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 O bezpieczeństwie trzeba pamiętać nie 

tylko w wakacje. Powrót do szkoły sprzyja duŜej 

liczbie wypadków - rozluźnieni letnią atmosferą 

beztroski zapominamy o zasadach prawidłowego 

poruszania się po drogach, czy bezpiecznego sur-

fowania w Internecie. 

Alkohol i papierosy nie są dla młodzieŜy - dorośli 

znów prawią kazania, prawda? Uwierz - uŜywki 

naprawdę nie są dla ciebie, no chyba, Ŝe chcesz 

się zatruć. Nawet dorośli powinni ich unikać. Gdy 

ktoś cię częstuje, zawsze moŜesz powiedzieć 

"nie". W odmowie nie ma niczego wstydliwego - w 

ten sposób dbasz o swoje bezpieczeństwo. Słowa 

"nie, dziękuję" przydadzą ci się równieŜ, gdy ktoś 

nieznajomy oferuje słodycze lub zaprasza w nie-

znane miejsca. Skoro kogoś nie znasz, nie moŜesz 

mu przecieŜ zaufać - skąd wiesz, Ŝe słodycze to 

nie narkotyki, albo nowo poznana osoba nie chce 

zrobić ci krzywdy? 

Rok szkolny zazwyczaj oznacza pośpiech. Szybko 

wracamy do domu, szybko idziemy do szkoły, by 

się nie spóźnić, a po drodze trzeba jeszcze wstą-

pić do kolegi po zeszyty. 

Myślisz, Ŝe łatwo jest utrzymać równowagę? Mi-

mo natłoku zajęć i obowiązków staraj się nie za-

pominać o podstawowych zasadach bezpieczeń-

stwa w ruchu drogowym. W mieście naleŜy cho-

dzić wyłącznie po chodniku, a poza miastem po-

boczem z lewej strony drogi. Przez jezdnię prze-

chodzimy wyłącznie w miejscach do tego prze-

znaczonych. Przechodzimy, a nie przebiegamy! - 

nawet na przejściu dla pieszych. Biegnąć łatwo 

się potknąć i przewrócić. Przed wejściem na jezd-

nię, zawsze uwaŜnie rozglądamy się w obie strony 

i sprawdzamy, czy nie nadjeŜdŜa samochód. 

Do tornistra i na ubranie przyczepiamy elementy 

odblaskowe - trzeba o nie poprosić rodziców lub 

opiekunów. To bardzo waŜne nie tylko dlatego, Ŝe 

prawo nakazuje noszenie elementów odblasko-

wych wszystkim dzieciom do lat 15, a dlatego, iŜ 

kierowca widzi odblaski juŜ z odległości 150 me-

trów. Dzięki nim, nawet, gdy jedzie bardzo szyb-

ko, zdąŜy nas ominąć lub zahamować. 

Jadąc samochodem z rodzicami pamiętamy o za-

pinaniu pasów bezpieczeństwa, które mogą urato-

wać Ŝycie w razie wypadku. Przypomnienie dla 

opiekunów - pasaŜerowie do 12 roku Ŝycia muszą 

być przewoŜeni w foteliku ochronnym i nie ma od 

tej reguły odstępstw. 

Zapewne znasz podstawowe numery alarmowe i 

masz je zapisane w swoim telefonie komórko-

wym. Jeśli nie, nie zapomnij ich dodać: centrum 

powiadamiania ratunkowego - 112, policja - 997, 

straŜ poŜarna - 998, pogotowie ratunkowe - 999. 

Dobrym pomysłem jest równieŜ stworzenie w tele-

fonie kontaktu ICE. Skrót ICE to ogólnoświatowy 

symbol ratujący Ŝycie. Powinieneś pod nim zapi-

sać numer telefonu osoby, którą naleŜy powiado-

mić w razie wypadku. Tak zapisany kontakt po-

zwala ratownikom na zadzwonienie pod wskazany 

numer i uzyskanie waŜnych informacji o poszko-

dowanej osobie, takich jak grupa krwi, przyjmo-

wane leki itp. Jeśli masz kilka osób, które mogą 

udzielić informacji na twój temat, ich numery za-

pisz jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd. Więcej 

na temat ICE moŜesz przeczytać na stronie inter-

netowej 

 

 

PAMIETAJMY ! 

Nad wodą 

 

*Kąpiemy się tylko w miejscach oznakowanych i 

wyznaczonych do kąpieli !!! 

*Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których 

nie znasz dna !!! 

*Słuchaj poleceń ratownika !!! 

*Kąp się w miejscach dozwolonych tylko pod 

opieką rodziców !!! 

*W wodzie bądź ostroŜny, nie utrudniaj kąpieli in-

nym !!! 

*Dbaj o jej czystość plaŜy !!! 

*Przestrzegaj regulaminu kąpieliska !!! 

 

W górach  

 

*Zawsze idź szlakiem wyznaczonym !!! 

*Słuchaj  opiekuna !!! 

*Nie zbaczaj ze szlaku !!! 

*Nie wyruszaj w góry podczas burzy !!! 

 

 

BEZPIECZNE WAKACJE ! 
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VIII  SZKOLNY  KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„WAKACJE 2014’’ 
 
Zapraszamy do udziału w VIII edycji szkolnego konkursu fotograficznego zdjęć z letnich wakacji. 

Tematyka: 

- Krajobraz 

- Przyroda 

- Ludzie 

- Wydarzenia z wakacji  

 

Zdjęcia formatu 10x15 podpisane (imieniem, nazwiskiem, klasą) proszę składać u organizatora Jacka Wielgusa 

 

Więcej informacji u organizatora.   
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Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 

 

Klasa 2a hot i 2b hot  zdaje: 

 16 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00 część pisemną egzaminu  
w kwalifikacji T.11  Planowanie i realizacja usług w recepcji 

 

17 czerwca 2014 r. o godzinie 9.00 część praktyczną egzaminu  
w kwalifikacji T.11, która  obejmuje opracowanie  dokumentacji i trwa 150 minut. 

 

Klasa 2 te zdaje: 
 16 czerwca 2014 r. w dwóch zmianach  o godzinie 8.00 i 10.00 (w dwóch pracowniach komputerowych) część pisemną 
egzaminu z wykorzystaniem systemu elektronicznego 
 w kwalifikacji A.35  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. 

  

18 czerwca 2014 r. w dwóch zmianach  o godzinie 8.00 i 16.00 (w dwóch pracowniach komputerowych) część prak-
tyczną egzaminu w kwalifikacji A.35, która  obejmuje opracowanie dokumentacji w formie papierowej i na komputerze i 
trwa 180 minut. 

 

 

Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeŜeli uzyskał: 

z części pisemnej – co najmniej 50% punktów moŜliwych do uzyskania  

oraz 

z części praktycznej – co najmniej 75% punktów moŜliwych do uzyskania. 

Wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna. 

 

 

 

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  

technik hotelarstwa (klasy czwarte absolwenci)  

 

Etap pisemny:      23 czerwca 2014 roku o godzinie 12.00 (sala gimnastyczna) 

Etap praktyczny:  25 czerwca 2014 roku o godzinie 9.00 (sala gimnastyczna) 

 

technik ekonomista (klasy czwarte absolwenci)  

 

Etap pisemny:      23 czerwca 2014 roku o godzinie 12.00 (sala gimnastyczna) 

Etap praktyczny:  24 czerwca 2014 roku o godzinie 9.00 (sala15 i sala38) I zmiana 

                  24 czerwca 2014 roku o godzinie 15.00 (sala15) II zmiana 
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AKCJA KRWIODAWSTWA 

Dnia 06.02.2014 r. o godzinie 8:45, odbyła 
się kolejna akcja krwiodawstwa w Zespole 
Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego w 
Katowicach. Na akcję zgłosiło się 27 osób, 
natomiast krew oddało 14 osób. KaŜdy z 
dawców oddał po 450 ml krwi. W sumie 
udało Nam się zebrać 6,3l. krwi. Wszyscy 
Nasi uczestnicy otrzymali poczęstunek i 
nagrodę w postaci duŜej paczki czekolady.  
3 osoby zarejestrowały się w banku Niespo-
krewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku 



Nadszedł czas zakończenia edukacji dla klas IV :) świadectwa podziękowania :) nagrody :) czas nauki w szkole śred-
niej zakończony. śyczę wszystkim absolwentom wszystkiego najlepszego na nowej drodze Ŝycia :) tak na początek 

powodzenia na maturze i egzaminie z przygotowania zawodowego. :) 
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Na Czupel przez Magurkę Wilkowicką 
 
 
   „Góry pozwalaj ą do świadczy ć trudu wspinaczki, 

  strome podej ścia kształtuj ą charakter, 
    a kontakt z przyrod ą daje pogod ę ducha” 

Jan Paweł II 
 
 
  Beskid Mały  to niewielkie, lecz pi ękne pasmo górskie stanowi ące cz ęść Beskidów Zachod-
nich. W fizycznogeograficznej regionalizacji stanow i niewielk ą wysp ę górsk ą o długo ści 35 
km i szeroko ści 10-15 km. Kazimierz Sosnowski napisał kiedy ś, Ŝe „Beskid Mały to dziecko 
pi ękne, miłe, powabne i zajmuj ące, w dobra przyrodzone uposa Ŝone, uwagi, poznania i miło-
ści godne, którego jedynym defektem, ści ągaj ącym na ń niech ęć niesłuszn ą, jest to, Ŝe jest 
ni Ŝsze wzrostem od innej braci beskidzkiej.” To nizioł kowate pasmo górskie stało si ę ce-
lem wycieczki przedmiotowej klas II zgł ębiaj ących tajniki geografii i biologii, która od-
była si ę 29 i 30 maja 2014 roku. Powró ćmy zatem raz jeszcze do trasy naszej wycieczki i 
poznajmy Beskid Mały.  
 
Wycieczk ę w Beskid Mały rozpocz ęli śmy o godzinie 8.10 na stacji kolejowej Bielsko- Bia ła Miku-
szowice, nieopodal przepi ęknej perły drewnianego budownictwa sakralnego - Ko ścioła Św. Barbary 
z 1690 roku. Ów drewniany ko ściółek w Mikuszowicach był zbyt urzekaj ący, aby pomin ąć go na na-
szej trasie. I rzec trzeba, Ŝe warto było go obejrze ć. To jedyna drewniana świ ątynia na terenie 
Bielska-Białej. Otoczona wysokimi lipami oczarowała  nas swoim klimatem, a jego s ędziwe modrze-
wiowe drewno przypomniało nam kawał tutejszej histo rii. Spacerowym krokiem ruszyli śmy w gór ę 
ulicy Morelowej w kierunku Wilkowic. Po około 20 mi nutach min ęli śmy stoj ący na zboczu Łysej Gó-
ry szkielet dawnego sanatorium hutniczego „Stalowni k” i przeszli śmy mostem nad potokiem Skle-
niec gdzie   zaczyna si ę czarny szlak prowadz ący na Łys ą Przeł ęcz. Podczas gdy geografowie zaj-
mowali si ę topografi ą terenu oraz zgł ębianiem tajemnic źródeł i potoku, biolodzy nami ętnie po-
chylali si ę nad licznymi gatunkami fauny beskidzkiej, mierz ąc wysoko ść i okre ślaj ąc wiek napo-
tkanych drzew. Przy drodze  czekały na nas liczne  kwiaty podbiału pospolitego (Tussilago far-
fara L),lepi ęŜnika białego (Petasites albus), szałwii lepkiej (Sa lvia glutinosa L.), ciemi ęŜycy 
zielonej ( Veratrum lobelianum Bernh) oraz czosnku nied źwiedziego ( Allium ursinum L), którego 
aromat skutecznie zaostrzał nasz apetyt. Zakosami o si ągnęli śmy le śną drog ę, na której skr ęcili-
śmy w prawo, spokojnie nabieraj ąc wysoko ści stromym  podej ściem ku Magurce Wilkowickiej. Wraz 
ze wzrostem wysoko ści, pomi ędzy płyn ącymi nad nami chmurami coraz cz ęściej, aczkolwiek nie śmia-
ło wyłaniało si ę sło ńce. Po około 90 minutach doł ączył do nas szlak Ŝółty ze Straconki. Po 
krótkim odpoczynku, ruszyli śmy dalej podziwiaj ąc pi ękno Parku Krajobrazowego Beskid Mały, ob-
szar Natura 2000. Na całej długo ści szlaku towarzyszyły nam lasy bukowe. Nazwa gatun kowa tych 
niezwykłych drzew wywodzi si ę z łaci ńskiego słowa fagus, co oznacza je ść -nawi ązuj ąc do jadal-
nych orzeszków bukowych, których pełno było na tras ie naszej wycieczki. Po kolejnych 90 minu-
tach widzieli śmy ju Ŝ przed sob ą nieodległy maszt przeka źnika na Magurce Wilkowickiej, a po na-
szej prawej  stronie pojawiła si ę rozległa polana. Na polanie stał du Ŝy drewniany dom. Po chwi-
li ze zdumieniem odczytali śmy widniej ący na nim szyld: „sklep spo Ŝywczy”. Nie codziennie spoty-
ka si ę tak ą placówk ę handlow ą na grzbietach górskich: Około 11.30 osi ągnęli śmy progi Schroniska 
PTTK na Magurce Wilkowickiej  (909 m n.p.m) czwarte go pod wzgl ędem wysoko ści szczytu Beskidu 
Małego. Znajduje si ę na niej g ęsty w ęzeł szlaków turystycznych. Pierwsze schronisko, któ re za-
ledwie po dwóch latach strawił po Ŝar, zostało tu wybudowane w 1903 roku przez niemiec ką organi-
zacj ę Beskidenverein. W 1907 roku wybudowano nowe schron isko, które otrzymało nazw ę 
„Erzherzogin Maria Theresia - Schutzhaus auf dem Jo sefsberg”, czyli „Arcyksi ęŜnej Marii Teresy 
na Górze Józefa” (Górze Józefa, bo tak Niemcy nazyw ali Magurk ę od pobliskiego źródełka św. Jó-
zefa). To drugie schronisko równie Ŝ spłon ęło w 1912 roku. I w 1913 roku powstał tu nowy murow a-
ny obiekt, który po kilku przebudowach funkcjonuje do dzi ś. Ciepły klimat schroniska na Magurce 
Wilkowickiej sprzyjał regeneracji sił i miłemu bies iadowaniu.  
Po odpoczynku najbardziej wytrwali uczestnicy wypra wy beskidzkiej postanowili zdoby ć naj-
wyŜszy szczyt Beskidu Małego- Czupel (933 m n.p.m) odw iedzaj ąc po drodze jaskini ę o 
wdzi ęcznej nazwie Wietrzna Dziura. Nasze wysiłki zostały  nagrodzone. W jaskini spotkali-
śmy drzemi ącego nietoperza  mroczka pozłocistego (Eptesicus ni lssonii) oraz napotkali śmy 
pozostało ści działalno ści paj ąka sieciarza jaskiniowego (Meta menardi) Podczas zd obywania 
Czupla zza chmur wreszcie pojawiło si ę długo oczekiwane sło ńce. Północna panorama widocz-
na ze szczytu sprawiła, Ŝe trudno b ędzie nam teraz my śle ć o tym Beskidzie jako o „Małym”; 
raczej powinien by ć to „Beskid Uroczy”, a mo Ŝe „Beskid Czaruj ący”. Pełni wra Ŝeń, zm ęcze-
ni, ale zadowoleni cał ą grup ą ruszyli śmy w drog ę powrotn ą t ą sam ą drog ą. 
Ta krótka trasa wystarczyła, aby Beskid Mały nas za uroczył. Niechybnie czeka nas rychły 
powrót w pasmo Beskidu Małego:) 
 
 
 
                                                          wspominała 

    Bo Ŝena Kaszuba 
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 Warto przeczytać: 

 Poradnik ksenofoba 

    Krytyczne spojrzenie na przesądy i słabostki in-
 nych narodów, prawie   gwarantujące wyleczenie 
 się z ksenofobii. Biblioteka posiada tytuły z tej 
 serii: Chińczycy, Islandczycy, Niemcy i Izrael-

         czycy. 

Chudecki T.: Wspaniałe podróŜe na kaŜdą kieszeń. 

Autor pisze, Ŝe moŜna  zwiedzić Europę za 100 euro… 

Tadej K.: Blask świętości.  

Nieznane wspomnienia o Janie Pawle II 

            Polecam! 

Program Erasmus+ 

  

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złoŜonych w akcji 
"Mobilność edukacyjna". Wniosek naszej szkoły został zatwierdzony. Dzięki temu, w przy-
szłym roku nasi uczniowie wyjadą na 3-tygodniowe praktyki zawodowe w Riminii we Wło-
szech. 

  

4 czerwca grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w wycieczce do Krakowa. Nasi ucznio-
wie zwiedzili między innymi wystawę "Zawsze Młoda! Polska sztuka około 1900" w Muzeum 
Narodowym w Kamienicy Szołayskich. Oprócz dobrego nastroju, towarzyszyła nam wspaniała 
pogoda! 

  

W kwietniu bieŜącego roku uczennice klasy hotelarskiej, odbyły praktykę na promie Unity 
Line Polonia pływającym ze Świnoujścia do Ystad. 
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Drodzy Rodzice i Uczniowie! 
 

 Mija kolejny rok naszej wspólnej przygody z nauką. Przy-

gody, która jednych pasjonuje, rozbudza, innych uskrzydla, 

inspiruje do zgłębiania tajników wiedzy. Niektórzy uczniowie 

wykorzystali w pełni swoje moŜliwości. Osiągnęli bardzo do-

bre wyniki w nauce, uzyskali wysokie wyniki na sprawdzia-

nach zewnętrznych, brali udział w licznych konkursach szkol-

nych i międzyszkolnych niejednokrotnie zdobywając punkto-

wane miejsca. Aktywność i wola walki sportowej przyczyniła 

się do zdobycia II miejsca w  XLVI WOM. DuŜa grupa uczniów 

wykazała się aktywnością społeczną: systematycznie 

uczestniczyli w zbiórkach charytatywnych, odwiedzali Domy 

Pomocy Społecznej, pomagali w bibliotece, świetlicy, gru-

pach przedszkolnych. Dla niektórych uczniów nie nadszedł 

jeszcze ten właściwy moment, aby starać się osiągnąć suk-

ces na miarę swoich moŜliwości, potrzebują więcej czasu, 

muszą ponownie wsłuchać się w samych siebie. Jednak dla 

wszystkich uczniów nadszedł czas upragnionego wypoczyn-

ku letniego. 

W związku z trwającymi wakacjami i urlopami składamy 

wszystkim rodzicom i Wam uczniowie radosnego, bezpiecz-

nego wypoczynku, odpoczynku od trudnych obowiązków, 

szczęśliwych powrotów i do zobaczenia na rozpoczęciu roku 

szkolnego 2014/2015. 

 

Karolina i Sara 
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Nauczyciel języka angielskiego:  

mgr Katarzyna Łabuś  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jak ocenia pani młodzieŜ naszej szkoły? 

    - Nie ma szkół idealnych, w naszej szkole spotykam się 
z róŜnymi problemami, ale ogólnie mamy fajną młodzieŜ. 
Wielu naszych uczniów ma wyznaczone cele zawodowe i 
wie jak je osiągnąć. Uczniowie nabywają umiejętności nie-
zbędne w przyszłej pracy juŜ podczas praktyk zawodo-
wych. Kończą równieŜ kursy, które będą dodatkowym atu-
tem na rynku pracy. Poza tym, podziwiam uczniów, którzy 
zdobywają wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach. 
UwaŜam teŜ, Ŝe to wspaniale, iŜ znajdują czas na dodat-
kowe zajęcia.  
 

- Jakie cechy według Pani powinien posiadać dobry 

nauczyciel? 

   - Dobry nauczyciel powinien być wymaga-
jący. Powinien pasjonować się tym, 
czego uczy. WaŜne jest teŜ, by był 
cierpliwy i ciągle motywował  uczniów do 
pracy. Nade wszystko jednak, powi- nien lubić pra-
cę z ludźmi. 

 

- Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym nauczycielom? 

- Powiedziałabym im Ŝeby przypomnieli sobie swoje szkol-
ne czasy i przeanalizowali co im się podobało, a co nie. 
Myślę, Ŝe inspiracją dla młodych nauczycieli powinni być 
ich nauczyciele ze szkoły. Dla mnie wzorem do naśladowa-
nia są moje nauczycielki polskiego i angielskiego z liceum.  

 

- Jakie wartości są dla Pani najwaŜniejsze? 

  - Moje wartości to Bóg, rodzina, miłość, przyjaźń, praca, 
pomoc innym. Powiem więcej o przyjaźni, poniewaŜ uwa-

Ŝam, Ŝe uczniowie naszej szkoły mają teraz wspa-
niały etap w swoim Ŝyciu na to, Ŝeby zawierać 
przyjaźnie na całe Ŝycie. Przyjaźnie zawarte w 
szkole są moim zdaniem najpiękniejsze. Mam 
przyjaciół, których poznałam podczas nauki w 
szkole i na studiach. Z niektórymi chodziłam do 
klasy przez 13 lat – począwszy od zerówki, skoń-
czywszy na klasie maturalnej. Mam teŜ wielu 
przyjaciół, których poznałam na obozach katolic-
kich. Dobrze się znamy, lubimy spędzać razem 
czas, wspieramy się, gdy mamy problemy i moŜe-
my na siebie liczyć.  

 

- Czy ma Pani jakieś szczególne zainteresowa-

nia oprócz pracy zawodowej? 

 - Uwielbiam podróŜować po Polsce i Europie. Naj-
ciekawsze w podróŜach jest to, Ŝe poznając lokal-
nych mieszkańców, podgląda się jak wygląda ich 
codzienność i rozmawia o ich Ŝyciu. Gdy sama nie 
podróŜuję, czytam ksiąŜki oraz blogi podróŜnicze 
i chodzę do klubu podróŜnika, gdzie o swoich 
przygodach opowiadają ludzie, którzy dotarli do 
róŜnych zakątków świata, np. do Indii, Tajwanu 
czy Chin. Lubię teŜ pokazywać obcokrajowcom 
Polskę. Wtedy odkrywam na nowo róŜne miejsca i 
nierzadko coś mnie teŜ zadziwia i za-
stanawia. Poza tym, lubię sztukę, 

szczególnie współcze-
sną.  

 

- Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym? 

 - W Ŝyciu prywatnym jestem optymistką. Jestem 
towarzyska i lubię aktywnie spędzać czas. Najlep-
szą rolą w Ŝyciu jest dla mnie bycie starszą sio-
strą dla 14-letniej Gosi. Cieszę się na te wakacje. 
Mam duŜo planów. Chciałabym m.in. pojechać do 
Gruzji i uczyć dzieci języka angielskiego jako wo-
lontariuszka. Będę się cieszyć jednak ze wszyst-
kiego, co otrzymam. Chciałabym Ŝyczyć wszystkim 
wspaniałych wakacji, a takie są zawsze, kiedy sta-
wiamy Boga na pierwszym miejscu i liczymy się z 
Jego planami.  

 

 Dziękujemy i Ŝyczymy pani duŜo satysfakcji  

z pracy z młodzieŜą  
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