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 Drogi Czytelniku, 

cudowny zapach wiosny zachęcił nas do podjęcia 

kolejnego tematu… Tym razem zastanawiamy się jak zdrowo 

żyd, czy warto wszystko poświęcid dla idealnej figury i jak się 

odchudzad, by nie zwariowad! 

Ponadto zwracamy uwagę na przerażającego wirusa 

typu D – czyli DEPRESJĘ… Mówimy o niej, abyś Ty wiedział nie 

tylko jak ją nazwad, ale przede wszystkim umiał ją 

ROZPOZNAD i skutecznie z nią WALCZYD. 

Pamiętaj, że W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH! 

 

REDAKCJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym numerze: 

mówimy czym jest 

depresja, 

radzimy jak zdrowo 

żyć, 

opowiadamy o 

ciekawych 

wydarzeniach, 

zachęcamy do 

czytania, 

doskonalimy 

językowe 

umiejętności, 

promujemy szkolne 

talenty, 

radzimy jak walczyć 

ze stresem! 

 

 

 

 

Teksty: Agnieszka Janczy, Dominika Dzidek, Łucja Bednarz,          

Dorota Wądrzyk, Karol Sanak, pani Izabela Łysek,               

pani Marta Chmielowska, pan Rafał Kluska,                          

pan Krzysztof Dudek 

Grafika: Cyprian Wojtas  

Opiekun:  Sylwia Przejczowska 
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Biegam, liczę, 

KALENDARIUM 

  

W DZIEŃ WAGAROWICZA w Wielozawodowym Zespole Szkół zorganizowano 

nietypowe zawody. Uczniowie rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach: łamigłówki 

matematyczne oraz umiejętności sportowe.  

Wiosenne Potyczki Sportowo-Matematyczne skierowane były do gimnazjalistów. 

W zawodach uczestniczyły czteroosobowe drużyny z Ryczowa, Zatora, Podolsza oraz 

Graboszyc. Organizatorzy przygotowali       

5 konkurencji matematycznych                    

i 5 sportowych. Uczniowie na przemian 

rozwiązywali zadania z matematyki,            

a następnie startowali w konkurencjach 

sportowych. Pomimo zaciętej rywalizacji 

zawody przebiegały w miłej atmosferze,     

o którą dbali uczniowie WZS, pełniący rolę 

sędziów i opiekunów.  

Po zakończeniu ostatniej 

konkurencji, w którą zaangażowano 

nauczycieli,  mistrzostwo uzyskała szkoła    

z Ryczowa, zdobywając najcenniejsze 

trofeum i tytuł najlepszej drużyny.             

Na podium uplasowały się również szkoły   

z Graboszyc (II miejsce) i Podolsza          

(III miejsce). Czwarte miejsce przypadło 

gimnazjalistom z Zatora. 
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Biegam, liczę, 

KALENDARIUM 

  

W kalendarzu imprez Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze Targi Edukacyjne     

w Brzeźnicy stały się obowiązkową pozycją. 22 marca 2017r. w hali sportowej Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego swoją ofertę edukacyjną prezentowało 16 szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu wadowickiego, oświęcimskiego i krakowskiego. Oficjalnego otwarcia dokonali: 

dyrektor szkoły Anna Lang oraz wójt gminy Brzeźnica Bogusław Antos, który przybył wraz      

z przewodniczącą Rady Gminy Brzeźnica Jadwigą Kozioł, a także sekretarzem gminy Barbarą 

Klęczar.  

Nasi uczniowie z dużym zaangażowaniem prezentowali ofertę szkoły. Nikola Putek 

czarowała grzebieniem i nożyczkami na stanowisku fryzjerskim, a Adrian Antos i Bartosz 

Śliwa wręczali nagrody dla spostrzegawczych gimnazjalistów. Ponadto każdy z uczestników 

mógł skosztowad ciasteczek upieczonych przez naszych mistrzów kuchni.  

Dodatkową atrakcją   

okazał się zaawansowany 

technologicznie dron, symulator, 

na którym można było spróbowad 

swoich sił w prowadzeniu 

bezzałogowego statku, jak 

również samochód dumnie 

prezentujący barwy WZS-u.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

24-25 kwietnia 2017r. 

DNI OTWARTE             

WIELOZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ     

W ZATORZE 

WIEDZA  ZAWÓD  SUKCES 
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DEPRESJA  MŁODZIEŃCZA 

 

 

Depresja to w ostatnich czasach modne  

słowo. Dotyczy zarówno osób młodych jak i 

starszych. Czym charakteryzuje się depresja w okresie 

dorastania i jakie ma podłoże?  

Badacze problematyki upatrują podłoża tego schorzenia w gwałtownych 

przemianach rozwojowych stanowiących istotę dorastania. Przemiany 

charakterystyczne dla tego okresu zachodzą nie tylko w sferze biologicznej, obejmują 

również sferę emocji i uczud. W tym okresie dokonuje się separacja emocjonalna od 

rodziców, ustalanie się stosunku emocjonalnego do samego siebie, buduje się 

tożsamośd, następuje podejmowanie nowych ról społecznych. Nasilenie tych zmian 

sprawia, że w jednostce dochodzi do powstania kryzysu, ponieważ dotychczasowe 

sposoby radzenia sobie zawodzą. 

W konsekwencji młodzi ludzie doświadczają pojawianie się uczud smutku i radości 

bez wyraźnej przyczyny, które z łatwością przechodzą od skrajnej euforii do rozpaczy. 

Charakterystycznym przejawem okresu dorastania jest również niestabilny obraz 

samego siebie. Często wiąże się z niską samooceną oraz zmiennym stosunkiem 

uczuciowym do samego siebie.  

Powstanie depresji młodzieoczej może prowadzid do następujących objawów: 

1. Zaburzenia nastroju – obniżony nastrój, smutek, niestabilnośd emocjonalna. 

2. Podwyższony poziom lęku – np. przed przyszłością. 

3. Zaburzenia sfery poznawczej:  

 trudności w obszarze nauki szkolnej (trudności w uczeniu się, niepowodzenia 

szkolne, trudności w skupieniu uwagi, brak wytrwałości w nauce), 

 poczucie niskiej wartości, 

 przekonanie o nieskuteczności własnych działao i nieuchronnym 

niepowodzeniu, 

 uczucie nudy i niemożnośd znalezienia przyjemności. 
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4. Zaburzenia aktywności. 

5. Zaburzenia zachowania: 

 trudności w realizacji czynności, które oczekuje się od osoby dorastającej,     

np. chodzenie do szkoły, wywiązywanie się z obowiązków domowych, 

 zachowania łamiące normy i zakazy społeczne, np. eksperymentowanie           

ze środkami psychoaktywnymi, podejmowanie aktywności seksualnej, 

 zachowania autodestrukcyjne, np. samookaleczenia, zachowania samobójcze. 

6. Dolegliwości somatyczne – zgłaszanie objawów nie mających potwierdzenia        

w badaniu lekarskim. 

 

 

 

Leczenie depresji młodzieoczej 

Nie należy lekceważyd objawów depresji, ale sprawdzid 

możliwości pomocy osobie dorastającej u specjalisty psychologa 

lub psychiatry. Podstawową metodą leczenia depresji młodzieoczej 

jest psychoterapia indywidualna lub grupowa. Głównym zadaniem 

psychoterapeuty w kontakcie indywidualnym jest udzielenie 

pomocy w zakresie: 

 odsłonięcia przyczyn rozbieżności pomiędzy ja 

idealnym, a ja rzeczywistym, 

 urealnienie stosunku do samego siebie, 

 zaakceptowanie siebie, 

 wzmocnienie realnych możliwości, 

 zamiana nieadekwatnych celów na realne. 

 

Przy niepowodzeniach w terapii należy rozważyd skorzystanie z pomocy lekarza 

psychiatry dzieci i młodzieży w celu rozważenia konieczności rozpoczęcia leczenia 

farmakologicznego. 

Opracowała Marzena Srokosz-Mokwa                                                                                       

na podstawie artykułu R. Malioskiego Depresja młodzieńcza  



 

Zjadł mnie stres,  
                           a apetytu miał co niemiara… 

Każdy na co dzień ma do czynienia ze stresem. Towarzyszy nam przed egzaminami, ważnymi 

wystąpieniami, a często jest wynikiem nadmiernej ilości obowiązków i spraw, z którymi nie 

umiemy sobie poradzić. Nowe miejsca, nieznane osoby, trudne sytuacje życiowe to tylko 

nieliczne jego przyczyny. Jedno jest pewne, że nie sposób przed nim uciec, ale czy musi być 

zły? Aby się tego dowiedzieć, należy zrozumieć jego sens i poznać techniki zapobiegające 

negatywnym skutkom. 

STRES   jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy 

możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem, bodźcem awersyjnym), 

charakteryzująca się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej. 

 

CIEKAWOSTKA! 

Pojęcie to wprowadził Hans Selye, który badaniu tego  

       zjawiska poświęcił aż 50 lat (!) pracy naukowej.    

  Z tego też powodu nosił przydomek dr Stress. 

 

 

 

Selye wyróżnił również dwa rodzaje stresu: 

 Eustres (stres dobry) – jego działanie mimo chwilowego dyskomfortu prowadzi do 

rozwoju osobowości. Bodziec taki wybija nas ze strefy komfortu i stymuluje do 

działania. 

 Dystres (stres zły) – kiedy stres jest tak ciężki lub trwa tak długo, że wywołuje 

dezorganizację działania. 

Najczęściej odczuwane dolegliwości związane ze stresem to: bóle głowy, tiki nerwowe, 

przyspieszony oddech, drżenie kończyn, podwyższone tętno, kołatania serca, nadmierne 

pocenie się, suchość w ustach i gardle, trudności z pamięcią i koncentracją.   

 

                               

Jak sobie z nim radzić i w jaki sposób go unikać? 

Istnieje na szczęście wiele sposobów radzenia sobie ze stresem. Należą do nich techniki 

relaksacyjne i wizualizacje. Pomaga też uprawianie sportu, zdrowa dieta, śmiech, 

odpowiednia ilość snu, kontakt i rozmowy z bliskimi. Ponadto warto pamiętać o tym, by 

zachować zdrowy dystans do wydarzeń. Zamartwianie się nie rozwiąże trudności. Wystarczy 

je tylko zaakceptować takimi, jakie są i konstruktywnie starać się rozwiązać. 

 Dorota Wądrzyk 
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Zdrowe odchudzanie, czyli nic za wszelką cenę! 

Co zrobid, aby dieta była skuteczna? 

Niektórym z nas wydaje się, że najlepszym 

sposobem na pozbycie się zbędnych 

kilogramów będzie tzw. „GŁODÓWKA” - NIC 

BARDZIEJ MYLNEGO! Jedynym 

sprawdzonym przepisem na idealną 

sylwetkę jest porzucenie niezdrowych 

nawyków żywieniowych i regularna 

aktywnośd fizyczna. 

Należy także podkreślid, iż OSIĄGNIĘCIE 

WAGI MARZEO NIE POWINNO BYD 

OBSESJĄ. Oczekiwany efekt nie zawsze jest  

możliwy w przeciwieostwie do wagi 

optymalnej, innej dla każdego z nas. 

Otyłośd w dzisiejszych czasach stanowi 

istotny problem zdrowotny. Dosięga wielu 

ludzi, dzieci, młodzieży oraz osób starszych, 

z którym w żaden sposób nie potrafią sobie 

poradzid. Z tego też względu ważne jest 

racjonalne i długofalowe działanie, chroniące 

przed  efektem jo-jo i utratą zdrowia. Zatem 

skorzystanie z pomocy profesjonalnego 

dietetyka pozwala uniknąd wielu pułapek, 

które mogą zagrażad naszemu zdrowiu. On 

dostosuje dietę idealnie do wieku, wagi, 

wzrostu i sposobu życia. Pozwoli także 

zaplanowad czas niezbędny do uzyskania 

możliwych efektów. 

Bezdyskusyjny jest fakt, że współczesne 

tempo życia, przetworzona żywnośd, 

niezdrowe tłuszcze mają wpływ na to jak 

wyglądamy i jak się czujemy. Pamiętajmy 

jednak, że nadmiernej masy ciała nie należy 

rozpatrywad tylko w kontekście 

estetycznym. OTYŁOŚD MOŻE BYD 

WYNIKIEM WIELU CZYNNIKÓW, NIE 

TYLKO ZŁEGO ŻYWIENIA. Ważne jest to, 

aby dla samego siebie zadbad o równowagę 

fizyczną i psychiczną, bo w istocie piękno 

naszego ciała dopełnia wartościowa dusza. 

Niech każdy wygląda jak chce, jednocześnie 

mając świadomośd tego, że nadwaga 

wynikająca z zaniedbania  prowadzi do 

nadciśnienia, miażdżycy, nieprawidłowego 

funkcjonowania tarczycy, wątroby. 

NIE DOPROWADŹ SIĘ DO STANU, 

KTÓRY BĘDZIE ZAGRAŻAŁ TWOJEMU 

ŻYCIU! Stawiaj na kreatywne posiłki, 

aktywnośd fizyczną, a będziesz mógł cieszyd 

się swoim ciałem! 

Dominika Dzidek 
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ZDROWE ŻYWIENIE 

Pierwszą z podstawowych zasad zdrowego żywienia jest regularne jedzenie 

posiłków (co 3 - 4 godziny). Pamiętajmy o tym, aby były one zbilansowane             

i zawierały zarówno owoce, warzywa, cukry proste jak i mięso.  

Podstawowe grupy spożywcze: 

 Produkty zbożowe i ziemniaki - główne źródło węglowodanów w postaci 

skrobi, dostarczają również witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, 

takie jak magnez, potas, fosfor, żelazo. Błonnik zawarty w tych produktach 

daje uczucie sytości. 

 Warzywa i owoce - najlepsze źródło witamin, składników mineralnych! 

Chętnie po nie sięgajmy, ponieważ są smaczne i zdrowe. 

 Mleko i produkty mleczne - zawierają pełnowartościowe białko oraz łatwo 

przyswajalny wapo, który jest niezbędny dla kości. 

 Mięso, wędliny, drób, ryby, jaja - stanowią cenne źródło pełnowartościowego 

białka, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (ryby), witamin 

rozpuszczalnych w tłuszczach (A,D) oraz B12. Ponadto dostarczają łatwo 

przyswajalne żelazo. 

 Tłuszcze - źródło nasyconych jak i nienasyconych kwasów tłuszczowych. 

 Cukry - źródło węglowodanów i tłuszczów. Miód pszczeli jest cennym 

produktem spożywczym, gdyż zawiera łatwo przyswajalne węglowodany 

(glukoza, fruktoza) oraz substancje bakteriostatyczne. 

 

JEDZMY, ABY ŻYĆ,               

A NIE ŻYJMY, ŻEBY JEŚĆ! 

ŻYJMY SMACZNIE                 

I ZDROWO! 
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Kilka zdrowych, dietetycznych przepisów na pyszne przekąski… 

Trzyskładnikowe ciasteczka owsiane 

Składniki (ok.10 dużych ciastek): 

 2 duże banany  

 2 szklanki płatków owsianych  

 50 g gorzkiej czekolady min. 70% kakao 

Wykonanie: 

Płatki owsiane umieścid w blenderze                   

i miksowad przez chwilę, prawie do konsystencji mąki (nie muszą byd drobne jak mąka). 

Banana rozgnieśd, a następnie dodad zmielone płatki. Składniki wymieszad. Masa 

powinna byd gęsta i wilgotna. Czekoladę pokroid na małe kawałki, wsypad do miski z 

ciastem i wymieszad. Łyżką nabierad mas i formowad okrągłe ciasteczka. Piec przez 

10-12 minut w 180ºC. 

 

ZNAKOMITA kasza jaglana z kurczakiem – danie jednogarnkowe 

Składniki: 

 80 g suchej kaszy jaglanej 

 filet z kurczaka 200 g 

 pół czerwonej papryki 100 g 

 2 duże ogórki kiszone 

 1 cebula 100 g 

 2 ząbki czosnku 

 łyżeczka oliwy 5 g 

 sól, pieprz, papryka w proszku, curry 

Przygotowanie: 

Kurczaka pokrój na małe kawałki, oprósz solą, pieprzem, curry i papryką w proszku. 

Kaszą jaglaną przelej wrzątkiem. W garnku z nieprzywierającym dnem podsmaż              

na łyżeczce oliwy pokrojoną w kostkę cebulę i dodaj przeciśnięte przez praskę ząbki 

czosnku. Następnie podsmaż, ciągle mieszając. Dodaj kurczaka, pokrojoną w paseczki 

paprykę oraz kaszę jaglaną. Dolej szklankę wody i duś pod przykryciem około 15 minut 

(aż kasza będzie miękka). Na sam koniec dodaj pokrojonego w kostkę ogórka i wskazane 

przyprawy. 

                                                                                                                                   Łucja Bednarz 



 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. 

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla 

jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą 

odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

  
PUBLIKACJA BEZPŁATNA 

 

E r a s m u s +  
 

HERMES 2017 

Według Swami Shivananda:  Jeden gram praktyki jest lepszy niż tona teorii.          

Do tego samego wniosku doszli uczniowie WZS, którzy 25.02.2017r.  wrócili w pełni 

zadowoleni z czterotygodniowych staży zagranicznych, gdzie pod opieką dwóch 

opiekunów zdali najważniejszy życiowy egzamin w ramach projektu  pt. „Praktyka      

w Niemczech – możliwością poszerzenia naszych perspektyw zawodowych”, który 

został dofinansowany w wysokości 66 742 EUR z funduszy Unii Europejskiej         

w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Organizacją 

przyjmującą była niemiecka firma Vitalis GmbH, która zakwaterowała naszych uczniów 

w swojej placówce w Schkeuditz na terenie Saksonii, a następnie zatroszczyła                 

się o program stażu dla 10 informatyków, 10 techników obsługi turystycznej,                    

4 techników żywienia i usług gastronomicznych i 4 techników mechaników. Uczestnicy 

odbyli swoje staże w hotelach na terenie Lipska, w stołówkach w firmach DHL i Vitalis, 

w salach seminaryjnych w Lipsku, jak i w warsztatach firmy Vitalis i Nussbaum.  

Każdemu z uczniów udało się uzyskać liczne certyfikaty w języku polskim               

i niemieckim, które z pewnością posłużą im w niedalekiej przyszłości, podczas 

poszukiwania pracy. Uroczyste wręczenie odbędzie się w czasie obchodów „Dnia 

Erasmusa” - spotkania podsumowującego projekt. 

Warto jeszcze raz przypomnieć, iż każdy uczestnik w czasie czterotygodniowego 

pobytu miał szansę zdobyć nową wiedzę i zawodowe umiejętności oraz sprawdzić 

siebie i własne możliwości poza granicami państwa.  Samodzielność, samodyscyplina, 

otwartość na nowe działania, tolerancja wobec innych kultur, umiejętności językowe, 

praca w  grupie, a nawet orientacja na terenie obcego kraju  to wyzwania, z których 

uczniowie wyśmienicie zdali egzamin. Ponadto w trakcie pobytu wszyscy skorzystali    

w pełni dofinansowanego programu kulturowego, dzięki któremu zwiedzili trzy miasta: 

Lipsk, Berlin i Drezno. 

Jedno jest pewne, że cel, którym było podniesienie praktycznych umiejętności 

oraz kompetencji zawodowych i językowych 28 uczniów Wielozawodowego Zespołu 

Szkół w Zatorze, w przyszłości zwiększający szansę na znalezienie pracy 

odpowiadającej ich oczekiwaniom, został w pełni zrealizowany.  Ponadto zagraniczny 

pobyt i odbycie staży w niemieckich firmach umożliwiło uczestnikom poznanie 

międzynarodowego środowiska, ukazało potrzebę nauki języków obcych, a także 

pozwoliło nabyć kompetencje międzykulturowe, wyrażające się poprzez otwartość          

i tolerancję wobec odmienności kultur. Poza tym realizacja projektu podniesie jakość 

kształcenia zawodowego w Wielozawodowym Zespole Szkół,  zwiększy potencjał           

w zakresie realizacji mobilności zagranicznych a pracowników szkoły wzbogaci              

w wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie tworzenia i realizacji projektów unijnych.  

Izabela Łysek 



 

 

 

 

 

 

 

Rozmówki polsko-niemieckie: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Ostatnio w naszej szkole nastała moda na Niemcy i język niemiecki - 

wyjazd grupy uczniów na czterotygodniowe staże do naszych sąsiadów 

oraz targi turystyczne do Berlina. Z tej okazji warto zapamiętad parę 

podstawowych zwrotów, które wzmocnią naszą komunikację werbalną  

i odciążą mimikę twarzy, a nawet gestykulację    

Ich bin Polin/Pole. 

<iś byn pulin/pule> 

Jestem Polką/Polakiem. 

Darf ich es probieren? 

<darf iś es probirn> 

Czy mogę spróbowad? (dot. jedzenia) 

Was kostet das? 

<was kostet das> 

Ile to kosztuje? 

Entschuldigung, ist es hier frei?  

<entszuldigun, yst hija fraj> 

Przepraszam, czy tu jest wolne? 

Sprechen Sie Deutsch/Englisch? 

<Szpreśn zi dojcz/englisz> 

Czy mówi Pani/Pan po niemiecku/angielsku? 

Ich habe mich verlaufen.  

<iś hab myś fealaufn> 

Zgubiłam się.  

J ę z y k  n i e m i e c k i  
 

HERMES 2017 



 

Model: A8 

Version: D4 (2010-) 

Jahr: 2016 

Kilometerstand: 1 km 

Hubraum von: 3 000 cm3 

Kraftstoff: Diesel 

Leistung: 272 PS (koni 

mech) 

 

 

Ledersitze (schwarz), 

Klimaanlage,Navigationssystem, 

Servolenkung, Sitzheizung, Tempomat, 

Felgen, Bordcomputer,Nebelschelnwerfen, 

Fensterheber elektrisch, Beheizbare 

Außenspiegel, getöntes Glas, 

Schiebedach, Haken, einstellbare 

Federung, LED-Leuchten, Radio-Fabrik 

 

 

Typ: Limousine / Limousine 

Anzahl der Sitzplätze: 5 

Anzahl der Türen: 4 

Farbe: Schwarz metallic 

Erster Besitzer: Ja 

Zustand: Neu 

Automatikgetriebe 

 

 

 

Elektrisch verstellbare Sitze 

SD-SlotZentralverriegelung 

Wegfahrsperre, Bluetooth 

Dämmerungssensor  

Panoramadach, Elektrisch verstellbare 

Sitze 

 

 

 



 

 

 

What Do People Do? 

St Patrick’s Day is a global celebration of Irish culture on or around March 17.  

It particularly remembers St Patrick, one of Ireland’s patron saints, who ministered 

Christianity in Ireland during the fifth century.  

St Patrick’s Day is celebrated in many parts of the world, especially by Irish communities 

and organizations. Many people wear an item of green clothing on the day. Parties 

featuring Irish food and drinks that are dyed in green food color are part of this 

celebration. It is a time when children can indulge in sweets and adults can enjoy a “pint” 

of beer at a local pub. 

 

Symbols 

 

The most common St Patrick's Day symbol is the shamrock. The shamrock is the leaf of 

the clover plant and a symbol of the Holy Trinity. Many people choose to wear the color 

green and the flag of the Republic of Ireland is often seen in St Patrick’s Day parades 

around the world. Irish brands of drinks are popular at St Patrick’s Day events. 

Religious symbols include snakes and serpents, as well as the Celtic cross. Some say that 

Saint Patrick added the Sun, a powerful Irish symbol, onto the Christian cross to create 

what is now called a Celtic cross. Other Irish-related symbols seen on St Patrick’s Day 

include the harp, which was used in Ireland for centuries, as well as a mythological 

creature known as the leprechaun and a pot of gold that the leprechaun keeps hidden.  

    

 
 

St. Patrick's Day 

J ę z y k  a n g i e l s k i  
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Miasto, które nie śpi może być w zasięgu Twojego wzroku… 
 

 
 

Z a c z y t a n i . p l  
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„Tokio jest jednym z największych miast 

na świecie, a w rankingu aglomeracji jest 

zdecydowanym królem. Aby zrozumieć 

wielkość tej japońskiej aglomeracji, 

musielibyśmy ustawić 20 miast o wielkości 

Warszawy, jedna przy drugiej.” 

 

Marcin Bruczkowski jest pisarzem, który 

tuż po studiach zaczął podróżować            

w poszukiwaniu wrażeń. Zakochał się       

w Japonii ze wzajemnością, więc 

postanowił napisać o niej książkę. Moje 

wyobrażenia dotyczące jej treści nie były 

zbyt wygórowane. Byłam przekonana         

o tym, iż autor będzie opisywał swoją 

przygodę z Japonią w tradycyjny sposób. 

Jednak to, co „czekało” w środku,  

pozytywnie mnie zaskoczyło.  

Autor zaprezentował funkcjonowanie 

miasta od podszewki. Przelał na papier to, 

czego nauczyli go inni. Radzi m.in. jak 

znaleźć pracę, mieszkanie, gdzie kupić 

dobre piwo, jak zdobyć darmowy 

telewizor, a nawet w  jaki sposób 

przetrwać w tym ogromnym  

i obcym nam kraju. Ponadto w cudowny 

sposób ukazuje wewnętrzny kontrast 

miasta oparty na ścieraniu się ze sobą 

nowoczesnej technologii z obyczajowym 

tradycjonalizmem. 

 

Myślisz pewnie, że w przeciągu 20 lat nie 

wybierzesz się do kraju kwitnącej 

wiśni i stwierdzisz, że ta wiedza 

całkowicie jest bezużyteczna. 

Nic bardziej mylnego!! Jak 

mówił Platon: „Wiedza jest 

drugim słońcem dla ludzi” – 

dlatego znajdź czas, wygodne 

miejsce, zaparz aromatyczną 

herbatę i weź do ręki „Bezsenność    

w Tokio”, a świat będzie w zasięgu 

Twojej ręki! 

 

DOROTA WĄDRZYK 
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Widzę dziś jakoś specyficznie inaczej  

jakbym patrzył takim alkookularem  

bo obrazy wyświetlane są tu jakoś wyjątkowo 

rozmazane chyba z hologramem się spotkałem 

niesłychane bo nawet jak kropla rozmywają  

się tutaj przyjaźnie a uczucia od drugiej osoby 

dopiero są udawane i jak pogodzić się 

z tym światem bo choć kocham życie  

coraz częściej spotykam się z hologramem  

A osoby co tu były to tylko obrazy wyświetlane 

bo to co fałszywe jest tu wyjątkowo rozmazane 

i możesz to dostrzec obserwując zachowanie  

bo kiedyś by nawet d...  wylizali a dziś nie ma 

nawet siema gdy chodnikiem się mijamy  

takie było ich poświęcenie jak skończyły... 

 

 

              

 

Z wielką przyjemnością prezentujemy kolejny utwór  

 

Karola Sanaka – ucznia klasy I TM,                                         

który rapuje teksty przez siebie napisane.  
G

A

L

E

R

I

A

  

 

S

Z

T

U

K

I  

 

W

Z

S 



 

S p o r t  
 

HERMES 2017 

Biegam, liczę, 

 

  

Od października do 25 stycznia 

toczył się turniej tenisa stołowego.           

W zawodach wzięli udział  uczniowie        

i nauczyciele. Zawody rozgrywane były 

systemem brazylijskim w lewą i prawą 

stronę,          do dwóch wygranych setów, 

do 11 punktów z zachowaniem 2 punktów 

przewagi.    

Po  prawie 4 miesiącach gry 

do finałów zakwalifikowali się: 

Mariusz Szydłowski, Tomasz Gołba, 

Kacper Szczygieł, Tomasz Bałazy, 

Karol Sanak i Rafał Kluska. 

Najważniejsze mecze turnieju 

rozegrano                  w kameralnym 

gronie na sali korekcyjnej w budynku 

hali sportowej. 

Pierwsze zmagania wyłoniły 

finalistów rozgrywek i uczestników 

meczu o III miejsce. W spotkaniu       

o złoty medal zagrali: Tomasz Bałazy 

- Rafał Kluska, a w małym finale   

zmierzyli się Karol Sanak - Tomasz Gołba. 

W meczu o III miejsce gracze 

walczyli  do ostatniej „piłeczki”. Po bardzo 

wyrównanym meczu zwyciężył Tomasz 

Gołba.  

Finał obejrzała pani dyrektor, która 

miała zobaczyć zwycięstwo nauczyciela 

nad uczniem. Tomasz Bałazy nie dał 

jednak żadnych szans p. Rafałowi Klusce. 

Po gładkich dwóch setach nauczyciel 

pogratulował uczniowi zasłużonego 

zwycięstwa w rozgrywkach.    

 

 

 

 

 

 

Najlepsi zawodnicy zawodów: 

I miejsce        Tomasz Bałazy 

II miejsce       Rafał Kluska 

III miejsce     Tomasz Gołba 

IV miejsce      Karol Sanak 

V miejsce       Kacper Szczygieł    

 

Dziękujemy wszystkim 24  zawodnikom 

za uczestnictwo w turnieju.  Zapraszamy 

do brania udziału w kolejnych imprezach 

organizowanych przez nauczycieli              

i liczymy na jeszcze większe 

zainteresowanie tego rodzaju  

wydarzeniami.  

 

 

 
 

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
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Dnia 23 stycznia 2017r. rozegrano 

finały szkolnego turnieju piłki nożnej. Był 

to już trzeci szkolny turniej, który odbywa 

się cyklicznie co roku w okresie zimowym. 

W tym roku padł rekord uczestników -    

w szkolnych rozgrywkach udział wzięło     

10 drużyn.  

Grupa A: 
III TI/TM (Ł.K.) - II K/OBS, wynik: 0:2 
II K/ OBS - I TOT/TI/TŻ/TM (P.Cz.), wynik: 1:0 
III TI/TM - I TOT/TI/TM/TŻ (P.Cz.), wynik: 0:1 

 

Grupa B: 
I TI/TM/TŻ/TOT (B.S.) - III OBS/ MZ/ MPS, 
wynik: 0:0  
III TOT/ NAUCZYCIELE - III OBS/ MZ/ MPS, 
wynik: 0:0 
III TOT/ NAUCZYCIELE - I TI/TM/TŻ/TOT 
(B.S.), wynik: 4:0 

 

Grupa C: 

II TI/TM - I OBS/ MPS, wynik: 1:3 
I OBS/ MPS - III TI/ TM (M.M.), wynik: 1:1 
I OBS/ MPS - II MZ/ MPS, wynik: 0:2 
II TI/TM - III TI/ TM (M.M), wynik: 0:1 (w.o.)  
III TI/ TM (M.M) - II MZ/ MPS, wynik: 0:2 
II MZ/ MPS - II TI/TM, wynik: 1:0 (w.o.) 

 

W finale spotkały się zdecydowanie 

najlepsze drużyny turnieju, klasy:                 

II monter/mechanik i II kucharz/operator. 

W wyrównanym meczu po strzale Kuby 

Kałuży na prowadzenie wyszli "kucharze       

i operatorzy". Kiedy wydawało się, że 

puchar trafi  do drużyny Dominika 

Włodarskiego, w ostatniej akcji meczu 

Michał Rospond doprowadził                      

do wyrównania. Po kilku seriach rzutów 

karnych miano najlepszej drużyny            

w szkole zdobyła II klasa Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej - mechanik/ monter. 

 

I MIEJSCE - Krzysztof Kubiela, Marcin 
Kurek, Jarosław Brandys, Michał Rospond, 
Paweł Mamoo. 

II MIEJSCE - Dominik Włodarski, Konrad 
Łoboda, Łukasz Milowski, Dominik 
Tyrybon, Piotr Kwadrans, Kuba Kałuża. 

 

 

Na wielkie wyróżnienie zasługuje Karolina 
Gleo - jedyna dziewczyna rywalizująca        
(i znakomicie dająca sobie radę!)                 
w turnieju.    

PIŁKA NOŻNA 2017 



 

 

TROP NA MAPIE 

C z a s  n a  f e l i e t o n …  
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          W każdą możliwą podróż zabieram 

ze sobą psa. Dzisiaj nie wyobrażam 

sobie, żeby obok mnie nie człapał mój 

czworonożny przyjaciel. Czasami łapię 

się na tym, że jakiekolwiek wyjście 

rozważam tylko wtedy, jeżeli możemy 

brać w nim udział  razem. Nie jest          

to jednak takie proste, jakby się 

wydawało. Wbrew pozorom każdy 

miłośnik czworonogów musi ostatecznie 

zmierzyć się z wieloma utrudnieniami… 

Nie każdy zabierze do auta psa, nie 

każdy będzie zadowolony z futra 

fruwającego po mieszkaniu, nie każdy 

wyobraża sobie przerwę na ławce          

w parku zamiast w restauracji.  

          Kultura zabierania psa ze sobą       

w podróż, czy na spotkania                        

w towarzystwie, wciąż raczkuje. Wejście 

z psem do sklepu najczęściej jest 

niemożliwe. Zdarza się jednak, że ktoś 

rozczulony psim widokiem ( "Jaki 

śliczny", też kiedyś miałem owczarka.", 

„Można pogłaskać?”) zgadza się               

na drobne przysługi.  

Centra dużych miast, hałaśliwe 

dworce, zatłoczone pociągi - nic nam nie 

jest straszne. Z drugiej jednak strony nie 

można zaprzeczyć, iż zwiedzanie wielu 

obiektów jest utrudnione, a nawet 

niemożliwe (wyjątek – siedziba 

Polskiego Radia w Warszawie). Z tego 

też względu skupiamy się na tym,          

co można zobaczyć na świeżym 

powietrzu. W stałym repertuarze mamy 

wycieczki górskie, w czasie których 

uczniowie i nauczyciele WZS-u zdążyli 

nawiązać nić porozumienia z Kanto.                            

 Bezcenną wartością posiadania 

psa jest to, że nie muszę daleko szukać 

kompana towarzyszącego mi w moim 

wędrowaniu. Dzięki niemu mam kogoś, 

kto organizuje mi życie, motywuje          

do wyjścia, a przede wszystkim 

poznawania nieznanych okolic. Jestem 

szczęśliwa, że moje dawne wątpliwości 

związane z brakiem odwagi do podjęcia 

nowych działań teraz są tylko 

wspomnieniem.  

Gdy obok mnie drepta Kanto, 

towarzysz – ochroniarz, nie ma miejsca 

na jakąkolwiek samotność! 

                 

Agnieszka Janczy 



 

NA SZCZYCIE 
   WIEDZA             ZAWÓD              SUKCES 


