
 

  



 
 

SŁOWEM  WSTĘPU 

 

 

 

 

 

 Drodzy Czytelnicy, 

… na zewnątrz prawie wiosna, a u nas kolejny numer 

Hermesa. Tym razem sięgamy w nieskończoność matematyki      

i pytamy o skończoność w rozumieniu miłości. Nie zapominamy 

także o tym, aby na kartach naszej gazetki zapisad to, co udało 

nam się osiągnąd… Z tego też względu w słowie zatrzymujemy 

czas pierwszej studniówki, wieoczącej wspólną zabawą 4 lata 

istnienia Wielozawodowego Zespołu Szkół…, a tym samym 

Hermesa, towarzyszącego Wam w szkolnej wędrówce. 

Cieszymy się z Waszej obecności i jak zwykle zachęcamy do 

WSPÓŁPRACY!!! 

 

 

 

REDAKCJA 

 

 

 

 

 

 

W tym numerze: 

zachęcamy do 

wolontariatu, 

pytamy 

matematykę o 

nieskończoność, 

aktywne działamy 

w środowisku 

szkolnym, 

spotykamy się z 

nauczycielami „po 

godzinach”…, 

opowiadamy o 

swoich pasjach, 

szukamy sensu 

miłości, 

kręcimy filmy… 

 

 

 

 

TEKSTY: Dominika Dzidek, Łucja Bednarz, Dorota Wądrzyk, Agnieszka 

Janczy, Monika Gacek, Karolina Gleo, pani Marzena Wróbel, Pani Izabela 

Łysek, pani Karolina Malmon – Szot, pan Krzysztof Dudek.        

GRAFIKA:   Cyprian Wojtas 

OPIEKUN:  Sylwia Przejczowska                                



 
 

WZS – 4 lata działalności szkoły! 

WIELOZAWODOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ  

 

 

 

 

 

 

WIEDZA, ZAWÓD, SUKCES 

     Czteroletnia działalność Wielozawodowego 

Zespołu Szkół w Zatorze jest doskonałym 

pretekstem do tego, aby w kilku słowach wyrazić 

nie tylko to, co udało się przez ten czas dokonać, 

ale przede wszystkim podkreślić, że dzisiejsza 

nasza obecność jest wynikiem zaangażowania 

wielu osób, dla których szkoła to IDEA 

zobowiązująca, wymagająca, skłaniająca          

do efektywnych podsumowań i zachowania 

aktywności w każdej sferze edukacyjnej 

działalności. Z tego też względu, przy ścisłej 

współpracy z Burmistrzem Zatora panem 

Mariuszem Makuchem, z roku na rok udaje się 

nam pozyskać nowe środki finansowe, dzięki 

którym placówka staje się ośrodkiem 

kształcącym na coraz wyższym poziomie.      

     Nowoczesna pracownia gastronomiczna 

sprostała wymaganiom znanych i cenionych 

kucharzy, zaś powstające tu na co dzień 

różnorodne potrawy kuszą nie tylko zapachem     

i wspaniałym wyglądem, ale przede wszystkim 

wysublimowanym smakiem, wielokrotnie 

potwierdzającym uczniowskie umiejętności 

skrupulatnie szlifowane pod okiem specjalistów.  

    Sukcesem zakończyła się także inwestycja,     

w wyniku której powstała pracownia 

mechatroniczna. Specjalistyczny sprzęt 

pozwala młodym umysłom zdobywać wiedzę nie 

tylko w teorii, ale przede wszystkim świadomie 

realizować jej założenia w praktyce.  

     Bogata baza pracodawców, z którymi 

współpracuje szkoła, gwarantuje kształcenie 

zgodne z faktycznymi wymogami rynku pracy. 

Ponadto postępująca globalizacja generuje 

potrzebę kształcenia tzw. „elastycznego” 

pracownika, gotowego podjąć trud związany       

z potrzebą dostosowania własnych umiejętności 

do aktualnych potrzeb pracodawcy. W tym 

względzie wielkim sukcesem zakończył się 

udział uczniów w projekcie Erasmus+, dzięki 

któremu technik obsługi turystycznej, technik 

żywienia, technik mechanik oraz technik 

informatyk mógł zdobywać zawodowe 

doświadczenie w czasie czterotygodniowego 

pobytu w Niemczech. Kolejne takie 

przedsięwzięcia są w każdym roku szkolnym 

podejmowane przez nauczycieli                          

ze świadomością, że zagraniczna praktyka 

otwiera przed uczniem nieznane mu dotąd 

możliwości zawodowe. 

     Szkoła w życiu młodego człowieka             

ma znaczny wpływ na jego postawę życiową 

oraz teraźniejsze i przyszłe wybory. To tu często 

podejmuje pierwsze ważne decyzje i zmaga się  

z wieloma trudnościami. Jest miejscem 

różnorodnych doświadczeń niosących ze sobą 

zarówno smak radości, jak i porażki. Z tego też 

względu naszym priorytetem jest bycie                

z uczniem poprzez rozmowę, poświęcony         

mu czas, zajęcia rozwijające jego umiejętności 

przedmiotowe oraz zainteresowania. To uczeń 

staje się dla nas weryfikatorem potrzebnych 

zmian, edukacyjnych dostosowań, które             

są niezbędne  do tego, aby nasza szkoła była 

efektem WSPÓŁPRACY RODZICA, UCZNIA, 

NAUCZYCIELA, PRACODAWCY. 

      

  Dyrektor  mgr Marta Bies 



MAMY WĄTPLIWOŚCI… PYTAMY… ROZMAWIAMY… 
ROK SZKOLNY 

2018/2019 
 

 

TECHNIKUM 

KLASA WIELOZAWODOWA 

 

Klasa wielozawodowa to specyficzny 

rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu 

zawodów. Szkoła stwarza młodzieży szansę 

zdobywania umiejętności w zawodach 

usługowych typu: fryzjer, elektryk, mechanik 

samochodowy, murarz, monter zabudowy         

i robót wykończeniowych w budownictwie, 

operator obrabiarek skrawających i inne. 

Wybór zawodów jest nieograniczony.  

   Podstawą organizacji nauki zawodu 

w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę 

w celu przygotowania zawodowego podpisana 

pomiędzy pracodawcą a uczniem jako 

młodocianym pracownikiem. Umiejętności 

praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach 

pracy, natomiast wiedzę teoretyczną                  

z przedmiotów zawodowych zdobywają na 

kursach organizowanych przez różne Ośrodki 

Dokształcania Zawodowego. Nauka trwa          

3 lata.  

Atuty klasy: 

 umożliwia zdobycie dowolnego zawodu, 

np. ślusarza, mechanika samochodowego, 

elektryka, sprzedawcy, piekarza, 

cukiernika, fryzjera, kucharza lub każdego 

innego w wybranym zakładzie pracy, 

 umożliwia odbycie płatnych praktyk 

zawodowych dla danego zawodu, często      

z gwarancją zatrudnienia po ukończeniu 

szkoły zwłaszcza w Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej w Zatorze, 

 umożliwia zdobycie dodatkowych 

umiejętności poprzez udział w kursach 

dokształcania zawodowego, 

 umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

w danym zawodzie, 

 przygotowuje do założenia własnej 

działalności gospodarczej po ukończeniu 

szkoły. 

Perspektywy dalszego kształcenia: 

 umożliwia kontynuację nauki i uzupełnienie 

wykształcenia średniego w dwuletniej 

Branżowej Szkole II Stopnia, a w rezultacie 

przystąpienie do egzaminu maturalnego       

i podjęcie studiów, 

 umożliwia kontynuację nauki i uzupełnienie 

wykształcenia średniego w liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych 

począwszy od klasy II, 

 daje możliwość zdobycia  kolejnych 

kwalifikacji  zawodowych na dodatkowych 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

 

 

 Technik informatyk 

 Technik mechatronik 

 Technik mechanik 

 Technik elektryk 

 Technik obsługi turystycznej 

 Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

 Technik hotelarstwa 

 



 

 
 

 ZAPISANE W szkolnym obiektywie… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 marca 

   Narodowy Dzień Pamięci                        
Żołnierzy Wyklętych 

 

W czasie pokoju i poczuciu 
wolności patriotyzm młodego człowieka 
wyraża się poprzez świadome 
uczestnictwo w życiu narodu                          
i zdobywanie wiedzy. Znajomość historii 
naszego kraju jest wymiernym efektem 
pamięci o tych, którzy poświęcili dla 
ojczyzny swoje życie. Musimy pamiętać o 
tym, że naród, który nie zna swojej 
historii, skazany jest na jej powtórne 
przeżycie. 

Pierwszy studniówkowy bal w Wielozawodowym Zespole Szkół       

w Zatorze zapisał się na kartach historii szkoły w dniu 27 stycznia 2018r. 

Moc wrażeo i niezapomnianych chwil nie sposób wyrazid słowami… Widok 

maturzystów w wieczorowych strojach uświadomił wszystkim, że czas 

szkolnej przygody dobiega kooca,         a zbliżająca się matura stanie się jej 

wymiernym efektem.  

 Szczęśliwi, że mogliśmy i my uroczyście przeciąd wstęgę 

rozpoczynającą odliczanie stu dni do matury, pragniemy podziękowad 

wszystkim, którzy wspierali nas w tym przedsięwzięciu: Rodzicom, 

Nauczycielom oraz Koleżankom i Kolegom chętnie włączającym się              

w organizację. Dziękujemy także zaproszonym Gościom za wspaniałą 

zabawę, która kolejny raz udowodniła, że różnica pokoleo na parkiecie nie 

ma żadnego znaczenia. 

MATURZYŚCI 2018 



 

 
 

 ZAPISANE W szkolnym obiektywie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULINARNE SMAKI MAŁOPOLSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ZOSTAO HONOROWYM DAWCĄ KRWI! 

23 stycznia 2018r. w Wielozawodowym 

Zespole Szkół w Zatorze pod okiem Szymona Orłosia 

odbyła się pionierska akcja krwiodawstwa.  

Chęd niesienia pomocy - wspólna inicjatywa 

nauczycieli oraz uczniów - zgromadziła w murach 

szkoły kilkudziesięciu pretendentów do oddania krwi. 

Dzięki uprzejmości personelu z Oświęcimskiego 

Terenowego Oddziału Krwiodawstwa                                   

i Krwiolecznictwa  nasza szkolna kawiarenka zmieniła 

się w wyspecjalizowany gabinet poboru krwi. Finalnie 

udało się zgromadzid 4,5 litra bezcennego, 

czerwonego surowca. 

W dniu 17.01.2018r. odbył się w zatorskim WZS 

konkurs kulinarno-regionalny dla uczniów trzecich klas 

gimnazjum okolicznych szkół. W konkursie wystartowało   

5 drużyn reprezentujących szkoły w Graboszycach, 

Podolszu, Przeciszowie i Zatorze. Uczniowie zmagali się       

z różnymi konkurencjami, w których musieli wykazad się 

wiedzą i umiejętnościami wykorzystywanymi w praktyce 

życia codziennego.  

Organizatorzy dużą wagę przywiązywali                 

do kultywowania tradycji w strojach ludowych (wszyscy 

prowadzący konkurs byli w pięknych strojach krakowskich) 

i regionalnych potrawach (były konkurencje na 

rozpoznawanie potraw tradycyjnych), więc kto wie, jakie 

konkurencje przygotują dla zawodników w przyszłym 

roku? 



 

 

 

Jako zawodowy malarz matematyk przyjąłem zlecenie pomalowania dość szczególnej bryły. 

Zakupiłem farbę i zabrałem się do pracy. Niestety wkrótce jej 

zabrakło i musiałem dokupić kilka litrów. Moje zdziwienie przeszło     

w przerażenie, kiedy okazało się, że niezależnie od ilości farby zawsze 

pozostaje niepomalowana część. Porzuciłem pędzel i chwyciłem         

za ołówek i kartkę. Posługując się wzorami na pole oraz objętość bryły 

obrotowej, policzyłem objętość bryły. Wyszło 𝜋, niewiele, około 3,14. 

Następnie policzyłem 

pole powierzchni do 

pomalowania i ku 

mojemu zdziwieniu 

wyszła nieskończoność. Taką szczególną własność 

posiada Róg Gabriela (lub trąbka Torricellego) – bryła 

geometryczna, opisana przez Evangelistę 

Torricellego, o nieskończonej powierzchni 

wewnętrznej (i zarazem zewnętrznej), ale skończonej 

objętości. Nazwą nawiązuje do archanioła Gabriela, 

który wg tradycji chrześcijańskiej ma ogłosić Sąd Ostateczny zadęciem w róg. Istnienie takiej bryły 

uznano za paradoks, ponieważ obracając nieskończoną krzywą dookoła osi 𝑥 , uzyskuje się skończoną 

objętość. Często jest on nazywany paradoksem malarzy, ponieważ do pomalowania takiej 

powierzchni potrzebna jest nieskończona ilość farby, ale wystarczy skończona ilość farby, aby 

napełnić naczynie o takim kształcie.  

I teraz pomyślcie… 

Nalana do bryły farba wypełniała ją całkowicie. Czymże zatem byłoby pomalowanie jej wewnętrznej 

powierzchni?  

Róg Gabriela to nie jedyna bryła o tak zadziwiającej własności. W 1904 roku szwedzki matematyk 

Helge von Koch skonstruował dziwną figurę, która z wyglądu przypomina płatek śniegu. Poniżej kilka 

pierwszych etapów konstrukcji. 

Rysujemy trójkąt równoboczny o długości boku 

np. 1. Każdy bok trójkąta dzielimy na trzy równe 

części i doklejamy do części środkowej, 

tak jak na rysunku, trójkąt równoboczny o 

boku trzy razy krótszym. Z trójkąta 

powstała 12 boczna gwiazda. Każdy jej 

bok ma długość równą 
1

3
.  

 

Powtarzamy operację dla każdego z boku gwiazdy - obok efekt konstrukcji 

po pięciu krokach. Po wykonaniu nieskończenie wielu kroków uzyskujemy 

figurę o trudnych do wyobrażenia własnościach. Nazywamy ją płatkiem 

śniegu, a jej brzeg krzywą Kocha. 

Płatek śniegu, chociaż powstał z sumowania nieskończenie wielu 

trójkątów, ma skończone pole. Jego brzeg jest bardzo dziwną krzywą. Ta krzywa ma 

nieskończoną długość, choć ogranicza obszar o skończonym polu.  

OKIEŁZNAĆ  NIESKOŃCZONOŚĆ 

 



 

Powyższe przykłady prezentują, jak mało intuicyjne jest pojęcie nieskończoności. A jak to jest ze 

zliczaniem nieskończenie wielu elementów? 

Zapytam, których liczb jest więcej – naturalnych czyli całkowitych dodatnich czy całkowitych. Dla 

większości oczywistym jest, że tych drugich jest dwa razy więcej, ale niestety jest ich tyle samo. No 

dobra, ułamków pomiędzy 1 i 2 jest nieskończenie wiele, pomiędzy 2 i 3 też i tak dalej. 

Czy ułamków jest więcej od liczb naturalnych? Teraz już na pewno więcej. Znów muszę 

cię zmartwić. Wszystkich ułamków jest dokładnie tyle samo, ile jest liczb naturalnych. To 

może zawsze będzie tyle samo? Odpowiedź brzmi nie. Na odcinku od 1 do 2 znajdziemy 

zdecydowanie więcej liczb niż liczb naturalnych. Jakie to liczby - szukaj? 

Na lekcjach matematyki ciągle słyszysz - podaj wynik działania. I zawsze tylko jedna odpowiedź jest 

prawidłowa.  

Ile to jest? 

1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1…….  i tak w nieskończoność. 

Jak to ile? Zero i nawet kawałka więcej. Czy aby na pewno? 

1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1…… .= 1 − (1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1… . . )  

Z tym się chyba zgodzisz. Teraz już chyba jeden.  

A może inaczej? Nie wiem ile to jest…  Czyli mogę zapisać 

1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1…… .= 𝑥  czyli 

1 − (1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1… . . ) = 𝑥  co daje 

1 − 𝑥 = 𝑥  a z tego 𝑥 =
1

2
 

To ile wreszcie to jest? A ile chcesz?  

Spróbujmy teraz z 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +⋯.. Nie przesadzaj, to przecież jest nieskończoność. 

Okazuje się, że korzystając z pewnych metod można pokazać, że ta suma jest równa −
1

12
. Bzdura 

powiesz. Może i bzdura, ale fizycy zajmujący się kwantową teorią pola czy teorią strun twierdzą 

inaczej. 

Problem nieskończoności frapował ludzkość wraz z 

rozwojem myślenia abstrakcyjnego. Genialne umysły kultury 

starożytnej Grecji także zmagały się z tym problemem. 

Zenon z Elei był autorem kilku paradoksów związanych z 

pojęciem nieskończoności. Klasycznym przykładem jest 

paradoks Achillesa i żółwia: 

Achilles ściga się z żółwiem, a będąc pewnym zwycięstwa 

daje mu fory: zwierzę drepcze już daleko w przodzie, gdy 

achajski biegacz zaczyna wyścig. Następnie Achilles dobiega 

do miejsca, w którym niedawno był żółw, ale w tym czasie 

zwierzak dochodzi już do następnego miejsca, które znów 

osiąga w końcu Achilles, ale żółw dochodzi w tym czasie do 

nowego, Achilles znowu dobiega, ale żółw itd., itd., itd...Wniosek: Achilles nigdy nie dogoni żółwia, 

mimo że biegnie od niego szybciej, gdyż zawsze będzie dzieliła ich zmniejszająca się odległość. 

Zastanów się nad błędem rozumowania Zenona…  

Matematycy, głównie dzięki pracom niemieckiego matematyka Georga Cantora, zapanowali 

nad nieskończonością.  Dzisiaj zmagają się z nią szczególnie fizycy zajmujący się badaniem naszego 

Wszechświata.  

 

„Będąc człowiekiem nie jestem bliższy nieskończoności niż gdybym był mrówką, ale też nie jestem 

dalszy niż gdybym był ciałem niebieskim.” 

Giordano Bruno 

 

Krzysztof Dudek 



Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć:                                                                                    

dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego.   

Papież Franciszek 

 

NORWESKIE PROJEKCJE FILMOWE TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 

Filmy w WZS-ie ich nie pobijecie! 

Było nas siedmiu i była kamera, 
na początku to miała byd tylko opera. 
Nagrywaliśmy piękne ujęcia  
i Łucja była w Dawida objęciach.  
Miał byd to film o stosunkach z Norwegami, 
którzy są niby naszymi wrogami. 
Gdy kamerzysta powiedział: „akcja” 
rozpoczęła się klasowa konsternacja. 
Rozpoczęli  dwaj dziennikarze 
opisywali norweskie pejzaże. 
Sygryda miała wielu kochanków 
skandynawskich Darków, Marków i Janków. 
Były rozterki miłosne… 
a wszystko bardzo żałosne. 
Pani Marta była spięta, 
lecz jak zwykle uśmiechnięta. 
Pani Maja nami władała 
i nam bardzo pomagała.  
 
Nasza historia norweska - 
to pełna profeska! 

 

 Dlaczego warto zostać wolontariuszem CARITAS? 

Do tego, aby zostad wolontariuszem w DPS (Dom Pomocy Społecznej)                 

w Zatorze wystarczą chęci i gotowośd poświęcenia jednej/dwóch godzin tygodniowo. 

 Każdy, kto zdecyduje się podjąd takim zadaniom, musi w pierwszej kolejności 

zgłosid się do psychologa CARITAS, czyli przemiłej Pani Katarzyny Wiśniewskiej, która w czasie 

rozmowy przedstawi cel powstania tego miejsca, dokona charakterystyki osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, a także zapyta o Wasze zainteresowania, motywację do tego typu działao oraz 

oczekiwania. Koocowym etapem „kwalifikacji” będzie przydzielenie i zapoznanie z jednym                     

z podopiecznych. Następnie po kilku spotkaniach, podjętej próbie zaangażowania się w pracę            

na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, będziecie w stanie określid, czy jesteście w pełni gotowi          

do regularnego odwiedzania takiej osoby.  

Dlaczego warto? …, ponieważ bezinteresowna pomoc osobie samotnej, schorowanej              

w gruncie rzeczy staje się spotkaniem z samym sobą. Często trzeba zmierzyd się z własnymi 

słabościami, pokonad uprzedzenia, a także zrezygnowad z własnej wygody na rzecz tych, którzy 

bardziej potrzebują wsparcia i realnego czynu. Jako wolontariuszka z półtorarocznym stażem 

wielokrotnie zauważyłam, że wbrew pozorom to wolontariusze przywiązują się szybciej do swoich 

podopiecznych. Oczywiście wcale mnie to nie dziwi, gdyż radośd płynąca z każdego spotkania 

„uzależnia” – z każdym dniem pragniemy jej bardziej, dlatego naturalna staje się nasza obecnośd. 

Ponadto wielokrotnie przekonałam się, że to My – wolontariusze – uczymy się najwięcej od swoich 

podopiecznych i często to oni stają się dla nas wyznacznikiem sensu życia, motywacji, istoty 

zaangażowania w imię miłości AGAPE.                                                                                      Łucja Bednarz 

 

W wyniku spontanicznego pomysłu wzięliśmy udział                  

w konkursie Na tropie, przedstawiającym stosunki polsko-norweskie.    

W siedmioosobowej grupie, pod nadzorem dwóch nauczycielek, 

nagraliśmy film z dwoma wątkami miłosnymi. Przedstawiliśmy historię 

uczuć Dagny Juel i Stanisława Przybyszewskiego oraz Świętosławy- 

Sygrydy i jej wielu skandynawskich mężów, a także ukochanego Olafa. 

Jednym słowem w sposób humorystyczny ukazaliśmy wydarzenia           

z przeszłości. Efekt końcowy przerósł nasze najśmielsze oczekiwania,      

a przy tym bawiliśmy się wyśmienicie. 

Pokusiliśmy się nawet o napisane wesołego wiersza na temat 

naszej pracy: 

 

Dorota Wądrzyk, 

Łucja Bednarz, 

Krzysztof Toporek 



PO GODZINACH…
WYWIAD Z PANEM RAFAŁEM KLUSKĄ

CIĄG DALSZY

Agnieszka  Janczy: Co  zmotywowało
Pana do podjęcia decyzji, aby zostać
nauczycielem?
Rafał Kluska: Przypadek. Mając w pa-
mięci czasy szkolne, nie byłem zainte-
resowany  pracą  nauczyciela.  Miałem
świadomość tego, jaka to ciężka praca,
ile  wymaga  zaangażowania  i  moty-
wacji. Z czasem jednak okazało się, że
ten  zawód  pozwala  mi  realizować
młodzieńcze  marzenia.  Jako  młody
chłopak,  wybrany  przez  nauczyciela
wychowania  fzycznego,  trafłem  do
klubu  piłkarskiego  Górnik  Libiąż,
z którym wiązałem ogromne nadzieje.
Wierzyłem w to, że zagram w ekstra-
klasie.  W  pewnym  momencie  piłka
nożna pochłonęła mnie tak bardzo, że
przez moment uznałem, iż nauka nie
będzie mi potrzebna, bo jako przyszły
piłkarz  doskonale  dam  sobie  radę
w codziennym  życiu.  Niestety  szybko
okazało się, że muszę zrezygnować ze
swoich  ambitnych  planów  z  powodu
urazów i przeciążenia organizmu zbyt-
nim wysiłkiem fzycznym. Oczywiście
przerwanie  treningów  było  brze-
mienne w skutkach –  straciłem miej-
sce  w składzie.  To wydarzenie  całko-
wicie  zrewolucjonizowało  moje
dotychczasowe  założenia.  Stwierdzi-
łem,  że  skoro  nie  mogę  być  zawodo-
wym piłkarzem, spróbuję swoich sił w
byciu efektywnym trenerem. Pierwsze
doświadczenia  pozwolili  mi  zdobyć
koledzy z grupy młodzieżowej, którzy
dzielnie  wypełniali  rolę  moich  przy-
szłych  uczniów,  a  także  z  wielkim
zaangażowaniem  realizowali  na

boisku  przedstawioną  przeze  mnie
taktykę.  

A.J.:  Co jest  najtrudniejsze w pracy
nauczyciela?

R.K.: Gdybym miał wskazać na jeden
element,  to  byłaby  nim  umiejętność
zachowania  cierpliwości.  Mam
świadomość  tego,  że  kajaki,  przygo-
towania  do  maratonu  pozwalają  mi
oczyścić  głowę  z  wszelakich  niepo-
wodzeń pedagogicznych, a tym samym
ułatwiają  opanowanie emocji  w sytu-
acjach trudnych pod względem peda-
gogicznym. Drugim elementem byłyby
tzw. „papierki”!  

A.J.: Czyli  potocznie  mówiąc,  pa-
pierologia…

R.K.: Zdecydowanie tak.  Czas poświę-
cony  na  wypełnianie  stosu  doku-
mentów  nie  ma  żadnego  wpływu  na
wychowanie młodzieży,  nie kształtuje
ich  osobowości,  charakterów.  Bardzo
często degraduje fzycznie nauczyciela



i zdecydowanie wpływa na jego zaan-
gażowanie.

A.J.: Czy  według  Pana  sport  kształ-
tuje charakter?

R.K.: Tak,  choć bardzo nie lubię tego
określenia.  Owszem,  sport  kształtuje
charakter, ale tylko tych osób, które są
tym zainteresowane. Bardzo cieszę się,
kiedy  uczniowie  odnajdują  w  sobie
motywację  do  sportowego  działania
w czasie  moich  zajęć,  czy  też  w  wy-
niku wspólnych rozmów. Rzeczywiście
sprawia  mi  to  ogromną  satysfakcję,
jeżeli  uda  mi  się  „zarazić”  ich
aktywnością fzyczną.

A.J.: Wnioskuję zatem, z powyższych
informacji,  że  Pana  ulubionym
sportem jest piłka nożna.

R.K.:  Nie  do  końca.  Nie  lubię  już
oglądać  meczów  piłkarskich.  Jeszcze
pół roku temu opowiadałbym ile czasu
poświęcam  na  tego  typu  rozrywkę,
dzisiaj zdecydowanie myślę inaczej…

A.J.: Zmiana  poglądów,  czy  weryf-
kacja dotychczasowych?

R.K.:  Uważam,  że  zmiana  poglądów,
pewnych  przekonań  jest  wynikiem
nowych  doświadczeń,  przybyłych  lat,
weryfkacji tego, co do tej pory udało
mi  się  osiągnąć.  Nie  chciałbym,  aby
rutyna odebrała mi świeżość myślenia.
Moim  zdaniem  życie  bez  adrenaliny,
momentów silniejszego napięcia było-
by  bardzo  smutne.  W tym  względzie
pojawienie  się  mojej  córeczki  na
świecie  było  egzystencjalnym  do-
świadczeniem  cudu.  Przyznam
szczerze,  że  nie  mogę  się  doczekać,
kiedy będzie dopingowała mnie w cza-
sie maratonu.

A.J.: Gdyby ktoś pozwolił Panu choć
na  chwilę  zapomnieć  o  sporcie,
czym wypełniłby Pan swój czas?

R.K.:  Krawiectwo.  Mój  dziadek  był
krawcem,  miał  w  Zatorze  swój  war-
sztat. Pamiętam jak od rana do wieczo-
ra,  a  często  nawet  późną  nocą  szył
różne  ubrania.  Jakiś  czas  temu
kupiłem maszynę do szycia i z powo-
dzeniem dokonuję różnych przeróbek
krawieckich dla siebie i  żony.  Staram
się  także  znaleźć  czas  na  czytanie  –
– zwłaszcza interesują mnie biografe
ludzi, którym udało się coś osiągnąć. 

A.J.: Taki rodzaj książek pozwala na
nowo odkryć swoje możliwości,  czy
też zmienić tok myślenia na pewne
sprawy?

R.K.:  Myślę, że jedno i drugie. Zawsze
w  głowie  mam  zdanie  z  biografi
jednego  z  trenerów,  który  nie  jest
moim  autorytetem,  ale  jego  słowa:
„Nadmiar  rodzi  defcyt”,  szczególnie
utkwiły mi w pamięci. Dopiero w kaja-
ku  odkryłem,  że  w  wirze  różnych
spraw,  obowiązków  można  zapo-
mnieć, iż świat jest naprawdę zachwy-
cający.  W  tym  względzie  wyprawa
z  Panem  Markiem  była  nie-zwykle
cennym doświadczeniem.

A.J.:  Odkryciem  w  sobie  duszy
romantyka?
Romantyka  mającego świadomość,  że
człowiek i  natura to jedno.  Poza tym
romantyka  zdolnego  do  przemyśleń,
refleksji na temat sensu egzystencji.

A.J.: …i  z  tym  przesłaniem
pozostawmy  naszych  czytelników!
Bardzo dziękuję za rozmowę!

R.K.: Przyjemność po mojej stronie!
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DZIEWCZYNY NA MURAWIE! 



 

 

 

 

 

 

 

Ostereier /pisanki/ 

Das Ei ist ein Symbol für die Fruchtbarkeit, das Leben 

und den Neuanfang. Sie werden in den Farben des 

Frühlings bemalt. 

Osternhase/zając wielkanocny/ 

Der Osterhase hat in Deutschland immet etwas zu tun. Er 

versteckt nämlich die Ostereier oder kleine Geschenke im 

Garten. Die Kinder sollen sie schnell finden.  

Osterlamm /baranek wielkanocny/  

Das Lamm ist ein Symbol für Jesus Christus. Zum Osterfest 

kommt bei vielen Gläubigen das traditionelle Osterlamm auf 

den Tisch. 

 

Osterfeuer /ogieo wielkanocny/  

Das Osterfeuer gibt den Menschen Licht und Wärme. In der 

Feier der Osternacht wird das Feuer am Beginn der Liturgie 

vor der Kirche entfacht, geweiht und anschließend an diesem 

die Osterkerze entzündet. 

 

Kreuzweg Jesus /Droga Krzyżowa/ 

Der Kreuzweg Jesus wird von den Menschen in der Stadt abgespielt.  

 

Zapraszamy do obejrzenia ciekawego filmiku na stronie www.dw.de dotyczącego powyższego tematu: 

http://www.dw.com/de/br%C3%A4uche-zu-ostern/av-16708490 

 

OSTERN- Bräuche und Traditionen                                                                

Ostern steht vor der Tür! –Wielkanoc już tuż, tuż. Jest ona 

najważniejszym świętem w religii chrześcijaoskiej. 

 Przeczytajci o tym, jakie obyczaje i tradycje pielęgnowane są w ten 

czas w kraju naszego zachodniego sąsiada. 

http://www.dw.de/
http://www.dw.com/de/br%C3%A4uche-zu-ostern/av-16708490


 

 

  

MÓWIĄC O MIŁOŚCI… 

Czym jest miłość? Nikt z nas nie jest w stanie ułożyd spójnej definicji tego uczucia… 

Zbudowana na osobistych wyobrażeniach, przeżyciach, wspomnieniach przybiera barwy tęczy, 

stając się tym samym nieodgadnioną tajemnicą. 

Pewne jest to, że nie pojawia się jak grom z jasnego nieba. Zanim urzeknie swoim 

zapachem, skłoni do refleksji nad sensem życia, przewartościuje to, co udało się osiągnąd, 

zachęci do sięgania po nowe marzenia, a także zmusi do posmakowania rozczarowania, 

porzucenia, utracenia złudnych nadziei. 

Dzisiaj przeraża nas jej nowy wymiar – „Facebookowa” presja zaznaczenia statusu:        

„w związku”. Chcemy byd lubiani, zawsze na czasie…, ale czy w poszukiwaniu definicji miłości 

nie chodzi o CIERPLIWOŚD, ZAANGAŻOWANIE, ROZWÓJ OSOBISTY I KONSTRUKTYWNĄ 

SAMOOCENĘ? 

Dla wszystkich, którzy są gotowi razem z nami rozmawiad o złudnych i prawdziwych 

zapachach miłości  „otwieramy” w naszej gazetce nowy dział, aby tym samym zmierzyd się z 

własnymi wyobrażeniami pragnienia…, które jest nieodłącznym towarzyszem człowieka. 

Na sam początek… Maria Pawlikowska – Jasnorzewska „Kto chce, bym go kochała”: 

Kto chce bym go kochała, nie może być nigdy ponury  
i musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry.  

Kto chce, bym go kochała, musi umieć siedzieć na ławce  
i przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej trawce.  

I musi też umieć ziewać, kiedy pogrzeb przechodzi ulicą,  
gdy na procesjach tłumy pobożne idą i krzyczą.  

Lecz musi być za to wzruszony, gdy na przykład kukułka kuka  
lub gdy dzięcioł kuje zawzięcie w srebrzystą powłokę buka.  

Musi umieć pieska pogłaskać i mnie musi umieć pieścić,  
i śmiać się, i na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści,  

i nie wiedzieć nic, jak ja nie wiem, i milczeć w rozkosznej ciemności,  
i być daleki od dobra i równie daleki od złości. 

 
 

FILMOWE PROPOZYCJE NA WIECZÓR WE DWOJE: 

 Narzeczony mimo woli (2009), reż. Anne Fletcher 

Pewna szefowa zmusza swojego młodego asystenta do poślubienia jej i w ten sposób zapewnia 

sobie wizę oraz prawo do stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych… 

 Iluzjonista (2006), reż. Neil Burger 

Miłośd to czysta magia, więc wydaje się, że Iluzjonista wpasuje się tu w sam raz. Historia osadzona 

jest w XX wieku i opowiada o losach iluzjonisty Eisenheima, który za pomocą magii i sztuczek będzie 

próbowad zdobyd serce węgierskiej arystokratki… 

Dominika Dzidek, Dorota Wądrzyk 



 

 

 
 

 

 

Zatopieni w smaku toskańskiego słońca...  

 

 

  

KULINARNI.WZS 

sałatka Caprese 

Składniki: 

- ser mozzarella  - 1szt., 

- pomidory  - 2szt., 

- bazylia świeża  - kilka listków, 

- oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia -                 
3-4 łyżki, 

- pieprz, sól. 

 

 

 

 

 

 

Sposób wykonania: 

Pokroid ser i pomidory w plastry o grubości 

0,5 cm. Układad na talerzu na przemiennie  

ser, pomidor. Wszystko polad oliwą,                   

a następnie oprószyd pieprzem i solą.             

Do dekoracji użyd listków bazylii. 

 Pesto bazyliowe z makaronem 

Składniki na 4 porcje: 

- bazylia - ok. 100g świeżych listków, 

- orzeszki pinii  - 40g, 
- oliwa z oliwek - 100ml, 

- pieprz do smaku, 

- sól do smaku, 

- sok z cytryny do smaku, 

- czosnek - 2 ząbki, 

- parmezan - 50g, 

- makaron spaghetti  - 250g. 

Sposób wykonania: 

Pesto: Listki bazylii opłukad pod bieżącą wodą i 

osuszyd. Orzeszki delikatnie przesmażyd na 

patelni tak, aby nabrały złotego koloru. Parmezan 

zetrzed na tarce. Bazylię zmiksowad z orzeszkami,  

a następnie dolewad cienkim strumieniem oliwę. 

W trakcie miksowania dodad ząbki czosnku i 

parmezan. Doprawid solą, pieprzem i sokiem z 

cytryny. 

Makaron ugotowad "al dente", odcedzid, a 

następnie wymieszad z przygotowanym pesto. 

Podawad w głębokim talerzu, udekorowad 

bazylią. 

 



 

 

  

W dniu 9 lutego 2018 r. odbył się                    
IV Wewnątrzszkolny Turniej Piłki Nożnej. 

Długo wyczekiwany, jak co roku cieszył się 

ogromnym  zainteresowaniem. Tym razem na 
hali sportowej rywalizowało aż 10 drużyn, 

które w trakcie losowania zostały podzielone 

na trzy grupy: 

GRUPA A: 
INVICTUS 

FC ALBATROS 

PUPILKI LAJOSZA 

GRUPA B: 
SUCHE MAJTKI NA DNIE MORZA 

OBROŃCY TYTUŁU 

III TI/TM 

GRUPA C: 
NAUCZYCIELE 

DEMONY 

SPADOCHRONIARZE 

TOKARKI 

 

Po zaciekłej walce wyniki były następujące: 

I miejsce:  Obrońcy Tytułu 

Krzysztof Kubiela, Michał Rospond, Marcin 

Kurek, Paweł Mamoo, Bartek Kucharczyk 

II miejsce:  FC Albatros 

Marcin Matusyk, Jarosław Mika,               

Kacper Szczygieł, Dawid Domagała,           

Dawid Ściera, Filip Fleran 

III miejsce: Nauczyciele 

Piotr Pasierb, Marek Mroczek,               

Krzysztof Dudek, Szymon Orłoś, Rafał Kluska 

III miejsce:  Demony 

Maciej Miętka, Przemek Kucharczyk Klaudiusz 

Kowalczyk, Szymon Kania, Mateusz Pawlica, 

Damian Mruczek, Damian Chlebicki,          

Michał Grzyl 

WIADOMOŚCI SPORTOWE 


