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Od Redakcji
Święta, święta . . . już niedługo wolne i odpoczynek, chociaż niektórzy z nas nawet w
wigilię pójdą na praktyki. Święta to czas niezwykły. Czekamy na nie, przygotowujemy
się, kupujemy prezenty i . . . pragniemy, żeby, jak pisze Patryk ( w artykule „Gdzie
mieszka duch świąt ? ), duch świąt przyszedł do naszych domów. Żeby przyniósł zgodę, ciepło, radość świętowania. Niech się narodzi znów w naszych sercach! Niech
przyjdzie wyczekiwany! To będą Dobre Święta!


Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Maja Wojciechowska - uczennica klasy IV Technikum Usług Fryzjerskich odebrała
24 listopada 2014 r. Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia
stypendium odbyła sie w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Wywiadówki i prelekcja dla rodziców
W dniu 27. 11. 2014 r. w naszej szkole odbyły się wywiadówki, w czasie których rodzice mogli zapoznać sie z bieżącymi ocenami swoich dzieci.
Spotkanie to poprzedzone było prelekcją prowadzoną przez pana Romana Szeląga,
który od wielu lat zajmuje się profilaktyką uzależnień. Prelegent w ciekawy sposób
omówił i zaprezentował najczęściej używane przez młodzież środki odurzające. Poinformował rodziców w jaki sposób radzić sobie z zaistniałym problemem, na co zwrócić
uwagę opiekując się własnym dzieckiem i gdzie szukać pomocy.
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AKTUALNOŚCI

Zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień.
W dniu 27. 11. 2014 r. zakończył się cykl dwugodzinnych zajęć z klasami dotyczących
profilaktyki uzależnień.
Zajęcia były prowadzone przez panią Sylwię Dziedziczak, terapeutę uzależnień. W ich trakcie młodzież zdobyła wiedzę na temat skutków zażywania środków odurzających, poznała
fazy uzależnień oraz dowiedziała się, gdzie w Kaliszu szukać pomocy w tym zakresie.


Seminarium fryzjerskie w Akademii Gabriel
5 grudnia uczennica Oliwia Krajewska brała udział w
seminarium fryzjerskim prowadzonym przez włoskiego
stylistę Alessandro Giusto w Akademii Gabriel.
Przedstawiona została kolekcja Bolonia 2014, a Oliwia
była również modelką. Efekt końcowy widać na zdjęciu.
Organizatorem wyjścia i opiekunem była Mariola Jatczak.

Konkurs "Imiona dla żubrów"
Magdalena Marczak - uczennica klasy Ia Gimnazjum
dla Dorosłych, reprezentująca jednocześnie Hufiec
Pracy w Kaliszu, wzięła udział w konkursie "Imiona
dla żubrów".
Konkurs był organizowany przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Jego celem było wymyślenie
imion dla żubrów urodzonych w 2014 roku. Jeden z
żubrów, urodzony 26 lipca 2014 roku w Pokazowej
Zagrodzie Zwierząt, mieszczącej sie na terenie Ośrodka, otrzymał imię Podskok, wymyślone właśnie przez
Magdę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wycieczka do Muzeum
Historii Przemysłu
w Opatówku
1 grudnia 2014 roku uczniowie
klasy II BZ zwiedzali Muzeum
Historii Przemysłu w Opatówku.



VII Dni Kariery 2014 już się odbyły
8 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru odbyły
się VII Dni Kariery, których organizatorem była Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu.
Celem tego przedsięwzięcia była promocja szkół ponadgimnazjalnych z Kalisza
kształcących na poziomie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej i przedstawienie oferty tych szkół uczniom gimnazjów ze zwróceniem szczególnej uwa3
gi na atrakcyjne, nowe zawody.

Gdzie mieszka duch świąt ?

Wśród dzisiejszej młodzieży zmienił się obraz świąt. Sens ich przeżywania
nie zwraca się, tak jak powinien, ku Bogu, pogłębianiu wiary, a wręcz przeciwnie. Wszystko zaczyna się (i czasami kończy ! )na półkach sklepowych,
które dużo wcześniej dają nam odczuć, że święta są coraz bliżej.
Przekleństwem naszych czasów jest to, że święta opierają się na dostawaniu, a nie chęci dawania drugiej osobie bezinteresownie. Wszystko, co
nas otacza daje nam pozorne doświadczenie świąt. Cała handlowa machina, reklamy telewizyjne, wystrój sklepów, promocje wmawiają nam, że tylko
w ten sposób możemy przygotować się do świąt i sprawić radość bliskim.
Zapominamy, że to wszystko robi się dla zysku, a nie w trosce o nasze potrzeby. Czy nie lepiej zamiast pośpiechu i zmęczenia spędzić czas z najbliższymi i im poświęcić naszą energię ?
Wielkim świętem, uroczystym spotkaniem w gronie rodziny powinna być
kolacja wigilijna. Tymczasem przebieg tej uroczystości jest monotonny. Coroczna rutyna sprawia, że przy stole raczej się „odsiaduje” niż doświadcza
radości i bliskości. Szybko się więc odchodzi i wraca do swojego świata.
Dlaczego tak łatwo jest odejść ? Dlaczego tak trudno jest zostać ? Gdzie
szukać siły, która pomoże przebić się przez mur oddzielający nas od innych ?
Wierzę, że duch świąt mieszka głęboko w naszych sercach i czeka na
iskierkę, która go zbudzi do życia. To z niej pochodzi radość, którą wywołuje
widok choinki, dźwięk kolęd, czy zapach świątecznych potraw. To w niej
mieszka potrzeba spotkania z bliskimi i pokazania im jak ważni i potrzebni
są dla nas. To od nas zależy czy zatrzymamy się na chwilę by tę iskierkę w
sobie odnaleźć i rozpalić, czy pobiegniemy do galerii, by rzucić się w wir
świątecznych zakupów.
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Patryk Śniak

Gdy się dziecko rodzi . . .
Święta Bożego Narodzenia to czas radosnego oczekiwania i wiary. Czekamy na przyjście
Nowonarodzonego i wierzymy, że Jego pojawienie się zmieni nasze życie. Czasami ten
okres przybiera wymiar bardziej realny. Jest oczekiwaniem na narodzenie dziecka, czasem
niepewności, niepokoju, ale i szczęścia. O przeżywaniu trudnego momentu jakim jest wiadomość o ciąży i przemianach z nią związanych opowiedzieli nam Daria i Patryk.
Daria:

W chwili, gdy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, przez moją głowę przeleciało tysiące myśli. Nie umiem powiedzieć, co dokładnie wtedy czułam. Nie był to
łatwy okres w moim życiu. Na początku obawiałam się reakcji mojego chłopaka.
Nie wyobrażałam sobie co będzie dalej, a więc bardzo się bałam jakie zmiany
nastąpią w moim życiu.
Z każdym dniem coraz bardziej zaczęło do mnie docierać, że pod moim sercem
żyje niewinne dziecko, któremu chcę poświęcić resztę życia. Wszystko nabrało
nowego znaczenia. Z dnia na dzień kocham to maleństwo coraz bardziej. Gdy
jestem u lekarza i widzę na monitorze jak ta malutka istotka się rusza, jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Nigdy nie sądziłam, że dziecko, nawet
jeszcze nienarodzone, potrafi dać tyle radości. Teraz już wiem, ze to wydarzenie zmieniło mnie i moje życie. Wiem również, ze muszę być odpowiedzialna,

Patryk:

Gdy dowiedziałem się, że będę ojcem byłem zaskoczony, załamany, przerażony. Nie umiałem sobie wyobrazić jak to będzie, jak damy sobie radę, jak zareagują rodzice, jak im to powiedzieć ? Strach minął, gdy zobaczyłem test
ciążowy i zdjęcie USG. Dorosłem w ciągu kilku minut i z chłopaka zmieniłem się
w mężczyznę. Od tej chwili liczą się dla mnie tylko moja dziewczyna i nasze
dziecko. Ignoruję głupie komentarze kolegów, że zmarnowałem sobie życie,
myślę o przyszłości i powoli przygotowuję się do roli rodzica.
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Wigilia po europejsku czyli
świąteczne zwyczaje naszych
sąsiadów
ŚWIĘTA WE WŁOSZECH

Dla Włochów najważniejszym dniem Bożego Narodzenia
jest pierwsze święto - 25 grudnia. Na świątecznym stole
pojawia się zawsze pieczony indyk, gdyż jest to
typowo bożonarodzeniowa potrawa Włochów.

ŚWIĘTA W NIEMCZECH

Z tego kraju przywędrował do Polski zwyczaj dekorowania choinki
i układania pod nią prezentów dla najbliższych. Nasi zachodni sąsiedzi
na wieczór wigilijny przygotowują proste dania, nie wymagające dużego
nakładu pracy. Są to najczęściej zdecydowanie
niepostne kiełbaski oraz sałatka ziemniaczana.
Prawdziwą ucztę natomiast wyprawia się w pierwszy dzień świąt,
a podstawowym daniem jest pieczona gęś.

opr. Kinga Wawrzyniak
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ŚWIĘTA W WIELKIEJ BRYTANII

szych

Bardzo rodzinnie święta Bożego Narodzenia spędzają Brytyjczycy, dla których Wigilia jest zwyczajnym dniem – święta
zaczynają się tam 25 grudnia. Pierwszego świątecznego
dnia brytyjskie rodziny zasiadają do uroczystego obiadu,
gdzie głównym daniem jest nadziewany szałwiowocebulowym farszem pieczony indyk w sosie borówkowym,
podawany z pieczonymi ziemniakami i brukselką.

ŚWIĘTA WE FRANCJI

Tradycyjnie 25 grudnia stół francuski, to prawdziwy raj dla smakoszy.
Tego dnia Francuzi delektują się, między innymi, pasztetem z kaczych
lub gęsich wątróbek, wędzonym łososiem, ślimakami i ostrygami.
Często w menu znajduje się także pieczony indyk. Na francuskim stole
nie może również zabraknąć serów. Tych Francuzi podają dużo,
w kilkunastu gatunkach i bogatym wyborze smaków.
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Nasze hobby, czyli co robimy po lekcjach

„Każdy z nas posiada chociażby małą cząstkę radości”
(cytat z mangi)
Niedawno w budynku A podziwialiśmy wystawę rysunków Damiana Mizgalskiego, ucznia klasy III AG. Teraz prezentujemy
wywiad, którego udzielił swemu koledze, Krzyśkowi Bachorowi
z klasy III AZ.

Co chciałbyś robić w przyszłości ?
Nie mam pojęcia, nigdy o tym nie myślałem. Najpierw muszę
skończyć szkołę.

Jakiego zawodu się uczysz ?
Wybrałem branżę gastronomiczną – zawód cukiernik.
Dlaczego wybrałeś ten zawód ?
Tak po prostu. Trzeba coś robić w życiu.

Co jest Twoją ulubioną potrawą ?
Hmm… najbardziej lubię smażony makaron sojowy.
A co lubisz najbardziej gotować ?
Wodę w czajniku, bo nic więcej nie potrafię.
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Jak spędzasz wolny czas ?
Od poniedziałku do czwartku siedzę w domu i tak jak wszyscy - komputer,
muzyka, telewizja. W weekendy wychodzę spotkać się ze znajomymi.

Wybornie. Jakiej muzyki słuchasz najczęściej ?
Heavy metalu, rocka, punku, deathcoru.
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Możesz wymienić kilka kapel, które ci umilają życie ?
Jasne: Iron Maiden to moja ulubiona, słucham także Godsmack, Him,
kapeli Apocalyptia, Three Days Grace, Arenged Sevenfold, The Bill.

Sporo ich. A teraz z innej beczki. Jak długo rysujesz w stylu manga ?
Odkąd zobaczyłem w telewizji „Dragon Balla”.

Skąd fascynacja mangą ?
Manga jest łatwa w rysowaniu, ciekawie wygląda.
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Zbliża się czas świąt i prezentów. Co chciałbyś dostać
od św. Mikołaja ?
Nic, bo św. Mikołaj nie istnieje.

Jakie życzenia świąteczne złożyłbyś
czytelnikom „Wąsko i na temat” ?
Życzę wszystkim wesołych świąt i
szczęścia w nowym roku. Dużo zdrowia, szczęścia, radości, czyli czego
dusza zapragnie.
Dziękuję za rozmowę.
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