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 Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, 
życzymy dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości,
bezpiecznych podróży, słonecznej pogody,  wielu
fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi
ludźmi.
 Życzymy, byśmy wszyscy mogli się spotkać 1 września 
w szkole zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci i pełni zapału do
pracy w kolejnym roku szkolnym.
 Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne ZST "FABLOK"
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KSZTAŁCIMY SIĘ ZAWODOWO���

Sondę w klasie 2wzg przeprowadziła
Kinga Łuczak

ERYK SMAKA –BUDOWLAN IEC
„Polecam ten zawód, ponieważ daje
możliwość wysokich zarobków. Kiedy
przykładasz się do swojej pracy, często
zostaje to docenione i zauważone. Jest to
ciężka praca, ale dosyć łatwo ją znaleźć.”

KATARZYNA JEZIERSKA- CUKIERNIK
„Polecam ten zawód, ponieważ jestem
zadowolona ze swoich pysznych
wypieków. Po przeszkoleniu zarobki są
dosyć wysokie i można poznać wiele
przepisów, które na pewno w życiu
wykorzystam.”

JAKUB MARCINEK – PIEKARZ
„ Polecam ten zawód, głównie z powodu
pieniędzy. Praca nie należy do
najcięższych, ponieważ wszystko robią za
ciebie maszyny, ale musisz nauczyć się je
obsługiwać. Praca w piekarni tradycyjnej
jest wysoko ceniona, a wypieki można
zabrać do domu.”

KINGA ŁUCZAK –SPRZEDAWCA
„Polecam ten zawód dla osób, które są
komunikatywne. Jest to praca z ludźmi.
Można poznać wiele interesujących osób.
Kiedy przykładasz się i rzetelnie
wykonujesz swoje obowiązki, w prosty
sposób możesz osiągnąć wyższy poziom,
zostać kierownikiem. Jest to ciężka praca,
ale daje satysfakcję”

Kinga Łuczak , Jakub Marcinek

SZCZEPIENIA
W poniedziałek, 17 maja br. została otwarta
rejestracja na szczepienia dla osób, które
ukończyły 16. rok życia.
  

16- i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia
muszą wypełnić formularz – Kwestionariusz
wstępnego wywiadu przesiewowego przed
szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-
19. 
Można zrobić to w domu. Dzięki wcześniej
uzupełnionemu i podpisanemu formularzowi oraz
zgodzie rodzic nie będzie musiał był obecny podczas
szczepienia.

Ważne! Kwestionariusz wypełnia zarówno osoba
szczepiona, jak i rodzic lub opiekun prawny
nastolatka. 

Więcej informacji o rejestracji na szczepienia dla 16- i
17-latków można znaleźć w komunikacie na stronie
MEiN

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ruszaja-
szczepienia-dla-nastolatkow--rozpoczela-sie-
rejestracja-mlodziezy-w-wieku-16-i-17-lat.

-

-

-

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ruszaja-szczepienia-dla-nastolatkow--rozpoczela-sie-rejestracja-mlodziezy-w-wieku-16-i-17-lat
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Projekt  Baczyński

-

  Rok 2021 jest Rokiem Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego. 
  Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w Projekt
“Baczyński”, w ramach którego wykonali szereg
działań upamiętniających poetę. 

Poniżej prezentujemy sylwetkę twórcy.
“...ja żołnierz, poeta, czasu kurz.”

   Krzysztof Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 roku. Był dzieckiem chorowitym, cierpiał na
astmę, miał słabe serce, ciągle groziła mu gruźlica. W 1931 roku zaczął naukę w Gimnazjum Im. Stefana
Batorego, następnie w 1937r. uczęszczał do nowo utworzonego dwuletniego liceum z profilem
humanistycznym. Swoje świadectwo dojrzałości otrzymał w maju 1939 roku. Baczyński nie lubił chodzić do
szkoły, przez co rzadko w niej bywał, miał słabe oceny. W gimnazjum okazywał duże zainteresowanie
literaturą. Fascynował się powieścią Gombrowicza “Ferdydurke”, której napisał własny wariant (“Gimnazjum
imienia Boobalka I”). Znał również literaturę francuską. W jego klasie uczyli się przyszli towarzysze
broni: Tadeusz Zawadzki „Zośka”,  Jan Bytnar „Rudy”,  Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”
Podczas swojej edukacji Krzysztof działał w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Spartakus”. Został
również współredaktorem pisma “Strzała”,dzięki czemu mógł zadebiutować jako poeta swoim utworem
“Wypadek przy pracy”. Był również harcerzem.
Wybuch wojny uniemożliwił mu naukę w Akademii Sztuk Pięknych. Jego wymarzonym zawodem była praca
grafika lub ilustratora. W 1940 roku po utworzeniu getta w Warszawie pozostał, wraz z matką, po aryjskiej
stronie, ryzykując życie w razie wykrycia jego żydowskiego pochodzenia. Ożenił się 3 czerwca 1942 roku z
Barbarą Drapczyńską. Jesienią 1942 roku rozpoczął naukę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim na wydziale
polonistyki. Podczas wojny pracował dorywczo (szklił okna, malował szyldy, pracował u węglarza na
Czerniakowie, przyjmował telefoniczne zlecenia w zakładach sanitarnych).
W lipcu 1943 porzucił studia, aby poświęcić się konspiracji oraz poezji. Twierdził, że jeżeli będzie mu dane, to
powróci do nauki. Został sekcyjnym w II plutonie “Alek” kompanii “Rudy” batalionu “Zośka” Armii Krajowej.
Uczestniczył w akcji wykolejenia pociągu niemieckiego na odcinku Tłuszcz - Urle, która miała kryptonim “TU”
27 kwietnia 1944 roku. Akcja ta spowodowała 26-godzinną przerwę w ruchu. 25 maja 1944 otrzymał stopień
starszego strzelca podchorążego rezerwy piechoty z rozkazu komendanta Szkoły Podchorążych Rezerwy
Piechoty “Agricola” (w której Baczyński ukończył turnus). Równocześnie z akcjami konspiracyjnymi był również
kierownikiem działu poezji miesięcznika społeczno-literackiego “Droga”.
 Wybuch powstania warszawskiego zaskoczył go w rejonie placu Teatralnego, gdzie został wysłany po odbiór
butów dla oddziału. Nie mógł się przedostać na miejsce koncentracji swojej jednostki, przez co musiał
przyłączyć się do oddziału złożonego z ochotników, którymi dowodził podporucznik “Leszek”. Krzysztof Kamil
Baczyński poległ na posterunku w pałacu Blanka 4 sierpnia 1944 roku w godzinach popołudniowych śmiertelnie
raniony przez strzelca wyborowego. Pochowano go pierwotnie na tyłach pałacu, ale po wojnie jego ciało zostało
przeniesione na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

Autor Bartosz Remin klasa  2 mtp

-
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 Od sztuki wysokiej do memu 
czyli zadanie  z plastyki

   
 Na temat memów rozmawialiśmy z nauczycielką plastyki panią mgr Anetą Solińską.
 
Kultura elitarna (wysoka) stanowi najważniejszą część kultury symbolicznej danego
społeczeństwa, czerpie inspiracje z tradycji oraz historii danego narodu. Kompetencje
do jej odbioru nabywamy zdobywając wiedzę.
Kultura masowa (niska) zapożycza motywy z różnych poziomów kultury, upraszcza,
parafrazuje.
 Mem jest połączeniem obrazu i tekstu, tworzącego humorystyczne zestawienie.
Niejednokrotnie stanowi aluzje do aktualnych wydarzeń, ich znajomość jest
warunkiem zrozumienia żartu.
Proponujemy przegląd uczniowskich „memów” zainspirowanych obrazami wielkich
mistrzów. Codzienność odbija się w „krzywym zwierciadle” błyskotliwych komentarzy
uczniów!

Autorzy memów: Julia Ligęza, Dariusz Ślebioda, Jakub Kulak z klasy 1 tb  oraz Piotr
Adamczyk klasa 1 ta.

Piotr Adamczyk
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klasa 1 tb
Dariusz
Ślebioda
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Zacznijmy od tego co to jest airsoft?

 To gra zespołową w której strzelamy  replikami broni
palnej w skali 1:1 , używamy plastikowych kulek w
kalibrze 6mm. Wybór replik jest bardzo duży, więc

każdy znajdzie coś dla siebie - od  zainteresowanych I
wojną światową do  współczesnych konfliktów.

Na czym polega airsoft ?

 Gracze dzielą się na 2 dwie drużyny i te drużyny
próbują pokonać siebie nawzajem, czyli po prostu
deadmatch. Są również scenariusze historyczne - 

działania wojenne.

Gdzie się strzelamy ? 

 Oczywiście są to tego miejsca przeznaczone, ale   w
Polsce jest ich mało więc najczęściej są organizowane

w lasach za zgodą właściciela danego terenu

Czy airsoft jest drogi ?

 Wielu z was może pomyśleć , że airsoft jest drogim
sportem, nie jest to do końca prawdą. 
Można się strzelać już replikami które kosztują około
400 zł, a można nawet za 1000 zł więc. 

Na pierwszą strzelankę nie trzeba mundurów
kamizelek czy np. pasoszelek na początek wystarczy
replika, kulki,  magazynek.

 Najważniejsze, o czym nie wolno zapomnieć, to 
ochrona oczu i reszty twarzy . 
Do ochrony oczu można używać atestowanych
okularów lub gogli, a jeśli chodzi twarz wystarczy
maska typu stalker.

Można też  strzelać z sprzętu z demobilu,  tu  mój
przykład - stylizowałem się na wojska Bundeswehry z
lat 90. 
Mundur,  pasoszelki  i czapka z demobilu.

 AIRSOFT - MOJA PASJA
Gerard Głownia klasa 2 ta mechatronik

Pluton ASG Gerard Głownia
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Nasze sukcesy
SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO -
PRZYRODNICZY
Zadania konkursowe  z matematyki, fizyki, chemii,
geografii i biologii najlepiej rozwiązali:
1. Julita Fiutowska klasa 2 ta
2. Mikołaj Kubarek klasa 1 tb
3. Michał Grzebyk klasa 1 tb
Zwycięzcom gratulujemy!!!

Konkurs „Rotmistrz Witold Pilecki –
Bohater Niezłomny” – rozstrzygnięty!

Decyzją Komisji Konkursowej Małopolskiej Uczelni
Państwowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w
Oświęcimiu zwycięzcą konkursu pn. „Rotmistrz
Witold Pilecki – Bohater Niezłomny” został Patryk
Mucha z kl. 3a mechatronik, który zajął I miejsce
w kategorii praca multimedialna.

III miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim

Ogromne gratulacje dla uczennicy naszej szkoły,
MARTYNY GROS z klasy 2 wzp, która zajęła III
miejsce w XXII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
„Bez Granic” !!! Brawo !!!

-

- -

-

- -
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