SŁOWEM WSTĘPU
Drodzy czytelnicy,

W tym numerze:
• opowiadamy o tym co się u nas
wydarzyło,
• zachęcamy do czytania,
• spotykamy się z nauczycielami
„Po Godzinach…”,
• rozmawiamy o kulturze i
wychowaniu fzycznym,
• oglądamy flmy

zimowy czas jest idealny do tego,
aby zastanowić się nad tym, co się chce
w życiu osiągnąć. Może warto pokusić się
o takie refeksje, aby ten NOWY ROK
2018 obftował w Wasze osobiste sukcesy.
Oczywiście trzymamy kciuki za naszych
pierwszych MATURZYSTÓW, dedykując
im 10 powodów, dlaczego warto czytać
książki oraz ciekawe artykuły i wywiady
ukazujące, że człowiek zawsze wygrywa
SIEBIE, jeżeli podejmuje trud wyznaczony
przez drogę prowadzącą do wymarzonych
celów!
REDAKCJA

Czekamy na Wasze
propozycje tematów!!!

Zdjęcie z http://naszesprawy.eu
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ŚWIATOWY TYDZIEŃ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W WIELOZAWODOWYM ZESPOLE
SZKÓŁ W ZATORZE
Czy przedsiębiorczość jest tylko dla
przedsiębiorców?

Nic

bardziej

mylnego!

To przede wszystkim postawa, umiejętność

Światowego

radzenia sobie w różnych sytuacjach - nie

W dniach 13 – 19 listopada 2017r. w naszej

tylko zawodowych. Czy więc możemy się jej

szkole odbyły się liczne spotkania z przed-

nauczyć? TAK! Niektórzy rodzą się z tą umie-

stawicielami przedsiębiorstw, banków oraz

jętnością, inni muszą ją wypracować w sobie.

lokalnych

Z tego też względu, aby jednym i drugim dać

zaszczycili nas:

szansę doskonalenia własnych umiejętności,
każdego roku organizowany jest Światowy



to szeroka

Entrepreneurship

oferta

instytucji.

Beata

Swoją

Mańkiewicz

obecnością

oraz

Pani

Spółdzielczego z Zatora,

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Global

Przedsiębiorczości.

Dorota Siwek – przedstawiciele Banku

Tydzień Przedsiębiorczości.

(ang.

Pani

Tygodnia

wydarzeń,

w

Week)
ramach

których przedsiębiorcy, szkoły i uczelnie



Protech sp. z o.o.,


Handlu

i

Usług

Witold

Płoszczyca,

rządowe wspólnie podejmują działania na


Pani Małgorzata Mazurek – przedstawiciel Mobilnego Centrum Informacji

czości w swoich krajach. Od roku 2008

Zawodowej z Krakowa,

inicjatywa ta aktywnie angażuje ponad 160
państw. Jej głównym celem jest promowanie

Pan Witold Płoszczyca – Prezes Zakładu
Produkcji

wyższe, instytucje oraz organizacje pozarzecz promowania i rozwoju przedsiębior-

Pan Grzegorz Krupnik – Prezes frmy



Pani Ilona Barcik oraz Bartosz Adamski

przedsiębiorczości wśród wszystkich warstw

– przedstawiciele Banku PEKAO S.A.

społecznych, niezależnie od wieku czy płci

Podczas

spotkań

z

przedstawicielami

oraz inspirowanie do bycia przedsiębiorczym

różnych

i kreatywnym.

z praktycznym rozumieniem słowa przedsię-

Wielozawodowy
w Zatorze

już

po

raz

Zespół
trzeci

Szkół
wspólnie

z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego
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włączył

się

w

obchody

instytucji

zapoznano

uczniów

biorczość. Okazuje się, że wyraz ten niesie
ze sobą szeroki zakres znaczeń: w szerszym
ujęciu rozumiany jest jako postawa charakteryzująca się konsekwencją w dążeniu do

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

celu, ambicją, wytrwałością, innowacyjnością

i można ją wytrenować, a niekoniecznie trzeba

i

wyborów

się z nią urodzić (…). Trzeba tylko pozy-

natomiast

tywnego

świadomym

edukacyjnych

podejmowaniem
i

zawodowych,

nastawienia,

czyli

przełamania

w węższym jako zakładanie i prowadzenie

niemocy, wiary w sukces i pracy nad sobą,

własnej działalności gospodarczej.

ale trzeba także warunków ekonomicznych,

Zaproszeni goście w ciekawy sposób
przedstawiali

pozytywne

aspekty

prowa-

dzenia prywatnych działalności, aktualną
sytuację osób poszukujących pracę, a także
produkty

bankowe,

z

skorzystać

uczniowie.

których

Ponadto

mogą

przedsię-

społecznych, a zwłaszcza instytucjonalnych
sprzyjających ujawnieniu przedsiębiorczości
i jej rozwijaniu.
Świadomi tego, iż bez wsparcia merytorycznego
bytu,

i plany rozwoju na przyszłe lata, udowodnili,

pozytywnie

że

zaproszenie,

biznes

sposobem

na

ale również

szansą

resowań,

a

może

być

zarabianie

nawet

na

nie

pieniędzy,

realizację

marzeń.

tylko

W

zainteswoich

wypowiedziach wielokrotnie podkreślali, że
prowadzenie frmy wymaga energii, motywacji, wytrwałości i dużego zaangażowania,
ale jeśli robimy to, co lubimy, szanse na
sukces są z pewnością większe.
Warto pamiętać także o tym, że własna
działalność to bezcenny wkład w rozwój

Tydzień

Przedsię-

biorczości w naszej szkole nie miałby racji

biorcy, prezentując działalność swojej frmy
własny

Światowy

szczerze

dziękujemy

tym,

którzy

na

nasze

nami

swoim

odpowiedzieli
dzieląc

się

z

doświadczeniem i wiedzą:
 Panu Grzegorzowi Krupnikowi – Prezesowi frmy Protech sp. z o.o,
 Panu Witoldowi Płoszczycy – Prezesowi
Zakładu Produkcji Handlu i Usług Witold
Płoszczyca,
 Pani Ilonie Barcik oraz Panu Bartoszowi
Adamskiemu

–

pracownikom

banku

Mazurek

praco-

PEKAO S.A.,
 Pani

Małgorzacie

–

kraju, w tworzenie lepszego świata, jak rów-

wnikowi Mobilnego Centrum Informacji

nież przyczynianie się do wzrostu komfortu

Zawodowej z Krakowa,

życia. Niech słowa Michała Adama Leśniew-

 Pani Katarzynie Lalik - Prezes Banku

skiego staną się zachętą do podejmowania

Spółdzielczego z Zatora oraz Pani Beacie

odważnych decyzji dla tych, którzy mają

Mańkiewicz i Dorocie Siwek.

pomysł, ale boją się go zrealizować oraz dla
tych, którzy ten trud podjęli, by nie tracili

Marzena Wróbel

wiary we własne przekonania i biznesowe
idee: Przedsiębiorczość to sztuka radzenia
sobie w każdej sytuacji. Często jest to także dla
wielu osób sposób na życie. Jest to o tyle
specyfczna sztuka, że można się jej wyuczyć

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
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MISTRZOWSKIE
GOTOWANIE
21 listopada 2017r. naszą pracownię gastronomiczną odwiedziła słynna
restauratorka Pani Magdalena Gessler - gospodyni programu „Kuchenne rewolucje” oraz jurorka kulinarnego show
„Master Chef”. Tym razem kulinarna
celebrytka dokonuje rewolucji w restauracji "Marysieńka" w Babicach. Z tego
też

względu

część

programu

została

nagrana w naszej szkole.
Głównym przedstawicielem przetwórstwa zatorskiego karpia jest Pan
Franciszek Sałaciak, który poprowadził

zadawała wiele pytań, na które nasz
mistrz

bezproblemowo

odpowiedzi. Najważniejszy jednak był
końcowy
zmagań

efekt
i

rybę

w

Dolinie

kulinarnych

Pani

Na szczęście

zatorski

odsłonie

zaspokoił

Magdaleny.

karp

w

naszej

podniebienie

restauratorki, a tym samym dał nam
powód do dumy!
Każdy

z

nas

był

zachwycony

tą wizytą. Mam nadzieję, że takich wydarzeń będzie coraz więcej, ponieważ dzięki
nim czujemy smak kuchennej sztuki.

Karpia.

Zainteresowanie Pani Magdy produktem
naszego regionu było ogromne, dlatego
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naszych

ocena

spotkanie i zdradził przepis na najsmaczniejszą

udzielał

Mistrzowskie Gotowanie

Dominika Dzidek

„JEDEN Z DZIESIĘCIU”
OKIEM SZKOLNEGO
REPORTERA
Monika
Woźniak:
Dlaczego
Pan
postanowił wziąć udział w programie
„ Jeden z dziesięciu” ?
Marek Mroczek:
Może odwróćmy
pytanie. A dlaczego nie? Wyzwania są po
to, by je podejmować, one tylko na to
czekają. „Jeden z dziesięciu” jest jedynym
będącym na antenie teleturniejem do
którego mam szacunek i sentyment, bo
weryfkuje wiedzę. Zawsze byłem ciekaw
jak to jest usłyszeć pytanie z ust pana
Sznuka.
M.W.: Czyli jedno już z takich wyzwań
za Panem… trzymam kciuki i czekam
na
kolejne
niespodzianki.
Mam
nadzieję, że nie widzę Pana na ekranie
po raz ostatni(śmiech), ale teraz niech
Pan uchyli rąbka tajemnicy i opowie
o przebiegu eliminacji ?
M.M: Standardowo eliminacje odbywają
się w Warszawie. Ja załapałem się
w zeszłym
roku
na
krakowskie,
zorganizowane specjalnie dla chętnych
z południa Polski (co też mnie ostatecznie
zmotywowało). Wszystko rozstrzygało się
w jednej z sal wiekowej kamienicy na
drugim piętrze, przypominającej szkolną
klasę. Przy kilku biurkach siedziały ankieterki, które po wypełnieniu formularzy
przystępowały do zadawania 20 pytań.
By zakwalifkować się do studia należało
odpowiedzieć na 18, i na tyle właśnie
odpowiedziałem. Zbytnio się nie emocjonowałem, z resztą pani powiedziała

„stresować to się pan będzie w studiu”,
natomiast nie chciałem odejść z niczym
po staniu w kolejce aż od parteru. Nie ma
powodów do nerwów, jeżeli podchodzisz
do tego z dystansem i traktujesz jak
przygodę.
M.W.: Sala przypominając szkolną
klasę to w zasadzie to, co ma Pan na
co dzień z nami, ale myślę, że bez
cyrku (śmiech). Wracając do kolejnego
pytania, co Pan zrobił po tym, jak się
dowiedział, że będzie w programie
i jak się do niego przygotowywał?
M.M.: Cóż, nic szczególnego. Powiedziałem znajomym, że czeka ich beczka
śmiechu w skali kraju. Nie przygotowywałem się z braku czasu. Kilka dni
przed nagraniem powtórzyłem sobie
układ okresowy pierwiastków, poczet
władców Polski i jednostki układu SI,
to wszystko.
M.W.: No tak, tak (śmiech) Pan już
chciał uciekać z kraju w dzień emisji,
ale my na to nie pozwolimy, chyba, że
na ucieczkę do studia nagrać kolejne
odcinki z Pana udziałem. Jak dobrze
wiem,
to studio nie było już
w Krakowie,
zatem
jak wyglądała
Pana podróż do miejsce nagrań?
M.M.: Odcinki nagrywane są w regionalnym studiu TVP w Lublinie od rana.
Wydawać by się mogło, że przejazd
między
stolicami
województw
nie
powinien być trudny… nic bardziej
mylnego. Pociągów bezpośrednich brak.
Ledwie zdążyłem po czwartkowych
lekcjach na busa, który koło 22 dojechał
na miejsce. Nocowałem u znajomego.
Byłem sam, natomiast w studiu jest
miejsce dla osób towarzyszących, które
w wydzielonym pomieszczeniu mogą

„Jeden z Dziesięciu” Okiem Szkolnego Reportera
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przyglądać się nagraniu, tyle, że bez
głosu.
M.W.: Zatem się Panu udało (śmiech),
czego serdecznie gratuluję, ponieważ
zdaję sobie sama sprawę z tego, jak to
jest z tymi naszymi busami. Wracam
jednak znów myślami do studia TVP…,
zastanawiając
się
nad
tym
jak
wyglądało całe nagranie odcinka od
„kuchni”?
M.M.: Całość trwała bardzo długo,
bo ponad 3 godziny. To sporo jak na fakt,
że czas emisji wynosi około 25 minut.
Na początek podpisywaliśmy regulaminy
uczestnictwa, mogliśmy skorzystać z garderoby i przejść obowiązkowy make-up.
Potem było spotkanie w Sali, gdzie odtworzono nam, nagrany jeszcze na
kasecie VHS, flm tłumaczący praktyczne
rady dotyczące samego nagrania. Potem
było pierwsze wejście do studia. No cóż,
z pewnością jest mniejsze i skromniejsze
niż wydaje się w telewizji. Najdłużej
trwało nagrywanie zapowiedzi – wizytówek, bo na potrzeby elastycznego
montażu
odcinka
każdy
musiał
powiedzieć to samo w wersji krótkiej
i długiej. Mnóstwo powtórek, dubli,
poprawek. Potem przyszedł pan Tadeusz,
zagadał, rozpoczęliśmy… no i poszło.
M.W.: Jednym słowem pełny profesjonalizm… Zatem jakie to uczucie po
raz pierwszy występować w tak poważnej produkcji jak ta?
M.M.: To nie był mój pierwszy raz
w studiu. W waszym wieku chodziłem na
nagrania programu „Młodzież kontra”
w TVP Kraków. Z tą różnicą, że tam nikt
w taki sposób nie wywoływał mnie do
tablicy. Powagę zachowałem chyba aż
nadto, ale chciałem się po prostu skupić

8.

Źródło: http://idacalejami.blogspot.com
na pytaniach i zbudować w oczach graczy
wizerunek nieprzewidywalnego. Stres
i zmęczenie oczywiście miały swój
wpływ, co znalazło swoje odzwierciedlenie w pytaniach, na które nie
odpowiedziałem, a odpowiedzi znałem.
M.W.: Jakie to uczucie być w fnale? Czy
odczuwał Pan wielki stres?
M.M.: Byłem już wtedy spokojniejszy, bo
zrobiłem to, co zamierzałem, choć oczywiście chciałem zawalczyć o pełną pulę.
Wszystko działo się szybko i trudno
powiedzieć na ile byłem zestresowany.
Najmocniej chyba serce mi biło przy
pierwszym pytaniu w całej grze. Po
poprawnej odpowiedzi odetchnąłem, bo
wiedziałem, że zagram w drugiej rundzie.
Finał to już jazda bez trzymanki, pytanie
za pytanie, walka o każdą szansę. Mało
kalkulacji, dużo ryzyka.
M.W.: Podobno bez ryzyka nie ma
zabawy, a Pan się na pewno dobrze
bawił. Zdaję jednak sobie sprawę
z tego, że stres potraf całkowicie
odebrać nam zdolność logicznego myślenia. Jestem przekonana, że skutecznym sposobem na jego opanowanie
jest wsparcie drugiej osoby. W kim miał
Pan największe?
M.M.: Chyba największe w uczniach.
Mówię serio. Większość znajomych

„Jeden z Dziesięciu” Okiem Szkolnego Reportera

i rodziny raczej powątpiewała w moje
poczynania. Natomiast na szkolnym
korytarzu słyszałem wiele ciepłych słów,
za które dziękuję.
M.W.: Nie mogło być inaczej, ponieważ,
jak Pan mówi, szkoła to druga rodzina,
w której trzeba się trzymać razem
i wspierać. Pan jest z nami, to i my
jesteśmy z Panem w ważnych dla Pana
momentach. Miał Pan też możliwość
poznania pana Tadeusza Sznuka… oraz
panią Sylwię Toczyńską. Co Pan czuł,
kiedy
spełniało
się
Pana
małe
marzenie, a internauci nie zawsze
pochlebnie się wypowiadali na Pana
temat?
M.M.: Świetne uczucie. Pan Tadeusz jest
osobą o dużym poczuciu humoru
i erudycji, kilkukrotna rozmowa z nim
była wielką przyjemnością. Pani Sylwia to
była taka mała gratyfkacja do fnału,
wymieniliśmy tylko kilka spojrzeń.
W sieci ludzie, którzy mnie nie znają,
wypisują różne rzeczy. Taka cena sławy!
(śmiech) Nie biorę na poważnie słów
tych, którzy są niepoważni. Zapewne
przemawia przez nich zazdrość i usilna
potrzeba ujścia żalom, że sami nie mieli
okazji być tam i powiedzieć tego, co
chcieli. Moje jest moje i tu nie mają
wyjścia. Dlatego żaden z obraźliwych
wpisów mnie nie obraża, bo to by
znaczyło, że się z nim utożsamiam.
Przyznam szczerze, że z niektórych sam
się śmiałem. Dystans, ludziom brakuje
dystansu…

zdecydowanie lepiej. Ten odcinek był do
wygrania i to nie rywale byli silni a raczej
ja okazałem się słaby. Miałem trochę
pecha, bo przy wszystkich – wierzcie lub
nie – pytaniach, przy których się pomyliłem, na chłodno znam odpowiedź.
Trzeba jednak spojrzeć uczciwie i z pokorą. Większość pytań jakie dostałem dotykała mojego wykształcenia i zainteresowań, więc równie dobrze, przy braku
szczęścia mogłem odpaść już w drugiej
rundzie. W sumie więc było nieźle!
M.W.: Planuje Pan nas jeszcze czymś
zaskoczyć ?
M.M.: Monia,
w szachach jest taka
zasada – zawsze graj tak, jak przeciwnik
się nie spodziewa. A bardzo lubię grać
w szachy.
M.W.: Wszystko zrozumiałam, dlatego
życzę powodzenia w osiąganiu kolejnych sukcesów i dziękuję bardzo za
dzisiejszy wywiad oraz poświęcony
czas.
M.M.: Dziękuję!
Monika Woźniak

M.W.: Podsumowując bilans zysków
i strat po udziale w programie,
stwierdza Pan, że…
M.M.: Mam taki charakter, że uważam, że
zawsze może być lepiej. Tu też mogło być

„Jeden z Dziesięciu” Okiem Szkolnego Reportera
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10 POWODÓW DLA
KTÓRYCH WARTO
CZYTAĆ KSIĄŻKI
1. CZYTANIE WZBOGACA
SŁOWNICTWO I ZASADY PISOWNI
Im więcej się czyta, tym więcej przyswaja
się słów. Elokwencja i łatwość wypowiadania się podnosi poczucie własnej
wartości, buduje pewność siebie i pomaga
w karierze zawodowej. Podczas czytania
automatycznie zapamiętuje się sposób
zapisu danych słów i zwrotów. Osoby,
które czyt
ają, nie mają problemów z ortografą, bo
opatrzyły się z popra-wnym zapisem i starają się go automa-tycznie odwzorować.
2. CZYTANIE POPRAWIA PAMIĘĆ
Za każdym razem, gdy czyta się coś
nowego, mózg robi miejsce dla kolejnych
informacji. Nowo powstałe miejsca
gwarantują zapamiętywanie i przetwarzanie coraz to nowych faktów. Każda
książka jest jak podróż do obcego kraju.
Każdy nowy ślad pamięciowy wymaga

powstania nowych
nerwowych.

synaps,

połączeń

3. CZYTANIE STYMULUJE UMYSŁ - ROZWIJA WYOBRAŹNIĘ I WSPOMAGA
KONCENTRACJĘ
Z neurobiologicznego punktu widzenia
czytanie jest procesem znacznie bardziej
wymagającym niż analiza obrazów lub
mowy. Absorbuje jednocześnie wiele
obszarów mózgu - te, które są odpowiedzialne za widzenie, za język i za
asocjacje pojęciowe. Nowe informacje to
doskonała
stymulacja
dla
mózgu.
Czytając, tworzy się flmy i obrazy, dzięki
temu neurony są nieustannie przecierane
i zmuszane do wysiłku podobnie jak
mięśnie kulturysty.
4. CZYTANIE POGŁĘBIA WIEDZĘ
Osoby, które czytają książki są mądrzejsze. Codzienna lektura nie tylko poszerza
horyzonty, ale przede wszystkim pomaga
w lepszym zapamiętywaniu niektórych
faktów. Czytanie zapełnia mózg informacjami, które są przydatne przez całe życie.
5. CZYTANIE POBUDZA UMIEJĘTNOŚCI
MYŚLENIA ANALITYCZNEGO
Podczas czytania książki łączy się fakt
i analizuje wydarzenia - aktywizuje się
zdolności
logiczne
przydatne
przy
podejmowaniu decyzji, uczeniu się, czy
rozwiązywaniu problemów.

10.

10 Powodów dla Których Warto Czytać Książki

6. CZYTANIE REDUKUJE STRES
I USPOKAJA
W trakcie czytania wszelkie błahostki
dnia powszedniego odchodzą w niepamięć. Przenosząc się w inne miejsce nie
czuje się natłoku trudów codziennego
życia. Czytając zaledwie 6 minut dziennie,
zmniejsza się poziom hormonów stresu
nawet do 70%. Dzięki temu poprawia się
samopoczucie i łatwiej zasnąć.
7. CZYTANIE OPÓŹNIA DEMENCJĘ
I SPOWALNIA ROZWÓJ CHOROBY
ALZHEIMERA
Podczas czytania mocniej ukrwione zostają obszary mózgu odpowiedzialne za koncentrację i złożone funkcje poznawcze.
Dlatego uważa się, że czytanie to
gimnastyka mózgu, która pozwala mu
dłużej pozostać w dobrej kondycji.
8. CZYTANIE KSZTAŁTUJE CHARAKTER

9. CZYTANIE ROZWIJA EMPATIĘ
Czytanie rozwija empatię, zdolność do
wyczuwania i zrozumienia emocji innych
ludzi. Jest to kluczowa umiejętność
w tworzeniu relacji społecznych, także
zawodowych.
10. OSOBY CZYTAJĄCE KSIĄŻKI
CZĘŚCIEJ ODNOSZĄ SUKCESY
Ludzie czytający lepiej radzą sobie
w życiu, są bardziej kreatywni, lepiej
rozumieją świat, łatwiej znajdują pracę
i lepiej pracują. Są mniej podatni na
manipulację i propagandę, nie można
nimi sterować.
Na podstawie opracowania Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie - Filia w
Oświęcimiu.

Młodzież czytając książki obyczajowe,
psychologiczne, itp. uczy się kształtować
charakter, rozróżnić pozytywne i negatywne zachowania. Perypetie książkowych bohaterów niejednokrotnie bardzo
dobrze odzwierciedlają codzienne
życie. Pokazują jakie konsekwencje mają poszczególne życiowe wybory
i co w społeczeństwie
jest akceptowane, a co
negowane.
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mnie moment, ponieważ chciałem się jej
oświadczyć. Miałem pierścionek w kie-

-

WYWIAD Z PANEM RAFAŁEM KLUSKĄ

szeni, przygotowaną mowę – jednym

Agnieszka Janczy: Muszę zapytać o pań-

działania. Okazało się jednak, że rola

słowem

ską wyprawę kajakową. Skąd pomysł,
aby spróbować zmierzyć się z samym
sobą?
Rafał

Kluska:

Geneza

tej

przygody

kajakowej jest dosyć ciekawa, bo pan
Marek jakiś rok temu zapytał mnie
w dość spontaniczny sposób, na przerwie,
czy nie popłynę z nim.
A.J.:

Taki

spontaniczny

sposób

się

przyjął?
R.K.: Absolutnie nie, z racji tego, że urodziło mi się dziecko, dlatego pan Marek
musiał dać mi trochę czasu na oswojenie
się z tą ciekawą propozycją. Moja żona
jednak zgodziła się na to małe szaleństwo, dzięki czemu dostałem szansę na
przeżycie czegoś niecodziennego. Przyznam szczerze, że dopiero od jakiegoś
czasu lubię podejmować się nowych
wyzwań

sportowych.

Jeśli

idzie

to

w parze z moim zawodem i zainteresowaniami, to rzeczywiście sprawia mi to
ogromną przyjemność.

byłem

zmotywowany

do

sternika nie jest moją mocną stroną, a po
którymś z kolei uderzeniu żony wiosłem
usłyszałem kilka dobitnych słów, które
doprowadziły do sprzeczki zakończonej
dwugodzinnym milczeniem. I tak skończyła się moja, jak myślałem, ostatnia
przygoda z kajakiem.
A.J.: Jak wyglądała trasa? Z którego
miejsca wypłynęliście?
R.K.: Całą organizacją zajął się pan
Marek,

który

zaplanował

wszystko:

transport kajaka z nami włącznie oraz
osobę, która była do dyspozycji w każdym
momencie. Podróżując 9 albo nawet 15
dni, bo założenia były różne, mogła
wyniknąć

potrzeba

nagłej

pomocy.

Oczywiście spotkaliśmy się z różnymi
opiniami na temat szans dokonania takiej
wyprawy w 9/10 dni i nie ukrywam, że
w pewnym momencie mnie to przeraziło,
ale żona dała mi do dyspozycji 10 dni, a ja
bardzo chciałem zmieścić się w tym
czasie. Rozpoczęliśmy wyprawę z Ostrawy i muszę przyznać, że po 3 dniach

A.J.: Słyszałam, że była to Pana pierw-

byliśmy trochę na siebie źli, gdyż nasze

sza przygoda z kajakiem?

tempo było tragiczne - w 4 dniu nie

R.K.: W kajaku siedziałem dopiero drugi
raz. Pierwszy raz płynąłem kajakiem,
biorąc udział w spływie w Zwierzyńcu,
znajdującego się 30 km od Zamościa,

zrobiliśmy 30% całej trasy. Dopiero w 5-6
dniu zaczęliśmy zarywać nocki, spać
w kajaku, wiosłować w nocy, nawet gotować w kajaku.

z którego pochodzi moja żona. Nie ukrywam, że był to ważny dla
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A.J.: Pojawiały się myśli o przerwaniu

strach, że cały dotychczasowy wysiłek nie

wyprawy?

ma sensu, a czas zdecydowanie nam nie
sprzyja.

R.K.: Pojawiały się.
A.J.: Były to czynniki zewnętrzne, czy
opadła motywacja, determinacja, żeby
dokończyć?
R.K.: Determinacja powiedziałbym, że
rosła. Na kajaku dochodziło do różnych
zakładów

pomiędzy

mną

i

panem

Markiem. Szkopuł tkwił w tym, czy jesteśmy w stanie pokonać 100 km w ciągu
całej doby. Mieliśmy sprzeczne zdania.
Ja byłem mega zdeterminowany, żeby coś
panu Markowi udowodnić, żeby pokazać
mu, że jesteśmy w stanie złamać pewną
granicę. Aczkolwiek złamałem się w okolicy

7

dnia,

w deszczu

w

kiedy

wiosłowaliśmy

fatalnych

warunkach.

Chcieliśmy zrobić założony kilometraż
i zacumować w przystani, gdzie moglibyśmy się wykąpać. Ja nawet po ciuchu
liczyłem na to, że może będziemy spać
w jakimś

pomieszczeniu

ze

A.J.: Czy uznaje Pan, że ta wyprawa
pozwoliła

Panu

przekroczyć

pewne

granice?
R.K.: Absolutnie nie. Z perspektywy czasu
uważam, że był to kolejny etap przygotowań m.in. do maratonu, który planuję
przebiec w kwietniu. W głowie mam
jeszcze mnóstwo szalonych pomysłów,
których na razie nie chcę wyrażać.
A.J.: Są jakieś związane z kajakiem?
R.K.: Tak, z kajakiem też mam plan.
Czekam na sygnał startera – czyli pana
Marka. Bez wątpienia była to przygoda,
która pozwoliła doświadczyć swoistego
katharsis, czyli oczyszczenia. Człowiek
potrzebuje

odpoczynku

od

telefonu,

komputera, codziennej gonitwy, codziennego szumu…

ścianami,

z równą podłogą, gdzie jest troszkę cieplej
i nie ma wilgoci. Szybko jednak okazało
się, że po przepłynięciu tej trasy w trudnych warunkach, pod wiatr i deszcz
zacinający prosto w twarz, zaoferowano
nam prysznic w zimnej wodzie i wyjątkowo wysoką opłatę za rozbicie namiotu.
Ostatecznie

pani

zarządzająca

polem

namiotowym wpuściła nas do swojego
domu, gdzie wykąpaliśmy się, a noc
spędziliśmy na scenie, na której 20 lat
temu odbywały się jakieś okolicznościowe
święta. Nie ukrywam tego, że te wydarzenia przez chwilę wzbudziły we mnie

10 Powodów dla Których Warto Czytać Książki

13.

A.J.: W pewnym sensie wakacje od

potrafmy wydobyć z siebie nieuświado-

życia…

mione siły.

R.K.: Tak, a także zmierzenie się z samym

A.J.: „W końcu zrobiliśmy coś wielkiego

sobą, obcowanie z naturą, powrót do

sami” - myślę, że jest to zachwycające…

czasów, kiedy wyjeżdżałem z mamą pod
namiot.

R.K.: Tak. Sami dla siebie – zwłaszcza
pokonując matematyczne obliczenia po-

A.J.: Chciałam zapytać o ulubione wspo-

przez osiąganie 120 kilometrowych odcin-

mnienie z wyprawy, takie najbardziej

ków trasy.

radosne, najmilsze.

Cdn.

R.K.: Trudno jest określić wartość tych
wspomnień, bo każde jest bezcenne.
Z pewnością emocjonująca była chwila,
kiedy usiadłem w kajaku, a pan Marek
uczył mnie wiosłowania.
A.J.: Czy Aleksander Doba jest dla Pana
autorytetem?
R.K.: Teraz tak. Śledzę poczynania pana
Doby, zwłaszcza to, w jaki sposób on do
tego podchodzi. Oglądałem kilka flmików
na YouTube, które cudownie ukazują jego
rozmowę ze samym sobą, radosne nucenie ulubionych melodii. Jest to niesamowite, że człowiek potraf prawie 100 dni
siedzieć w kajaku, walczyć z żywiołem,
zmagać się z tak nieprawdopodobnymi
problemami, których „normalny” człowiek nie jest w stanie ogarnąć.
A.J.: Zastanawia się Pan czasem nad
sensem tego wysiłku fzycznego?
R.K.:

Aleksander

Doba

przepłynął

kajakiem z z Lizbony na Florydę. Po co?
Po to, żeby doświadczyć takiego splotu
różnych emocji, które w gruncie rzeczy
ukazują, że życie polega na zrozumieniu
siebie,

dotarciu

do

swojego

umysłu,

wyznaczeniu sobie celu, dzięki któremu
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Agnieszka Janczy

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
W ŻYCIU MŁODEGO CZŁOWIEKA…
…jest bezwzględnie jednym z najważniejszych elementów zapewniającym prawidłowy
rozwój fzyczny oraz psychiczny. Ponadto niesie ze sobą wiele zalet w szeroko
rozumianym życiu społecznym, choć często tego nie dostrzegamy.
Każda prawidłowo dobrana aktywność fzyczna pozytywnie wpływa na życie
każdego z nas.

Źródło: http://www.zachowajrownowage.pl/pl/piramida-aktywnosci-fizycznej-dla-mlodziezy-3-2/

Aktywność Fizyczna w Życiu Młodego Człowieka...
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Cele Stosowania Ćwiczeń Fizycznych
i Zwiększanie Aktywności Fizycznej:
1. Dotyczące stanu i funkcji organizmu:

•
•
•

poprawienie parametrów pracy mięśnia sercowego;

•
•

zmniejszenie duszności i zmęczenia podczas wysiłków fzycznych;

poprawienie ukrwienia mięśni (w tym sercowego);
zwiększenie zdolności do podejmowania wysiłków fzycznych, dynamicznych
i statycznych;
zmiana budowy masy ciała (zwiększenie beztłuszczowej masy ciała).

2. Zależne od stwierdzonych zmian chorobowych:

•
•
•

choroba wieńcowa - podwyższenie progu niedokrwienia i progu bólowego;
po zawale - zmniejszenie ryzyka nawrotu epizodów choroby;
niewydolność serca- poprawa funkcji komór, zmniejszenie duszności, poprawa
obwodowego przepływu krwi, zmniejszenie zmęczenia wysiłkowego.

3. Dotyczące stanu psychicznego:

•
•
•
•

zmniejszenie poziomu stresu;
zmniejszenie depresji;
poprawa samooceny;
poprawa samopoczucia.

Gdzie możesz aktywnie spędzać czas?

NASZE TOP 7
1. Kryta pływalnia MOSiR w Oświęcimiu http://www.mosir.oswiecim.pl/AKTUALNOSCI-478.html

2. Fitness Club JS Zator https://www.facebook.com/ftnessclubjs/
3. GymForYou Oświęcim http://oswiecim.gymforyou.com.pl/
4. Seido Karate Oświęcim https://www.facebook.com/Seido-Karate-O%C5%9Bwi%C4%99cim670901772920758/

5. Gabinet Fizjoterapii Bateklife https://www.facebook.com/gabinet.fzjoterapi/?
ref=br_rs&hc_ref=ARRo4YZn1HZvcxqtJmulneU5jhsUzxX4C0i6ea7a7Ag_TGFWWUVlFxsOyyVJPwAAu4

6. Kręgielnia Kula Hula w Oświęcimiu http://kulahula.pl/
7. Lodowisko Molo w Osieku http://czasnamolo.pl/lodowisko/
Julia Śmiech
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TEATRALNE
KATHARSIS
Kraków spowity mgłą ulicznego
światła, w którym raz po raz przenikają
cienie tych, którzy uczynili z tego miejsca
swoisty exegi monumentum to impresjonistyczny

obraz

wspomnień

dnia

25 X 2017 r. Wtedy to uczniowie klas
technikum

Wielozawodowego

Zespołu

Szkół w Zatorze mogli spotkać się z twórczością Moliera na deskach Teatru im.
Juliusza Słowackiego w Krakowie. Pięknie
ubrane dziewczyny, eleganccy panowie
(wręcz nie do poznania!) z cudowną
architekturą budynku stanowili spójną
całość. Każdy uległ urokowi alegorycznych postaci: Poezji, Dramatu, Komedii,
Wesołości, Smutku, a także zachwycił się
rzeźbiarskim

wyobrażeniem

Tadeusza

i Zosi (nawiązującym do eposu Mickiewicza).

Chory z urojenia jest ostatnim
dziełem francuskiego komediopisarza - Molier zmarł na scenie odgrywając
śmierć głównego bohatera. Komedia nie
tylko bawi, ale przez śmiech trywializuje
ludzką pychę, zacofanie, obłudę i podłość.
Mimo że premiera miała miejsce 344 lat
temu poruszane w niej teamty są wciąż
aktualne. W naszym pędzącym, pogmatwanym

świecie

wszyscy

jesteśmy

„chorzy” na samotność, brak miłości,
hipokryzję… Pamiętając o tym, Molierowski świat zachęca do tego, aby pozwolić
sercu zabić szczerze i wymownie, bez

Teatru przy placu Świętego Ducha 1
nie da się pomylić z żadnym innym także

względu na czas, sytuację czy indywidualne przekonania…

z uwagi na nietypową kurtynę. Nie jest
ona

ciężkim,

jednolitym

materiałem

rozsuwającym się na boki, a hipnoty-

Agnieszka Janczy

zującym dziełem sztuki unoszącym się
w górę,

ponad

scenę,

namalowanym

przez człowieka idei, Henryka Siemiradzkiego, który za wykonaną pracę nie
zażądał honorarium. Pachnące historią
siedzenia nie mają w sobie niczego
z obecnych sal kinowych, a to, co pamiętają można sobie tylko z zazdrością
doczytać…

Teatralne Katharsis
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„SAN ANDREAS”
– recenzja flmu

G

eografczny

uskok

formacyjny

trans-

przebiega-jący

przez zachodnią i południową
Kalifornię

doznaje

przesu-

nięcia. Powoduje to trzęsienie Ziemi o sile
9 stopni w skali Richtera.

rodzicielskie i udowodnia, że dla

Ziemia pęka wzdłuż całego uskoku
San

Andreas

–

od

Film ukazuje relacje

zapory

Hoovera

w Nevadzie przez Los Angeles, aż po San
Francisco. Kolejne wstrząsy zamieniają
metropolie w wielkie gruzowiska i rozdzielają bohaterów: pracującego w służ-

każdego rodzica najważniejsze
jest dobro dziecka.
W momentach zagrożenia życia
zawsze liczy się bezpieczeństwo
ukochanej osoby.

bach ratowniczych Raya, jego córkę Blake
i już-wkrótce-byłą-żonę Emmę.
Śmigłowce

przelatujące

nad

Dorota Wądrzyk
rozpada-

jącymi się jak domek z kart budynkami
i ogarniająca

wszystkich

mieszkańców

niemoc sprawia, że do obiorcy flmu
dociera ogrom kataklizmu. Obraz hektolitrów wody i kilkunastometrowej fali
tsunami zapada w pamięć, bo przecież
nie jest to kinematografczny wymysł…
Człowiek działający pod wpływem
emocji podejmuje decyzje niekoniecznie
zgodne z rozumem. Kieruje się sercem
i tym, co czuje w danej chwili. Pomimo
tego, że na pewne zjawiska nie ma
wpływu pragnie ratować za wszelką cenę
to, co jest najcenniejsze.
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„San Andreas” - recenzja flmu

Deutsch Aktuell

Jakie kierunki wybierają współczesne kobiety? Czy kobieta może
odnaleźć się w życiu zawodowym w profesji typowo męskiej?
Uczennica I klasy technikum mechatronicznego uzasadnia wybór
swojej nietypowej ścieżki zawodowej typowo w języku niemieckim. 

Hallo,
Ich heiße Magda und bin 16 Jahre alt. Seit diesem Jahr
besuche ich das Technikum für Mechatronik in Zator. Viele
Personen haben mich gefragt, warum ich diesen
Ausbildungsberuf gewählt habe. Für mich die Antwort ist
sehr einfach: Weil ich Mechanik, Elektronik und Informatik
liebe. Alle diese drei Bereiche habe ich hier in dieser
Richtung von Mechatronik gefunden. Ich liebe basteln,
reparieren oder konstruieren. Ich interessiere mich sowohl für
Autos als auch für Maschinen. Nach dem Schulabschluss
möchte ich mich weiter in diesem Gebiet entwickeln. Ich
träume davon, in Zukunft als Mechatronikerin beruflich zu
arbeiten. Zuerst muss ich mich auf das Lernen sehr stark
konzentrieren, denn die Fächer in Mechatronik nicht zu den
einfachsten gehören. Ich widme viel Zeit dem neuen
Material, um alles gut zu verstehen. Zum Glück ist
Mechatronik das, was ich gern lerne.
Magda Wojtyła I.Klasse TM

Glossar:
der Ausbildungsberuf - zawód
wymagający określonego szkolenia
die Antwort - odpowiedź
einfach - prosty
die Bereiche - obszary
die Richtung - kierunek
das Gebiet - obszar
davon träumen - marzyć o tym
beruflich - zwodowo
gehören zu - należeć do
widmen - poświęcać

Statystyka wskazuje
jakie zawody najczęściej
wybierają dziewczyny już w
trakcie edukacji (kolor
purpurowy).

Deutsch Atkuell
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Wolontariat

„Spałam i śniłam, że życie jest
samą przyjemnością, obudziłam
się i spostrzegłam, że życie jest
służbą na rzecz innych. Służyłam
i zobaczyłam, że służba jest
przyjemnością.”
Matka Teresa z Kalkuty
Od ponad roku jestem wolontariuszem w Domu Pomocy Społecznej
CARITAS w Zatorze. CARITAS dzieli się na
2 grupy: Dom Pomocy Społecznej (DPS),
który zapewnia stały pobyt dla osób
dorosłych

niepełnosprawnych

intele-

ktualnie (zaburzenia rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego
poziomu

funkcjonowania

intelektual-

nego, któremu często towarzyszą specyfczne zachowania) i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) - jest to czasowe miejsce
pomocy dla osób, które potrzebują np.
rehabilitacji.
Życie w Domu Pomocy Społecznej
wygląda

bardzo

podobnie

do

naszej

codziennej egzystencji. Każdy mieszkaniec ma swój pokój lub dzieli go z drugą
osobą. Ponadto domownicy mają swoje
obowiązki, wśród których istotne miejsce
zajmuje dbanie o porządek. Niezwykłe
jest to, że pomimo wielu cierpień i trudu,
z którym trzeba się tu zmagać na co
dzień, każdy, kto odwiedzi Dom Pomocy
Społecznej zostanie obdarowany szczerym uśmiechem i mocnym uściskiem ze
strony

podopiecznych.

Ich

optymizm

i wiara w lepsze jutro budzi we mnie
ogromny szacunek. Sama nie wiem, czy
wystarczyłoby mi

sił, aby zmagać się

z tyloma przeciwnościami losu. Z tego
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Wolontariat

względu znajduję czas
na rozmowę, gdyż jest
ona dla nich istotnym
elementem

relacji

z drugim człowiekiem.
Często

łagodzi

trud

dnia codziennego, stając się balsamem kojącym różnorakie cierpienia.
Niedawno zostałam zapytana przez
podopieczną, dlaczego takie młode osoby
jak ja decydują się na przebywanie
w takim miejscu i czy spotykana tu
„inność” drugiego człowieka mnie nie
przeraża? Z perspektywy doświadczenia
muszę wyraźnie podkreślić, że kategoryzowanie ludzi jest tylko wynikiem
ludzkiego egoizmu. Nie ma się czego bać,
gdyż spotykani tu ludzie potrzebują tego
samego, co każdy z nas: szczerości, czułości, empatii. Dlatego też znajduję czas na
regularne wizyty, bo dzięki nim mogę
wspólnie

z

podopiecznymi

budować

trwałe i szczere relacje.
Wolontariat wynika z potrzeby bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Nie przynosi zysków fnansowych,
ale pozwala poznać smak wdzięczności za
podarowany czas i troskę. Z całego serca
i z czystym sumieniem polecam każdemu
pracę jako wolontariusz, gdyż dobro
wraca z podwojoną siłą.
Łucja Bednarz

ŚWIĄTECZNA MINI-GALERIA

Świąteczna Mini-galeria
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