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WITAMY!
THE CHOPIN – to brzmi dumnie. Właśnie dzisiaj oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym
roku szkolnym numer naszej gazetki. Wierzymy, że dzięki naszemu miesięcznikowi,
szkoła i to, co się w niej dzieje, stanie się jeszcze bliższe Wam.
Czym jest THE CHOPIN? Przede wszystkim chcemy być źródłem informacji, dzięki
któremu wrócicie myślami do ważnych wydarzeń ze szkolnego życia, a być może również
spojrzycie na pewne sprawy z nieco innej strony. THE CHOPIN nie jest jednak jedynie biernym
przekopiowaniem informacji ze szkolnej strony internetowej. W naszej gazetce znajdziecie
mnóstwo tekstów, które są przygotowywane przez Waszych Kolegów. THE CHOPIN jest
tworzony przez naszą młodzież – grupę fanów dziennikarstwa, którzy mają nieodpartą pokusę
przelania swoich myśli na papier.

Nie będziemy was oszukiwać – nie jesteśmy bezbłędni. Pomyłki prawdopodobnie pojawią się
w naszej gazecie i Wy, drodzy Czytelnicy, z pewnością je wychwycicie. Prosimy jednak
o wyrozumiałość, bo błędów nie popełniają tylko ludzie, którzy nic nie robią. A dziennikarze
z THE CHOPIN robią dla naszej szkoły bardzo dużo. Zapraszamy do lektury...

Zapraszamy na 2 sezon naszej
dziennikarskiej przygody !
AHOJ ! :)

Przyjemnej lektury życzy
Redakcja THE CHOPIN

THE CHOPIN
Po lekcjach

Na krańcach geograﬁi
17 listopada młodzież kilku klas ZS nr 2 w Lubartowie uczestniczyła w niecodziennym wydarzeniu,
które zapoczątkowało cykl spotkań ze znanymi absolwentami szkoły.
Pierwszym gościem okazał się Karol Zalewski, były uczeń klasy matematyczno-ﬁzyczno -informatycznej
I Liceum Ogólnokształcącego. Jego barwne opowieści i piękne slajdy
przeniosły nas daleko na wschód, do Gruzji i Rosji. Opowiedział o przebiegu zdobycia dwóch
pięciotysięczników Kaukazu: Kazbeku 5033 m n.p.m. oraz Elbrusa 5642 m n.p.m.
W drugiej części prezentacji Karol przedstawił bardzo interesującą relację i niesamowite zdjęcia
z wyprawy po górach Tien Shan w Kirgistanie przy granicy z Chinami.
W trzeciej części spotkania obejrzeliśmy zwiastun ﬁlmu, który zrobił na nas ogromne wrażenie.
Właściwy ﬁlm niebawem zostanie wyemitowany w telewizji polskiej.
Następnie nasz absolwent zaprezentował najważniejsze rekwizyty niezbędne w wyprawach wysokogórskich.
Zobaczyliśmy m.in. specjalistyczne buty, liny, raki,
łańcuchy, czekan. Karol chętnie i wyczerpująco odpowiedział na zadane mu pytania związane z jego
pasją i planami na najbliższą przyszłość.
W ﬁnale spotkania Karol Zalewski uroczyście otrzymał z rąk pana dyrektora Zbigniewa Sajdy DYPLOM
HONOROWY ABSOLWENTA Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła
Karola Sanguszki.
Dzięki temu spotkaniu wszyscy: młodzież i nauczyciele wzbogaciliśmy się o nowe doświadczenia
i wrażenia. Karol pokazał nam bogactwo swoich zainteresowań,
jakimi są góry i turystyka wysokogórska.
Gratulujemy Karolowi wytrwałości w dążeniu do realizacji osobistych i zawodowych pasji oraz
dziękujemy za godne reprezentowanie imienia naszej szkoły.
Monika Jarosz
Fot. www.zs2.lubartow.pl

Nasi uczniowie są gotowi do
kolejnej wyprawy
Karol Zalewski został Honorowym
Absolwentem Zespołu Szkół nr 2 im.
Księcia Pawła Karola Sanguszki

Panie też przygotowują się na podbój świata
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Maraton Pisania Listów

Historycy na 5
10 listopada 2016 roku w przeddzień obchodów
Narodowego Święta Niepodległości w Sali Błękitnej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce
konferencja historyczna pod hasłem „Odrodzenie
i budowa niepodległej Rzeczypospolitej”.
- Cieszę się, że w przededniu Narodowego Święta
Niepodległości 11 Listopada, mogę złożyć wszystkim
Państwu najlepsze życzenia. Cieszę się z obecności
Państwa, którzy dziś otrzymają polskie obywatelstwo,
a także Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego,
osób uhonorowanych odznaczeniami państwowymi
za szczególne zasługi dla Polski oraz młodzieży
uczestniczącej w konferencji i konkursie historycznym.
Wszyscy Państwo jesteście bowiem członkami
wspólnoty z 1050-letnią historią, kulturą i tradycją
– mówił rozpoczynając konferencję wicewojewoda
lubelski Robert Gmitruczuk.
Na konferencji obecni byli również uczniowie
naszej szkoły w osobach Dariusza Sokołowskiego,
Damiana Palucha i Daniela Górnego, którzy pod
opieką nauczyciela historii Artura Staszka zamierzali
pogłębić swoją wiedzę i sprawdzić się w quizie
historycznym przewidzianym na koniec uroczystości.

Nasi zdolni historycy
Fot. www.zs2.lubartow.pl

Szkolny Klub Wolontariusza w dniach 8-9 grudnia po raz pierwszy
w n a s z e j s z k o l e p r z e p r o w a d z i M a r a t o n P i s a n i a L i s t ó w.
W tym roku Amnesty International Polska organizuje Maraton
Pisania Listów po raz 17. Co roku odbywa się on w ramach
świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka ( 10 grudnia).
To stworzone w Polsce wydarzenie urosło do największej na świecie
akcji w obronie praw człowieka, podczas której w zeszłym roku
podjęto 3,7 mln działań w ok. 200 krajach. W czasie Maratonu
będziemy pisać ręcznie listy w obronie kilkunastu konkretnych
osób lub grup osób, których prawa zostały złamane. Będzie można
również napisać do nich słowa otuchy i wsparcia. Listy mogą
być napisane w języku polskim i angielskim.
Co roku, dzięki Maratonowi Pisania Listów, udaje się realnie wpłynąć
na poprawę sytuacji osób, w obronie których pisze się listy.
Im więcej listów napiszemy, tym większa szansa, że uda nam się
poprawić los konkretnego człowieka.
Akcją towarzyszącą, przeprowadzoną w naszej szkole będzie
tydzień pod nazwą ,,Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”
w dniach 5-9 grudnia. W tym czasie nauczyciele wiedzy
o społeczeństwie przeprowadzą szereg lekcji, których głównym
tematem będą prawa człowieka na świecie oraz problem
związany z ich łamaniem.
Wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców zapraszamy
do wzięcia udziału w naszej akcji!
Szkolny Klub Wolontariusza
Wcześniej jednak wicewojewoda wręczył 27 osobom, mieszkających na terenie województwa
lubelskiego, akty nadania polskiego obywatelstwa a następnie w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy
wicewojewoda odznaczył także, osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu. Wśród
odznaczonych znalazło się 31 osób, które wyróżniają się w działaniach na rzecz społeczności lokalnych,
kultury i sztuki ludowej, honorowego krwiodawstwa czy ochrony przeciwpożarowej. Dziewięciu
osobom prezydent Andrzej Duda przyznał Złote Medale Zasługi.
W dalszej części uroczystości prelegenci, wśród których byli: prof. Tomasz Panﬁl, prof. Mieczysław
Ryba oraz dr Ilona Skibińska – Fabrowska wygłosili okolicznościowe wykłady w tematyce walki
o niepodległość i budowy silnego państwa polskiego.
Na zakończenie odbył się wspomniany wcześniej quiz historyczny, podczas którego młodzież
ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego mogła sprawdzić swoją wiedzę
na temat historii Polski. Do quizu zgłosiły się 62 drużyny. Konkurs przeprowadzony był w formie
internetowej, więc o ostatecznej lokacie decydowała nie tylko wiedza (choć ta odegrała niewątpliwie
największą rolę), ale również precyzja odpowiedzi i szybkość łącza internetowego w sprzęcie jakim
dysponowała dana drużyna. Wszystkie powyższe czynniki przyczyniły się do tego, że drużyna
reprezentująca naszą szkołę zajęła piąte miejsce.
Gratulując naszym uczniom świetnego miejsca należy wspomnieć, że mogłoby być ono wyższe
gdyby nie problem z połączeniem internetowym podczas odpowiedzi na jedno z pytań.
Cóż „pierwsze koty za płoty”. Za rok wynik będzie lepszy:)
Artur Staszek
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Śniadanie daje moc

Kanapka w takim towarzystwie to przyjemność

Te kanapki zniknęły w ciągu kilku minut

8 listopada… dla niektórych kolejny, zwyczajny jesienny dzień.
W naszej szkole udowodniliśmy, że jednak nie jest on taki zwyczajny i że nie tylko
liście są kolorowe jesienią. Już od rana w szkolnej stołówce grupa dziewczyn
z klasy II B uwijała się niczym w Hell's Kitchen przygotowując pyszne, kolorowe
kanapki i inne smakołyki. Nie bez powodu wybraliśmy ten termin, gdyż 8 listopada
jest Dniem Zdrowego Śniadania.
Nasza akcja przebiegała pod hasłem „Śniadanie daje moc”. Na długiej przerwie
na wszystkich uczniów czekała miła niespodzianka, każdy mógł zjeść zdrową,
pożywną kanapkę albo warzywne koreczki. Młodzież bardzo chętnie zatrzymywała
się przy naszych mini bufetach, po kilku minutach tace i talerze były prawie puste.
Mamy nadzieję, że przekonaliśmy uczniów, jak ważne jest właściwe odżywianie,
a paczka chipsów czy słodka drożdżówka nie zapewni energii na kilka godzin nauki.
Pomysłodawcą i organizatorem akcji była pani Małgorzata Jóźwina wraz z grupą
uczniów z klasy II B.
Pamiętajcie! Śniadanie daje moc! Jest niezbędnym początkiem każdego dnia.
Serdecznie dziękujemy właścicielom ﬁrm, bez których nasza akcja byłaby niemożliwa.
Produkty spożywcze i warzywa przekazali nam:
Piekarnia Ewa Bigoraj, Masarnia Harasim Ostrów Lubelski, „Zieleniak” państwa
Jolanty i Rafała Smyków, kiosk warzywniczy „Nowalijka” państwa Siwickich.
Uczniowie klasy II B
Fot. www.zs2.lubartow.pl
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Na tropie Sanguszki 2
Tylko kolejny z pomysłów czy już nowa tradycja? Kolejna odsłona gry " Na tropie Sanguszki" odbyła się 26 października.
Powodem ponownego zorganizowania wyścigu był dzień patrona szkoły. Zgodnie z zeszłorocznym pomysłem uczniowie
pierwszych i drugich klas liceum i gimnazjum sportowego ścigali się o uzyskanie bonu na jeden dzień niepytania. Owa
"niepytajka" przysługuje klasie, której członkowie podzieleni na cztery zespoły po wykonaniu zadań rozmieszczonych
w różnych miejscach w szkole okazali się najszybsi. Klasa, która pierwsza zjawiła się w bazie z kompletem pieczątek
symbolizujących ukończenie zadań wygrała.
Każda z grup otrzymała plan budynku, na których oznaczono około 20 miejsc, w których należało się zjawić i wykonać zadania.
Reakcje uczestników wyścigu na sens gry były z początku pełne niechęci. Wynikało to z niewiedzy co do wartości nagrody.
Informacja o możliwości wybrania dnia, w którym żaden nauczyciel nie będzie mógł pytać obudziła w uczniach gromadzone
pokłady energii. Dowodzi to, że odpowiednio zmotywowany człowiek może zrobić wszystko. Zaangażowanie zespołów jest
godne pochwały, chociaż zdarzały się przypadki braku uczciwości, takie jak podsłuchiwanie innych grup czy korzystanie
z pomocy internetu. Niemniej klasy, które najszybciej ukończyły wyścig (2c, 2b, 1d, 2d, 2s) w pełni zasługują na dzień bez
pytania itd. Kwestią, którą należałoby wyjaśnić jest pominięcie klas technikum w zabawie. Zaistniały błąd jest wynikiem
błędu w fazie przygotowawczej. Osoby organizujące wyścig mogą jedynie przeprosić i zrekompensować zaniedbanie.
Prawdopodobnie zadośćuczynieniem jest szansa zwycięstwa w następnym tego rodzaju wydarzeniu.
Pomimo kilku niedopatrzeń cały wyścig ﬁnalnie okazał się sukcesem. Reakcje uczniów po ukończeniu zadań były pozytywne.
Czy to oznacza że kolejne pokolenia będą tworzyć następne edycje "Na tropie Sanguszki" ? Pomysł sam w sobie jest
interesujący a nagroda warta swojej ceny. Ciekawe, czy przyszli uczniowie LO , GS i TZ będą mieli szanse na walkę o
"niepytajkę", czy też pomysł odejdzie wraz z klasą, która organizowała to pierwszy raz? Czas pokaże, tymczasem gratulacje
dla zwycięzców, a przegranym życzymy powodzenia ewentualnie za rok.
Klaudia Choina
Fot. www.zs2.lubartow.pl

Nowi uczniowie naszej szkoły

26 października szkoła wyglądała wyjątkowo. Korytarze wypełniły się uczniami klas pierwszych
w odświętnych, eleganckich strojach. Wszystko dlatego, że był to dla nich dzień szczególny
– ślubowanie, które formalnie włączyło ich w poczet uczniów Zespołu Szkół im. Księcia Pawła
Karola Sanguszki.
Gospodarze klas pierwszych, w imieniu swoich kolegów, złożyli uroczyste zobowiązanie,
że postarają się ze wszystkich sił zasłużyć na miano wzorowych uczniów. Zostali przyjęci
do społeczności szkolnej i mogą liczyć na wsparcie nauczycieli i swoich starszych kolegów.
Dużo serdecznych słów nasi uczniowie usłyszeli od Pani Dyrektor Anny Wójtowicz
i Pana Fryderyka Puły Starosty Lubartowskiego.
Dokonało się również przekazanie sztandaru szkoły- klasy maturalne oddały go w ręce
nowego pocztu, reprezentowanego przez klasy pierwsze.
Źródło: www.zs2.lubartow.pl
Fot. www.zs2.lubartow.pl
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Dzień inny niż wszystkie
W tym roku szkolnym społeczność ZS nr 2 w Lubartowie w dość nietypowy sposób upamiętniła obchody
t e g o t a k w a ż n e g o d l a k a ż d e g o P o l a k a d n i a . N i e b y ł o a k a d e m i i , k w i a t ó w, a p e l i . . .
Podczas jednej z lekcji młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół mogli w bardziej indywidualny, osobisty, czy wręcz intymny sposób
uczcić ten wielki dzień. Podczas jednej z lekcji w ciszy i atmosferze zadumy można było wysłuchać audycji
nagranej specjalnie na tę okazję przez młodzież pod opieką nauczyciela historii pani Małgorzaty Sabat.
Audycja wywarła tak duży wpływ na wyobraźnię słuchaczy, że z niektórych sal lekcyjnych słychać było
pieśni patriotyczne, czy utwory literackie wykonywane do wtóru prezentowanego materiału.
Na koniec padły życzenia dla Naszego Kraju składane przez młodzież „szkoły z ul. Chopina”.
Jedne z nich brzmiały:
„Polsko, życzę Ci mądrych obywateli...”
... MY JUŻ TAKICH MAMY... U NAS W SZKOLE.
A 11 listopada nie mogło nas zabraknąć na oﬁcjalnych obchodach Dnia Niepodległości.
Fot. www.zs2.lubartow.pl

Święto narodowe okiem ucznia
Jedenasty listopada jest dniem odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów. Zostało ustanowione
w 1937 roku, zniesione ustawa Krajowej Rady Narodowej w 1945 roku. Ponownie 11 listopada stał się świętym narodowym
po transformacji ustrojowej w 1989 roku.
W przeszłości obchodzenie święta niepodległości polegało na uroczystych pochodach wszystkich obywateli. Były to marsze
symboliczne. Tak jak na początku wieku Polacy stali się suwerennym państwem, niezależnym przede wszystkim od Rosji.
W latach 90-tych XX wieku świętowanie 11 listopada było aktem patriotyzmu, sprzeciwu wobec sąsiedniego mocarstwa.
Obecnie znaczenie jak i sposób uczczenia święta różni się od tego, co obserwowaliśmy bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości.
XXI wiek charakteryzuje się marszami narodowców czy biegami na rzecz. Jedynym aspektem pochwalanym przez wszystkich
obywateli jest uroczystość z udziałem przedstawicieli rządu i wojska. Tegoroczne obchody różnią się również od przeszłych
brakiem narodowego zjednoczenia. W 1989 r. mieszkańcy Polski pozbyli się na stałe wojsk rosyjskich z terenów kraju.
Dzisiaj mimo trwałej wolności niektórzy obywatele przestali doceniać jej wartość. Podchodzą do święta jak do kolejnej
czerwonej kartki w kalendarzu, wolnego dnia od pracy bądź programu w telewizji czy informacji w radio. Nie wszyscy zdają
sobie sprawę ze znaczenia wolności. Choć żyjemy w wolnym kraju wokół nas toczą się wojny mogące zmienić porządek świata.
Podziały mieszkańców Polski są bezsensowne i mają na celu wewnętrzną dezorganizacje obywateli. Święto Niepodległości
powinno być okazją do zgody i zjednoczenia bez względu na wyznawane poglądy.
Klaudia Choina
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„Wołyń” - wielki ﬁlm
przedstawiający
piekło na Ziemi

Kolejne dzieło Wojciecha Smarzowskiego jakim jest ''Wołyń'' pokazuje geniusz reżysera. Twórca ﬁlmu chciał
ukazać wydarzenia jakie rozgrały się między Polakami, ale i Ukraińcami, lecz w żaden sposób nie zamierzał
obrazić tej narodowości. Celem ﬁlmu jest pokazanie jak wielkie szkody i ile cierpień potraﬁą przynieść konﬂikty
oraz wojny.
Smarzowski chciał w bardzo dobitny sposób uświadomić ludzi, by wszelkie problemy na arenie
międzynarodowej nie doprowadziły do rozlewu krwi niewinnych ludzi.
Pomimo małych budżetów ﬁlm był wiarygodnie przedstawiony, wszystkie krwawe sceny, nawet wykrwawione,
obdarte ze skóry ciała nabite na płoty wyglądały bardzo realistycznie. Ciarki przechodziły po całym ciele.
Bardzo dużo scen było nagrywanych z dziećmi, które poruszyły mnie najbardziej, wywołując nawet płacz.
Myślę, że przez to Smarzowski chciał poruszyć najbardziej zatwardziałe serca widzów, jak i również wskazać na
to, że nie oszczędzano żadnego człowieka. Żaden z katów nie miał wyrzutów sumienia patrząc w oczy małego
dziecka, które było palone żywcem. Gra aktorska również wprawiła mnie w zachwyt. Arkadiusz Jakubik jak
zwykle zademonstrował wszystkim swój talent.
Zaraz po wyjściu z sali kinowej, w głowie miałam wielki mętlik i nie dowierzałam, że sceny przedstawione działy
się naprawdę. Nie potraﬁłam dopuścić myśli, że ludzie mogli postępować z takim okrucieństwem wobec
innych, nawet bliskich sobie osób. Mimo zobaczenia tak drastycznych scen jest to jeden z najlepszych ﬁlmów
jakie kiedykolwiek widziałam. Moim zdaniem takie ﬁlmy jak ''Lśnienie'' czy ''Ptaki'', które uznawane są jako
najlepsze horrory nie są tak przerażające jak ta ekranizacja wydarzeń na Wołyniu.
Po scenach pokazujących zmasakrowane wioski, trupy skatowane przed śmiercią, ludzi jeszcze umierających,
wołających o pomoc lub nawet o dobicie, w głowie pojawiła mi się myśl jak bardzo jestem szczęśliwa, że żyje
w czasach pokoju. Nie muszę każdego dnia myśleć o tym, czy przeżyje następny i czy moja rodzina jest bezpieczna.
Moim zdaniem ﬁlm pt ''Wołyń'' skłania do wielu reﬂeksji o tym jak cenne jest to, że żyjemy w czasach gdzie
klęska wojny nam nie zagraża. Osobom, które mają słabe nerwy oraz są czułe na krzywdę ludzi lub zwierząt
stanowczo odradzam tę rzeź. Jeśli jednak nie macie wstrętu do krwi i naprawdę jesteście gotowi na poznanie
drastycznej przeszłości to zachęcam do obejrzenia tego wspaniałego ﬁlmu.
Laura Włoch
Fot. http://1.fwcdn.pl/an/np/867323/4959_1.7.jpg
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Świeżaki w Chopinie
1 września to najważniejszy dzień w życiu początkującego licealisty. Rozpoczyna się kolejny etap w naszym życiu. Nowa szkoła, nowi znajomi,
nowi nauczyciele, a w niektórych przypadkach i nowe miasto. Wszystko nowe. Chcemy tego dnia wypaść jak najlepiej w oczach rówieśników,
z którymi spędzimy kolejne lata i z rozmachem wystartować w licealną przygodę!
„Dlaczego wybrałaś/-łeś Chopina? Jak wspominasz pierwsze dni?” – to pytania, na które odpowiedzieli uczniowie pierwszych klas liceum.
Ilona Szymczak (klasa 1A)
- Na początku znajomi przekonywali mnie do Chopina mówiąc, że to dobra szkoła, wtedy jednak nie byłam jeszcze zdecydowana jaką szkołę
konkretnie wybiorę. Zmieniło się to po dniach otwartych, przekonała mnie miła atmosfera i ogólna prezentacja szkoły m.in. w wynikach w nauce.
Proﬁl ten wybrałam ze względu na przeczucie, że te przedmioty nie sprawią mi większych trudności oraz ze względu na kierunek przyszłych studiów.
Pierwsze wrażenie było miłe, szybko się odnalazłam. Pierwsze dni były troszkę nerwowe, nie znałam szkoły, klasy, ani nauczycieli. Strach jednak szybko
minął. Zaskoczyli mnie nowi znajomi, z którymi bardzo szybko mogłam nawiązać nowe znajomości oraz działalność m.in. samorządu szkolnego,
który ciągle zaskakuje ciekawymi pomysłami na integrację uczniów.
Michał Krzyżanowski (klasa 1C)
- Zdecydowałem się przyjść do szkoły na Chopina, dlatego, że słyszałem o miłej atmosferze panującej w szkole i chciałem poznać nowych znajomych.
Wybrałem ten proﬁl, ponieważ w przyszłości chcę iść w kierunku prawniczym. Na początku nie mogłem się odnaleźć, ale po jednym dniu już
wszystko dało się ogarnąć. Pozytywnie zaskoczył mnie wygląd i wielkość szkoły, a także duża hala sportowa.
Milena Gdula (klasa 1C)
- Zdecydowałam się przyjść do szkoły na Chopina, ponieważ jest tu wysoki poziom, a zależy mi na tym, aby dobrze zdać maturę. Wybrałam proﬁl
prawniczy, ze względu na rozszerzony angielski, wos oraz historię. Pierwsze dni wspominam bardzo dobrze, poznałam wielu ciekawych rówieśników,
oraz nauczycieli. Z każdym dniem lepiej poznawałam szkołę oraz kolegów i koleżanki z klasy. Pozytywnie zaskoczyło mnie podejście nauczycieli
do nauki, jak również organizacja i nastawienie rówieśników. Podoba mi się również to, że w szkole poza nauką, można spędzić miło czas i rozwijać
się na kółkach zainteresowań. Myślę, że nie ma nic co chciałabym zmienić w tej szkole.
Aleksandra Stasiak (klasa 1G)
- Zdecydowałam się przyjść do ZS nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki, ponieważ słyszałam bardzo dobre opinie o tej szkole. Interesuję się
geograﬁą, dlatego wybrałam proﬁl społeczno-administracyjny. Szkoła bardzo mi się podoba pod względem panującej atmosfery.
Zebrała Aleksandra Bogusz

Wywiad z jedną z nas
Początek roku szkolnego to czas, w którym nowi uczniowie naszej szkoły prezentują swoje talenty. Klasa I C
może z dumą pochwalić się recytatorką – Katarzyną Marzec, która już przynosi sukcesy naszemu Chopinowi!
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z recytacją?
- Moja pasja do recytowania zaczęła się bodajże w podstawówce. Wtedy już wygrałam jakiś konkurs i poczułam,
że to jest to, co chciałabym robić. Recytacja stała się moim hobby i sprawiała mi ogromną frajdę. Z roku na rok
poprawiałam swoją dykcję i uczyłam się nowych technik recytacji, pogłębiałam jej tajniki.
Opowiesz o swoich sukcesach?

- Od podstawówki brałam udział we wszystkich możliwych konkursach i zdarzało mi się zdobyć jakieś wyróżnienie,
a nawet zająć pierwsze miejsce. Zdarzały się również porażki, lecz nie poddawałam się i motywowało mnie to
dalszych ćwiczeń.
Czyje wiersze najchętniej recytujesz? Masz swój ulubiony tekst?
- Najczęściej są to wiersze Wisławy Szymborskiej, Agnieszki Osieckiej, Zbigniewa Herberta. Nie mam swojego
ulubionego tekstu, ale uwielbiam wiersze Szymborskiej. Czuję, jakby były napisane pode mnie, najlepiej się
z nimi utożsamiam. Są też bardzo liryczne, dlatego łatwiej się w nie wczuć.
Opowiedz o swoich doświadczeniach w liceum.
- W liceum po raz pierwszy spotkałam się z prozą i próbowałam swoich sił w niej. Wystąpiłam w konkursie
„20 Jesienny Konkurs Recytatorski”, jednak konkurencja była za duża. Wzięłam również udział w XI Miejskim
Konkursie Recytatorskim „Recytacje z … Noblem” i tam z wierszem Wisławy Szymborskiej
„Allegro ma non troppo” zajęłam pierwsze miejsce.
Rozmawiała Aleksandra Bogusz
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Chłopaki na medal
14 listopada 2016r. w Dęblinie odbyły się rejonowe zawody z tenisa stołowego szkół
ponadgimnazjalnych. Uczestniczyli w nich najlepsi zawodnicy z 4 powiatów.
Turniej odbył się w dwóch kategoriach: dziewcząt oraz chłopców i przebiegał na bardzo
wysokim poziomie. Nasi zawodnicy niejednokrotnie w czasie jego trwania odnosili
zwycięstwa z reprezentantami innych szkół. Jednak trójka z naszych zawodników
wyróżniła się opanowaniem i bardzo wysokim poziomem gry i przeszła do etapu
wojewódzkiego, który odbędzie się 24.11.16r. w Hrubieszowie.
W kategorii dziewcząt IV miejsce zdobyła Alicja Miękina, natomiast w kategorii
chłopców I miejsce zdobył Mateusz Baranowski, a II Maciek Krasucki.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na etapie wojewódzkim.
Opiekunem tenisistów była pani Beata Sajda.
Źródło: www.zs2.lubartow.pl

Stanęły na podium
Na obiektach sportowych Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w dniu
odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie drużynowym dziewcząt i chłopców.
W zawodach wzięło udział 8 drużyn w kategorii dziewcząt, były to reprezentacje
z gimnazjów z Firleja, Rudna, Kamionki, Łucki, Woli Skromowskiej, Gimnazjum Sportowego,
Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 1 im. KEN z Lubartowa oraz 8 drużyn chłopców
ze Skrobowa, Firleja, Rudna, Kamionki, Łucki, Gimnazjum Sportowego, Woli Skromowskiej
oraz Gimnazjum nr 1 im KEN z Lubartowa. W obydwu kategoriach mecze rozgrywane
były w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”, a w wyniku rozegranych spotkań
w ﬁnale dziewcząt spotkały się Gimnazjum nr 1 w Lubartowie – Gimnazjum w Firleju,
a w meczu o trzecie miejsce Gimnazjum Sportowe pokonało Gimnazjum w Łucce.
W turnieju chłopców najlepsi okazali się gimnazjaliści z Łucki pokonując w ﬁnale
Firlej, a w meczu o trzecie miejsce G1 pokonało Wolę Skromowską. Chłopcy
z Gimnazjum Sportowego uplasowali się na V pozycji.
Źródło: www.zs2.lubartow.pl
Fot. www.zs2.lubartow.pl
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Zima w fotelu lidera
We wrześniu rozpoczęły się kwaliﬁkacje do mistrzostw świata w piłce
nożnej w Rosji. W eliminacjach tych nie mogło zabraknąć biało-czerwonych
.
Polska traﬁła do grupy ,,E'' i na swojej eliminacyjnej drodze napotkała takie
zespoły jak Dania, Rumunia, Czarnogóra, Armenia czy Kazachstan.
Kwaliﬁkacje Polska rozpoczęła od wyjazdowego meczu z Kazachstanem. Wszystkim wydawało się ,
że będą to łatwe 3 punkty dla Polski. Jednak to co stało się później zaskoczyło chyba wszystkich
widzów. Na początku wszystko szło po myśli biało-czerwonych.
Po bramkach Bartosza Kapustki oraz Roberta Lewandowskiego Polska prowadziła już 2:0. Jednak
mecz wymknął się spod kontroli polskiej drużyny, a końcowym wynikiem był remis 2:2.
W drugim spotkaniu Polska zmierzyła się z Danią na własnym stadionie. W tym spotkaniu również
nie zabrakło dramaturgi. Początkowo wszystko było w porządku. I chyba było aż za dobrze.
Robert Lewandowski zaliczył bowiem hattricka i ustanowił wynik na 3:0. Ale niestety nasza
reprezentacja postanowiła cały ten trud polskiego kapitana popsuć. Najpierw bramkę samobójczą
strzelił Kamil Glik, a następnie pozwolono na to by rezerwowy zawodnik Danii Yussuf Poulsen
strzelił nam golana 3:2. Na szczęście mecz zakończył się właśnie wynikiem 3:2, a Polska wygrała
swój drugi grupowy mecz.
Kolejnym spotkaniem Polski był mecz z Armenią, w którym wystąpiliśmy również w roli gospodarza.
Polska reprezentacja zagrała w tym meczu bardzo słabo. Co prawda Polska ten mecz wygrała,
ale jedynie marnym wynikiem 2:1. Co więcej pierwsza bramka dla Polski była to bramka samobójcza
zawodnika Armenii. Kiedy mecz zmierzał ku końcowi, każdy uważał że wynikiem spotkania będzie
stan 1:1. Jednak w 95 minucie meczu 3 punkty dla Polski uratował Robert Lewandowski strzelając
bramkę z główki i tym samym ustanawiając wynik meczu na 2:1. Kolejnym spotkaniem Polski był mecz
wyjazdowy z Rumunią, który odbył się w Bukareszcie. W tym spotkaniu polscy zawodnicy
wyglądali o wiele lepiej. Grali z pasją popisując się swoimi umiejętnościami. Mecz zakończył się
wynikiem 3:0 dla Polski po bramce Kamila Grosickiego oraz dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego.
Jednak i w tym meczu nie obyło się bez kontrowersji. Kilkakrotnie w polskim polu karnym lądowały
race rzucone przez rumuńskich kibiców. Jedna z nich traﬁła nawet naszego kapitana i ogłuszyła na
dobre kilka minut. Na szczęście Lewandowskiemu nic porządnego się nie stało. W odwecie za absurdalne
zachowanie rumuńskich kibiców strzelił jedynie dwie wcześniej wspomniane bramki. Całość eliminacji
jak do tej pory zakończyła się dla Polski bardzo pozytywnie, ponieważ nasza reprezentacja zajmuje
pierwsze miejsce w grupie ,,E'' z dorobkiem 10 punktów. Co będzie dalej tego nie wie nikt, ale miejmy
nadzieję, że Polska utrzyma dobrą formę z meczu z Rumunią ,a pewne wpadki takie jak w meczach
z Kazachstanem,Danią i Armenią nigdy się już nie przydarzą, a te które się przytraﬁły pójdą w niepamięć.
Mateusz Wójtowicz
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