
(…) musiałem zdobyć się na wy-

siłek, by iść dalej krokiem spo-

kojnym, który nie zgadzał się 

teraz z rytmem mego serca.  

Autor: Raymond Radiguet  
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Z ostatniej chwili 

W  naszej szkole roz-

poczęła pracę grupa 

teatralna. Skupia ona 

zarówno  ZSZ jak  

i TŻiUG oraz TOT. 

W chwili obecnej gru-

pa pracuje nad przed-

stawieniem o tematyce 

profilaktycznej, mocno osadzonym w realiach 

życia młodzieży. Mamy nadzieję, że już niedłu-

go będziemy mogli zaprosić wszystkich na 

szkolną prapremierę. 

Jeśli masz ochotę pracować w naszym tea-

trze, zapraszamy! Skontaktuj się z liderem gru-

py—Kamilą Korecką lub opiekunem—S. Balo-

nek. 



Pierwsza pomoc– już wiemy, jak 
nieść ją  
skutecznie! 
 

Prawidłowe zachowanie w nagłej sytuacji może 

uratować czyjeś życie, dlatego warto być zawsze 

przygotowanym. Dowiedzieli się o tym uczniowie 

klasy  

I TOT i TŻ podczas specjalnej lekcji wychowaw-

czej, prowadzonej przez szkolną higienistkę  - P. 

Małgorzatę Polanek 

Prawidłowe zachowanie w nagłej sytuacji może uratować czyjeś 

życie, dlatego warto być zawsze przygotowanym. Dowiedzieli się o 

tym uczniowie klasy I TOT i TŻ z WZS Zator podczas specjalnej 

lekcji wychowawczej. 

Nie należała ona do zwykłych, bo tym razem prowadziła ją szkolna 

pielęgniarka - Pani Małgorzata Polanek. Pierwszą część lekcji sta-

nowił fachowy wywiad, połączony z prezentacją podstawowych 

czynności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

W części drugiej –o charakterze warsztatowym- każdy uczeń prze-

ćwiczył udzielanie pierwszej pomocy na fantomie. Młodzież utrwali-

ła wiedzę i umiejętności, które są tak bardzo potrzebne w życiu.  

Zajęcia były naprawdę bardzo interesujące. Uważamy, że każdy 

powinien wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, gdy czyjeś życie 

jest zagrożone. Czasem liczą się przecież sekundy… 

„Płynąć pod prąd” - Ogólnopolski Konkurs Literacki 

Życie i twórczość Zbigniewa Herberta uświadamiają nam, jak od-

ważni, rycerscy, a zarazem samotni są Ci, którzy decydują się kro-

czyć trudną drogą „płynąc pod prąd”. Wiersz poety pt. „Przesłanie 

Pana Cogito” oddaje hołd ludziom wiernym Bogu, Ojczyźnie, a nade 

wszystko Prawdzie. Odważne głoszenie tych wartości, nawet w 

obliczu śmierci, stawia ich na równi, jako spadkobierców, z wojowni-

kami takimi jak Gilgamesz, Hektor, Roland.  

To właśnie twórczość Z. Herberta stanowi inspirację do konkursu 

„Płynąć pod prąd”. W pracy konkursowej należało przedstawić hi-

storię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego  

w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, rodzinnej, 

który był lub jest wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom 

takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawd a. 

Julia Śmiech  przeprowadziła wywiad z rodziną Jana Głąb, żołnie-

rza 6. Pułku Strzelców Konnych, Agnieszka Janczy—niezwykle 

barwne  losy swojego pradziadka—kpt. Stanisława Nowickiego. 

Obie prace, powstałe pod merytoryczną opieką S. Balonek, będzie 

można przeczytać w kolejnych numerach „Hermesa”, a my naszym 

koleżankom już dziś życzymy powodzenia w konkursie! 



„Jaki wpływ ma na społeczeństwo fakt nieuczenia się żadnego obcego języka? Przypusz-

czalnie podobny do tego, jak całkowite odizolowanie od społeczeństwa pojedynczego 

człowieka.”  

                                                                                                    /G.Ch.Lichtenberg/  

Grupa uczniów  technikum pod opieką P. I. Łysek i P. M. Kościelniak zorganizowała Dzień Ję-

zyków Obcych pod hasłem "Rozwiąż swój język”. W ramach obchodów tego dnia uczniowie: 

Daniel Gramatyka, Aleksandra Szajwaj, Alicja Bednarz, Sylwia Tyrybon, Karolina Gleń, Adrian 

Antos, Łukasz Stokłosa, Katarzyna Sekuła, Katarzyna Radwan przedstawili prezentacje multi-

medialne  dotyczące wiedzy geograficznej, kulturowej, politycznej o Wielkiej Brytanii i Niem-

czech.  

Uczniowie zostali również zaproszeni do kina językowego, gdzie  mieli możliwość wspólnego 

obejrzenia po jednym z odcinków kultowych seriali w j. angielskim pt.”KeepingUpAppearances–

Co ludzie powiedzą" i niemieckim pt. „Deutschlernen Extra aufDeutsch-przygody Sama”. 

Odbył się również konkurs wiedzy na temat Niemiec i Wielkiej Brytanii: Chętni uczniowie przy-

stąpili do konkursu pisemnego. W wyniku konkursu wyłoniono najlepszą czwórkę, gdyż trzecie 

miejsce zajęło ex æquo dwóch uczniów. 

Oto laureaci: 

I miejsce: Adrian Antos 

II miejsce: Łukasz Stokłosa 

III miejsce: Anita Kreczmer/Daniel Gramatyka 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody językowe - zestawy startowe fiszek, dyplomy i pozytywne 

oceny z przedmio-

tów. Ponadto po-

zostali uczniowie, 

którzy brali aktyw-

ny udział w reali-

zacji „Dnia Języ-

ków Obcych” w 

WZS zostali na-

grodzeni pozytyw-

nymi ocenami  

z przedmiotów.  

Dzień Języków Obcych w WZS – Rozwiąż swój język 

Laureaci szkolnego konkursu wiedzy o Niemczech i Wielkiej Brytanii 



"Jeśli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka czytania zanikła(...)”… Któż nie zna tego cyta-

tu? Mnóstwo osób. Dla istoty z zamiłowaniem do książek jest to nie do przyjęcia. Brak czyta-

nia jest czymś niezrozumiałym. Jest to jednak sprawa indywidualna. Jedni lubią czerwień, 

inni odcienie brązu, góry albo morze, kawa góruje nad herbatą. Tak samo z książkami, jedni 

czytają, inni nie. Jako ta osoba wychowana w domu pełnym książek w pełni trzymam się my-

śli, że przeczytanie ksiązki (oczywiście, nie żadnego gniota bez wydźwięku) wyrabia w nas 

dane poglądy. Myśli, przesłania autora są wyrażone w przystępny sposób. Czego brakuje 

nieraz internetowym „mędrcom”.  Tyle dobrych historii tylko czeka na nas. Książki mają 

wpływ. Mogą ukształtować nasze poglądy. Wyrobić charaktery. Oczywiście mają również 

wpływ na  poszerzanie naszych horyzontów, zdobywanie nowych informacji, wzbogacanie 

słownictwa i –co chyba najważniejsze- pozwalają na ucieczkę w fantastyczny świat. Dziwne 

uczucie ogarnia czytelnika, gdy nie można skupić się na kolejnej lekturze, ponieważ myśli 

nie powróciły jeszcze ze świata poprzedniej. Gdy otwiera się książkę, to jakby uchylić drzwi 

do innego świata. Jak stara szafa będąca przejściem do Narni. Emocje, które odczuwa się 

wraz z bohaterem. Niektóre powieści są tak dobre, że powraca się do nich wciąż i wciąż. 

                 O książkach nie można powiedzieć nic złego, w wersji elektronicznej czy też tej 

tradycyjnej- z okładką. Rozwijają nas. Ograniczyć nas może jedynie kolejka po dany tom w 

bibliotece. Będąc w dobrej księgarni, nie mam ochoty z niej wychodzić. Te wszystkie wspa-

niałe książki zerkają na mnie z półek. Tak bardzo chciałabym zabrać je ze sobą i czytać, czy-

tać, czytać... Manewrowanie słowem to trudna sztuka. Złotem jest więc ulubiony pisarz. Jego 

styl, światopogląd, podejście, historia, którą stworzył. Bratnia dusza nie mająca pojęcia o 

naszym istnieniu. Więc jeśli sami nie przeczytaliśmy żadnej dobrej książki, na towarzystwo 

lepiej wybrać osobę, która taką przeczytała. 

                 Tak jak wyjście na siłownię jest treningiem dla naszych mięśni, tak samo przeczy-

tanie książki jest treningiem dla naszego mózgu. A co liczy się w człowieku, jeśli nie spraw-

ny i prężny mózg? Pobudzamy naszą wyobraźnię, mamy otwarty umysł. Nie zamykamy się w 

schematach, myślimy samodzielnie. Słyszałam, że człowieka można poznać po jego domo-

wym zasobie bibliotecznym.  Pytanie brzmi-czego oznaką jest dom z komputerem, lecz po-

zbawiony książek? 

Zapraszamy do lektury kolejnego felietonu. Pierwszy pach-

niał końską sierścią, pobrzmiewał końskim parskaniem  

i stukotem kopyt. Dla niektórych z nas to świat zupełnie ob-

cy. Czy i ten, do którego zaprasza dziś Agnieszka, wyda się 

niektórym z Was takim właśnie? Obcym? Nieznanym? Jeśli 

tak, to jest to oczywisty sygnał, że coś należy pozmieniać  

w swoim życiu... 

PRZEJŚCIE DO INNEGO ŚWIATA 

(Agnieszka Janczy) 



W piątek 6 marca 2015 roku w PZ 2 w Oświęcimiu odbyły się Powiatowe Targi Edukacyjne ,w któ-

rych wzięli udział także uczniowie naszej szkoły. 

Reprezentowali nas :uczeń klasy technikum mechanicznego Adrian Antos, uczennica technikum ob-

sługi turystycznej Anna Morek oraz uczniowie ZSZ fryzjerka Nikola Putek, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie Piotr Barcik. Towarzyszyli im opiekunowie Pan Kazimierz Ja-

chymczyk i Pani Justyna Paluchowska.  

Stanowisko naszej szkoły cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony gimnazjalistów. Płeć pięk-

na mogła skorzystać z usług kosmetycznych w ramach prezentacji jednego z kierunków. Mechanicy 

zorganizowali pokaz działania prasy do wykonywania guzików. Chętni mogli zrobić swoje własne gu-

ziki, które każdy chętnie zabierał na pamiątkę. Klasa gastronomiczna specjalnie na tę okazję przygo-

towała pierniczki. Niewątpliwie targi te okazały się owocne dla Wielozawodowego Zespołu Szkół, co 

mamy nadzieję, zaowocuje dużą 

ilością nowych uczniów.  

Warto dodać, że naszą szkołę pro-

mowaliśmy również w ZSO  

w Zatorze, w Tomicach i Brzeźni-

cy. 

Czekamy na nowych uczniów 

WZS! 

            A. Morek, A. Antos 

Targi Edukacyjne—już wiesz, co wybrać! 

Do kalendarza imprez powiato-

wych na stałe wpisały się już Po-

wiatowe Targi Edukacyjne, które 

corocznie cieszą się dużym zain-

teresowaniem gimnazjalistów, 

szczególnie tych, którzy wciąż 

jeszcze nie podjęli ostatecznych 

decyzji w sprawie swojej dalszej 

edukacji. 

Nie mogło zabraknąć na tego-

rocznych targach naszej szkoły, 

która -jak wszyscy uważamy– za-

sługuje na promocję i polecenie 

jej innym. 



Siatkówka w moim życiu pojawiła się, gdy miałam 7 

lat. Zwykła rodzinna zabawa, w której nie brakowało 

szczęścia , czasem też kłótni - jak to w tym wieku by-

wa-  kończących się łzami.  Będąc w klasie od 4 zde-

cydowałam , że pójdę w tym kierunku. SIATKÓWKA - 

CEL - SUKCES ! Uczęszczałam wtedy na SKS-y ucząc 

się zagrywki tenisowej, odbić sposobem górnym i 

dolnym. Naukę w gimnazjum łączyłam z treningami  

w szkolnym klubie „CROSS Tomice”. Trzy fantastycz-

ne lata, podczas których pod okiem p. 

Michny miałam szanse uczyć się cią-

gle czegoś nowego, jak również usta-

wicznie korygować błędy. Reprezen-

towałam szkołę w turniejach: ligo-

wych , międzynarodowych, szkolnych 

itp. Jednak w klasie trzeciej po wielu 

rozmowach z trenerem postanowi-

łam iść dalej, by przybliżyć się do ja-

sno określonego wcześniej celu.  

22 maja 2013r.- to ważny dzień w hi-

storii rozwijania mojej pasji, dzień 

Moje Życie. MOJA GRA. Moje Zasady. 

Tak najkrócej można streścić rozwijaną od wie-

lu lat pasję Aleksandry Lejkowskiej. 

Ola od dziecka jest zakochana w piłce siatko-

wej. Rozwija systematycznie swoją pasję. Do-

tychczasowe życie Oli potwierdza,  że  „z siat-

kówką spotykasz się raz w życiu i albo się w 

niej zakochujesz i oddajesz jej wszystko, co 

masz łącznie z duszą i sercem, albo dajesz jej 

spokój, bo widocznie nie jesteś tak hojny, aby 

dawać jej cząstkę siebie."  

Ola Lejkowska w akcji 

pierwszego treningu w klubie „Skawa Wadowi-

ce”. Wakacje to czas odpoczynku , jednak nie 

dla wszystkich, ponieważ już w sierpniu zaczę-

ły się przygotowania do kolejnego sezonu. By-

ło ciężko, ale „dla chcącego nic trudnego”. We 

wrześniu zostałyśmy przeniesione do „ALPS” 

Wadowice, gdzie rozpoczynałyśmy walkę w 

lidze małopolskiej kadetek. Cieszyłam się, po-

nieważ trener obdarzył mnie dużym zaufaniem 

= zastąpiłam na boisku starszą i bardziej do-

świadczoną koleżankę. Byłam bardzo zadowo-

lona , jednak… PAMIĘTAJ ! „ Nigdy niczego nie 

obiecuj, nie zapewniaj , jeśli nie jesteś pewien , 

że dotrzymasz tej obietnicy”. Odeszłam tuż 

przed świętami . Dzięki przyjacielowi , który 

mnie wspiera i motywuje, już w styczniu 



2014r. trenowałam w „MKS Andrychów”. Od początku wiedziałam , że będzie ciężko się odnaleźć w eki-

pie, która zna się bardzo długo. No , ale w końcu kto inny, jak nie JA?!  To już była wyższa liga, treningi 

(4x tygodniowo) siła , technika , sprawność itd. Oczywiście, wiedziałam , że jestem najsłabsza , ale wal-

czyłam. Z każdym treningiem czułam, że jest coraz lepiej. Jedyne pozytywne słowa , które usłyszałam w 

tym klubie : „Trenuj ! Trenuj ! Coś z Ciebie będzie!”. Tak, to były najgorsze (póki co)  4 miesiące w moim 

życiu siatkarskim. „Zawsze znajdzie 

się ktoś, kto będzie chciał Cię spro-

wadzić do poziomu własnej bezna-

dziei.”  Wiem jednak, że wtedy 

trzeba pokazać swój charakter.. W 

kwietniu pojawiła się kontuzja, na 

którą wpływu nie miałam  i miesią-

ce przerwy. Bardzo mi ten czas wol-

ny pomógł , ponieważ musiałam 

podjąć decyzję, co z kolejnym sezo-

nem.. Oglądając mecze , czytając 

wiele w Internecie o okolicznych 

klubach , rozmawiając ze znajomy-

mi, a nawet z byłym trenerem, analizowałam kilka propozycji. Wśród nich pojawił się także UKS Sokół 

Zator.  

Ostatnie tygodnie wakacji  2014r. to dla mnie czas błyskawicznych decyzji: otrzymuję wiadomość o naj-

bliższym treningu. Sezon 2014/2015 bardzo intensywnym sezonem pod względem treningów, turniejów 

i wyjazdów.  Aktualnie pracuję pod okiem pani Renaty Wacławik, dzięki której wspinam się po szczeblach 

siatkarskiej drogi i dążę do spełnienia marzeń.  Podsumowując, muszę stwierdzić, że cieszę się z tego 

gdzie jestem, czuję się tu jak w domu  Mogę trenować 4 razy w tygodniu po min.2 godziny. Wiele się 

uczyć obserwując grę starszych drugoligowych zawodniczek.  Kolejny raz w tym właśnie klubie zrozumia-

łam, że „ŻYCIE JEST PIĘKNE TYLKO 

TRZEBA O NIE WALCZYĆ , WRACAJ Z 

TARCZĄ A NIE NA TARCZY !”   

Na koniec życzę sobie jak i Wam –

Koleżanki i Koledzy- wytrwałości w 

osiąganiu sukcesów sportowych , 

artystycznych , tanecznych , nauko-

wych i wielu innych! 

 

                   Ola Lejkowska 

 



Na lekcjach języków obcych nie tylko uczymy się 

słownictwa, czytamy czy słuchamy teksty, a następ-

nie rozwiązujemy  zadania z  lukami i łączymy obraz-

ki z podanymi gotowymi zwrotami. Uczeń po każdym 

temacie powinien być w stanie wyrazić swoje zdanie, 

krótsze lub dłuższe, ustnie lub pisemnie na dany te-

mat. Poniżej jedna z prac uczennicy 1. klasy TOT z 

poziomu rozszerzonego niemieckiego – Aleksandry 

Lejkowskiej na temat życia w domu seniora  

w formie listu prywatnego.  

                 Woźniki, den 4. März 2015  

      Liebe Marta !  

Vielen Dank für Deinen Brief. Ich habe mich 

gefreut , wieder von Dir zu hören. 

Meine Großeltern besuche ich oft. Dann helfe 

ich meinen Großeltern immer gern beim Au-

fräumen. Ab und zu koche ich das Abendessen 

für sie. Wir spielen auch Karten zusammen. 

Ich las einen Artikel über Seniorenheime in der 

Zeitung. Ich finde das Leben im Seniorenheim 

gut, denn die Senioren können neue Freunde kennen lernen und gute medizinische Versorgung haben. 

Ab und zu kann etwas sie auch stören und man kann sich manchmal einsam fühlen.  

Und was hältst Du vom Lebem im Altersheim ? Wie fühlen sich deine Großeltern ?  

Für heute ist das alles. Ich warte auf Deine Antwort. Grüß Deine Eltern von mir.  

Alles Gute!                                                                                                     

                                                    Deine Ola 

W zrozumieniu listu Oli pomoże wam słowniczek zamieszczony poniżej ;) 

beim Aufräumen helfen 

ab und zu 

einen Artikel lesen 

(las-w czasie przeszłym) 

in der Zeitung 

das Leben im Seniorenheim 

gute medizinische Versorgung 

stören 

sich einsam fühlen 

von etwas halten 

Grüß Deine Eltern von mir. 

pomagać przy sprzątaniu 

od czasu do czasu 

czytać artykuł 

(czytałam) 

w gazecie 

życie w domu seniora 

dobra opieka medyczna 

przeszkadzać 

czuć się samotnym 

sądzić coś o czymś 

pozdrów swoich rodziców ode mnie.  



Uznaliśmy, że to poważne problemy i zamierzymy zająć 

się tą tematyką. Z uwagi na to grupa uczniów z Technikum 

Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz  Technikum Ob-

sługi Turystycznej pod opieką S. Balonek zgłosiła się do  

Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Czas na zdrowie”. 

W szkole zawiązała się grupa projektowa (dziesięcioro 

uczniów). Jej liderem jest Julia Śmiech z klasy I TŻ. Celem 

projektu „Czas na zdrowie” jest popularyzacja idei zdrowe-

go stylu życia (w tym zdrowego żywienia, żywności ekolo-

gicznej i aktywności fi-

zycznej). Wierzymy, że 

wiedza nt. zasad funk-

cjonowania organizmu 

zdobyta w czasie reali-

zacji projektu pozwoli 

na dokonywanie świa-

domych wyborów służą-

cych zdrowiu. Trudno 

bowiem we współcze-

snym świecie odróżnić 

wartościowe produkty 

od reklamowanych nowinek, zaburzających naturalne mecha-

nizmy organizmu.  

Inauguracja  naszego projektu miała miejsce podczas „Dnia 

Marchewki”  zorganizowanego wspólnie z Samorządem Ucz-

niowskim i nauczycielami wf. 

 

                                                                                                                             

„Szalone Marchewy” :) 

Gdybyśmy zapytali dziś przeciętnego 

człowieka o jego zdrowie i samopoczu-

cie – każdy znalazłby w swoim organi-

zmie symptomy osłabienia, niewyja-

śnionego zmęczenia oraz zalążki groź-

niejszych chorób: cukrzycy, nadciśnie-

nia i innych. Większość z nas wskazała-

by także na permanentny brak ruchu, 

aktywności sportowej, nadwagę lub 

wręcz otyłość.  



 

Wrażeniami  z festiwalu dzieli  się  

z nami na gorąco Patryk Maślanka—

laureat pierwszego miejsca. 

Wszyscy tancerze byli świetnie przygoto-

wani do występu. Przed zawodami roz-

myślałem, że bardzo chciałbym wygrać 

lub chociaż zdobyć wyróżnienie, ale wie-

działem, że mam ciężki orzech do zgry-

zienia, bo przecież była duża rywalizacja. 

Zanim rozpocząłem swój pokaz taneczny 

czułem presję by jak najlepiej się zapre-

zentować, po prostu się denerwowałem. 

Samo przygotowanie do występu było 

ciężką pracą, trenowałem intensywnie, 

co dało pozytywny końcowy efekt. Po 

wyczytaniu przez jury mojego nazwiska 

nie mogłem w to uwierzyć, że zdobyłem I 

miejsce w kategorii występów solowych. 

Dzięki udziałowi w festiwalu uzyskałem 

potwierdzenie, że to co robię ma sens. 

Nie wyobrażam sobie życia bez tańca i 

pragnę nadal rozwijać swoje umiejętno-

ści. 

Patryk Maślanka 

FEATIWAL TAŃCA  

ROK ZATOR 2015 

Taneczna prezentacja Patryka 



Jakub Zielezinski i Klaudia Goczał to para  

taneczna kategorii Youth 16-18 lat. Posiadają 

najwyższa międzynarodowa klasę taneczna S. 

Tańczą i trenują w Klubie Tańca ELITA w Kra-

kowie. 22 marca reprezentowali Polskę na mię-

dzynarodowym turnieju tańca w Czechach 

BRNO OPEN 2015 zdobywając wysokie 16 

miejsce. Jest to jeden z największych i najbar-

dziej prestiżowych turniejów na świecie, organi-

zowany przed WDSF World Dance Sport Fede-

ration. 

Na turnieju startowały pary z całej Europy 

(m.in.. Polska, Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, 

Estonia, Niemcy, Włochy). 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!  

BRNO OPEN 2015 

Magda jest najlepszą uczennicą w klasie, ale nie ma łatwego 

życia. Ukochany ojciec zmarł, a od tego czasu jej złe stosun-

ki z matką jeszcze bardziej się pogorszyły. Obie kobiety żyją 

obok siebie - córka stara się nie wchodzić matce w drogę, 

wypełniać swoje obowiązki i nie wchodzić w głębsze tematy 

rozmów, by nie doprowadzić do kolejnej awantury lub ręko-

czynów. Sytuacja Magdy staje się jeszcze bardziej skompli-

kowana gdy jej podejrzenia o konsekwencjach pierwszej, 

letniej miłości sprawdzają się. Jest w ciąży. Długo sama żyje 

z tą tajemnicą, a jej jedynym powiernikiem staje się Dżordż - 

stary PC na dyskietki, w którym zaczyna prowadzić swój 

dziennik.  

"Magda.doc" to pozycja niebanalna, pozwalająca na trudny 

problem nastoletniej ciąży spojrzeć z wielu aspektów - z 

punktu widzenia zawiedzionej matki, zatroskanego dziadka, 

zobojętniałego ojca dziecka,  oddanego przyjaciela, instytucji 

państwowej jaką jest szkoła, przestraszonej, ale pewnej sie-

bie przyszłej mamy. Książka zmusza do refleksji, a co naj-

ważniejsze jest napisana w sposób odpowiedni dla młodzie-

ży - interesujący, nieprzesadzony i możliwie lekki. Według 

mnie powinna być to lektura obowiązkowa dla każdej dojrze-

wającej dziewczynki, jak również i chłopca.  



Zarząd Powiatu  

w Oświęcimiu był or-

ganizatorem Powiato-

wego Turnieju Piłki 

Nożnej dla szkół po-

nadgimnazjalnych z 

powiatu oświęcim-

skiego. Rozgrywki od-

były się w sobotę 14 

marca na sali gimna-

stycznej Powiatowego 

Zespołu Nr 2 Szkół 

Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sporto-

wego i Technicznych, 

oraz w sali Powiato-

wego Zespołu nr 1 

Szkół Ogólnokształcą-

cych im. ks. St. Ko-

narskiego.  

Wiadomości sportowe 
Drużyna z Zatora nie zdołała wygrać eliminacji, ale od począt-

ku… 

Chłopcy z WZS bardzo dobrze „weszli w turniej”. Pierwszy 

mecz w rozgrywkach z drużyną PZ 1 zakończył się pewną wy-

graną zatorskich uczniów. Niestety w dwóch kolejnych me-

czach drużyna nie zdobywała goli. W wielu sytuacjach bramko-

wych brakowało szczęścia. Jako najmłodsza drużyna w roz-

grywkach zatorska szkoła zaprezentowała się bardzo dobrze. 

Pierwszy międzyszkolny udział w turnieju za nami. Liczymy, że 

nowy nabór wzmocni szkolną drużynę piłkarzy i zespół w kolej-

nych latach będzie jednym z mocniejszych w powiecie. 

Wyniki meczów WZS: 

WZS – PZ1, wynik: 4:1 (gole: Jarosaw Mika – 2, Dawid Doma-

gała, Piotr Korecki) 

WZS – Kęty, wynik 0:2 

WZS – Brzeszcze, wynik: 0:2 

HERMES—miesięcznik WZS w Zatorze redaguje zespół w składzie: 

Agnieszka Janczy, Paweł Stokłosa, Kamila Korecka, Kasia Sekuła, Gabrysia Mika 

Opiekun: Stanisława Balonek 

SKŁAD: Kacper Kutermak -br., Dawid Domagała, Jarosław Mika, Kacper Szczygieł – 
kpt., Piotr Korecki, Marcin Matusyk, Przemek Kowalczyk, Michał Scąber.  
                                                                                   Źródło: blog „KULTuralni fizycznie” 


