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Startujemy!
Lepiej późno niż wcale :).
Pomysł zrodził się już dawno. Brakowało czasu, samozaparcia, odwagi…
Ale jest! Oddajemy w Wasze ręce jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, historyczny PIERWSZY NUMER naszego szkolnego miesięcznika.
Mamy nadzieję, że stanie się on NASZĄ gazetą, tzn. tworzoną przez nas
wszystkich. Każda klasa, każdy uczeń może wypowiedzieć się na łamach
naszego miesięcznika.
Jego tytuł wybraliśmy w drodze konkursu. Zwycięzcą został Hermes zaproponowany przez Pawła Stokłosę.
Czekamy na Wasze teksty. Piszcie o wszystkim: o Waszych pasjach, marzeniach, ciekawych wydarzeniach z życia klasy. Dzielcie się wrażeniami
z praktyk. Publikujcie swoją twórczość. Reklamujcie książki, które warto
przeczytać, filmy, które koniecznie trzeba zobaczyć… Piszcie o wszystkim!

“TO SIĘ STAŁO,
A WIĘC MOŻE ZNÓW

SIĘ ZDARZYĆ…
MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
WSZĘDZIE. …”

W tym wydaniu

Jest pierwszy numer! Jest OK!
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Kącik sportowy



Warto przeczytać

- Primo Levi

„Wiedzieć i
nie mówić—
tak się zapomina.”
Cz. Miłosz
O tej rocznicy nie można zapomnieć, nie można jej przemilczeć.
Popioły Auschwitz są przestrogą, są krzykiem o tę pamięć.

„Wolność jest podstawą szczęścia” – stwierdził Tukidydes.
„Wolność to prawo czynienia” – zawęził Monteskiusz.
„Wolność to zwycięstwo nad samym sobą” – zaproponował Fiodor
Dostojewski.
„Człowiek jest skazany na wolność” – złowrogo rzekł Jean-Paul
Sartre.
„Wolność jest gwarancją obrony przed demagogią” – ostrzegł Andriej Sacharow.
„Nieposłuszeństwo jest podstawą wolności” – ocenił Georges Orwell.
„Wolność to służba” – odpowiedział Jan Paweł II.
„Wolność to stan umysłu” – orzekł Mahatma Gandhi
„Wolność to miłość” – napisał Anthony de Mello.
Wolność jest podstawowym prawem człowieka,
a świat ma takie trudności z jej zdefiniowaniem.
Tutaj definicja była prosta, jednoznaczna.
Ona zaczynała się poza drutami.
Ją było widać na horyzoncie.
„Arbeit macht frei”
brzmiał tymczasem szyderczo napis nad bramą.

„Na mojej ziemi
miliony mogił,
przez moją ziemię
przeszedł ogień,
przez moją ziemię
przeszło nieszczęście,
na mojej ziemi
był Oświęcim”.

Rzut oka na
to, co za nami
Zbyt długo zabieraliśmy się do
stworzenia pierwszego numeru. Nowa szkoła, nowi ludzie… Trzeba było czasu, by
się odnaleźć w nowej sytuacji,
poznać wzajemnie. Ten czas
był nam wszystkim potrzebny,
ale trochę żal, bo na skutek
tego umknęły nam ważne wydarzenia, ciekawe spotkania,
wspólne wyjazdy i wszystko,
co tu –w naszej nowej szkole–
działo się po raz pierwszy.
Chcemy, by te niepowtarzalne
wydarzenia wróciły do nas,
proponujemy więc rzut okiem
na to, co za nami.

Inauguracja roku szkolnego - ROK Zator

Szkoła funkcjonuje już prawie pół roku. Jak ten czas leci! Wydaje się, że kilka dni temu stawaliśmy na scenie ROK-u w Zatorze, by przywitać nowy rok szkolny…
A później ? Oj, działo się, działo!
Przypominamy w telegraficznym skrócie.

We współpracy z CEO zrealizowaliśmy projekt
Młodzi głosują”. W efekcie zorganizowaliśmy
kampanię wyborczą i autentycznie demokratyczne wybory rady Samorządu Uczniowskiego.
To bardzo ważne wydarzenie: mamy swoich
przedstawicieli. Czas na prawdziwą samorządność!

Aktywnie włączamy się w życie naszego miasta i gminy. Delegacja naszej szkoły wzięła
udział w happeningu plastycznym dla
uczniów szkół z terenu gminy Zator i młodzieży z zaprzyjaźnionych Bojnic i Berekfurdo.
Hasło przewodnie happeningu: Europa w
oczach młodych.

Nie wszystkich, ale kilku udało się namówić. Jesteśmy pewni, że w przyszłym roku zapełnimy
cały autokar. Małopolska Noc Naukowców to fantastyczna sprawa! Warto wziąć udział!

Wiele korzyści płynie ze współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury.
To tu uczestniczyliśmy w wernisażach prac plastycznych, w spotkaniu z rektorem krakowskiej
ASP, Podczas spotkania zobaczyliśmy akademię
dosłownie od kuchni. Ciekawy film przybliżył nam
nie tylko wszystkie wydziały uczelni, ale również
dał możliwość solidnej powtórki z zakresu technik
artystycznych i sztuki w ogóle.
To także tutaj oglądaliśmy niemego „Pana Tadeusza” z niezapomnianą muzyką zespołu
„Czerwie”.

Równie sympatyczny był nasz pierwszy
wypad do kina.
„Miasto 44” poruszyło nas do głębi...

Kształtuje się tradycja. To już druga patriotyczna uroczystość, na którą w tym
roku szkolnym zaprosiliśmy naszych
kolegów, Nauczycieli i przedstawicieli
władz samorządowych.
Z okazji 96. rocznicy Odzyskania Niepodległości przygotowaliśmy bogaty
program słowno - muzyczno - multimedialny, na który złożyły się najpiękniejsze pieśni patriotyczne w wykonaniu
Julii Śmiech i Zuzanny Krzyścin, strofy
poetyckie i dzieła artystów malarzy upamiętniające najsmutniejsze karty historii
naszej ojczyzny.

Niezapomnianą przygodą był udział w niecodziennej
lekcji. Niecodziennej, bo odbyła się ona w sali sesyjnej
Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Jej celem było m.in. pobudzenie uczniów do aktywności
i społeczności obywatelskiej oraz zapoznanie ich w
przystępnej i atrakcyjnej formie z zasadami funkcjonowania samorządu regionalnego i walorami naszego województwa.
Mieliśmy okazję zobaczyć siedzibę organów samorządu Województwa Małopolskiego. W czasie trwania lekcji
dowiedzieliśmy się, jak wyglądają procedury podejmowania uchwał w postaci przeprowadzanych pokazowych
głosowań, poznaliśmy również walory turystyczne regionu.
Prawdziwa niespodzianka czekała na s na zakończenie
spotkania . Każdy z nas mógł się rozkoszować
„Smakiem Małopolski”,. Organizatorzy spotkania na tę
okazję przygotowali specjalnie poczęstunek, na który
złożyły się produkty regionalne.
Te niezwykłe zajęcia przyczyniły się do zdobycia wiedzy o regionie, sposobie przygotowania i serwowania
potraw oraz pozwoliły zrozumieć zasady promowania
regionu poprzez kuchnię regionalną.

Grudzień upłynął nam w atmosferze
świąt.
Nasi uczniowie wzięli udział w przedświątecznym smażeniu karpia -naszego regionalnego przysmaku .
Wszyscy uczniowie i nauczyciele WZS
spotkali się na uroczystym apelu z okazji
Świąt Bożego Narodzenia.

W klasach odbyły się spotkania wigilijne.

Duma i…
obowiązek
Piotr Barcik dzieli się wrażeniami i refleksjami na temat pełnionej przez niego od kilku
miesięcy bardzo ważnej funkcji przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego w
naszej szkole.
Obok zamieszczamy krótki wywiad z Piotrkiem.
Piotr Barcik—przewodniczący Rady SU
H: Witaj , Piotrze. Reprezentujemy niezależną gazetkę szkolną „ Hermes” . Czy mógłbyś udzielić
nam odpowiedzi na kilka pytań związanych z Twoją pracą w Samorządzie Uczniowskim.
PB: Z przyjemnością odpowiem na Wasze pytania.
H: Jak się czułeś, gdy dowiedziałeś się, że to właśnie Ty zostałeś wybrany na przewodniczącego
SU?
PB: Nie ukrywam, że czułem radość dumę z faktu, że będę mógł reprezentować szkołę i uczestniczyć w jej rozwoju. Poczułem się wyróżniony i doceniony przez kolegów, i –rzecz jasna– obdarzony
ich zaufaniem.
H: Czy –Twoim zdaniem- ta funkcja zobowiązuje?
PB: Moim zdaniem tak, ponieważ trzeba dawać innym uczniom przykład. Nie zawsze jest to łatwe.
H: Samorządność nie jest łatwą sprawą. Co udało się Wam zrealizować w I semestrze?
PB: W I semestrze udało nam się zorganizować zawody sportowe , włączyliśmy się również w
przygotowania do szkolnej wigilii.
H: Co uważasz za największy sukces SU?
PB: Największym sukcesem jest z całą pewnością pozytywne załatwienie petycji SU, skierowanej do Dyrektora i Rady Pedagogicznej, a dotyczącej dwóch istotnych spraw: obniżenia progów procentowych na poszczególne oceny na sprawdzianach i wprowadzenie „szczęśliwego numerka”

H: Jakie macie plany na najbliższą przyszłość?
PB: W najbliższym czasie planujemy m.in. Różne konkursy (językowe, „ Mam talent” ).
H: Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów!

Obserwacje życia szkolnego prowadzą do wniosku, że wielu z nas,
niestety, nie dba o kulturę bycia,
szczególnie zaś o kulturę języka.
Zbyt często odnotowujemy zjawisko używania wulgaryzmów.
Używanie wulgaryzmów w mowie
i w piśmie nie jest wykroczeniem
przeciwko normom poprawności
(błędem językowym), jest natomiast naruszeniem norm współżycia społecznego, zasad dobrego
wychowania, lekceważeniem rozmówców i dowodem braku kultury.
Do niedawna były wyróżnikami
językowymi osób prymitywnych,
najczęściej z marginesu społecznego. Mamy nadzieję, że nikt z
Was nie chciałby być określony
mianem człowieka prymitywnego.
Stąd nasz pomysł na akcję:

„Z kulturą Ci do twarzy” .
Zaczynamy od szkolnej wystawki
tematycznej: zatrzymaj się, przeczytaj, przeanalizuj. Później dokonaj samooceny i… zacznij od siebie!
Ogłaszamy również konkurs na
plakat– szczegóły na szkolnej gazetce!

A to zwycięzca w konkursie na tytuł naszego
miesięcznika: Paweł Stokłosa.
To jego propozycja została wybrana spośród innych w konkursie.

Równie ciekawe propozycje przedstawili:


Dawid Domagała



Kinga Bilska.

Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie, a
zwycięzcy gratulujemy!

Bez niej nie
umiem żyć!
O muzyce napisano i powiedziano wiele. Ludwik Jerzy
Kern , szukając odpowiedzi
na pytanie, czym jest muzyka,
stwierdził: „ Może po prostu
niebem, z nutami zamiast
gwiazd?

Julka z Zuzią podczas „Kotła poezji” - ROK Zator
Odkąd pamiętam moją pasją była muzyka. Będąc małym dzieckiem, zawsze lubiłam sobie pośpiewać razem z koleżankami...
To zainteresowanie przerodziło się z czasem w pasję, którą chciałam dalej rozwijać. Zaczęło się to od klasy I gimnazjum. Uczęszczałam systematycznie na kółka wokalne, muzykę, brałam udział w
różnych konkursach, które pomagały mi rozwijać moje umiejętności. Okres gimnazjum był bardzo owocny w różnorodne występy,
między innymi na Święcie Karpia, oraz różnych konkursach. Nie
zawsze było kolorowo, ale nie zrażałam się – po prostu kocham
śpiewać!

Julia z klasy I TŻiUG twierdzi
podobnie, mówiąc: „Muzyka
dla mnie jest czymś, bez czego nie mogę żyć.. „
O pasji Julki i jej koleżanki
Zuzki czytaj obok.

Po gimnazjum trzeba było zmienić szkołę, nowe znajomości, i tam
poznałam koleżankę –bratnią duszę, a właściwie duszę, w której
gra to samo. Zaczęłyśmy śpiewać w duecie i wspólnie odkrywać,
jak wiele radości nam to daje. Najpierw była inauguracja w nowej
szkole i pierwszy wspólny śpiew 1. września, później akademia listopadowa i… pierwszy konkurs: „Kocioł Poezji”. To także nasz
pierwszy wspólny sukces. Dobrze, że na naszej drodze znaleźli się
ludzie, którzy nas pozytywnie motywują, wspierają, zachęcają: instruktor z ROK i nasza wychowawczyni. To również dzięki nim znalazłyśmy się w kolejnym konkursie „Kolędować Małemu”. W tym
konkursie również znalazłyśmy się w gronie laureatek. To takie radosne uczucie!
Bywa, że trudno pogodzić pasję z obowiązkami, ale…muzyka dla
mnie jest czymś, bez czego nie mogę żyć..
Julia

Szkolny debiut

Współczesne „love story”
Ale miłość to coś innego. Miłość nie daje spokoju.
Miłość jest bezsenna. Miłość obdarza siłą. Miłość jest
szybka. Miłość jest jutrem. Miłość to tsunami. Miłość
jest czerwona jak krew.
Leo jest młody, odważny, trochę bezczelny. I co ważne: świeżo zakochany, tą pierwszą, romantyczną,
czerwoną jak krew miłością. Czerwień to zresztą jego
ulubiony kolor, w przeciwieństwie do bieli, która kojarzy mu się ze smutkiem, pustką, samotnością. Leo
postrzega świat poprzez kolory, także emocje i ludzi
utożsamia z konkretnymi barwami. Czerwień to huragan, marzenia, pasja i... Beatrice - śliczna, ognistoruda dziewczyna, w której Leo potajemnie się kocha.
Przyjaźń natomiast jest błękitna. Jak niebo, jak woda
i ... jak Silvia, najbliższa, najlepiej znana, rozumiejąca
wszystko bez słów. Barwy się przenikają, łączą, powodują lekki zawrót głowy... A Leo zrobi wszystko,
żeby zrozumieć, czym jest prawdziwa miłość.
Czym są dla nas kolory? Z reguły nie przywiązujemy do nich zbyt wielkiej wagi. Po prostu są i już. Jednak Leo - główny bohater
powieści Alessandra D'Avenii wręcz przeciwnie. On przez pryzmat barw postrzega cały świat. Emocje to kolory. Uczucia to kolory. I
wreszcie ludzie - to też kolory. Leo to odważny, włoski szesnastolatek z bujnymi włosami przypominającymi grzywę lwa. Jest nieco
bezczelny, zbuntowany, nie lubi szkoły, kocha głośną muzykę, piłkę nożną i jazdę na swoim skuterze, który ma popsute hamulce.
Jednak czytając „Białą jak mleko..." zauważamy, że Leo to niezwykle wrażliwy i mądry chłopak.
Nienawidzi bieli. Kojarzy mu się ona z samotnością, ciszą, pustką. Lubi kolor błękitny. Jak Silvia... Silvia to najlepsza przyjaciółka
Lea. Jest niezwykle ciepłą, uroczą i mądrą szesnastoletnią dziewczyną. To taki „anioł stróż". Główny bohater zawsze może na nią
liczyć. Jest niezastąpiona, bardzo odpowiedzialna i pomocna. Silvia zyskała moją przeogromną sympatię. Mogłaby być wzorem do
naśladowania dla wielu młodych ludzi. Za to Beatrice to czerwień. Czerwień to ulubiony kolor Lea. Czerwień to pasja, czerwień to
miłość... Leo jest zakochany w Beatrice. Właśnie tą pierwszą, silną gwałtowną miłością. Miłością czerwoną jak krew. Beatrice jest
dla niego uosobieniem piękna.
Leo nieprzerwanie myśli o Beatrice. Ciągle ma przed oczami jej ognistorude włosy, piękne, zielone oczy... Jednak pewnego dnia
Silvia przekazuje mu przerażającą informację. Beatrice ma białaczkę... Ten bezczelny i zwariowany nastolatek robi wszystko, co
może, by czerwona krew jego ukochanej nie została całkowicie zniszczona przez biel. Miłość realnie przybiera barwę krwi... Postacie są świetnie wykreowane, bardzo wyraziste. Na uwagę zasługują też nauczyciele Lea - nauczyciel historii i filozofii zwany Naiwniakiem i ksiądz - Gandalf. Ich wypowiedzi pobudzają do refleksji, są pełne mądrości.
„Biała jak mleko, czerwona jak krew" to cudowna i niezwykle mądra książka. Napisana prostym i młodzieżowym, ale pięknym językiem opowiada o sytuacji bardzo trudnej i złożonej. To niesamowita opowieść o prawdziwej przyjaźni, pierwszej miłości, nastoletnich uczuciach. Ta książka na zawsze zostanie w mojej pamięci i bardzo się cieszę, że stoi na mojej osobistej półeczce. Polecam
ją wszystkim i młodzieży i dorosłym. Myślę, że każdemu przypadnie do gustu. Jest cudowna…
Kinga Kociełowicz

Wiadomości sportowe
Na naszej lekcji nie był wymagany żaden specjalny strój do
ćwiczeń. Istotą zajęć był przede wszystkim ruch i dobra zabawa. Lekcja opierała się na podstawach zapasów (siła, równowaga i nauka bezpiecznego upadania). Rozgrzewka zawierała elementy gimnastyczne, oraz gry i zabawy siłowosprawnościowe. Ćwiczenia były często zmieniane, utrzymane
w dużym tempie i zaplanowane w ten sposób, aby było bezpiecznie (matę zastąpiono grubym materacem, a dookoła ułożono miękkie materace gimnastyczne).
Nie potrzebowaliśmy żadnego super-sprzętu. Chłopcy z Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze bardzo chętnie
uczestniczyli w zajęciach.

Realizujemy
program „Wf
z klasą”

Zapasy w szkole?
Czy takie zajęcia są
bezpieczne? Czy
fizyczna rywalizacja
w szkole jest dopuszczalna? Na
wszystkie pytania
odpowiadamy TAK!

Informacje i zdjęcia pochodzą z bloga „KULTuralni fizycznie”

HERMES—miesięcznik WZS w Zatorze redaguje zespół w składzie:
Agnieszka Janczy, Paweł Stokłosa, Kamila Korecka, Kasia Sekuła, Gabrysia Mika
Opiekun: Stanisława Balonek

