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Kalendarz świąt– październik  

 

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

1 września  Dzień Weterana, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej 
8 września  Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa, Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem 
9 września  Międzynarodowy Dzień Urody 
10 września  Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom, Światowy Dzień Drzewa, Dzień Solidarności z Osobami 
Chorymi na Schizofrenię 
12 września  Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 
15 września  Międzynarodowy Dzień Demokracji, Europejski Dzień Prostaty 
16 września  Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej 
17 września  Dzień Sybiraka 
18 września  Dzień Geologii 
19 września  Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 
21 września  Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera, Dzień SłuŜby Celnej, Międzynarodowy Dzień Pokoju 
22 września  Początek Astronomicznej Jesieni, Europejski Dzień bez Samochodu 
24 września  Międzynarodowy Dzień Głuchych 
27 września  Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, Światowy Dzień Turystyki, Światowy Dzień Serca 
28 września  Światowy Dzień Walki z Wścieklizną 
30 września  Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Chłopaka 
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Przysłowia polskie na wrzesie ń 2013  

 
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. 
Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy. 
Czym dłuŜej jaskółki we wrześniu zostają, tym dłuŜej piękne i jasne dni bywają. 
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. 
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. 
 

Przysłowia polskie na pa ździernik 2013  
 

Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny . 
Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. 
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. 
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. 
Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. 
Kiepski gospodarz, co po Jadwidze do pola siać idzie. 
Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima. 
Październik chodzi po kraju, wygania ptactwo z gaju. 
Październik ciepły, będzie luty skrzepły. 
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. 
Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny . 
Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. 
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Biblioteka poleca na jesienne wieczory: 

 

Nikiel H., Sedlak D.: Myśmy tutaj szli… 

BoŜy doping. Mówią gwiazdy sportu. 

Montefiore S.: Saszeńka. 

 

Przeczytaj! Naprawd ę warto! 

 W ramach  projektu W cieniu jednostki. Kult Stalina na Górnym Śląsku 1945 - 1956, realizowanego 
przez Muzeum Historii Katowic odbyło się w dniu 10 października 2013 roku godz. 13.00 spotkanie z 
Natalią Piekarską-Ponetą- Honorową Obywatelką Katowic.  
 
 Urodzona w 1937 r. Natalia Piekarska-Poneta jest aktywną działaczką społeczną, członkinią Związku 
Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, pisarką. Działając wspólnie z dwiema koleŜankami sporządzała i 
rozpowszechniała ulotki zawierające „fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom Państwa 
Polskiego". Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Stalinogrodzie z dn. 8.06.1953 r. skazana na umieszczenie w 
zakładzie poprawczym na okres trzech lat. Przebywała w schronisku w Wodzisławiu, skąd zbiegła w dn. 
24.09.1953 r. Ponownie złapana w 1955 r. w Gdańsku. Przetrzymywana w Schronisku dla Nieletnich w Zabrzu. 
 Niestety z przyczyn zdrowotnych pani Natalia nie mogła uczestniczyć w spotkaniu ze zgromadzoną z 
miasta Katowic młodzieŜą, ale bardzo interesująco o Jej Ŝyciu i postawie opowiadał pracownik Muzeum, a jego 
wypowiedzi ilustrowane były zdjęciami i cytatami z ksiąŜki autorstwa pani Natalii Piekarskiej-Ponetą. 
Potem zwiedziliśmy bezpłatnie wystawę:  W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939–1945 
         Wystawa, 5 IX 2013 - 3 XI 2013 

Kult Stalina na Górnym Śląsku 1945-1956 
Bardzo nam się wszystko podobało!!! 
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 11 września 2013 r. w godzinach od 9.15 do 10.15 odbył się w szkole (sala gimnastyczna) 
kiermasz uŜywanych podręczników. Zaproszono równieŜ  absolwentów.  

 10 września 2013 r. uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do grona 
społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Ekonomicznych.  

18 września 2013 r. o godz. 12.00 w Katowicach na cmentarzu przy ulicy Francuskiej delegacja naszej 
młodzieŜy wzięła udział w uroczystości "Dnia Sybiraka" pod pomnikiem "Sybirakom-Sybiracy".  

VII Szkolny Konkurs Fotograficzny  
Zapraszamy do udziału w konkursie zdjęć z wakacji 2013. 
Tematyka zdjęć dowolna (przyroda, ludzie, krajobrazy). 
KaŜdy uczeń moŜe zgłosić od 2 do 5 fotografii (podpisanych: imię, nazwisko, klasa) w formacie 
10/15 lub większych. Termin zgłaszania prac upływa 10 października 2013r. Prace proszę składać w 
opisanych kopertach (konkurs fotograficzny) w sekretariacie szkoły 
lub u organizatora mgr Jacka Wielgusa.  
Przewidywane są cenne nagrody.  

Konkurs „Ucz ę się dla moich marze ń” 

W konkursie mog ą wziąć udział uczniowie klas I i II szkół ponadgimnazjaln ych, którzy wybrali jako przedmiot 
rozszerzony jeden z czterech przedmiotów przyrodnic zych (biologia, chemia, fizyka, geografia). Udział w konkursie 
jest bezpłatny. Ka Ŝdy z jego uczestników mo Ŝe zgłosi ć maksimum 4 prace, po jednej  
z kaŜdego przedmiotu.  
 
PRZEDMIOT KONKURSU  
Wyobraź sobie swój wymarzony zawód i to, Ŝe wykonujesz go za 20 lat od dnia dzisiejszego. Taki zawód, który juŜ dzisiaj 
istnieje. Napisz co z tego, czego nauczyłeś się w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej w ramach jednego z 4 przedmiotów 
przyrodniczych, przydaje ci się w tej pracy. Postaraj się precyzyjnie określić tę konkretną wiedzę czy umiejętność. Nie pisz 
ogólnie np. „Znam prawa fizyki”, ale wybierz coś i opisz, co to jest oraz do czego ci się w twojej wymarzonej pracy przydaje. 
Pamiętaj, Ŝe oceniane będzie nie tylko to, czy potrafisz nazwać, czego się nauczyłeś oraz powiązać to z twoim przyszłym 
zawodem, ale takŜe jak to potrafisz zaprezentować, a więc jak napiszesz ten tekst. Jednym słowem oceniana będzie teŜ 
gramatyka, interpunkcja, ortografia, styl oraz przejrzystość wypowiedzi.  
Objętość pracy: nie więcej niŜ 5 500 znaków ze spacjami, nie mniej niŜ 3 000 ze spacjami. 
 
Autorom najwyŜej ocenionych prac zostaną przyznane nagrody: 
• I miejsce: tablet, zestaw gier edukacyjnych oraz roczny karnet do Centrum Nauki Kopernik,  
• II miejsce: czytnik PocketBook oraz roczny karnet do Centrum Nauki Kopernik, 
• III miejsce: zestaw gier edukacyjnych oraz roczny karnet do Centrum Nauki Kopernik. 
 
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 3 października do 13 listopada 2013 roku i naleŜy je wysłać drogą mailową na 
adres: n.skipietrow@ibe.edu.pl. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 listopada 2013 roku.  
 
Więcej informacji o konkursie, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdują się na stronie www.kwalifikacje.edu.pl. 
 
Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Opracowanie załoŜeń merytorycznych i instytucjonalnych wdraŜania Krajowych 
Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

AKTUALNOŚCI 
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DZIEŃ KOTA 

                                        Temat: I Ty moŜesz studiować za granicą 

                    Od dłuŜszego czasu myślałam nad wyborem uczelni w Wielkiej Brytanii lub innym kraju, gdyŜ jest to wspaniała  
                   okazja do poznania wielu róŜnych kultur, zmiany otoczenia (co teŜ niejednokrotnie zmienia nasz światopogląd, stajemy się  
                   bardziej otwarci) i oczywiście polepszenia znajomości języka. Pamiętajmy o tym, Ŝe na naszej drodze sporo  
                   rzeczy do załatwienia samemu. Niewielka liczba osób decyduje się na studia za granicą, więc marne szanse, Ŝe ktoś was  
                   uraczy wiedzą i pomocą. Przyda się upór, spora motywacja, dojrzałość, konsekwentność i znajomość języka angielskiego.  
                   W skrócie wyjaśnię proces starania się o dostanie na uczelnie wyŜszą. Krok pierwszy to przemyśleć czy aby na  
                  pewno chcę studiować za granicą, dlaczego nie w Polsce. Następnie porozmawiać w zaufanymi osobami o pomyśle,   
                  na pewno znajdą coś czego nie przemyślałaś w sprawie studiów poza Polską. WaŜna rzecz ! Na niektóre uczelnie  
                  trzeba aplikować juŜ rok wcześniej ! Czyli powiedzmy Ŝe chcesz zacząć studia w 2015 roku, to musiałbyś/abyś  
                  aplikować do 31 października 2014 roku (plus minus) warto pytać , kaŜda uczelnia ma inaczej. Cała rekrutacja 
                  jest przeprowadzana przez system zwany UCAS. MoŜesz aplikować łącznie na 6 kierunków.  
                      W zaleŜności od uczelni mogą od ciebie wymagać zdania matury międzynarodowej, egzaminu językowego TOEFL  
                  albo IELTS.  Wtedy zostaje tylko czekać na odpowiedź z uniwersytetów i zarobić trochę pieniędzy chociaŜby  
                  na sam wylot i nieprzewidziane wydatki. Gdy juŜ jakieś uczelnie się nami zainteresują, wybrać najlepszą i  
                  dowiedzieć się ile kosztuje akademik, jakie moŜesz zdobyć dofinansowanie (na to teŜ takowe są), np. starać się o stypendium. 
                 Tak w skrócie omówiłam cały ten proces, jednakŜe pamiętajcie, Ŝe to są tylko ogólniki,  
                 warto pytać, pytać i jeszcze raz pytać. Dzięki temu ominiecie wiele problemów i zmartwień. Podsumowując studia  
                  nie zaleŜnie od tego czy studiujemy w Polsce czy za granicą są bardzo waŜną decyzją i warto się nad tym dłuŜej 
                 zastanowić. Jestem świadoma, Ŝe studia poza obszarem Polski wiąŜą się z kosztami,  
                   nie tak częstym widywaniem się z rodziną i przyjaciółmi, zmianą otoczenia i świadomością, Ŝe musisz sobie  
                 poradzić, ale jest teŜ druga strona medalu zdobędziemy niesamowite doświadczenie, spędzimy świetnie  
                 czas w nowym środowisku, otworzymy się na ludzi i w niektórych przypadkach zmienimy swoje Ŝycie diametralnie na lepsze.  

 
Martyna 

 
W DNIACH  16.10.2013  i 25.10.2013 ODBYŁ SIĘ 

SZKOLNY ETAP OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY  WIEDZY HOTEL ARSKIEJ 
WYNIKI : ETAP  SZKOLNY VI OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ 

I miejsce :Martyna Gabriel z klasy 4a 
II miejsce Mateusz Kolasiński z klasy 4b 

Uczniowie będą reprezentować Naszą Szkołę w Etapie Okręgowym w Wiśle 15.01.2014 roku 
Gratulujemy! trzymamy kciuki 
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- Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym 
nauczycielom? 
 
- Myślę, Ŝe młodzi nauczyciele przede wszystkim 
muszą nauczyć się cierpliwości w dobie ciągłych i 
nieustannych reform oświatowych oraz uświadomić 
sobie, Ŝe oprócz przekazywania wiedzy są 
wychowawcami i psychologami. Powinni 
jednocześnie pamiętać, Ŝe bez powołania, zawodu 
nauczycielskiego wykonywać się nie da. To trudny, 
ale piękny zawód. 
 
- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pani pracy, 
z któr ą musiała  Pani sobie poradzi ć? 
 
- Z najtrudniejszą sytuacją w szkole zetknęłam się 
kilkanaście lat temu. Pamiętam, Ŝe miałam jeździć 
na lekcje indywidualne do ucznia chorego na 
białaczkę. Bałam się tych zajęć, zastanawiałam się, 
czy dam radę uczyć tego chłopca. Niestety nie 
zdąŜyłam. Chłopiec zmarł w szpitalu. Wtedy kolejny 
raz uświadomiłam sobie jak kruche i ulotne jest 
ludzkie Ŝycie. 
 
- Jakie warto ści s ą dla Pani najwa Ŝniejsze? 
 
- Myślę, Ŝe najwaŜniejszymi wartościami w moim 
Ŝyciu są: szczerość, prawdomówność i miłość, a 
takŜe oczywiście zdrowie. Bardzo waŜna jest dla 
mnie przyjaźń, bez której trudno Ŝyć. 
 
- Czy ma Pani jakie ś szczególne zainteresowania 
oprócz pracy zawodowej? 
 
- Interesuję się przede wszystkim historią literatury 
pięknej, najbardziej pasjonuje mnie okres 
modernizmu. Poza tym lubię słuchać muzyki 
klasycznej, a takŜe współczesnej ( np. W. Houston, 
E. John, M. Jackson). Od kilku lat  zdobywam 
szczyty Tatr Polski i Słowacji. W tym roku zaliczyłam 
słowacki szczyt Rakoń, z którego moŜna podziwiać 
piękną panoramę Rohaczy. 
 
- Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym? 
 
- W Ŝyciu prywatnym, przynajmniej tak uwaŜają 
znajomi, jestem towarzyska i wesoła. Lubię spędzać 
czas w gronie przyjaciół, zobaczyć dobry spektakl, 
pójść na koncert czy do kina. Staram się na Ŝycie 
patrzeć optymistycznie. Mam słabość do dobrej 
kawy i słodyczy oraz małych, zacisznych 
kawiarenek.  
 
Dziękujemy za wywiad i Ŝyczymy dalszych 
sukcesów w pracy pedagogicznej. 

 
- Czy wykonywana przez Pani ą praca nauczyciela 
języka polskiego daje  Pani satysfakcj ę w Ŝyciu 
zawodowym? 
 
- Oczywiście, Ŝe tak. Lubię swoją pracę i zawsze 
lubiłam, chociaŜ uczenie języka polskiego jest w 
dzisiejszych czasach trudne. Nauczyciele tego 
przedmiotu muszą róŜnymi metodami zachęcać 
uczniów do poznawania epok i czytania lektur, co jest 
wielkim  wyzwaniem w dobie internetu.    
         
- Jak ocenia pani młodzie Ŝ naszej szkoły? 
 
- Uczniowie naszej szkoły to przyszli hotelarze i 
ekonomiści, osoby kreatywne, umiejące odnaleźć się 
na rynku pracy. Jednocześnie często obdarzone 
róŜnorodnymi talentami - aktorskimi, muzycznymi i 
plastycznymi. Mimo wielu obowiązków szkolnych 
chętnie uczestniczą w Ŝyciu szkoły, organizując 
spektakle, akademie i inne imprezy. Poza tym nasza 
młodzieŜ bardzo często bywa ze mną w Teatrze 
Śląskim na szkolnych i wieczornych spektaklach, co 
mnie osobiście ogromnie cieszy. 
 
- Jakie cechy według Pani powinien posiada ć 
dobry  nauczyciel? 
 
- Moim zdaniem dobry nauczyciel  to osoba cierpliwa, 
sumienna i wykonująca ten zawód z pasją. W 
dzisiejszym, zmaterializowanym świecie powinien być 
wzorem i przykładem. Nauczyciel nie tylko 
przekazuje wiedzę, ale  jest takŜe psychologiem i 
moralistą, uczącym sztuki dokonywania mądrych, 
Ŝyciowych wyborów. 
 
 
 

Wywiad z nauczycielem języka polskiego  

mgr Małgorzatą Hebdą 


