ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20
w Łodzi, ul. Warecka 41
20 czerwca 2008r.
32/63/2008
Nakład 50 egzemplarzy
Adres internetowy: www.warecka.edu.pl

Spis tresci:
1. Co się działo w szkole
2. Uczniowie pomagają dzieciom
3. Felieton na wakacje
4. Osiągniecia nauczycieli i uczniów.

Gazeta bezpłatna

Co się działo w szkole
W szkole było uroczyste zakończenie trudnego roku szkolnego. „Przeszła” w maju
matura dla uczniów technikum i liceum. Uczniowie klas zasadniczych i technikum, którzy
ukończyli w tym roku naukę, uczestniczyli w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje
zawodowe w zawodach: mechanik, blacharz, elektryk, monter elektronik oraz technik
elektryk i technik mechanik. W dniu 16 czerwca o godzinie 9 00 absolwenci, którzy
reprezentowali wyżej wymienione zawody – rozpoczęli część teoretyczną egzaminu.
Wszyscy ubrani na galowo- wykazywali się umiejętnościami i wiedzą z dziedziny
„studiowanej” w szkole. Późnej była część praktyczna egzaminu. Wyniki będą w sierpniu.

Uczniowie pomagają dzieciom
W środę 9 kwietnia grupa uczniów z klas II Ti/mt i II B wraz z panią Izabelą
Czyżewską, wzięła udział w wycieczce do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem,
mieszczącego się przy ulicy Cedry 2. Celem wycieczki było poznanie zasad funkcjonowania
placówki oraz przekazanie wcześniej przygotowanych przez uczniów naszej szkoły
materiałów, które wykorzystane będą do zajęć edukacyjnych z podopiecznymi.
W trakcie tej wizyty uczniowie:
- dowiedzieli się, czym jest autyzm
- poznali rodzaje terapii
- obserwowali przez chwilę prowadzone z dziećmi zajęcia
- zwiedzili pomieszczenia do zajęć integracji sensorycznej muzykoterapii, zajęć
indywidualnych, świetlicę itp.
- obejrzeli film ukazujący podopiecznych podczas zajęć terapeutycznych
- przekazali przygotowane przez uczniów naszej szkoły materiały, które wykorzystane zostaną
w trakcie zajęć edukacyjnych z dziećmi.
W trakcie wycieczki uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę.
Niech załączone zdjęcia będą uzupełnieniem tej krótkiej relacji z naszej wizyty.

Felieton na wakacje
Wakacje…
Skończył się rok szkolny, jakoś poszło. Może nie jestem ostatni w klasie, ale też nie
jestem pierwszy. Średnia 3, 8. Nie jest źle. W przyszłym roku będzie lepiej.
Przede mną wspaniałe wakacje. Mam zaplanowany dzień po dniu. Od poniedziałku 23
czerwca idę pracować do wujka. Będę pracować do 15 lipca. Później wyjadę nad morze.
Wyjedziemy do Rowów, na dwa tygodnie.
W czasie wakacji jest inaczej niż zwykle. Rodzice są dla siebie mili, brat nie czepia się
mnie, nie przezywa mnie młodsza siostra. W czasie wakacji dzieją się cuda.: świat jest
piękny, ludzie są grzeczni, nikt się nigdzie nie śpieszy, nie złości, nie krzyczy. Jedno mnie
wkurza, nad morzem jest nieograniczony dostęp do piwa, taniego wina, nalewek i innego
świństwa. Wszyscy pija, śmieją się, ojciec pije. Ale na to nie mam wpływu. Zajmuję się
sobą. Lubię ludzi, którzy kąpią się, bawią się i są grzeczni. Szczególnie lubię towarzystwo
ludzi w moim wieku. Siedzimy nieraz do 4 00, gadamy, opowiadamy takie śmieszne, nieraz
niesamowite historie, zmyślone i prawdziwe. Wtedy dowiadujemy się o sobie, o naszych
marzeniach, tęsknotach, odkrywamy się i nikt się z nas nie śmieje. Jest luzacko, i jest
zajefajnie. Podobają mi się te określenia, nie obrażają nikogo i są na czasie. Chciałbym
się nauczyć pływać na desce. Teraz nie trzeba mieć „pałera” w nogach, aby ślizgać się po
fali.
Marzę o wielkiej przygodzie. Może w tym roku poznam dziewczynę z Łodzi, będzie moją
dziewczyną. Może będę „wymiękał” i nie podejdę do dziewczyny? Taki ze mnie tchórz.
Życzę wam wspaniałych, słonecznych i „na fali” wakacji.
Uczeń.

Osiągniecia nauczycieli i uczniów
W tym roku nauczyciele i uczniowie mieli swoje wspaniałe osiagniecia. Nie o
wszystkich będziemy pisać.
Mgr Urszula Kasztelan prowadzi Szkolne Koło PCK. W tym roku przekazała
dzieciom z domów dziecka zebrane wsród naszej młodzieży „pluszaczki”. Koło zebrało
2,6 kg „złotych” 1, 2 i 5 groszowych monet. Łącznie oddano 3600 ml krwi.
Mgr inż. Zdzisław Jurewicz ukończył Studia podyplomowe –Podstawy Prawa
organizowane przez Uniwersytet Łódzki.
Mgr Sławomir Gajzler ukończył 05 maja 2008r. trzy semestralne Studia
Podyplomowe w zakresie ICT, Języków Obcych oraz Drugiego Przedmiotu - kierunek
Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
Mgr Sławomir Gajzler ukończył 15 maja 2007r. trzy semestralne Studia
Podyplomowe w zakresie Szkolny Doradca Zawodowy organizowane przez
Konsorcjum: Uniwersytet Opolski & Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Mgr Leszek Brych ukończył15 maja 2007r.trzy semestralne Studia Podyplomowe w
zakresie Szkolny Doradca Zawodowy organizowane przez Konsorcjum: Uniwersytet
Opolski & Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Mgr Włodzimierz Drewnowski ukończył Studia Podyplomowe –Bezpieczeństwo i
Higiena Pracy organizowane przez Politechnikę Łódzką.
Mgr inż. Wiesława Raczyńska- Kuśmirek ukończyła Studia Podyplomowe w
zakresie „Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na
odległość” organizowane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Uczniowie
Piotr Święcicki uzyskał dyplom dla finalisty eliminacji ogólnopolskich I edycji
Olimpiady Innowacji Technicznych i otrzymał tytuł Młody Innowator w kategorii:
Ochrona Środowiska.
Radosław Krysiak uzyskał dyplom dla finalisty eliminacji ogólnopolskich I edycji
Olimpiady Innowacji Technicznych i otrzymał tytuł Młody Innowator w kategorii:
Ochrona Środowiska.
Uczniowie byli objęci opieką przez nauczycielkę mgr inż. Wiesławę RaczyńskąKuśmirek.

Wszystkim, którzy przyjmowali tę gazetkę z wyrozumiałością i szacunkiem
dla jej autorów, wszystkim drogim czytelnikom, redaktorom i krytykom
dziękuje opiekun gazetki Wiesława Raczyńska – Kuśmirek. Dziękuję .
Do widzenia…

