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  W tym roku po raz 5. jako święto państwowe obchodziliśmy Narodowy 
Dzień Pamięci "śołnierzy Wyklętych". Nasza szkoła uczestniczyła w ob-
chodach zorganizowanych w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny w Katowicach. Organizatorami całego wydarzenia 
był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Śląski Urząd Wo-
jewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Urząd Mia-
sta Katowice. Na samym początku odegrano koncert pieśni patriotycznych 
przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. TuŜ po nim, 
wprowadzono  kompanie honorową i sztandary oraz powitano gości przez 
 Andrzeja Sznajdera, dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w 
Katowicach. TuŜ po mszy św. w intencji „śołnierzy Wyklętych” odbył się 
Apel Poległych i salwa honorowa .

DZIEŃ PAMIĘCI śOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

NOC FILMOWA W ZSE 

Z  20 na 21 lutego w naszej szkole po raz trzeci odbyła się edukacyjna 
noc filmowa. Nasi uczniowie mieli okazję spędzić czas w dobrym to-
warzystwie oraz obejrzeć wiele ciekawych filmów. Przez całą noc to-

warzyszył nam dobry humor i była to naprawdę świetna zabawa.   

        Zachęcamy do udziału  

 w przyszłym roku! 

PRZECIEK 
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Szósty i siódmy marca były dla uczestników wycieczki do Berlina 
dniami pełnymi wraŜeń kulturalnych i turystycznych. 
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Berlin. Byliśmy m.in. na Wyspie Muze-
ów w Muzeum Pergamonu, pod gmachem parlamentu Niemiec, Bramą 
Brandenburską czy w muzeum czekolady Ritter Sport, gdzie zaopa-
trzyliśmy się we wszelkiego rodzaju słodkości.  
Drugiego dnia daliśmy się porwać kolorytowi największych targów tu-
rystycznych na świecie ITB.  

W  Wiśle odbył się etap okręgowy ogólnopolskiej olimpiady wiedzy 
hotelarskiej. W tym etapie uczestniczyło 42 uczniów ze szkół hotelar-
skich z naszego „8” okręgu – województwa śląskiego. do finałowej 
„30” zakwalifikowała się Nasza uczennica, która będzie reprezentować 
szkole w etapie centralnym. Nasza Szkoła jest jedną z kilku szkół w 
Polsce, która zakwalifikowała się do Etapu centralnego 7raz–czyli do 
wszystkich dotychczasowych olimpiad. 

 

TARGI TURYSTYCZNE W BERLINIE 

 

  

 

VII OLIMPIADA  WIEDZY HOTELARSKIEJ 

 
Dnia  24 marca 2015 r. odbył się VII wiosenny turniej szachowy. W ZS nr 7 
w Katowicach startowało ok. 70 uczestników Naszą szkołę reprezentowa-
li:Patryk Puchalski, Maciek SkręŜyna, Łukasz Kluge, Łukasz Wrzal, Adrian 
Fijołek, Bartłomiej Błaszczuk, Patryk Puchalski. Nasz uczeń kl.2 te Patryk 
Puchalski znalazł się w pierwszej „20”. 

TURNIEJ SZACHOWY 

 

MISTRZOSTWO KATOWIC W PIŁCE RĘCZNEJ KOBIET 
Na początku marca piłkarki ręczne naszej szkoły obroniły tytuł Mi-
strzyń Katowic z poprzedniego roku. 
Gratulujemy !!!! 
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Warto przeczytać: 
1.Schonborn Ch.: Szkoła Ŝycia Jezusa. Drogowskazy dla 
uczniów.Kraków:eSPe,2013 
2.śak J.: Ekumeniczne znaczenie kichnięcia. Okiem 
wiernego pielgrzyma. Warszawa: Virgo,2011 

Warto obejrzeć: 
"Bóg nie umarł" to najgłośniejszy film religijny ostatnich lat. Kilka miesięcy te-
mu był wielkim przebojem kinowym w USA, wyprzedzając takie hity jak 
"Samoloty 2" i oscarowy "Grand Budapest Hotel". Film w kinach ! 
KONKURS FOTOGRAFICZNY 
Uczeń klasy 1 b hotel Adam Matczak otrzymał wyróŜnienie w międzyszkolnym 
konkursie fotograficznym „ Judaica na ziemiach polskich” 
Gratulujemy ! 

 

Dni Otwarte w naszej szkole odbędą się 28,29 kwietnia .  
Zaczynamy o godzinie 9, 10, 11 i 12-tej. Zapraszamy!  
 

Ŝyczy Redakcja Przecieku 

Najserdeczniejsze Ŝyczenia  
zdrowych, radosnych, spokojnych  

Świąt Wielkiej Nocy,  
wszelkiej pomyślności i radości. Niech nad-

chodzące Święta będą  
czasem serdecznych spotkań  

w gronie rodziny  
i wśród przyjaciół. 
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INFORMACJE  DLA  MATURZYSTÓW  
 
Na egzamin maturalny i zawodowy przycho-
dzimy w strojach egzaminacyjnych czyli galo-
wych. Przynosimy dowód osobisty lub inny 
dowód toŜsamości (paszport), 2 czarno piszące 
długopisy lub pióra oraz pomoce dopuszczone 
do uŜytkowania na danym przedmiocie. 
Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić Ŝad-
nych elektronicznych nośników informacji,  
zwłaszcza telefonów komórkowych. 
Prawo do egzaminu poprawkowego w dniu 26 
sierpnia mają tylko maturzyści, którzy przystą-
pili do wszystkich egzaminów i nie zdali wy-
łącznie jednego egzaminu obowiązkowego w 
części ustnej lub pisemnej.  
Świadectwa maturalne lub wyniki egzaminu 
maturalnego odbieramy osobiście, za okaza-
niem dowodu toŜsamości, w dniu 27 czerwca 
po godzinie 12.00 lub w terminie późniejszym.  

 
PRZYBORY  POMOCNICZE  DO  MATURY  
 
KaŜdy zdający powinien mieć na egzaminie maturalnym następujące przybory pomocnicze: 

 

 

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umoŜliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnoŜenia, dzielenia, 
ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 

Przybory pomocnicze Przedmiot 

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem), przeznaczony do zapisywania roz-
wiązań (odpowiedzi) 

wszystkie przedmioty 

linijka matematyka, geografia, biologia, chemia,  
fizyka i astronomia 

cyrkiel matematyka 

kalkulator prosty* matematyka ,chemia, fizyka i astronomia, geogra-
fia, informatyka, 

lupa geografia, historia 

Materiały i przybory pomocnicze 
–wyposa Ŝenie konieczne w sali egzaminacyjnej 

  Przedmiot 

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczy-
zny – nie mniej niŜ 1 na 25 osób  

język polski 

wybrane wzory matematyczne – dla kaŜdego zda-
jącego 

matematyka 

karta wybranych wzorów i stałych fizycznych 
– dla kaŜdego zdającego 

fizyka i astronomia 
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1. Czy gdy szła Pani do szkoły w wieku 7 lat 
wiedziała Pani juŜ wtedy, Ŝe zostanie w niej na 
całe Ŝycie? 

Ha, ha, ha (śmiech). Tak się zapowiadało od 
początku, przygodę ze szkołą rozpoczęłam juŜ 
w wieku 6 lat (pewnie aktualna minister edu-
kacji byłaby ze mnie dumna), a znacznie wcze-
śniej zaczynałam od uczenia opornych na wie-
dzę lalek :) Poza tym nauczycielstwo mam w 
genach, 90% mojej rodziny to nauczyciele, 
więc wyobraźcie sobie rozmowy przy świątecz-
nym stole. Początkowo miałam drobny epizod 
z pracą na Uniwersytecie Śląskim, ale tam teŜ 
prowadziłam zajęcia ze studentami. Dla uroz-
maicenia pracuję od kilku lat w Okr ęgowej 
Komisji Egzaminacyjnej, ale to w szkole czuję 
Ŝe jestem w odpowiednim miejscu. 

4. Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym? 

Straszna zołza i despotka (śmiech). A tak na powaŜnie: 
sprzątam, gotuję i prasuję. Mam męŜa, dwóch synów, kota, 
psa i duŜy ogród, więc się nie nudzę. DuŜo czasu spędzamy 
z przyjaciółmi jeszcze z czasów studenckich, jeździmy w 
góry, na wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, zaglądamy 
do chatki studenckiej na Pietraszonce, razem się bawimy na 
tanecznych imprezach. Czasami komuś z zewnątrz trudno 
uwierzyć, Ŝe np. weekend majowy spędziłam w Bieszcza-
dach w gronie siedemdziesięciu znajomych. Dbam równieŜ o 
moją rodzinę, chętnie przyjmuję gości i sama uczestniczę w 
biesiadach rodzinnych, to umacnia kontakty międzyludzkie. 
Przez wiele lat weekendy i święta spędzał z nami chłopak z 
domu dziecka z Bytomia. Teraz juŜ jest pełnoletni i próbuje 
ułoŜyć sobie swoje Ŝycie. Zagląda jeszcze do nas na święta i 
w czasie urlopu. 

5. Jak spędza Pani ferie i wakacje? 

Czekałam na to pytanie z niecierpliwością (śmiech). Uwiel-
biam wyprawy rowerowe, maratony rolkowe, windsurfing, 
narty. Lubię się zmęczyć, nienawidzę nudy. Współczuję 
wszystkim, którzy muszą 2 tygodnie leŜeć na plaŜy. JuŜ się 
cieszę na najbliŜsze ferie, zamierzam jeść spleśniałe sery i 
popijać stare wino, a w międzyczasie trochę pojeździć na 
nartach. Oczywiście wybieramy się z gronem przyjaciół i 
zgarniamy cały pensjonat tylko dla nas. 

6. MoŜe na koniec jakiś przekaz do młodzieŜy? 

Trudno mi wymyślić tak na szybko złotą myśl: najlepiej 
bądźcie sobą. śyczę Wam w Nowym Roku zdrowia 
(najwaŜniejsze!), ciepła dla innych i czasu dla siebie. I oczy-
wiście uczcie się matematyki i informatyki :) 

Wywiad z mgr Agatą Kordas-Łatą 

2. Miała Pani szansę uczyć dzieci w róŜnym wieku: z 
podstawówki, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, a 
nawet studentów. Gdzie było najtrudniej? 

Zdecydowanie w podstawówce, najtrudniejsze były dy-
Ŝury na przerwach. Po 15 minutach w tłumie biegających 
dokoła i krzyczących maluchów z radością wracałam na 
lekcje =) 

3. Jak ocenia Pani młodzieŜ naszej szkoły? 

Proszę zerknąć do dziennika I a (śmiech). A tak na po-
waŜnie: to pełni energii, dobrych pomysłów i bardzo 
zaradni Ŝyciowo młodzi ludzie. Mam wraŜenie, Ŝe ja 
zdecydowanie mocniej bujam w obłokach niŜ większość 
młodzieŜy. W naszej szkole zawsze duŜe wraŜenie robi 
na mnie impreza pt. Pokaz talentów: młodzi ludzie roz-
wijają swoje zainteresowania: rysunek, sport, muzyka, 
rękodzieło. Jest się czym pochwalić. Myślę, Ŝe na dal-
szym etapie niektórzy mieliby szansę na wygraną w pro-

gramie Mam  talent. 


