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Kalendarz świąt– Październik  

 

1 października  (poniedziałek) Światowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, 
Międzynarodowy Dzień Lekarza, Międzynarodowy Dzień Muzyki 
2 października  (wtorek) Europejski Dzień Ptaków, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez 
Przemocy 
4 października  (czwartek) Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt 
5 października  (piątek) Światowy Dzień Nauczyciela 
6 października  (sobota) Światowy Dzień Mieszkalnictwa 
9 października  (wtorek) Światowy Dzień Poczty 
10 października  (Środa) Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 
12 października  (piątek) Światowy Dzień Chorób Reumatycznych 
14 października  (niedziela) Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk śywiołowych, Światowy Dzień 
Normalizacji, Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej) 
15 października  (poniedziałek) Światowy Dzień Mycia Rąk, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, Dzień Dziecka 
Utraconego, Międzynarodowy Dzień Niewidomych 
16 października  (wtorek) Światowy Dzień śywności, Dzień PapieŜa Jana Pawła II 
17 października  (Środa) Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Dzień Walki z Rakiem 
18 października  (czwartek) Światowy Dzień Monitorowania Wody, Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy, Dzień 
Łączności, Dzień Poczty Polskiej 
19 października  (piątek) Dzień Ratownika 
20 października  (sobota) Światowy Dzień Osteoporozy 
22 października  (poniedziałek) Światowy Dzień Osób Jąkających 
24 października  (Środa) Światowy Dzień Informacji Na Temat Rozwoju, Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych 
25 października  (czwartek) Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 
27 października  (sobota) Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, Światowy Dzień Modlitwy o Pokój 

PRZECIEK 

Kalendarz Świąt- Wrzesień  
 

1 września  (sobota) Dzień Weterana, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej 
3 września  (poniedziałek) Pierwszy Dzień Szkoły 
8 września  (sobota) Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa, Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem 
9 września  (niedziela) Międzynarodowy Dzień Urody 
10 września  (poniedziałek) Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom, Światowy Dzień Drzewa, Dzień 
Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię 
12 września  (Środa) Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 
15 września  (sobota) Międzynarodowy Dzień Demokracji, Europejski Dzień Prostaty 
16 września  (niedziela)   Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej 
17 września  (poniedziałek) Dzień Sybiraka 
18 września  (wtorek) Dzień Geologii 
19 września  (Środa) Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 
21 września  (piątek) Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera, Dzień SłuŜby Celnej, Międzynarodowy Dzień Pokoju 
22 września  (sobota) Początek Astronomicznej Jesieni, Europejski Dzień bez Samochodu 
24 września  (poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Głuchych 
27 września  (czwartek)   Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, Światowy Dzień Turystyki, Światowy Dzień Serca 
28 września  (piątek) Światowy Dzień Walki z Wścieklizną 
30 września  (niedziela) Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Chłopaka 
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Przysłowia polskie na wrzesień 2012  

 
Pierwszy września pogodny, w zimie czas wygodny. 
Dzień świętego Idziego, gdy się wypogodzi, cztery niedziele potem pogodą dogodzi. 
Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. 
Wrzeszczy wrzesień, Ŝe juŜ jesień. 
Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń. 
Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzno, ale lekka zima. 
Święta Regina mgły rozpina. 
Gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają. 
Na świętego Łukasza jest w domu chleb i kasza. 
Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesieni dnie. 
Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy. 
Czym dłuŜej jaskółki we wrześniu zostają, tym dłuŜej piękne i jasne dni bywają. 
Na PodwyŜszenie Świętego KrzyŜa jesień się przybliŜa. 
Nikodem gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy. 
Im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym sroŜej się zima da ludziom we znaki. 
Kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa. 
Na świętego Teodora zapełniona komora. 
Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny zimy znak. 
Gdy na święty Mateusz śnieg przybieŜał, będzie po pas całą zimę leŜał. 
Joachima boską mocą dzionek juŜ się równa z nocą. 
Jeśli jasny Maurycy, to rad w zimie wiatr ryczy. 
Gerard czasem wróŜy na to, Ŝe z nim przyjdzie drugie lato. 
Na Gerarda, gdy sucho, zima będzie z pluchą. 
Gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi. 
Na świętego Wacława w polu pustki, w domu sława. 
Do Michała przymrozków ile i w maju tyle. 
Wiele ostu we wrzesień wróŜy pogodną jesień. 

Przysłowia polskie na październik 2012  
 

Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny . 
Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. 
Na Gerarda gdy sucho lato będzie z pluchą. 
Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki pora. 
W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada. 
W październiku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada. 
Kiedy październik śnieŜny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny. 
Po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. 
Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. 
Na świętego Franciszka chłop juŜ w polu nic nie zyska. 
Październik spoczynku nie chce dać, kaŜe orać, kaŜe siać. 
Gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima. 
W Edwarda jesień twarda. 
Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. 
Kiepski gospodarz, co po Jadwidze do pola siać idzie. 
Kiedy w święty Gaweł słota, będzie w lecie duŜo błota. 
Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima. 
Październik chodzi po kraju, wygania ptactwo z gaju. 
Październik ciepły, będzie luty skrzepły. 
Idzie jesień, a tu pusta kieszeń. 
Od świętej Urszuli chłop się koŜuchem otuli. 
Ile razy przed nowiem w październiku śnieg spadnie, tyle razy wśród zimy odwilŜy przypadnie. 
Kiedy październik śnieŜny i chłodny, to styczeń bywa zwykle pogodny. 
W jesieni prędko gdy liść z drzewa spadnie, to wkrótce zima będzie, kaŜdy zgadnie. 
Jaki październik, taki marzec, doznał tego niejeden starzec. 
Na świętego Szymona i Judy spodziewają się śniegu i grudy. 
Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa. 
Jak przyjdzie Szymon i Judy, zagoń bydło z pola do budy. 
Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny . 
Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. 
 

3 



PRZECIEK 

4 

OTRZĘSINY 
 11 września  odbyły się tradycyjne otrzęsiny klas pierwszych oraz chrzest ich wychowawców, 
przygotowany przez uczniów klas drugich. 
 Zgodnie z opinią uczniów klas starszych, tegoroczne otrzęsiny były dla pierwszaków łatwiejsze niŜ 
te,  które odbywały się w latach ubiegłych. 
 Uczniowie klas pierwszych podczas otrzęsin musieli wykonać kilka zadań, m.in. ulepić kota z 
plasteliny i zatańczyć oraz pomalowano  im twarze. 

Nauczyciele równieŜ mieli do wykonania swoje zadania, m.in. zasłoniętymi oczami musieli 
narysować kota, rozpoznawali imiona i nazwiska uczniów swoich klas. 

 Wszyscy uczniowie oraz ich nauczyciele świetnie się w tym dniu bawili. 
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Kiermasz u Ŝywanych 
podr ęczników 

 10 września w sali gimnastycznej odbył się 
kiermasz podręczników. Ze względu na wprowadzoną 
w tym roku reformę programową, w kiermaszu nie 
mogli brać udziału uczniowie klas pierwszych. 
 Tradycyjnie juŜ, przygotowano zestawy 
podręczników, które uczniowie mogli zakupić po 
niŜszych cenach. KaŜdy uczeń mógł przyjść pooglądać 
oraz zakupić interesujące go podręczniki.  W tym roku 
za imprezę odpowiedzialna była pani mgr Renata 
Walas. 

 V  OLIMPIADA WIEDZY 
HOTELARSKIEJ       

                                                                                                          
 W dniach 26.09 i 12.10 2012 odbył się 

Szkolny Etap            
OGÓLNOPOLSKIEJ        OLIMPIADY  

WIEDZY     HOTELARSKIEJ  
 
I MIEJSCE  
KAROLINA KWIATKOWSKA Z 4 B 
HOTEL 
 
II MIEJSCE   
MARTYNA GABRIEL Z 3 A HOTEL 

Gratulujemy! 
 
Nagrodami dla uczennic są ksiąŜki oraz 
wycieczka w listopadzie 
na  Międzynarodowe Targi Hotelarskie 
HORECA do Krakowa . 
 
Dziewczęta będą reprezentować Naszą 
Szkołę w Etapie Okręgowym Olimpiady 
Wiedzy Hotelarskiej , który odbędzie się 
9 stycznia  2013 roku w Wiśle. 

AKTUALNOŚCI  

W marcu 2013 roku  ODBĘDZIE SIĘ 
SZKOLNA WYCIECZKA  
na największe Targi Turystyczne   
na świecie:   ITB do Berlina.  
Zapraszamy uczniów wszystkich klas J 
Szczegóły wkrótce……. 
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Słynne cytaty Sportowe:  

„Biegnie Smolarek lewą stroną, po prawej puszcza Bąka." 

 "Trener Włoch rozkłada r ęce, trzymając się za głowę."  

 "Mecz zaczyna się za 15 minut, a wynik ciągle jest ten sam."  

"Podczas meczu piłkarskiego nad stadion opada gęsta mgła. Jak państwo widzą, zawodników juŜ nie widać!" 

"Na trybunach nie ma Ŝony Michała Bąkiewicza. MoŜe dlatego, Ŝe nie jest Ŝonaty." 

"Polak walczy z Murzynem - to ten w czerwonych spodenkach." 

    Biblioteka ostatnio wzbogaciła księgozbiór o następujące pozycje: 

     Castagno D.: Dzień w Toskanii 

     Grocholska E.: Paryski spadek 

     Nieznaną jestem…Taką umrzeć pragnę. 

     Obrębki A.: Na Wschód z  NKW 

     Dukan P.: Recepta na zdrowie 

     Lusuardi A.M.: KatecheZabawa 

Przeczytaj! Naprawdę warto! 

KONKURS RECYTATORSKI  „ 2012 - ROK JANUSZA KORCZAKA” 
 

             2012 rok został Uchwałą Sejmu RP ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka,  
w tym roku przypada bowiem siedemdziesiąta rocznica śmierci Starego Doktora, prekursora działalności na rzecz praw dziecka, który zginął wraz z wychowankami, wywieziony z getta, dobrowolnie 

towarzysząc dzieciom w drodze na śmierć w komorze gazowej obozu zagłady  
w Treblince.      

           Dla upamiętnienia idei Janusza Korczaka, biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych  
im. R. Mielczarskiego w Katowicach wraz z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich o/Katowice organizuje Konkurs Recytatorski poświęcony tematyce holokaustu – martyrologii 

śydów, w które wpisuje się historia Ŝycia i działalności Janusza Korczaka. 
                                     
                                 

                                    REGULAMIN KONKURSU 
 

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych  
     i  ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. 

 
Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego wybierają jeden tekst (liryka, proza, monolog dramatyczny), nawiązujący tematycznie do zagadnień holokaustu.  

     
Czas recytacji wybranego utworu nie moŜe przekroczyć trzech minut. 

 
     4.  Interpretacja zostanie oceniona przez Jury  Konkursu wg kryteriów: 

- jakość doboru tekstu,  
- interpretacja utworu, sposób wykonania, 

- ogólny wyraz artystyczny  
 

Zgłoszenia uczestnictwa naleŜy kierować w terminie do  23.XI 2012 roku na adres: Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego, 
 ul. Krzywoustego 13, 40 – 870 Katowice,  

      e-mail: mielczarskizsz@tlen.pl 
                   tel/fax 32 2543 650, 32 2543 048 

 
Finał Konkursu odbędzie się 27. XI 2012 r. w siedzibie  Zespołu Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach. 

 
Reprezentacja jednej szkoły moŜe liczyć maksymalnie trzech uczestników.  

 

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Grze Miejskiej „FAIR TRAIN ” zorganizowanej w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej 
Katowice - 19 listopada 2012 w godzinach od 12.00 do 16.00. Impreza pod honorowym patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego dr Jana Olbrychta oraz Patronatem: Polskiej 
Akcji Humanitarnej. Biorąc pod uwagę zastrzeŜenia zgłaszane przez uczestników zeszłorocznej gry, postanowiliśmy zmienić zasady II edycji. Tegoroczna gra będzie miała charakter 
zabawy edukacyjnej, choć nagród i tym razem nie zabraknie. 
Mamy dla Was 3 nagrody (dla 3 druŜyn) w postaci wyjazdów do Brukseli. Nagrody będą tym razem losowane wśród wszystkich druŜyn, które wykonają wyznaczone zadania. 
WydłuŜymy czas wykonywania zadań, aby czas oczekiwania na punktach był minimalny. Szczegóły znajdziecie w regulaminie. Cel akcji: - promocja idei edukacji globalnej; 
zwrócenie uwagi uczestników na globalne wyzwania i problemy oraz skłonienie do poszukiwania ich rozwiązań - promocja miasta Katowice poprzez zachęcenie uczestników do 
czynnego zapoznania się z jego topografią oraz instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta oraz na rzecz mieszkańców - rozwijanie u młodzieŜy umiejętności 
korzystania z róŜnych źródeł informacji â�� ksiąŜek, dokumentów, multimediów, Internetu; rozwijanie kultury czytelniczej i medialnej; uświadomienie młodym ludziom realnych 
potrzeb korzystania ze źródeł informacji. W grze miejskiej „FAIR TRAIN” mogą wziąć udział druŜyny składające się z dwóch uczniów oraz jednego opiekuna, jako reprezentacje 
swoich placówek oświatowych lub innych organizacji prowadzących działalność edukacyjną lub opiekuńczą. Placówka moŜe wystawić dowolną liczbę druŜyn. 
Przy zgłoszeniu prosimy podać nazwę kaŜdej druŜyny, dane nauczyciela / opiekuna (imię i nazwisko wraz z numerem telefonu komórkowego). Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa 
w grze do 9 listopada 2012 na adres e-mail gramiejskazsh@gmail.com . 
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń - liczba uczestników ograniczona. 
Koordynatorzy gry: 
mgr Dobrosława Egner 
mgr Iwona Müller 
mgr Dorota Ulaczyk 
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Zapraszamy do odwiedzenia  

20. Międzynarodowych Targów Wyposa Ŝenia Hoteli i Gastronomii HORECA, 11.  

Targów Artykułów Spo Ŝywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD, 10. 
Międzynarodowych Targów Wina w Krakowie ENOEXPO ,  

które odbędą się w dniach 14 - 16 listopada 2012r.  

Tereny wystawowe: 
Hala Targów w Krakowie Sp. z o.o. przy ul. Centraln ej 41A.  

Godziny otwarcia: 
14.11.2012 (środa) – 10.00 – 17.00  
15.11.2012 (czwartek) – 10.00 – 17.00  
16.11.2012 (piątek) – 10.00 – 16.00 

Dojazd komunikacj ą miejsk ą:  
Tramwaje nr 1, 14, 22 (Przystanek Centralna) 
Autobusy nr 113, 121, 163, 174 

Parking dla zwiedzających: 

Płatny 10 zł - Tereny Targowe ul. Centralna 41a - i lość miejsc ograniczona  

Bezpłatny - Centrum Handlowe M1 Al. Pokoju 67 (z bezpłatnymi busami na trasie parking - targi - 
parking) 

Na Targi HORECA/GASTROFOOD/ENOEXPO zapraszamy: 

 

Właścicieli i kadrę zarządzającą: hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, sanatoriów, 
restauracji, kawiarni, cukierni, pubów, barów, placówek zbiorowego Ŝywienia  

Szefów kuchni, kucharzy, cukierników, barmanów, baristów, kelnerów  
Inwestorów, projektantów, architektów, firmy reklamowe, szkoleniowe, doradcze  
Sklepy specjalistyczne, winiarskie kluby degustacyjne, sieci dystrybucyjne i handlowe, importerów i 

dystrybutorów wina, producentów wina  
Ceny biletów:  
 
40 zł – normalny * (w cenie biletu Informator targowy) 
 
25 zł – dla osób z zaproszeniami ulgowymi oraz po dokonaniu rejestracji bezpośrednio na targach**  

(w cenie biletu Informator targowy) 
 
20 zł – dla młodzieŜy uczącej się ze szkół hotelarskich i gastronomicznych (grupy zorganizowane i 
zarejestrowane wcześniej, wstęp wyłącznie 16.11.2012 - piątek) *  

Wstęp bezpłatny przysługuje gościom branŜowym z zaproszeniami bezpłatnymi oraz po dokonaniu 
rejestracji przed targami przez formularz rejestracyjny on-line - prerejestracja do 05.11.2012** (w cenie 
biletu Informator targowy) 

** Prerejestracja i rejestracja dotyczy tylko gości branŜowych i upowaŜnia do wstępu na teren ekspozycji 
przez 3 dni targowe 
* Bilet wstępu upowaŜnia do jednorazowego wejścia na targi 
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- Jakich rad udzieliłaby Pani Dyrektor 
przyszłym i obecnym nauczycielom? 

- śyczyłabym im i sobie duŜo cierpliwości, 
zaangaŜowania w sprawy szkolne. 

- Jaka była w pracy Pani Dyrektor 
najtrudniejsza sytuacja, z którą musiała Pani 
sobie poradzić ? 

- Było takich wiele. Jako najtrudniejsze oceniam 
sytuacje, w których uczeń nie ma wsparcia w 
domu, w rodzinie. Albo wręcz ucieka z tej rodziny. 

- Jakie wartości są dla Pani  Dyrektor 
najwaŜniejsze? 

- Najbardziej uniwersalne: Bóg, honor, Ojczyzna. 

- Jakie są Pani szczególne zainteresowania 
oprócz pracy zawodowej? 

- Nic nadzwyczajnego. Lubię wyjazdy, rower, 
narty. PoniewaŜ jestem mamą, w kręgu moich 
zainteresowań jest teŜ rodzina. 

- Jaka jest Pani Dyrektor w Ŝyciu prywatnym? 

- Tego nie wiem, trzeba  zapytać moich bliskich. 

Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor za 
udzielenie wywiadu. 

- Czy wykonywana przez Panią praca 
nauczyciela oraz dyrektora szkoły daje pani 
satysfakcję w Ŝyciu zawodowym? 

- Tak, jestem przede wszystkim nauczycielem, od 
ponad 25 lat. Dyrektorem natomiast od 7 tygodni, 
choć wicedyrektorem byłam wcześniej 8 lat. 

- Jak ocenia Pani Dyrektor młodzieŜ naszej 
szkoły? 

- Pozytywnie, duŜo tu indywidualności, 
pomysłowości. To są plusy.  Ale są teŜ minusy : 
wandalizm, wulgarne odzywki, wagary. Nie chcę 
uogólniać, bo tak naprawdę kaŜdy jest kimś innym i 
w dodatku kimś wyjątkowym. Bardzo lubię 
obserwować  młodzieŜ maturalną, zwłaszcza od 
studniówki do egzaminów i widzę ich rozwój. 
Przychodzą do pierwszej klasy  jako nastolatki, 
onieśmieleni, szukający swojego miejsca w grupie, 
a po 4 latach wychodzą jako juŜ ukształtowani i 
wykształceni dorośli ludzie. 

- Jakie cechy według Pani powinien posiadać 
dobry nauczyciel? 

- Powinien lubić młodzieŜ i szkołę jako miejsce 
spotkań uczniów i nauczycieli. JeŜeli nauczyciel 
lubi i akceptuje młodzieŜ, to potem wszystko dobrze 
się układa. Ale tak jak nauczyciel akceptuje 
młodzieŜ, tak teŜ młodzieŜ musi akceptować 
nauczycieli. Obie strony mają wady i zalety. 

Wywiad z dyrektorem szkoły  

mgr Aliną Marcinkowską 


