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           ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA CZY WRÓCI ZIMA?

Niektórych
denerwują,
innych
zachwycają
- takie są

koty. I
właśnie one
w lutym
obchodzą
swoje
święto.

Nasza szkoła dzięki pozyskanym środkom z UE już od kwietnia 2014 roku
rozpocznie realizację projektu  SEKRETY KUCHNI WŁOSKIEJ

Przepowiadanie prognozy
pogody przypomina trochę
wróżenie z fusów. Czy zima
do nas wróci? Czytaj na
stronie 3  jedną z opinii,
która pochodzi ze strony:
http://pogoda.wp.pl/kat,1034985,title,
Czy-to-juz-koniec-
zimy-Tak-byc-moze,wid,
16388518,
wiadomosc.html?
ticaid=11239d
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          Nasza szkoła dzięki pozyskanym środkom z UE 
rozpocznie realizację projektu SEKRETY KUCHNI WŁOSKIEJ

Uczestnikami stażu
w Rzymie będą dwie
10-osobowe grupy
uczniów klas II i III,
kształcących się w
zawodzie technik
żywienia i usług
gastronomicznych
oraz technik
kucharz. Pierwsza
grupa rozpocznie
staż już w czerwcu a
druga w lipcu 2014
roku.
Jakie możliwości
poznawcze daje
uczestnictwo w
stażu?
- tradycyjnej kuchni
włoskiej opartej na jej
naturalnych
surowcach
- mało znanych
technik stosowanych
w kuchni włoskiej

- surowców
typowych dla kuchni
śródziemnomorskiej
- nowatorskich
sposobów aranżacji
potraw
- odpowiedniego
wyboru produktów,
które dają niezwykłe
odczucia
degustacyjne
- właściwego
wykorzystania
produktów świeżych
ich konserwowania i
przechowywania
- kuchni lekkiej,
obfitującej w
warzywa, owoce,
owoce morza i
tłuszcze roślinne
- kultury spożywania
posiłków
- podstaw języka
włoskiego i kultury
tego państwa

Jaki są cele stażu?
- zdobycie fachowej
wiedzy i umiejętności
z zakresu kuchni
włoskiej
- obsługi gości
różnymi technikami
- pozwoli poszerzyć
światopogląd i
nawiązać kontakty,
które mogą
zaowocować
aktywnością
zawodową
przyszłych
absolwentów naszej
szkoły
- nabycie
świadomości
zawodowej
zdrowego żywienia
- zdobycie podstaw
języka włoskiego
szczególnie z branży
gastronomicznej

i przy obsłudze
konsumentów.
Co daje staż?
Nasi uczniowie
zdobędą
niepowtarzalną
szansę nauki
nowych
umiejętności, nie
tylko zawodowych
ale i językowych
oraz kulturowych, a
uzyskane certyfikaty
zwiększą
konkurencyjność
beneficjantów na
rynkach pracy w
Europie i w Polsce.
Ponadto wrażenia,
którymi podzielą się
uczniowie w domach
mogą wpłynąć na
zmiany w sposobie
postrzegania
europejskiej

gospodarki w
całości, w kontekście
Polski jako członka
UE.
Jakie są zasady
rekrutacji do stażu?
umożliwiający
podróż 
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"Wygląda zatem na
to, że luty będzie w
Polsce miesiącem
ciepłym (choć nie
znamy
szczegółowych i
wiarygodnych
prognoz na III
dekadę), co należy
rozumieć jako
średnią temperatur
powyżej normy
wieloletniej dla tego
miesiąca. Czy
zatem zimę mamy
"z głowy"? Nie jest
to oczywiste, ale
całkiem
prawdopodobnie.
Wszystkim tym,
którzy chcieliby już
symbolicznie topić
Marzannę,
zalecamy jednak
szklankę zimnej

wody. Nie ma
bowiem
wątpliwości, że
chłodne
niespodzianki od
zimy mogą nas
jeszcze spotkać
przez dłuższy czas.

Nawet jeżeli spełnią
się prognozy
Amerykanów
odnośnie do
ciepłego lutego, to
jednak także
marzec może w
Polsce przynieść
poważny atak zimy.
Wystarczy do tego
mało aktywny
Atlantyk i silna
masa powietrza ze
wschodu lub z
północy. Wówczas
będziemy musieli

zmagać się
warunkami typowo
zimowymi, choć
kalendarz
meteorologiczny
będzie już
wskazywał wiosnę
(nie należy mylić
wiosny
meteorologicznej z
astronomiczną). 

Naukę powinien
nam przynieść
choćby poprzedni
rok. Wówczas na
początku marca
pojawiło się kilka
dni bardzo
ciepłych, z
temperaturami
dochodzącymi w
dzień do kilkunastu
stopni. Niestety
była to typowa

"jedna jaskółka,
która wiosny nie
czyni". Zima
wróciła i utrzymała
się w kraju do
pierwszej dekady
kwietnia. 

Marzec potrafi
uderzyć silnym
mrozem. Dość
powiedzieć, że 1
dnia tego miesiąca
w 1974 roku w
Rzeszowie było
minus 30. Nawet
końcówka tego
miesiąca potrafi być
upiorna. W
Trójmieście pod
koniec marca 2008
roku odnotowano
minus 12. Zima
może zatem wrócić
i choć byłoby

to bardzo pechowe
rozwiązanie, to
jednak nie należy
go wykluczyć. 

Jak będzie w tym
roku? Amerykański
model CFS,
najbardziej
wartościowy w
kontekście prognoz
sezonowych,
pokazuje dla Polski
ciepły marzec i
kwiecień. Można
zatem mieć
nadzieję na to, że
zima rzeczywiście
już do nas nie wróci
(choć krótkie
epizody są więcej
niż
prawdopodobne).
Zaleca się jednak
wszelką ostrożność

odnośnie do jej
całkowitego
pożegnania. "

                                          CO Z TĄ ZIMĄ?

http://pogoda.wp.pl/query,luty,szukaj.html
http://pogoda.wp.pl/query,marzec,szukaj.html
http://pogoda.wp.pl/query,zima,szukaj.html
http://pogoda.wp.pl/query,cfs,szukaj.html
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                CZY WIECIE, ŻE OBCHODZIMY DZIEŃ KOTA?

Cytując Wikipedię:
"Światowy
(Międzynarodowy)
Dzień Kota (ang.
World Cat Day,
National Cat-Day,
International Cat
Day, wł. Giornata
mondiale del gatto) –
święto obchodzone
corocznie 17 lutego
we Włoszech (od
1990)[1] i Polsce (od
2006)[2] mające
podkreślić znaczenie
kotów w życiu
człowieka, niesienie
pomocy wolno
żyjącym i
bezdomnym
zwierzętom, które
miały kiedyś dom,
ale go straciły, a
także uwrażliwienie

ludzi na często
trudny koci los.
W Polsce
obchodzony po raz
pierwszy 19 lutego
2006 z inicjatywy
Miesięczników "Kot" i
Cat Club Łódź[3].
Wojciech Albert
Kurkowski,
pomysłodawca
obchodów tego
święta, propaguje
akcje pomocy
bezdomnym kotom
pod hasłem
"Rasowce –
dachowcom",
podczas której kluby
felinologiczne
zrzeszone w Felis
Polonia zbierają dary
na rzecz pomocy
bezdomnym
zwierzętom.

W 2010 roku
Fundacja Viva! oraz
program ”Mój Pies i
inne zwierzęta” w
TVP Warszawa
przyjęły patronat
Światowego Dnia
Kota. W Centrum
Targowo-
Kongresowym MT
Polska
Stowarzyszenie
Miłośników Kotów
Rasowych Jedynka
zorganizowano
wystawę kotów
rasowych.
Towarzyszyła jej
akcja pomocy dla
kotów bezdomnych i
wolno żyjących, dla
których zima jest
trudnym okresem do
przetrwania. Do
obchodów Dnia Kota

włączyło się również
wydawnictwo
MULTICO[4].
W akcji biorą również
udział schroniska dla
bezdomnych
zwierząt oraz
organizacje pro
zwierzęce."

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/17_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Kota#cite_note-1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Kota#cite_note-2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_domowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_%28czasopismo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Kota#cite_note-3
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wojciech_Albert_Kurkowski&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/2010
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Viva%21
http://pl.wikipedia.org/wiki/TVP_Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zima
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Kota#cite_note-4
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	Niektórych denerwują, innych zachwycają - takie są
	koty. I właśnie one w lutym obchodzą swoje święto.

