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- Czy 

wykonywana przez Pana praca na-
uczyciela przedmiotów 
hotelarskich i tury-
stycznych daje Panu 
satysfakcję w Ŝyciu 
zawodowym? 
 - Pracuję juŜ ponad 35 
lat, więc do zawodu nauczyciela 
podchodzę profesjonalnie. Nie ma nic gorsze-
go, niŜ zajmować się tym, czego się nie lubi. Aby czuć 
komfort psychiczny i satysfakcję z wykonywanej pracy, 
po prostu naleŜy to zajęcie przyjąć do wiadomości i po-
szukać w nim przyjemnych stron, chociaŜ bywa to cza-
sami trudne. 
 
- Jak ocenia pan młodzieŜ naszej szkoły? 
- MłodzieŜ szkoły jest taka, jakie jest w tej chwili nasze 
polskie społeczeństwo: ani lepsza, ani gorsza. Stanowi 
po prostu społeczny przekrój mieszkańców Polski z tej 
grupy wiekowej. Obecnie, w dobie rozwiniętych środ-
ków komunikacji audio i video w zasadzie nie ma zna-
czenia to, gdzie mieszkasz. Świat stał się globalną wio-
ską, więc miejsce zamieszkania traci na znaczeniu. WaŜ-
ne jest nie to, skąd mówisz, tylko to, czy masz coś istot-
nego i sensownego do powiedzenia, coś takiego, co cię 
pozytywnie wyróŜni z milionów podobnych komunika-
tów. 
 
- Jakie cechy według Pana powinien posiadać dobry 
nauczyciel? 
- Trudno zdefiniować profil dobrego nauczyciela, więc i 
jego cechy będą stanowiły problem. Wydaje się, Ŝe na to 
pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Moim zdaniem dobry 
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nauczyciel to taki, o którym być moŜe w obecnej chwili słychać 
mało pozytywnych opinii uczniów, tylko taki, o którym za lat 
15 – 20 jego były uczeń powie: dzięki niemu nie miałem Ŝad-
nych problemów na studiach, on pomógł mi zrozumieć, Ŝe języ-
ka obcego powinienem nauczyć się sam, a nauczyciel mi tylko 
w tym pomaga, czy teŜ Ŝe dzięki niemu pojąłem, Ŝe pewne fak-
ty wypada znać, mimo tego, Ŝe obecnie wydają się nieprzydat-
ne. 
 
- Jakich rad udzieliłby Pan przyszłym nauczycielom? 
- Daleki jestem od stawiania siebie na piedestale pomnika nie-
omylności i super autorytetu. Mogę tylko powiedzieć z pozycji 
własnego doświadczenia zawodowego, Ŝe w tej pracy potrzeb-
ny jest spokój, cierpliwość, ale takŜe stanowczość i nieuleganie 
emocjom. Praca nauczyciela to „samotność długodystansowca”. 
Polecam ten film☺. 
 
- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pana pracy, z którą 
musiał Pan sobie poradzić? 
- Najtrudniejszą sytuacją w mojej pracy była operacja przewie-
zienia z Hiszpanii do Polski kilkudziesięcioosobowej grupy 
turystów polskich po awarii autokaru pod Barceloną, a wcze-
śniej zapewnienie im lokum i wyŜywienia. Pracowałem bo-
wiem nie tylko jako nauczyciel. 
 
- Jakie wartości są dla Pana najwaŜniejsze? 
- Uczciwość i przyzwoitość zarówno wobec innych, jak i wobec 
siebie. Nie ma w tym nic przyjemnego, kiedy ten facet w lu-
strze spogląda na ciebie z politowaniem, wyrzutem, albo, co 
gorsza, z szyderczym uśmiechem. 
 
- Czy ma Pan jakieś szczególne zainteresowania oprócz pra-

cy zawodowej? 
- Moje hobby to przede wszystkim dom, podróŜe 

i komputer. 
 

- Jaki jest Pan w 
Ŝ y c i u 

prywat-
nym? 
- Najlepiej zapytać o to moją 
Ŝonę☺ Jestem domatorem, miłośnikiem 
dobrej kuchni i oryginalnych potraw. Lubię przesia-
dywać przy komputerze. Lubię takŜe dalekie podróŜe. 

 

Daleki jestem od stawiania siebie na piedestale pomnika nieomylności  

 

Wywiad z nauczycielem   
mgr Tadeuszem Łukaszewiczem 

przeciekzse2@interia.pl 
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Po cięŜkim dniu w biurze , późnym wieczorem w 
końcu 
dotarła do ulubionego pubu... Usiadła przy barze i 
delektowała się 
pysznym drinkiem... 
Tak... Tylko tutejszy barman potrafi zrobić go, 
tak jak ona lubi... 
Rozejrzała się po sali i zobaczyła w drzwiach naj-
wspanialszego 
męŜczyznę w swoim Ŝyciu... Wysoki... umięśnio-
ny... przystojny...hmmm... 
Gęste ciemne włosy... Piękne, błyszczące zielone 
oczy... KaŜdy jego ruch był tak męski i zmysło-
wy, Ŝe nie mogła od niego oderwać oczu...  
MęŜczyzna szybko zorientował się, Ŝe jest obser-
wowany i z chytrym, seksownym uśmiechem 
podszedł do niej... Zarumieniła się... Nachylił się 
nad nią i wyszeptał jej swoim głębokim, miękkim 
głosem do ucha:  
- Zrobię dla Ciebie wszystko, czego pragniesz... 
Cokolwiek, o czym do tej pory mogłaś tylko ma-
rzyć... A zrobię to za jedyne 50 $...Jest jednak 
jeden warunek...  
Kobieta, drŜącym z wraŜenia głosem, spytała: 
jaki? 
On odpowiedział:  
- Musisz powiedzieć czego pragniesz w trzech 
słowach. Kobieta patrząc w jego hipnotyczne 
oczy rozwaŜyła propozycję i sięgnęła do swojej 
torebki... Wyjęła banknot 50$... 
Na serwetce napisała swój adres i zwinięte razem 
wcisnęła w 
oczekującą na to silną męską dłoń, po czym na-
chyliła się w jego 
stronę i wyszeptała trzy słowa: 
- Posprzątaj ... moje ... mieszkanie ... 
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   CzymŜe jest mi-

łość? Miłość,  jest uczuciem wzbo-
gacającym człowieka. Składa się ona na pełnię 
ludzkiego Ŝycia i szczęścia, pozwala pokonać pro-
blemy i sprawia, Ŝe jesteśmy silni psychicznie. W 
prawdzie PRZYJAŹŃ, jest tak samo mocnym 
uczuciem, lecz jednak miłość jest potęŜniejsza. 
   Prawdziwą, głęboką miłość trudno jest sobie 
wyobrazić, tak samo jak trudno pojąć prawdziwą 
przyjaźń. 
Często widzi się zakochane pary chodzące w par-
kach, trzymające się za ręce... Lecz... nie wiemy 
tak naprawdę czy ich miłość jest trwała. Słowo 
''kocham'' ma duŜą wagę, ale co innego jest powie-
dzieć lub napisać to słowo, a co innego poczuć to 
uczucie. 
   Miłość jest jak studnia, z której czerpiemy wodę, 
a mimo tego, wody tej nie ubywa. Dlaczego wła-
śnie miłość porównuję do wody? Heh... głupie 
porównanie, lecz bardzo pojemne. 
Dlatego porównałam miłość do wody, poniewaŜ 
miłości nie moŜna z niczym zmierzyć i nie moŜna 
wyczerpać. Tak samo jak z wodą. 
   Uczucie to,wcale nie musi być odwzajemnione, 
poniewaŜ waŜne jest samo uczucie i radość z prze-
Ŝywania. Wprawdzie miłość nieodwzajemniona 
jest miłością nieszczęśliwą i cierpi się, ale jest 
uczuciem wspaniałym, czymś czego się nie zapo-
mina i gdy ktoś choć raz przeŜył bądź przeŜywa to 
prawdziwe uczucie, nie złudzenie, to zawsze bę-
dzie za tym tęsknił i nigdy tego nie zapomni. 
Im więcej dajemy miłości kochanej przez nas oso-
bie, tym więcej nam miłości zostaje. To uczucie się 
powiększa, nie znika. Lecz tylko wtedy, gdy jest to 
prawdziwe uczucie. 
   Jeśli doznało się tego wspaniałego uczucia, nale-
Ŝy to uczucie pielęgnować, dbać o nie, po to, aby 
było to uczucie trwałe, a nie jak zwykłe złudzenie, 
mgła, która przyszła na chwilę i za chwilę jej juŜ 
nie ma. 
    KaŜdy potrafi kochać bezgranicznie... kaŜdy ma 
miejsce w sercu na połowę, którą pokocha na resz-
tę swojego Ŝycia... 
 
    LENA 

 

Szuflada twórcza 
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Prawdziwa miłość nie wy-

czerpuje się nigdy... 

Fantazja współczesnej  ko-biety sukcesu... 



 Współczesna muzyka odwołuje się czasem do klasyki. Najbardziej "obfity" pod tym 
względem okres przypadał na lata 80., pojawiły się tzw. gatunki "neoklasyczne", 
rock neoklasyczny, metal neoklasyczny... ale to minęło. Co nie znaczy że klasycy 
poszli do lamusa. Brytyjczycy z niezwykle popularnego obecnie zespołu MuseMuseMuseMuse 

chwytali się tego nie raz - na przykład, ich najpopularniejsza zagrywka gitarowa jest przeniesieniem 
Bacha ( utwór Plug in Baby ) . Ale nie o nim dzisiaj, a o United States Of Eurasia ( +Collateral Dama-United States Of Eurasia ( +Collateral Dama-United States Of Eurasia ( +Collateral Dama-United States Of Eurasia ( +Collateral Dama-
ge )ge )ge )ge ) . Ta niesamowicie energiczna kompozycja symfoniczno-rockowa z najnowszej płyty zespołu, The The The The 
ResistanceResistanceResistanceResistance, to prawie sześć minut pianina, orkiestry, tekstu opartego na "1984" autorstwa George'a 
Orwella, podniosłych wielogłosów i lekko orientalnych bębnów, zwieńczona adaptacją... Szopena. Kon-
kretnie - Nokturn, opus 9 numer II. Zdecydowanie warto posłuchać.  
             Roger 

przeciekzse2@interia.pl 
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Kącik muzyczny 

 

 

 
 

Czyli jak to było w naszej szkole. 

Dnia 14 października 2010 r. w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Edukacji. 
Akademia rozpoczęła się o godzinie 8:30 na sali gimnastycznej. MłodzieŜ zgromadzona usłyszała przemówienia pani dyrektor, An-
ny Muc.  
  Następnie miała miejsce część artystyczna przygotowana przez klasę III c hot. Zobaczyliśmy między innymi: scenkę lekcyjną do 
podkładu muzycznego, która „rozruszała” uczniów i Grono Pedagogiczne. 
Kulminacją były wybory wśród nauczycieli. Wręczono wiele tytułów, np. tytuł Nauczyciel-Przyjaciel.  
Klasa III c hot. swoim pomysłem na plebiscyt  chciała wyróŜnić niektórych profesorów. Całość akademii została poprowadzona 
przez Szkolny Samorząd Uczniowski – Marcina Maszkę oraz Ladislava Stancika.  
 Nauczycielom złoŜono najlepsze Ŝyczenia oraz wręczono kwiaty i słodycze. Jesteśmy przekonane, Ŝe akademia spodobała 
się zarówno uczniom jak i nauczycielom.  

 
 
         

 
 
 W poniedziałek były obchody Wszystkich Świętych. Większość z nas, w tym nauczyciele, odwiedza groby 
swoich bliskich. 
Zwyczaj ten powstał  ku czci męczennikom, którzy zginęli dla wiary w Chrystusa. W Polsce jest to oczywiście dzień 
wolny od pracy.  
Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami, zapalić znicze oraz pomodlić się w intencji zmarłych. 
Stanowi to wyraz pamięci oraz oddania, a także czci i szacunku wobec swoich bliskich zmarłych. 
Zachęcamy do głębokich refleksji w tym dniu. 
 
          Szop & Fall 
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Skład redakcji: 
• Klaudia Wodniok  
• Weronika Moskwa 
• Natalia Moskwa 
• Marlena Romanowska 
• Kamila Dąbrowska 
• Roger Adamek 
• Anna Knetki 
• Marzena Bigos 
• Kamila Nikiel  
• Justyna Szymańska 
• Maciej Szupłak 
• Paweł Kaim  
• I inni… na których czekamy! 

   
 Pod opieką 

  Barbary Michniak i Ewy Maj  
 

    Zajęcia odbywać się będą w środę  w  Pałacu MłodzieŜy  
w godz. 13.30-14.30 
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Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:    
    

„Ucz się na cudzych błędach. śycie jest za krótkie, abyś zdąŜył je wszystkie popełnić.” 
                                                                             G. Becaud 
 
„ Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić,  
  by podąŜali za nim.”    
                                                                                              Monteskiusz 
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Kebabowe szaleństwo 
 

 

Klasa I a wymyśliła sobie dość dziwną zabawę na czas 

przerw – robienie „kebabów”. Zabawa, a raczej Ŝarty 

kolegów polegają na tym, Ŝe cichaczem zabierają ko-

muś plecak, tak by nikt tego nie zauwaŜył. Następnie 

wyciągają wszystko z tego plecaka i obracają go na 

lewą stronę. Potem wkładają ksiąŜki, zapinają plecak i 

odkładają go na miejsce, z którego go wzięli. Jeśli 

osoba zorientuje się, Ŝe zrobiono jej kebaba, to mo-

mentalnie robi bardzo śmieszną minę, więc jest z 

czego się pośmiać. Największy rekord w historii ro-

bienia kebabów odbył się na lekcji OPwH. Wtedy 

wszyscy chłopcy usiedli blisko siebie i postanowili 

zrobić największy kebabowy „występ”. Oczywiście 

udało im się, gdyŜ w ciągu 45 minut zrobili 23 keba-

by. Chłopcy tak się w tym wprawili, Ŝe zrobienie jed-

nego kebaba zajmuje im około 40 sekund, a więc 

 

 uwaga na torby i plecaki, bo kebabowicze 
tylko czyhają na okazję. ☺☺☺☺ 

 

 

 

 

Jasta 
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Największe jesienne Targi branŜy  

HoReCa w Polsce:  
Co roku na powierzchni ponad 7 tys. m2 spotyka się w Krakowie blisko 

300 wystawców z kraju i zagranicy. Na targach prezentowana jest pełna 

oferta wyposaŜenia dla restauracji, barów, kawiarni, cukierni, stołówek, 

pizzerii oraz hoteli i innych obiektów noclegowych, a takŜe artykuły spo-

Ŝywcze i napoje dla gastronomii oraz wina z całego świata.  

W jednym miejscu i czasie, w niepowtarzalnej atmosferze Krakowa, równocześnie odbywają się 

trzy imprezy: 18. Międzynarodowe Targi WyposaŜenia Hoteli i Gastronomii HORECA, 9. Targi Ar-

tykułów SpoŜywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD oraz 8. Międzynarodowe Targi 

Wina ENOEXPO, co trzykrotnie zwiększa moŜliwości dotarcia ze swoją ofertą do potencjalnych 

bądź aktualnych klientów. 

   I my tam byliśmy!!! 

  
  

VIII Liceum Ogólnokształcące                                                                                        
Katowice, 1 X 2010 

im. M. Skłodowskiej – Curie 
w Katowicach 
nr tel. 032 259 432 
 

Wszystkich miłośników kultury rosyjskiej ponownie  zapraszamy do udziału w VI Dniu 
Kultury Rosyjskiej, który odb ędzie się w naszej szkole tradycyjnie pod koniec listopada 2010 
roku. 

 
W związku z przypadającą w tym roku 70 rocznicą urodzin Josifa Brodskiego tegoroczny Dzień Kultury Rosyjskiej pragniemy poświęcić 
temu wybitnemu rosyjskiemu poecie. Planujemy przeprowadzenie konkursów na najlepszą interpretację utworów Brodskiego, zarówno w  
języku polskim, jak i rosyjskim. Wszystkich zainteresowanych  prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową, w celu przesłania bliŜ-
szych informacji. Liczymy na państwa udział w kolejnej wspólnej imprezie propagującej dokonania rosyjskich twórców. 
 

         Organizatorki:  
                   Beata Bienek        662 976 013 

        Joanna Gołkowska       697 951 316  

Regulamin konkursów: 
 
 

1. Konkurs na najlepszą recytację utworów J. Brodskiego. Utwory moŜna recytować w języku polskim lub rosyjskim. 
2. Uczestnicy konkursu wybierają jeden, dowolny tekst poetycki J. Brodskiego. 
3. Czas recytacji wybranego utworu nie moŜe przekroczyć trzech minut.                                                   
4.  Interpretacja zostanie oceniona przez jury konkursu wg kryteriów: 

-  dobór tekstu pod względem moŜliwości wykonawczych uczestnika 
-  interpretacja utworu, sposób wykonania 
-  ogólny wyraz artystyczny  
- w przypadku utworów recytowanych w języku rosyjskim poprawność językowa. 

5. Chęć wzięcia udziału w konkursie prosimy zgłaszać do końca października 2010 roku. 
6. W przypadku duŜej ilości zgłoszeń reprezentacja jednej szkoły zostanie ograniczona do trzech osób w kaŜdej kategorii. 
 

Nasz adres mailowy:  sekretariat@8lo.pl  

 

przeciekzse2@interia.pl 
9 



PRZECIEK 

 

 

• Santa Santa Santa Santa     

chimney chimney chimney chimney     

troubletroubletroubletrouble 
 
  

Pomyśl i pomóŜ Świętemu Mikołajowi dotrzeć z prezentami pod choinkę. Układaj klocki tak aby utworzyły tu-
nel. Sterowanie myszką.  

 

 

 

 

• Puzzle Puzzle Puzzle Puzzle     

monopolymonopolymonopolymonopoly 

Ciekawe połączenie puzzle game z monopolem i  
swoistym testem na inteligencje 
 
   

Lubię grać! 

przeciekzse2@interia.pl 

 
- Jaki jest efekt zbyt długiego ogląda-
nia „M jak Miłość”? 
- Mroczki przed oczami. 

Szkolna pani psycholog mówi 
do kobiety na wywiadówce: 
- Pani syn ma kompleks Edypa. 
- Kompleks, nie kompleks - 
waŜne, Ŝeby mamunię kochał! 

Nauczyciel napisał w dziennicz-
ku uczennicy: 
- Pańska córka Zosia jest niezno-
śną gadułą. 
Nazajutrz dziewczynka przynio-
sła dzienniczek z adnotacją ojca: 
- To pestka gdyby pan słyszał jej 
matkę! 

Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia 
mnie wielka ochota, Ŝeby 
się pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aŜ mi przejdzie. 

Koniec roku szkolnego. Synek 
przychodzi ze szkoły. 
- Tato, Ty to masz szczęście do 
pieniędzy. 
- Dlaczego? 
- Nie musisz kupować ksiąŜek na 
przyszły rok - zostaję w tej samej 
klasie. 
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W dniu 7 października 2010 odbył  się  
I Etap  Szkolnej  Olimpiady Hotelarskiej  
 

I miejsce zajął Radosław Bolesta z klasy III a hot 
II miejsce zajął Tomasz KałuŜa z klasy IV c hot 
 

 
 
 
Gratulujemy!!! 
 

Uczniowie będą reprezentować naszą szkołę w II Etapie w półfinale Olimpiady 
Wiedzy Hotelarskiej, który odbędzie się w Wiśle. 
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W ramach Dni Kultury 
Chrześcijańskiej dnia 27 
października pani dyrektor 
Anna Muc wraz z ks. Mar-
kiem Brewko i grupą 
dziewcząt z klasy 4 a hot, 
wybrali się do domu para-
fialnego Kościoła Mariac-
kiego na spotkanie z apb 
Damianem Zimoniem.  

 
Podczas opowiadania arcybi-
skupa o czasach swojego pro-
boszczowania i misjach w 
Afryce, została równieŜ popro-
szona o głos pani dyrektor An-
na Muc, która z otwartością i 
uśmiechem wypowiadała się na 
temat katechezy w naszej szko-
le i młodzieŜy  - do której jest 
ogromnie przywiązana. 

 
Było to bardzo interesujące 
spotkanie, z którego młodzi,  
ale nie tylko, wyszli bogatsi 
o nowe informacje i nauki 
wyciągnięte z przemówienia 
naszego metropolity. 
 
 
   Sylwia i Klaudia z 4 a hot 
   

Spotkanie z apb Damianem Zimoniem 

PRZECIEK 
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W Polsce z pewnością nie ma osoby, która nie wiedzia-
łaby, czym dla kaŜdego z nas jest upamiętnienie tego 
święta. Nie jest to zwyczajny dzień wolny od pracy – to 
dzień wszystkich Polaków, wszystkich patriotów, wszyst-
kich niezwycięŜonych!  
11 listopada to wspomnienia odzyskania niepodległego 
bytu przez Naród Polski i niepodległego bytu państwo-
wego w 1918 roku. Widać, nie bez powodu jest najwaŜ-
niejszym świętem państwowym. 
 
 
 
Z pewnością wielu zastanawia się: Dlaczego akurat 11 
listopada? Tego dnia nasz kraj po 123 latach rozbio-
rów ,dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję, stał się 
wolny, niezaleŜny. Rada Regencyjna przekazała władzę 
wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Rozpoczęto tedy przy-
gotowania do powołani koalicyjnego rządu, który miał 
składać się z przedstawicieli polskich stronnictw poli-
tycznych.   
 
Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzo-
no tylko dwa razy - w roku 1937 (dzięki ustawie) i 1938. 
W latach 1939-1944 - podczas okupacji hitlerowskiej 
oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i kaŜde 
inne przejawy polskości, było niemoŜliwe, a niestosowa-
nie się surowo karane.  
W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwo-
wym uczyniły dzień 22 lipca - datę podpisania Manifestu 

PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. 
W okresie PRL święto niepodległości zostało zakazane. Jakiekolwiek próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada 
groziły surowymi sankcjami ze strony władz. 
 
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono, ustawą Sejmu (jeszcze PRL), w 1989 roku. W 
III Rzeczpospolitej, święto jak juŜ wspomniałam, jest najwaŜniejszym świętem narodowym Polski. Rocznicowe uroczy-
stości mają miejsce w wielu polskich miastach, jednak największe obchody z udziałem najwyŜszych władz państwo-
wych odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego śołnierza. 
 

Jest to dobry moment dla tych, który nie znają zbyt dobrze tego święta, aby dowiedzieć się o nim ciekawych 
informacji z telewizji, Internetu czy teŜ radia i prasy. Nie zapominajmy, iŜ to święto naszej wolności.  
 
            Agnieszka P. 
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