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Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w
uszy
Mroźnym śniegiem w oczy
prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Hu! Hu1 Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!
Hu! Hu1 Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!

Ten wiersz Marii Konopnickiej idealnie obrazuje tegoroczną ... wiosnę!
O tak! Pomimo, że choinki już dawno rozebrane, Sylwester za nami a za moment
Święta Wielkanocne, to aura za oknem niczym nie przypomina tej wiosennej.
Trudno uwierzyć, że za niespełna półtora miesiąca maturzyści zmierzą się
z pierwszym poważnym egzaminem w ich życiu i tylko trzy miesiące dzielą nas
od wakacyjnej laby!
Jako, że za kilka dni większość z nas przekopując się przez zaspy śniegu :)
poniesie do kościoła święconkę a dnia następnego zasiądzie do uroczystego
śniadania życzymy Wam drodzy Uczniowie i Nauczyciele dużo spokoju oraz
kolorowych pisanek, smacznych smakołyków, baranków na stole, mokrego
Dyngusa, jak najmniej obowiązków oraz wszystkiego czego tylko sobie życzycie
w te Święta Wielkanocne, które (mamy nadzieję )obwieszczą w końcu wiosnę!
Zespól Redakcyjny
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ZST charytatywnie!
Dnia 19. 03.2013 roku w Zespole Szkół technicznych im. gen. Wł. Andersa odbył się
IV Wojewódzki Konkurs Piosenki Angielskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych. Uczniów
oceniało profesjonalne jury, m.in:
- Ewa Rafałko- Dyrygent Chóru Dziecięcego Opery i
Filharmonii Podlaskiej, laureatka wielu nagród i wyróżnień
(m.in.
nagroda
dla
najlepszego
dyrygenta
na
Międzynarodowym Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki
Cerkiewnej”),
- Piotr Rafałko- wykładowca w Policealnym Studium
Wokalno - Aktorskim w Białymstoku, wktórym zajmuje się
kształceniem
przyszłych
aktorów
scen
muzycznych.
Konkurs był połączony z akcją charytatywną na rzecz Jakuba Iłendo
cierpiącego na porażenie mózgowe. Jakub Iłendo urodził się w
listopadzie 2004 roku z wadą rozwojową mózgu. Od pierwszych
miesięcy życia jest pod stałą opieką neurologa i rehabilitantów. Tylko
systematyczna rehabilitacja może mu pomóc w usprawnianiu.
Podobnie jak w ubiegłych latach uczniowie ZST w Białymstoku pragną
wesprzeć Kubusia sprzedając podczas Konkursu Piosenki Angielskiej
wykonane przez siebie ozdoby wielkanocne. Dochód z imprezy
zostanie przekazany rodzinie Iłendo na turnus rehabilitacyjny Kubusia.
Mariola Rybińska

Uczennice kl.I Tg (fot.Andrzej Zgiet)
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Laureaci konkursu:
Grand Prix: Anna Szutkiewicz

I miejsce Paulina Weronika Sosnowska
II miejsce Gabriela Klimaszewska, Gabriela Fiedorec, Magdalena Cwalina
III miejsce Julia Gołaszewska, Monika Iwanow, Karolina Sidorczuk
Wyróżnienie: Katarzyna Krzywosz, Martyna Kułak, Magdalena Jasiuk, Joanna Michalczuk,
Marta Majewska

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!!

Andersiak na sportowo
W marcu zakończyły się rozgrywki zespołowe w ramach Licealiady Województwa
Podlaskiego. Miło nam poinformować, że reprezentacja ZST w piłce nożnej wywalczyła 16
miejsce w gronie 60 drużyn grając z większym zaangażowaniem niż ostatnio polska
reprezentacja Polski z Ukrainą ;) Siatkarze naszej szkoły wywalczyli 28 miejsce na 62
drużyny reprezentujące szkoły średnie.
Na Licealiadzie Wojewódzkiej w narciarstwie biegowym nasza drużyna „wybiegała” 13
miejsce, a na zakończonych w dniu 7 marca zawodach tej samej rangi, ale w łyżwiarstwie
szybkim oprócz drużyny chłopców startowały także dziewczęta, które zajęły 13 miejsce i
chwała im za to! Chłopcy byli lepsi o jedno miejsce, ostatecznie uplasowali się na 12 miejscu.
W ramach Dni Otwartych ZST 25 marca odbył się VI Wiosenny Turniej dla gimnazjalistów
w piłce siatkowej o puchar Dyrektora ZST Białystok. Oto wyniki:
1 miejsce- PG nr 18 Białystok
2. PG Kleosin
3.PG 31 Dojlidy Górne
4. PG Suraż
blondi
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Z kraju i ze świata...
13 marca 2013 w Watykanie roku wybrano 266-go Papieża.
Czy wiesz, że?:


Jorge Mario Bergoglio
urodził się 17 grudnia
1936 w Buenos Aires,
jako jedno z pięciorga
dzieci

włoskich

imigrantów


ukończył

technikum

chemiczne po czym w
wieku 21 lat wstąpił do
seminarium duchownego


11 marca 1958 wstąpił do zakonu jezuitów i kontynuował naukę w zakonnych domach
studiów



posiada licencjat z filozofii, studiował literaturę i psychologię, był nauczycielem
literatury i psychologii w Colegio de la Inmaculada Concepción w Santa Fe, zaś w
1966 w Colegio del Salvador w Buenos Aires



W latach 1967-1970 studiował teologię na wydziale teologicznym Colegio Maximo
San José w San Miguel



Przyjął święcenia kapłańskie 13 grudnia 1969[4], a wieczystą profesję złożył 22
kwietnia 1973



w latach 1971–1973, 1979-1986 był rektorem Wydziału Teologii w Colegio Maximo
San José w San Miguel



20 maja 1992 został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, w czerwcu
1997 promowany na arcybiskupa, w listopadzie 1998 został jednocześnie
ordynariuszem dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie,
nieposiadających własnego ordynariusza



pełnił funkcję Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz
wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Argentyny



w lutym 2001 Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej, nadając tytuł
prezbitera San Roberto Bellarmino
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jest pierwszym papieżem z kontynentu amerykańskiego, a także pierwszym spoza
Europy od czasu papieża Grzegorza III (pontyfikat 731–741)



jest pierwszym papieżem o imieniu Franciszek



posługuje się językami: hiszpańskim, włoskim, niemieckim, francuskim oraz
angielskim, zna też trochę portugalski, na studiach uczył się także łaciny i greki



prowadził skromny tryb życia: latami sam sobie gotował, a po mieście poruszał się,
korzystając z transportu publicznego



w 2001 zrobiło się o nim głośno na świecie po tym, jak odwiedzając hospicjum umył
i ucałował stopy 12 osobom chorym na AIDS

 jest kibicem argentyńskiego klubu piłkarskiego Club Atlético San Lorenzo de
Almagro
Papież Franciszek od początku swego pontyfikatu zadziwia wszystkich wokół siebie,
wydaje się pozostawać skromnym człowiekiem. Wywołał on niemałe zamieszane w siedzibie
zakonu jezuitów w Rzymie. Osobiście zadzwonił do zakonu, by porozmawiać z jego
Generałem. Telefon odebrał zdezorientowany portier, który z początku nie wierzył, że
rozmawia z papieżem. Mężczyzna opowiadał później, że usłyszał w słuchawce zdanie: „dzień
dobry, tu papież Franciszek, chciałbym rozmawiać z Ojcem Generałem”. Papież, czując
zakłopotanie portiera miał powiedzieć „Naprawdę jestem papieżem Franciszkiem”.
Już w ciągu pierwszych dwóch dni pontyfikatu kilkakrotnie zachowywał się
niekonwencjonalnie i łamał utarte schematy i zwyczaje. Po konklawe nie pojechał do domu
świętej Marty limuzyną, ale busem z kardynałami. Osobiście zapłacił też rachunek za hotel w
którym wcześniej mieszkał. Wczoraj wieczorem poleciał też do szpitala, by odwiedzić
argentyńskiego kardynała Jorge Mejię, który przeszedł zawał.
Następnie w zakłopotanie wprawił... właściciela kiosku w Buenos-Aires, w którym
miał zamówioną prenumeratę. Sam zadzwonił do kioskarza, by anulować zamówienie informuje BBC News. W każdą niedzielę arcybiskup Buenos Aires zachodził do kiosku i
odbierał swoje gazety. Było to około 5.30 rano, chwilę przed tym, jak autobusem jechał, by
pomagać biednym w Lugano. - Myślałem, że to żart, gdy usłyszałem w słuchawce, że dzwoni
kardynał Jorge - mówi Louis Del Regno, właściciel kiosku. - "Serio, tu Jorge Bergoglio,
dzwonię z Rzymu" - powiedział do niego papież.- Byłem w szoku. Do oczu napłynęły mi łzy
i nie wiedziałem, co powiedzieć - mówił kioskarz. - Papież podziękował mi za dostarczanie
prasy i życzył wszystkiego najlepszego mojej rodzinie - dodał.
PŁ i DB
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ZST dookoła świata czyli słów parę o projektach unijnych
FINLANDIA 2013
Projekt: "Zdrowe nawyki żywieniowe w Europie”
W dniach 23.02-1.03. 2013r. osiem uczennic
Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława
Andersa w Białymstoku

wraz z nauczycielami

wzięło udział w spotkaniu integracyjnym w ramach
programu COMENIUS „Healthy eating habits in
Europe” („Zdrowe nawyki żywieniowe w Europie”),
które odbyło się w miejscowości Oulu, w Finlandii.
Finlandia (po fińsku Suomi) to kraina lasów i jezior,
najbardziej słynie ze swojej dziewiczej przyrody. Na
dalekiej północy, przez ponad dziesięć tygodni lata
trwają białe noce, podczas których nie zachodzi słońce. Zaś zimą, na tym samym obszarze,
przez ponad osiem tygodni słońce nigdy nie wznosi się ponad horyzont.
Fiński to chyba jeden z najtrudniejszych języków na świecie. Rzeczownik odmienia
się tam przez 15 przypadków,
nie występują zaimki i nie
istnieje czasownik ‘mieć’ ani
czas przyszły.
Oulu stanowi ważny
port

Zatoki

Botnickiej,

zamarzającym przez zimę. Jest
też miastem uniwersyteckim, a
ze

względu

na

niezwykle

efektywną

współpracę

uniwersytetu,
badawczych

ośrodków
i

parku

technologicznego zwanym "doliną krzemową Finlandii". W północnej części miasta zwanej
Linnanmaa mieści się centrum nowych technologii, w tym uniwersytet, centrum badań w
dziedzinie technologii oraz park technologiczny Technopolis.

M.Rybińska
6

ANDERSIAK

.

PORTUGALIA 2013
Projekt „Zdobywanie wiedzy dziś- wyższe kwalifikacje jurto.
Staż zagraniczny szansą na europejskim rynku pracy”.

"Nauczycielem wszystkiego jest praktyka”, jak powiedział Juliusz Cezar, zatem
ośmioro uczniów

Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Andersa w Białymstoku

uczestniczyło w dwutygodniowych praktykach z branży gastronomicznej w ramach Projektu
„Zdobywanie wiedzy dziś- wyższe kwalifikacje jurto. Staż zagraniczny szansą na
europejskim rynku pracy”. Miejscem odbywania praktyk była Braga jedno z najstarszych
miast w Portugalii o ponad 2000-letniej historii.
Beneficjenci zdobywali praktyczne umiejętności, pracując w kuchni i przy obsłudze
gości w restauracji Furna w dniach od 20 stycznia do 3 lutego 2013 roku. Dzięki zajęciom
praktycznym, które odbyli w bardzo dobrze wyposażonym lokalu pod okiem doświadczonych
portugalskich kucharzy, poszerzyli wiedzę i umiejętności określone w programach nauczania.
Poznanie nowych technik gastronomicznych i metod obsługi klienta w Portugalii umożliwi
ich wykorzystanie w Polsce i innych krajach europejskich. Obserwacja tradycji kuchni
portugalskiej, zaznajomienie się ze sposobami obsługi gości w tamtejszych restauracjach
zwiększy szanse naszych uczniów na zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe.
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Podczas praktyk uczniowie musieli dostosować się do funkcjonowania w nieznanym
im środowisku. Umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach na pewno przyda się
uczestnikom projektu w życiu osobistym, jak i zawodowym.
Młodzież z naszej szkoły wzbogaciła swój zasób słownictwa
angielskiego i nawet portugalskiego o typową terminologię
zawodową. Już przed wyjazdem stażyści wzięli udział
w

sześćdziesięciogodzinnych

językowo-pedagogicznych,

które

zajęciach

kulturowo-

obejmowały

naukę

słownictwa z branży gastronomicznej i ćwiczenia językowe
ułatwiające

im

porozumiewanie

się

na

płaszczyźnie

zawodowej. Oprócz codziennych zajęć w restauracji
młodzież uczestniczyła w dwudziestogodzinnym szkoleniu z
języka

angielskiego

i podstawowych zwrotów z języka portugalskiego. Dobra
znajomość

języka

angielskiego

na pewno zwiększy ich mobilność na rynku pracy. Nie bez znaczenia są kontakty naszych
uczniów z młodzieżą z innego kraju europejskiego. Pozwolą one przełamać stereotypy,
przyczynią

się

wynikającymi

do
z

walki

podziałów

z

uprzedzeniami

np.

narodowych,

religijnych itd. Nasi uczniowie nawiązali nowe
znajomości,

owocnie

współpracowali

z koleżankami i kolegami z Portugalii, a także
spędzili z nimi wolny czas. Portugalczycy są dość
wylewni i gościnni. Znanym obyczajem jest
ucałowanie w policzki nowo poznanej osoby
zamiast podawania ręki. Mieszkańcy Portugalii
uwielbiają biesiadować i celebrować posiłki. Z
tego powodu każdy region chlubi się własnymi
specjałami kulinarnymi. Uczestnicy zatem mieli
niepowtarzalną okazję poznania kultury, tradycji
narodowych i przede wszystkim wyjątkowej
kuchni. Nasi uczniowie zwiedzili także przepiękne zakątki północnej Portugalii, m.in.
malownicze Porto - miasto wina, żeglarzy, złotych plaż i zabytkowych kamienic oraz
spacerowali po przepięknej plaży nad Oceanem Atlantyckim.
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Zwieńczeniem praktyk było otrzymanie przez wszystkich uczestników certyfikatów Europass
Mobilność potwierdzonych przez Krajowe Centrum Europass. Europass jest Inicjatywą
Komisji Europejskiej, która umożliwia obywatelom Europy prezentację swoich kwalifikacji
i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich konkurencyjność
na rynku pracy i stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą.
Dzięki certyfikatowi stażyści ZST będą mieli większą szansę na wymagającym,
europejskim rynku pracy a pracodawcy ułatwi on dokonanie oceny kompetencji językowych i
zawodowych przyszłego pracownika. Nowe doświadczenia zdobyte podczas stażu wpłynęły
na osobisty rozwój uczestników, zwiększyły ich kreatywność, a przede wszystkim podniosły
kompetencje językowe i zawodowe. Dlatego mądrość nie bierze się z dużej liczby
przeczytanych książek, ale z bogatego doświadczenia – życiowego oraz zawodowego, które
trudno posiąść w inny sposób niż przeżyć „na własnej skórze”.
Uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że praktyki zagraniczne znacząco wpływają na
naukę języka obcego, a także uczą tolerancji dla innych kultur. Najciekawszym natomiast
elementem jest według nich poznawanie nowych ludzi.
Agata Forfa, Joanna Maleszewska
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Andersiak na wesoło!!!

KOLEGIUM
REDAKCYJNE:
Szedł mały zajączek do rzeczki i zaczął
mówić:
- Jak się mały zajączek wyśpi to jest
wesoły, uśmiechnięty i jest w stanie
przywalić temu głupiemu niedźwiedziowi.
Nagle zobaczył niedźwiedzia i zaczął
mówić:
- No, ale jak się mały zajączek nie wyśpi
to takie głupoty gada!

red.naczelny:
D.Deresz
skład red.:
Daniel Hawryłko
Michał Andrejuk
Paweł Ławniczuk
Damian Berg
opieka redakcyjna
i skład graficzny:
mgr Marta Mężyńska
współpraca:
mgr Agata Forfa
mgr Mariola Rybińska
mgr Joanna Maleszewska

benek
Wszelkie uwagi i pomysły dotyczące
Andersiaka prosimy wysyłać na maila : andersiak.redakcja@wp.pl
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