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Kalendarz świąt - grudzień
1 Grudnia
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
Gospodarczy 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)
Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego
17 Grudnia
Polski Dzień bez Przekleństw

13 Grudnia
Piątek Trzynastego
Dzień Księgarza
Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci 18 Grudnia
Międzynarodowy Dzień Migrantów (ONZ)
19 Grudnia
Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe
- Południe
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)

Kalendarz świąt – styczeń

1 Stycznia
Nowy Rok
Święto Najświętszej Marii Panny Rodzicielki
Światowy Dzień Pokoju

6 Stycznia
Trzech Króli
Początek Karnawału
Dzień Filatelisty

7-8 Stycznia
Prawosławne BoŜe Narodzenie

8 Stycznia
Dzień Sprzątania Biurka

14 Stycznia
Prawosławny Nowy Rok

15 Stycznia
Dzień Wikipedii

17 Stycznia
Dzień Dialogu Z Judaizmem

21 Stycznia
Dzień Babci

22 Stycznia
Dzień Dziadka

26 Stycznia
Światowy Dzień Celnictwa

27 Stycznia
Światowy Dzień Pomocy Chorym Na Trąd //ostatnia
niedziela stycznia
Dzień Dialogu z Islamem
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
(ONZ)

28 Stycznia
Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie
Nuklearnej

31 Stycznia
Dzień Jana Bosko (Katolickie
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Przysłowia na grudzień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mroźny grudzień, wiele śniegu, Ŝyzny roczek będzie w biegu.
W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo biała.
Grudzień jaki, czerwiec taki.
Suchy grudzień stoi za to, Ŝe sucha wiosna i suche lato.
Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąŜ plucha.
Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.
Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzajny nam zwiastuje.
Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboŜe obfity.

9. Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki, piąty grudzień - stycznia czyni znaki, szósty grudzień luty
przepowiada, siódmy grudzień nam o marcu gada.

Przysłowia na styczeń
1. Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, czasem w błocie utyka.
2. Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy.
3. Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje.
4. JeŜeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje.
5. Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieŜony.
6. Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje.
7. Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany.
8. Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy.
9. Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima.
10. Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa.
11. Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
12. Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały.
13. Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa plon przydusi.
14. Styczeń bywa łagodny, gdy październik śnieŜny i chłodny.
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Szał zakupów świątecznych, czyli co sprezentować najbliŜszym?
ZbliŜają się święta, a co za tym idzie – coroczna gonitwa w sklepach. KaŜdy zastanawia się co sprezentować swoim najbliŜszym. Postaram się pomóc w tym małym,
duŜym problemie, prezentując kilka propozycji na prezenty.
Dla Niej!
UwaŜam, Ŝe dobrym pomysłem na prezent dla dziewczyny i kobiety będą
dekoracje dla domu. Mogą to być poszewki na poduszki, koce, świeczniki
czy ramki. Podejrzewam, Ŝe kaŜda z nas byłaby zadowolona z takiego
drobiazgu.

Poszewka na poduszkę 70x80cmJysk ok. 20 zł

Dla Niego!
Dla chłopaków i męŜczyzn zaproponowałabym coś, co lubią i kochają. Gry
komputerowe, słuchawki, płyty lub inne gadŜety to idealny prezent dla naszych Panów

Gra Call of Duty Black Ops RTV Euro AGD
ok. 30 zł

San Dick Cruzel Edge 16 GB RTV
Euro AGD ok. 40 zł

Ramka na 3 zdjęcia Emik ok. 30 zł

Ramka Home & You ok 45 zł
Podstawka chłodząca Modecom Silent
Fan CF13 RTV Euro AGD
ok. 30 zł

Koc Jysk ok. 25 zł

Taca dekoracyjna ze świeczkami Jusk ok. 35 zł

Złota kolekcja Volume 1 & Volume 2
RTV Euro AGD
ok. 40 zł

Dnia 28.09.2013r. odbyło się wyjście dla chętnych uczniów z naszej szkoły do Teatru Śląskiego na spektakl p.t. "Piąta strona świata” Kazimierza Kutza. Było to
przedstawienie panoramy Śląska. Główną rolę odegrał narrator grany przez Dariusza Chojnackiego, który snuł opowieści o ludziach zamieszkujących niegdyś Szopienice i
Roździeń. Siłą tej sztuki był język- gawędziarski, barwny, pełny celnych porównań i humoru. Literacka polszczyzna przeplatała się ze śląską gwarą i niemieckimi frazami.
Przez cały spektakl z ciekawością śledziłam losy bohaterów. Polecam wszystkim tym, którzy lubią dobrą sztukę z zabawnym
akcentem.
K.M

Czy warto pisać maturę ?
Co daje nam matura ? Przede wszystkim daje nam poczucie, Ŝe wreszcie zrobiliśmy coś, czego wszyscy oczekiwali. Choć to
powinno być najmniej istotnym czynnikiem w tej kwestii. NajwaŜniejsze powinna być świadomość, Ŝe osiągnęliśmy właśnie pewien
etap w naszym Ŝyciu. I od tego momentu to my zaczynamy decydować o swojej przyszłości jeszcze bardziej niŜ do tej pory.
Jeśli zaś chodzi o kwestie czysto materialne, to matura jest przepustką do szukania pracy, a przede wszystkim do miejsca na
studiach. Matura to teŜ pierwsze świadectwo zdobycia konkretnego wykształcenia - średniego.
Monika Kukowka

Jakie przedmioty wybrać na maturę?
Maturzysto! Nie wiesz lub wahasz się jakie przedmioty zdawać na maturze, tak aby dostać się na wymarzone studia? Skorzystaj z pomocy Tropiciela Maturzysty i wybierz dla siebie
uczelnię i kierunek.
Tropiciel Maturzysty pozwoli Tobie sprawdzać róŜne „kombinacje” przedmiotów maturalnych pod kątem wyboru studiów na uczelniach w całym kraju. Tym samym pomoŜe Tobie
świadomie zaplanować ścieŜkę edukacyjną.
Jak to działa?
1. Wejdź na stronę www.tropicielmaturzysty.pl.
2. W tabeli na stronie głównej zaznacz przedmioty, które chciałbyś zdawać na maturze.
3. Wybierz typ uczelni, który chcesz sprawdzić.
4. I sprawdź wyniki
Otrzymasz wykaz uczelni i kierunków studiów, na które będziesz mógł się zarejestrować podczas przyszłorocznej rekrutacji w 2014 roku. Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników
wyszukiwania – zmień przedmioty maturalne i spróbuj jeszcze raz.
Tropiciel Maturzysty towarzyszyć Ci będzie przez wiele miesięcy: od momentu złoŜenia deklaracji maturalnej, aŜ po ostateczny wybór kierunku studiów. Klikaj, sprawdzaj i
dokonuj właściwych wyborów!
Na portalu znajdziesz równieŜ praktyczne informacje na temat Matury 2014, opisy najpopularniejszych kierunków studiów oraz codziennie aktualizowane newsy.
Monika Kukowka
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AKTUALNOŚCI
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Dnia 6 listopada 2013r. odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W naszej szkole w
Olimpiadzie wzięło udział 11 uczniów. Spośród nich 4 zakwalifikowało się do etapu okręgowego Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej, który odbędzie się 10 stycznia 2014r. Są to uczniowie klasy 3 technik ekonomista:
Dominik Adamczak, Sebastian Bereś, Klaudia Furgała, Mateusz Marcinkowski.
Gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów.
Pragniemy poinformować, Ŝe w bieŜącym roku szkolnym Fundacja „Shalom” organizuje kolejną, jedenastą edycję konkursu dla szkół
ponadgimnazjalnych „Historia i kultura śydów polskich” oraz siódmą edycję konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów „Na
wspólnej ziemi.” Konkurs od początku swego istnienia organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
patronatem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i
śydowskiego Instytutu Historycznego. Współpracujemy takŜe z Ministerstwem Edukacji Izraela, które gościło laureatów wszystkich
dotychczasowych edycji konkursu wraz z nauczycielem podczas tygodniowego pobytu w Izraelu.
Dla laureatów oraz przygotowujących ich nauczycieli przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Dla laureatów – maturzystów staramy się o wolny wstęp na wybrane kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Nasi laureaci juŜ
teraz mają zapewniony wstęp na Wydziały Filologii Polskiej oraz Historyczny UW, a takŜe na Wydział Judaistyki w Instytucie Judaistyki
UJ.
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, których prace zostaną zakwalifikowane do finału uzyskują tytuł finalisty konkursu
ogólnopolskiego oraz otrzymują cenne nagrody rzeczowe.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie i do zachęcenia młodzieŜy do zapoznania się z wieloetniczną historią
zamieszkiwanego regionu.
Fundacja nadal przekazuje bezpłatnie do szkół i bibliotek publikację „Pamięć. Historia śydów polskich przed, w czasie i po Zagładzie”
pod red Feliksa Tycha. Zainteresowanych otrzymaniem tej publikacji prosimy o kontakt.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji i tematyki konkursu udzielamy w biurze Fundacji „Shalom”, Pl. Grzybowski 12/16, 00-104
Warszawa, tel. (22) 620 30 36, 620 30 37, fax (22) 620 05 59; e-mail: shalom@shalom.org.pl
Z wyrazami szacunku,
Hanna Pałuba
Dyrektor Programowy Konkursu

Redakcja gazety „Przeciek” wraz ze społecznością uczniowską
Ŝyczy Pani Dyrektor Alinie Marcinkowskiej z okazji urodzin
duŜo zdrowia, błogosławieństwa BoŜego, darów Ducha Świętego
oraz wiele radości w Ŝyciu i pracy.
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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, konsekwencja
i znajomość języka angielskiego. Po
krótce wyjaśnię proces starania się o
dostanie na uczelnie wyŜszą za
granicą. 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/łabyś 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), starać się o
stypendium lub obrabować bank ;-).
Tak po krótce omówiłam cały ten
proces, jednakŜe pamiętajcie, Ŝe to są
tylko ogólniki, warto pytać, pytać i
jeszcze raz pytać. Dzięki temu ominie
Was wiele problemów i zmartwień.
Podsumowując ,studia niezaleŜnie 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
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26 września odbył się w naszej szkole
wykład pani prezes Związku Sybiraków w
Katowicach, Danuty Sedlak: Losy dzieci
deportowanych na Sybir. W spotkaniu
uczestniczyły klasy II naszej szkoły.
Wykład trwał 2 godziny lekcyjne i był
wzbogacony filmem: Afryka mojego
dzieciństwa, który opowiadał o ewakuacji
przez armię Andersa ośmiu tysięcy dzieci z
Syberii, które trafiły do alianckich obozów w
Afryce. Dziś wspominają ten czas jako
najlepsze lata swojego Ŝycia.
Po wykładzie nauczyciele i młodzieŜ skupiła
się wokół pani prezes Danuty Sedlak i przy
wystawie ksiąŜek na w/w temat.
Wszyscy byli wzruszeni, niektórzy nie kryli
swoich łez.

4
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a
Wywiad z nauczycielem praw
mgr Michałem Szwestką

łatwo. Natomiast udowodnić, Ŝe czegoś się ucznia
nauczyło, to juŜ jest sztuka.
- Jakich rad udzieliłby Pan przyszłym
nauczycielom?
- Nie wolno im zapomnieć, Ŝe jeszcze niedawno
sami byli uczniami. Muszą odpowiedzieć sobie na
pytanie dlaczego nie lubili jednego przedmiotu, a
innego uczyli się z przyjemnością i ile było w tym
zasługi nauczyciela prowadzącego lekcje. No i
wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski.
Rozpoczynający pracę nauczyciel musi pamiętać, iŜ
sam stale podlega ocenie, choć moŜe tego nie
zauwaŜać. JeŜeli świadomość bycia ocenianym
paraliŜuje, trzeba pomyśleć nad innym zawodem.
- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pana
pracy, z którą musiał Pan sobie poradzić?

- Czy wykonywana przez Pana praca nauczyciela
prawa daje Panu satysfakcję w Ŝyciu zawodowym?
- Oczywiście, Ŝe tak. Gdybym nie lubił tego, co robię, juŜ
dawno zmieniłbym zawód. Nie wyobraŜam sobie typowej
pracy biurowej, a pracowałem tak na początku swojej
kariery zawodowej. Dość szybko stwierdziłem, Ŝe to nie
dla mnie i postanowiłem spróbować swych sił w
szkolnictwie. To był dobry wybór. Zawód nauczyciela
daje duŜo satysfakcji, pozwala realizować się, ale z drugiej
strony wymaga teŜ ciągłego dokształcania i wbrew
pozorom koniec lekcji wcale nie oznacza zakończenia
dnia pracy.
- Jak ocenia Pan młodzieŜ naszej szkoły?
- Bardzo pozytywnie. Przyjemnie pracuje się z
inteligentną i dobrze wychowaną młodzieŜą, a za taką
uwaŜam naszych uczniów. Poza tym jestem przekonany,
Ŝe spokojnie poradzi sobie w dorosłym Ŝyciu.
- Jakie cechy według Pana powinien posiadać dobry
nauczyciel?
- Dobry nauczyciel powinien lubić i rozumieć młodzieŜ,
mieć z nią dobry kontakt. Powinien zawsze starać się
przekazywać wiedzę w sposób prosty i zrozumiały. WaŜne
by nie zapominał, Ŝe to co jest oczywiste dla niego, wcale
takie nie musi być dla klasy. No i przede wszystkim
najwięcej powinien wymagać od siebie samego.
Udowodnić uczniowi, Ŝe czegoś nie umie, jest bardzo

- Przez rok pracowałem w gimnazjum dla
dorosłych. Było tam kilka bardzo młodych osób,
którym zdarzyło się popełnić jakieś przestępstwo,
za co zostały skazane na karę pozbawienia
wolności. Dla kaŜdej z nich powrót do normalnego
Ŝycia, czy znalezienie jakiejkolwiek pracy
stanowiło ogromny problem. Trudno było
odbudować ich bardzo zaniŜoną samoocenę,
kosztowało to naprawdę sporo wysiłku.
- Jakie wartości są dla Pana najwaŜniejsze?
- Chyba nie będę oryginalny jeŜeli powiem, Ŝe
rodzina, miłość i zdrowie. WaŜne jest teŜ by darzyć
innych szacunkiem i mieć w sobie taki wewnętrzny
kodeks honorowy.
- Czy ma Pan jakieś szczególne zainteresowania
oprócz pracy zawodowej?
- Interesuję się historią, w szczególności dziejami
Śląska. Ponadto nie wyobraŜam sobie Ŝycia bez
dobrej muzyki - słucham rocka i trochę cięŜszych
brzmień. Do niedawna chodziłem na mecze
piłkarskie i hokejowe, ale odkąd pracuję w
weekendy pozostało mi jedynie śledzenie wyników.
- Jaki jest Pan w Ŝyciu prywatnym?
- O to trzeba by zapytać rodzinę i znajomych.

