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AKTUALNOŚCI
Działo się i dziać się będzie
5 czerwca br. w Domu
Zdrojowym miało miejsce
podsumowanie wyników
projektu „Rozkodujmy matematykę w naszym mieście”

27 kwietnia w Zespole Szkół Nr 2
miała miejsce uroczystość pożegnania klas maturalnych.

Uczestniczyła w niej Dyrekcja Szkoły, wychowawcy, nauczyciele i rodzice absolwentów. Nie zabrakło również zaproszonych gości: Przewodniczącej Rady Rodziców pani
Beaty Bielki – Chmury, Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju bryg. mgr inż. Wojciecha
Piechaczka, starszego kapitana Daniela Lebiody oraz doktora Łukasza Wróblewskiego
– kierownika katedry Zarządzanie i inżynierii
produkcji, byłego dziekana Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie.

Podczas uroczystości dyplom z
rąk Pani Prezydent Hetman
odebrał Franciszek Kropidłowski uczeń pierwszej klasy Szkoły Branżowej który zajął I miejsce w Miejskim Konkursie Matematycznym „Zawodowiec”

Uczeń klasy III b T Stanisław Korol zajął trzecie miejsce w Miejskim Konkursie
Wiedzy o Mieście i Regionie

organizowanym przez Zespół
Szkół Nr 3. Konkurs organizowany był dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a
temat przewodni w tym roku
brzmiał - "Zabytki architektury
Jastrzębia-Zdroju".

Do finału Klasówki Powstańczej
zakwalifikowało się 48 najlepszych, w tym
Aleksandra Piątkowska z klasy II a LO Test
był bardzo trudny, gdyż wymagał
szczegółowej wiedzy z zakresu powstań
śląskich i powstania wielkopolskiego
Ola znalazła w ścisłej czołówce zwycięzców
i zajęła szóste miejsce. Uczennica otrzymała
cenne nagrody rzeczowe, została też
zaproszona na wyjazd studyjny do Poznania

DZIEN OTWARTY
23 kwietnia gościliśmy w murach naszej szkoły
gimnazjalistów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół
gimnazjalnych. Wszystkim dziękujemy za przybycie i
zainteresowanie ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Nr 2.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej szkoły!

W dniach 1619 kwietnia
odbyła
się
akcja charytatywna
„Dzień Łasucha” na rzecz
dzieci z jastrzębskich ośrodków otaczających
opieką dzieci i młodzież. Pomysłodawczyniami były uczennice klasy I d Technikum - Zuzanna Kosik oraz Wiktoria
Melerska. Uczniowie 1 d T, 2cT i 3 d T
pod opieką nauczycieli przedmiotów
gastronomicznych upiekli i pięknie udekorowali ciasteczka, które trafiły do
podopiecznych Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju i do
Ochronki.

BEZPŁATNE KURSY DLA UCZNIÓW!
W roku szkolnym 2018/2019 145 uczniów naszej szkoły będzie miało możliwość uczestniczenia w działaniach pozwalających na zdobycie nowych kwalifikacji.
Wśród szkoleń znajdą się: kurs operatora
wózka widłowego, kurs prawa jazdy kategorii B, kurs rachunkowości oraz kadr i płac, kurs obsługi
kas fiskalnych, kurs wizażu oraz dietetyka, kurs doradztwa
edukacyjno – zawodowego.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską

145 lat temu urodził się Wojciech Korfanty.
20 kwietnia uczniowie klasy II a LO
przygotowali krótką uroczystość, w trakcie
której złożono kwiaty w holu szkoły, w
miejscu upamiętniającym wielkiego
polityka i dyktatora trzeciego powstania
śląskiego.

DZIEŃ FRANKOFONII
19 kwietnia
klasy I a
LO oraz I b
LO wzięły
udział
w
Dniu Frankofonii" w
nasz ej
szkole. Z tej okazji uczniowie obejrzeli i
wysłuchali prezentacji na temat obchodów
tego dnia w różnych krajach. Następnie
uczniowie obejrzeli film francuski. Spotkanie zakończyło się degustacją rogalików
francuskich.
19 i 20 kwietnia uczniowie klasy I b LO w ramach obchodów
Dnia Ziemi uczestniczyli w
sadzeniu drzew i krzewów
wokół szkoły.Fundatorem
sadzonek był Urząd Miasta
Jastrzębie - Zdrój. Łącznie
posadzono 73 nowe rośliny.
Organizatorem akcji była pani
Jolanta Wyciszczok. .

Przysłowia na czerwiec
Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje
Czerwiec się czerwieni - będzie dość w kieszeni.
Jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy mruży.
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TEMAT MIEŚIĄCA
Uczniowie i nauczyciele w europejskich projektach
PRZYŚTANEK PORTUGALIA - ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE
Projekt skierowany jest do klas I
i II Technikum o profilach ekonomicznym, hotelarskim, logistycznym oraz
gastronomicznym. Organizacją partnerską jest portugalska firma "Casa da
Educacao" z siedzibą w Lizbonie.
Projekt obejmować będzie okres 15
miesięcy, a jego elementem kulminacyjnym będzie wyjazd 40 uczniów na dwutygodniowe staże zagraniczne. Praktyki
zaplanowane są na marzec i kwiecień
2019 roku.
Projekt ma za zadanie zaoferować uczniom nowe możliwości
zdobywania doświadczenia zawodowego, zwiększyć motywację,
samodzielność i odpowiedzi al ność
praktykantów, jak
i również wzmocnić ich wiedzę w
zakresie przedsiębiorczości.
Dla uczniów
kształcących się w
zawodzie technik
ekonomista odbędą się staże
w firmie szkoleniowej, gdzie zdobędą

Lizbona o zmierzchu

umiejętność redagowania i analizy anglojęzycznej dokumentacji oraz wykorzystywania programów
komputerowych
usprawniających
pracę w firmie.
Uczniowie klas
logistycznych będą
szkolić się u pracodawców dzięki czemu
poznają zasady funkcjonowania magazynów i nauczą się
organizować przepływ towarów i usług.

stołów i techniki obsługi gości.
Kryteriami rekrutacji są oceny końcoworoczne z przedmiotów zawodowych,
języka angielskiego, opinia wychowawcy,
frekwencja, a także sytuacja ekonomiczna uczniów.
P r o - Jupiter Lisboa Hotel Restaurant
jekt zakłada wzbogacenie
portfolio
uczniów o
certyfikat
Europass
Mobilność, Paszporty Językowe, certyfikaty
organizacji wysyłającej i partnerskiej,
zaświadczenia pracodawców.
Oprócz korzyści dla samych
uczniów, zyskujemy pewność, że Zespół Szkół Nr 2
to nowoczesna placówka
propagująca europejską mobilność zawodową.

Hotelarze i technicy żywienia i usług
gastronomicznych
odbędą staże w li- HOTEL TRAVEL PARK LISBOA***
zbońskich restauracjach i hotelach. Poznają także tajniki
kuchni portugalskiej, sposoby aranżacji

Natalia Borsuk

Projekt współfinansowany
w ramach programu Unii
Europejskiej Erasmus+

AKTYWNOŚC. ROZWOJ. ZAANGAZOWANIE. MOBILNOŚC KADRY EDUKACJI ŚZKOLNEJ
w kursach języka angielskiego, niemieckiego 3. Promowanie różnorodności językowej
oraz hiszpańskiego. Będą to zarówno szkole- i świadomości międzykulturowej
nia metodyczno-językowe, CLIL- kurs zinte- 4. Zwalczanie niepowodzeń w edukacji
growanego kształcenia przedmiotowo- 5. Promowanie uczenia się przez całe życie
językowego, jak i języka ogólnego na różnych
poziomach. Będą się one odbywać w Wielkiej 6. Zachęcenie do kontynuowania nauki
Brytanii, Niemczech, Irlandii, Hiszpanii oraz uczniów ZS2
7. Wprowadzanie nowych metod nauczania
Uczestnicy mobilności podczas 19 na Malcie.
8. Zwiększenie wykorzystania technologii
WYBRANE CELE PROJEKTU
miesięcy trwania projektu wezmą udział
cyfrowych
1. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności
9. Wzmocnienie wymiaru europejskiego
pracowników
2. Poszerzenie kompetencji językowych nau- Szkoły i jej międzynarodowego zasięgu
czycieli

11 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2
weźmie udział w projekcie Aktywność.
Rozwój. Zaangażowanie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach
Programu Erasmus+ w Akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Projekt współfinansowany w ramach
programu Unii Europejskiej
Erasmus+
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TO NAŚ OBCHODZI
Czyli w jastrzębskie autorytety historyczne, moralne... i nie tylko
Każdy człowiek, wierny wyznawanym przez siebie wartościom, niezależnie od statusu społecznego, czy pochodzenia może stać się autorytetem dla młodych czy starszych. Oto kilka przykładów osób, które mogą być
mentorami dla nas, a pochodzą z najbliższych okolic.

HENRYK ŚŁAWIK

DOMINIK ZDZIEBŁO

Uczestnik wszystkich powstań śląskich, działacz
związkowy. W trakcie II wojny światowej, pomógł ocalić
przed zagładą około 30 tysięcy polskich uchodźców, w
tym pięć tysięcy Żydów. Mógł uciec. Miał trzy paszporty,
ale do końca pomagał rodakom. Zapłacił najwyższą cenę.

„Kordian”, w czasach wojny dowódca „Żelbetu”, największego zgrupowania AK na południu Polski. Po wojnie aresztowany, przesłuchiwany i torturowany przez komunistyczne władze
jako ten, który „usiłował przemocą obalić ustrój”
Urodził się 31 lipca 1914 w Jastrzębiu
-Zdroju. Szkołę podstawową ukończył w Jastrzębiu, gimnazjum w Żorach, a maturę
zdał w Rybniku. Miejscem jego studiów był
Kraków, gdzie od 1933 r. na Akademii Handlowej z powodzeniem studiował aż na
trzech kierunkach. Dodatkowo pracował zawodowo, działał też w samorządzie studenckim.
W sierpniu 1939 został zmobilizowany. W październiku trafił do niemieckiej niewoli, z której uciekł. W Krakowie był jednym
z twórców silnej organizacji konspiracyjnej,
a potem oddziału AK liczącego ok. 5000 żołnierzy, który działał do końca wojny
Po 1945r. był wielokrotnie prześladowany przez funkcjonariuszy
UB. 2 lutego 1949 r został aresztowany w Katowicach, i przewieziony do
aresztu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Przez cztery lata był
przesłuchiwany oraz torturowany psychicznie i fizycznie. 7 XII 1953r. Sąd
Wojskowy skazał go na 13 lat więzienia. W 1956r po interwencjach
obrońcy został zwolniony z więzienia. Wrócił do Katowic, gdzie krótko
pracował jako urzędnik. Z żołnierza pozostał wrak człowieka utrzymujący się z renty inwalidzkiej… Zmarł 13 I 1962 roku w Katowicach.

JERZY CNOTA

KAMIL GLIK

Podobno został aktorem przez
przypadek. W teatrze studenckim zastąpił kolegę, który musiał jechać na pogrzeb. Potem była Piwnica pod Baranami, gdzie poznał Wiesława Dymnego,
który przedstawił go Kutzowi. A potem
już „Sól ziemi czarnej” i „Janosik”
Aktor urodził się 17 października 1942
w Jastrzębiu-Zdroju. Ukończył III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie, filologię rosyjską w Krakowie, a następnie
w 1972 roku eksternistycznie Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w
Warszawie. Jego pasją były sport (był piłkarzem i
lekkoatletą) oraz motocykle. Miał nawet szansę
występować w Ruchu Chorzów
Na ekranie kina zadebiutował w 1969 w
filmie ''Sól ziemi czarnej''. W swoim dorobku miał
ponad 60 ról filmowych i serialowych. Zagrał innymi w takich ekranizacjach, jak Janosik, Ogniem i
mieczem serialach M jak Miłość i Świat według
kiepskich. Nigdy nie założył rodziny, podobno nie
miał szczęścia do kobiet. W 2009 roku otrzymał
Nagrodę w dziedzinie kultury. Pod koniec życia
wrócił na Śląsk. Zmarł 10 XI 2016 w Katowicach

4 VI trener Nawałka powołał kadrę na
mundial 2018. Kamil
Glik został powołany
jako jeden z obrońców,
ale z powodu jego kontuzji, trener wyznaczył
ewentualnego zastępcę. I zaczęła się burza...
Kamil Glik urodzony 3 lutego 1988 r. w Jastrzębiu-Zdroju to postać niezmiernie znana
w gronie fanów piłki nożnej, reprezentant narodowej kadry Polski oraz
klub AS Monaco. Gra na pozycji obrońcy.
Pierwsze piłkarskie próby podejmował najpierw na placyku
przy jego bloku na jastrzębskim osiedlu Przyjaźń, potem w MOSiR Jastrzębie i Wodzisławskiej Szkole Piłkarskiej. Grał w Silesii Lubomia, UD
Horadada, trzecim zespole Realu Madryt, włoskim Torino Piaście Gliwice, a od 2016 w AS Monaco. Do gry w seniorskiej w reprezentacji Polski został powołany po raz pierwszy przez Franciszka Smudę w 2009r.
W 2016 reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Europy.
Kamil wielokrotnie wspominał w rozmowach, że dzięki swojej
ciężkiej pracy i treningach zrealizował swoje marzenia. Dla niejednego
chłopaka jest autorytetem, bo pomimo tego, że nie grał na początku w
najlepszych klubach sportowych, spełnił swoje marzenia. Wiktoria Kamejsza

Urodził się 16 VII 1894 w Szerokiej. Rodziców, drobnych gospodarzy wiejskich, nie było stać na edukację syna, ukończył więc tylko szkołę
powszechną. Dzięki samokształceniu osiągnął wiele na polu dziennikarskim i politycznym. Tak zapamiętała go córka Krysia: „Dużo wymagał, od siebie zresztą też. Wykorzystywał każdą wolną chwilę, by mi
coś przekazać, czegoś mnie nauczyć. (…) Nawet na spacerze po
parku Kościuszki mnie, siedmioośmioletnią dziewczynkę, traktował
jak partnera”
We wrześniu 1939 na Węgrzech stanął na czele Komitetu ds.
Opieki nad Uchodźcami Polskimi. Henryk Organizował pomoc dla internowanych wojskowych i uchodźców. Pomagał w wyjazdach na Zachód.
Wystawiał dokumenty, dzięki którym wielu Polakom i Żydom uratował
życie. Pomagał też ratować żydowskie dzieci. W lipcu 1944 r. aresztowano go. 23 VIII o 15.00 wraz z grupą współpracowników został powieszony w obozie w Matthausen. W 1990 r. został uhonorowany tytułem
Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata przez Instytut Jad Waszem.
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FOTOREPORTAZ
Młodzi—Seniorom w ramach 6 Jastrzębskich Dni Seniora
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WYWIAD Z BELFREM
Monika Goik - nauczyciel geografii

BELFER W PIGUŁCE
Data urodzenia – 21.04.1978r
Miejsce urodzenia - Wąbrzeźno (kujawsko-pomorskie)
Ulubiona ksiązka – uwielbiam książki W. Cejrowskiego
i M. Czubaszek (za ich humor)
Głowna zaleta – nie mnie to oceniać
Staż pracy - 15lat

Muzyczny ideał - Adele, Urszula, Ryszard Rynkowski.
„Dżem”, Stare Dobre Małżeństwo, H2O i Perfect
Ulubione danie – generalnie uwielbiam słodycze, a
poza tym pierogi z kapustą i grzybami
Największe marzenie - Bardzo chciałabym kiedyś na
własną rękę pojechać do Meksyku, Indii i Argentyny.

Co Pani uważa za swój największy wychodzę z założenia, że każdy z nas jest
„tylko” człowiekiem, który się myli…
sukces zawodowy?
Fakt, że lubię swoją pracę. Jak na razie cie- Co Panią denerwuje w pracy nauczyszę się, że mogę iść do pracy gdzie spotykam ciela?
mnóstwo
ciekawych
ludzi o różnych charakterach.
Poza tym
lubię geografię. Uważam, że jest
b a r d z o
„życiowym”
przedmiotem i tak staram się do tego podchodzić.

Papierkowa robota. Niestety
nie lubię również oceniać
uczniów.

Może nam Pani zdradzić
jakiś sekrecik? Coś o
czym mało kto wie?

Bardzo lubię szyć. Niestety nie
mam na to czasu ale niemalże
wszystkie spódnice i sukienki,
które noszę, sama szyję.

Lubiła się Pani uczyć?
Czego najbardziej, a czego najCzy uczniowie doceniają Pani pracę? mniej?
Wydaje mi się, że tak. Generalnie na co dzień
spotykam się z życzliwością ze strony młodzieży, z którą pracuję. Zawsze znajdują się
osoby chętne do współpracy zarówno na
lekcjach jak i podczas konkursów, olimpiad,
wycieczek czy w przygotowaniu innych imprez szkolnych. Cieszę się kiedy absolwenci
mnie odwiedzają i wówczas śmiejemy się i
wspominamy różne „wpadki”. Niektórzy od
wielu lat przysyłają życzenia… To bardzo
miłe

Generalnie nauka mi nie
przeszkadzała. Lubiłam
geografię, matematykę,
fizykę, informatykę. Niestety
szału nie było z historią i
językami obcymi.

„palącym” problemie jakim
jest zanieczyszczenie powietrza. Niestety
coraz bardziej
poddajemy antropopresji środowisko, w którym
żyjemy
zapominając o
tym, że jesteśmy jego częścią. Jeśli zatem zniszczymy środowisko to
tak naprawdę zniszczymy samych siebie.
Stąd właśnie mój pomysł na ten projekt. Im
większa świadomość wśród nas tym mam
nadzieję więcej działań i zachowań proekologicznych. A powiem szczerze, pojawiło się parę świetnych rozwiązań…

Czy jest Pani zadowolona z efektu?

Gdyby nie została Pani
nauczycielką to... ?

Pracowałabym prawdopodobnie w turystyce
albo na stacji meteoroloNa jakie zachowania uczniów Pani gicznej lub w terenie przy
nie pozwala a jakie toleruje?
pomiarach geodezyjnych.
Bardzo drażnią mnie wulgaryzmy, brak empa- Kiedyś myślałam również
tii i ignorancja. Staram się zawsze reagować o architekturze.
na takie sytuacje. Praca z młodzieżą przesu- I jeszcze dwa pytanka do projektu,
nęła mi bardzo granice tolerancji… Zresztą

którego efekty od kilku miesięcy
widoczne
są w szkole.
Skąd
pomysł
na
ekologię?
To moja branża.
Bardzo
głośno dzisiaj
mówi się o

Tak i to bardzo. Wystarczyło
zarzucić temat. W krótkim
czasie pojawiały się wykonane przez młodzież kolejne
kreacje (sukienki) wykonane
z surowców wtórnych. Fantastyczne! Co ciekawe w projekt włączyły się nie tylko
dziewczyny ale także chłopcy. Przez ponad miesiąc ekokreacje mogliśmy podziwiać
na wystawie w holu szkoły.
Ponadto powstało kilkanaście prac konkursowych poświęconych problemom antropopresji
w środowisku.
Do konkursu ekologicznego, który został
przeprowadzony w naszej szkole zgłosiło się
tylu chętnych uczniów, że był problem aby
zmieścili się w dwóch salach. To oznacza, że
młodzież jest jednak zainteresowana problemami ekologicznymi.
Rozmawiały K. Sujkowska i w. Hanak. Zdjęcia
pochodzą z domowego archiwum Pani Goik
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TAK OGOLNIE...
...i nieco na sportowo
Autorytet jest to osoba bądź grupa
osób , która cieszy się uznaniem w społeczeństwie, posiada wartości jak i cele życiowe, potrafi sobie świetnie radzić w trudnych sytuacjach. Jest to osoba którą podziwiamy i z pełną świadomością możemy
się na niej wzorować.

AUTORYTETY

Z autorytetem wiążą się również symbole. Kojarzone z autorytetem wywołują uległość nawet wobec osoby, która nie jest rzeczywistym autorytetem. Zaliczamy do nich:
*1. Ubiór. Autorytety w odpowiedni sposób
wyglądają. Sędziowie mają togi, papież posiada swoje szaty.
padkowych osób i kazał im wykonywać różne
czynności (np. "proszę podejść do tej pani
*2. Wielkość ciała
przy aucie i rozmienić jej pieniądze, ponieważ
*3. Tytuły
nie ma na parkomat"). Gdy był ubrany w mundur, ulegało mu znacznie więcej osób, niż gdy
CIEKAWOSTKI: wykonano eksperyment,
podczas którego badacz podchodził do przy- był ubrany jak zwyczajny przechodzień.

Duży wpływ odgrywa również elegancki
ubiór, co potwierdza przeprowadzony eksperyment podczas którego badacz stawał w
tłumie przechodniów na skrzyżowaniu, czekających na zielone światło. W pewnym momencie wchodził na jezdnię, mimo że świeciło
się światło czerwone. Gdy był ubrany elegancko (trzyczęściowy garnitur, teczka, krawat) więcej osób szło w jego ślady niż gdy był
ubrany "zwyczajnie".
Co wskazuje na to , że ktoś jest naszym
autorytetem?
Jest wiele czynników, które na to wskazują , ale to my sami musimy poczuć swego
rodzaju więź z autorytetem. Musimy czuć , że
jego zachowanie jest słuszne, że sami chcemy tak postępować. Autorytetem nie musi być
osoba, która jest znana, może nim być nasz
kolega z ławki, rodzice itd.
Daria Kochalska

ŚPORTOWY AUTORYTET

ŚPORTOWY ANTYAUTORYTET

Do sportowych autorytetów z pewnością możemy zaliczyć Roberta Lewandowskiego,
polskiego piłkarza występującego na pozycji napastnika w
niemieckim klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji
Polski. Jest Członkiem Klubu
Wybitnego Reprezentanta, uczestnikiem Mistrzostw Europy 2012 i
2016. Piłkarz znajduje się w dziesiątce najlepszych strzelców w
historii Ligi Mistrzów. Ponadto potrafi zadbać o wizerunek, jest
biznesmenem, dobrym mężem i ojcem, a to w dzisiejszych czasach jest ważnym „składnikiem” autorytetu.

Do upadków autorytetów sportowych zdecydowanie zaliczyć
możemy osoby, które w jakiś sposób próbowały zwiększyć swoje
szanse na wygraną w sposób niesprawiedliwy lub zakazany Do tej
grupy zaliczany jest np. Lance Armstrong-amerykański były kolarz
szosowy. 24 sierpnia 2012 roku został wykluczony z zawodów z mocą
wsteczną od 1 sierpnia 1998 roku i dożywotnio zdyskwalifikowany
przez Amerykańską Agencję Antydopingową za stosowanie niedozwolonych środków dopingujących oraz niedozw olo nyc h zab iegó w, taki ch
jak transfuzje krwi. W konsekwencji został ponadto pozbawiony wszystkich
zwycięstw w Tour de France.
Karolina Pressel

AKTUALNOŚCI

W marcu 2018 roku na krytej
pływalni „Akwarium” w RybnikuBoguszowicach odbyła się XII Licealiada Pływacka Szkół Ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięli
udział uczniowie ze szkół z Powiatu
Rybnickiego, Wodzisławia Śląskie-

go, Powiatu Wodzisławskiego,
Żor, Knurowa, Jastrzębia
-Zdroju i Raciborza. Nasi
zawodnicy „wypływali” 6
miejsce
26 IV w ZS nr 6
odbyły się Miejskie Zawody Streetballa Chłopców Szkół Ponadpodstawowych. Podobnie jak w Miejskich
Zawodach Koszykówki Chłopców i
tym razem nasz team okazał się
najlepszy nie dając szans drużynom ZS nr 1 i ZS nr 6.
20.03.2018 r. w Wodzisławiu Śląskim odbyły się Rejonowe Zawody Koszykówki Chłopców Szkół Ponadpodstawowych.
Nasi uczniowie rozegrali dobre
spotkanie z drużyną ZSE z Wodzisławia Śląskiego, ale musieli

u zn a ć
w y ż szość
przeciwnika.
Nasze
piłkarki
ręczne
po wygraniu
zawodów miejskich i rejonowych
dostały się do półfinałów wojewódzkich, gdzie po trudnych meczach
zajęły 4 miejsce. Impreza rozegrała
się 9 kwietnia. Szczególne gratula-

cje należą się A. Damazyn i M.
Serwotce za reprezentowanie
Szkoły przez 4 lata
Reprezentacja Zespołu Szkół Nr 2
w piłce
siatkow e j
chłopców w
d n i u
wzięła
udział w
półfinałach wojewódzkich w Żorach. Nasi zawodnicy po rozegraniu
dwóch meczy z przedstawicielami
szkół z Raciborza, Żywca i
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żorach uzyskali zaszczytne 3 miejsce.
Reprezentacja Szkoły
zajęła 3 miejsce w rozgrywkach
miejskich piłki plażowej
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ŚTREFA LOGIŚTYKI I EKONOMII
Autorytet ekonomiczny vs. logistyczny

LEŚZEK BALCEROWICZ

WOJCIECH PAPROCKI

Jego wpływu na życie każdego z nas
przecenić nie sposób. Jako wicepremier i
minister finansów w dwóch rządach wprowadzał w Polsce instytucje wolnego rynku i kluczowe reformy. Był też najbardziej niezależnym prezesem NBP w jego historii.
Takiej siły nie ma żaden inny „były” minister.
Ani Grzegorz Kołodko, ani Jerzy Hausner, ani Zyta
Gilowska. Jakie są tego powody?
Przede wszystkim prof. Balcerowicz jest człowiekiem wykształconym. Ekonomista z licznymi tytułami, ukończył studia na Wydziale
Handlu Zagranicznego w SGH w
Warszawie, zdobył dyplom MBA na
uniwersytecie St. John’s w Nowym
Jorku, odbywał staże na najlepszych uczelniach na świecie. Znany jest i doceniany na całym świecie m.in. za liczne zajęcia, które
prowadził ze studentami w Indiach, Japonii, Belgii czy Szwecji.
Po wtóre prof. Balcerowicz jest człowiekiem odważnym. W 1989
roku, mimo oporów społeczeństwa, zajął się naprawą sytuacji gospodarczej w postkomunistycznej Polsce, wprowadzając zmiany, nazwane
później tzw. planem Balcerowicza. Wskutek jego działań hiperinflacja
zmniejszyła się, urealniono kurs złotego, zreformowano bankowość.
Rozwój planu zaowocował rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
i miał realny wpływ na każdego Polaka.
Mimo upływu lat, z jego głosem liczą się ekonomiści, publicyści i
politycy, niezależnie od wieku czy opcji politycznej
(Natalia Chmiel)

W logistyce, jak i w wielu innych
dziedzinach, jest wiele autorytetów. Jednym z największych mentorów dla branży
TLS w Polsce jest profesor Wojciech Paprocki.
Urodził się 17.04.1956 r. w Warszawie,
tam też kończył liceum i studia wyższe na
kierunku ekonomika i organizacja transportu
na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGH.
Mówi w czterech obcych językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.
Zajmuje się naukowo i praktycznie zarówno żeglugą śródlądową, transportem drogowym, kolejowym, jak i lotniczym. Fascynują go przemiany logistyczne i ekonomiczne w związku z cyfryzacją, e-mobilnością i rozwojem nowoczesnych technologii. Jest
autorem lub współautorem około 50 książek z zakresu nowej ekonomii, transportu i logistyki
oraz dziesiątków artykułów z
nimi związanych. W 2016 r
otrzymał za swą pracą naukową Medal Komisji Edukacji
Narodowej.
Prof. Paprocki odnosi
również sukcesy na polu
biznesu logistycznego. Był
członkiem Rad Nadzorczych
PKP Cargo, prezes zarządu ET Logistik w Warszawie i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. w Gdyni
zajmującą się transportem krajowym i międzynarodowym.
Bez wątpienia jest on autorytetem logistycznym.

26 III 2018 uczniowie klasy ekonomicznej wzięli udział
w kolejnej edycji
Ogólnopolskiego
Dnia Przedsiębiorczości. Mieli możliwość odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne, zapoznania się z
organizacją i zarządzaniem firmą.
Tego samego dnia w auli UE w Rybniku odbył się II
etap Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej
- Start do własnego biznesu. Tematem przewodnim
tegorocznej edycji
był "e-biznes dziś i jutro". Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas ekonomicznych: Zaprezentowali pomysł na internetowy sklep ze
zdrową żywnością „Frutek” oraz inicjatywę sklepu charity shop, łączącego działalność gospodarczą i charytatywną.

AKTUALNOŚCI
Błażej Aleksandrzak kl. IV c T zajął 19
miejsce wśród
najlepszych
młodych logistyków w Polsce w
VIII Ogólnopolskim Konkursie
Wiedzy Logistycznej, który
odbył 8 marca 2018 roku w Dąbrowie Górniczej.
Organizatorem Konkursu była WSB
6 IV miał miejsce trzeci z zaplanowanych wyjazdów uczniów klas logistycznych
na śląskie uczelnie w celu zdobycia informacji
o możliwości kształcenia w swoim zawodzie na
poziomie wyższym. Tym razem odwiedziliśmy
progi WSB w Dąbrowie Górniczej. Uczniowie
zapoznali się z ofertą uczelni oraz wzięli
udział w trzech
warsztatach tematycznych.
Akademia

WSB przyznała najlepszemu Absolwentowi
ZS Nr 2 „Złoty Indeks WSB”, uprawniający do
bezpłatnych studiów stacjonarnych, rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019.
Otrzymał go Alex Carbogno-Barnabe z IV C T.
15
maja
2018 r. klasy III b
i c T udały się
autokarem
do
Żywca, by zwiedzić Arcyksiążęcy
Browar w Żywcu. W trakcie wizyty studyjnej
młodzież zapoznała się z historią browarnictwa
na Podbeskidziu oraz nowoczesnymi technologiami wyrobu piwa
19 kwietnia
Martyna Gatner
wzięła udział w
konkursie CSR
(Społeczna odpowiedzialność biznesu). Była jednym z trzech przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych, resztę uczestników konkursu stanowili
studenci Uniwersytetu Ekonomicznego.
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KULINARNY...
autorytet czy... celebryta?
Przed wiekami byli częścią towarzy- Michel Moran
skiej elity. W czasach PRL kojarzeni z nieMichel Moran to francuski restaurator i
chlujstwem oraz z nudną i mało smaczną
mistrz kuchni pochodzenia hiszpańskiego.
kuchnią. Dziś stali się celebrytami ciesząProwadzi programy kulicymi się społecznym uznaniem. Mowa
narne jest jurorem poloczywiście o kucharzach.
skiej edycji MasterChef i
Magdalena Gessler
MasterChef Junior emitowanej w TVN. Od 2004
Gdy pomyślijest właścicielem i szemy o chyba najbardziej znanej osobie fem kuchni restauracji Bistro de Paris, mieszczącej się w budynku warpolskiej gastronoszawskiej Opery Narodowej, która otrzymała
mii - Magdzie Gessler z pewnością rekomendacje od Michelina w 2012 roku. W
2013 roku wydał swoją książkę kucharską
nasunie nam się słowo ,,celebryta ". Znana z
wydawania piskliwych dźwięków i rzucania szeroko recenzowaną w portalach internetowych W 2006 roku został wyróżniony francutalerzami w programach kulinarnych jest jedskim odznaczeniem narodowym Ordre du
nakże niekwestionowanym autorytetem kulinarnym. Ma kilka restauracji, od 6 marca 2010 Mérite Agricole, przyznanym przez ministra
rolnictwa Dominique’a Bussereau Na stałe
prowadzi program ,,Kuchenne rewolucje", jest
jurorką programu Masterchef i MasterChef ju- mieszka w Polsce. Jest cenionym kucharzem.

wie. Jest absolwentem Wydziału Nauki o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Karierę profesjonalną rozpoczął w Hotelu Jan III Sobieski w
Warszawie. W latach 1997–2008 pracował
w Hotelu Bristol, gdzie dwa lata był szefem
kuchni
W 2003 wygrał trzymiesięczny casting, w którym wzięło łącznie ponad 100
kandydatów i poprowadził w TVP1 kulinarny program „Kuchnia z Okrasą” Od października 2012 prowadzi
program „Okrasa łamie
przepisy” w TVP1. Jest jednym z założycieli Fundacji
Klubu Szefów Kuchni, której celem jest propagowanie kultury stołu w Polsce i
poza jej granicami, i szefem kuchni w restauracji
„Platter” by Karol Okrasa.

Jak widać, w tej branży ważne są
nior. Nie każdy też wie, że ukończyła malar- Karol Okrasa
przede wszystkim umiejętności i wiedza,
stwo na ASP w Madrycie i biegle mówi w języUkończył Technikum Gastronomicznokach: hiszpańskim, niemieckim, włoskim, zna
Hotelarskie im E. Pijanowskiego w Warsza- a sukces medialny jest jedynie ich konseteż język angielski i portugalski.
kwencją
Dominika Tosta

AKTUALNOŚCI

7 VI nasza reprezentacja
zdobyła 3 miejsce w śląskim
przeglądzie zawodów 2018!
Zadaniem konkursowym było
przygotowanie stoiska prezentującego umiejętności uczniów wraz z
pokazami tych umiejętności.
Uczennice Korfantego - Martyna Cięciała, Alicja Młynarczuk,
Wiktoria Sak z klasy 1 dT zaprezentowały bezę z aquafaby (płynu z
ciecierzycy), sushi z mango, awokado, łososiem i szparagami, pierogi ze szpinakiem
i fetą. Wcześniej
nakręcono filmik
„Zdrowe żywienie to zdrowe
pokolenie” Powstał on przy
udziale klas ga-

stronomicznych (klasy 1dT,
2cT, 3dT, 2AZS) z pomocą
nauczycieli przedmiotów
zawodowych. Konkurs był
elementem Festiwalu Zawodów zorganizowanym
przez KO w Katowicach, lokalną Izbę Rzemieślniczą oraz Centrum Edukacji w Koszęcinie. Nagranie i montaż filmu to dzieło Daniela
Błatonia z 2a LO.

składników.
Każdy
z
nich
miał
okazje przygotować
swój własny
deser. Warsztaty przygotował kompleks ,,Dąbrówka" a mistrzami
kuchni byli absolwenci ZS2. Wcześniej odbyły się również warsztaty
„Warzywa i owoce, jak je najlepiej
25 IV 2018 roku młodzież połączyć z mięsem czerwonym”.

„Korfantego” i zaprzyjaźnionej
szkoły w Silherovicach uczestniczyła w warsztatach
„Produkcja lodów naturalnych”.
Był to piąty warsztat w projekcie
transgranicznym „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL
pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy”. 20 uczestników poznało proces produkcji lodów naturalnych
z truskawek, maślanki i wielu innych ciekawych

17
IV uczniowie
II klasy
Branżow e j
Szkoły
kształcący się w zawodzie kucharz, uczestniczyli w spotkaniu z właścicielami Trattoria
"Włoskie Klimaty" w Wodzisławiu Śląskim.
Pan Jarosław Antonik – znawca
kuchni włoskiej i równocześnie szef
kuchni - w ciekawy sposób przedstawił zalety kuchni włoskiej

W ogólnopolskim konkursie Kulinarny Talent Sowy III
miejsce zdobyła nasza uczennica Iwona Rajwa. Konkurs odbył
s i ę w C e n tr u m T ar g o w o Kongresowym w Warszawie, podczas 22. Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro
2018. W jury zasiadały gwiazdy telewizji m.in Rafał Maserak, Filip
Chajzer
oraz jury
profesjon a ln e
m.in Kurt
Scheller
a imprezę
prowadził
Krzysztof
Ibisz
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HOTELARŚKIE...
...autorytety
Cezar Ritz

Conrad Hilton

Urodzony w Szwajcarii w alpejskiej wiosce, pochodził z chłopskiej rodziny utrzymującej się z pasterstwa.
Zaczynał jako kelner w
różnych hotelach. Miał
duży urok osobisty, a
mimo to jeden z jego
pracodawców stwierdził, że nie nadaje się
do pracy w branży.

Szcześciolatek bez ojca, który na właUrodzony w San Antonio, w stanie Nowy Meksyk. Zaczął pracować w wieku 13 lat. sna odpowiedzialność podjął się pracy sprzeNajpierw był sprzedawcą w niedużym sklepie dawania gazet, podczas której sam o mało co
nie stracił życia. W wieku 17 lat kupił za pożyojca, gdzie nauczył się kilku języków.
czone pieniądze maszynę do robienia popcorW czasie światowego kryzysu Conrad nu, a z dochodów, jakie przyniosła, zdołał
zaproponował zauzbierać na nowy dom oraz automaty do gry
łożenie rodzinnew bilard. Za zyski z tej działalności otworzył
go pensjonatu.
przedsiębiorstwo budowlane.
Pomysł został zaPo podróży z rodziną, załamany warunakceptowany i niekami panującymi w amerykańskich hotelach
długo po tym dziazdecydował, że Ameryce potrzebne są czyste,
łalność ta stała się
wygodne miejsca noclegowe z klimatyzacją.
bardzo popularna.
Chciał załoW 1919 roku za
żyć markę,
pożyczone pieniąktórej ludzie
dze Conrad kupił
mogli zauswój pierwszy hotel “Mobley”. Po czterdziestu czterech latach fać. Stworzył
on komputemiał ich już sześćdziesiąt.
rowy system
Hilton cechował się ogromną intuicją. rezerwacji,
Dzięki niej kupił upadajacy hotel w Dal- jego hotele
las i Melba Forth Worth sprawiając, ze zmieniły amerykańską kulturę podróżowania i
dzisiaj stały się dobrze prosperującymi zrewolucjonizowały przemysł hotelarski, twoobiektami. Hilton większość swojego bo- rząc “dom poza domem”.
gactwa zapisał stworzonej przez siebie
Wilson jest symbolem człowieka który
fundacji charytatywnej.
nigdy się nie poddaje Martyna Szuścik

Przez kolejne lata pracował w różnych
kurortach na terenie Europy, zarządzając nimi. Wkrótce otworzył też swoje pierwsze hotele m.in w Cannes.
Jego nazwisko stało się synonimem gościnności i luksusu. Ritz uparcie dążył do celu,
mimo braku wiary w jego umiejętności. Jego
hotele kojarzą się z wygoda, elegancja i luksusem. Nazywany jest “Królem hotelarzy, hotelarzem królów”.

Charles Kemmons Wilson

AKTUALNOŚCI
Hotelarze z klasy drugiej w ramach
wycieczki przedmiotowej zwiedzili dwa hotele w Wiśle.
Pierwszym z nich był Karolowy Dwór usytuowany w jednym z wiślańskich zboczy, z którego rozpościera się malowniczy, widok na dolinę Wisły. Obiekt posiada 17 pokoi, a także salę
biesiadną na 300 osób, saunę oraz jacuzzi. Drugim obiektem zwiedzanym przez uczniów był
Hotel Gołębiewski, który posiada 553 pokoje, w
tym luksusowe apartamenty z
których
roztacza
się niepowtarza ln y
widok na
zakątki Beskidu Śląskiego.

Jako, że zbliżają się upragnione wakacje warto przypomnieć o całorocznej
pracy hotelarzy naszej Szkoły.
Stanowią oni zaplecze każdego wydarzenia odbywającego się w murach Zespołu Szkół
nr 2 i poza nimi. To dzięki uczniom klas hotelarskich i ich opiekunom na stołach goszczą wspaniałe dekoracje, a goście zawsze zachwyceni są
profesjonalną obsługą. 7 VI 2018 przygotowali i
obsługiwali kolejne wydarzenie odbywające się

w auli—„Młodzi seniorom” zorganizowane w ramach Jastrzębskich Dni Seniora.
Z inicjatywy Pani Mgr. Marzeny Kuli i
Anny Labzy hotelarze przy współpracy z gastronomami postanowili zrobić dobry uczynek. Z okazji Dnia Dziecka zebrali słodycze
oraz upiekli przepyszne babeczki, aby podarować je dzieciakom z Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Wodzisławiu Śląskim.
Ośrodek ten zapewnia szeroki
zakres zajęć
edukacyjnych i
rekreacyjnowychowawczych dla dzieci
w wieku od 3 do 25 lat z różnym stopniem niepełnosprawności. To już trzecia edycja tej akcji.
Martyna Szuścik
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ŚZCZYPTA HUMORU
W wydaniu światowych autorytetów...
Pewien gaduła natrętnie zanudzał
Arystotelesa jałowymi opowiastkami i po
każdej pytał filozofa:
- Prawda, mistrzu, jakie to interesujące?
- Moim zdaniem - odpowiedział po
pewnym czasie Arystoteles interesujące jest to, że człowiek
posiadający dwie zdrowe nogi, jak na
przykład ja, nie odchodzi, a traci czas,
słuchając tych opowiadań, młody
człowieku

Podryw na księdza
Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał
się na samotną wycieczkę w góry. Ubrany
sportowo, wyglądał tak, jak wielu innych
turystów. W trakcie wędrówki spostrzegł, że
zapomniał zegarka, podszedł więc do
opalającej się na uboczu młodej kobiety i
już miał zapytać o godzinę, gdy ta
uśmiechnęła się.
- Zapomniał pan zegarka, co?
- A skąd pani wie? - zapytał zaskoczony
Wojtyła.
- Z doświadczenia - odrzekła. - Jest pan
dziś już dziesiątym mężczyzną, który
zapomniał zegarka. Zaczyna się od
zegarka, potem proponuje się winko,
wieczorem dansing...
- Ależ proszę pani, ja jestem księdzem przerwał jej zawstydzony Wojtyła.
- Wie pan - odpowiedziała rozbawiona
nieznajoma - podrywano mnie w różny
sposób, ale na księdza to pierwszy raz

Zapytano pewnego razu
Einsteina, w jaki sposób
pojawiają się odkrycia, które
przeobrażają świat. Wielki fizyk
odpowiedział:
– Bardzo prosto. Wszyscy
wiedzą, że czegoś zrobić nie
można. Ale przypadkowo
znajduje się jakiś nieuk, który
tego nie wie. I on właśnie robi

Maria Skłodowska-Curie
była bardzo skromną,
pracowitą i porządną
kobietą. Podczas
spotkania z drugim
prezydentem Polski
Stanisławem
Wojciechowskim,
Prezydent zapytał: „Czy
pamięta Pani jasiek, który
mi pożyczyła na drogę,
gdy jechałem z Paryża do
Warszawy?” „Pamiętam
nawet, że pan mi go
zapomniał zwrócić.” –
odpowiedziała uczona

W początkach 1909 roku, Piłsudski
przebywał w Zakopanem. Spotkał się
wówczas z Żeromskim, który podaje taką
anegdotę. "Zastałem go siedzącego przy
stole, stawiającego pasjansa. Siedział w
kalesonach, bo jedyną parę spodni, jaką
posiadał, oddał właśnie krawcowi do
zacerowania dziur (...) założyłem sobie
[powiedział Piłsudski, że jeśli mi ten pasjans
wyjdzie, to będę dyktatorem Polski".
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NA ZAKONCZENIE
Wyniki szkolnej ankiety, w której wzięło udział 113 osób

UCZNIOWIE

PRACOWNICY ŚZKOŁY

INTERPRETACJA

Czy według Ciebie autorytety są potrzebne w życiu?
Wszyscy pracownicy uznali, że autorytety
są potrzebne człowiekowi, 4 uczniowie stwierdzili, że nie potrzebują mieć wzorców, 15 osób
nie ma zdania na ten temat
Kto według Ciebie z poniżej wymienionych przykładów jest autorytetem?

Niezależnie od grupy, respondenci za
najważniejsze dla autorytety uznali rodziców
oraz osobę Jana Pawła II. Uczniowie wskazali
również wagę autorytetu naukowego Marii
Skłodowskiej oraz współczesnych postaci:
Jurka Owsiaka i… Roberta Lewandowskiego.
W wypowiedziach pracowników pojawiła się
także Janina Ochojska, założycielka Polskij
Akcji Humanitarnej, która została pominięta
przez młodsze pokolenie.

Jakie cechy powinien mieć autorytet?

Obie grupy uznały, że najważniejszą cechą autorytetu jest pragnienie naśladowania jego poczynań. Uczniowie jako ważne cechy
wskazali również umiejętność poświęcania się dla innych i chęć działania, bo przez to ma się wpływ na
postawę ludzi. Starsi respondenci
podkreślili zaś wagę moralnego
postępowania autorytetów

Jaką rolę w życiu odgrywa autorytet?

Odpowiedź na pytanie zróżnicowała grupy. Głosy wśród młodzieży podzieliły się niemal równomiernie, wskazując różne potrzeby młodego pokolenia. Pracownicy ponownie wskazali na wagę wpływu moralnego autorytetów

Czym autorytet różni się od celebryty?
Obie grupy były zgodne, podkreślając w
przypadku celebrytów pragnienie sławy, posiadania pieniędzy, rozgłosu, rozpoznawalności, wykreowania przez media,
kierowania się przede wszystkim własnym dobrem
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