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Sukcesy żeglarskie
KACPER

W dniu 03.10.2020r. odbyły się IV Mistrzostwa Wrocławskich
Szkół Średnich w żeglarstwie, kajakarstwie i na deskach SUP.
Organizatorem była Fundacja Hobbit, która zajmuje się organi-
zacją różnorodnych form zajęć dla dzieci i młodzieży, mając
na względzie ich prawidłowe wychowanie i przystosowanie do
życia w społeczeństwie. Fundacja Hobbit prowadzi pogotowie
uczniowskie, czyli darmowe korepetycje prowadzone przez
wolontariuszy. Organizuje także różne zajęcia m.in. żeglarskie,
darmowe wyjścia np. do parku trampolin, zajęcia rozwija-
jące dla młodej kadry (osób, które w przyszłości chciałyby
pełnić funkcje opiekunów lub animatorów zajęć). Od kilku
lat organizuje także mistrzostwa szkół średnich w sportach na
wodzie. Mottem tegorocznych mistrzostw było hasło: „Do-
brze jest rywalizować i zwyciężać, ale również dobrze jest
rywalizować i szlachetnie przegrać”. Miejscem rywalizacji był
akwen przyszłej Mariny Wrocław na Osobowicach, znanej także
jako zimowisko barek 2. Uczestnicy rywalizowali o puchary
Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka w kategoriach:
żeglarstwo, kajaki, deska SUP oraz o Grand Prix dla najlep-
szej szkoły we wszystkich kategoriach. Reprezentacja naszej
szkoły wzięła udział w każdej kategorii. W regatach żeglarskich
klasy omega reprezentowały nas dwie załogi. Pierwsza skła-
dała się z Mikołaja Szymczuka, Łukasza Tracza i Krzysztofa
Wołowskiego. Niestety, załodze nie udało się awansować do
finału i zakończyła rywalizację tylko z wyróżnieniem. Druga
załoga wystąpiła w składzie podobnym do tego, w którym w
zeszłym roku zdobyła pierwsze miejsce dla EZN. Do Kacpra
Derdy i Gabriela Ozgi dołączyła Patrycja Paradowska, która
na mistrzostwach pływała pierwszy raz na jachcie żaglowym.
Załoga, pomimo słabego startu w półfinale, odrobiła straty i
zakończyła wyścig na pierwszym miejscu oraz awansowała
od kolejnego etapu. W finale załodze udało się już lepiej wy-
startować i na pierwszej boi zajmowała drugie miejsce, które

utrzymywała przez cały czas. Drugie miejsce jej jednak nie
satysfakcjonowało i chciała obronić tytuł z zeszłego roku oraz
szukała sposobności, by poprawić swój wynik. Nie było to
łatwe zadanie, ponieważ na pierwszym miejscu była ekipa LO
nr 3, która bardzo dobrze sobie radziła i nie popełniała błędów.
Jednak załoga EZN, za ostatnią boją, wykonała zwrot nieco
później niż konkurenci, dzięki czemu miała do wykonania o
jeden zwrot mniej i ustawiła jacht przed metą w korzystniejszej
pozycji, dającej im pierwszeństwo. Dzięki temu zabiegowi
załoga LO nr 3 tuż przed metą, musiała ustąpić pierwszeństwa
i oddać tym samym zwycięstwo. Dzięki taktycznemu zabie-
gowi ekipa EZN wywalczyła zwycięstwo przed LO nr 3 i LO
nr 9 i zdobyła Mistrzostwo Wrocławskich Szkół Średnich
2020 w żeglarstwie oraz Puchar Prezydenta Miasta Wro-
cławia Jacka Sutryka w żeglarstwie. W rywalizacji kajaków
kobiet EZN reprezentowały Patrycja Paradowska i Aleksandra
Sieniuta, które poradziły sobie znakomicie i zajęły drugie miej-
sce. Pokonane zostały jedynie przez LO nr 14. Nieco gorzej
poszło chłopakom, Mikołajowi Szymczukowi i Krzysztofowi
Wołowskiemu na kajakach, gdyż zajęli oni 8 miejsce. Nowością
na tych mistrzostwach była rywalizacja na deskach SUP. W tej
konkurencji pływa się na desce w pozycji stojącej i odpycha się
wiosłem. Dwie odważne osoby, które wzięły udział w tej kate-
gorii to Patrycja Paradowska i Mikołaj Szymczuk. Biorąc udział
w rywalizacji na desce SUP, ryzykowali październikową kąpielą
w Odrze. Mikołaj zajął 5. miejsce wśród mężczyzn, a Patrycja
4. wśród kobiet. W tym roku pogoda była piękna: ciepło jak
na październik, słońce świeciło i mocno wiało, jednak trochę
za mocno, skoro aż 3 jachty się wywróciły i wtedy organizator
zadecydował o pływaniu na jednym żaglu, a nie standardowo na
dwóch. Pomimo problemu z silnym wiatrem wszystkie konku-
rencje odbyły się według planu i wszyscy uczestnicy świetnie
się bawili.
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Szlachetna paczka
JAKUB

W grudniu 2017 nasza klasa (wtedy dopiero 1G) zdecydo-
wała się, że zamiast organizować klasyczne mikołajki w klasie,
przygotujemy paczkę dla wybranej rodziny w ramach akcji
Szlachetna Paczka. Pierwszym wyzwaniem okazało się ku-
pienie podgrzewacza przepływowego wody, ale dzięki naszej
determinacji i hojności ludzi udało się nam zebrać potrzebną
kwotę. Wartość paczki wyniosła wtedy niecałe 2000zł. W
kolejnym roku udało nam się zebrać 2500zł, co pozwoliło za-
spokoić potrzeby kolejnej rodziny, w tym kupić laptop do nauki,
którego potrzebowała rodzina. Rok temu kwota zebrana przez
nas wyniosła 2000zł co w połączeniu z darami rzeczowymi dało
zawrotną kwotę 3000zł! Pozwoliło nam to chociażby na zakup
nowej lodówki dla rodziny. Ostatnia nasz akcja była wyjątkowa.
Nie tylko z powodu pandemii - przez co organizowanie zbiórki
było utrudnione - ale też z powodu kwoty, jaką nam się udało
nazbierać. Było to PONAD 4000zł! Pozwoliło nam to po
raz pierwszy od początku zaspokoić WSZYSTKIE potrzeby
rodziny. I tak jak za pierwszym razem, rodzina nie miała ciepłej
wody w mieszkaniu, tak i teraz problemem był brak bojlera do
ogrzewania wody. Na szczęście to już przeszłość. W przeciągu
tych 4 lat pomogliśmy 4 rodzinom i zebraliśmy łącznie 11500zł!
A zaczęło się od zrezygnowania z wręczania sobie prezentów i
przekazaniu tych pieniędzy dla bardziej potrzebujących. Mam

nadziejaę, że tradycja - którą zapoczątkowaliśmy w klasie 4 lata
temu - przerodzi się w tradycję szkolną i dalej kolejne rodziny
dzięki nam poczują magię świąt.

Książka warta przeczytania
VOLODYMYR

Chciałbym polecić wam ostatnio przeczytaną powieść pod tytu-
łem "Detektywi z Klasztornego Wzgórza". Autorką tej książki
jest znana polska pisarka i ilustratorka Zuzanna Orlińska, która
jest laureatką nagrody "Guliwer w Krainie Olbrzymów"i Na-
grody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Jest to powieść
detektywistyczna o bardzo ciekawej fabule. Głównymi boha-
terami są Jerzyk i jego koleżanka Bronka. Do rodzinnego
miasteczka dzieci przybywa dziwnie ubrany i równie dziwnie
zachowujący się przybysz. Okazuje się jeszcze, że dziwak ten
posiada... pistolet! A po co komu rewolwer?! Znalezienie odpo-
wiedzi na to pytanie to misja mądrego Jerzyka i nieustraszonej
Bronki. Akcja powieści rozgrywa się w latach międzywojennej
Polski. W lekturze występują postacie historyczne, na przy-
kład polski pisarz Kornel Makuszyński, który żył w latach
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1884-1953. Powieść opisuje także życie ludzi na początku
drugiej wojny światowej. Książka zalicza się do literatury mło-
dzieżowej. Możemy dowiedzieć się o obyczajach ludzi z tego
okresu. Występuje też wątek zbrodni i kary - warto pamiętać,
że łamiąc zasady zawsze zostaniemy ukarani. Polecam książkę
"Detektywi z Klasztornego Wzgórza", ponieważ jest bardzo
interesująca, ma wciągającą akcję i może być przydatna w życiu
człowieka.

Studniówka 2020
DWIE ALEKSANDRY

Jest taki wieczór na sto dni przed maturą... W obliczu współ-
czesnego TYRANA - PANDEMII, dziś trzeba napisać... BYŁ
taki wieczór...! Odkąd pamiętam TYLKO RAZ już się tak zda-
rzyło. TRWAŁ WTEDY STAN WOJENNY... Niech Was nie
dziwi zamieszczenie artykułu napisanego przez Olę rok temu.
DZIŚ stał się on... WSPOMNIENIEM nie tylko dla uczest-
ników tamtej studniówki, ale i dla nas...POTENCJALNYCH
UCZESTNIKÓW STUDNIÓWKI 2021. W TYM ROKU
MATURZYŚCI NIE ZATAŃCZYLI POLONEZA... NIE ZA-
TAŃCZĄ...

Jest taki wieczór na sto dni przed maturą, do którego wszyscy
szykują się miesiącami – poszukiwania sukienki czy garnitur
szyty na miarę, umówiona wizyta u fryzjera oczywiście o ile
ktoś inny nie umówił już terminu przed nami. Wszystko po to,
żeby podczas tego jednego wydarzenia, studniówki, wyglądać

spektakularnie. Ósmego lutego w pierwszy dzień tegorocznych
ferii miałam okazję uczestniczyć w balu naszych maturzystów.
Po krótkich przemowach, zgodnie z piękną polską tradycją
impreza rozpoczęła się od poloneza. W pierwszej parze oczy-
wiście Pani Dyrektor, w drugiej gość honorowy - Prezydent
Wrocławia. Tak wiele osób zdecydowało się zatańczyć, że sala
aż pękała w szwach. Nie było potknięć ani przepychanek, nikt
nie podeptał partnerki. Każda z nas dostała nawet różę, więc
pod koniec więc wszystko wypadło bardzo profesjonalnie –
duże podziękowania dla Pań prowadzących próby. Potem na-
deszła pora na toast, podziękowania oraz pamiątkowe klasowe
zdjęcia i w końcu można było rozpocząć zabawę do białego
rana. Oprócz wspólnych tańców, pysznego jedzenia i rozmów
na klimatycznie przystrojonym podwórzu, co występuje na
większości takich wydarzeń, my mieliśmy wiele innych atrakcji.
Przeróbka piosenki „Nic do stracenia” i przepiękny pokaz tańca
towarzyskiego. Śmieszne skecze, jeden nawet z Panem Wojt-
czakiem w roli głównej oraz ośmiu chłopaków tańczących do
mixu popularnych piosenek. Widać było, że wszyscy bardzo się
przyłożyli do części artystycznej. Była również belgijka, która z
moich wyliczeń trwała przynajmniej 20 minut bez przerw oraz
ciuchcia z ludzi, która, gdyby nie zamknięte drzwi wywiozła
nas prawie na drugi koniec świata. Dużo tańca (najwytrwalsi
zeszli z parkietu dopiero o 4), śmiechu, pozytywnej energii
i cudownych ludzi, wszystko to stworzyło tego wieczoru tak
wyjątkową i niezapomnianą atmosferę, cieszę się, że mogłam
być tego częścią. Oby ta studniówka przyniosła wam wiele
szczęścia, powodzenia w maju drodzy maturzyści!


