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AKTUALNOŚ CI 

 

Działo się i dziać się będzie 

Strona 2Strona 2Strona 2                                 KorfantakKorfantakKorfantak                                             marzec 2018marzec 2018marzec 2018 

kwiecień 2018 

P W Ś C P S N 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 Wybrane z kalendarium: 
1 IV Wielkanoc, Prima Aprilis 
2 IV Poniedziałek Wielkanocny  
3 IV Wiosenna Przerwa Świąteczna 
6 IV Światowy Dzień Sportu 
12 IV Dzień Czekolady 

 

 
13 IV Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
22 IV Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi 

23 IV Światowy Dzień Książki 
28 IV Dzień Ziemi 
29 IV Międzynarodowy Dzień Tańca 

Gust kobiety, łaska pańska i marcowa pogoda zawsze 
niestałe.  

Jeśli w Wielkanoc deszcz pada, w całym lecie suchość 
włada.  

Za kwietniem ciepłym idzie maj chłodny.  

Przysłowia na marzec i kwiecień 

Jak współczesna psychologia definiuje 
miłość? Czym różni się miłość od 

zakochania? Jak stworzyć udany związek 
oparty na szacunku i zaufaniu a kiedy warto 
powiedzieć sobie, ze to już koniec relacji?  

Po odpowiedzi na te oraz inne pytania klasa I 
A LO wybrała się na wykład i warsztaty do 

Katowic na SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny  

1 marca, w Narodowym Dniu 
Żołnierzy Wyklętych w naszej 
szkole odbyła się konferencja 
im właśnie poświęcona. 
Współorganizatorem było 
s t o wa rzys z e n i e  P a mi ę ć 
Jastrzębska, a patronat objął 
katowicki IPN. .   
 N a  u r o c z y s t o ś ć 
przygotowaną przez nauczycieli 
historii K. Gibes i M Długosz 
przybyli wicekurator oświaty 
pan Dariusz Domański , 
przedstawiciele Rady Miasta, 
d z i a ł a c z e  o p o z y c j i 
antykomunistycznej, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, księża. W 
konferencji brała także udział 
młodzież ZS nr 2, ZS nr 1 i 
ZSO w Pawłowicach.  
 Ciekawy wykład wygłosił 
pan Dariusz Domański - 
zaapelował o pamięć dla tych, 
którzy toczyli beznadziejną 

walkę w naszym regionie, a ich 
n a z w i s k a  m i a ł y  b y ć 
zapomniane. Równie duże 
zainteresowanie wzbudziła 
relacja kapitana Stanisława 
T u r s k i e g o  z  B r y g a d y 
Świętokrzyskiej, wspomnienia z 
pierwszych dni wojny.  
 Nasi uczniowie pod 
opieką nauczycieli jak zawsze 
stanęli na wysokości zadania—

przygotowali prace plastyczne, 
koncert pieśni patriotycznych i 
zadbali o obsługę techniczną i 
kulinarną 

 W projekcie „Innowacja 
kształcenia w dziedzinie tury-
styki CZ-PL pogranicza”” ko-
lejnym tematem były „Ryby i 
owoce morza z wykorzysta-
niem metody Sous Vide” 
 Warsztaty pro-
wadzili Anna Strażyń-
ska – Szef Kuchni Ta-
werna Kapitańska w 
Oławie która jest 
znawcą ryb i polskiej 
dojrzewającej wołowi-
ny, nawiązującą da-
niami i smakami do 

przedwojennej kuchni polskiej 
oraz Mateusz Wojnar - szef 
Kuchni „u Klimosza”, uczestnik 
Programu Telewizyjnego 
"Muzyczna Kuchnia" a do nie-
dawna szef kuchni w Hotelu 
MERCURE w Cieszynie.   

Projekt Polsko - Czeski 

 

Ponad 30 uczestników szkół gimnazjalnych i 
podstawowych zarówno z naszego miasta 

jak i Pielgrzymowic, Pawłowic, Zebrzydowic, 
Boryni zmagało się z zagadnieniami czasu 

przeszłego. Konkurs nie był prosty, ale 
uczestnicy przyjechali dobrze przygotowani. 

Zwycięzcą konkursu został 
Dominik Bachlaj z Zespołu Szkół Sióstr 

Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju 
Konferencja naukowa 

KONKURS J. NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZÓW 

7 marca br. 
królowa nauk 
zgromadziła w 
murach Zespo-
łu Szkół Nr 6 
maturzystów, 
którzy rywali-
zowali ze sobą 

uczestnicząc w VIII Miejskim Matema-
tycznym Maratonie Maturzystów Ja-
strzębia – Zdroju.  

 W matematycznych zmaganiach 
wzięło udział 8 drużyn reprezentujących 
licea i technika naszego miasta ze 
szkół: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 
5, ZS nr 6, ZSMS. Razem mieli do roz-
wiązania 180 zdań w ciągu 4 godzin. 

VIII MARATON MATURZYSTÓW 

14 marca klasy pożarnictwa i ratownictwa 
medycznego I B LO, II B LO odwiedziły 
Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju gdzie w 

ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” 
przeprowadzone zostały pokazy połączone 

ze spotkaniem edukacyjnym.  

POŻEGNANIE PANI HELENY 

D e l e g a c j a 
uczniów naszej 
szkoły uczestni-
czyła w uroczy-
stości pogrzebo-
wej pani Heleny 
Królik, mieszkanki Jastrzębia Górnego. 
Wiele razy zapraszaliśmy ją na lekcje 
historii, gdyż była skarbnicą wiedzy o 
czasach wojny i PRL-u,  Nigdy nie odma-
wiała, cieszyła się, że może przekazać 
młodzieży prawdę o tamtych latach.  

Nasza szkoła znalazła się w 
rankingu 100 najlepszych 
Techników w województwie 
śląskim. W porównaniu do 
ubiegłorocznego Rankingu 
Techników, opublikowanego 
przez portal edukacyjny Per-

spektywy zanotowaliśmy  awans o 9 miejsc. 
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TO NAŚ OBCHODZI 

 

Czyli w jastrzębskiej rodzinie 
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Młodzieżowe Targi Edukacji  
 We wtorek,  20 lutego po raz XIV w Zespole Szkół Nr 2 Im. 
Wojciecha Korfantego zostały zorganizowane Targi Edukacyjne 
skierowane do tegorocznych maturzystów naszego miasta. 
 Tegoroczni abiturienci i inni zainteresowani uczniowie mieli 
możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych funkcjo-
nujących w naszym regionie, szkół policealnych, ośrodków szkolenio-
wych oraz ofertą Powiatowego Urzędu Pracy i Punktu Pośrednictwa Pra-
cy OHP.   
 Uroczystego otwarcia Targów dokonał Pan Naczelnik Wydziału 
Edukacji – Andrzej Pawłowski. Na targach wśród 14 uczelni wyższych 
zaprezentowały się między innymi WSB z Dąbrowy Górniczej, Uniwersy-
tet Śląski, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z Bielska-Białej i GWSH w 
Katowicach. 

Dzień Kobiet w wystrzałowym nastroju 

 8 marca na terenie strzelnicy w Zespole Szkół Nr 2 
im. Wojciecha Korfantego udało się zorganizować I. Ama-
torski Turniej Strzelecki dla pań z okazji Dnia Kobiet.  
 Obecnością zaszczyciła nasze mury Pani Prezydent Anna 
Hetman, która wraz z innymi uczestniczkami przeszła szkolenie pod 
fachowym okiem Pana Bronisława Wity. Mimo uśmiechu, swobod-
nych rozmów  i miłej atmosfery panie bardzo poważnie potraktowały 
same zawody. Niektóre z pań po raz pierwszy trzymały w rękach te-
go typu broń, inne miały już pewne doświadczenie. Panie otrzymały 
pamiątkowy dyplom i upominek, a wychodząc, jasno dały do zrozu-
mienia, ze imprezę bezwzględnie należy powtórzyć za rok. 

           Rodzina to najmniejsza komórka społeczna, której 
powstanie jest sformalizowane – powstaje tylko na skutek 
zawarcia przez kobietę i mężczyznę małżeństwa. Związki 
faktyczne (konkubinaty) nie stanowią rodziny w rozumie-
niu prawa.  
 W życiu wielu rodzin pojawiają się problemy, które z pozoru 
mogą wydawać się nie do rozwiązania, ale czasem wystarczy tylko 
wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Na naszym podwórku jest wiele 

organizacji gotowych wyciągnąć do potrzebujących pomocną dłoń. 

Reaguj - nie wszyscy wiedzą, gdzie szukać wsparcia, 
a prośba o pomoc to nie wstyd! 

 

  
 
 
 
 
OPS ma za zadanie: ograniczać i świadczyć usługi opiekuńcze 
- wypłacać i przyznawać zasiłki  
- pomagać rodzinom poprzez funkcję asystenta rodziny 
- organizować Rodzinną Pieczę Zastępczą 
- przeciwdziałać KAŻDEMU TYPOWI przemocy w rodzinie 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze: 
- pomagają w wychowaniu dziecka 
- zapewniają opiekę ciągłą i doraźną dzieciom całkowicie lub czę-
ściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej 
- zapewniają wsparcie psychologiczne i materialne podopiecznym 

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna: 
-wspomaga w rozwoju dzieci i młodzieży 
-udziela pomocy dzieciom niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami 
rozwojowymi. 

                               Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych  
                                 - udziela odpowiedzi na pytania,  
                                 - pomaga w sporządzaniu wniosków,  
                                 - współpracuje z innymi podobnymi instytucjami. 

Problemy rodziny - 
kto się nimi 

zajmuje? 
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TEMAT MIEŚIĄCA 
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Dlaczego wybrałeś taki zawód? 
Odkąd pamiętam, bardzo lubiłem gotować. Już 
jako dziecko zaczynałem tworzyć pierwsze dania i 
zamiłowanie do kuchni zostało mi do dziś. 

Ktoś zaraził Cię pasją do gotowania czy sam 
zacząłeś to robić? 
Pierwsze moje dania przygotowywałem z babią 
i rodzicami, więc można powiedzieć, że to oni 
zarazili mnie tą pasją. Pamiętam, że uwielbia-
łem piec pierniczki na święta. Z biegiem lat 
zaczynałem tworzyć coraz trudniejsze potrawy. 
Moją największą motywacją była miłość do 
jedzenia (śmiech). 
Kiedy wybierałeś szkołę, wiedziałeś, że 
chcesz być w przyszłości kucharzem? 
Szczerze mówiąc, zawsze myślałem, że w 
przyszłości zostanę mechanikiem, blacharzem 
albo chirurgiem. Rodzice jednak odradzali mi 
wybór którykolwiek z tych zawodów, uważali 
bowiem, że wiele jest na rynku pracy osób z 
wykształceniem w tym kierunku. Poszedłem 
więc na kierunek gastronomiczny, a taka praw-
dziwa, pełna pasja do gotowania przyszła wraz 
z nauką w tej szkole.  
Jakie były twoje pierwsze osiągnięcia? 
Takie większe osiągnięcia pojawiły 
się dopiero w Poznaniu, w Wyższej 
Szkole Hotelarstwa i Gastronomii. 
Tam poznałem mojego mentora, 
Jacka Szywrońskiego, szefa kuchni 
hotelu Wiktoria w Warszawie. Goto-
wał tam dla wielu prezydentów, 
królów. To właśnie on mnie najbar-
dziej zmotywował i pokazał, czym 
tak naprawdę jest gastronomia. 
Bardzo dobrze wspominam również 
warsztaty w Dwójce. Pamiętam, że 
na jednych z tych warsztatów udało 
mi się upiec moje pierwsze ciasto – 
była to szarlotka. 
Jak wspominasz swoje pierwsze praktyki? 
Pamiętam, że był to bardzo miły czas. To były 
praktyki właśnie w Dwójce. Moje kolejne prakty-
ki były już w małej restauracji "Ostrawa" w Wo-

dzisławiu Śląskim. Niezależnie od tego, gdzie 
bym nie poszedł, ze wszystkich praktyk, z każ-
dej pracy, wyniosłem coś pozytywnego. 
Ciężko jest się przebić na rynku pracy w 
branży gastronomicznej? 
Zazwyczaj jest tak, że zaledwie kilka procent 
uczniów, kończąc szkołę gastronomiczną, pra-
cuje później w tym zawodzie. Część idzie na 
kucharzy, inni na kelnerów, jeszcze inni na 
menagerów, dyrektorów. Ja po skończeniu 
szkoły wiedziałem, że chcę iść w stronę kuchni. 
Teraz, z perspektywy czasu wiem, że to był 
dobry wybór. 
Jak to się stało, że zacząłeś pracować w 
szwedzkiej ambasadzie? 
To było tak, że wyjeżdżałem na zagraniczne 
praktyki do różnych krajów, między innymi do 
Dubaju, Stanów Zjednoczonych, Francji. Wielu 
rzeczy się tam wtedy nauczyłem, poznałem 
nowe smaki i przepisy. Po jakimś czasie dosta-
łem od znajomych propozycję, aby wyjechać do 
Warszawy i otworzyć tam z nimi restaurację. 
Tak zaczęła się moja przygoda w stolicy. Zaczy-
naliśmy otwierać kultowe dziś w Warszawie: 
"Ginger", "Platinium Club", "Desilva Hotel", 
działać na stadionie i lotnisku. W międzyczasie 
znalazłem ogłoszenie dotyczące pracy w 
szwedzkiej ambasadzie. Nie zastanawiając się 
długo, wysłałem CV. Zaproszono mnie na roz-
mowę, później przeprowadzono konkurs. Zgło-
szonych było dziesięcioro, zostałem tylko ja. 
Jak wygląda Twoja praca w ambasadzie? 
Jest bardzo ciekawa i odpowiedzialna. Na po-
czątku to było dla mnie duże wyzwanie pod 
względem logistycznym. Trzeba było planować 
na przykład robienie zakupów. Należy bowiem 
pamiętać o tym, że kucharze w ambasadach są 
odpowiedzialni osobiście za zrobienie zakupów. 

Wymagana jest też znajomość 
przynajmniej jednego języka 
obcego. Przyznam szczerze, że 
życzę każdemu takiego praco-
dawcy, jakiego ja mam. Traktuje 
nas z szacunkiem, po każdym 
lunchu czy uroczystości i osobi-
ście nam dziękuję. Jest to bar-
dzo motywujące.  
Co myślisz o udziale w progra-
mach kulinarnych typu Master-
chef czy Hell's kitchen? Czy 
pomagają one młodym kucha-
rzom, a może szkodzą? Myśla-

łeś kiedyś o udziale w takim programie? 
Kiedyś myślałem, ale teraz już nie bardzo, bo 
nie mam za bardzo na to czasu. Jeżeli chodzi o 
Masterchefa, to są bardziej kucharze-amatorzy 
niż profesjonaliści, osoby, które chcą uczyć się 

gotować i pogłębiać swoją wiedzę. Bardziej 
skłonny byłbym więc startować do programu 
Top Chef. Tam startują już osoby doświadczo-
ne, kucharze, szefowie kuchni. Myślę, że to 
fajna przygoda. Mam kilku znajomych, którzy 
startowali w tych programach, jeden z nich 
nawet wygrał – Tomek Kurol. Znam się dobrze 
z Anią Starmach. Każdemu polecam przeżyć 
taką przygodę, bo to kolejny krok w karierze i 
możliwość sprawdzenia swoich sił. Od zawsze 
powtarzam: rywalizacja jest motywacją, a każdy 
upadek nas wzmacnia. 
Wróciłeś do Dwójki po kilkunastu latach 
rozłąki. Gdy patrzysz na te mury, myślisz 
sobie: "jestem w domu", czy raczej: "dużo 

się tutaj zmieniło"? 
Przede wszystkim bardzo dobrze wspominam 
swoją edukację w tej szkole, kolegów i koleżan-
ki z klasy, ale też nauczycieli, mojego wycho-
wawcę – pana Pipiro. Szkoła za moich czasów 
wyglądała podobnie, niewiele się zmieniła. No, 
może zmienił się nieco wystrój, ale duch Dwójki, 
którego pamiętam do dziś, magia tego miejsca, 
dalej tutaj jest. Wchodząc do szkoły, miałem 
gęsią skórkę. Chciałoby się wrócić do tamtych 
lat. Największy sentyment mam do sali nr 7, 
gdzie doskonaliłem swoje kucharskie szlify.  
Masz jakieś rady dla naszych młodych ga-
stronomów? 
Pewnie! Jeśli idziecie na praktyki, wybierajcie 
tylko dobre restauracji czy hotele. Z tych lep-
szych dostaje się większego kopa na przyszłość 
i większą motywację. Łatwiej wam będzie wy-
czuć ten zawód. Praca jest, jak każda inna: raz 
ma się jej dosyć, a raz czuje się, że życie bez 
niej, jak bez powietrza, jest niemożliwe. Moim 
zdaniem pierwsze kroki to właśnie dobra restau-
racja i porządny nauczyciel w szkole, który też 
odpowiednio zmotywuje. Później wszystko 
zależy od nas. Trzeba być zawziętym i uparcie 
dążyć do celu. Niezwykle ważna jest także 

ciężka praca. Bez niej w tym zawodzie nic nie 
osiągniemy. 
  Rozmawiała Alicja Tokarczyk kl. III a 

Rozmowa z Mistrzem - Michałem Godyniem 
      Rywalizacja jest motywacją, a upadki nas wzmacniają 
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FOTOREPORTAZ   

 

Kto by pomyślał, że to już 2 miesiące….  
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WYWIAD Z BELFREM 

 

Pani wicedyrektor—Beata Kabut  

Zdjęcia pochodzą z domowe-

go archiwum Pani Dyrektor. 
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Dlaczego wybrała Pani akurat che-
mię jako przedmiot nauczania? 
- Nigdy nie przepadałam za przed-
miotami humanistycznymi, a wśród 
przedmio-
tów ścisłych 
chemia wy-
dała mi się 
najbardziej 
ciekawa. 
Trochę teo-
rii, trochę 
zadań, no i 
oczywiście 
doświadczenia. Jest to przedmiot 
bardzo  konkretny i logiczny. Jeśli 
uda się uczniom przekazać tę zależ-
ność, to i kształcenie jest bardzo ła-
twe 
Jakie są Pani wymarzone wakacje? 
- Cóż…  miejsce wakacji nie jest dla 
mnie aż tak ważne. Najistotniejsze, 

abym 
mogła 
spędzić 
ten czas 
z najbliż-
szymi. 
Rodzina 
jest dla 
mnie 
najważ-
niejszą 
warto-
ścią. 
Właśnie 

„Rodzina” jest tematem przewod-
nim gazetki. Co dla Pani jest naj-
ważniejsze w relacjach rodzinnych? 
- Miłość - to oczywiste. Ale na pew-
no jeszcze wzajemny szacunek i zau-

fanie, bo bez tego ani rusz. 
Z jakiej rodziny Pani pochodzi?  
- Historia mojej rodziny to historia 
większości rodzin Jastrzębia-Zdroju. 

Moi rodzice przyje-
chali "za pracą " na 
Śląsk i  tu założyli ro-
dzinę. Moje dzieci są 
więc już trzecim po-
koleniem żyjącym na 
śląskiej ziemi. 
Czego Pani uczy 
swoje dzieci? Jakie 
wartości im przeka-
zuje? 

- Dla mnie ważne są w życiu wartości 
religijne i starałam się je przekazać 
dzieciom. Uczyłam też odpowiedzial-
ności i prawdomówności. 
Jakie są Pani największe sukcesy w 
pracy z uczniami? 
- W tej chwili nasuwają mi się dwa 
przykłady. Pierwszym z nich jest sy-
tuacja, w której jeden z moich 
uczniów, będący już na studiach, 
przyszedł podziękować za przekaza-
nie wiedzy, dzięki której zdał egza-
min na 5 jako jedyny na ro-
ku (ogólnie w pierwszym 
terminie zdało wówczas 
10% studentów). Drugim z 
kolei przykładem jest uczeń, 
który wygrywając konkursy 
chemiczne, uzyskał dwa 
indeksy - na Uniwersytet w 
Toruniu i na Politechnikę 
Śląską. 
W takim razie co pani prze-
de wszystkim ceni u 
uczniów? Zaangażowanie w naukę? 
- Nie.. Nie tylko. Myślę, że  jest bar-

dzo waż-
na, ale 
równie 
istotne są 
szczerość 
i szacu-
nek dla 
innych. 
A z jaką 
najtrud-
niejszą 
sytuacją 
spotkała 
się Pani w szkole? 
- Podczas pracy każdego nauczyciela 
spotyka wiele wyzwań… ale myślę że 
dla mnie najtrudniejsza była historia 
jednej z moich wychowanek, której w 
wyniku nowotworu amputowano no-
gę. Przyznam, że nadal ciężko jest mi 
do tego wracać i o tym mówić.  
W takim razie wróćmy  jeszcze na 
chwilę do czasu Pani młodości. Jaka 
była Pani w naszym wieku? Czym 
się Pani interesowała? 
- Będąc w szkole średniej, bardzo dużo 

czytałam - wtedy mia-
łam na to czas, ale i 
tak najmilej wspomi-
nam czas spędzony z  
przyjaciółmi - jazdę na 
wrotkach (żadnych 
rolek oczywiście wte-
dy nie było),  wypady 
na rowerach, grę w 
piłkę i oczywiście ska-
kanie na skakance. 
Dziękujemy za roz-
mowę. 

Data urodzenia – 12.10.1965r. 

Ulubiona ksiązka – „Mały Książę” 

Głowna zaleta – pracowitość 

Muzyczny ideał  - Michał Bajor 

Ulubione danie – pierogi  z kapustą i grzybami 

Największe marzenie - są dwa: aby moje dzieci miały 

dobre życie i aby moi uczniowie jak najlepiej zdawali 

egzaminy i dostawali się na wymarzone studia 

BELFER W PIGUŁCE 
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TAK OGO LNIE... 

 

...czyli  rodzina okiem geografa 

Strona 7Strona 7Strona 7                                 KorfantakKorfantakKorfantak                                 marzec  2018marzec  2018marzec  2018 

AKTUALNOŚ CI 

 Rodzina wielopokoleniowa – to tzw. rodzina duża, trady-
cyjna, która obejmuje kilka pokoleń, tworzą ją trzy pokolenia: 
dziadkowie, rodzice i dzieci.  
 Członkowie rodziny mieszkają we wspólnym domostwie. 
Ten typ rodziny często występuje w słabo rozwiniętych społe-
czeństwach, na obszarach wiejskich. Charakterystyczna dla ro-
dzin wielopokoleniowych jest również łącząca je silna więź 

emocjonalna, nierzadko 
jest to rodzina wielodziet-
na.  Ponadto opiekę nad 
dziećmi podczas nieobec-
ności rodziców (są w pra-
cy) sprawują dziadkowie, 
a pokolenie najstarsze ma 
zapewnioną ochronę, 
godny byt. 

RODZINA WIELOPOKOLENIOWA 
 Rodzina nuklearna 

– tzw. rodzina mała, dwu-

pokoleniowa, którą tworzą 

rodzice (przeważnie mał-

żonkowie) oraz dzieci 

(biologiczne lub adopto-

wane).  

 Rodzinę nuklearną 

łączą dwa typy więzi spo-

łecznych: małżeńskie i rodzicielskie. Coraz częściej jest to rodzina nie-

liczna, funkcjonuje model 2+1 (rodzice i jedno dziecko) lub 2+2 (rodzice 

i dwoje dzieci), ma to niemały wpływ na demograficzny obraz danego 

kraju czy społeczeństwa, między innymi doprowadza do starzenia się 

społeczeństw krajów rozwiniętych. Wychowaniem dzieci, obok rodzi-

ców, w wielu przypadkach zajmują się wyspecjalizowane instytucje, ta-

kie jak żłobki czy przedszkola. 

RODZINA NUKLEARNA 

ZE WZGLĘDU NA TYP MAŁZ EN ŚTWA ZE WZGLĘDU NA FUNKCJE MĘZ A I Z ONY 

- rodziny monogamiczne – jeden 
mąż i jedna żona; 
- rodziny poligamiczne – jeden mąż, 
wiele żon; 
- poliandria – odmiana rodziny poli-
gamicznej, którą tworzy jedna żona i 
kilku mężów. 

- rodzina patriarchalna – mąż i ojciec pełni 
dominującą rolę w rodzinie; 
- rodzina matriarchalna – uprzywilejowaną 
rolę odgrywa kobieta: 
- rodzina partnerska – współdecydowanie i 
współodpowiedzialność obojga rodziców, 
elastyczność ról społecznych. 

ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE ZE WZGLĘDU NA ŚPOŚO B DZIEDZICZENIA 

- rodziny endogamiczne – oboje małżonków pochodzi z jednej 

grupy społecznej, np. z rodziny królewskie; 
- rodziny egzogamiczne – małżonkowie pochodzą z różnych zbio-
rowisk lub grup. 

- rodzina matrylinearna – dziedziczenie nazwiska i majątku następuje 
po matce; 
- rodzina patrylinearna – dziedziczenie nazwiska i majątku po ojcu; 

- rodzina bilateralna – dziedziczenie następuje po obydwojgu rodziców.  

Pod hasłem : „Język polski – dodaj do 
ulubionych!” klasy pierwsze wzięły 
udział we wspólnej zabawie z  językiem 
polskim. Odbyły się one w 
ramach obchodzonego 21 
lutego Międzynarodowe-
go Dnia Języka Ojczystego. 

14 stycznia 2018 r. kolejny raz uczniowie 
Zespołu Szkół nr 2 wspierali akcję organizo-
waną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. W Galerii "Jastrzębie" o godzinie 
17.00 na scenie wystąpili: Wiktoria Dziedziń-
ska - śpiew, Wiktoria Nowomiejska – śpiew, 
Konrad Mrozek- gra na gitarze, Agnieszka i 

Monika Wysockie- taniec  

W dniach 7 - 9 marca społeczność szkolna prze-
żywała coroczne rekolekcje wielkopostne. W tym 
roku rekolekcyjne rozważania prowadził kapelan 
więzienia w Jastrzębiu-Zdroju ks. Jacek Pawlus. 
Wierzymy, że nauki rekolekcyjne podziałały na 
niektórych odstraszająco i spowodują unikanie 

działań niezgodnych z prawem. :)  



Strona 10Strona 10Strona 10                     Korfantak Korfantak Korfantak                kwiecień 2017kwiecień 2017kwiecień 2017 

ŚTREFA LOGIŚTYKI I EKONOMII 

 

Rodzinnie i biznesowo 
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 8 marca 2018 roku w Wyższej Szkole 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się VIII 
edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Logistycznej. W tym roku – zgłosiło się ponad 
350 uczniów z 71 szkół z całej Polski. Uczniowie 
musieli odpowiedzieć na 25 pytań zamkniętych 

(test jednokrot-
nego wyboru) 
oraz pięć ot-
w a r t y c h . 
Swoich si ł 
p r ó b o w a l i : 
Michał Urbani-
ak, Izabela 
K o w a l s k a , 
Błażej Ale-
k s a n d r z a k 

klasa IV c T, Paulina Tańska, Stanisław Korol klasa 
III b T, Sebastian Kokoszka klasa II b T. Cieszymy 
się z ich udziału i życzymy sukcesów w dalszych, 
niełatwych konkursowych zmaganiach. 
 14 marca w auli Wydziału Biznesu, Fi-
nansów i Administracji Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Rybniku odbył się wykład ot-
warty „Sztuka prezentacji i wystąpień pub-
licznych”. W wykładzie wzięła udział młodzież 

klas ekonomicznych naszej szkoły, w tym ucz-
niowie, którzy zakwalifikowali się do II etapu Re-
gionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej - 
“Start do własnego biznesu”.  
 15 marca, na wydziale Prawa i Admin-
istracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od-
był się X Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach, w 

którym wzięło udział 92 uczniów ze szkół 
ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. 
Jeden z naszych uczniów - Marcik Kukla, znalazł 
sie w gronie 10 laureatów. 

 20 marca odbył się 
pierwszy z trzech zaplan-
owanych wyjazdów ucz-
niów klas logistycznych 
na wydziały logistyczne 
ś l ą s k i c h  w y ż s z y c h 
uczelni. Na początku 
wychowankowie Korfan-
tego zwiedzili Wydział 
Transportu Politechniki 
Śląskiej. Mieli tam okazję 

wziąć udział w dwóch miniwykładach na temat 
logistyki opakowań oraz logistyki zużytych od-
padów elektrycznych i elektrotechnicznych, 
zapoznać się z laboratoriami i poznać kierunki 
studiów. 
 Wlutym klasa IV a T odwiedziła Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Krakowie. W jednej z sal 
uczelni studenci poszczególnych kierunków 
opowiedzieli o specyfice swojego typu studiów, 
nasi wychowankowie zwiedzili też uczelnię. 

RODZINNA LOGIŚTYKA 

Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią 
jedną z najbardziej popularnych na 
świecie form prowadzenia biznesu, 
odgrywają dużą rolę w gospodarce 
każdego kraju.  

 Trudno w jednoznaczny sposób 
zdefiniować pojęcie „przedsiębiorstwa rodzinnego”, gdyż w tej kategorii 
można zaleźć zarówno podmioty małe, 
średnie jak i duże korporacje międzyna-

rodowe o różnej formie prawnej. 

 Istotą każdego przedsiębiorstwa 
rodzinnego jest występujące połączenie 
dwóch czynników - rodziny i firmy. Wy-
znacza ono sposób, w jaki funkcjonuje 
firma, jej cele, systemy wartości w niej panujące, politykę finansową i 
wiele czynników, które generują wiele sprzeczności, zagrożeń i słabo-
ści. Wszystkie te czynniki są pochodną faktu, iż członkowie rodzinny 

dzielą pracę i własność, co często jest przyczyną wielu konfliktów. 

 W Polsce przedsiębiorstwa rodzinne to głównie sektor małych i 
średnich przedsiębiorstw. Nie jest to jednak regułą, zdarzają się rów-
nież wielkie koncerny zarządzane przez członków jednej rodziny (np. 

cukiernie A. Bliklego, Grycan, Koral).  O 
ich sile stanowią często następujące zasa-
dy: utrzymanie rodzinnego charakteru 
firmy i przekazanie jej następnym pokole-
niom, przywiązanie członków rodziny do 
firmy, ich lojalność, pracowitość, zaanga-

żowanie, kultywowanie tradycji rodzinnych, wierność obranej branży. 

PRZEDŚIĘBIORŚTWO RODZINNE 

AKTUALNOŚ CI 

 Polacy znają się doskonale na trzech rzeczach: zdrowiu, 
skokach narciarskich i… wychowywaniu dzieci. Na szczęście 
jednak gdzieś pośrodku wszelkich rad, ludowych mądrości, 
modowych trendów, pseudofeministycznych zapędów są mat-
ki, które chcą po prostu cieszyć się swoim macierzyństwem i 
być z dzieckiem.  
 Kobiety, rodząc dziecko, potrafią z tego okresu wyciągać 
właściwe, mądre wnioski. Badane matki deklarują bowiem, że 
urodzenie dziecka pomogło im efektywniej zarządzać czasem. 
Znakomita większość matek twierdzi, że odkąd urodziły dziecko są 
lepiej zorganizowane (74% wskazań), dwie trzecie uważa, że są 
bardziej odpowiedzialne (63%), a co druga jest zdania, że zwięk-
szyła się ich – niezbyt ładnie, ale dobitnie w rynkowym ujęciu mó-
wiąc – produktywność (50%). Czy nie są to poszukiwane przez 
pracodawców cechy opisujące 
dobrego pracownika?   
 Wg kobiet najważniejsza w 
ich codziennym życiu z dziećmi 
jest logistyka, czyli skomplikowa-
ny proces planowania i realizacji 
działań, przy jednoczesnej nie-
przewidywalności ze strony głów-
nego dostawcy wrażeń i emocji, jakim jest dziecko. A to wszystko 
nierzadko przy poczuciu permanentnego braku czasu, bo dla bli-
sko połowy matek (47%), doba jest za krótka.    
 Może warto zatem pamiętać, że urodzenie dziecka nie odbie-
ra kobietom rozumu, a wręcz przeciwnie, wzmacnia ich wartość, 
samoocenę, zwiększa potencjał i jest jedynym w swoim rodzaju 
doświadczeniem, dającym ogromną wiedzę i mądrze organizują-
cym życie.                              (na podstawie artykułu dra T. Sobierajskiego) 
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NA PRAWO... 

 

od rodzinnej kuchni  
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 13 lutego odbyła się kolej-
na edycja konkursu “Przez żołą-
dek do serca”. Uczestnicy mieli 
za zadanie stworzyć tort walen-
tynkowy  
 Wszyscy wykazali się umie-
jętnościami i kreatywnością, przygo-
towując wspaniałe wypieki przepeł-
nione słodyczą i miłością. Zwycięży-
ły uczennice klasy I dT Anna Szu-
ster i Aleksandra Jarosiewicz za tort  
„Miłość pod chmurką” , II miejsce 
zajęły Martyna Feliszek i Kinga Go-
worek z klasy II cT za “Malinowe 
love”, III miejsce przypadło Konra-
dowi Cichockiemu i Mikołajowi 
Drążkowskiemu z klasy I dT z ich 
„Fortem miłości”.  

NASI NA SWEETTARGACH 

 Dwie drużyny gastronomów zakwalifikowały się do finału 
ogólnopolskiego konkursu cukierniczego dla szkół „Zdrowo-
Smacznie-Artystycznie”, który odbył się 19 marca podczas co-
rocznych targów cukierniczych „Sweettargi” w Katowicach.  

 Podczas finału zmagało się 
8 dwuosobowych. zespołów Zada-
niem uczniów było przygotowanie 
tortu, który jest nie tylko smaczny, 
ale wykazuje także prozdrowotne 
właściwości. Naszą szkołę repre-
zentowały Anna Szuster i Alek-
sandra Jarosiewicz I d T oraz 

Aleksandra Jankowska i Elżbieta Lewińska z III d T.   
 Po trudnych zmaganiach Ola i 
Ela uzyskały po raz drugi zaszczyt-
ne II miejsce 
za wegański 
torcik z awo-
kado i limon-
ki o czarują-
cej nazwie 
Egzotyczny 
sen. 

 22 lutego do naszej szkoły za-
witał Robert Sowa, który poprowadził 
warsztaty kulinarne zorganizowane 
przez firmę PRYMAT GASTROline. 
Razem ze swoimi współpracownika-
mi p. Barańskim oraz Kornaszew-
skim przygotowali potrawy kuchni 
greckiej, włoskiej i hiszpańskiej.  
 Uczniowie z pomocą mistrzów 
przygotowali hummus, roladki z szynki 
parmeńskiej, nadziewane suszone po-
midory, tapenade z czarnych oliwek, 
torcik z pumpernikla, piersi kaczki ze 
śliwkami oraz kardamonowy torcik be-
zowy. Uczestnicy warsztatów mieli 
okazję poznać lepiej kuchnie świata i 
zmierzyć się z nowymi potrawami.  

AKTUALNOŚ CI 

 W naszych czasach dla ludzi ważne 
jest, by odżywiać się nowocześnie, iść za 
trendem i jeść zdrowo. Idziemy z postępem 
czasu, lubimy czerpać pomysły z zagranicy i 
być na bieżąco, a co za tym idzie, często 
słyszymy o różnych dietach bez laktozy 
bądź glutenu w rodzinnej diecie.  

 W modę 
weszło bycie fit, 
szerzenie wega-
nimu i wegeta-
rianizmu, ale 
także próbowa-
nie nowych po-

traw. Coraz więcej rodzin eksperymentuje z 
przepisami, nowymi restauracjami i otwiera się 

na różnorakie kuchnie.  

 Duża część rodzin nie ma jednak czasu, 
by układać jadłospisy na całe tygodnie, pilno-
wać każdej kalorii i składu potraw. Z tego po-
wodu przeciętną rodzinę możemy znaleźć czę-
sto w fast foodach, bo to jednak produkt nowo-
c z e s n o ś c i . 
Tempo życia 
w naszym 
wieku zmusza 
nas do jedze-
nia na mie-
ście, kupowania gotowych potraw w supermar-

ketach, zamawiania na wynos w restaura-

cjach, czy w budkach z kebabem. 

 Najczęściej wybieramy restauracje z 
kuchnią polską, tradycyjną. Równie popularne 
jest włoskie je-
dzenie. Pizza 
jest potrawą 
n a j b a r d z i e j 
“bezpieczną”, 
wiemy, czego 
się spodziewać, 
dlatego więc cieszy się takim uwielbieniem. 
Nie może zabraknąć także kuchni arabskiej – 
kebaba, który jest zdecydowanie najczęściej 
wybieranym przysmakiem rodzin, jeśli chodzi 
o jedzenie na szybko. Najmniejszym zaintere-
sowaniem cieszą się kuchnie hinduskie oraz 
wegańskie ze względu na mały procent rodzin 

wykazujący sympatię do tego typu smaków. 

 Są chwile, kiedy nie jemy na mieście. 
Wtedy kultywujemy nasze rodzinne tradycje 
przy wspólnym stole. Mimo, że nie zwracamy 
na to największej uwagi, jednak zwyczaje 
przekazywane z pokolenia na pokolenie są dla 
nas ważnym elementem życia. Najczęściej 
spotykaną tradycją jest wspólny, niedzielny 
obiad z wszystkimi mieszkańcami domu. 
Wówczas nie może obyć się bez ciasta gosz-

czącego na polskim stole od pokoleń - sernika. 

Przepis na pyszny sernik: 

Składniki: 1 kg zmielonego twarogu, 250 g 
miękkiego masła, 1 i 1/3 szklanki cukru pudru, 
6 jajek, 1 op. cukru wanilinowego, 150 ml 

śmietanki 36%, 4 łyżki mąki ziemniaczanej. 

Przygotowanie: 

Miękkie masło ubić na puszysto, stopniowo 
dodawać po jednym żółtku na przemian z łyż-
ką cukru pudru, cały czas dokładnie ubijając 
składniki. Zmniejszyć obroty miksera do śred-
nich, dodać zmielony ser i połączyć. Dodawać 
po kolei: cukier wanilinowy, śmietankę oraz 
mąkę ziemniaczaną miksując składniki na jed-
nolitą masę. Na koniec wymieszać (delikatnie, 
ale dokładnie) z ubitymi na sztywno białkami. 
Można dodać 
rodzynki. 
Przygotować 
tortownicę o 
średnicy 26 
cm, posmaro-
wać masłem i 
wysypać bułką tartą lub mielonymi migdałami 
lub dno wyłożyć papierem do pieczenia. Masę 
serową wyłożyć do tortownicy i wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 170°C. Piec przez 
60 min. Stopniowo ostudzić i wyjmować z pie-
karnika. Wierzch sernika posypać cukrem pu-

drem lub polać polewą Mniam! 
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W HOTELARŚKIM... 

 

...rodzinnym pobycie 
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 Rodzinny wyjazd z dziećmi to 
nie lada wyzwanie. Szukając miej-
sca na wypoczynek z dziećmi, 
warto sprawdzić czy hotel jest 
„przyjazny rodzinie”. Pod tym poję-
ciem kryje się kilka istotnych 
szczegółów, które powinny ułatwić 

wybór idealne-
go miejsca na 
rodzinny wypo-

czynek. 

 Na potrzeby 
tego rodzaju tury-
styki stworzono 
nawet ogólnopol-

ską kampanię Hotel Przyjazny Rodzinie pro-
mującą miejsca noclegowe, w których rodziny 
z dziećmi oraz przyszłe matki mogą się czuć 
komfortowo, spokojnie i bezpiecznie. Dotyczy 
to zarówno specjalnego wyposażenia dla 
dzieci w różnym wieku, jak i życzliwego podej-
ścia do małych 
gości. Obiekty, 
które spełniają 
kryteria danej 
edycji konkursu, 
otrzymują spe-
cjalne certyfikaty, 
które są ważne 

przez rok. W ciągu 9 lat oceniono 634 obiekty.  

 Należy zacząć od atrakcji. Pojęcie dość 
ogólne, ale jakże ważne. Trzeba liczyć się z 

tym, że pogoda nie 
zawsze będzie po na-
szej myśli. Wtedy przy-
datny będzie plac za-
baw w hotelu lub pobli-
żu czy pokój gier. W 
hotelach przyjaznych 
dla rodzin często orga-

nizowane są teatrzyki, występy klaunów, ro-
bótki ręczne które dziecko może później poka-
zać rodzicom. W takich typach rozrywki wspa-
niale sprawdzają się animatorki oraz opiekun-
ki które 
sprawdzają 
się idealnie 
p o d c z a s 
nieobecno-
ści rodzi-
ców, którzy 
też chcą 
mieć waka-

cje... 

 Kolejnym bardzo ważnym aspektem 
podróżowania z dziećmi jest pokój hotelo-
wy. Powinien on być dostosowany do 
dzieci w każdym wieku. Wiele hoteli oferu-
je szereg zabezpieczeń np. zatrzaski — 
plastikowe blokady, dzięki którym niemoż-
liwe jest przypadkowe zatrzaśnięcie szu-
f l a d  c z y  d r z w i  s z a f e k ,  

z a b e z p i e c z e n i a  n a  d r z w i a c h ,  

osłony na gniazdka elektryczne. 

 Powinniśmy też sprawdzić czy hotel 

dysponuje dodatkowym wyposażeniem takim 
jak wanienka, łóżeczko. Jeśli podróżujemy z 
młodszymi dziećmi przydatny w pokoju jest 

aneks ku-
chenny, po-
zwala jący 
przyg o to -
wać w każ-
dej chwili 
posiłku dla 
d z i e c k a . 
Kuchenka 

mikrofalowa i lodówka to must have w poko-
ju rodzinnym. Idealnym typem pokoju dla ro-
dzin jest pokój typu “Studio”. Jest w nim 
mnóstwo przestrzeni, jak i również wydzielo-
na przestrzeń do spania i codziennego użyt-

ku gdzie znajduje się kuchnia. 

 Restauracja hotelowa również jest bar-
dzo ważna. Przed wyborem hotelu powinni-
śmy dowiedzieć się, czy w hotelu są dostęp-

ne specjalne krzesełka  lub  menu stworzone 
specjalnie dla najmłodszych. W takim menu 
znajdzie-
my zdję-
cia sma-
k o w i c i e 
wygląda-
j ą c y c h 
dań któ-
rych żad-
ne dziecko się nie oprze. Ponadto porcje są 

odpowiednie dla maluchów 

HOTELE PRZYJAZNE RODZINIE  

AKTUALNOŚ CI  

 26 lutego uczniowie klasy trzeciej od-
wiedzili Zakład Karny w Szerokiej. Trzeciokla-

siści poznali ty-
powy dzień więź-
nia, jego rozkład 
dnia, ilość posił-
ków, obowiązki 
czy wygląd celi. 
Uczniowie brali 

udział również w prelekcji na temat narkoty-
ków i ich skutków. Zobaczyli również w jakich 
warunkach i za pomocą jakich pojazdów ska-
zani są transportowani, a także jak wygląda 

zakład karny z punk-
tu widzenia jego 
f u n k c j o n o w a n i a . 
Jednym słowem 
uczniowie mogli zo-
baczyć więzienie od 
środka.    

 Na początku 
roku klasy drugie od-
były miesięczną 
praktykę zawodową 
w hotelach. Najdalej 
naszych praktykan-

tów mogliśmy znaleźć w hotelu Quality Sys-
tem w Krakowie. Oddalony tylko 10 min od 
krakowskiego Starego Miasta. Naszych prak-
tykantów mogliśmy również spotkać w róż-
nych czę-
ściach Wisły 
np w 3-
g w i a z d k o -
wym hotelu 
‘Kotarz”.    
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ŚPORTOWA DWO JKA 

 

Co w sali piszczy? 
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Jak wiemy rodzina w życiu jest najważniejsza. Wyjątkowo  piękne jest to, gdy 

rodzinę łączy jakiś wspólny mianownik. W przypadku rodziny Szczęsnych ich 

duchowym pokrewieństwem  okazał się być sport, a konkretnie piłka nożna.   

 Maciej i Alicja Szczęsny mają dwójkę 
synów. Są nimi Wojciech Szczęsny oraz Jan 
Szczęsny. Mimo, ze po kilkunastu latach mał-
żeństwo się rozstało, rodzina nadal utrzymuje 

kontakt. 
 G ł o w a 
rodziny Maciej 
Szczęsny (ur. 
28  VI 1965.) 
był polskim pił-
karzem grają-

cym na pozycji bramkarza. Po zakończeniu 
kariery sportowej został trenerem oraz ko-
mentatorem. Jest byłym zawodnikiem klubu 
Legii Warszawa, Widzewa Łódź, Polonii War-
szawa oraz Wisły Kraków. To jedyny zawod-

nik, który zdobył mistrzostwo Polski z cztere-
ma różnymi klubami. Maciej był również za-
wodnikiem polskiej reprezentacji.  
 18 kwietnia 1990 roku przyszedł na 
świat jego następca Wojciech Szczęsny, który 
tak jak ojciec został bramkarzem. Dla Macieja 
było to spełnienie marzeń, ponieważ zawsze 
chciał mieć syna, który tak jak on, będzie robił 
karierę sportową.  
 Wojtek już 
jako młodzieniec 
grał dla Legii 
Warszawa, w 
wieku 15 lat po-
leciał z tym ze-
społem na obóz przygotowawczy na Cypr. W 

sezonie 2006/2007 przeszedł do Arsenalu, w 
którym początkowo grał w drużynie rezerw. 
Aktualnie gra dla Juventusu i jest jednym z 
lepszych bramkarzy na świecie. Występuje 
również w pol-
skiej reprezen-
tacji piłki noż-
nej. 
 Jan, star-
szy o trzy lata, 
nie zrobił tak 
wielkiej kariery, choć też jest bramkarzem. Ni-
czego nie żałuje. Zawsze wspomina, że upra-
wiał też tenis, gimnastykę akrobatyczną i ta-
niec towarzyski. W tym ostatnim zajął nawet 
szóste miejsce na mistrzostwach Polski.    

ŚPORTOWA RODZINA 

 W lutym tego roku odbyły się zimowe Igrzyska Olimpijskie w 
Pjongczangu. Zawodnicy startowali w 15 różnych konkurencjach, ta-
kich jak: biathlon, biegi narciarskie, curling, hokej na lodzie, kombi-
nacja norweska, łyżwiarstwo figurowe oraz szybkie, narciarstwo al-

pejskie i dowolne, saneczkarstwo, skele-
ton, skoki narciarskie czy snowboard. 
 Chwałę zdobywając złoty medal,  na 
dużej skoczni, przyniósł nam Kamil Stoch, 
który swoją formą i talentem rozgromił in-
nych skoczków m.in. Andreasa Wellingera i 

Roberta Johanssona. Polscy skocz-
kowie narciarscy zdobyli także brą-
zowy medal w konkursie drużyno-
wym na dużej skoczni w Pjongczan-
gu. Do zdobycia brązowego medalu 
przyczynili się: Maciej Kot, Stefan 
Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. 

  Sport jest ważnym elementem, który składa 
się na kondycję i zdrowie człowieka. Może rów-
nież jednoczyć, gdy uprawiamy go z bliskimi.  
 Jakie zalety ma jazda na rolkach? Jest to je-
den z najzdrowszych i najprzyjemniejszych sportów. 

Wzmacnia mięśnie 
nóg i pośladków, przyspiesza spalanie 
tkanki tłuszczowej, poprawia kondycję i 
zwiększa koordynację ruchową. Nordic 
walking to z kolei 
dobry sposób na 
wspólne spacery, 
utrzymanie spraw-

ności fizycznej i zwalczanie otyłości. Oprócz tych 
aktywności, możemy również grać w gry zespoło-
we takie jak siatkówka, koszykówka. Takie sporty uczą nas komunikacji 
oraz odpowiedniej komunikacji między członkami rodziny.   

 16 i 22 lutego uczniowie naszej szkoły 
udali się na wyjazd na narty do Wisły.  

Warunki były 
sprzyjające, słoń-
ce, lekki mrozik. 
Wyjazd zorgani-
zowali nauczycie-
le wychowania fi-
zycznego Iwona 
Cieśla, Agata 

Tucka-Marek oraz Dariusz Gruszczyk.   
  W naszej szkole 16 lutego odbyły się za-
wody miejskie piłki ręcznej dziewcząt. Zawod-
niczki pokazały najwyższy szczyt formy i poko-
nały wszystkich innych przeciwników, zajmując 

tym samym 
p i e r w s z e 
miejsce. Te-
r a z  n a 
dziewczyny 
czeka etap 
powiatowy. 

Trzymamy kciuki! 

 28 lutego w 
naszej szkole odbyły 
się Miejskie Zawody 
Koszykówki Chłop-
ców Szkół Ponad-
podstawowych. Do 
rywalizacji zgłosiły 

się trzy zespoły a turniej rozegrano systemem 
„każdy z każdym”. Nasi uczniowie zaprezento-
wali się bardzo dobrze, pewnie zwyciężając 
wszystkich swoich 
przeciwników  

 1 marca odby-

ły się Miejskie Zawo-
dy Piłki Ręcznej 
Chłopców. Repre-
zentacja Korfante-
go po bardzo dobrej grze i wygraniu trzech 
meczy zajęła II miejsce. W decydującym me-
czu przeciwnikiem naszej drużyny był ZS nr 6, 

który okazał się nieznacznie lepszy od nas.  

AKTUALNOŚ CI 

DRUZ YNA JAK... RODZINA ŚPORTOWE Z YCIE RODZINE 
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ŚZCZYPTA ROZRYWKI 

 

Dla rodziny i nie tylko... 
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 W Polsce powstało w ostatnich kilku 
latach wiele parków rozrywki. Każde takie 
miejsce stara się zapewnić atrakcje dla 
całej rodziny. Parki dbają też o nasze żo-
łądki (nie tylko dzięki karuzelom), gdyż w 
każdym z nich znajduje się mniejsza lub 
większa gastronomia, a często nawet duża 
restauracja. W wielu miejscach wstęp dla 
dzieci do lat 3-4 jest wolny. 

  Oto kilka przykładów polskich rodzin-
nych centrów rozrywkowych 

Śląskie Wesołe Miasteczko - najstarszy 
polski lunapark.  

To tu znajduje się ogromny diabelski młyn 
(Gwiazda Duża), z którego podziwiać można 

panoramę miasta oraz pierwszy polski roller-
coaster z podwójną pętlą, o wysokości 21 
metrów. Przejazd nim trwa około 1 min. 40 
sekund, przy prędkości 60 kilometrów na 
godzinę. Emocji dostarcza też kilkadziesiąt 
innych atrakcji, zarówno dla małych, jak i 

dużych odwiedzających. 

 Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska 

 Ten park to wizytówka Dolnego Śląska. 

Znajdują się tam 42 miniatury dolnośląskich 
zamków, pałaców i kościołów. Miniatury pre-
zentowane są zarówno na zewnątrz, jak i 
wewnątrz hali wystawowej. Pobyt w Parku 
umilają gościom przewodnicy, którzy opowia-
dają w siedmiu językach ciekawostki na temat 

rzeczywistych obiektów 

 JuraPark Krasiejów 

 Ten park to największy obiekt tego typu w 
Europie. Znajduje się tu ponad 250 figur dino-

zaurów. Tu można przeżyć podróż Tunelem 
Czasu. Na pokładzie "kapsuły czasu" można 
zobaczyć, jak powstawał Wszechświat. To 
jedyne tego typu kino na świecie. W parku 
znajduje się również lunapark, duży plac 
zabaw i inne atrakcje. Muzeum w Krasiejowie 
zasługuje na szczególną uwagę. Jest to jedy-
ne muzeum na świecie postawione nad czyn-
nym stanowiskiem paleontologicznym. Można 

je podziwiać przez szklaną podłogę. 

Energylandia w Zatorze  

Rodzinny park rozrywki otwarty 14 lipca 2014 

roku. To największy park rozrywki w Polsce o 
powierzchni ok. 26 ha. Jest podzielony na 
cztery strefy tematyczne: Bajkolandię,   Strefę 
Familijną, Ekstremalną oraz Strefę Widowi-
skową znajduje się łącznie ok. 80 atrakcji w 
tym 10 rollercoasterów, liczne karuzele i urzą-
dzenia ekstremalne, a także restauracje, 
bary, sklepy z pamiątkami oraz sceny, na 
których prezentowane są krótkie widowiska. 

„ŚATYRA W KRO TKICH MAJTECZKACH” 

Dominika Karolina 

 Taki tytuł nosiła 
specjalna rubryka w 
popularnym PRL-
owskim tygodniku 
"Kobieta i Życie". 
Ukazywały się tam 
najlepsze dialogi z 
życia najmłodszych, 
które bawiły rodziców 

do łez. 

A poniżej kilka history-
jek, które wyczytywałam 
jako mała dziewczynka 

z ostatnich stron gazet babci: 

 Kilkuletni chłopczyk, zachwycony po dniu 
spędzonym z babcią, mówi do taty: - Kiedy doro-
snę, ożenię się z babcią! - Nie możesz ożenić się z 
moją mamą - protestuje tata. - A Ty z moją mo-
głeś? - pyta urażony chłopczyk 

 Tata Kuby (klasa pierwsza) wrócił z podróży 
służbowej i przywiózł podarunek od klienta - dużą 
papugę. Mama nie jest zadowolona i od razu mówi, 
że to ptak taty, a ona umywa ręce, gasi światło i 
wychodzi z domu. Na drugi dzień w szkole Kuba 
dzieli się rewelacją z klasą i wychowawczynią: - 
Proszę pani, a mój tata ma wielkiego ptaka. Takie-
go... (tu chłopiec rozkłada ręce). A mama jak go 

widzi, to myje ręce, gasi światło i ucieka z domu!

Wojtuś jest uczony 
pacierza na dobranoc. 
Pewnego wieczora, 
gdy bardziej oczywi-
ście słucha niż powta-
rza, w momencie wy-
powiedzenia słów” I 
odpuść nam nasze 
winy, jako i my od-
puszczamy naszym 
winowajcom…”  szar-
pie mamę za rękaw i z 
przejęciem pyta: Ma-
musiu, a co to są te 
JAKOIMY???” 

 

Numer przy-

gotowały: 

Daria Karolina 

Weronika 

Martyna 

Wiktoria Aleksandra 

Natalia Natalia 


