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W tym roku obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły - Alberta Schweitzera, bardzo eko. Co roku
dowiadujemy się czegoś nowego o naszym Patronie. W tym postawiliśmy na ekologiczną
stronę jego działaności. Pierwszym ekologicznym akcentem był wykład dotyczący etyki i praw
zwierząt labolatoryjnych wygłoszony prez pamna Michaela Bizuka - Inspektora społecznego
TOnZ-u z Zabrza. Potem każda klasa zaprezentowała swój projekt pt. "A.Schweitzer
ekologiem". Uczniowie mieli bardzo ciekawe i różnorodne pomysły. Były plakaty, prezentacje,
wiersze i scenki. Punktem kulminacyjnym dnia był piknik, który w tym roku zdominowały psy stąd nazwa PsiKNIK. Każda klasa "wylosowała jednego" pieska z Psitula- Schroniska dla
zwierząt w Zabrzu, składając zdjęcie, którego elementy były pochowane w ogrodzie i potem
starała się jak najwięcej dobrych i pysznych rzeczy sprzedać, by zasilić w ten sposób konto
schroniska i wspomóc "swojego" pieska. Wszyscy sie bardzo postarali i mieliśmy na pikniku
kolorowo i smacznie, a konto schroniska zasiliła kwota 1100zł. Podczas pikniku gościliśmy też
wolontariuszy z Psitula, panią weterynarz,fizjoterapeutę, szkoleniowca psów - Agnieszkę
Nalepę i panią behawiorystkę Magdalenę Warońską z Dog Mind Centrum Edukacji
Kynologicznej. Wystąpili oni jako nasi eksperci i uczniowie musieli zdobycć od nich informacje
dotyczące potrzeb psów i opieki nad nimi. Odbył sie też pokaz wyszkolenia owczarka
niemieckiego, naszej nauczycielki Magdaleny Wysockiej, startującego w zawodach obidience,
a także Kinga Świerczyńska pokazała, że ze starym, adoptowanym ze schroniska psem także
można się świetnie bawić i szkolić go. Oczywiście piknik nie mógł się obejść bez konkutencji
sportowej - biegu z przeszkodami. Wszystkie aktywności klas były punktowane przez jury, a
największą liczbę punktów zdobyła klasa 1 LO, wygrywając dzień wolny. Najważniejsze, że po
trzech dniach deszczu wyszło słonko, wszyscy mieli doskonałe humory i bawili się cudnie. Co
pięknie uchwycił na zdjęciach pan Piotr Pizoń tu można zobaczyć jego zdjęcia i nasz szkolny
fotograf na tej imprezie - Julka Rabus
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