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Drodzy Czytelnicy, wraz z pierwszym, w obecnym roku szkolnym,  

numerem  „HERMESA” życzymy Wam wielu sukcesów  

 

 

 

 
W   TYM   NUMERZE 

 

Powrót z wakacji                                                    Czas na felieton 
Kulinarne zmagania                                               Kącik języka niemieckiego 
Noc pełna wrażeń                                                    Poradnia językowa 
Pamiętamy – czyli 11 Listopada                            Czytać, nie czytać? Czytać! 
 



Wracamy z wakcji – czyli 
nowy rok szkolny  

przed nami            
 

Po dwumiesięcznym okresie wakacyjnym spotkaliśmy się wszyscy razem.  
Z uśmiechem na twarzy powitaliśmy nauczycieli oraz koleżanki i kolegów.  

 
W ostatnim tygodniu sierpnia skupiliśmy się na przygotowaniach do krótkiego apelu  
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2015\2016. Wraz z kolegami przedstawiliśmy 
nasze oczekiwania względem szkoły. Chcieliśmy, aby wakacje trwały  
10 miesięcy, a lekcje 10 minut...    
Ale to raczej niemożliwe.  

 
Nie mogliśmy zapomnieć także o historycznym 
wydźwięku daty 1.09.1939 r. W tym dniu Niemcy 
hitlerowskie zaatakowały Polskę, rozpoczynając 
 II wojnę światową. To wydarzenie uczciliśmy 
minutą ciszy, aby okazać szacunek wszystkim 

poległym.  
 

Po uroczystym rozpoczęciu roku wraz z wychowawcami 
przeszliśmy do klas. Omówiliśmy kilka spraw 
organizacyjnych, zapoznaliśmy się z planem lekcji  
i pojechaliśmy do domu, aby przygotować się na kolejny            
                                                        dzień - pierwszy dzień nauki. 

 Alicja Bednarz (kl.II TOT) 
 

                                             



WIELKIE  ZATORSKIE  ŻNIWA  KARPIOWE 
 

 

Dnia 20 września 2015 r. w Podolszu odbyły się Żniwa Karpiowe, w których uczniowie WZS 
wzięli udział. Reprezentowaliśmy naszą szkołę w konkursie grillowania karpia. Paulina 
Osowska i Kamila Korecka chciały podbić serca jury swoim karpiem w trzech odsłonach. 
Dzięki swoim staraniom, umiejętnościom i pracy zajęły 
4 miejsce. Reprezentanci naszej szkoły – Łukasz 
Kajdas, Marcin Matusyk i Łukasz Stokłosa z wielką 
przyjemnością kosztowali specjałów regionalnych kół 
gospodyń wiejskich. Wszystko im bardzo smakowało. 
Nasz fotograf Paweł Stokłosa nie mógł się przestać 
zachwycać ilością barwnych potraw i wystrojem całej 
imprezy. Robił zdjęcia jak prawdziwy natchniony 
artysta. Wszyscy nasi uczniowie byli pod skrzydłami 
naszych niezastąpionych nauczycieli. Pani Katarzyna 
Kozak szczególnie zadbała o utalentowane kucharki. 
Pani Izabela Łysek oraz Pan Krzysztof Dudek czuwali 
nad naszymi smakoszami, a Pani Marta Mrowiec 
towarzyszyła naszemu artyście. Ogólna atmosfera 
była bardzo przyjazna, duża ilość zabawy, koloru  
i śmiechu zapewniła nam naprawdę miło spędzony czas. Czekamy na kolejne wyzwania!  

                                                                                             Kamila Korecka  (kl. II TŻ) 

 

                   

  



 
Noc inna  

niż wszystkie! 
 

 
 
 

Nasze wrażenia - okiem UCZNIA i NAUCZYCIELA… 

 

25 września udaliśmy się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński - na Noc Naukowców. 
Około godziny 14:00 byliśmy już w autobusie i zaraz po sprawdzeniu obecności 

wyruszyliśmy w godzinną 
drogę. Po przyjeździe na miejsce 
wszyscy razem udaliśmy się na 
wykład, w czasie którego zostały 
zaprezentowane doświadczenia 
chemiczne.  
Myślę, że każdemu się spodobał, 
ponieważ był bardzo ciekawy  
i zaskakujący. Następnie 
mieliśmy czas wolny, by móc 
pójść na wykłady, które nas 
interesują. Był bardzo duży 

wybór, ja wybrałam „Pokaz drukarki 3D” oraz "Matematykę bez matematyki". Około 
godziny 23:00 udaliśmy się w drogę powrotną. Mnie osobiście bardzo podobała się ta 
wycieczka i wszystkim ją polecam. Mam nadzieję, że za rok znów pojedziemy.  

                                                                                             

                                                                                                     Alicja Bednarz (kl. II TOT) 



Jak piękna i tajemnicza może być fizyka przekonali się uczniowie podczas pierwszego 
wydarzenia z zaplanowanej listy - Małopolskiej Nocy Naukowców 2015.  
 
Pokaz doświadczeń fizycznych na auli Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął przygodę z nauką. Po przełamaniu 
problemów technicznych z mikrofonem, w sali pękającej w szwach jak na koncercie 
muzyki rozrywkowej, pan dr Marek Głąb zaprezentował krzywą najszybszego spadku, 
problem poruszany i pozytywnie rozwiązany  u końca siedemnastego wieku.  

 

Kolejne doświadczenie 
wywołało aplauz wśród 
widzów. Jak Alicja w 
Krainie Czarów, rosnące 
ciastko „Napoleon”  w 
pozbawionej ciśnienia 
atmosferycznego bańce 
uświadomiło naszym 
uczniom, jaki ciężar 
codziennie przenosimy na 
naszych barkach. Każde 
następne doświadczenie 
potęgowało napięcie oraz 

wybuchy oklasków. Dlaczego tak a nie inaczej przebiegały doświadczenia? 

 

 
W ścisły i naukowy sposób mogła 
odpowiedzieć na to pytanie tylko 
królowa. Wydział Matematyki i 
Informatyki był najlepszym miejscem 
do odpowiedzi na postawione pytania. 
Rozpoczęliśmy od modnego na dzień 
dzisiejszy tematu „Matematyczne 
skandale”, czyli historie czasem 
bardzo sensacyjne. Wykład okazał się 
nie tak skandaliczny, jak się 
zapowiadał. Dowiedzieliśmy o 
niedocenionej roli kobiet w 
matematyce, dlaczego matematycy  nie dostają nagrody Nobla oraz kto, za co dostał i lub 
nie dostał najważniejszej nagrody w matematyce - medalu Fieldsa.  



Po wykładzie ruszyliśmy podziwiać nowinki współczesnej nauki. Pokaz druku 3D, 
sterowanie Quadrocopterem za pomocą smartphona czy możliwości sensora Kinect 
znanego z konsoli do gier. Ciekawie zapowiadający się wykład „Matematyka bez 
matematyki„ - poświęcony rozwiązywaniu zadań, których rozwiązanie nie wymaga 
znajomości wyrafinowanych pojęć i twierdzeń, ale wymaga nieszablonowanego 
pomysłu, zawiódł trochę naszych uczniów.  

 

Podczas oczekiwania na ostatnie zaplanowane przez nas wydarzenie, zwiedzaliśmy 
wydział, uczestnicząc w warsztatach i konkursach przygotowanych przez studentów.  

Praktyczne zastosowanie 
sztucznej inteligencji – 
Machine Learning był 
ostatnim akcentem naszej 
nocy spotkania z nauką. 

 

 Mamy nadzieję, że kilka 
godzin spędzonych na 
wykładach, warsztatach, 
pokazach pobudziło naszych 
uczniów do myślenia  
i złamało stereotyp na temat 

nauki przedmiotów ścisłych. Za rok znowu kolejne spotkanie z nauką, może już na innej 
uczelni. 

 
                                                                                                               

mgr Krzysztof Dudek 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pochylenie głowy i zapalenie znicza na grobie nieznanego żołnierza jest dzisiaj 

najpełniejszym wyrazem wdzięczności za odzyskaną wolność i niepodległość ojczyzny. 

Trzeba bowiem pamiętać – jak pisał Jan Nowak-Jeziorański – iż dzień 11 listopada 1918 był 

tryumfem nie tylko tych, którzy upojeni szczęściem, własnymi oczyma oglądali wschodzące 

nad Polską słońce wolności, ale także tych, którzy dnia tego nie doczekawszy zmarli w 

mrokach niewoli. Było to wspólne zwycięstwo wszystkich, których nie zdołały złamać ani 

klęski powstańcze i obojętność świata, ani szubienice Murawiewów i próby rusyfikacji 

Apuchtinów, ani ustawy specjalne i Kulturkampf  Bismarcka, ani wreszcie oportunizm ludzi 

małej wiary, którzy w imię fałszywego realizmu nawoływali do pogodzenia się z niewolą. Z 

tego też względu na każdym pokoleniu ciąży obowiązek przekazywania patriotyzmu jako 

nauki i pamięci o tym co było, a także odpowiedzialności za to co będzie.  

Zgodnie z powyższą myślą dnia 10 listopada 2015 roku w Wielozawodowym Zespole 

Szkół w Zatorze odbył się apel upamiętniający dzień, w którym Polska odzyskała upragnioną 

niepodległość. Myślą przewodnią artystycznych dokonań stały się słowa znanej piosenki 

Sławy Przybylskiej, Gdzie są chłopcy, gdzie dziewczęta z tamtych lat..., pozwalające po raz 

kolejny podkreślić, iż dzisiejsza wolność jest wynikiem odwagi tych, którzy nie wahali się 

walczyć o istnienie i dobro ojczyzny. Podniosłość chwili podkreśliły także piękne wiersze 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, które w ustach uczniów  na nowo wyraziły tęsknotę i 

pragnienie doświadczania, przez minione pokolenia, szczęśliwych dni. Ponadto każdy z 

obecnych mógł choć na chwilę poczuć atmosferę dawnych lat dzięki starannie 

przygotowanym strojom aktorów i scenografii przywołującej wygląd międzywojennej 

kawiarni. Dopełnieniem uroczystości stało się złożenie kwiatów, jako symbolu naszej pamięci 

i czci, w dniu 11 listopada 2015r. przed mogiłą zmarłych żołnierzy w pierwszej wojnie 

światowej. 

Wierzymy, że ten wspólnie spędzony czas pozwoli nam na nowo zrozumieć potrzebę 

brania odpowiedzialności za dobro i przyszłość Ojczyzny. Bo jak pisze, wspomniany już 



wcześniej Jan Nowak-Jeziorański, największą zdobyczą dwudziestolecia było wychowanie w 

wolnej Polsce wspaniałego pokolenia, które próbę krwi i ognia przeszło w latach drugiej 

wojny światowej. Po wojnie, gdy Polską znowu zaczęli rządzić ludzie podporządkowani obcej 

woli a szkoła i środki masowego przekazu służyć zaczęły doktrynie narzuconej siłą z zewnątrz 

- to pokolenie stało się z kolei prawdziwym wychowawcą i nauczycielem tych, którzy urodzili 

się w Polsce Ludowej. W sztafecie generacji pochodnia nie wypadła z rąk - przekazano ją 

dalej[...]. 

mgr Sylwia Przejczowska 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



                         The  EARTH  without  ART  

                                                                                 is just EH… 

 
 

Sztuka jest wyjątkową dziedziną naszego życia. Ukazuje, jak odbieramy świat, jak czujemy – 
te spostrzeżenia i emocje przybierają postać materialnych, artystycznych dzieł. Wykorzystanie 
swych talentów dla tworzenia ma zbawienny wpływ na odbiorców. Konsumenci są 
zachwyceni filmem Tarantino, rzeźbą Leonarda, fotografiami Annie Leibovitz czy Słowikiem 
Bukowskiego. Korzystamy ze sztuki nie dlatego, że to zabawne, lecz dlatego, że jesteśmy 
ludźmi, a ludzie wypełnieni są pasją. Muzycy, architekci, malarze, fotografowie, rzeźbiarze, 
aktorzy - kim byliby, nie mogąc spełniać swoich pasji? Nie oddawać się czemuś  w pełni? 
Każdy z nich znalazł coś, co daje mu radość, poświęcił kawał życia, by rozwijać się w danym 
kierunku. Wartościowy człowiek, to człowiek z pasją. Artyści pobudzają naszą wrażliwość, 
mniej logiczną część – robią to poprzez  prywatne wizualizacje świata, poprzez prezentację 
tego, co przeżyli, zrozumieli lub ujrzeli w innym  świetle.   Wierzę w używanie piosenek, 
obrazów czy poezji do powiedzenia pewnych rzeczy.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Czas na felieton… 
 Agnieszka Janczy 



A czym dla każdego z nas jest piękno?  To kwestia dyskusyjna. 
Pewne w tym temacie jest jedno: jest ono dla nas bardzo znaczące, gdyż jest wyjątkowe - 
podnosimy je do rangi sztuki. Obecnie jednak piękno w procesie estetyzacji rzeczywistości 
wyszło poza sztukę, a dla niej samej nie jest już tylko wartością wyróżniającą, ale nawet nie 
jest niezbędne. Funkcjonalność  nawet nie stanowi jej istoty. Dzieła sztuki to także bardzo 
zyskowny biznes. Pieniążki rządzą jednak  światem, panie artysto. Najbardziej przyciąga to, 
co kontrowersyjne.  Millie Brown np. maluje kolorowymi wymiotami, a względnie najlepsze 
teledyski to te z największą ilością erotyzmu. Artyści w różny sposób stymulowali swą 
świadomość, gdy inaczej widzieli świat, często stwarzali swe największe dzieła.  
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
  Świat bez sztuki straciłby swą wartość. Jak wyrażalibyśmy siebie? Ukazywali drugie 
dno - nawet z pozoru prostych rzeczy? Artystą może być absolutnie każdy, bez względu na 
stopień profesjonalizmu. Sztuka dla każdego oznacza coś innego, dla jednych 
jest nią Picasso lub Monet, a dla innych szczytem piękna jest jeleń na 
rykowisku nieznanego artysty albo pluszowe zasłony z chwościkami. 
Ważne jest to, byśmy na swój sposób obcowali ze sztuką, dostrzegali jej wartość. Wcale 
nie musimy rozumieć sztuki przez wielkie "S". Nie musimy też zgadzać się  
z powszechnymi opiniami na temat znanych nam tekstów kultury. Dlaczego? Ponieważ 
sztuka nie wymaga jednogłośnej interpretacji. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ort:  polnische Wälder  
Termin:  vom ersten bis neunten August  
Anreise: mit dem Feuerwehrauto 
Übernachtung:  Zelt 
Aktivitäten:  klettern, wandern, Feuer löschen  
Kosten:  500 PLN pro Person  
 

Sommerferien 
Feuerwehr - Lager 

 
 

Wakacje za nami, lecz przed nami kolejne miesiące pełne 
przygody z nauką j.niemieckiego. We wrześniu uczennice z 

grupy rozszerzonej przygotowały multimedialne oferty 
obozów wakacyjnych.  

Wortschatz: 

der Ort –miejsce                                 die Aktivitäten- czynności 

der Termin- termin                            die Kosten- koszty 

die Anreise- przyjazd                         die Übernachtung -nocleg  

 

Oferta obozu strażackiego 
przygotowana przez uczennicę Sylwię 
Tyrybon  

Oferta obozu zimowego przygotowana 
przez uczennicę Karolinę Gleń.  



 

 
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 
 

Dnia 26.09.2015r. wybraliśmy się do 
krakowskiego instytutu nauki języka niemieckiego 
Goethe-Institut, aby rozwijać swoje językowe 
umiejętności poprzez aktywny udział w 
prowadzonych tu zajęciach. 
            Skład naszego zespołu, pod opieką pani mgr 
Izabeli Łysek,  wyglądał następująco:  

 

Mateusz Krupa, Filip Fleran, Dawid Domagala 
i nasza rodzynka -  Kamila Korecka.  
 Pierwszym zadaniem sprawdzającym 
naszą wiedzę było odnalezienie konkretnych 
miejsc w Krakowie. Następnie 
prezentowaliśmy nasze wiadomości na temat 
państwa niemieckiego, które sukcesywnie 
wykorzystywaliśmy w czasie układania 
domina, puzzli czy gry planszowej. Po 
przejściu do kolejnej sali, w czasie zabawy 

ruchowej, uczyliśmy się nowych słówek - było to niezwykle ciekawe doświadczenie . 
Później pracowaliśmy w grupach przy układaniu obrazków, dzięki czemu mogliśmy poznać 
wielu nowych ludzi. Ponadto Pani prowadzącą zajęcia uświadomiła nam, że nauka języka 
niemieckiego jest naprawdę ważna i potrzebna. To dzięki niej wielki świat staje się nam 
bliższy i mniej przerażający. 

 Jestem przekonana o tym, że takie zajęcia niosą ze sobą wiele korzyści, dlatego mam 
nadzieję, że w przyszłym roku razem z nami wybierze się więcej osób – do czego już teraz 
serdecznie namawiam!!! Pamiętajcie o tym, że nauka też może być zabawą !!! 

Uczennica klasy II. TŻ - Kamila Korecka 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                      

                                                                                A niechaj narodowie wżdy postronni znają,  

                                                                                         iż Polacy nie gęsi,  iż swój język mają. 

                                                                                                                                                      Mikołaj Rej 

 

 
Drogi Czytelniku! 

 

 To jak wygląda dzisiaj nasz język ojczysty w gruncie rzeczy zależy od nas samych.  

I pomimo tego, że uznaje się w językoznawstwie znaczący wpływ powszechnie stosowanych 

form, to jednak trzeba pamiętać o tym, aby nie rozgrzeszać każdego zachowania językowego 

bezrefleksyjnym stwierdzeniem: „Przecież wszyscy tak mówią”. Wręcz przeciwnie, trzeba 

zadawać sobie takie pytania jak: W jaki sposób tłumaczy się poprawność danej formy? Jaką 

frekwencję ma dana forma w porównaniu z inną, z którą rywalizuje? W jakich sytuacjach jest 

używana? Prawda, że nie zawsze umiemy odpowiedzieć na takie pytania, dlatego 

uruchamiamy naszą szkolną poradnię językową, której zadaniem będzie wskazywać  

i korygować najczęstsze błędy językowe. 

 

 Naszą językową przygodę zaczynamy od tego, że nadal „płeć brzydka” mówi 

poszedłem, a „płeć piękna” poszłam. Ponadto zwracamy baczną uwagę na wymowę 

wyrazu wziąć, często pisanego    i wymawianego jako wziąść (co jest błędem) oraz 

pamiętamy o tym, że muzykę włączam lub  wyłączam, a nie wyłanczam czy włanczam. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Z książką za pan brat! 

 
 

 

 

 

 

„HERMES” — miesięcznik WZS w Zatorze redaguje zespół w składzie:  
Alicja Bednarz, Kamila Korecka, Agnieszka Janczy, Paweł Stokłosa 

Opiekunowie: 
mgr Sylwia Przejczowska, mgr Marta Mrowiec 

 

 



 

 

 


