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Z ostatniej chwili
Uczniowie naszej szkoły
mają za sobą pierwsze
prezydenckie wybory!

W tym wydaniu


Wybieramy prezydenta!

30 kwietnia odbyły się
one w naszej szkole. Nad
przebiegiem czuwała komisja wyborcza w składzie: Julka Śmiech, Anita Kreczmer, Kamila
Korecka.



„Czas na zdrowie!” - po rozgrzewce



Czas na felieton



„Płynąć pod prąd”



Nasze pasje

Kasia Sekuła, Ala Bednarz i Patryk Maślanka
to uczniowie, którzy odważyli się „nakręcić” innych na wybory i zgłosili swoją grupę do programu „Młodzi głosują” , realizowanego pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej.



Sukcesy tancerzy



Koncertowo



Kącik ciekawej książki



Ogłoszenie

Dzięki inicjatywie naszych kolegów zrealizowaliśmy wiele ciekawych przedsięwzięć, o których
można przeczytać na str. 2-3.

Wybieramy prezydenta RP!
Dla Wielozawodowego Zespołu Szkół
w Zatorze "nadejszła wiekopomna chwila".
Pierwsze
w
historii
naszej
(młodziutkiej bardzo) szkoły mamy za sobą.

Długo zwlekaliśmy z podjęciem decyzji, czy przystąpić do programu.
Potrzebowaliśmy solidnego bodźca ;). Udało się jednak! Wkrótce
o programie i uczestnictwie w nim naszej szkoły dowiedzieli się
wszyscy. Wygospodarowaliśmy jedną gazetkę szkolną na korytarzu
i zaprezentowaliśmy na niej to, co chyba najważniejsze:
przedstawiliśmy kandydatów do prezydenckiego fotela i ich wyborcze obietnice, zapoznaliśmy z ideą programu "Młodzi głosują" i rozpoczęliśmy akcję profrekwencyjną (korzystając z materiałów programowych). Ponadto rozpropagowaliśmy także nasz udział w programie na naszej szkolnej grupie na FB.
Od samego początku zależało nam na zaktywizowaniu wszystkich
naszych kolegów. Byliśmy świadomi, że istotne jest zainteresowanie
tematyką. Wpadliśmy na pomysł, by ogłosić ogólnoszkolny konkurs
na najlepszy demotywator zachęcający do udziału w wyborach prezydenckich. Nasze przedsięwzięcie miało stanowić swego rodzaju
preludium do akcji profrekwencyjnej,

W kilka godzin po ogłoszeniu konkursu wpłynęła pierwsza praca.
Jej autorem jest Sebastian Maderak. To właśnie jemu przypadł
główna nagroda. Gratulujemy!
Gwoździem naszych działań okazała się „Słodka Akcja Profrekwencyjna”. Mogła się ona udać tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu się wielu osób (w tym także opiekuna naszego projektu—
P. S. Balonek i opiekuna SU—P. J. Makles—Zacnej). To właśnie
dzięki zaangażowaniu wielu ludzi z powodzeniem przeprowadziliśmy naszą akcję. To był prawdziwie słodki napór na mieszkańców
naszej gminy :).
Przygotowaliśmy wcześniej baner informujący, kim jesteśmy, w
jakim programie uczestniczymy. Wydrukowaliśmy ulotki informujące o wyborach. Niektóre przygotowaliśmy korzystając z witryny
CEO , inne wykonaliśmy sami. Wręczaliśmy je przechodniom.
Poszliśmy też o krok dalej: przygotowaliśmy mini ankiety na temat
uczestnictwa mieszkańców naszej gminy w wyborach .
Trudno namówić do udziału w ankiecie ulicznej kogoś, kto ma
tysiąc spraw na głowie i pędzi do swoich obowiązków. Dacie wiarę? Nam się to udało! Nasi respondenci nie mogli się oprzeć naszemu urokowi osobistemu ;) i... pysznym babeczkom (upiekłyśmy
samodzielnie!), które stanowiły słodką nagrodę za wypełnienie

ankiety.
Byliśmy z siebie bardzo zadowoleni. Krótko podsumowując:
to była dobrze przemyślana i równie dobrze zorganizowana
akcja. Mamy nadzieję, że dzięki niej wzrośnie frekwencja
w wyborach w naszej gminie.
W czasie tej akcji okazało się, że możemy być świetnie zorganizowani, pełni kreatywności i –co najważniejsze– bardzo
komunikatywni. To wszystko musi się przydać w dorosłym
życiu!
Niezwykle ważny element naszych działań stanowiła również
współpraca z mediami . Udało się nam nawiązać kontakt
z powiatowym portalem „Fakty Oświęcim”, gdzie nie tylko
promowano nasze działania, ale także –dzięki temu– propagowano aktywność w wyborach 10 maja.
A później? Później dla Wielozawodowego Zespołu Szkół
w Zatorze "nadejszła wiekopomna chwila". Pierwsze w historii naszej (młodziutkiej bardzo) szkoły mamy za sobą.
Wszystko zostało dopracowane w najmniejszych szczegółach:



punkt wyborczy - z odpowiednią oprawą (podziękowania dla
Ali Bednarz i Kasi Sekuły za wykonanie urny wyborczej!),



materiały wyborcze (dziękujemy P. Dyrektorowi za możliwość
skserowania kart wyborczych!),



pełna powagi komisja (słowa uznania dla Kamili Koreckiej,
Anity Kreczmer i Julii Śmiech—dzięki nim wybory prezydenckie przebiegły prawidłowo);



i nawet (dzięki współpracy z grupą realizującą projekt "Czas na
zdrowie") "patriotyczny" poczęstunek: rzodkiewki z biało - czerwonymi flagami (to taki sygnał z podtekstem: zdrowe społeczeństwo - zdrowe, mądre wybory;) ).

Frekwencja - blisko 80% - może być zadowalająca. Miejmy nadzieję, że zdobyte podczas realizacji programu "Młodzi głosują" doświadczenia zaowocują w dorosłym życiu.

Akcja „Młodzi głosują”, w którą zaangażowało się wielu
uczniów jest potwierdzeniem tego, że w naszej szkole
coraz częściej dzieje się dobrze. Udowadniamy, że jeśli
chcemy, możemy wiele i –na dodatek– możemy wspólnie.
To bardzo ważne!

Na koniec warto dodać, że odrębnym działaniem było zamieszczanie relacji na platformie CEO. Z przyjemnością informujemy,
że niektóre z naszych relacji znalazły się w „Wyróżnionych”.
Wiele nie umknęło Organizatorom, którzy je sympatycznie komentowali. Traktujemy to jako wyróżnienie.

Rozgrzewka już za nami!
Grupa projektowa „Szalone Marchewy” zakończyła pierwszy etap konkursu „Czas na zdrowie”. To
było kilka miesięcy ciekawych działań.

Dziesięcioosobowy zespół we współpracy z licznymi nauczycielami, kolegami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi
sukcesywnie przygotowuje się do dużego przedsięwzięcia, jakim jest zorganizowanie w naszej szkole „Festynu Zdrowia”. Te
przygotowania stanowiły pierwszy etap konkursu „Czas na zdrowie” do którego zgłosiła się wspomniana grupa pod opieką P. S.
Balonek.
Zespół
Dziesięcioro uczniów to tylko człon grupy projektowej—tylu można było zarejestrować do konkursu.
Ważne jednak jest to, że w realizację wszystkich
zadań włączają się coraz to nowi koledzy. To nas
bardzo cieszy i za to: DZIĘKUJEMY!
Niektóre działania
Wszyscy pewnie jeszcze pamiętają fantastyczny
Dzień Marchewki. Po „marchewkowej” inauguracji
grupa projektowa kolejny raz zaprosiła nas na
spotkanie. Tym razem było to podsumowanie etapu rozgrzewki.
Tym razem w menu pełniącym funkcję swoistej
wizytówki spotkania wystąpiło jabłko. To właśnie
zdrowe chrupanie było swego rodzaju wstępem do
przygotowanej – na podstawie różnych źródeł wiedzy – prezentacji multimedialnej pt. „Czas na zdrowie, także Twoje! Wykład prof. Marchewki”.
Profesor Marchewce głosu użyczyli: Julka Śmiech,
Zuza Krzyścin, Kinga Bilska, Kamila Korecka, Kacper Szczygieł i Kamil Kaczmarczyk. Uczestnicy
projektu przygotowali prezentację multimedialną,
mówiącą o zdrowym stylu życia, ukazującą zgubne skutki złego odżywiania się, niedoboru aktywności fizycznej, wpływu środowiska. W prezentacji
zaakcentowali również konieczność powrotu do
natury, wskazali przykłady gospodarstw ekologicznych w województwie małopolskim. Zadbali także
o atrakcyjną formę przekazu: prezentacji towarzy-

szyła okolicznościowa wystawa, wspomniany
wcześniej poczęstunek jabłkami, w których umocowano wraz z logo grupy ideę programu –
„Czas na zdrowie”. Po prezentacji zaproszono
wszystkich do aktywności ruchowej przy muzyce.

Dzień Marchewki i Dzień z Jabłkiem to nie jedyne
akcje happeningowe „Szalonych Marchew”. Kolejne, promując zdrowe odżywianie, propagowały
również, mający się odbyć 1-06 o godz. 12.00—
”Festyn Zdrowia. W tym celu uczestnicy projektu i
ich pomocnicy (koleżanki i koledzy z różnych klas)
Dzień Cytrusów i Dzień Rzodkiewki. Ten ostatni
zorganizowano wspólnie z grupą realizującą projekt „Młodzi głosują”. Na festyn byli tym razem zapraszani uczniowie— uczestnicy wyborów prezydenckich. Wszystkich częstowano „patriotycznymi”
rzodkiewkami.

Przygotowania do Festynu Zdrowia
To był najważniejszy etap rozgrzewki. Zadanie to
wymagało kreatywności. Dzięki niej będzie możliwe
przeżycie fantastycznego dnia w naszej szkole.
„Szalone Marchewy” zaplanowały mnóstwo atrakcji!
Czytaj o tym na ostatniej stronie!
My zaś w imieniu grupy projektowej serdecznie zapraszamy na Festyn!
Promocja projektu
Oddzielną grupę działań stanowiła promocja projektu.
Grupie projektowej zależy na tym, by informacje
o przedsięwzięciach dotarły do jak najszerszych kręgów.
Cieszymy się że nasz miesięcznik również przyczynił
się do tego. Wiadomości o projekcie znalazły się na
klasowej i szkolnej witrynie internetowej oraz na platformie powiatowej „Fakty Oświęcim”. Podobne informacje zostały również wysłane do „Życia Zatora”.
Do gości docierają już zaproszenia., a ogłoszenia wiszą już w we wszystkich szkołach.
„Szalone Marchewy” wykonały naprawdę kawał dobrej
roboty!

To już trzeci felieton naszej redakcyjnej koleżanki. W dzi
siejszym numerze Agnieszka skłania do głębszej refleksji
nad bardzo ważnym problemem naszych czasów.
Zapraszamy do lektury!

ZZA EKRANU ZOBACZYSZ

(Agnieszka Janczy)

Telewizja nauczyła mnie, że grubi ludzi nie
mogą być piękni. Oprócz tabletek na odchudzane
nie należy się wesoły obiad z rodzina wcinającą
nowy serek do kanapek, nie ma dla nich kosmetyków, a ubrania prezentuje się tylko dla szczupłych. Zbyt to wyidealizowane w reklamach.
Świat tak nie wygląda. Przysłania nam go ekran
telewizora. Wyglądając zza niego ujrzymy świat
obdarty z szat wyidealizowania.
Młode umysły podatne na sugestie, nie pojmujące sterującej nimi manipulacji, którą dyktują
media. Tępo patrzymy na kolorowe, piękne obrazki migające przed nosem i człowiek zaczyna
źle to wszystko postrzegać.

Ponoć nawet krótkie teksty, które czytamy czy też słyszymy oddziałują minimalnie
na nasze zachowanie. Tekst nacechowany
motywującymi słowami czyni nas choćby chwilowo lepiej nastawionymi do świata. A w telewizji co? Z rzadka sprawy przyjemne, wywołujące

Nic nie jest tak łatwe, kolorowe, miłe jak próbują
nam to wmówić. Przez telewizję przestaje się dostrzegać piękno według szufladkowania zgodnie
z własnym rozumem. Pojmujemy to wszytko
w sposób, jaki oni nam prezentują. Oni ustalają
czy coś jest piękne, czy tez nie.

uśmiech, częściej wojny, zabójstwa, procesy, głupota ludzka.

Reklamy kształtują trendy dzięki swoim
prowokacjom. Telewizja jest dostępna dla
wszystkich, więc również oddziałuje na wszystkich. Plastyczne, wciąż kształtujące się umysły
młodych nie są tu wyjątkiem. Pozwalają zatrzeć
granice postrzegania między rzeczywistością,
a zawartą w ich przesłaniu fikcją.

Reklamy mają siłę. Od popadania w kompleksy po przepłacanie za produkt przez biednych
odbiorców. Producentów nie obchodzi konsument.
Ten świat kręci się wokół pieniędzy. Szeleszczących pieniążków, które można wyciągnąć z kieszenie każdego. A reklamy powodują, że z chęcią się
ich pozbywamy w dodatku z uśmiechem na ustach.

W „kolorowych pudełkach” mogą powiedzieć wszystko, prawdę, nieprawdę. Wszytko co
chciałbyś usłyszeć, 'jedynie' dla twojej rozrywki.
Dużo błahostek bałaganiących w głowach.

By zachować człowieczeństwo
W poprzednim numerze wspominaliśmy o tym, że dwie nasze koleżanki (Julka
Śmiech i Agnieszka Janczy) biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
„Płynąć pod prąd”.
Zgodnie z obietnicą opublikujemy obie prace wysłane na konkurs. W tym numerze
praca Julki. Zapraszamy do lektury—wspomnień o Janie Głąb—żołnierzu 6. Pułku
Strzelców Konnych.
Lubię odwiedzać babcię mojej przyjaciółki. Jej pokój zawsze
wypełnia magia wspomnień. Czasem miewam wrażenie, że
wchodząc tam, wsiadam do jakiegoś wehikułu czasu. Babcia Ireny lubi opowiadać. Robi to chętnie i nie ukrywa wtedy dumy z faktu, że jest córką „Gilgamesza Hektora Rolanda” i… Jana – człowieka, który „był wierny” i szedł… Niektóre z tych opowieści zostają ze mną jeszcze długo po
tym, jak ich wysłuchałam. Wracam do nich w moim pokoju.
Gaszę światło, przymykam oczy…
***
„A lato było piękne tego roku…”. Mam wrażenie, że widzę
rozległe wrzosowiska skąpane w słońcu września, tratowane końskimi kopytami 6. Pułku Strzelców Konnych. Zmobilizowano ich 1 września 1939 roku w Żółkwi, mieście założonym prawie cztery wieki wcześniej przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Mają za sobą wiele kilometrów wędrówki, ale stawili się, ruszyli jak mityczny Jazon po to, co najcenniejsze: „po złote runo” – po wolność.
Jan Głąb, niewysoki, szczupły, dwudziestosześcioletni mężczyzna o nienagannej posturze z dumą dosiadał konia. Już
wtedy, gdy mianowano go na stanowisko zastępcy dowódcy plutonu, wiedział, że ma „mało czasu trzeba dać świadectwo". Tak właśnie: ś w i a d e c t w o: odwagi, męstwa,
woli walki, umiłowania kraju i wolności. Ta świadomość
wypełnia całe jestestwo zastępcy dowódcy plutonu.
Przed musztrą, podczas szybkiej toalety porannej patrzy w
swoje odbicie w kawałku lustra, który nie wiedzieć, skąd się
wziął w obozie. Patrzy i powtarza sobie z dumą: „zostałem
powołany - czyż nie było lepszych”? Te słowa dodają mu
otuchy. Rozgląda się wokół… Rozległe wierzchowiny Roztocza Wschodniego w niczym nie przypominają rozległych
rodzinnych równin… Na moment przed oczami pojawiają
się bliskie sercu obrazy: smutne oczy matki i spracowane
ręce ojca rodzinny dom, złote ścierniska w Grodzisku… Jakaś ciepła fala uderza w jego serce. Tęsknota układa się

w słowa modlitwy: „Dziękuję Ci że stworzyłeś świat
piękny i bardzo różny” .

Starszy kapral Jan Głąb
(ze zbiorów rodzinnych)

Z modlitewnej zadumy wyrywają go słowa
„Żurawiejki”, które wyśpiewują żołnierze zebrani
na placu apelowym:
"Szósty" Strzelców w Żółkwi siedzi/i nad dolą
swą się biedzi./ Lance do boju, szable w dłoń ...”
Jan pręży się. Przecież ma do wypełnienia misję.
Nie czas na sentymenty! Jak rozkaz szumią mu w
uszach słowa: „wstań i idź/dopóki krew obraca w
piersi twoją ciemną gwiazdę”.
***
4 września dowództwo uznało, że pułk osiągnął gotowość bojową. Nocą strzelcy konni obsa-

Nie uciekł daleko. Jeszcze nie tym razem. 20 września
koła Rawy Ruskiej Jan i jego współtowarzysze wpadają
w ręce Niemców i zostają zabrani do niewoli. Do niewoli? Nie! Plutonowy Jan Głąb powtarza jak mantrę:
„ocalałeś nie po to aby żyć” w niewoli! Już tydzień później słowa zamienia w czyny: udaje mu się zbiec z transportu jeńców! Jest wolny na zniewolonej ziemi…

***
Długo trwała tułaczka do domu. Jan Głąb (wraz ze swoKsiążeczka wojskowa Jana Głąb (z pamiątek rodzinnych)

im przyjacielem z sąsiedniej wioski – P. Mąsiorskim)
wrócił do rodzinnego Grodziska. Nie, nie zaprzestał

dzili wschodni brzeg Warty w rejonie Popowa. Już nie
było czasu na poranną toaletę. Na długo przed świtem
5 września 1939 roku zaczęło się:łuny i wybuchy/
malowani chłopcy bezsenni dowódcy/plecaki pełne
klęski rude pola chwały/krzepiąca wiedza że jesteśmy –
sami”

walki. Już wkrótce rozpoczął służbę w Armii Krajowej.
Stał się łącznikiem na placówce numer siedem
w Grodzisku. Tu przyprowadzano nocą więźniów. Ukrywał ich –najczęściej w słomie
w stodole, a następnej nocy prowadził do placówki w
Spytkowicach. Przeprowadził lasem

Nie, Jana nie przerażała ta świadomość. Widział padających w boju kolegów. Widział, jak w ziemię ojczystą
wsiąkają krople braterskiej krwi. To był okrutny widok.
Tak, Jan bał się, że on będzie następny, ale z uporem
maniaka powtarzał sobie w duchu:
„idź wyprostowany wśród tych co na kolanach /wśród
odwróconych plecami i obalonych w proch” i…walczył.

z Grodziska do Spytkowic 300 więźniów. Wśród nich
byli Polacy, Żydzi, Austriacy, Jugosłowianie… Jan Głąb
ocalał „nie po to aby żyć”. Ocalał, by ocalać innych, by
codziennie swoim życiem dawać świadectwo człowieczeństwa. Wiedział doskonale, że aby je zachować w
tym okrutnym świecie, trzeba pamiętać o najważniejszej zasadzie: „Bądź wierny Idź”.

Dowództwo dostrzegło jego ofiarność. Już 6 września
na porannym apelu rozkazem dowódcy 6. Pułku Strzelców Konnych zostaje mianowany na plutonowego. To
zobowiązywało. Nowe siły wstępują w młodego plutonowego. Z jeszcze większym zapałem rzuca się w wir
walki, choć widzi, że „cmentarze rosną maleje liczba
obrońców”. Topniały szeregi pułku, który teraz toczył
już ciężkie walki odwrotowe. Ci jednak, którzy przeżyli,
walczyli dalej. Dotarli do Lwowa 15 września 1939 roku.
Miasto było oblężone i choć przybywały na pomoc nowe posiłki, nie udało się przerwać pierścienia wojsk
niemieckich.
Siedemnastego września 1939 wkroczyła Armia Czerwona. Plutonowy Jan Głąb dostał od dowództwa polecenie rozkulbaczenia koni i ucieczki na własną rękę. Jan
nie mógł w to uwierzyć. Więc jak to? Tak po prostu?
Koniec? Ucieczka? Czyżby „tylko sny nasze nie zostały
upokorzone” ? Nie było wyboru: rozkaz – rzecz święta...

Jan Kukuła, Jan Maciuszek – żołnierze AK z wizytą u córki
P. Jana Głąb po latach. Jednego z nich ukrywał ojciec P. Heleny

Dziś o naszych zainteresowaniach z nieco innej beczki. Bardziej...konkursowo. P. I. Łysek podsunęła pomysł udziału w
konkursie „Jestem szefową”. Nasza polonistka—P. S. Balonek zaopiekowała się chętnymi do udziału w konkursie uczennicami: Agnieszką Janczy, Aleksandrą Lejkowską i Kamilą Korecką. Pod jej opieką powstały prace konkursowe—prace,
w których autorki dzielą się swoimi pasjami, marzeniami i refleksjami. Dziś zapraszamy Was do lektury obszernych fragmentów jednej z prac—Kamili Koreckiej.

Nie zajmuję stanowiska. Działam.
Kim jestem...?
Jestem sympatyczną dziewczyną, nastolatką , Krakowianką,
mieszkającą w małej wiosce, przykładną jedyną córką mamy,
oczkiem w głowie taty, ukochaną siostrą dwóch braci,
i szczęśliwie urodzoną posiadaczką wojowniczego, przywódczego i kreatywnego charakteru.
Jaka jestem...?
Ufff... Ciężkie pytanie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że ludzie
w różny sposób odbierają moje zachowanie Na pewno jestem
osobą pozytywnie „nakręconą”, pełną energii i -takie odnoszę
wrażenie – pewnej charyzmy. Wszędzie mnie pełno. (…) Jestem otwarta na ludzi, nowe doświadczenia i szalone pomysły.
Uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych dla ludzi, którzy
chcą! Potrafię działać tam, gdzie inni potrafią tylko "gadać" Nie
lubię samoograniczania się, uważam, że życie jest za krótkie,
aby odkładać rozwijanie siebie na potem. Nie lubię stać w miejscu, toteż kreatywność to mój chleb powszedni. Nie znoszę
konfliktów. Hołduję zasadzie, że każdy człowiek – bez względu
na płeć- ma takie same prawa, potrzeby, możliwości i zawsze jeśli tylko chce- można znaleźć kompromis bez zbędnych podziałów i wzajemnego poniżania się.
Co robię...?
Działam! Taka już moja natura. Oczywiście, uczę się (jestem
uczennicą I klasy Technikum Gastronomicznego), a przy okazji… robię wiele ciekawych rzeczy. Jestem członkiem Samorządu Uczniowskiego, zastępcą przewodniczącego klasy, liderem grup projektowych w programach "Czas na zdrowie",
"Młodzi głosują", uczestniczką projektu "WF z klasą", przewodniczącą szkolnego kółka teatralnego, członkiem szkolnego
zespołu wokalnego, współredaktorką szkolnej gazetki… Jest
tego trochę! Dzięki temu nigdy się nie nudzę, ale też mogę codziennie doskonalić moje umiejętności organizatorskie, bo - co
tu ukrywać – nie lada sztuki wymaga ode mnie możliwość angażowania się w tak wiele przejawów życia szkolnego. (…)
Gdy jednak człowiek umie się dobrze zorganizować, potrafi
naprawdę wiele.
Kim chcę być...?
Z całą pewnością chcę być aktywną panią swojego losu, niezależną kobietą i pomocnym człowiekiem. Stanowisko kierownicze jest spełnieniem moich marzeń. Jako dorosłą kobietę widzę

siebie jako dyrektorkę Gminnego Ośrodka Kultury. To na pewno
jest moje miejsce! Dzięki pracowitości i mojej pasji mogłabym
wiele zdziałać dla innych, a przy tym w dalszym ciągu rozwijałabym siebie. W kierowanym przeze mnie Ośrodku Kultury wszyscy,
a szczególnie wiejskie kobiety mogłyby realizować swoje marzenia. Znalazłabym sposoby na to, by uświadomić tym kobietom ich
siłę i możliwości. Sprawiłabym, by stały się twórcze
i kreatywne, by zmieniały swoje życie. Jestem przekonana, że moje
działania pozwolą usunąć stereotypową "kurę domową" i twierdzenie, że kobieta nie nadaje się do kierowania innymi. Moim zdaniem
to właśnie kobiety powinny zajmować najwyższe stanowiska, bo są
wrażliwe i wyrozumiałe, co nie znaczy że nie mogą być stanowcze,
operatywne i konkretne. (…) W przypadku młodych na pewno
spełniłabym się jako dobra szefowa, jako lider, który nie tylko
„prowadzi ludzi tam, gdzie chcą iść.” Chciałabym być liderem wybitnym, a taki –jak twierdziła Rosalynn Carter, żona byłego prezydenta USA Jimmy'ego Cartera i pierwsza dama USA w latach 1977
–1981 – „prowadzi ludzi tam, gdzie niekoniecznie chcą iść, ale powinni tam być.”
Nie zapomniałabym również o naszych kochanych seniorach! (…)
Chciałabym zacząć wpajać ludziom prostotę szczęścia, które jest
zależne tylko i wyłącznie od naszego podejścia do życia! (…) Jest
tyle możliwości, by uczynić człowieka aktywnym, kreatywnym
i szczęśliwym! (…)
Kilka refleksji na podsumowanie...
Wspieranie dziewcząt i kobiet na każdym etapie ich życia musi
wpłynąć pozytywnie na nasze społeczeństwo. Pozwoli to ludziom
likwidować przesądy i negatywne nastawienie do indywidualizmu
kobiet. Słowo "Kobieta" przestanie być synonimem "domowej,
słabej i taniej siły roboczej", a stanie się symbolem siły, niezależności, kreatywności, działania i władzy. Najtrafniej ujął to Dag Hammarskjöld.
Jego myśl jest
moim życiowym mottem:
„Przywództwo
polega na działaniu, nie na
zajmowaniu
stanowiska.”

Tropicana Cup—Mikołajki 2015

Nasz miesięcznik stara się na
bieżąco śledzić osiągnięcia Jakuba Zielezińskiego (ucznia
naszej szkoły) i jego partnerki—Klaudii Goczał.
Ostatnio para ta wzięła udział
w Międzynarodowym Turnieju
Tańca Tropicana Cup w Mikołajkach.

To największe w Polsce wydarzenie taneczne,
które co roku skupia ponad 400 par z kilkunastu krajów m.in.: Polski, Włoch, Rosji, Ukrainy,
Niemiec, Litwy, Anglii, Mołdawii, Łotwy. W minionych edycjach „Tropicana Cup” tańczyły
takie renomowane pary jak: M. Malitowski i I.
Golczak, W. Kiszka i M. Garlicka, S. Surkov
i A. Melnicka, H. Derek i A. Piotrowska, oraz
inne mistrzowskie pary A. Ghigiarelli – S. Andracchio, S. Segatori – A. Sudol, M. Vescovo
– M. Törökgyörgy, Z. Plohl –T. Lahvinovich,
M. Dedik – A. Horvatova.
Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal to już
XV edycja tego wydarzenia. Corocznie w imprezie udział bierze prawie 1350 uczestników
z 27 krajów (m.in. Austria, Azerbejdżan, Czechy, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry i Włochy).
Jakub i Klaudia zajęli wysokie 5. miejsce
w 10 tańcach . Serdecznie im gratulujemy
i życzymy dalszych udanych występów!

Dzięki zaproszeniu, które otrzymaliśmy od P. Dyrektor Regionalnego
Ośrodka Kultury w Zatorze spędziliśmy niedzielne popołudnie w niepowtarzalnej atmosferze.
Świetnie bawiliśmy się przy dźwiękach zespołu Sari Ska Band. W 2013
roku grupa ta nagrała singiel
z filipińczykiem Conrado Yanezem,
laureatem drugiego miejsca, pierwszej edycji "Must Be The Music",
w tym samym programie w 2014 roku zespół występuje osobiście przechodząc do półfinału wynikiem 3x
TAK, otrzymuje nagrodę za najlepszy występ pierwszego odcinka .
Ich muzyka to mieszanka takich stylów jak ska, reggae, rocksteady
i swing.
Było naprawdę.... czadowo!

Życie nastolatka nie jest łatwe. Nauka w szkole,
obowiązki domowe, ciągłe pytania dorosłych o
plany na przyszłość…Młody człowiek nie ma lekko! Doskonale wie o tym także Zoe Sugg, która w
swojej debiutanckiej powieści „Girl Online” opisuje
w zabawny i poruszający sposób problemy współczesnych nastolatków.
Pod nickiem Girl Online Penny dzieli się na blogu
najskrytszymi myślami o przyjaźni, chłopcach,
szkolnych dramatach, swojej szalonej rodzince i
atakach paniki, które skutecznie komplikują jej
życie.
Sięgnij po tę niesamowitą książkę Zoe Sugg, czyli
Zoelli . Naprawdę warto!

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

