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WRZESIEŃ 2016

W tym numerze:









zaczynamy nowy rok szkolny
2016/2017,
pamiętamy o 77 rocznicy
wybuchu II wojny światowej,
aktywizujemy swój umysł do
przedsięwzięć matematycznych
i nie tylko …,
przygotowujemy się do
Erasmusa+,
uczestniczymy w szalonych
podróżach pana M.,
zachęcamy do czytania poezji,
promujemy szkołę.

ERASMUS+ ERASMUS+ ERASMUS+ ERASMUS+ ERASMUS+

SŁOWEM WSTĘPU…
Właśnie trzymasz w ręku pierwszy numer naszego niezależnego miesięcznika w
roku szkolnym 2016/2017. Cieszymy się, że kolejny raz będziemy mogli razem z Tobą i
dla Ciebie z kronikarską dokładnością zapisywać wspólnie przeżywaną rzeczywistość,
„łagodzić” trud męki szkolnej, chwalić się Twoimi sukcesami.

Mamy nadzieję, że i w tym roku nas nie zawiedziesz!!!
Czekamy z utęsknieniem na Twoje propozycje nowych działów, tematów, które nękają
Twoją duszę, LITERACKIE SŁOWO, ARTystyczne dokonania, prezentacje ZAWODOWYCH
umiejętności, SPORTOWE osiągnięcia…

Pamiętaj, że RAZEM z Tobą chcemy tworzyć nowy rok szkolny!
REDAKCJA

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
2016/2017
77 rocznica wybuchu
II WOJNY ŚWIATOWEJ

I

zaczęło

się…

Ponownie

stawiliśmy się w dniu 1 września 2016r. w
murach naszej szkoły, by uroczyście
rozpocząć nowy rok szkolny 2016/2017.
Zebranych uczniów przywitała nowa pani

W tym dniu nie zapomnieliśmy

dyrektor Marta Bies, która w swoim

także uczcić 77 rocznicy wybuchu II

przemówieniu

wojny światowej. Nie zapomnieliśmy, bo

nakreśliła

priorytety

działalności szkoły, życząc jednocześnie

wiemy, że

uczniom

czasie

oraz

gronu

pedagogicznemu

wielu sukcesów i wytrwałości.

pamięć o tym tragicznym

jest

naszym

obowiązkiem

i

współczesnym wyrazem patriotyzmu. Pan

Nie mamy wątpliwości, że będzie

Krzysztof

Dudek

to dobry czas… Czas, w którym nauka i

historyczny

wzajemna

obecność

zdobywać

nowe

przypomniał

wymiar

tamtych

nam
dni,

pozwoli

nam

podkreślając jednocześnie fakt, iż nasza

umiejętności

oraz

wolność

jest

wynikiem

bezgranicznej

doskonalić to, co już znane. Wierzymy, że

miłości do ojczyzny tych, dla których

i tym razem każdemu z nas uda się

Polska była cenniejsza niż życie.

odnaleźć swoje Westerplatte – cel dążeń,
marzeń, pragnień.
Miła moja, kochana. taki to mroczny czas.
Ciemna noc, tak już dawno ciemna noc, a bez
gwiazd,
po której drzew upiory wydarte ziemi - drżą.
Smutne nieba nad nami jak krzyż złamanych rąk.
Głowy dudnią po ziemi, noce schodzą do dnia,
dni do nocy odchodzą, odchodzi czas we snach.

Krzysztof Kamil Baczyński

Z życia szkoły

WIELKIE

ZATORSKIE

ŻNIWA KARPIOWE
Nawet brzydka pogoda nie
pozwoliła zepsuć corocznej rywalizacji
szkół
gastronomicznych
w
mistrzostwach przyrządzania potraw z
naszej lokalnej chluby - karpia
zatorskiego.
W niedzielę 18.09.2016 podczas
Wielkich Zatorskich Żniw Karpiowych
stanęło do konkursy sześć szkół
gastronomicznych.
Wielozawodowy
Zespół Szkół w Zatorze reprezentowany
był przez Łukasza Milowskiego i
Michała Jarnota, uczniów II i III klasy
Kucharz ZSZ WZS w Zatorze. Pod opieką
pani Justyny Paluchowskiej przyrządzili
KARPIA Z PIEKŁA RODEM, czyli
grillowaną roladę karpiową ze świeżymi
liśćmi szpinaku oraz szynką parmeńską
w bukiecie pomidorowo-paprykowym.
Ponadto program tegorocznej
imprezy został wzbogacony występem
grupy Węgrów z Berekfurdo i Słowaków
z Bojnic. Uczestnicy spotkania nie mogli
także narzekać na burczenie w brzuchu,
gdyż stoły uginały się pod ciężarem
lokalnych przysmaków, przyrządzonych
w większości przez Koła Gospodyń
Wiejskich.

PIKNIK ZE SZWAJCAREM
W dniu 17.09.2016r. nasza szkoła
aktywnie włączyła się w organizację lokalnej
imprezy pod nazwą PIKNIK ZE SZWAJCAREM.
Tym razem na naszych stołach nie zabrakło
szwajcarskiej czekolady falami wypływającej z
fontanny, szwajcarskich serów podanych na
zimno i na gorąco, czekoladowych muffin,
naleśników oraz karpia serwowanego wprost z
patelni. Zapach i smak przyciągał do nas wielu
uczestników…, ale nie sposób się temu dziwid,
gdyż za kuchennym blatem stanęła odważna
drużyna I KLASY TECHNIKUM ŻYWIENIA I
USŁUG GASTRONOMICZNYCH!

Z życia szkoły

PRAKTYKA W NIEMCZECH
MOŻLIWOŚCIĄ POSZERZENIA NASZYCH PERSPEKTYW ZAWODOWYCH
W terminie od 1.09.2016r. do 31.08.2017r. Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze będzie realizował projekt
pt. „Praktyka w Niemczech – możliwością poszerzenia naszych perspektyw zawodowych”, który jest
dofinansowany w wysokości 66 742 EUR z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1:
Mobilnośd edukacyjna. Partnerem projektu jest firma Vitalis GmbH z siedzibą w Schkeuditz.
Głównym celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności oraz kompetencji zawodowych i
językowych 28 uczniów Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze, które w przyszłości zwiększą szansę na
znalezienie pracy odpowiadającej ich oczekiwaniom. Ponadto zagraniczny pobyt i odbycie staży w niemieckich
firmach umożliwi uczestnikom poznanie międzynarodowego środowiska, ukaże potrzebę nauki języków obcych,
a także pozwoli nabyd kompetencje międzykulturowe, wyrażające się poprzez otwartośd i tolerancję wobec
odmienności kultur. Należy również podkreślid, iż realizacja projektu podniesie jakośd 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.
W ramach projektu odbędą się w dniach od 29.01.2017r. do 25.02.2017r. czterotygodniowe staże w Niemczech
dla 28 uczniów Wielozawodowego Zespołu Szkół, kształcących się w kierunkach: technik mechanik, technik
informatyk, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Każdy z uczniów po
odbytej mobilności otrzyma Europass- Mobilnośd – dokument stanowiący potwierdzenie kompetencji
zdobytych za granicą oraz certyfikaty wydane przez organizację przyjmującą i wysyłającą. Dodatkowo uczniowie
przed wyjazdem będą uczestniczyd w zajęciach językowo – kulturowo – pedagogicznych, które pomogą im
lepiej przygotowad się do mobilności. Podczas zajęd z zawodowego języka niemieckiego uczestnicy poznają
słownictwo branżowe w danym zawodzie (w zależności od grupy) oraz słownictwo związane z komunikacją w
życiu codziennym. W ramach wsparcia kulturowego zostaną przedstawione najważniejsze informacje na temat
kultury, tradycji i obyczajów w Niemczech. Ponadto zaproszeni na spotkanie uczniowie, którzy realizowali
projekt pt. „Perspektywy zawodowe- znajdź pracę z niemieckim”, opowiedzą o swoich wnioskach
wypracowanych w ramach projektu na temat rynku pracy w Polsce i Niemczech. Zajęcia z pedagogiem
umożliwią uczniom wzajemne poznanie się, wzmocnią poczucie własnej wartości oraz przygotują się do
kilkutygodniowego rozstania z bliskimi. Uczestnikom zostaną przedstawione sposoby radzenia sobie w
sytuacjach stresowych, zasady i techniki umożliwiające łatwiejszą adaptację w nowym miejscu oraz
podstawowe elementy autoprezentacji, która pozwoli im konstruktywnie nawiązywad kontakty z
przedstawicielami różnych narodowości. Dodatkowo uczniowie będą uczestniczyd w zajęciach, podczas których
zostanie im zaprezentowane Europass- CV – narzędzie umożliwiające tworzenie Curriculum Vitae według
europejskich standardów. Przed wyjazdem koordynator projektu zaprosi uczestników i ich rodziców na
spotkanie mające na celu przedstawienie podstawowych założeo i zasad projektu oraz programu Erasmus+.
Każdy z uczniów podpisze umowę, porozumienie o programie zajęd oraz zobowiązanie do zapewnienia jakości
mobilności ECVET.
Udział w projekcie jest bezpłatny - uczestnikom zostanie zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, podróż do
Niemiec i powrót, przejazdy lokalne podczas pobytu, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki oraz ubrania
robocze i rozmówki polsko – niemieckie, sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Uczniom podczas wyjazdu
będzie towarzyszyd 2 opiekunów – pracowników WZS w Zatorze.
Rekrutacja do projektu odbędzie się od IX do X 2016r. – konkretna data i zasady zostaną ogłoszone na stronie
internetowej WZS oraz w punkcie informacyjnym „Kącik Erasmusa”, stworzonym w budynku szkoły.
Wszelkich informacji na temat projektu i rekrutacji udziela pani Izabela Łysek – koordynator projektu.
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WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE

Witam wszystkie ścisłe oraz oczywiście te nieścisłe, ale kreatywne
umysły w nowym roku szkolnym. Chciałbym wam przedstawid działania
zaplanowane na rok 2016/2017. Mam nadzieję, że aktywnie włączycie się w
poznanie trudnej, jednakże pięknej królowej bez Nobla.
W tym roku proponuję wam uczestnictwo w trzech konkursach
matematycznych: w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotów ścisłych Sowa
matematyczna, w międzynarodowym konkursie matematycznym Pangea
oraz zapewne znany wszystkim Kangurze matematycznym. 14 marca
zorganizujemy święto liczby π. Liczę na waszą pomoc w organizacji tego
wydarzenia, ponieważ nie mam jeszcze sprecyzowanych pomysłów. W
kwietniu, w czasie obchodów Świtowego Dnia Ziemi, metodami starożytnego matematyka Eratostenesa
zmierzymy obwód Ziemi.
Ponadto, kiedy ten tekst trafi do waszych rąk, będzie już uruchomiony (mam nadzieję) szkolny portal
edukacyjny. Nauczyciele będą tam umieszczad dodatkowe materiały do zajęd, linki do interesujących stron
internetowych, a w przyszłości planujemy sprawdzanie wiedzy na tym portalu.
Z koocem września rusza Szkolna Liga Matematyczna. W każdym miesiącu skupimy się na rozwiązaniu
czterech nietypowych problemów matematycznych, w większości nie wymagających stosowania
zaawansowanych twierdzeo oraz pojęd. Oceniane będzie nie tylko rozwiązanie, ale też jego oryginalnośd oraz
prostota. Rozwiązania zadao będą przyjmowane do ostatniego tygodnia każdego miesiąca. W czerwcu
planowany jest finał w z nagrodami. Zachęcam wszystkich do udziału. Poniżej przedstawiam problemy na
październik:
1. Pole prostokąta ACSP wynosi 600 cm2 a pole kwadratu EDUL wynosi
75 cm2. Ile wynosi pole pokolorowanej części?

2. Każdy symbol w powyższym działaniu oznacza pewną cyfrę.
Podaj wynik tego działania.

3. 48 kowali ma za zadanie podkud 60 koni. Każdy z nich potrzebuje 5 minut na jedna podkowę. Jaki jest
najkrótszy czas wykonania tego zadania? (Uwaga: W czasie podkuwania koo nie może stad na dwóch nogach)
4. Spotkało się dwóch znajomych po kilkunastu latach.
- Co się zmieniło u ciebie? (pyta pierwszy.)
- Mam trojkę dzieci.
- Ile mają lat?
Mężczyzna chcąc sprawdzid błyskotliwośd swojego kolegi odpowiada:
- Iloczyn ich lat wynosi 36. Czy wiesz już ile mają lat?
- Nie jestem w stanie tego stwierdzid, mam za mało danych.
- Suma ich lat wynosi tyle ile jest okien w budynku za twoimi plecami.
- Wciąż mam za mało danych!
- Ach, zapomniałem. Najstarsze z nich ma zielone oczy.
- Dziękuję. Teraz już wiem ile lat mają twoje dzieci.
A czy ty wiesz, ile lat mają dzieci?

Cogito ergo sum

K.D.

[PORADNIA JĘZYKOWA]

[Wybierz datę]

E-mailowe savoir-vivre…
Kochani Uczniowie,
pisząc maila do obcej osoby, nauczyciela, nie wypada używać formy WITAM. W
kontaktach oficjalnych najwłaściwsze są zwroty: Szanowny Panie, Szanowna Pani, Szanowni
Państwo, które świadczą o szacunku wobec adresata.

PESEL…jak odmieniać?
PESEL to Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, stąd odmiana będzie
następująca: W jego PESEL-u musiał być jakiś błąd.
Z moim PESEL-em miałem wiele problemów.

ENGLISH IS FUN

ENGLISH IS FUN

ENGLISH IS FUN

Do the crossword and deliver the result to your ET (English teacher) till 14th October.
You won't regret!

Cogito ergo sum

przychylnych

Polakom

paostw,

dlatego

spodziewałem się wielu rezultatów – i się nie
zawiodłem. Naniosłem adresy na mapę i przy
okazji zwiedzania pytaliśmy o możliwośd

SZALONE

zaparkowania auta na posesji. Już przy
pierwszym spotkaniu w Domu Polskim w

PODRÓŻE *cz.II]

Budapeszcie okazało się, że trafiliśmy w samo
serce

Do Budapesztu

dojechaliśmy

nad

uroczystych

obchodów

Święta

Niepodległości – ba, niektórzy sądzili, że

ranem, po drodze pokonując Karpaty z

przyjechaliśmy

kilkoma krótkimi przystankami – zgodnie z

reprezentacyjnym na specjalne zaproszenie!

zasadą „dla każdego coś miłego”. Ja chciałem

Biało-czerwona atmosfera tak szybko sprzyjała

odwiedzid stadion w Rozomberoku, znajoma

zawieraniu znajomości, że dostaliśmy zgodę

wiadukty na granicy węgiersko-słowackiej i tak

nie

dalej. Po dojechaniu na obrzeża miasta

zamkniętym parkingu, ale także możliwośd

ucięliśmy

stacji

korzystania ze stołówki (bigos stracił w

benzynowej, po czym przystąpiliśmy do

oczach…) i prysznica, czym zachwycone były

planowania najbliższych dni w oparciu o

zwłaszcza dziewczyny. Jestem przekonany, że

prosty

otrzymalibyśmy i ofertę noclegu, ale po prostu

krótką

drzemkę

na

przewodnik.

Zwiedzenie

poszczególnych atrakcji to jedno, ale najpierw

tylko

na

w

spanie

charakterze

na

wewnętrznym

nie było miejsc.

trzeba pomyśled o jedzeniu i noclegu, to

Nocleg jest i żołądki pełne, więc nie

podstawa. Potrzeby żywieniowe załatwiliśmy

ma na co czekad. Jedna z najpiękniejszych

opisanym

europejskich stolic nad Dunajem

we

wcześniejszym

numerze

ma zbyt

bigosem, plus drobne bieżące zakupy i można

wiele do zaoferowania, by odwiedzid ją w

spokojnie

tydzieo,

zamknąd

się

w

przyzwoitym

a

co

dopiero

kilka

dni.

uczniowskim budżecie. Nocleg postanowiłem

Zdecydowaliśmy się na praktyczne rozwiązanie

zorganizowad następująco: znaleźd bezpieczne

dla turystów w postaci Budapeszt pass’a, czyli

miejsce parkingowe (najlepiej blisko stacji, ze

karty, dzięki której w określonym czasie

względu na potrzeby fizjologiczne) i spad na

można korzystad ze środków komunikacji

dmuchanym materacu z tyłu samochodu. W

zbiorowej oraz zwiedzad muzea czy inne

poszukiwaniu

przystani

objęte kartą płatne miejsca w niższej zbiorczej

niezawodnego wujka Google,

cenie. Najwięcej jeździliśmy metrem przy

bezpiecznej

przeczesałem
tworząc

instytucji,

organizacji

społecznych

zrzeszających

autobusami (Ikarus, takimi, jakie do niedawna

polonię. W koocu Węgry to jeden z niewielu

jeździły w Polsce). Oczywiście zwiedziliśmy

kulturowych

listę
i

dalszych

dystansach,

przy

Szalone podróże z… panem Markiem

bliższych

majestatyczny

Parlament,

spacerowaliśmy

pseudokibicom
rekord

Małgorzaty

A

wewnętrzna jest skuteczniejsza) i do dziś

wszystko to w otoczeniu wszechobecnej

świetnie pamiętam dzielnicę Ferencvaros –

jesieni,

bajkowy

podróże kształcą! To nie był koniec przygód. O

krajobraz. Przytaczanie wszystkich miejsc mija

tym co dalej z przyjemnością napiszę w

się z celem, bowiem w Budapeszcie, podobnie

następnym numerze.

Pałacu

która

tworzyła

Królewskiego.

wokół

(a

podobno

pobiłem

Mostem Łaocuchowym do Wyspy Świętej
czy

sprintu

prawdopodobnie

motywacja

jak w Pradze czy Rzymie, co przecznicę można
„potknąd się” o atrakcję. Właśnie z tego
powodu już drugiego dnia rozdzieliliśmy się,
ponieważ każdy chciał realizowad własne
preferencje.
wyznaczyłem
zaczynając

Ja,

jako

sobie
od

kibic

szlak

piłkarski,
stadionowy,

węgierskiego

stadionu

narodowego im. Ferencsa Puskasa (legenda
Realu Madryt), a następnie nowoczesnego

Pierwszy widok na parlament.

obiektu na granicy miasta w dzielnicy Ujpest,
na którym włada klub o tej samej nazwie.
Wyjście poza granicę obszarów owładniętych
turystami pozwala poznad życie codzienne
mieszkaoców. Place targowe, blokowiska a
nawet zwykłe skrzyżowania skrywają liczne
tajemnice. Niektórych lepiej nie odkrywad. O
tym przekonałem się przechodząc w pobliżu
stadionu Ferencvarosu, na którym gościła
drużyna MTK Budapeszt. Lokalne derby

Złota węgierska jesieo na
Wyspie Świętej Małgorzaty

sprawiły, że znalazłem się w wirze podejrzeo
zwłaszcza, że nie znałem panujących tam
zwyczajów.

Ostatecznie

„zdradził”

mnie

odebrany telefon w obcym języku – nota bene
dzwonili znajomi z pytaniem „czy wszystko w
porządku?”.

No

cóż,

z

wyłączeniem

nieprzyjemnej wymiany zdao i kilkuminutowej
ucieczce przez osiedla to wszystko z czasem
wróciło do porządku. Dzięki miejscowym

Podmiejski stdion Ujpest FC
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In diesem Monat, am 26. September, feiert man den Europäischen Tag der Sprachen.

Lanciert wurde der Europäische Tag der Sprachen im Jahr 2001 vom Europarat in
Straßburg. 47 Länder sind Mitglieder des Europarats.
Ziele des Sprachentages sind: Die Bedeutung der sprachlichen Vielfalt hervorheben
und das lebenslange Sprachenlernen fördern.

Jeder Mensch hat bestimmt den eigenen Traumplatz auf der Erde, wohin er fahren möchte.
Mateusz Krupa aus der III. Klasse des informatischen Technikums schreibt kurz über seinen schönsten
Platz auf der Erde.

Glossar:













Europäischer Tag der Sprachen –
Europejski Dzieo Języków
lanciert werden- zostad
wypromowanym
die Mitglieder des Europaratsczłonkowie Rady Europy
die sprachliche Vielfalt –
różnorodnośd językowa
hervorheben –podkreślad
fördern – wspierad
trocken – suchy
die Bergen - góry
das Naturdenkmal – pomnik przyrody
die Weltnaturerbe – światow dziedzictwo przyrodnicze
die Schlucht – wąwóz
tief -głęboki

Język niemiecki

Zaczytani.pl
A otóż i macie wszystko.
Byłem jak lipy szelest,

na imię mi było Krzysztof

i jeszcze ciało – to tak niewiele.
Krzysztof Kamil Baczyński – to moja niespełniona miłośd, pragnienie zrozumienia
wrażliwej duszy, potrzeba doświadczenia ulotności ludzkiego życia… Za każdym razem, gdy sięgam do
jego wierszy, fascynuje mnie ich esencjonalnośd - umiejętnośd obrazowania rzeczywistości, własnych
emocji, tragicznych doświadczeo słowem świadomie wykorzystanym, ukazującym istotę poruszanych
spraw. I może wielu z was nie widzi w nim nic nadzwyczajnego, traktując poezję jako polonistycznomaturalny przymus, ja do niego wracam tyle razy, ile razy
odchodzę, a każdy powrót jest nowym spojrzeniem na
świat, w którym tragiczny los chłopca z bronią w ręku
przeplata się z marzeniem o wiecznej i przenikającej umysł
miłości…
Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 21
stycznia 1921r. w Warszawie, a zmarł 4 sierpnia
1944r. W pamięci bliskich mu osób zapisał się
jako
młodzieniec
niezwykle
uzdolniony
plastycznie i literacko. Studiował polonistykę
na
tajnych
kompletach
Uniwersytetu
Warszawskiego. W 1943 r. wstąpił do Harcerskich
Grup Szturmowych AK. Ukończył turnus Szkoły
Podchorążych Rezerwy Piechoty. Był zastępcą
dowódcy
3
plutonu
3
kompanii
batalionu
„Parasol”.
W
chwili
wybuchu
powstania
warszawskiego nie zdołał dotrzeć do swojego
plutonu, walczył w okolicy Placu Teatralnego i
tam zginął. W powstaniu warszawskim zginęła także jego żona – Barbara Drapczyńska.

Ten czas
Miła moja, kochana. taki to mroczny czas.
Ciemna noc, tak już dawno ciemna noc, a bez gwiazd,
po której drzew upiory wydarte ziemi - drżą.
Smutne nieba nad nami jak krzyż złamanych rąk.
Głowy dudnią po ziemi, noce schodzą do dnia,
dni do nocy odchodzą, odchodzi czas we snach.
A serca - tak ich mało, a usta - tyle ich.
My sami - tacy mali, krok jeszcze - przejdziem w mit.
My sami - takie chmurki u skrzyżowania dróg,
gdzie armaty stuleci i krzyż, a na nim Bóg.

Te sznury, czy z szubienic? długie, na koocu dzwon to chyba dzwon przestrzeni. I taka słabośd rąk.
I ulatuje - słyszę - ta moc jak piasek w szkle
zegarów starodawnych. Budzimy się we śnie
bez głosu i bez mocy i słychad, dudni sznur
okutych maszyn burzy. Niebo krwawe, do róży
podobne - leży na nas jak pokolenia gór.
I płynie mrok. Jest cisza. Łamanych czaszek trzask;
i wiatr zahuczy czasem, i wiek przywali głazem.
Nie stanie naszych serc. Taki to mroczny czas.
10 IX 1942

S.
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