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Pod opieką: 
mgr Ewa Maj 

mgr Barbara Michniak 

14 lutego  (wtorek) Dzień Zakochanych (Walentynki) 
15 lutego  (Środa) Światowy Dzień MłodzieŜy Prawosławnej 
16 lutego  (czwartek) Tłusty czwartek 
17 lutego  (piątek) Dzień Kota 
18 lutego  (sobota) Ostatnia sobota karnawału 
20 lutego  (poniedziałek) Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 
21 lutego  (wtorek) Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Ostatki 
22 lutego  (Środa) Europejski Dzień Ofiar Przestępstw, Popielec 
23 lutego  (czwartek) Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 

14 Wt 
Gdy na święty Walek deszcze, mrozy wrócą jeszcze. 
Jak Walenty nie poleje, to na wiosnę masz nadzieję. 
15 Śr 
Dzisiaj po Walentym, kto nie kocha ten przeklęty. 
16 Cz 
Luty, gdy wiatrów i mrozów nie daje, sprowadzi rok słotny i nieurodzaje. 
17 Pt 
Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej koŜuch suty. 
18 So 
Jak dym w górę szybuje, zawsze to mróz zwiastuje. 
19 N 
W świętego Konrada, zima nie rada. 
20 Pn 
W lutym, gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry częste są w tym roku. 
21 Wt 
Kiedy kot w lutym na słonku się grzeje, musi w marcu zajść na przypiecek. 
22 Śr 
Gdy mróz w lutym dwudziestym drugim, dzień straszy nas mrozem długim. 
23 Cz 
Silne wiatry przy końcu lutego, spodziewaj się zatem lata Ŝyznego. 
24 Pt 
Jaka pogoda w nocy świętego Piotra i Macieja takiej czterdzieści dni i nocy nadzieja. 
25 So 
Skoro po Macieju drzewa się ogrzeją, leć do sadu, oczyść go z owadów. 
26 N 
Gdy wiatr ostro w lutym wieje, chłop ma dobrą nadzieję. 
27 Pn 
Luty stały, latem upały. 
28 Wt 
Jaka w zapustną niedzielę pogoda, taką teŜ Wielkanoc poda. 
29 Śr 
Chmury w lutym ku północy, to są ciepła prorocy. 

PRZYSŁOWIA NA LUTY: 

KALENDARIUM 

Zespół redakcyjny:Agnieszka 
Prońska,Marek Świtała, Sandra 
Bąk, Smaczna Angelika  
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                                        Z dyrektorskich przemyśleń:  
 

 
 
 

”NajwaŜniejsza rzecz na świecie – to umieć być zdanym na samego siebie „ 
                                                                                                                       M. de Montaiqne 

 
 

”Wykształconym jest ten, kto wie, gdzie znajdzie  to, czego nie wie.” 
                                                                                                                         G.Sommel 

 
                                                 Myśli zebrała mgr Anna Muc 

 W listopadowo-grudniowym 
numerze opisaliśmy przygodę 
Marka Świtały z  konkursem o 
Powstaniach Śląskich. Tutaj 
małe sprostowanie - nasz uczeń 
zajął miejsce 12 z liczbą 55 
punktów. Wcześniej podaliśmy,  
iŜ zajął 13 miejsce z 54 
punktami. 
W 4 klasie Marek bardzo się 
zaktywizował i nie poprzestał 
tylko na  konkursie o bliskim 
jego sercu Śląsku. Wziął udział 
z powodzeniem  takŜe w innych 
konkursach. PoniŜej o nich. 
 9 listopada o godzinie 9:00, w 
sali 26 naszej szkoły, 9 uczniów 
klasy  4TE przystąpiło do 
Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej. Składała się ona  
z 1 zadania z teorii ekonomii, 1 
zadania praktycznego, 
dotyczącego  analizy wykresu 
oraz kilkudziesięciu pytań 
problemowych. W szkole  
 wygrał Marek Świtała, 
zdobywając 55 punktów na 100 

Konkursy, konkursy... 

moŜliwych.  
Niestety Komisja Okręgowa 
zrewidowała ocenę pracy Marka 
przez > Komisję Szkolną 
(odejmując mu co najmniej 6 
punktów) i nie zakwalifikował się 
on do etapu okręgowego (próg 
punktowy wyniósł  50 punktów). 
 18 listopada Marek Świtała był 
jedynym śmiałkiem, który wziął  
udział w Olimpiadzie Wiedzy o 
Polsce i Świecie Współczesnym. 
Etap szkolny pisał w gabinecie 
dyrektora pod czujnym okiem Pani 
Dyrektor  Anny Muc. :) Jego wynik 
- 30 punktów na 50 moŜliwych do 
zdobycia -  pozwolił mu 
awansować do etapu okręgowego. 
Ten etap odbył się 14  stycznia w 
WyŜszej Szkole Bankowej w 
Chorzowie. Markowi niestety nie  
udało się zakwalifikować do części 
ustnej, natomiast uznał on, Ŝe  
pytania były na bardzo wysokim 
poziomie, a osobom, które zajęły  
wysokie miejsca wróŜy świetlaną 
przyszłość w np. polityce. 

 
 1 grudnia z kolei ponownie o 
godzinie 9:00 9 uczniów klasy 
4TE przystąpiło do Olimpiady 
Przedsiębiorczości. Na 
oficjalne wyniki  trzeba było 
czekać do 9 stycznia. I tutaj 
miła niespodzianka. Do etapu 
okręgowego przeszło 2 
uczniów 4TE. Marek Świtała z 
wynikiem  24,5 punkta zajął 
104 miejsce na 3340 
uczestników, a Piotr 
Berzowski z 21,5 punkta zajął 
miejsce 165. Do etapu 
okręgowego ogółem  
kwalifikację uzyskało 243 
uczniów. O premię do 
zawodów centralnych  nasi 
uczniowie powalczą 1 marca 
w budynku Uniwersytetu 
Ekonomicznego. 
 
 
 Napisał w trzeciej osobie  

- Marek Świtała :)  
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Studniówka 2012 
 

Dnia 28 stycznia 2012 odbyła się studniówka klas 4 Technikum Ekonomicznego nr 2 im. 
Wojciecha Korfantego w Katowicach. Bal odbył się w Hotelu Trojak zlokalizowanym na 
obrzeŜach miasta Mysłowice. Wydarzenie rozpoczęło podziękowanie nauczycielom za 
całokształt działań jakie wnieśli w edukację  tegorocznych maturzystów przez okrągłe cztery 
lata. Aby tradycji stało się zadość po zakończeniu oficjalnej części ceremonii nastąpił długo 
oczekiwany moment –  polonez wszystkich klas  Wychowawcy zatańczyli wraz ze swoimi 
podopiecznymi: 
 

Mgr Renata Walas – klasa 4 A hot 
Mgr Anna Wrzask – klasa 4 TE 

Mgr Marek Halama – klasa 4 C hot 
Mgr Marek Nowak – klasa 4 B hot. 

 
Na zakończenie na parkiet zaproszone zostało Grono Pedagogiczne. W pierwszej parze 
tańczyła Pani Dyrektor Anna Muc, a za nią podąŜała Pani Wicedyrektor Alina Marcinkowska. 
Po polonezie w wykonaniu nauczycieli dominację na parkiecie przejęła młodzieŜ naszej 
szkoły wraz ze swoimi partnerami. Zabawa trwała do wczesnych godzin porannych, a tuŜ 
przed końcem uczestników ogarnęła nostalgia świadczące o długo oczekiwanym lecz 
trudnym momencie kończącym czteroletnie przyjaźnie i wspólną edukację w jednej szkole. 

Romeo i Julia. 
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Dnia 11 stycznia b.r. dwójka uczniów naszej szkoły dzielnie 

reprezentowała nas w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Był to etap 
centralny w Wiśle, a tematem przewodnim był: ,,Usługi dodatkowe jako czynnik 
atrakcyjności oferty obiektów noclegowych”. 
Patronat nad tegoroczną edycją objął Minister Sportu i Turystyki.  
Olimpiada dotyczyć miała  zagadnień z zakresu hotelarstwa i gastronomii oraz 
nowinek turystycznych z prestiŜowych czasopism branŜowych m.in. Hotelarz, 
Świat Hoteli. Uczniowie szkół mieli odpowiadać na 80 pytań testowych. 
 
Wiemy, Ŝe tegoroczna edycja spotkała się z niskim poziomem entuzjazmu 
ze względu na nieprecyzyjne przygotowanie organizatorów do olimpiady. 
 Mamy jednak nadzieję, Ŝe ,,nie taki diabeł straszny, jak go malują” ☺  
 
 

11 stycznia 2012  odbył się Wiśle Etap Okręgowy Olimpiady. 
20 stycznia ogłoszono wyniki. 

 

Do Etapu Centralnego z 317 uczniów z całego kraju ze 158 szkół 
hotelarskich zakwalifikowało się 30 uczniów. 
Wśród tej grupy są Nasi uczniowie : 
 
Agnieszka Prońska i Radek Bolesta. 
 
G R A T U L U J E M Y :) 
 

Będą reprezentować  Naszą Szkołę w Etapie Centralnym , który 

odbędzie się w Kołobrzegu w kwietniu 2012 r. 
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Przegląd targów branżowych  
 

Każdy, kto interesuje się hotelarstwem i turystyką słyszał zapewne o targach im poświęconych.  
Wielu przyszłych hotelarzy naszej szkoły wyraziło ogromną ciekawość na temat tego, czym są te targi, czego dotyczą 
konkretnie, cóż ciekawego można tam spotkać, dzięki czemu stały się one czynnikiem niezwykle atrakcyjnym – a w 
dodatku niektóre są organizowane w Polsce!  
Jesteś ciekawy, których nie powinieneś przegapić?  
Zajrzyj na poniższą ściągę najważniejszych wydarzeń tego roku ;)  

5. Międzynarodowe Targi Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku 
17-19 lutego 2012 

Wydarzenie daje możliwość zapoznania się w jednym miejscu z kompleksową ofertą 
wakacyjnych wyjazdów - zarówno dla handlowców,  jak i ostatecznych odbiorców usług biur 
podróży, a wszystko w największej polskiej aglomeracji 
konsumenci podczas targów korzystają z atrakcyjnych rabatów na wakacyjne wyjazdy 
oferowane przez największych touroperatorów  nie brakuje także ofert dla zapracowanych, 
którzy nie planują wyjazdu, a szukają jedynie możliwości relaksu w ośrodkach SPA i odnowy 

 
86 edycja Międzynarodowych Targów Hotelarstwa, Gastronomii, Żywienia 
Zbiorowego, Piekarstwa i Cukiernictwa INTERNORGA 
9-14 marca 2012 w Hamburgu  
 
Są to najstarsze i największe targi branży hotelarskiej w Europie. To też jedna z najbardziej 
prestiżowych imprez branży HoReCa na świecie. Prezentacja wszystkich znanych i uznanych firm 
branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz branży piekarniczej i spożywczej. 

 
XVI Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2012  
21-23 marca 2012 w Warszawie 
 
Bywa nazywane najważniejszym i największym wydarzeniem targowym  
w Polsce, dedykowane branży HoReCa. Głównie przedstawione są ta różnorodne oferty 
produktów, usług i rozwiązań dla gastronomii zarówno firm z Polski oraz zagranicy. 
Możliwe jest również spotkanie ze sławnymi osobami branży gastronomicznej.  

XVIII Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego  
Sportowego GLOB  
30 marca- 1 kwietnia 2012 w Katowicach 
 
Często na tych targach można spotkać uczniów naszej szkoły ;) Prezentowane są tam oferty biur 
podróży, gestorzy bazy noclegowej, sanatoria, uzdrowiska, agroturystyka, wydawnictwa 
turystyczne, izby turystyczne (PIT), przewoźnicy.  

 
VI Targi Wyposażenia i Usług SPA&WELLNESS  
25-26 maja 2012 w Krakowie  
 
Impreza ta nazywana jest jedyną najbardziej profesjonalną imprezą w 
Polsce poświęconą branży SPA&Wellness. Przedstawiane są tam przede 
wszystkim nowoczesne rozwiązania w tej branży tj. medycyna estetyczna, 
pokazy technik masażu relaksacyjnego i leczniczego, nowoczesne 
markowe kosmetyki oraz najnowsze technologie. Można zasięgnąć 
porady u wykwalifikowanej kadry pracowniczej.  
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                  Maturzysto skorzystaj z materiałów przygotowanych 
 dla Ciebie w Bibliotece! 

 
 
 
 
 

   Przypominamy, Ŝe w naszej Bibliotece wyodrębniono specjalne działy dla maturzystów: 
Opracowania do matury 
Malarstwo do matury 
Biblioteka analiz literackich 
Wystarczy wpisać się do specjalnego zeszytu i moŜna samodzielnie przeglądać przygotowaną 
literaturę. 

Na komputerach jest zamieszczona prezentacja dotycząca bibliografii załącznikowej. Czasami są 
trudności jak zrobić opis bibliograficzny np. dokumentu dźwiękowego lub CD, wtedy moŜna 
skorzystać z prezentacji ”Bibliografia”, która jest na komputerach w ICIM. 
 
Przypominamy: 
 
W Przewodniku Bibliograficznym (dostęp przez Internet) moŜesz sprawdzić potrzebne dane do opisu 

Spłynął złotook z wiatrem na ziemię, 
czekał aŜ minie zlataniem zmęczenie, 
lecz nie minęła minuta nawet 
a on zerwał się i opuścił szumiącą trawę 
wzbił się nad niebo niepewnym furkotem 
jakby wahał się, czy nie wrócić z powrotem 
chwiejnie poruszał się na wietrze 
bezładnie przecinał powietrze 
to unosząc się lekko coraz wyŜej 
jakby wzbić się chciał do obłoków bliŜej, 
by zanurzyć się w białej przestrzeni 
i przeczekać aŜ pogoda się zmieni 
to opadał znów niŜej niespodziewanie 
celowo tracąc kontrolowanie 
nad lotem dumnym, wyrafinowanym, 
nad lotem z precyzją przemyślanym 
chciał być moŜe zmylić swoich przeciwników, 
niewidocznych dla oczu osobników 
którzy będąc ukryci 
przędą długie, jedwabne nici 
albo czając się wśród liści bez miary 
wypatrują swojej ofiary. 

Nagle błysnęło coś raz, później drugi 
w powietrzu pryskają srebrne smugi 
cóŜ moŜe powiedzieć na to 
stojący tuŜ obok uwaŜny obserwator? 
Ŝe za długo w słońce wpatrzony 
ma teraz wzrok przyćmiony? 
Ŝe zobaczył tęczę przy suchej pogodzie 
w niewielkim śródmiejskim ogrodzie? 
foton za fotonem wnika do przezroczystej sieci 
w blaszki szkliste, bezbarwne rozpędzony leci 
mija poszczególne warstwy i między nimi przestrzenie 
a napotkawszy na nie, powstaje rozszczepienie 
promienie odbite i załamane 
tworzą desenie skomplikowane 
drgając unoszą się w róŜne strony 
grają przeróŜne tony. 
 
  Renata 

Złotook  

Szuflada poetycka 



-Musi lubić ludzi i młodzieŜ, istotna jest równieŜ 
cierpliwość, ale najwaŜniejsza jest osobowość. 
 
- Jakich rad udzieliłaby pani przyszłym 
nauczycielom? 
 
 
-PosłuŜę się anegdotą:  
Pani przedszkolanka pomaga dziecku załoŜyć 
wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...  
 - No, weszły!  
 Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:  
 - Ale mam buciki odwrotnie...  
 Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują 
się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, 
ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły!  
 Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:  
 - Ale to nie moje buciki....  
 Pani niebezpiecznie zwęŜyły się oczy. Odczekała i 
znowu szarpie się z butami... Zeszły!  
 Na to dziecko :  
 -...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała 
mi je nosić.  
 Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aŜ 
przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku 
wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!.  
 - No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie 
masz rękawiczki?  
 - W bucikach. 
 
- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w pani 
pracy, z którą musiała pani sobie poradzić? 
 
Zawsze jest to sytuacja bezradności, gdy wynikają 
problemy, w których nie wiem jak pomóc uczniowi, 
który znalazł się w tarapatach. 
 
- Jakie wartości są dla pani najwaŜniejsze? 
 
Ktoś kiedyś powiedział – w Ŝyciu najwaŜniejsze jest 
samo Ŝycie. Chciałabym potrafić Ŝyć tak by nie 
marnować czasu na bzdury... 
 
- Czy ma pani jakieś szczególne zainteresowania 
oprócz pracy zawodowej? 
 
Lubię oglądać filmy – szczególnie thrillery, chętnie 
czytam, ale odkąd mam ogród, pracy w nim 
poświęcam najwięcej czasu. 
 
- Jaka jest pani w Ŝyciu prywatnym? 
 
Nie wiem- to zaleŜy od sytuacji i nastroju. Czasem 
wesoła, czasem smutna, czasem  jak wulkan, a 
czasem spokojna i wyciszona. Lubię zmiany i 
nowości… 
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Wywiad z nauczycielem   
przedmiotu WF mgr Renatą Walas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Czy wykonywana przez panią praca nauczyciela 
daje  pani satysfakcję w Ŝyciu zawodowym? 
 
- Ku mojemu zdziwieniu bardzo. Moim marzeniem była 
bowiem praca trenerska.  
Sama wyczynowo uprawiałam sport  i  z tym chciałam 
wiązać swoją przyszłość zawodową.  
Z róŜnych przyczyn pracowałam jako trener tylko kilka 
lat, a  nauczycielem jestem juŜ od ponad dwudziestu. 
Dziś jestem pewna, Ŝe to był dobry wybór. W szkole 
zawsze coś się dzieje. Nie ma dwóch takich samych dni. 
Lubię takie wyzwania. 
 
 
- Jak ocenia pani młodzieŜ naszej szkoły? 
 
-MłodzieŜ jest taka, jak warunki, w których dorasta. 
Taka, jak otoczenie, w którym przebywa. 
 Uczniowie naszej szkoły niczym nie róŜnią się od tych z 
innych szkół, ani od młodych ludzi  mojego pokolenia. 
Zmieniła się obyczajowość, moda, a młodzieŜ dalej chce 
się buntować, bawić i szukać własnej drogi. 
 
 
 
- Jakie cechy według pani powinien posiadać dobry 
nauczyciel? 
   

 
Chciałabym potrafić Ŝyć tak, by nie 

marnować  
czasu na bzdury.. 


