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Święta, akademie, uroczystości…
Święto Edukacji Narodowej
14 października br. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej w myśl hasła: „Obyś cudze dzieci uczył…, czyli
skąd wziął się nauczyciel na świecie?”.
Część artystyczną (pod kierunkiem Pani mgr Renaty Piaskowskiej-Łyjak i Pani
mgr Arlety Jach), zaprezentowali - w formie humorystycznej stylizacji biblijnej nasi szkolni artyści:
narracja: Patryk Zgadzaj i Karolina Okoń,
w roli Boga: Mateusz Fingas,
w roli Ewy: Monika Górecka,
w rolach Adama i Diabła: Daniel Okoń,
w roli Kaina i Abla (oraz efekty specjalne): Jakub Trafarski i Łukasz Konat, nauczyciel: Klaudia Kowalińska, dziennikarz: Patryk Wróbel, uczniowie: Sylwia Puswalska, Małgorzata Porańska, Natalia Jaśniak i Julia Pietrzak, Wojciech Bezen
(saksofon).

Święto Odzyskania Niepodległości
10 listopada br. odbyła się uroczysta akademia z okazji 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Niezapomnianą lekcję historii, przeprowadzoną pod kierunkiem: Pana mgra Krzysztofa Gałęzy, Pani mgr Eweliny Heidt oraz Pana mgra Macieja Heidta, zaprezentowali:
Karolina Okoń, Agnieszka Melkowska, Natalia Jaśniak, Julia Pietrzak, Natalia Sułkowska, Sylwia Malik, Natalia Borgul, Kamila
Klain, Sandra Augustyniak, Marlena Pasiak, Magdalena Zając,
Patryk Zgadzaj, Patryk Wróbel, Damian Nowak, Jakub Trafarski,
Mateusz Smiatacz, Marek Błażejewski i Michał Kmieć.

2015 – Rokiem św. Jana Pawła II
27 listopada br. cała społeczność naszej szkoły oddała hołd św. Janowi Pawłowi II na okoliczność Roku Papieskiego.
Akademię uświetniła część artystyczna wykonana, pod
kierunkiem Pana mgra Norberta Junke, przez:
Karolinę Okoń, Natalię Jaśniak, Julię Pietrzak, Martę Szymańską, Damiana Nowaka, Sebastiana Łuszkiewicza, Patryka Wróbla, Natalię Sułkowską, Natalię Borgul, Sylwię
Malik, Agnieszkę Melkowską, Marlenę Pasiak, Patrycję
Okoń, Wiktorię Małys, Patryka Zgadzaja, Łukasza Konata.
Gościem honorowym akademii był ksiądz prałat Henryk
Orszulak
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DYDAKTYKA
Maraton matematyczny na Uniwersytecie Wrocławskim – 19.09.2015 r.

Mariusz Myszor – uczeń klasy II technikum budowlanego zakwalifikował się, jako jedyny spośród szkół technikalnych w Polsce, do XIV Finału Maratonu Matematycznego! Z powodzeniem w finale „przebiegł” 5 rund wyżej
wymienionego maratonu. Życzymy Mariuszowi dalszych sukcesów, a Jego Pani Profesor Urszuli Tęczy gratulujemy
ucznia!
Redakcja

Sebastian Łuszkiewicz – naszym stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Sebastian Łuszkiewicz – uczeń klasy III technikum budowlanego osiągnął w roku szkolnym 2014/2015 najwyższą
w naszej szkole średnią ocen zarówno z przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych. Decyzją Rady Pedagogicznej został wytypowany do nagrody Prezesa Rady Ministrów – został aktualnym stypendystą Premiera.
Gratulujemy Sebastianowi i życzymy dalszych sukcesów!
Redakcja
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KULTURA

Wycieczka do teatru w Częstochowie na „Hamleta” W. Szekspira
w reż. Andre Hubner - Ochodlo

19 listopada br. uczniowie klas: III Ttem i IV Ttm, pod opieką Pani mgr Katarzyny Joniak i Pani mgr Agnieszki
Mazurowskiej, obejrzeli współczesną wersję „Hamleta” w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Wernisaż naszych Młodych Talentów w Galerii WDK-u
Zarówno kontemplujemy sztukę, jak i jesteśmy jej autorami…
Od 28 listopada do 18 grudnia br. galeria Wieruszowskiego Domu Kultury prezentuje prace autorstwa naszych
uczniów: Mateusza Dybka, Patrycji Dyszlewskiej, Przemysława Szuberta, Pauliny Krawczyk, Damiana Nowaka, Sławomira Czecha, Weroniki Kowalczyk, Aleksandry Olek, Marty Ochockiej, Weroniki Marynowskiej i Daniela Okonia.

Dziękujemy Paniom mgr Julicie Bossa-Piluch i mgr Agacie Damasiewicz za zainicjowanie tego wernisażu.
Redakcja
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SPORT
Osiągnięcia sportowe

23.09.2015 – I miejsce chłopców w zawodach rejonowych Drużynowej Ligii Lekkoatletycznej w ramach Licealiady
(opiekun mgr Jarosław Urbaniak) i awans do finału wojewódzkiego
23.09.2015 – VII miejsce dziewcząt w zawodach rejonowych Drużynowej Ligii Lekkoatletycznej w ramach Licealiady
(opiekun mgr Małgorzata Walacik)

29.09.2015 – VII miejsce chłopców w Finale Wojewódzkim Drużynowej Ligii Lekkoatletycznej w ramach Licealiady
(opiekun mgr Jarosław Urbaniak)
2.10.2015 – Wyniki Finału Wojewódzkiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych naszych uczniów:
Licealiada – dziewczęta
Licealiada – chłopcy
Cichosz Małgorzata ZSP im St. Staszica Wieruszów – 56 Dąbek Adam ZSP im St. Staszica Wieruszów – 12 m
m
Śniady Przemysław ZSP im St. Staszica Wieruszów – 7
Różańska Alicja ZSP im St. Staszica Wieruszów – 60 m
m
Owczarek Barbara ZSP im St. Staszica Wieruszów – 61
Cegiełka Mateusz ZSP im St. Staszica Wieruszów – 68
m
m
Juszczak Aleksandra ZSP im St. Staszica Wieruszów – 62 Górecki Dawid ZSP im St. Staszica Wieruszów – 58 m
m
Gauza Sebastian ZSP im St. Staszica Wieruszów – 59
Porańska Małgorzata ZSP im St. Staszica Wieruszów –
m
64m
Licealiada – chłopcy z licencją PZLA
Gołab Łukasz ZSP im St. Staszica Wieruszów – 4 m

7.12.2015 – I miejsca w powiecie zarówno dziewcząt, jak i chłopców w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego
(opiekunowie: mgr Małgorzata Walacik i mgr Robert
Gruszka)

Wszystkim sportowcom naszej szkoły oraz ich opiekunom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów!
Redakcja
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SPORT
Osiągnięcia sportowe
Turniej piłki siatkowej z okazji Święta Niepodległości
08.11. 2015 r. - drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica z Wieruszowa, pod opieką Pana
mgra Sławomira Stojeckiego, wzięła udział w turnieju piłki
siatkowej z okazji Święta Niepodległości.
Organizatorem rozgrywek była gmina Sokolniki a honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął wójt gminy Sokolniki – Pan Sylwester Skrzypek.
Zawody odbywały się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ochędzynie.
Rywalizacja toczyła się systemem każdy z każdym do
dwóch wygranych setów.
Drużyna ZSP „Staszic” zajęła III miejsce ulegając: Volleball
Team Perzów (II miejsce) i MKS Ochędzyn (I miejsce).
Po zakończonej rywalizacji wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Pamiątkowe puchary wręczył Wójt gminy Sokolniki – Pan
Sylwester Skrzypek.
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REKREACJA / DLACZEGO „STASZIC”
JAK ODPOCZYWAMY?
Klasa III technikum informatycznego, jak co roku, relaksuje się bardzo aktywnie – biorąc udział w drużynowych „grach
wojennych”. Laser Tag w „Kwaterze Głównej” we Wrocławiu to ich żywioł!
Wychowawczyni

Z kolei klasy I i II (Id, Ir, IId, IIr i IIw) wraz ze swoimi opiekunkami: mgr Karoliną Zaleśną, mgr Agatą Damasiewicz i mgr
Andrzeliną Petalas wolą odpoczywać w „oazie piękna i spokoju”, czyli w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wywiadów ciąg dalszy
Sylwia Puswalska – uczennica klasy maturalnej wybrała technikum budowlane:
Naukę w szkole średniej zaczęłam w liceum ogólnokształcącym, ale szybko zmieniłam zdanie i przeniosłam się do
technikum budowlanego, ponieważ jest to przyszłościowy kierunek w Polsce i Europie. Dzięki tej szkole mam możliwość zdobycia zawodów i napisania egzaminów maturalnych, czyli łatwiej będzie mi kontynuować naukę w tym kierunku na studiach, ewentualnie dostać pracę po ukończeniu edukacji. Szkoła ta spełnia wszystkie moje oczekiwania,
ponieważ dzięki nauce w niej zdobyłam już dwie kwalifikacje zawodowe ( B.16 - wykonywanie robót zbrojarskich i
betoniarskich oraz B.33 - organizacja i kontrolowanie robót budowlanych) oraz przygotowuję się aktualnie do egzaminów maturalnych.
Sylwia Puswalska kl. IV Tb
Wypowiedź ucznia klasy II Ttb – technikum mechatronicznego
Już od małego interesowałem się elektroniką. Zawsze chciałem tworzyć złożone układy, które wyręczą człowieka w
codziennych pracach. Dlatego też przy wyborze technika nie miałem wątpliwości, jaki kierunek wybrać. Wybrałem
technika mechatronika, ponieważ pozwala mi on na rozwój moich umiejętności i zainteresowań. Dzięki tej decyzji
wiem, że wyniosę z tej szkoły wiele ciekawych i potrzebnych wiadomości. Nauczyciele chętnie pomagają mi również
zgłębiać wiedzę na inne tematy, które umożliwią mi dalsze kształcenie. Moim kolejnym krokiem jest ukończenie studiów na Politechnice Wrocławskiej. Jestem pewien, że po technikum mechatronicznym w „Staszicu” nie będę miał
żadnych trudności w osiągnięciu tego celu.
Michał Jabłoński kl. II Ttb
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NASZE ZAINTERESOWANIA
„Wiedzmin 3: Dziki Gon” - recenzja gry komputerowej
„Nikt chyba nie ma wątpliwości, że jedną z najbardziej wyczekiwanych oraz budzącą nadzieje na wspaniałą przygodę premierą był „Wiedźmin 3: Dziki Gon”. Użytkownicy komputerów stacjonarnych, jak i konsol, nerwowo odliczali
dni do daty premiery, oczekując gry jakiej jeszcze nie doświadczyli, gry wprowadzającej w fantastyczne uniwersum,
jakim jest świat stworzony przez Sapkowskiego, opowieści wzbogaconej klimatyczną muzyką oraz wspaniałą oprawą
graficzną.
Akcja promocyjna developerów z CD Project Red tylko podgrzała atmosferę oraz zwiększyła oczekiwania fanów
względem rozgrywki. Przedstawiciele wielokrotnie podkreślali, że zespół odpowiedzialny za produkcje trzeciej części
„Wiedźmina” nie będzie unikał problemów i zrobi wszystko, abyśmy otrzymali to, o czym zapewniał producent, czyli
grę wykorzystującą w jak największym stopniu możliwości sprzętowe naszych czasów, pozbawioną większych błędów,
takich jak na przykład w Assassin's Creed: Unity.
W ostatniej części trylogii opowiadającej o Białym Wilku już w mniejszym stopniu mamy wpływ na politykę państw i stan fizyczny Królów – co moim zdaniem wyszło „Wiedźminowi” na dobre. Tym razem, wielowątkowa fabuła
skupia się na historii Geralda (w grze, nie ma on już więcej problemów z pamięcią) oraz na postaciach stricte związanych z książką (poza Jaskrem spotykamy inne postaci, które odcisnęły piętno na życiu Wiedźmina). W „Wiedźminie
III” ponownie wracamy do motywów „prostej, wiedźmińskiej roboty” znanych z pierwszej części gry.
Poza głównym wątkiem fabularnym występują także zadania poboczne, które w niczym nie odstępują tych wchodzących w skład głównej historii. Ponownie przychodzi nam wybierać między „złem i mniejszym złem”. Fabuła porusza wątki życia bohaterów fantastycznych, jak i te z życia codziennego, często zabawne a często tragiczne - jak okrucieństwa wojny, rasizm czy ludobójstwa. Scenarzyści stworzyli historię, która niemalże na każdym kroku zmusza nas
do emocjonalnych wyborów - czego śmiało można im pogratulować. Natomiast samo zakończenie trylogii (na które
oczywiście mamy wpływ) można porównać do „wisienki na torcie” opiewającej historię Białego Wilka.
Duże znaczenie mają dialogi. Dialogi, czyli słowne przepychanki bohaterów stanowią element charakterystyczny
dla całej trylogii. Producent, zdając sobie z tego sprawę i tym razem nas nie zawiódł. Konwersacje, przepełnione
śmiesznymi docinkami czy ripostami, słowami często uważanymi za obraźliwe doskonale wpasowują się w świat i
klimat przedstawionego świata. W dialogach możemy znaleźć odniesienia do kultury, sztuki, historii a nawet problemów dotyczących dzisiejszych czasów. Postacie dzięki rewelacyjnym dialogom są jeszcze bardziej autentyczne i łatwiej nam się z nimi uosabiać.
Tym, co miało przede wszystkim charakteryzować ostatnią część trylogii miał być otwarty świat większy od tego, z
którym mieliśmy do czynienia w innych grach, takich jak chociażby „Skyrim”. Rzeczywiście, świat „Wiedźmina” jest
duży, ale nie jest do końca tym, co nam obiecywano, ponieważ na mapie wciąż występują lokacje, między którymi nie
możemy się przemieszczać tak swobodnie jak to powinno wyglądać w rzeczywiście „otwartym świecie”. Pomimo tego
nie uwłacza to w żaden sposób samej rozgrywce, która wciąż jest czystą poezją w świecie gier wideo.
Oczywiście ważnym aspektem życia wiedźmina jest walka. Ta w Dzikim Gonie, tak jak w poprzednich częściach,
jest oparta na trzech elementach: miecze, wiedźmińskie znaki oraz eliksiry. Dzięki rozwojowi postaci możemy równomiernie rozłożyć umiejętności pod względem walki w ręcz używania znaków, czy tworzenia i picia eliksirów lub możemy eskalować wyłącznie jeden element, który nam najbardziej odpowiada. Sama walka różni się od tej z poprzedniej,
drugiej części – lecz wciąż pozostaje dynamiczna i sprawia wiele satysfakcji.
Na trzecią część sagi o „Wiedźminie” dane nam było czekać długo, ale jestem pewien, że było warto. Wspaniały
świat potrafiący wciągnąć na wiele godzin, możliwość przeżycia wiedźmińskiej przygody i ostatecznie opowieść, która
poruszy niejednego gracza.
M.W. – kl. III Ti
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NASZE PASJE—MUZYCZNY KĄCIK
Muzyka rokowa
„Rock to nie tylko muzyka, to także stan ducha”
Witam ponownie wszystkich czytelników. W moim poprzednim wpisie zanudziłem Was nieco takim teoretycznym wprowadzeniem, ale teraz, gdy przechodzimy do konkretów postaram się pisać nieco ciekawsze teksty.
Na początek krótka charakterystyka rocka. Jest to gatunek muzyki rozrywkowej i powstał w połowie XX wieku w
Stanach Zjednoczonych. Dzieli się na bardzo wiele podgatunków, jak na przykład punk rock, hard rock, indie rock, czy
rock gotycki. Są między nimi różnice (niekiedy nawet bardzo znaczne), ale nie będę Was przytłaczać takimi szczegółami. Muzycy rockowi bardzo często noszą długie, rozpuszczone włosy oraz skórzane elementy garderoby. Najczęściej
spotykany skład zespołu to: perkusista, basista, gitarzysta rytmiczny, gitarzysta prowadzący (czasem nazywany solowym) i wokalista. Nie jest to oczywiście reguła. Spotkać można zespoły posiadające w składzie instrumenty klawiszowe (Guns N Roses – „November Rain”), czy dęte (Aerosmith – „Cryin” – solo na harmonijce ustnej).
Gdybym zapytał Was „Z czym kojarzy Wam się muzyka rockowa?” to zapewne większość z Was powie, że kojarzy im się z bardzo głośnym gitarowym graniem oraz „darciem się” do mikrofonu przez wokalistę. Poniekąd zgodzę się
z taką opinią, aczkolwiek uważam, że jest ona dość powierzchowna. Moje zdanie poprę teraz pewnym przykładem.
Przesłuchajcie i porównajcie: Guns N Roses – „Welcome To The Jungle” oraz Scorpions – „Wind of Change”. Myślę, że
już po pierwszych sekundach usłyszcie różnice. Rock więc nie zawsze musi być głośny i ostry. Nie można zatem generalizować całego gatunku. Wielu ludzi uważa też, że muzyka rockowa jest prosta i bez sensu. Nigdy nie słyszałem
większej głupoty. To, że niektóre kawałki nie są zbyt skomplikowane, nie oznacza to, że każdy kawałek taki jest. Ja,
jako osoba, która zna to od strony wykonawczej mogę zaświadczyć, że utwory te mogą być też bardzo ambitne i wymagające. Wbrew pozorom nie jest to bezsensowne walenie w perkusje i szarpanie strun w gitarach bez ładu i składu. Bardzo ważnym elementem są także solówki gitarzystów, basistów czy nawet perkusistów. Przez fragment utworu muzyk może wykazać się swoimi umiejętnościami oraz uwolnić swoje emocje właśnie poprzez granie.
Mam nadzieję, że dzięki temu wpisowi spodoba Wam się muzyka rockowa. Przy okazji polecam przesłuchać też inne
przykładowe kawałki:
AC/DC – „Highway To Hell”
Perfect – „Raz Po Raz”
Lombard – „Przeżyj To Sam”
Na zakończenie dodam tylko, że w następnym wpisie bierzemy „pod lupę” muzykę jazzową, czyli coś co rzadko
kiedy grane jest w taki sam sposób. A dlaczego tak? Dowiecie się w kolejnym wpisie…
W. – kl. III Ti
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ŚWIĄTECZNA ŻYCZENIA
5.12.2015 –Mikołaje i Śnieżynki z naszej szkoły w akcji
wolontariackiej „Klubu Otwartych Serc” pod opieką Pani mgr Haliny
Paluch

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż…
Życzymy więc Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi, Wam – koleżanki i koledzy oraz
wszystkim czytelnikom naszej gazetki:
pięknych Świąt Bożego Narodzenia – wypełnionych zapachem choinki, nutą wspólnie śpiewanej kolędy, ciepłem kochających serc, pokojem, radością i zdrowiem!
Redakcja

3.12.2015 – z wycieczki uczniów naszej szkoły na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu

Redakcja gazetki:
Artykuły: Sylwia Puswalska – kl. IV Tb, Michał Jabłoński – kl. II Ttb, Mateusz Wilk – kl. III Ti, Wojciech Bezen – kl. III Ti
Opiekunowie: Renata Piaskowska-Łyjak, Marcin Joniak
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