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SPIEWALI DLA SZYMKA

Nasze modelki w szkolnych koszulkach prezentowały 
się imponująco

Szkolne koszulki są bardzo gustowne

W naszej szkole nie brakuje uzdolnionych 
artystek

Kiermasz ciast był świetnym uzupełnieniem 
Koncertu Charytatywnego

    W Zespole Szkół nr im. Księcia 
Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie 
odbył się III Koncert Charytatywny.

    Święta są już za nami. Z pewnością 
każdy z nas przeżył ten czas w miły 
s p o s ó b  i  w  r o d z i n n e j  a t m o s fe r z e 
c z e k a ł  n a  n a r o d z e n i e  C h r y s t u s a . 
Również w naszej szkole nie obyło 
się bez świątecznych uroczystości.
18 grudnia w naszym liceum odbył 
s i ę  j u ż  I I I  K o n c e r t  C h a r y t a t y w n y, 
podczas  którego cała  społeczność
szkoły zbierała fundusze na operację 
dla chorego chłopca Szymka Pietruszki. 
Na małej sali gimnastycznej nasi szkolni 
artyści zaśpiewali wcześniej przygotowane 
p r z e z  s i e b i e  p i o s e n k i  i  k o l ę d y 
ś w i ą t e c z n e .  W  t y m  s a m y m  c z a s i e 
zorganizowano też kiermasz ciast, 
a  u z b i e r a n e  p i e n i ą d z e  r ó w n i e ż 
przeznaczono dla Szymona.

    Warto też wspomnieć, że każda osoba, która chciała wysłuchać
koncertu musiała przeznaczyć na wcześniej opisany cel chociaż złotówkę. 
Generalnie koncert udał się, choć nie odbyło się bez drobnych wpadek. 
Każdy z nas jednak wie, że człowiek jest skłonny do pomyłek. 
Na zakończenie koncertu zaprezentowano również nowe koszulki naszej 
szkoły w różnych kolorach, które każdy uczeń może zakupić. Koncert 
został przygotowany pod nadzorem Pana Dariusza Lipskiego 
oraz Pani Małgorzaty Kapicy. Szkolne koszulki natomiast zaprojektowała 
Pani Beata Sajda. Gratulujemy wszystkim osobom, które chciały i odważyły się wystąpić na naszej szkolnej 
scenie i dziękujemy nauczycielom za przygotowanie koncertu.

Mateusz Wójtowicz (II C)

Fot. www.zs2.lubartow.pl
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JASELKA WZBUDZILY ZACHWYT
Szkolne Jasełka zaskoczyły, ale też wzbudziły podziw i uznanie.

       22 grudnia w małej sali gimnastycznej odbyły się jasełka. Były one dość nietypowe, zaskakujące i chyba nikt 

    Na scenie nie zobaczyliśmy bezpośrednio historii Maryi, Józefa i Jezusa, dla których nie było miejsca 
w gospodzie. Zamiast tego była opowieść o uchodźcach, którzy chcieli dostać się w nielegalny sposób do Berlina. 
Poznaliśmy też rodzinę pewnego pastora i jego „zakręconą” córkę. A wszystko to poprzedziła recytacja 
opowiadająca o tym, że Jezus się narodził, ale „o tym jest mało informacji na Wikipedii”.

z nas nie spodziewał się jasełek w tej formie.

    Poznaliśmy też historię pewnej osoby, która była smutna, ponieważ spędzała święta sama.
Nie obyło się bez śmiesznych sytuacji, wulgarnych słów i kolęd. Całość wypadła super, a widzowie byli bardzo 
zadowoleni po obejrzeniu spektaklu. Dziękujemy uczniom ze szkolnego kółka teatralnego za chęci 
i przygotowanie tego przedsięwzięcia oraz Paniom Karolinie Oleksiejuk i Monice Bordzoł, które pomogły 
w organizacji spektaklu, a także sprawowały nadzór nad aktorami.

Mateusz Wójtowicz (II C)
Fot. www.zs2.lubartow.pl
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ZYCIOWE WYBORY 
ZE SPECJALISTKA

Naszą szkołę odwiedziła Iwona Ryszkowska.

Studniówka coraz bliżej, egzamin maturalny również, 
więc nic dziwnego, że nasza młodzież zaczyna się 
zastanawiać nad wyborem właściwego kierunku studiów.
A że wybór nie jest to łatwy, a decyzja wydaje się wpływać
na resztę życia, nasza szkoła śpieszy z pomocą wszelakiego
rodzaju by ułatwić przyszłym abiturientom wybór drogi 

W grudniu, odbyło się spotkanie z absolwentką naszej 
szkoły, warszawską stylistką mody, młodą kobietą biznesu
- Iwoną Ryszkowską. Podczas spotkania z uczniami klas
trzecich nasz gość podzielił się swoimi doświadczeniami
życiowymi, spostrzeżeniami zawodowymi i sugestiami 
dla maturzystów szukających swojej drogi w życiu. 
Iwona Ryszkowska położyła nacisk na wiarę w siebie,
 bycie przedsiębiorczym, wykorzystanie swoich pasji 
do stworzenia własnego pozytywnego wizerunku przed
 pracodawcą a także na potrzebę nieustannego rozwoju
 osobistego, które w przyszłości zaowocuje w życiu 
zawodowym. Zwracając uwagę młodzieży na znaczenie
 masmediów w tworzeniu swojego wizerunku, Iwona
 zaprosiła wszystkich uczestników do wspólnego selfie,
 polubienia jej fanpage'u na Facebook'u oraz  zaoferowała
 porady stylu przed wyborem stroju studniówkowego.

życiowej.

Źródło: www.zs2.lubartow.pl

DOBROC TEZ
 JEST SILA

      W Zespole Szkół nr 2 im. 
K s i ę c i a  P a w ł a  K a r o l a 
S a n g u s z k i  o d b y ł  s i ę 
maraton Zumby. Jego cel
był bardzo szczytny.

 Tradycją naszej szkoły stało
się pomaganie! Niewielka  grupa
młodych osób z ZS2  postanowiła 
zrobić coś dobrego. 19 grudnia 
młodzież, na czele z panią Edytą Lewtak,
zorganizowała maraton zumby. Jednak, był 
on bardziej niezwykły, niż mogłoby się wydawać – przez świetną zabawę mogliśmy pomóc
choremu Szymkowi! Szymek urodził się w 33. tygodniu ciąży z rozszczepem kręgosłupa, 
przepukliną oponowo–rdzeniową i wodogłowiem (ma zaimplantowaną zastawkę oponowo 
- otrzewnową). Ma porażenie wiotkie stóp oraz obniżone napięcie mięśniowe od pasa w dół.
 Ze schorzeniem tym również związane są  płytkie panewki biodrowe utrudniające poruszanie
 się.
Przez symboliczne 10 złotych mogliśmy przybliżyć go choć odrobinę do realizacji swoich
marzeń. W tak ważnym dla niego dniu, w dniu jego urodzin,
wsparliśmy go przez swoje zaangażowanie. Zarażając 
swoim entuzjazmem, mała grupa szybko zamieniła się w
ogromną liczbę tych, dla których pomoc znaczy bardzo
wiele. Swoją obecnością zaszczycił nas również sam
Szymek, który sprawił, że uśmiech z naszych twarzy nie 
miał prawa zniknąć. Naszymi  instruktorkami były: Kamila
Smyk, Kinga Wasak, Ewa Oleksińska, Sylwia Szczęsna oraz
Weronika Kopczyńska. 
Również dla nich ten dzień był bardzo ważny. Zabawa 
udała się w 100 procentach i miejmy  nadzieję, że każdy
kto w niej uczestniczył nie chciał tak szybko opuszczać murów naszej szkoły!
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, razem udało nam się nazbierać 1287 zł.
I pamiętajmy, że: "Dobroć też jest siłą, chociaż tak często wygląda na słabość", jak 
napisała M. Musierowicz

Anna Wójtowicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. 
Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie 

w towarzystwie Szymka

Uczestnicy maratonu zumby

Monika Pydyś ( I A)

Fot. www.zs2.lubartow.pl

ANIA ODWIEDZILA 
NASZA SZKOLE

      16 grudnia w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki odbyło
 się spotkanie z Anną Pawluk.

          Wielu z nas na pewno kojarzy Anię, ponieważ pochodzi ona z Lubartowa. Bardzo 
często udzielała się w życiu szkoły oraz miasta. Jest absolwentką  Gimnazjum nr 1 im. 
Komisji Edukacji Narodowej. Już tam solidnie i ciężko pracowała. Dużo się uczyła, brała
udział w wielu konkursach i olimpiadach, których stała się laureatką. Z niesamowitymi wynikami ukończyła gimnazjum, 
uzyskując tym bardzo wysoką liczbę punktów, mających duże znaczenie przy wyborze kolejnej szkoły.

        Wybrała naukę w I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie.Tam, poznając nowych ludzi,uzyskała szansę w rozwijaniu
 siebie i swoich zainteresowań. Nowe miasto to również nowe możliwości. Takie też trafiły się i Ani. Aktualnie jest jednym
 z kilkuset uczniów Ellesmere College w Anglii. W Lublinie  ukończyła pierwszą klasę liceum z rozszerzeniem 
matematyki, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii.

       Choć przyznaje, że początki nigdy nie były łatwe ,starała się jak najszybciej zaaklimatyzować w nowym miejscu. Mimo, że była bardzo
 daleko od domu, ciągle powtarzała sobie, że nie jest jedyną osobą, która tęskni za rodziną i przyjaciółmi. Najbardziej obawiała się 
komunikowania w języku angielskim, którego tak naprawdę nauczyła się dopiero tam. Pokazała tym samym, że człowiek uczy się całe życie 
i na nic nie jest za późno. Nawet na nadrobienie nauki języka obcego z lat dziecięcych. Na pewno każdy wie, że Wielka Brytania to jedno z tych 
miejsc na ziemi, gdzie mieszka wielu ludzi różnych narodowości. Wiąże się z tym obecność wielu kultur i obyczajów, które Ania ma możliwość
poznawać każdego dnia. Jest to olbrzymia przyjemność mieć na co dzień do czynienia z sytuacjami, o których większość z nas ma możliwość 
dowiedzenia się tylko z podręcznika bądź Internetu.
        Wszyscy jej bliscy, choć są z niej niesamowicie dumni wiedzą, że to nie koniec, ale początek sukcesów Anny. Jest bardzo kreatywną i ambitną osobą. 
Dodatkowo to żywy przykład dla rówieśników, potwierdzający słowa „chcieć to móc”. Wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, co do tego, 
czy na pewno praca czyni mistrzem, radzimy porozmawiać z Anią, która zmotywuje do dalszego działania. Nie zapominajmy również, że w dzisiejszych 
czasach, już od najmłodszych lat trzeba pracować na swoją przyszłość. Nawet, jeśli w miejscu zamieszkania nie ma zbyt dużych perspektyw dla rozwoju 
intelektualnego, warto zaryzykować i poszerzać swe horyzonty. Ani zaś życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: www.zs2.lubartow.pl
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GIMNAZJALISCI 
OGLADALI

FILMY
   17 grudnia klasa IS zorganizowała Gimnazjalny  
Wieczór Filmowy. Uczniowie obejrzeli dwa filmy:   
komedię pt. „Reggae na lodzie'' mówiącą o starcie 
bobsleistów z Jamajki na Igrzyskach Olimpijskich. 
Później zobaczyli dramat „Ósmoklasiści nie płaczą'',  
przedstawiający historię chorej na białaczkę  
dwunastolatki, która staje do walki z chorobą i 
nie rezygnuje z dążenia do wyznaczonych celów. 
O p i e k ę  n a d  u c z n i a m i  p e ł n i ł  p a n 

                                                                                            Klaudia Choina (II C)

Kamil Kozioł.

Fot. Kamil Kozioł
W Gimnazjalnym Wieczorze Filmowym wzięło udział kilkunastu uczniów

TEATR PO ANGIELSKU
         „Opowieść Wigilijna” w naszej szkole.

     W przeddzień wigilii klasowych uczniowie Zespołu Szkół nr.2    
w Lubartowie mieli okazję obejrzeć teatralną adaptacje powieści  
Charlesa Dickensa pt. ”Opowieść Wigilijną” . Spektakl odbył się 
w języku angielskim i trzeba stwierdzić, że aktorzy z zadaniem 
poradzili sobie bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę wielkość sceny   
należy stwierdzić również, że scenografia zawierała wszystko co 
istotnie w danej scenie. Spektakl okazał się sukcesem. Dziękujemy   
osobom odpowiedzialnym za zorganizowanie tego wydarzenia. 
Miejmy nadzieje że w przyszłym roku tego typu pomysł spotka  
z równym a może i większym zainteresowaniem.

Klaudia Choina (II C)

NASZE KARTKI
NAJLEPSZE

Sukces Pauliny Romanowskiej i Magdaleny Marzęty.

   W grudniu uczennice naszej szkoły wzięły udział 
w wojewódzkim konkursie plastycznym „Kartka 
świąteczna przyrodą malowana” organizowanego  
przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych  
i Ośrodek Edukacyjno- Muzealny w Brzeźnie. Prace 
Pauliny Romanowskiej z klasy IF i Magdaleny Marzęty  
z klasy ID okazały się najlepsze spośród 678 nadesłanych.

Klaudia Choina (II C)   
Fot. www.zs2.lubartow.pl

Jedna z nagrodzonych prac         

SUKCES NASZYCH
HISTORYKÓW

        Awans Ewy Błaszczak i Jakuba Syty

       Troje uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki 
w minionym tygodniu brało udział w etapie okręgowym IX Olimpiady 
„Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Wyniki okazały się bardzo 
radosne dla naszej szkoły, bo aż dwóch z nich awansowało do etapu 
wojewódzkiego. W gronie szczęśliwców znaleźli się Ewa Błaszczak 
i Jakub Syta. Niestety, ta sztuka nie udała się Krzysztofowi Paluchowi. 
Uczniowi naszego Technikum Zawodowego do awansu zabrakło bardzo 
niewiele. Młodzież do Olimpiady przygotowywali mgr Małgorzata Sabat 
i mgr Kamil Kozioł. Naszym uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia 
w kolejnym etapie Olimpiady. Odbędzie się on 22 marca.

Klaudia Choina (II C)
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E - SPORT - SPORT CZY ZABAWA?
         Jak należy traktować e-sport? Zdania na ten temat są podzielone.

          Temat traktowania gier elektronicznych jako normalnego sportu jest jedną z najistotniejszych kwestii poruszanych na wszelakich forach. Można 
wręcz powiedzieć, że to schizma XXI wieku, ponieważ w tej dyskusji znajdziemy zwolenników tej opcji, ale także zapaleńców domagających się 
równego szanowania osoby myślącej nad taktyką „rozwalenia” strażnika na 28 poziomie jak i piłkarza biegającego po murawie.
         Co należy podkreślić, każda gra komputerowa nie odpowiada swoją formą na uznanie jej jako sportu. Taka z reguły powinna opierać się na grze 
zespołowej i odbywać się w sieci. Dobrymi tego przykładami są League of Legends, Counter Strike oraz Defense of the Ancient 2 (znana bardziej 
jako DotA 2). Są także występki od reguły - Hearthstone oraz Starcraft to tak zwane “jednoosobówki”, a ich społeczności także toczą dyskusje 
na temat różnicy pomiędzy grą a sportem.

         Argumentami będącymi za uznaniem e-sportu jako profesjonalnych rozgrywek jest fakt, że zawodnicy poświęcają bardzo dużo czasu na przygotowanie 
się do gry, inwestują spore pieniądze i mają olbrzymie rzesze fanów. W Polsce jednym z najbardziej znanych profesjonalnych graczy gier komputerowych 
jest Jarosław “pasha” Jarząbkowski. Jego kariera zaczęła się sześć lat temu (co w szeroko pojętej informatyce jest bardzo długim okresem) i od tamtej 
pory ogląda go setki tysięcy ludzi z całego świata. Jego osobowość jest na tyle charakterystyczna, że prawie każdy zaczepiony słowami “my friend” 
zareaguje mówiąc “pasha!”. Mniej więcej rok temu w czasie jednej z transmisji na żywo otrzymał 15 tysięcy dolarów, co równało się ponad 50 tysięcy 
złotych - i to od widza! Inny znany gracz, PhantomLord, został zatrzymany, ponieważ rzekomo działał na szkodę gry, atakując serwery firmy. Wszystko 
działo się na żywo i wstrząsnęło całym światem e-sportu.

          Odnosząc się do inwestowania w grę - sumy za wygranie turniejów mogą być całkiem pokaźne. Największą, jaką udało się zebrać, to 18 429 613 
dolarów(!!!) na mistrzostwa świata w DotA 2. Całość została podzielona między laureatów. W jednym z sezonów gry League of Legends za zajęcie 
pierwszego miejsca do otrzymania był milion dolarów - w porównaniu do poprzedniej kwoty, ta była sponsorowana jedynie przez firmę, a nie przez 
społeczność. Co ciekawe, obecnie jedna z zawodowych drużyn w “lolu” sprzedaje miejsce w rozgrywkach ligowych - cena wywoławcza to 500 
tysięcy dolarów - nic tylko zebrać i wykupić. 

       Jak widać, całość nie różni się bardzo od sportu zwykłego - duże stawki, fani i sława. Są też odpowiedniki zagrań - kto nie zna Balotelliego i jego 
agresywnego pokazu na murawie boiska  - w grze League of Legends znany jest “Xpeke”, który niepostrzeżenie wygrał grę przeniesieniem się do 
bazy zawodnika, tym samym zapewniając awans swojej drużynie. Największa różnica pomiędzy sportem zwykłym a komputerowym jest w wysiłku, 
jaki jest wkładany w samą rozgrywkę. Zmęczenie piłkarza po 90 minutach gry nie ma porównania do wieczornej rozgrywki, ale cały dzień trenowania 
nowej taktyki rzucenia granatu jest, mimo wszystko, także wyczerpujące. Jeżeli weźmiemy do tego pod uwagę warunki, w jakich przychodzi e-graczom 
żyć, jest całkiem średnio. Są jednak także sporty, które nie wymagają wysiłku fizycznego, a są uznawane za takie. Przykładem tego jest brydż, gdzie 
ważna jest taktyka. To samo jest w Hearthstone, jednej z gier karcianych firmy Blizzard. W obu grach polega się na kartach, i dzięki właściwej taktyce 
zwycięstwo przechyli się na naszą stroną. Sprawa gier karcianych to trudny orzech do zgryzienia.

        Co ciekawe, nasze miasto - tak, Lubartów - miało dwóch znanych graczy w e-sporcie - byli to bracia Marek “Makler” oraz Konrad “Mokatte” Kukier. 
Odnieśli oni duże sukcesy w grze League of Legends, aczkolwiek nie zapisali się oni szczególnie dobrze w pamięci polskiej sceny gier komputerowych. 
Wszystko za sprawą organizacji ze strony ich sponsorów, przez co w ostatnich miesiącach ich działalności rozgrywki były na niskim poziomie. Warto 
jednak o nich pamiętać, ponieważ kto wie czy na blokach obok naszej szkoły właśnie nie przechodził były profesjonalny e-gracz ;)

         Weźmy jednak pod uwagę, że w niektórych dziedzinach e-sport zdecydowanie wygrywa - w roku 2013 gra League of Legends została uznana w USA 
jako sport profesjonalny, co spotkało się z mieszaną opinią. Mimo wszystko wielkie kompanie zaczęły widzieć plusy tej branży, przez co rozwija się 
ona coraz szybciej. Coca Cola zachęcona takim szumem wokół tej gry, stała się jej sponsorem. Obecnie większość drużyn w e-sporcie jest utrzymana 
właśnie za pomocą organizacji trzecich, głównie związanych z informatyką, np.: Razer czy Logitech. Ważnym jest także fakt, że całość ciągle się rozrasta, 
ponieważ obecnie e-sportem można do pewnego stopnia określić “zagrajmerów” na takich portalach jak YouTube czy Twitch. 

          Pamiętajmy jednak, że są gusta i guściki. E-sport to mimo wszystko bardzo grząski teren, ponieważ w ciągu jednej chwili wszystko może upaść, 
wystarczy wyjąć odpowiednią wtyczkę, dlatego uznawanie jednej gry jako sport to raczej średni pomysł. Najlepszym wyjściem w tej sytuacji jest 
ogłoszenie e-sportu jako profesjonalnych rozgrywek, na co raczej się nie zapowiada.

Radosław Gryczan (III T)
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SKUTECZNY MARSZ
GIMNAZJALISTÓW

    Szóste miejsce uczniów naszego Gimnazjum 
Sportowego w zawodach w marszu na orientację

Nasze gimnazjalistki nieźle spisały się
 w zawodach w marszu na orientację

        W dniu 4 grudnia 2015r. Szkolne Koło Krajoznawczo – 
Turystyczne „Azymut” działające przy II Liceum 
Ogólnokształcącym w Lubartowie zorganizowało po raz 
siódmy Mikołajkowe Marsze na Orientację. Patronat nad 
zawodami objął Burmistrz Miasta Lubartów, którego 
reprezentowała Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu Ewa Sędzimierz. 

   Uczestnicy zawodów musieli wykazać się wiedzą z 
zakresu geografii, jak i matematyki. Całe zawody upłynęły 
w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze. Pogoda tego dnia 
również dopisywała, tak samo jak humory wszystkich 
uczestników.

   Naszą szkołę tego dnia reprezentowało 14 uczniów. 
Najlepiej spośród naszej młodzieży spisał się zespół 
Gimnazjum Sportowego w składzie Natalia Muzyka, 
Wiktoria Radzikowska i Oliwia Kurowska. Uczennice klasy 
III S zajęły szóste miejsce. Drugi zespół Gimnazjum 
Sportowego (Emilia Mitura, Jacek Machnikowski i Norbert 
Jóźwik) ukończył rywalizację „oczko” niżej.

Fot. Materiały Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła 
Karola Sanguszki w Lubartowie

DRUGIE MIEJSCE NASZYCH PILKARZY
     18 grudnia w hali widowiskowo – sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie odbył się 
XVI Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 
w Lubartowie.

      Do rozgrywek zgłosiło się 5 drużyn: ZSP w Niemcach, Bursa Szkolna w Lubartowie, SU 
w Lubartowie, ZS nr 2 w Lubartowie i RCEZ w Lubartowie. Imprezę wygrał RCEZ Lubartów, 
który zgromadził 10 punktów. Taki sam dorobek uzyskali gospodarze, ale zawodnicy RCEZ mieli 
lepszy bilans bramkowy. W bezpośrednim spotkaniu RCEZ i ZS nr 2 padł remis 1:1. Na najniższym 
stopniu uplasowała się drużyna lubartowskiej Bursy. 

        Tytuł króla strzelców turnieju zdobył Wojciech Podsiadło z RCEZ Lubartów, a tytuł najlepszego 
bramkarza Dawid Zbiciak z ZS nr 2 Lubartów. Otrzymali oni dyplomy i nagrody rzeczowe.

       Pierwsza drużyna otrzymała puchar, a wszystkie zespoły zostały nagrodzone dyplomami. 
Fundusze na  organizację turnieju zostały przekazane przez Radę Rodziców przy Zespole 
Szkół nr 2 w Lubartowie. Organizatorem turnieju był Łukasz Iwanek, sędzią Bartłomiej 
Marzęda.

Nasza reprezentacja biorąca udział w XVI Mikołajkowym Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie

Źródło: www.zs2.lubartow.pl
Fot. www.zs2.lubartow.pl

Nasi piłkarze wygrali XII Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Chłopców o Puchar 
Dyrektora RCEZ w Lubartowie

NAJLEPSI
W RCEZ

      Sukces naszej szkoły w zawodach 
o  p u c h a r  d y r e k t o r a  R C E Z 
w Lubartowie

   Znakomicie spisali się piłkarze 
Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia 
P a w ł a  K a r o l a  S a n g u s z k i 
w Lubartowie.  Podopieczni 
Łukasza Iwanka wygrali XII Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Chłopców 
o  P u c h a r  D y r e k t o r a  R C E Z 
w Lubartowie. Nasi futboliści 
wygrali wszystkie spotkania. 
Najbardziej wyrównany był mecz 
z drugim zespołem RCEZ, który 
piłkarze z Chopina wygrali 1:0.
S k ł a d  z w y c i ę s k i e j  d r u ż y n y : 
Piechnik Daniel, Marzęda Rafał, 
Lewin Piotr, Majewski Wojciech, 
Kowalczyk Damian, Jakubczak 
Dawid, Zbiciak Dawid, Maleszyk 
D a m i a n ,  G r y c z k a  M i c h a ł , 
Borówka Krzysztof.

Fot. www.zs2.lubartow.pl
Źródło: www.zs2.lubartow.pl

Źródło: www.zs2.lubartow.pl
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EUROPA NA NAS CZEKA !

         Niemcy, Ukraina i Irlandia Północna rywalami 
Polski podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej

        Oczy całej Europy 12 grudnia były skierowane na Paryż, gdyż to tutaj 
zebrała się cała śmietanka europejskiej elity piłkarskiej. Powód??  
Zbliżające się XV Mistrzostwa Europy, których gospodarzem już po 
raz trzeci została Francja. To właśnie tutaj w 1960 r. został 
zorganizowany pierwszy tego rodzaju turniej w Europie, tylko wtedy 
nosił jeszcze nazwę Pucharu Narodów Europy.  Pierwszym historycznym 
zwycięzcą była reprezentacja ZSRR,  jednak obecnym mistrzem jest 
drużyna Hiszpanii, która w 2012 roku obroniła tytuł mistrzowski 
zdobyty w cztery lata wcześniej.  Tak w skrócie przedstawia się 
historia tego turnieju, jednak wróćmy do tego co działo się 12 grudnia 
w stolicy Francji o godzinie 18.00. 

         
ceremonia losowania 24 drużyn, które, aby dostać się na ten turniej, musiały przejść ciężką drogę przez eliminacje. Jednak całą  procedurę losowania 
poprzedził występ artystyczny, który wprowadził nas w historię turnieju oraz samej Francji, zapoznał nas z jej kulturą  i tradycją. Zgromadzonym na sali 
oraz widzom przed telewizorami przybliżono bliżej wizerunki 10 miast-gospodarzy EURO 2016, a są nimi: Saint-Denis, Marsylia, Lyon, Paryż, Lens, 
Bordeaux, Saint-Etienne, Tuluza, Lille i Nicea. Następnie na scenie zaprezentowano maskotka tego turnieju, a jest nią Super Victor – chłopiec o wyglądzie 
super bohatera w narodowych barwach reprezentacji Francji, z czerwoną peleryną oraz z numerem 16 na klatce piersiowej. Wraz z oficjalną maskotką 
na scenie pojawiła się również piłka, którą będzie rozgrywany turniej we Francji. Futbolówka nosi nazwę "Beau Jeu" (piękna gra). Tak naprawdę 
wygląd piłki poznaliśmy już dużo wcześniej za sprawą Zinedine Zidana, który umieścił ją na swoim profilu w popularnym serwisie Instagram. Oczywiście 
tak jak i maskotka, piłka również swoja kolorystyką nawiązuje do narodowych barw Francji. Oprócz tego na scenie zaprezentował się również znany 
francuski DJ i producent muzyczny David Guetta, który został wybrany na ambasadora muzycznego imprezy oraz któremu powierzono zadanie 
stworzenia hymnu EURO. - Jestem podekscytowany pracą z UEFA przy tym projekcie. Euro 2016 to przede wszystkim kibice i chcę ich umieścić w samym 
centrum, zwłaszcza tej piosenki. Próbuję zrobić coś wyjątkowego i proszę fanów z całego świata, żeby zjednoczyli się wokół futbolu i pomogli mi nagrać 
hymn – powiedział David Guetta. „O co chodzi?? Artysta wraz z kibicami chce stworzyć coś wspaniałego i niezapomnianego. Zainteresowanych wzięciem 
udziału w tym projekcie zapraszamy na stronę:  gdzie wszystko dokładnie, krok po kroku zostało opisane. Każdy z uczestników,  thisonesforyou.com,
który weźmie udział w projekcie tworzenia hymnu, będzie miał szanse na wygranie biletów na mecz otwarcia i możliwość poznania Francuza osobiście 
lub wygranie VIP-owskiej wejściówki na jego koncert na Polach Marsowych. Efekty pracy mamy poznać już w kwietniu 2016 roku. 

       Po około 20 minutowej prezentacji artystycznej na scenie pojawił się obecny selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Vicente del Boque wnosząc na scenę 
trofeum zdobyte w 2012 roku. Losowanie grup jak zawsze podczas takich ceremonii poprowadził sekretarz generalny UEFA Gianni Infantino. W XV 
edycji zobaczymy przedstawicieli: Francji (jako gospodarz mieli zagwarantowany udział w turnieju), Hiszpanii, Niemiec, Anglii, Portugalii, Belgii, Włoch, 
Rosji, Szwajcarii, Austrii, Chorwacji, Ukrainy, Czech, Szwecji, POLSKI, Rumunii, Słowacji, Węgier, Turcji, Irlandii, Islandii, Walii, Albanii i Irlandii Północnej. 
Przybliżmy może tym którzy jednak słabo orientują się na jakiej zasadzie dokonywano podziału drużyn. Wszystkie te zespoły zostały podzielone na 

Sekretarzowi generalnemu w losowaniu pomagały takie gwiazdy piłki nożnej jak: Antonin Panenka, Oliver Bierhoff, David Trezeguet i Angelos Charisteas. 

To właśnie tutaj w Paryżu w Palais des congres de Paris odbyła się 

4 koszyki (oprócz Francji która automatycznie była przydzielona do grupy A). 

      Godzina 19.00 i już wszystko było jasne!! Nasza reprezentacja pod wodzą Adama Nawałki zagra w grupie C wraz z Niemcami, Ukrainą i Irlandią 
Północną. Grupa dość ciekawa, każdy może zaskoczyć, każdy z każdym może wygrać. Oczywiście EURO rządzi się swoimi prawami, tu gra się inaczej, 
margines popełnienia błędu jest bardzo mały, jeden błąd może kosztować brakiem awansu z grupy. Jedni powiedzą: „a mamy w grupie mistrzów 
świata już awansowaliśmy”, wtedy drudzy przypomną im mecz w Warszawie podczas eliminacji do tej imprezy gdzie pokazaliśmy, że da się ich 
pokonać i to bez straty gola. Nasza reprezentacja już dawno tak nie grała, na ich grę patrzy się z przyjemnością, a chodzenie na ich mecze znowu 
stało się modne. Pokolenie piłkarzy których teraz możemy oglądać na boiskach jest w stanie osiągnąć wiele, z tej drużyny znowu możemy być dumni. 
- Podobnie, jak przed eliminacjami Euro, tak i teraz jestem zadowolony z losowania. To, na co nie mamy wpływu, nie powoduje naszego stresu. Już 
wiemy z kim zagramy, więc przygotowania ruszą pełną parą. Grupa jest mocna, ale gramy przecież w finałach mistrzostw Europy. Nie mieliśmy 
koncertu życzeń. Chcieliśmy po prostu poznać przeciwników – powiedział Adam Nawałka na antenie Polsatu Sport.  Wielu ekspertów twierdzi, że 
wynik tego losowania nie jest zły, zawsze mogliśmy trafić gorzej. Jeżeli nasza drużyna utrzyma tylko taką formę jaką widzieliśmy podczas eliminacji 
to możemy być spokojni o dalszy awans z grupy. 

      Mistrzostwa Europy rozpoczną się 10 czerwca 2016 roku od meczu Francji z Rumunią o godzinie 21.00, lecz my z niecierpliwością czekamy na 
12 czerwca i mecz Polski z Irlandią Pół.
Kolejny mecz zagramy z Niemcami już 16 czerwca, a ostatnie starcie w grupie rozegramy z Ukrainą 21 czerwca. Cały turniej będzie trwał do 10 lipca 
kiedy to zostanie rozegrany mecz finałowy na Stade de France o godzinie 21.00, być może z udziałem naszej reprezentacji czego z pewnością każdy 
z nas sobie życzy.   
Grupa A: Francja, Rumunia, Albania, Szwajcaria.
Grupa B: Anglia, Rosja, Walia, Słowacja.
Grupa C: Niemcy, Ukraina, POLSKA, Irlandia Północna.
Grupa D: Hiszpania, Czechy, Turcja, Chorwacja.
Grupa E: Belgia, Włochy, Irlandia, Szwecja.
Grupa F: Portugalia, Islandia, Austria, Węgry.

Dawid Jaworski

https://thisonesforyou.com/
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MISTRZOSTWA CZAS ZACZAC
        W styczniu w Polsce odbędą się mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn. Jednym z ich faworytów jest reprezentacja 
Polski.

           Zespoły biorące udział zostały podzielone na cztery koszyki, z których 19 czerwca 2015 r. zostały rozlosowane cztery grupy. 
Polacy jako gospodarze zostali przydzieleni do grupy A. Oprócz biało-czerwonych znalazły się w niej Francja, Macedonia oraz 
Serbia. Grupę B tworzą Chorwacja, Islandia, Białoruś i Norwegia. W grupie C znalazły się Hiszpania, Szwecja, Niemcy jak również 
Słowenia. Natomiast w grupie D będą rywalizować Dania, Węgry, Rosja a także Czarnogóra. Grupa A swoje mecze rozgrywać 
będzie w Krakowie, grupa B w Katowickim Spodku, zespoły z grupy C we Wrocławiu, a grupa D w Gdańsku. Mecz otwarcia 
odbędzie się 15 stycznia o godzinie 18:00 w Krakowie. Finał zaplanowany jest na 31 stycznia.

Mateusz Kęska (II P)
Oto szeroka kadra Polaków wytypowana przez Michaela Bieglera: 

Zawodnik Klub Pozycja

Sławomir Szmal

Piotr Wyszomirski

Marcin Wichary

Adam Morawski

Adam Wiśniewski

Przemysław Krajewski

Wojciech Gumiński

Mateusz Jachlewski

Michał Daszek

Jakub Łucak

Robert Orzechowski

Maciej Majdziński

Karol Bielecki

Piotr Chrapkowski

Michał Jurecki

Mariusz Jurkiewicz

Piotr Masłowski

Rafał Gliński

Bartosz Konitz

Krzysztof Lijewski

Andrzej Rojewski

Michał Szyba

Rafał Przybylski

Piotr Grabarczyk
Kamil Syprzak

Vive Tauron Kielce

MOL-Pick Szeged

Orlen Wisła Płock

Orlen Wisła Płock

Orlen Wisła Płock

KS Azoty Puławy

MKS Zagłębie Lubin

Vive Tauron Kielce

Orlen Wisła Płock

Śląsk Wrocław

KS Azoty Puławy

HSV Hamburg

Vive Tauron Kielce

Vive Tauron Kielce

Vive Tauron Kielce

Vive Tauron Kielce

KS Azoty Puławy

Górnik Zabrze

Orlen Wisła Płock

Vive Tauron Kielce

S.C. Magdeburg

RK Gorenje Velenje

KS Azoty Puławy

HSV Hamburg
FC Barcelona Lassa

bramkarz

bramkarz

bramkarz

bramkarz

skrzydłowy

skrzydłowy

skrzydłowy

skrzydłowy

skrzydłowy

skrzydłowy

rozgrywający/skrzydłowy

rozgrywający/skrzydłowy

rozgrywający

rozgrywający

rozgrywający

rozgrywający

rozgrywający

rozgrywający

rozgrywający

rozgrywający

rozgrywający

rozgrywający

rozgrywający

obrotowy
obrotowy

Areny rozgrywania meczów

Na zdjęciu:
lewy górny róg -> Ergo 
Arena Gdańsk; Hala 
Stulecia we Wrocławiu;
Hala Spodek 
w Katowicach, 
Tauron Arena Kraków

Fot: eurosport.onet.pl

NOWY TRENER,
NOWE NADZIEJE

   G r u d z i e ń  b y ł  b a r d z o 
interesującym miesiącem w Starcie Lublin, 
który występuje w Tauron Basket Lidze.

   Przede wszystkim został zwolniony 
trener Paweł Turkiewicz. Tymczasowo 
zastąpił go jego dotychczasowy asystent  
—   M i c h a ł  S i k o r a .  P i e r w s z y m 
sprawdzianem tego szkoleniowca 

był Mecz Słodkich Serc, który lublinianie wygrali 88:78 z Legią Warszawa. Ważniejsza była jednak konfrontacja 
z mistrzem Polski — Stelmetem Zielona Góra.

   Start  pokonał  Stelmet 82:78 i  była to pierwsza porażka z ielonogórzan od maja 2015 r.
Kluczową postacią okazał się Grzegorz Małecki, który rzucił ważne punkty w końcówce, a w sumie zdobył 15 oczek. 
Po tym meczu został zatrudniony nowy trener Dusan Radović. Debiut Radovicia w Starcie nie był udany. 
Czarno-czerwoni przegrali w Sopocie z miejscowym Treflem 66:72, chociaż po połowie meczu prowadzili aż 
9 punktami. Najlepszym strzelcem ekipy Radovicia był Marcin Salamonik. Doświadczony podkoszowy rzucił 
18 punktów. Dzień przed wigilią zawodnicy Startu rozgrywali mecz w Kutnie. Niestety, Start przegrał to spotkanie 
58:67. Najlepszym zawodnikiem czerwono-czarnych był Rob Poole, który rzucił 12 punktów. Lublinianie plasują 
się w ogonie ligowej tabeli i mają już tylko iluzoryczne szanse na awans do fazy play-off.

Mateusz Kęska (II P)
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Pośród kolorowych straganów bardzo łatwo zgubić prawdziwy sens świąt 
Bożego Narodzenia

Źródło: http://nawalizkach.com.pl/wp-content/uploads/2012/11/
Portugalia_Madeira-Turismo-de-Portugal_Entertainment_4-fot-Turismo-da-Madeira-sm.jpg

SWIETA BOZEGO 
NARODZENIA

CZY NADAL WIEMY, 
CZYM SA?

   Ś w i ę t a  B o ż e g o  N a r o d z e n i a 
w  t r a d y c j i  c h r z e ś c i j a ń s k i e j  s ą 
ś w i ę t e m  u p a m i ę t n i a j ą c y m 
n a r o d z i n y  J e z u s a  C h r y s t u s a . 
Jest to uroczystość l iturgiczna 
przypadająca na 25 dzień grudnia 
każdego roku. Boże Narodzenie 
p o p r z e d z o n e  j e s t  c z a s e m 
oczekiwania, na który składa się 
okres czterech niedzieli nazywany 
adwentem. Jest to czas na wyciszenie  
i duchowe przygotowanie się na  
narodziny Jezusa.

       Z Gwiazdką, jak i z innymi świętami, związane są pewne zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Tradycją bożonarodzeniową jest rodzinna Wigilia, rozpoczynająca się z chwilą pojawienia się pierwszej gwiazdy    
na niebie, śpiewanie kolęd przy wspólnej wieczerzy czy uczestniczenie w Pasterce, odprawianej w nocy z 24 
na 25 grudnia. Boże Narodzenie to także symbole, które się z nim wiążą- są nimi choinki, szopki czy prezenty.

          Biorąc pod uwagę jak ważne dla chrześcijan jest to święto należałoby przedstawić jego genezę.    
    Jednakże na ten temat można przeczytać wszędzie. 

     Problemem, który nie jest często poruszany jest odbiór świąt przez zwykłych ludzi. Dla chrześcijan Gwiazdka  
nadal jest pamiątką narodzin Boga i nikt tego nie podważa. Z upływem czasu jednak święto zostało  
skomercjalizowane i służy prawdę mówiąc za maszynę do zarabiania pieniędzy. Czy robiąc zakupy czy oglądając 
telewizje zastanowiliście się nad tym, że Święta Bożego Narodzenia rzadko przedstawiane są jako coś    
wyjątkowego dla wiernych? Media skupiają się na przedstawieniu ich jako okazji do obdarowania kogoś względnie 
potrzebnym prezentem bądź kupienia ozdób służących przystrojeniu domu. Reklamy są pełne przepychu, choć   
pokazują nic wyjątkowego. Wszyscy wiedzą, że ich celem jest nakłonienie odbiorcy do zakupu produktu. Wiele  
osób na pytanie „Z czym wiążą się święta ?”odpowie „Z Wigilią” ale też „ Z choinką, z karpiem i z prezentami”. 
Nie jest dobrym, by dziecko kojarzyło święta z prezentami, a dorośli chwalili się światełkami na ścianach zamiast 
rozmowy o czasie spędzonym razem. Ludzie przed świętami za wszelką cenę chcą kupić zabawki dla dziecka,  
które przecież musi coś dostać pod choinkę Spieszą się też ze wszystkim, by ją ubrać, bo przecież bez choinki . 
nie ma świąt. To przykre, że niewielki procent z pełną świadomością rozmawia o Gwiazdce jak o czymś ważnym  
pod względem duchowym. W wielu domach natomiast przygotowania są ważniejsze od samych świąt. Tracimy 
coś niepowtarzalnego dla uznania innych i jeszcze czerpiemy z tego radość. Czy naprawdę chcemy, aby jedno  
z najważniejszych świąt dla chrześcijan zmieniło się w obowiązek? Miejmy nadzieje że za rok chrześcijanie znowu 
znajdą drogę nie wiążącą się z szaleństwem zakupów.

Klaudia Choina (II C)
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SWIETA BOZEGO NARODZENIA NA SWIECIE
      Jak obchodzone są święta Bożego 
Narodzenia na świecie?

W Rosji Święto Bożego Narodzenia obchodzone jest 7 stycznia
Fot. http://cdn.ruvr.ru/2011/12/26/1247169982/RIAN_00952934.LR.ru.jpg

   W Polsce wigilię rozpoczyna się wraz  
z pojawieniem się pierwszej gwiazdy na 
niebie. Rodzina zasiada do stołu nakrytego 
białym obrusem. Pod nim rozłożone jest 
siano. Kiedy wszyscy są przy stole 
najstarsza osoba rozpoczyna modlitwę 
i  czyta fragment Pisma Świętego, 
następnie łamie się opłatkiem z każdym i  
składa życzenia. Wolne miejsce przy stole 
symbolizuje zagubionego wędrowca ale 
także osoby zmarłe. W czasie Wigilii 
najważniejszy jest opłatek i to nim 
rozpoczyna się wieczerzę. Nie należy 
przedtem śpiewać kolęd.

Polska

        W Hiszpanii zamiast opłatka jest chałwa. Ważnym też jest, żeby każda rodzina nabyła nową szopkę. W przeciwieństwie do Polski wieczerza wigilijna  
w Hiszpanii rozpoczyna się po pasterce. Po Wigilii wszyscy wychodzą na ulice śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. Głównym daniem podczas  
hiszpańskiej wieczerzy wigilijnej jest pieczona ryba . Najbardziej wyczekiwane jest „ciasto Trzech Króli”, w który zapieka się drobne upominki.  
Prezenty rozdawane są 6 stycznia, na pamiątkę darów ofiarowanych przez Trzech Króli małemu Jezusowi.

Hiszpania
    

       W Wielkiej Brytanii Wigilię rozpoczyna się w południe w rodzinnym gronie. Posiłek, który z racji godziny należy nazwać obiadem, składa się  
z pieczonego indyka i z puddingu. Prezenty są umieszczane w dziecięcych pończochach wywieszonych przed domem. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii  
zapoczątkowali zwyczaj pocałunków pod jemiołą.

Wielka Brytania

        We Włoszech Święta Bożego Narodzenia są związane z wiekowymi tradycjami. 8 grudnia ubiera się choinkę oraz tworzy szopki bożonarodzeniowe 
w kościołach. 24 grudnia obchodzona jest Wigilia ,podczas której spożywa się tradycyjne ciasta. 

 Włochy

         W Rosji Święto Bożego Narodzenia obchodzone jest 7 stycznia. Jest to święto radosne. Wierni udają się do cerkwi , gdzie składają sobie życzenia. 
Wigilię rozpoczyna tradycyjne danie- kasza z orzechami bądź makiem. Na stole powinno znaleźć się 12 dań symbolizujących apostołów. Wieczerzę 
poprzedza post, który przestrzegany jest do pojawienia się pierwszej gwiazdy na niebie. Prezenty w przeciwieństwie do zachodnich tradycji dzieci   
otrzymują od Dziadka Mroza i Śnieżynki w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. 

Rosja

        Kolumbijczycy przygotowują się do świąt od 8 grudnia. Rozpoczyna się przystrajanie ulic, Mieszkańcy Kolumbii codziennie śpiewają i tańczą na ulicach.  
W Kolumbii nie jest znana choinka, przyozdabiane są za to krzewy i małe drzewka na ulicach. Nie ma prezentów, ani wieczerzy wigilijnej. 
Kolumbijczycy Boże Narodzenie świętują zabawą 24 grudnia. 

Kolumbia

       Chińczycy spotykają się na wieczerzy w restauracji,. a później bawią się jak w każdy zwykły dzień. Nie świętują z rodziną. Trzeba też pamiętać,    
że Boże Narodzenie w Chinach nie jest świętem oficjalnym, gdyż chrześcijaństwo stanowi tam zdecydowaną mniejszość. Tym samym Chińczycy 
w tym okresie nie mają wolnego od pracy.

Chiny

        Święta przypominają zwyczajami europejskie. Wierni spotykają się na nocnej mszy, po której świętują w rodzinnym gronie do rana. Na stołach  
można znaleźć potrawy z indyka oraz wołowiny. Najwięcej tradycji zachowało się wśród mieszkańców terenów wiejskich, gdzie relacje między  
pokoleniami w rodzinach nie uległy jeszcze rozbiciu. Okres Bożego Narodzenia świętuje się tam aż do Objawienia Pańskiego. Zdarza się, że w tym 
okresie na dachach widnieją sztuczne sople lodu, trawę pokrywa warstwa śniegu z waty, a na podwórku lepione są bałwany. Najważniejsze jest 
jednak to by czas ten nie zgubił religijnego charakteru i spędzony był w gronie rodziny.

Brazylia

Klaudia Choina (II C)
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Anna Wójtowicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 
im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie

ZAWSZE CHCIALAM BYC
NAUCZYCIELEM

       Rozmowa z Anną Wójtowicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 
im. Księcia Pawła Karola Sanguszki

D l a c z e g o  z o s t a ł a  p a n i  n a u c z y c i e l k ą ?
- Zawsze chciałam być nauczycielem, ta praca  mi się podobała. 
Jestem jednak osobą, która zmieniała zatrudnienie. Kilka lat 
temu pracowałam jako urzędnik Starostwa Powiatowego 
w Lubartowie w Wydziale Oświaty i Sportu. To doświadczenie 
wiele mi dało. Później wróciłam do pracy w szkole. Lubię nowe 
wyzwania, dlatego chciałam spróbować swoich sił jako dyrektor.  
Oprócz prowadzenia szkoły jestem również nauczycielem podstaw 
przedsiębiorczości. Tym klasom, które uczę mówię, że będą często 
zmieniać zawód i zatrudnienie. Sama jestem tego przykładem.

Dlaczego zmieniła pani zawód nauczyciela na zawód urzędnika?
- Kiedyś, będąc młodą osobą, nie wyobrażałam sobie pracy urzędnika. 
Zmiana pracy była dla mnie dużym wyzwaniem. Praca urzędnika 
w Wydziale Oświaty i Sportu Starostwa pozwoliła mi poznać 
funkcjonowanie szkoły z innej strony. Kiedy już zostałam dyrektorem 
naszej szkoły dostrzegłam, jak ważne były to dla mnie doświadczenia. 
Bardzo cenię sobie ten okres w moim życiu.

- W naszej placówce zawsze funkcjonowało kilka szkół. Sporym sukcesem jest fakt, że udało nam się stworzyć 
bardzo dobre Technikum. Uważam to za sukces całej kadry nauczycielskiej. Wiele robiliśmy, aby to była naprawdę 
dobra szkoła. Jestem przekonana, że udało nam się to znakomicie. Świadczą o tym wyniki egzaminów i opinia, 
jaką cieszy się nasze technikum. Później przyszedł czas na Gimnazjum Sportowe, które jest najmłodszą szkołą. 
Obecnie w naszym gimnazjum młodzież może rozwijać swoje zainteresowania w zakresie piłki nożnej i w lekkiej 
atletyki.

Jak to jest być dyrektorem szkoły, w której jest liceum, technikum oraz gimnazjum. Jesteśmy szkołą, do której 
chodzi mnóstwo osób...

Co roku czeka nas ogrom zadań związanych z egzaminami zewnętrznymi. Dyrekcja stara się dzielić tymi obowiązkami. 
Za Gimnazjum Sportowe odpowiada dyrektor Zbigniew Sajda, natomiast ja i pani dyrektor Małgorzata Wolińska 
odpowiadamy za Technikum oraz Liceum. Egzaminy zewnętrzne są chyba najtrudniejszym elementem w pracy szkoły, 
ponieważ ich organizacja wymaga znajomości bardzo skomplikowanych procedur. Są to ważne dni dla szkoły i robimy 
wszystko, aby uniknąć wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć na wynik egzaminu i funkcjonowanie 
szkoły. Wszyscy znamy przypadek szkoły w Lublinie, gdzie unieważniono maturę z powodu słowników, które omyłkowo 
zostały przyniesione na salę egzaminacyjną. Bardzo pilnujemy, aby nie było takich sytuacji.
Jakie ma pani marzenia?
- Jeśli chodzi o przyszłość zawodową to jestem osobą spełnioną. Jestem od dziesięciu lat dyrektorem tej szkoły i wiele 
w tym czasie udało się dla szkoły zrobić. Jednak w zanadrzu mam jeszcze wiele pomysłów dotyczących rozwoju naszej szkoły.
Pani dzieci również chodziły tu do szkoły?
- Tak. Dwóch moich synów ukończyło nasze liceum. Jeden uczęszczał tu, gdy ja pracowałam w Starostwie. Drugi chodził 
do szkoły, kiedy już byłam dyrektorem. 
Jakie są pani zainteresowania?
- Zawsze lubiłam czytać książki. Do tej pory, mimo wielu obowiązków, staram się spędzać trochę czasu z dobrą lekturą. 
Co czytam? Mam szerokie zainteresowania- literatura obyczajowa, psychologiczna, ale też dotycząca zwyczajów innych 
narodów. Poza tym bardzo lubię jeździć na rowerze. W zimie z kolei zdarza mi się spacerować z kijkami. 
Ulubiony autor?
- Jest ich wielu. Podobają mi się powieści, na podstawie których powstawały seriale. Bardzo lubię porównać film i książkę.

Rozmawiał Jakub Mydlarz (III T)
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KOLEDUJ Z CHOPINEM

             Kolędowanie jest staropolskim zwyczajem mającym na celu głoszenie wszem i wobec dobrej nowiny 
o narodzeniu Chrystusa. 
                   21 grudnia w centrum Lubartowa i w wielu instytucjach miasta można 
było usłyszeć kolędy i pastorałki, które radośnie odśpiewywał barwny 
korowód przebierańców. Tradycyjnie już, wzorem lat ubiegłych, kolędnicy 
wyruszyli „w świat” z murów Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola 
Sanguszki przy ul. Chopina, aby weselić się wraz z mieszkańcami naszego 
miasta. Uczniowie kultywowali tę wspaniałą tradycję pod opieką nauczycieli, 
którzy również wcielili się w postacie bożonarodzeniowe.
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Dziękujemy, że poświęciłeś nam swój czas
Do zobaczenia w następnym miesiącu.

:)
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