej szkoły, który pragnie uprawiać
sport.
ZS: Czy w ramach tych zajęć są organizowane wyjazdy pozalekcyjne?
P.J: Jak na razie organizowane są tylko rozgrywki w reprezentowaniu szkoły.
Z czasem w planie jest utworzenie ligi szkolnej, a następnie współzawodnictwo
z sąsiednimi szkołami.
ZS: Co daje uczestnictwo w zajęciach, czy poprawia sprawność?
P.J.: KaŜdy, kto uczestnicz w zajęciach na pewno poprawia sobie kondycję.
Uczniowie poprawiają swoją wydolność płuc oraz ogólną sprawność
organizmu.
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Wykres przedstawia naj częś ciej wybieran e dyscypliny sportu.

Osiągnięcia uczniów
w roku 2002/2003
-dziewczęta: 4 miejsce w koszykówce, 3 miejsce w siatkówce,
3 miejsce w konkursie aerobiku
w Swarzędzu;
-chłopcy: 4 miejsce w koszykówce,
4 miejsce w siatkówce
Wszystkie wyŜej wymienione
rozgrywki odbyły się na szczeblu
powiatowym.
R. Bartosz, S .Niewitecki
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Czytelnia w naszej szkole jest
podzielona na dwie części. Składa
się ona z czytelni oraz z Multimedialnego Centrum Informacji (MCI), które
istnieje od 2003 roku.
To centrum składa się
z czterech komputerów.
MoŜe z nich korzystać
kaŜdy uczeń naszej
szkoły za okazaniem
legitymacji szkolnej
i identyfikatora. Z komputerów uczniowie
mogą
k or z ys ta ć
wyłącznie w celach
edukacyjnych. KaŜdy po wejściu do
MCI musi zapoznać się z regulaminem czytelni. Dzięki komputerom
moŜna pozyskiwania informacje
z Internetu, takŜe doskonalić swą
umiejętność posługiwania się programami takimi jak: Microsoft Word,

Excel, P ublisher itp. MoŜna
wyciągnąć z tego jeden wniosek, Ŝe
była to dobra inwestycja, z której
korzystają uczniowie. Swoje zadania
d o m o w e ,
wypracowania mogą
poszerzyć o informacje pozyskane
z
Internetu.
Korzystanie z MCI
pomaga równieŜ
w
zd o b y w a n iu
nowych doświadczeń
związanych z uŜytkowaniem komputera
i poszerza ogólną wiedzę. Dla wielu
uczniów jest to jedyna szansa
korzystania z komputera, gdyŜ nie
kaŜdy posiada tego typu sprzęt
w domu. Serdecznie zapraszamy do
„magazynu wiedzy”.
K. Rybicka, M. Szczepaniak

Godziny otwarcia
Multime dialnego
Centrum
Informacji:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

1000-1700
900-1800
900-1800
9 00-1800
900-1300

Zdj. Robert Bartosz
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W naszym Zespole Szkół, jak i na całym świecie w dniach, 19 - 20 września jest organizowana akcja „SPRZĄTANIE
ŚWIATA”, którą zajmuje się pan mgr inŜ. Jerzy
Kołodziej z panem mgr Adamem Olejnikiem. We
wrześniu kaŜdego roku nasza szkoła zaopatruje
się w plastikowe worki i rękawice, które dostaje
od Urzędu Miasta z Wydziału Ochrony Środowiska. Po lekcjach spod szkoły wyrusza około 80
Zdj. Archiwum szkoły
- 100 osobowa grupa młodzieŜy z nauczycielami,
która udaje się na wyznaczony teren, po czym oczyszcza go ze śmieci. Worki
ze śmieciami pozostawiane są przy drogach, które zabierają specjalne
samochody. „Zawsze jestem mile zaskoczony postawą młodzieŜy, która chętnie
bierze udział w tej akcji. Podczas sprzątania terenów ze śmieci panuje miła
atmosfera”- mówi pan mgr Jerzy Kołodziej. Będąc na tej akcji moŜna zrobić
wiele poŜytecznego dla naszego miasta, a przy tym miło spędzić czas, dotleniając się na świeŜym powietrzu.
K. Rybicka, M. Szczepaniak

Kółko Europejskie
Kółko Europejskie rozpoczęło swoją
działalność w 2000 roku, prowadził je pan mgr
Bogdan Szolc wraz z panią mgr ElŜbietą Bernaciak. KaŜdy z piętnastu uczniów, angaŜujących
się w kółka reprezentował poszczególny kraj
Unii Europejskiej i przygotowywał wypowiedź
rozpoczynającą się od słów „Kojarzy mi się
z tym krajem…”. W ten sposób przygotowano
Zdj. Archiwum szkoły
czterdziestominutową prezentację o wszystkich
krajach naleŜących do Unii Europejskiej. Pierwsza taka prezentacja odbyła
się 2001/2002 roku. Był to rodzaj przestawienia, na którym został zaśpiewany hymn europejski. Oglądali ją uczniowie gimnazjum, władze starostwa
i miast gminy, przedstawiciel kuratorium oraz rodzice. W roku następnym
2002/03 odbyła się kolejna prezentacja, lecz tym razem na temat państw,
które mają dopiero przystąpić do Unii Europejskiej. Uczniowie powitali
gości mówiących w języku kraju, który reprezentowali. „Praca przy prezentacji pozwoliła uczniom przygotowującym i oglądającym zapoznać się
z państwami europejskimi...”, mówi pan mgr Bogdan Szolc.
M. Deneka
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Nasza szkoła posiada własny
zespół muzyczny. Jego załoŜycielem
i organizatorem jest siostra Damiana,
która gra na gitarze. Do zespołu moŜe naleŜeć kaŜdy, kto umie śpiewać
i jest uczniem naszej szkoły. Chórek
składa się z około dwudziestu
dziewczyn i dlatego mile widziani są
równieŜ chłopacy.
Zespół występuje zawsze podczas
uroczystości szkolnych, na przykład
ostatnio śpiewali, kiedy szkoła gościła Państwa Profesorów Antoniego
i Hannę Dziatkowiaków, załoŜycieli
Fundacji Stypendialnej. Zespół
w
repertuarze ma takie znane
piosenki, jak: „PrzeŜyj to sam”
grupy Perfekt, czy „Tyle słońca
w całym mieście” Anny Jantar.

Spotkania zespołu organizowane
są raz w tygodniu po półtorej
godziny.
Dni tygodnia oraz godziny
s p o t k a n ia u s t a la s i o s t r a .
Z a in t e r e s o w a n y c h p r o s i my
o zgłoszenie się do organizatorki.

s. Damiana serdecznie
zaprasza!
K. Rybicka, M. Szczepaniak

PRZYGOTOWANIE DO śYCIA W RODZINIE
KaŜdy rodzic na pierwszym zebraniu organizowanym w szkole otrzymuje
wnios ek od wychowawcy dotyczący uczestnictwa swoich dziec i
w „Wychowaniu do Ŝycia w rodzinie”. Następnie rodzice wspólnie z młodzieŜą
podejmują decyzje, co do uczestnictwa w tych
zajęciach i odpowiednio zaznaczają to na wniosku. Wykładowcą tych zajęć jest pan Paweł
Zawieja. Początkowe zajęcia odbywają się
z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców,
a następnie dalszy ciąg zajęć organizowany jest
wspólnie. Na tych zajęciach wykorzystywane
są kasety VHS przygotowane specjalnie dla
młodzieŜy. Treści przekazywane przez nie skłaniają do wielu przemyś leń i przygotowują
ucznia do podejmowania decyzji, związanych z załoŜeniem rodziny i bycia odpowiedzialnym w przyszłości. Zajęć jest siedem w całym roku szkolnym, po
dziewięćdziesiąt minut tygodniowo i odbywają się
zaraz po zajęciach
lekcyjnych.
K. Rybicka, M. Szczepaniak
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Zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi w naszej szkole jest niestety
stosunkowo niewielkie. Uczniowie raczej niechętne uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych, poniewaŜ po długim dniu spędzonym w szkole chcą jak
najszybciej wrócić do domu i odpocząć od „budy”. Nauczyciele wtedy się
zniechęcają i po kilku przeprowadzonych zajęciach przestają je organizować z powodu małej frekwencji uczestników.

Wykres przedstawiający zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi ZS w Mosinie.
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Jak widzimy na wykresie największe zainteresowanie jest zajęciami
związanymi ze sportem i informatyką, poniewaŜ wśród młodzieŜy to właśnie te dziedziny są popularne. Mamy nadzieje, Ŝe po tym artykule ten fakt
się zmieni, a frekwencja na zajęciach się zwiększy do czego serdecznie
zachęcamy.
Uczniowie którzy wyraŜają chęć uczestnictwa w zajęciach mogą zgłosić
się do:
-pana P. Jakóbczyka prowadzącego koło sportowe,
-pani D. Prentkiej odpowiedzialnej za zajęcia informatyczne,
-siostry Damiany kierującej szkolnym zespołem muzycznym,
-pani A. Sawińskiej odnośnie zajęć ortograficznych,
-pana B. Szolca kierującego zajęciami matematycznymi,
R. Bartosz , S. Niewitecki
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Co roku pani mgr Wiesława Bahyrycz organizuje wycieczki . Zwykle są
to grupy 30 osobowe, które składają się z uczniów z róŜnych klas. W 2003 roku odbyła się dwukrotnie wycieczka do Frankfurtu nad Odrą. Uczniowie
oglądali tam wspaniały Ratusz i odbudowany kościół, który był zniszczony
w trakcie drugiej wojny światowej. „ Wycieczki do Frankfurtu nad Odrą są
interesujące dla młodzieŜy, gdyŜ pozwalają im poznać jedno z niemieckich
miast, oprócz tego dla części uczniów jest to pierwsza okazja przekroczenia
granicy”- mówi pani Wiesława Bahyrycz.. MłodzieŜ chętnie robi zakupy
w centrach handlowych, które są połoŜone po obu stronach głównej ulicy.
W polskich Tatrach uczniowie zwiedzili stary cmentarz, a jednym ze
szlaków była ścieŜka nad Reglami. Próbowali oni równieŜ zdobyć szczyt
Giewontu, ale przeszkodził im w tym wysoki poziom śniegu i zagroŜenie
lawinowe. „ Uczniowie byli bardzo zadowoleni, chociaŜ szalenie zmęczeni”twierdzi pani W. Bahyrycz. Według pani Wiesławy najbardziej wspominaną
wycieczką była wycieczka do Krakowa, choć odbyła się juŜ dawno, bo
w 1990 roku. Wówczas było na niej 17 osób z róŜnych klas z przewagą osób
kończących juŜ szkołę. „Tak sympatycznej, atmosfery, jak wtedy nie było na
Ŝadnej wycieczce”- podkreśla pani Bahyrycz.
Uczniowie spali w schronisku nad Wisłą. Zwiedzili oni Wawel, kopalnię
soli w Wieliczce i Kościół
Mariacki, ciekawostką było
wejście do podziemi Kościoła Karmelitów i obejrzenie
mumii, lecz nie wszyscy
odwaŜyli się tam zejść i ją
zobaczyć. „UwaŜam, Ŝe wycieczki szkolne są doskonałą
okazją do zintegrowania
młodzieŜy, poznania naszego
kraju i ciekawych miejsc”podsumowuje pani Wiesława
Bahyrycz.
M. Deneka, D. Głuchowska

Zdj. Archiwum szkoły
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