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Przysłowia i kalendaria 

Listopad  
 

Kiedy swego czasu goły las nastaje, święty 
Hubert z lasu cały obiad daje. 
Jaki listopad trzeci, taki marzec się kleci. 
Deszcz z początkiem listopada, mrozy w stycz-
niu zapowiada . 
Gdy w listopadzie gawrony gromadnie latają, 
deszcze albo śniegi zapowiadają. 
Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew się 
trzyma, to w maju na nowe liście spadnie jesz-
cze zima. 
8 Wt 
Klaudiusza, Godfryda 
Jaki listopad, taki będzie marzec, prorokuje stu-
letni starzec. 
Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra 
zima . 
Na dzień świętego Marcina lepsza gęś, niźli 
zwierzyna. 
Od świętego Marcina zima się zaczyna. 
Zazwyczaj tak bywało, Ŝe święty Marcin okry-
wa swego płaszcza połą oziminę gołą. 
Witold w listopadzie grzmi, rolnik wiosną śni. 

PRZYSŁOWIA 

Grudzień  
Gdy na początku grudnia pogoda stała zima bę-
dzie długo biała. 
Grudzień jak łagodny wszędzie cała zima dziec-
kiem będzie. 
Gdy w Barbarę pada - zima ostra się zapowiada. 
Święty AmbroŜy zimy przysporzy. 
Po suchym grudniu sucha wiosna bywa i pogoda 
we Ŝniwa. 
Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi. 
Co zima przychłodzi, lato wynagrodzi. 
Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w 
zboŜe obfity. 
Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny. 
Na Tomasza najdłuŜsza noc nasza. 
Na święty Tomasz dzień się z nocą sili, mniej no-
cy, więcej dnia będzie po chwili. 
Pogoda na Wigilię Narodzenia, do Nowego Roku 
się nie zmienia. 
Słota w dzień Adama i Ewy, zabezpiecz od zimna 
cholewy. 
Jeśli w pierwszy dzień po Narodzeniu dopiekało, 
będzie zima długo białą. 
Jaka pogoda w Szczepana panuje, taka na luty 
nam się szykuje. 
Jeśli da śnieg Eugenii, to się zima przemieni. 
Czy rok był suchy, czy było błoto, nigdy w Sylwe-
stra nie będzie padało złoto. 

1 Grudnia 
   Dzień Darmowej Dostawy 
   Dzień walki z AIDS (ONZ) 

2 Grudnia 
   Światowy Dzień Walki z Uciskiem 

   Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa 
(ONZ) 

3 Grudnia 
   Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ONZ) 

4 Grudnia 
   Dzień Górnika i Naftowca - Barbórka 

5 Grudnia 
   Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Go-

spodarczy i Społeczny (ONZ) 
6 Grudnia 

   Mikołajki 
7 Grudnia 

   Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego (ONZ) 
10 Grudnia 

   Dzień Odlewnika 
   Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (ONZ) 

11 Grudnia 
   Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich (ONZ) 

13 Grudnia 
   Dzień Księgarza 

   Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci 

Święta Grudniowe 

   Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego 
17 Grudnia 

   Polski Dzień bez Przekleństw 
18 Grudnia 

   Międzynarodowy Dzień Migrantów (ONZ) 
19 Grudnia 

   Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe - Połu-
dnie 

20 Grudnia 
   Międzynarodowy Dzień Solidarności (ONZ) 

   Dzień Ryby 
21-22 Grudnia 

   Święto Godowe (etniczne słowiańskie) 
24 Grudnia 

   Wigilia BoŜego Narodzenia 
25 Grudnia 

   Pierwszy Dzień Świąt BoŜego Narodzenia (kościoły zachodnie) 
26 Grudnia 

   Drugi Dzień Świąt BoŜego Narodzenia (kościoły zachodnie) 
28 Grudnia 

   Międzynarodowy Dzień Pocałunku 
29 Grudnia 

   Światowy Dzień RóŜnorodności Biologicznej 
31 Grudnia 

   Noc sylwestrowa (międzynarodowe) 
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Niechaj radosne Święta Narodzenia Pana b ędą dla wszystkich: 
-słodkie jak lukrowane pierniki, 
-radosne jak z kominka ogniki, 
-rozśpiewane kol ędami, 
-zasypane prezentami, 
-pachn ące choink ą z lasu, 
-z dala od gwaru , hałasu, 
-przykryte śniegow ą kołderk ą, 
-spędzone z najbli Ŝszą rodzin ą. 
A rok nast ępny cały niech b ędzie dla wszystkich wspaniały! 

śyczy Bączek 

Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:    

    

1."Najtrudniejsze w dyskusji nie jest to,  
by broni ć jakiej ś opinii, ale by j ą mieć."    

                                                                  E.Schmitt 
2."To co za nami i to, co przed nami ma niewielkie  
znaczenie w porównaniu z tym, co jest w nas"                                                                                    

O Holmes 
                                                           opracowanie i wybór                                                            opracowanie i wybór                                                            opracowanie i wybór                                                            opracowanie i wybór 

mgr Anna Mucmgr Anna Mucmgr Anna Mucmgr Anna Muc    
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SAMORZĄD UCZNIOWSKISAMORZĄD UCZNIOWSKISAMORZĄD UCZNIOWSKISAMORZĄD UCZNIOWSKI    

 
 

Przewodniczące : 
Patrycja Lipińska IV c 
Małgorzata Mezger IV c 

 
Marzena Pyzik  III b 
Ladislav Stancik  IV a 

 
Skarbnik : 

Iwona Chabior  IV te 

POCZET  SZTANDAROWY  2POCZET  SZTANDAROWY  2POCZET  SZTANDAROWY  2POCZET  SZTANDAROWY  2    
 

Dawid Gucki  
Weronika Moskwa  
Natalia Moskwa 

Konkurs : Powstania Śląskie 
 
 

W dniu 26.10.2011r. w naszej szkole odbył się etap szkolny konkursu "Powstania śląskie 1919-1921". Wzię-
ło w nim udział kilkunastu uczniów naszej szkoły. Zgodnie z zasadami konkursu, do etapu wojewódzkiego 

mógł przejść tylko najlepszy z nich pod warunkiem, Ŝe spełnił określone wymaganie, jakim było zdobycie co 
najmniej 36 punktów (na 62 moŜliwe). Ta sztuka udała się Markowi Świtale – wygrał on  etap szkolny z licz-

bą 41 punktów. 
Etap wojewódzki został zaplanowany na 10.11.2011r. w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli "WOM" w Katowicach. W tej części udział wzięło 56 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oddziel-

nie pisali równieŜ gimnazjaliści. W finale moŜna było zdobyć 80 punktów. Zwycięzcą wśród szkół ponad-
gimnazjalnych został uczeń z Gliwic, który zdobył 75 punktów. Nasz  uczeń Marek Świtała zajął  13 miejsce 

z liczbą 54 punktów. 
Marek Świtała o konkursie: 
 Bardzo się cieszę , Ŝe mogłem  reprezentować szkołę. Było to dla mnie szczególne doświadczenie. Chciał-
bym podziękować pani dyrektor Annie Muc za wspaniały prezent w postaci wycieczki do Krakowa, a pani 
wicedyrektor Alinie  Marcinkowskiej oraz wychowawcy - pani  Annie Wrzask za gratulacje i słowa uznania, 
a takŜe, a moŜe przede wszystkim pani Barbarze Michniak i panu Leszkowi Sokołowskiemu za udostępnione 
materiały i wsparcie merytoryczne. 
 
            
          Marek Świtała  
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I nadszedł dzień, w którym nasza kolejna 
wyprawa rowerowa z Sosnowca miała się rozpocząć. 
17 lipca 2011 roku wsiedliśmy do pociągu relacji Kra-
ków – Świnoujście, by juŜ następnego dnia rano ru-
szyć w długo oczekiwaną drogę.  

Nasze przywitanie z Morzem miało miejsce w 
Świnoujściu skąd rozpoczęliśmy nasz wyjazd rowero-
wy, a następnie udaliśmy się pod najwyŜszą latarnię na 
całym Pomorzu. Przez kolejne dni jazdy zwiedziliśmy 
nie tylko duŜe nadmorskie kurorty takie jak: Świnouj-
ście, Kołobrzeg, Międzyzdroje czy Trójmiasto, ale 
takŜe wiele 
małych i uro-
kliwych miej-
scowości, któ-
rych nie spo-
sób wymienić. 
Po kilku 
dniach  ciepła i 
słońca, następ-
ny dzień nasze-
go wyjazdu 
upłynął pod 
znakiem deszczu, wiatru i chłodu. Ale nie zraŜaliśmy 
się tym, a wręcz przeciwnie, poniewaŜ tego dnia, w tak 
trudnych warunkach pogodowych i z cięŜkimi sakwa-
mi przejechaliśmy 140 km. Czasami trzeba było nadra-
biać kilkanaście kilometrów by wjechać na właściwą 
drogę. Jest to zasługa tego, Ŝe nadmorskie okolice to 
po części tereny wojskowe, a niektóre z nich są za-
mknięte. Drogi zbudowane są z wielkich i często nie-
równych płyt czy z tzw. „kocich łbów”, na których na 
rowerze nie da się rozwinąć duŜej prędkości. Kolejne-
go dnia trasa doprowadziła nas aŜ na koniec Mierzei 
Helskiej, skąd po nocnym spoczynku przepłynęli śmy 
tramwajem wodnym do Gdyni. Przejazd po ścieŜkach 
rowerowych przez to miasto jest wielką udręka. ŚcieŜ-
ki zaczynają się w nie wiadomych punktach, a często 
znikają i kończą się nie wiadomo gdzie. Na szczęście 
Sopot i Gdańsk mają je bardziej kompatybilne i przy-
jazne rowerzystom. W Trójmieście zwiedziliśmy 
m.in.: ORP Błyskawicę, Dar Pomorza, Westerplatte, 
ul. Długi Targ z fontanną Neptuna oraz Bramą Zieloną 
i Bramą Złotą, a takŜe wiele cennych i historycznych 
zabytków i muzeów pięknego miasta Gdańsk. Podczas 
wyjazdu nie zabrakło równieŜ czasu na przyjemne 
kąpiele słoneczne i morskie w niezbyt ciepłym Morzu 

Bałtyckim. Mieli-
śmy okazję poznać, 
korzystać i 
„przetestować” 
plaŜe na polskim 
wybrzeŜu. Zauwa-
Ŝyliśmy, Ŝe są one 
bardzo zróŜnicowa-
ne – od pięknych, 

piaszczystych i szerokich, po wąskie, kamieniste i nie-
zbyt czyste od śmieci pozostawionych przez plaŜowi-
czów. 

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i 
nasza wspaniała rowerowa „nadmorska przygoda” do-
biegała końca. Jeszcze tylko poŜegnaliśmy się Morzem i 
plaŜą i z pewnym niedosytem przygód ruszyliśmy w 
drogę powrotną do domu, podczas której snuliśmy pla-
ny na przyszłoroczny wyjazd. 

 Podczas wyprawy spotkaliśmy wiele cieka-
wych osób, które tak jak my swój wolny czas spędzają 
na siodełkach by w ten wspaniały sposób zwiedzać nie 
tylko nasz kraj. Spotykaliśmy ich nie tylko podczas jaz-
dy ale równieŜ na róŜnych polach campingowych. W 
Wiciach, Kopalinie 
czy w Gdańsku 
spotkaliśmy Ŝyczli-
we nam osoby, 
które 
„przygarniały” nas 
na noc pod swój 
dach.  

 Na naszej 
trasie byliśmy wi-
doczni dzięki jed-
nakowym koszul-
kom kolarskim, w 
które wyposaŜył 
nas sklep rowero-
wy AIRBIKE i 
które przyciągały 
wzrok wielu ludzi z 
zaciekawieniem. 
Trasę mogliśmy sprawdzać i stale kontrolować dzięki 
firmie kartograficznej DEMART. Nad całością wyjazdu 
swój patronat honorowy objął UM SOSNOWCA, a pani 
redaktor naczelna gazety „śycie Sosnowca” Marta Ja-
nicka sprawowała nad nami swój patronat prasowy. 
Wszystkim współpracującym z nami osobom i instytu-
cjom serdecznie dziękujemy i juŜ zapraszamy na na-
stępne ciekawe wyprawy z nami, które moŜe juŜ za rok. 

 
SEBASTIAN REDZIAK 

„nadmorska przygoda” „nadmorska przygoda” „nadmorska przygoda” „nadmorska przygoda”     



PRZECIEK 

6 



PRZECIEK 

7 

    Dzień Edukacji Narodowej obchodzi się zawsze 14 października . Ta uroczystość nazywana 
jest  takŜe Dniem Nauczyciela. W naszej szkole świętowaliśmy ten dzień 17 października. . 
 Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Anna Muc krótko przedstawiaj ąc to święto i mówiąc o 
trudnej, ale jakŜe pięknej pracy nauczyciela. 
Była Akademia z tej okazji  przygotowana przez  klasę 2 te pod kierunkiem pana Sebastiana 
Papugi i pani Agaty Kordas Łaty. 
W tym dniu szczególnie  pamiętamy o odświętnym wyglądzie, o kwiatkach dla nauczycieli, o 
słowach dziękuje i  o…uśmiechu! 
Jest to dla nas uczniów  teŜ święto, bo to… dzień wolny od zajęć lekcyjnych 
Zostały wręczone kwiaty Gronu Pedagogicznemu ale równieŜ dyplomy w róŜnych  nomina-
cjach np. na najbardziej surowego nauczyciela w szkole tzw. 'kosę" lub na najbardziej roztar-
gnionego itd… Widać było, Ŝe nie wszyscy nauczyciele akceptowali otrzymane wyróŜnienia! 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                          Samara 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, 
 krótki reportaŜ z Dnia Nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych. 

KONKURS FOTOGRAFICZNY  
 
W V Szkolnym konkursie fotograficznym  â��Wakacje 201-
1â�� 
wzięło udział 14 uczestników (rok wcześniej 32) 
  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom  ☺ 
  

Gratulujemy nagrodzonym ☺☺☺☺☺☺☺☺ 
  

Laureaci otrzymają oprócz dyplomów nagrody rzeczowe 
ufundowane przez organizatora konkursu-Jacka Wielgusa ☺ 
(książki, czasopisma branżowe, artykuły biurowe, słodyc-
zeâ�Ś). 
Wszyscy uczestnicy otrzymują punkty. 
Zapraszamy do udziału w konkursie po wakacjach 2012!! 
  

 

I miejsce- Anna Ochajska 3b hot 

II miejsce- Marta Kozmińska 1 te 

III miejsce- Marlena Raczyńska 2a 

  
Wyróżnienia: 

- Magdalena Dziedzic 4c hot 

- Jessica Swazda 1 hot 

- Julia Kacak 3b hot 

NASZE TALENTY  
 
13 grudnia 2011- w ramach promocji uczniów odbył się 
konkurs talentów. 
Swoimi zdolnościami wykazali się np. uczniowie w np kate-
goriach : 

Taniec 
Martyna Ćwikowska 4 b hot maŜoretka 
Zespół Cheely Monkeys Sebastian (Corbi) kl 1 
Karolina (Hera) kl 4 
 
Robótki r ęczne 
Katarzyna Dziobińska 4 a hot 
Roksana Nawrat 4 c hot 
Jolanta Kukuła 4 b hot- rzeźbienie w maśle oraz 
szydełkowanie 

 
3.   Fotografia 
Paulina 3b hot 
Izabela Wnuk 3 b hot 
Julia 3b hot 
Sandra Bąk 2 te 
 
4.  Wokal 
Łukasz Macedoniuk 
Rafał (Raffaello) 
 
5.Malarstwo 
Patrycja  Lipińska 
 

KaŜdy uczeń zaprezentował się z jak najlepszej strony. 
Ujawniły się nam talenty. Dziękujemy naszym uzdolnionym 
uczniom , Ŝe zechcieli  podzielić się z nami swoimi umiejęt-
nościami. Pozostałe osoby , które chciałyby pokazać się na 
szerszym forum swoje umiejętności zapraszamy za rok i  
Ŝyczymy im więcej odwagi oraz wiary w siebie. Mamy na-
dzieję , Ŝe dołączą do naszej-dość licznej grupy artystów. 
Wesołych Świąt.           Bączek 
Ps. Zdjęcia na kolejnej stronie 
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Odbył się w szkole pokaz talentów.  
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Pamiętaj! 

JeŜeli piszesz bibliografię załącznikową do prezentacji maturalnej to mo-
Ŝesz zrobić opis bibliograficzny ksiąŜki bez ISBN jeŜeli jest wydana przed 
1982 r. 
Nie musisz zamieszczać najnowszej pozycji. 

Po co te dane bibliograficzne (nazwisko autora, tytuł, wydawnictwo, rok wy-
dania, ISBN, strony )dajemy do opisu? 

 Dajemy po to, Ŝeby komisja mogła do tej ksiąŜki dotrzeć, przeglądnąć, zo-
baczyć jak powstawała „Twoja praca". 

Zaznaczasz teŜ i sygnalizujesz  komisji, Ŝe wykorzystałeś np. tylko rozdział 
czy fragment z opisywanego dokumentu (czytaj woluminu, ksiąŜki, czasopi-
sma). 

 

 

POEZJA 

 
 
 
 
 

Dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 

im. Wojciecha Korfantego 
im. W. Korfantego 

ul. Raciborska 3 
40-074 Katowice 
mgr Anna Muc 

 
 
 
 

       W imieniu Ojca Andrzeja Raka proboszcza parafii św. Józefa w Gniewaniu, Winnicka oblast, serdecznie 
dziękujemy za zebraną w Waszej Szkole pod kierunkiem mgr Barbary Michniak i mgr Jacka Wielgusa Ŝyw-
ność, słodycze, środki czystości i inne rzeczy, które zostaną przekazane dzieciom z biednych rodzin z Gniewa-
nia, Sutysek, GryŜyniec  i Horbaniwki (Ukraina). 
      Wielu naszych podopiecznych Ŝyje w trudnych warunkach i zebrane przez Was  dary bardzo im pomogą.  
Bylibyśmy wdzięczni za dalszą pomoc. 
 
 

                                                       Ojciec Wiesław OMI 
 
 
 
 
 
Katowice 14 XII 2011  
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Wywiad z nauczycielem   
przedmiotu WF mgr Jadwig ą Zdebsk ą 

 
 
- Czy wykonywana przez Pani ą praca nauczy-
ciela WF-u daje Pani satysfakcj ę w Ŝyciu zawo-
dowym?  
 
- Ogromną. Kocham tę pracę. Dowodem na to jest 
prawie 40-letni staŜ. Gdyby było inaczej, nie było 
by mnie w tej szkole. To ma związek, bo "moją" 
szkołę teŜ lubię i atmosferę jaka tu panuje. 
 
- Jak ocenia Pani młodzie Ŝ naszej szkoły?  
 
- MłodzieŜ jest zawsze taka sama. Jak to 
się mówi, za moich czasów, była do-
kładnie taka sama. RóŜnica jest w 
tym, Ŝe postęp, świat reklam, 
tzw. wolność (niektórzy źle ją poj-
mują) płynąca z mediów, powo- duje to, 
Ŝe młodzieŜ mówiąc ogólnie, do- konuje 
niewłaściwych wyborów. Ot i co!  
 
- Jakie cechy według Pani powinien posiada ć 
dobry nauczyciel?  
 
- Kochać ludzi - młodzieŜ, słuchać co do nas mó-
wią młodzi ludzie, cierpliwość, lojalność, empatię, 
o wiedzy nie wspomnę, bo trzeba ją mieć. No i iść 
z postępem, by nie zostać w tyle - musimy starać 
się rozumieć młodych.  
 

- Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym 
nauczycielom?  
 
- śadnych, niech sami dochodzą do 
wszystkiego. Wtedy lepiej poznają warto-
ści, pracę z młodym pokoleniem, poznają 
teŜ siłę swoją w tym trudnym zawodzie. 
KaŜdy powinien znaleźć własną drogę w 
tej pracy, która musi być rzetelną. 
 
- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w 
Pani pracy, z któr ą musiała Pani sobie 
poradzi ć? 
 
- Właściwie, nie było takiej. Zawsze chcę 
sprawę tak załatwić, by wilk był syty i owca 
cała! Był dawno temu problem z podrobio-
nym zwolnieniem lekarskim. Ale  nie wra-
cajmy do tego, złe zapominam.  
 
- Jakie warto ści są dla Pani najwa Ŝniej-
sze? 
 
- Uczciwość, umiejętność przyznania się 
do błędu, wspomnianą wcześniej lojalność. 
Prawda! Po- stępowanie zgodne z wła-
snym su- mieniem i przyjętymi 
norma- mi. Cierpliwość, wyro-

zumiałość.  
 

- Czy ma Pani jakie ś 
szczególne zainteresowania 

oprócz pracy zawodowej?  
 

- WiąŜą się z moją pracą, to naturalne, 
więc sport - ćwiczę codziennie dla siebie w 
domu i w zaleŜności od pogody na dwo-
rze,. Oglądam w TV sport na Ŝywo, uwiel-
biam muzykę, kocham ksiąŜki (czytam bar-
dzo duŜo) no i ostatnio spełniam marzenie 
- jedno z marzeń mego Ŝycia - uczę się 
języka angielskiego.  
 
- Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym?  
 
- Taka sama jak tu w szkole! Nie jestem 
inna tu, czy tam! Jestem zawsze sobą, tzn. 
towarzyska, chętna do pomocy innym, ra-
dosna - cieszę się Ŝyciem i tym, co mam.  
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