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Z ostatniej chwili 

Przez wieki Trzeci Maja był symbolem światłego 
patriotyzmu, łączącego niepodległość 
z nowoczesnością. Z dzisiejszej perspektywy wy-
daje się, że warto zwrócić uwagę na ten drugi 
aspekt majowej konstytucji: była ona ukoronowa-
niem bezprecedensowego w historii Polski dzieła 
reform ustrojowo-społecznych. 

Reformy, jak wiemy aż za dobrze, są rzeczą 
trudną: trzeba mieć jasną wizję zmian, odpowied-
nie środki i stosowne poparcie. Autorzy konstytu-
cji działali w warunkach skrajnie niesprzyjających 
– mieli licznych wrogów nie tylko w kraju, ale 
przede wszystkim w ościennych mocarstwach, 
Rosji i Prusach. Niestety, wrogów tych nie doce-
nili i mimo szlachetnych intencji po chwilowym 
triumfie przegrali z kretesem. Trzeci Maja stał się 
testamentem konającej ojczyzny, a nie cudow-



„Witaj, Majowa Jutrzenko!” 

8. maja uczniowie technikum mieli okazję wziąć 
udział w niezwykle ciekawym wernisażu w Galerii 
Szklanej ROK w Zatorze. Na wystawie malarskiej 
zaprezentowano tym razem prace studenckie  
z archiwum Katedry Technologii i Technik Dzieł 
Sztuki ASP w Krakowie. To w większości kopie 
malarskie oraz rzeźbiarskie, wykonane w  histo-
rycznych technikach artystycznych.  

Młodzież mogła podziwiać kopie temperowego 
malarstwa tablicowego przełomu XV i XVI w. 
(świetna powtórka ze średniowiecza).  

 

Lekcja należała do niecodziennych, bo przygoto-
wały ją uczennice z własnej inicjatywy i samodziel-
nie. Wykorzystano podczas niej, bogatą w informa-
c j e  
i obrazy, prezentację multimedialną, patriotyczne 
pieśni oraz wyniki –przeprowadzonej kilka dni 
wcześniej wśród uczniów WZS – ankiety interak-
tywnej na temat wiedzy młodzieży o Konstytucji 3 
Maja. 

 

„Żyjemy w Polsce, która może szczycić się dłu-
go oczekiwaną wolnością. Patrzymy w przy-
szłość, pamiętając jednak o doświadczeniach 
minionych lat. Dlatego dziś zatrzymajmy się na 
chwilę i spójrzmy w przeszłość.” 

Tą poetycką strofą grupa uczennic klas I TOT i TŻ 
zaprosiła wszystkich uczniów na niecodzienną lekcję 
historii, podczas której uczczono rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. 

Artystyczne repetycje 



von Kulmbacha. Ekspozycję dopełniły rzeźby: Europa 
B. Eggersa skopiowana przez studentów oraz gotyckie 
i renesansowe detale architektoniczno-rzeźbiarskie. 

Zasadniczą część ekspozycji tworzyły cykle malowi-
deł ołtarzowych z terenu Małopolski, kopiowane 
przez studentów w oparciu o dzieła zachowane w 
krakowskich muzeach  i kościołach.  

Podziwialiśmy kopie ikon, jak i kopie dzieł L. Lotto, 
C. Crivelliego, P. Brueghela Mł., A. Boutsa, H. S. 

„Repetycje I” - to wystawa pierwsza z całego cyklu 
planowanych czterech różnych tematycznie wy-
staw. Już dziś  się na następny wernisaż i zachęca-
my do udziału tych, których tym razem nie udało się 
namówić.  

Kolejny felieton naszej redakcyjnej koleżanki. W dzisiejszym numerze 
Agnieszka skłania do głębszej refleksji nad bardzo ważnym problemem. 
Warto przeczytać i zadać sobie kilka pytań, przeanalizować postępowanie... 

Zapraszamy do lektury! 

PRZEKRACZANIE GRANIC 

(Agnieszka Janczy) 

Przekraczanie granic jest sprawą moralna każdej ludzkiej 
istoty. Gdy raz przekroczymy granice, powrót będzie trudny. 
To tak jak przejście przez most, który zawalił się, gdy tylko 
dostaliśmy się na drugą stronę. Możemy budować nowy, 
lecz on nie będzie już nigdy taki jak jego poprzednik. Tak 
samo człowiek, zmieni się, stanie się już kimś innym i nie 
powróci do swojego dawnego ja. 

  To jeden z powodów dla których ludzie z zasadami są god-
ni szacunku. Trzymając się swoich postanowień, są po pro-
stu, sobą, żyją w zgodzie z sobą samym. Jednak gdy od 
nich odstąpią- przekraczają kolejne. W końcu nasze wybory 



Skąd przyszłam? kim jestem? Gdzie zmierzam? 

 Wciąż mam obraz, który kilka lat temu dostałam od 
taty na urodziny. Powiedział wtedy z uśmiechem: „To 
dla miłośniczki filozofii”. Tak, myślę, że obraz Gaugu-
ina w jakiś sposób odzwierciedla moją naturę. „Skąd 
przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?” – te 
pytania, będące tytułem obrazu, są także ścieżkami, 
po których lubią biegać moje myśli. Dręczą mnie od 
dawna, z czasem więcej mam pytań niż odpowiedzi. 
Chcę wiedzieć więcej. Próbuję odnaleźć ślady moich 
przodków, próbuję wrócić „do wody dzieciństwa/-do 
splątanych korzeni/-do uścisku pamięci”  

Oto fragmenty historii człowieka, z którego jestem 
dumna… 

Jest 22.04.1896r. W maleńkiej wiosce Kołodenka, na 
Wołyniu przychodzi na świat mój pradziadek – Stani-
sław Nowicki. Dzieli nas pokoleniowa przepaść – po-
nad wiek! Chcę poznać go najlepiej, jak to możliwe. 
Mój pradziadek kapitan Stanisław Nowicki dostał naj-
wyższe odznaczenie od generała Sosabowskiego za 
zwalczanie Armii Czerwonej na polskiej ziemi w cza-
sie drugiej wojny światowej. Należał do Cichociem-
nych. 

Kapitan Nowicki był na liście NKWD- do likwidacji,  
a jednak ocalał, by zostać przyjętym „do gron grona 

By zachować człowieczeństwo 

W przedostatnim numerze wspominaliśmy o tym, że dwie nasze koleżanki (Julka Śmiech i 
Agnieszka Janczy) biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Płynąć pod prąd”.   

W ostatnim numerze –zgodnie z obietnicą– publikowaliśmy wzruszające wspomnienia Julii.  
Dziś nowa garść wspomnień. Ich autorką jest Agnieszka, a bohaterem jej opowieści jest… 
pradziadek:  kapitan Stanisław Nowicki. 

Kapitan Nowicki (zdjęcie wojskowe wykona-
ne u Jana Raczyńskiego  

w Warszawie na Nowym Świecie 19; 

Cywilne – po powrocie do kraju 

nas zmieniają. Kreują nasze późniejsze życie. Czyż nie? 

   Można dyskutować w nieskończoność, kiedy ktoś przesa-
dza, a kiedy postępuje dobrze. Kiedy wybiera się mniejsze 
zło dla dobra ogółu? Czy to słuszny wybór? Zdania są rożne, 
podejścia do ograniczeń także. 

   Karalność. Czy zwyrodnialec, który zabija, zasługuje na 
śmierć? Na więzienie? Po świecie chodzi wielu zbrodniarzy. 
Czy każdy z nich powinien zostać pozbawiony kilku praw? 
Od prawa do oddychania począwszy? Gdzie leży granica? 
Kogo można pozbawić życia? Czy można się bawić w Boga i 
decydować, kto ma żyć, kto nie? 

Pewnych granic nie powinno się przekraczać. Po prostu nie. 
Gdzieś jest ten punkt ze ślepą uliczką. Nie można brnąć 
dalej. Zbytnio zmieni to naszą rzeczywistość. Jednak znajdą 
się ludzie mający w swojej psychice narzędzia zdolne do 



zimnych/czaszek do grona(…) przodków: Gilgamesza, 
Hektora,/ Rolanda/obrońców” najwyższych wartości 
moralnych. Nie miał jednego płuca, stracił je w wyniku 
ran odniesionych w Bitwie Warszawskiej, utykał nieco 
na nogę, nad którą go brakowało: „Lewa noga normal-
na rzekłbyś optymistyczna/trochę przykrótka/chłopięca/
w uśmiechach mięśni/z dobrze modelowaną łydką/
prawa”…w marszu nie nadążała za lewą, ale mój pra-
dziadek podczas walk jeździł konno. Gdy dosiadał 
swego siwego wierzchowca, ten defekt nie przeszka-
dzał wówczas w niczym  

Gdy ruscy i komunizm wchodzili na ziemie polskie, ka-
pitan Nowicki musiał uciekać do Anglii. Przez ok 40 lat 
nie mógł wrócić do ojczyny, żony (20 lat młodszej), do 
wnuków... Mój dziadek tak czekał, by go wreszcie zo-
baczyć!. 

Pradziadek dostawał na wyspach emeryturę. Oszuki-
wano go jednak i dostawał ją w bonach, nie w dola-
rach. Sprawdzali korespondencję. Szukali czegoś ob-
ciążającego, jeśli nie autora listów, to któregoś z jego 
towarzyszy broni. Gdy w kopercie znalazły się jakieś 
funty-znikały. Żył skromnie, by nie rzec ubogo, a co-
dziennie widział przecież, jak „wokół huczy wspaniałe 
życie/rumiane jak rzeźnia o poranku.” Do prababci 
przychodziły listy… pełne tęsknoty, wypełnione czeka-
niem. Babcia wspomina, że pradziadek miał specyficz-
ne pismo, drobne równe. Te listy były jedyną radością. 
Prababcia czytała raz po raz słowa tak bliskie jej sercu. 
Były cząstką tego, kogo kochała, o kim codziennie my-
ślała. Pamiętała „przecież włosy (…) cień policzka/
kruche palce i ciężar śpiącej głowy .” 

Ze względu na więzy krwi z kapitanem Nowickim moją 
babcię i prababcię nękał  Urząd Bezpieczeństwa Pol-
ski. Wypytywali. Zdarzył się okres, że nawet co tydzień. 
Prababcia nawet nie mogła awansować w pracy ze 
względu na męża.  

W 1969 roku kapitan Nowicki wrócił do Polski. Wrócił 
po tylu latach… „Pagórki były mniejsze/rowy ocalenia/
podbiegły brunatną wodą//trawa na ogół ta sama/
rozpoznał arcydzięgiel (…)”. Miał przy sobie tylko wa-
lizkę, a w niej szczególne przedmioty: swój ulubiony 
portfel i złotą papierośnicę z herbem Krakowa. Towa-
rzyszyła mu od zawsze. Tam, na obcej ziemi, była na-
miastką ojczyzny, tego wszystkiego, co ukochał ponad 
życie. Ojczyzną nie zdążył się nacieszyć, był sparaliżo-
wany, jednak chodził. Zmarł 3 lata po powrocie, w roku 
1972. Jedyne co państwo zrobiło dla dziadka to fakt, ze 
go nie odstrzelili. Były kłopoty z pogrzebem. Nie po-
zwolono wspomnieć na nagrobku o jego stopniu kapi-
tana… Zapłacili tym, co mieli  „pod ręką/chłostą śmie-
chu.”  

Stanisław Nowicki wyróżnił się na wojnie. Jestem jed-
nak przekonana, że musiał zadawać sobie czasem py-
tanie, czy to co robi, nie jest zwykłą błazenadą? Wie-

Fragment koperty listu Stanisława Nowickiego do małżonki 

Inni mogli tylko przyszykować siwka do walki. Walczyć 
i zwyciężać musiał już on sam. Nie potrafię sobie wy-
obrazić, jak silnym człowiekiem musiał być. Robił to, co 
musiał, co było zgodne z jego przekonaniami. Miał z 
pewnością świadomość, że jego nazwisko nie odciśnie 
głębokiego piętna na kartach historii. Pocieszał się mó-
wiąc do siebie: "kornik napisze twój uładzony życio-
rys" . 

Na wojnie nie ma dobra czy zła. Nic nie jest czarne al-
bo białe. Można jedynie uznać „mniejsze zło”, odcienie 
szarości, które swoimi czynami mógł wybrać każdy za-
mieszany w tę okrutność. Jednak działa same nie wy-
rzucają pocisków, granat nie ląduje obok jeszcze ży-
wych, karabiny same nie celują, nie strzelają do nie-
winnych, nóż nie zadał śmiertelnej rany. To wszystko 
robią ludzie. Nie wiem, jakim człowiekiem był mężczy-
zna na siwku. Co go złościło, czego się bał? Co budzi-
ło jego śmiech, co łzy? Jako kapitan był wzorowym żoł-
nierzem. Nie miał szans odnaleźć się w pełni w roli gło-
wy rodziny. Nie wiem, jak często rozmawiał z Bogiem, 
czy prosił go o pomoc, czy ufał mu bezgranicznie? Co 
czuł zabijając? Jak te zdarzenia na niego wpłynęły, kim 
się przez nie stał? Czy Stanisław budził się i nie uzna-
wał tego wszystkiego za szaleństwo? Może był nasta-
wiany na działanie z efektem, którym -na dobrą spra-
wę- była tylko śmierć i cierpienie? Czy rozmyślał w tym 
kierunku?  „Pytania z pozoru proste/wymagają zawiłej 
odpowiedzi .” 

Znów myśli przecina obraz siwej sierści zbroczonej 
krwią, uszy wciąż pamiętają huk strzałów. To zostało 
już we mnie wpisane. Zerkam za okno-pogoda nie na-
straja. Cholerna Anglia. Powinno być piękniej. Świat 



d z ia ł , że wie- le wy- cierpi, a 
jednocze-
śnie miał 
ś w i a d o -

mość, że musi sobie z tym wszystkim radzić sam.  

powinien wraz ze mną zaznaczyć obecność na nim 
mego wnuka. Rok 1970, w końcu coś powodującego 
radość duszy. By trochę oczyścić myśli otwieram zło-
tą papierośnicę. Przez chwilę przyglądam się detalom 
krakowskiego herbu. Cholera! To miasto  zobaczysz 
jeszcze nie raz staruszku. Wyciągam papierosa. Na-
łóg dostaje się wraz ze służbą. Jeden papieros i jedno 
płuco robią z tego coś więcej, zaczepkę dla losu. Wy-
niszczałem się na wojnie, cóż więc znaczy papieros. 
Godna śmierć. Z pewnością nie zjawi się po mnie z 
powodu nałogu. Znów zerkam przez okno- pogoda z 
pewnością się nie poprawi. Znów obraz czerwieni pla-
miącej nieskazitelną biel sierści. Jedno z ostatnich 
działań…  

Zawsze powinniśmy czuć się dłużnikami poległych w 
naszej sprawie. Każdego zabitego przez „łobuzów od 
historii W obliczu zła, jakie niesie za sobą wojna, je-
dynym wyjściem, by nie utracić doszczętnie człowie-
czeństwa, była walka w duchu patriotyzmu, wiara w 
Boga  i czekające na duszę zbawienie, pamięć o 

prawdzie, o tym, jak rzeczywistość miała się na-
prawdę. Żeby nie oszaleć, zyskując świadomość, co 
bliźni bliźniemu czynić musi. Niektórym udało się 
wielkimi czynami poprzeć to, w co tak głęboko wie-
rzą. To oni osadzeni w tak trudnej rzeczywistości 
nadali bieg NASZEJ rzeczywistości. Jeżeli sami nie 
będziemy wierni sobie - nikt nam nie pomoże. Trze-
ba płynąć pod prąd. Z prądem płyną tylko śmieci. 
Mimo nagrody w postaci „złotego runa nicości” warto 
oddawać się wartościom takim, jak Bóg, honor, oj-
czyna, prawda. Bierność, postawa baranka idącego 
na rzeź, pospolitość, bylejakość… Nie! ocaleliśmy 
po to aby żyć, patrzeć, ale też widzieć, nie po to, by 
wśród wyprostowanych czołgać się w pyle, we mgle.  

Tak, teraz już wiem: wiem, skąd przyszłam. Wiem, 
kim jestem – prawnuczką człowieka, który swoim 
życiem  zaprezentował mi postawę, z jaką warto 
kroczyć przez życie, walczyć o to, w co wierzymy.  

Tragiczny wypadek. Nagła utrata najbliższej rodziny. Czy 
warto jeszcze żyć? Przecież nic już nie będzie tak jak daw-
niej... 

Wyjątkowo ciepła i serdeczna rodzina. Muzykalna rodzina. 
To ważne, muzyka odgrywa w tej historii istotną rolę. Jest jej 
nieodłącznym elementem. Nawet temu tragicznemu wypad-
kowi towarzyszy muzyka – Sonata wiolonczelowa nr 3 Beet-
hovena. Giną najbliżsi, zostaje tylko Mia. Czy na pewno zo-
stanie? To zależy tylko od niej. Tak mówią lekarze. Na razie 
jest w śpiączce. Może przekonają ją ludzie, dla których jest 
ważna? Dalsza rodzina, przyjaciele. Czy sprosta temu, co 
się stało jej chłopak? 

Przejmująca historia o tym, że pewne rzeczy są nieodwracal-
ne, że zawsze będzie boleć, że nigdy nie da się zapomnieć, 
ale może warto mimo wszystko żyć? O przyjaźni, miłości  
i trudnej decyzji. 

Smutna, ale jedna z tych, które nie zostaną następnego dnia 
zapomniane. Porusza, wzbudza emocje, zmusza do zasta-
nowienia. Uczy, jak pomóc. I nie tylko smutna, czytając czę-
sto się uśmiechałam do tych sympatycznych, oryginalnych 
postaci stworzonych przez  autorkę.  



Dziś dalszy ciąg informacji o naszych zainteresowaniach z nieco innej beczki. Bardziej...konkursowo. P. I. Łysek pod-
sunęła 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 po-
wstały prace konkursowe—prace, w których autorki dzielą się swoimi pasjami, marzeniami  i refleksjami.  Ostatnio 
prezentowaliśmy  obszerne fragmenty pracy Kamili Koreckiej. Dziś zapraszamy do lektury pracy Oli Lejkowskiej. 

Popołudniowe pogaduchy pełne marzeń 

C z ę s t o 
o d w i e -
dza mnie 
m o j a 
p r z y j a -
c i ó ł k a . 
L u b i m y 
ze sobą 
p r ze by -
wać, lu-
b i m y 
wspólnie 
snuć róż-
ne plany, 
ale na-
sza roz-
m o w a 
tego po-

południa miała nieco inny charakter. To było prawie 
jak… wywiad. 

Legenda:  
K- koleżanka - rówieśniczka 
O: Ola (Ja)  

K: Cześć! Przeglądając wczoraj strony internetowe na-
trafiłam na pewien konkurs pod hasłem: „Jestem Sze-
fową”. Znam Cię już jakiś czas i wiem, że to coś ideal-
nie dla Ciebie. Dlatego chciałabym, abyś postawiła się 
w roli przywódczej i odpowiedziała mi na kilka pytań. 
Proszę Cię, abyś wybrała stanowisko, na którym TY 
jesteś w roli przywódczej. Powiedz, co to za stanowi-
sko i kto aktualnie je piastuje.  

O: Witaj! Zaskoczyłaś mnie bardzo pozytywnie! Miło, 
że pomyślałaś akurat o mnie, ponieważ równie dobrze 
mogłaś wybrać kogoś innego. Powiem tak: interesuję 
się sportem (siatkówka), więc pójdę w tym kierunku i 

będę… prezesem zarządu Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej (PZPS). Aktualnie jest nim były siatkarz - Pa-
weł Papke. Od 1957r. to stanowisko zajmują tylko i wy-
łącznie mężczyźni. Myślę, że czas  na odważne zmia-
ny, czas na to, by zajęła je pierwsza kobieta. Mam za-
miar sprostać temu wyzwaniu.  

K: Odważna decyzja. Jesteś pewna swych predyspozy-
cji? 

O: Hmm… Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że 
jestem pewna. Wiem, że mam bardzo dużo możliwości. 
W sporcie nie ma czegoś takiego jak niepewność. Zaw-
sze znajdą się ludzie, którzy będą chcieli twojej porażki, 
mówiąc i pokazując na wszelkie sposoby, że jesteś sła-
by, nic w życiu nie osiągniesz i że nie warto dążyć do 
wyznaczonych celów. Wtedy należy być twardym i po-
kazać im siebie z jak najlepszej strony. Spotykając ta-
kich ludzi, należy wykazać się determinacją, a wszyst-
ko prędzej czy później i tak odwróci się przeciwko nim i 
okaże się, że to właśnie oni poznają smak porażki. Na 
mojej drodze sportowej spotykam wielu przeciwników, 
jednak wiem, gdzie jestem i do czego dążę . Nigdy się 
nie poddam walcząc o swoje marzenia. 

K:  Powiedz, co robisz na tym stanowisku jako prezes? 

O: Każdy związek sam wyznacza swoje działania oraz 
cele, do których będzie zmierzał.  

K: Jakie są zatem Twoje cele ? 

O: Przede wszystkim mądrze, w przemyślany sposób 
współpracuję ze związkowcami. Tak, zarządzam nimi, 
ale przede wszystkim wykorzystuję… Nie, nie ludzi! 
Wykorzystuję ich potencjał.   Wiem doskonale, że 
„wielcy liderzy nie wykorzystują ludzi po to, aby sami 
mogli wygrywać. Przewodzą ludziom, aby odnosić 
wspólne zwycięstwa.” Co byłoby moim zwycięstwem? 



Staż, to sposób na poszerzenie swoich umiejętności 
i zainteresowań. Jest to szansa na znalezienie 
ścieżki zawodowej oraz sprawdzenie swoich zdolno-
ści podczas wykonywanej pracy. To doskonały mo-
ment na uzyskanie pozytywnych opinii od pracodaw-
cy, co skutkować może dalszą współpracą 
i pewniejszym startem w poszukiwaniu pracy.  

Mieli okazję dowiedzieć się o tym uczniowie TOT i TŻ pod-
czas zajęć z pracownikiem  Zatorskiej Agencji Rozwoju—
Panią Kingą Wiktor, która udzieliła uczniom szczegółowych 
informacji na temat możliwości ubiegają się o staż w ramach  
Projektu pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski 
Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji 
Przedsiębiorczości, współfinansowanego  przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  

Mam taki swój cichy cel: sprawić, by siatkówka stała 
się sportem narodowym. Uczynię wszystko, by ten cel 
osiągnąć. Uruchomię współpracę z organizacjami Unii 
Europejskiej, by pozyskać wsparcie dla klubów. Będę 
się starać, by jak najmłodsi „połykali bakcyla” i zako-
chiwali się w tym sporcie. Sprawię, by siatkówka i pol-
ska reprezentacja była obecna wszędzie, gdzie to 
możliwe: w szkołach, na turniejach charytatywnych, 
podczas wszelkich imprez na rzecz aktywności fizycz-
nej dla młodych i starszych…   

K: Czy widzisz konieczność dokonania jakichś 
zmian ?  

O: Jeśli chodzi o zmiany, to na pewno przepisy gry w 
siatkówkę dotyczące np. dotknięcia siatki. Chciałabym 
też sprawić, by w Polsce organizowano więcej turnie-
jów.  

K: Dlaczego zdecydowałabyś się pełnić stanowisko 
prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej ?  

O: Myślę, że główną przyczyną wyboru jest moja pa-
sja. Od wielu lat gram (trenuję)  

w siatkówkę i chcę z nią związać moją przyszłość. 
Zdaję sobie sprawę, że moja kariera zawodnika 
nie będzie trwać wiecznie. Czynne uprawianie 
sportu ma swoje ograniczenia (wiek). Nigdy też do 
końca nie wiadomo, co czeka nas za dzień, mie-
siąc, rok. Jedna chwila (kontuzja, wypadek , cho-
roba) może zniszczyć marzenia. Bycie prezesem 
PZPS to dla mnie klucz do spełniania czyichś ma-
rzeń. Sama satysfakcja, że pełniąc tę funkcję, po-
magam ludziom, którzy robią to, co kocham, bę-
dzie dla mnie ogromnym źródłem szczęścia.  

K: Czy to, że jesteś kobietą ma wpływ na sprawo-
wanie władzy? 

O: Niestety, na świecie przyjęło się tak, że kobieta 
to słaba płeć. Ja jednak uważam, że sprawowanie 
władzy nie zależy od płci, tylko od osobowości. 
Należy mieć twardy charakter  
i swoje zdanie, na zmianę którego nikt nie wpły-
nie, chyba, że będzie miał niepodważalne argu-
menty. Szefowa musi umieć czasem pójść na 
kompromis, musi umieć wsłuchać się  
w głos innych (czasem to właśnie jest głos rozsąd-



Ostatnio dość znane powiedzenie „Z nami nuda 
się nie uda” owładnęło również organizację za-
jęć na przedmiocie j. niemieckiego. Lekcje języ-
ka niemieckiego nie muszą być wcale nudne!  
Z tym stereotypem próbują walczyć uczniowie, 
którzy angażują się aktywnie w różne metody na 
zajęciach. Gry, tworzenie plakatów, quizy, zga-
dywanki, krzyżówki, konkursy, itp. urozmaicają 
uczniom nie tylko zajęcia, ale sprawiają wiele 
przyjemności, a w takiej atmosferze wiadomo 
lepiej przyswaja się wiedzę. Poniżej fotorelacja  
z  zajęć, które odbyły się w drugim semestrze 
we wszystkich pierwszych klasach technikum. 
Was tust du für deine Gesundheit? – uczniowie 
klasy I. TOT/TŻ  (podstawa) wykonali trzy plaka-

Deutsch aktuell 

 

Powtórzenie słownictwa dot. części ciała Kö-
rteile na zasadzie konkursu wymagało od 
uczniów nie tyle co szybkości co dobrze wy-
uczonych słówek.  

ty dotyczące zdrowego życia, które zaprezentowali 
na koniec zajęć.  
Dwie tablice gramatyczne do konstrukcji czasu 
przeszłego PERFEKT zostały wykonane przez 
uczniów klasy I.TOT/TŻ/TM/TI (kontynuacja). 



Perspektywy zawodowe - znajdź pracę z niemieckim”/”Berufliche Perspektiven – Finde de-
ine Arbeit mit Deutsch”  to nazwa projektu, do którego realizacji przygotowują się uczniowie 
Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze dotyczący charakterystyki rynku pracy w Polsce 
i w Niemczech.   

Młodzi ludzie ze szkoły WZS w Zatorze organizują 
12.06.2015 projekt pod hasłem „Perspektywy zawo-
dowe –znajdź pracę z niemieckim”. Jest on częścią 
akcji „dzień.de | der-tag.pl” Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. Udział w projekcie ma za-
chęcić młodych ludzi do zastanowienia się nad wy-
borem własnej drogi zawodowej.  

Głównym celem projektu  jest przedstawienie i ze-
stawienie dwóch rynków pracy, ojczystego z krajem 
sąsiada, a jednocześnie uświadomienie młodym 
ludziom, którzy wybrali już szkoły zawodowe i tech-
niczne lub stoją przed takim wyborem, jak ważna 
jest znajomość języka obcego w poszukiwaniu pra-
cy. Uczniowie klas pierwszych technikum wcielą się 
w role ekspertów i zaprezentują listy przyszłościo-
wych zawodów w Polsce i w Niemczech, jak również 
przedstawią wybrane niemieckie firmy działające na 
terenie Małopolski/Polski. Młodzież wyjdzie również 
na ulice miasta, aby przeprowadzić uliczny quiz wie-
dzy na temat rynku pracy w Polsce i w Niemczech. 

Podczas spotkania młodzież dowie się  jak można 
samemu założyć własną firmę i jakie wsparcie czeka 
je od Państwa. Po krótkometrażowym filmie ucznio-
wie będą wypełniać własne formularze kadrowe w 
j.niemieckim.  Uczniowie spotkają się również z tre-
nerem, który przeprowadzi dla nich sesję coachingo-
wą pt. „Język środkiem do celu”.  

 „Największą jednak atrakcją ma być dla uczniów 
wyjazd do międzynarodowej firmy IBM BTO Busi-
ness Consulting Services w Krakowie, gdzie grupa 
pracowników przeprowadzi specjalnie dla 
uczniów spotkanie, oprowadzi ich po działach 
dla klientów niemieckojęzycznych i przeprowa-
dzi na zakończenie dla nich konkurs.”-mówi or-
ganizator projektu mgr Izabela Łysek.  

W akcję „dzień.de I der-tag.pl” Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży od 1 do 17 czerw-
ca włączyło się 110 projektów w całej Polsce i Niem-
czech. To piąta edycja akcji, której celem jest promocja wie-
dzy o kraju sąsiada. W tym roku poświęcona jest przyszło-
ści zawodowej młodzieży. Uczestnicy projektów będą więc 
rozmawiać o takich tematach jak polski i niemiecki rynek 
pracy, praktyki i staże dla młodych osób, zawody z przy-
szłością czy predyspozycje i możliwości kariery w Polsce i 
Niemczech.  

Projekty odbywają się w formie warsztatów, wystaw, pre-
zentacji czy dyskusji. Ich organizatorami są szkoły, stowa-
rzyszenia, hufce pracy i inne instytucje pracujące z młodzie-
żą. Od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży otrzymali 
oni pomoc w postaci materiałów dydaktycznych i publikacji, 
a także upominki dla uczestników. Projekty, które mają cha-
rakter spotkania polsko-niemieckiego, mogły otrzymać tak-
że dotacje.  

Szczegóły akcji oraz opisy wszystkich projektów znajdują 
się na stronie www.der-tag.pl 

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży to organizacja 
międzynarodowa utworzona przez rządy obu krajów w 1991 
roku. Jej zadaniem jest wspieranie wzajemnego poznania, 
zrozumienia oraz współpracy młodych Polaków i Niemców. 
W tym celu dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera 



 
Z gwiazdami w „Energylandii” 

Początek długiego weekendu majowego był dla wielu 
uczniów z naszej szkoły okazją do przeżycia niezapomnia-
nej przygody. To właśnie 1 maja Rodzinny Park Rozrywki 
„Energylandia” w Zatorze zorganizował największe muzycz-
ne wydarzenie sezonu wiosennego - festiwal "TOP 
STARS". Nie każdemu z nas kieszonkowe pozwoliłoby na 
zakup biletu na tę jedyną w swym rodzaju imprezę, pod-
czas której na scenie pojawiły się takie gwiazdy, jak m.in.: 
Kamil Bednarek, Enej, Sylwia Grzeszczak, Grzegorz Hyży, 
Limon, Rafał Brzozowski, Margaret, Liber i Natalia Szro-
eder i wielu innych wykonawców. 

Mogliśmy być w tę magiczną noc w „Energylandii” i mogli-
śmy (niektórzy z  całkiem niewielkiej odległości) podziwiać 
tę plejadę gwiazd. Nie, nie było nas wśród widowni. My pra-
cowaliśmy: smażyliśmy frytki, kiełbaski, robiliśmy hot dogi, 

odpowiadaliśmy za żetony, którymi płacili klienci i 
zgodność towaru przy rozliczeniu końcowym. Było to 
jednak autentyczne połączenie przyjemnego z poży-
tecznym. Czuliśmy się naprawdę wyjątkowo: ubrani w 
firmowe koszulki, zaopatrzeni w identyfikatory, na 
przydzielonych nam stanowiskach byliśmy naprawdę 
ważni i niezastąpieni. Do niektórych z nas uśmiechnę-
ło się szczęście: pracowali za sceną i dzięki temu mie-
li bezpośredni kontakt z gwiazdami. Na pewno nie 
zapomną tego do końca życia!  

Dla każdego z nas, bez względu na stanowisko, była 
to wspaniała przygoda. Mogliśmy się sprawdzić w pra-
cy, a przy okazji uczestniczyć w festiwalu. Pracowali-
śmy do godziny 6:00 nad ranem, wszyscy byli zmę-
czeni i padnięci, a trzeba było jeszcze wszystko po-
sprzątać. Było bardzo ciężko, ale każdy chętnie zapi-
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