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AKTUALNOŚCI
Działo się i dziać się będzie
20 października nasza szkoła uczestniczyła organizowanym na terenie JastrzębiaZdroju "Miasteczku Zawodów". Tym razem gościliśmy w Zespole Szkół Zawodowych.
Uczniowie "Dwójki" wraz z nauczycielami,
przedstawili profile i zawody, zarówno te obecne i
popularne w naszej szkole już od wielu lat, jak i te

zupełnie nowe. Gimnazjaliści byli
zwłaszcza
zainteresowani możliwością uzy-

skania kwalifikacji zawodowych w tych zawodach i perspektywą zatrudnienia.
Dużą popularnością cieszyła się prezentowana przez naszych uczniów„strażaków", klasa pożarnictwa i ratownictwa
medycznego oraz debiutująca na "Miasteczku"
klasa rehabilitacyjno- medyczna.

MOJA, TWOJA, NASZA CHOINKA

Dzień języka ańgielskiego

4 grudnia 2017 roku reprezentacja
uczniów naszej szkoły wzięła udział w
spotkaniu przedświątecznym, które
odbyło się w Domu Zdrojowym.
Uczniowie, przedszkolacy, członkinie kół
gospodyń wiejskich oraz różnych
stowarzyszeń działających na terenie
naszego miasta stworzyli niecodzienne,
oryginalne życzenia świąteczne dla
swoich rodzin, przyjaciół i znajomych, które
po podczepieniu do baloników zostały
wypuszczone w niebo

SPOTKANIE Z KS. BERNARDEM CZERNECKIM

Order Ora Białego - to zaszczytne wyróżnienie
przyznano w Dniu Niepodległości Księdzu
Prałatowi Bernardowi Czerneckiemu. Uhonorowany przez Prezydenta RP legendarny kapelan
"Solidarności" spotkał się z naszymi uczniami

3 listopada w naszej
szkole odbył się Dzień Języka
Angielskiego, w którym
uczestniczyły klasy pierwsze.
Po wysłuchaniu
prelekcji o najbardziej
popularnych językach w Unii
Europejskiej, rozpoczęła się
część konkursowa.
Przedstawiciele klas mieli do
rozwiązania szereg zadań w

języku angielskim, Na koniec
każda klasa wzięła udział w
klasowym karaoke. Wszystkie
klasy zostały nagrodzone
dyplomami oraz słodyczami.

Chwila z kuchnią molekularną
Uczniowie klas
gastronomicznych wzięli udział
w pokazie kuchni molekularnej
w Śląskiej Wyższej Szkole
Medycznej w Katowicach.
Prowadzącym pokaz był
Łuk asz Ko nik, kuc ha rz
„naukowiec”, członek elitarnej
grupy Fundacji Klubu Szefów
K u c hn i, ws p ół p rac o wni k
Warszawskiego Instytutu
Chemii i Fizyki PAN. Podczas
wykładu została przybliżona
historia kuchni molekularnej
sięgająca roku 1682,
Podczas pokazu

uczniowie zostali zapoznani z
technikami przygotowania
potraw, takich jak: makaron
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W pierwszym tygodniu grudnia nasi
uczniowie napisali ok. 100 listów, które w
piątek zostały przekazane wolontariuszom
podczas finału tej akcji w Zespole Szkół nr
5. W tym roku podczas Maratonu pisaliśmy
listy w sprawie obrońców i obrończyń praw
człowieka z 10 państw. To osoby, które
odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw
człowieka, a teraz same potrzebują naszego
wsparcia.

KOLEŻEŃSKIE KORKI KORFANTEGO

żelowy, molekularny kawior o
smaku curacao, czy pianki
ksantanowe, zademonstrowano
także zastosowanie ciekłego
azotu oraz suchego lodu w
gastronomii.

Styczeń 2018
P

MARATON PISANIA LISTÓW W OBRONIE
WIĘŹNIÓW SUMIENIA
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Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów do korzystania z Koleżeńskich Korepetycji Korfantego. Wzajemna
pomoc uczniowska jest ciekawym sposobem przyswajania wiedzy i jej utrwalania.
Dlatego zachęcamy wszystkich uczniów,
którzy potrzebują wsparcia w ramach
przedmiotów ogólnokształcących lub zawodowych oraz tych którzy mogą pomóc, do
zapisywania się w bibliotece szkolnej.

Przysłowia na grudzień i styczeń
22 I dzień Dziadka
21 I Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
24 I Dzień Środków Masowego Przekazu
27 I Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach
Holocaustu
31 I Dzień Przytulania

Na Pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie.
Nowy rok jaki, cały rok taki.
Jak styczeń zachlapany to lipiec zapłakany.
Martyna Szuścik
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TO NAŚ OBCHODZI
Czyli wieści z miasta i okolic

Jastrzębski jarmark świąteczny
W tym roku jarmark świąteczny (przed kinem Centrum) trwał trzy dni - od 15 do 17 grudnia. W piątek od
11.30. ruszył przegląd kolęd i piosenek świątecznych w językach świata. Potem mieszkańcy kolędowali z Tomaszem
Cibą wraz z zespołem. O godzinie 18 zapalono choinkę.
W sobotę też nie brakowało emocji. O 15.40 wręczono
nagrody w miejskich konkursach za ozdobę choinkową i kalendarz adwentowy. Tłumy mieszkańców ustawiało się, by zrobić
zdjęcie z Mikołajem. Od 16 do 19 grał Big Band Borynia. I tak
od 16.30 trwał koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczestników sekcji wokalnej działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury. Natomiast w niedzielę, 17 grudnia, odbyły się koncerty orkiestra Kurcbend i zespołu folklorystycznego „Niezapominajki” .

Zakaz handlu w niedziele
24 listopada posłowie przyjęli projekt uchwały
ograniczający handel w niedzielę. Według ustawy po poprawkach sklepy będą otwarte w niedziele dwa razy w
miesiącu. Wzbudza to wielkie emocje.
A jak inne kraje rozwiązały kwestię niedzielnego handlu? Najbardziej restrykcyjne są Niemcy i Austria.
Częściowe restrykcje mają Belgia, Francja, Grecja, Holandia,
Luksemburg, Holandia i Węgry. Choć w Chorwacji i Włoszech
nie obowiązują żadne zakazy, sklepy spożywcze zazwyczaj
pozostają zamknięte w niedziele, ewentualnie otwierają się na
kilka godzin po południu. Również w Hiszpanii nie ma zakazu
handlu w niedzielę, sprawę regulują jednak władze lokalne

Prawo jazdy - zmiany w przepisach
Od czerwca przyszłego roku nie wystarczy zdobyć
prawo jazdy, trzeba będzie jeszcze zaliczyć dwa dodatkowe szkolenia, jeździć z zielonym listkiem na szybie i wolniej niż doświadczony kierowca.
Zmiany miały wejść w życie już 1 stycznia 2017 r. Termin ten w związku problemami z uruchomieniem systemu
CEPIK 2.0 przesunięto na 4 czerwca 2018 roku. Obejmą młodych kierowców, którzy odbiorą prawo jazdy po 4 czerwca
2018 r. Dotkną także kierowców, którzy mają prawo jazdy od
dłuższego czasu a także tych, którzy prawo jazdy stracili.
Pierwsze 8 miesięcy od odebrania prawa jazdy kierowcy będą musieli poruszać się po drogach wolniej niż inni
uczestnicy ruchu. W terenie zabudowanym nie będą mogli
przekroczyć 50 km na godz., na obszarze niezabudowanym
nie szybciej niż 80 km/h. Na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej maksymalna prędkość będzie ograniczona do 100 km/h.
Młody kierowca będzie musiał przez 8 miesięcy jeździć
z nalepką - zielonym liściem - na przedniej i tylnej szybie.
Będzie też zobowiązany zaliczyć dwa dodatkowe szkolenia.
Pierwsze - teoretyczne - potrwa 2 godziny i obejmie tematykę wypadków drogowych - jego koszt wyniesie maksymalnie
100 zł. Drugie szkolenie, praktyczne, obędzie się w Ośrodku
Doskonalenia Techniki Jazdy i obejmie m.in. zajęcia z wyprowadzenia auta z poślizgu. Taki kurs w cenie około 200 zł
trwać będzie godzinę.
W trwającym 2 lata okresie próbnym kierowca nie będzie mógł popełnić dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jeśli popełni, okres próbny zostanie mu
przedłużony o następne dwa lata, dostanie skierowanie na
kurs reedukacyjny i skierowanie na badania psychologiczne.
Jeśli popełni trzy wykroczenia (lub jedno przestępstwo), starosta odbierze kierowcy prawo jazdy.
Młodzi kierowcy po 4 czerwca 2018 przez pierwsze 8
miesięcy od odebrania prawa jazdy nie będą mogli wykonywać zawodu kierowcy ani prowadzić działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.
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TEMAT MIEŚIĄCA
Kilka słów o jastrzębskich podróżnikach
Podróż. Dzięki niej możemy poznawać nowe miejsca, które zachwycają nas swoim urokiem i wyglądem.
Chwytają nas za serce tak, że chcemy do nich wracać. Mówi się, że podróże kształcą i jest to w stu procentach
prawda, ponieważ każda podróż nas czegoś uczy.
W Jastrzębiu także mamy podróżników. Są to Marian Hudek, Zbigniew Mańka oraz Marzena Mazij.

ZBIGNIEW MANKA
Zbigniew Mańka jest emerytowanym górnikiem, na
rowerze przemierza różne kraje. Gdy udał się w rowerową podróż do stolicy
Włoch (zajęło mu to
22 dni) po drodze
zwiedził Brno, Ljubljanę, Wiedeń, Asyż,
Wenecję, Parmę, Pizę
aż w końcu dotarł do
Rzymu.
Po niecałym roku wybrał się do Hiszpanii, do Barcelony.
Podróż rozpocząłem w Czechach, stamtąd przejechałem przez
Austrię, Włochy, Monako, Francję i Andorę do Hiszpanii. W sumie do pokonania miałem 3200 kilometrów - wspomina jastrzębianin. Pan Zbigniew udowadnia, że rowerem można dojechać wszędzie, przy okazji dbając o własne zdrowie oraz o środowisko.

MARZENA MAZIJ
Urodziła się w Jastrzębiu i jest absolwentką naszej
szkoły. Mieszka w Paryżu. Udowadnia, że aby podróżować,
nie trzeba być milionerem. Wystarczy dobra organizacja i
chęć poznawania nowych miejsc. Zamiast latać samolotem
podróżuje autostopem, zamiast spać w ekskluzywnych hotelach wybiera namiot i oglądanie gwiazd na niebie.
W swoją pierwszą podróż udała się do Turcji. Później
trafiła do Dubaju, Chin i Rosji. Po 7-miesięcznej wyprawie
wróciła do domu. Prowadzi bloga pt. "W pogoni za… " w
którym opisuje swoje przeżycia Podróże pozwalają mi realizować siebie. Nie mogę
dokładnie powiedzieć
czego w nich szukam i
dlaczego ich tak bardzo
potrzebuję, ale jedno
jest pewne, jak się raz
spróbuje to już nie można przestać" .

MARIAN HUDEK—ZDOBYWCA KORONY ZIEMI
Marian Hudek jest alpinistą, himalaistą, podróżnikiem. Został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Miasta
Jastrzębie Zdrój". Jego pasja zrodziła się późno, bo wspinaczką zajął się w 30 roku życia. Należy do Klubu Wysokogórskiego w Jastrzębiu-Zdroju.
Uważam, że wspinaczka wysokogórska
to najtrudniejsza pasja, jaką może mieć
człowiek (…) góry
wciągają. Nie myśli się
o śmierci, choć ma się
świadomość, że ona
może się zdarzyć. Wyprawa jest dopiero wtedy udana, kiedy się nie
tylko zdobędzie szczyt, ale i szczęśliwie z niego zejdzie.

Jastrzębianin jest dziewiątym Polakiem, który zdobył
Koronę Ziemi. W wywiadach podkreśla, że każdy szczyt ma
swą specyfikę, ale na czuje się to samo poczucie spełnienia i
satysfakcji.
Wejścia Mariana Hudka na szczyty Korony Ziemi:
• 21 IX 2005, Europa: Mont Blanc
• 15 V 2007, Azja: Mount Everest
• 22 I 2008, Afryka: Kilimandżaro
• 17 I 2009, Antarktyda: Mount Vinson
• 6 lII 2009, Ameryka Południowa: Aconcagua
• 7 XI 2009, Australia i Oceania, Piramida Carstensz
• 29 XI 2009, Australia i
Oceania, Góra Kościuszki
• 24 II 2010, Europa,
Elbrus
• 24 V 2010, Ameryka
Północna, McKinley .

Dzięki podróżom poznajemy nowych ludzi, przeżywamy niezapomniane momenty. Mamy również co wspominać.
Niektórzy uważają "nie jestem bogatą osobą, zatem podróże nie są dla mnie" Mówiąc w ten sposób, oszukują sami siebie,
jest to dla nich w pewnym sensie wymówka.
Jeśli naprawdę się czegoś chce, trzeba starać się to realizować, co udowadniają nasi Jastrzębscy podróżnicy.
Daria Kochalska
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FOTOREPORTAZ
Miejskie przygotowania świąteczne w naszej Szkole
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WYWIAD Z BELFREM
Pani Małgorzata Lach – jastrzębska zwyciężczyni plebiscytu „Nauczyciel na medal”

BELFER W PIGUŁCE
Data urodzenia – 13.07.1975r.

W relacjach z ludźmi najbardziej drażni mnie -

Ulubiona kapela – Metallica, Bon Jovi

niekompetencja

Głowna zaleta – pracowitość

Życiowy sukces - rodzina

Ulubione danie – pierogi ruskie

Największe marzenie – zdrowe, szczęśliwe córki

Dlaczego do nauczania wybrała Pani akurat przedmioty ekonomiczne?
- Zawsze interesowała mnie matematyka, w szkole średniej miałam
cudownego nauczyciela matematyki
Panią prof. Michalinę Chentosz. Czułam, że chciałabym połączyć ten
przedmiot z inną dziedziną wiedzy.
Tak właśnie wpadłam na pomysł aby
studiować ekonomię i finanse.

Co Pani uważa za swój największy
sukces zawodowy?
- Byłabym daleka od tego aby przypisywać sobie jakiś zawodowy sukces.
Nauczyciel zawsze pracuje z uczniami,
jeżeli moje starania padną na dobry
grunt – mamy sukces, np. 1 miejsce w
Młodzieżowym Liderze Biznesu lub 2.
miejsce w regionalnym konkursie wiedzy ekonomicznej. Może o sukcesie
pedagogicznym będą świadczyć życze-

nia absolwentów, które od lat
dostaję w dniu swoich urodzin.
Jaką pamięta Pani najśmieszniejszą sytuację w szkole?
-Takich sytuacji, które wywołują
mój uśmiech na lekcji jest bardzo wiele… Natomiast przypominam sobie sytuację w której to
moja osoba wywołała w klasie
niezły ubaw. Było to już dość
dawno, kiedy byłam w 8 miesiącu ciąży i odpytywałam ucznia
przy tablicy i… po prostu zasnęłam. Kiedy się ocknęłam uczniowie mieli ze mnie niezły ubaw.
Za czym najbardziej będzie Pani tęskniła gdy kiedyś odejdzie Pani ze
szkoły?
- Na pewno będę tęskniła za kontaktem z młodymi ludźmi, będzie mi brakowało nie tylko lekcji, ale i pracy w
czystej postaci, bo ja po prostu...
lubię pracować.
Co Panią najbardziej denerwuje w pracy nauczycielki?
- Denerwuje mnie (ostatnio coraz częściej) dość swobodne podejście części uczniów do obecności w szkole.
Jest jakaś sentencja, którą kieruje się Pani w życiu? Taka życiowa dewiza…
- Przede wszystkim patrzeć z wiarą i
optymizmem w przyszłość. Bliska mi
osoba powiedziała kiedyś „gdy odzywa się do Ciebie przeszłość… nie odbieraj, nie ma Ci nic nowego do powiedzenia”
Pierwsza miłość… jak Pani ją wspomina, gdzie ją poznała?
-Moja pierwsza miłość miała na imię

Marek. Były to
czasy liceum. Był
kolegą mojego
starszego brata i
to za jego pośrednictwem się
poznaliśmy. Dzisiaj mogę śmiało
powiedzieć, że
to była moja
pierwsza miłość,
bardziej przyjacielska… Moją
drugą miłością
jest mój mąż Tomasz.
Podróże… Czy są jakieś budzące wyjątkowy sentyment?
- Myślę, że wyjazdy w Tatry są mi
szczególnie bliskie. W wieku 18 lat
zdobyłam Orlą Perć. Do tego wracam najchętniej.

Na zakończenie niech nam Pani
zdradzi jeszcze swoje największe
marzenie...
-Moim największym marzeniem jest to
żeby moje córki były zdrowe, szczęśliwe i wyrosły na dobrych ludzi.
Wywiad przeprowadziły Patrycja Gralak i Karolina Sujkowska, zdjęcia pochodzą z domowego
archiwum Pani Lach oraz ze strony ZS2.
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TAK OGOLNIE...
...czyli podróże bohaterów literackich (i nie tylko)

Wędrówką jedną życie jest człowieka;
Idzie wciąż,
Dalej wciąż,
Dokąd? Skąd?
Dokąd? Skąd?

,Mały Książę" to utwór, w którym
głównym motywem są podróże, dzięki
którym uczy się rozumieć świat i ludzi.
Tytułowego bohatera męczą kaprysy
róży, dlatego postanawia udać się w
podróż po innych planetach. Po wielu
perypetiach i obejrzeniu tysiąca róż Mały
Książę poczuł, że właśnie jego kwiat jest
jedyny w swoim rodzaju. Tak bardzo
darzył go miłością, że postanowił wrócić
na swoją planetę.

Edward Stachura

Podróż jest jednym z klasycznych
motywów literatury. Nie ma bowiem
lepszego chwytu, by dać pole do popisu wyobraźni, opisać dalekie kraje i
przedziwne przygody. Ale równie ważne wydaje się metaforyczne ujęcie wędrówki, widzianej jako
metafora
ludzkiego
życia.
Bo
przecież niezależnie od czasu i przestrzeni zadajemy sobie pytania: Kim jest człowiek na
świecie? Czym jest ludzkie życie?

W II części Dziadów, dramacie Adama Mickiewicza, również można odnaleźć wątek wędrówki. Dusze, które nie
zasłużyły na niebo, błąkały się po świecie
i cierpiały
wyznaczone im
kary. Dla
duchów
lekkich i
pośrednich wędrówka ta miała kres. Natomiast dla duchów ciężkich była to kara wieczna.

W epoce romantyzmu powstało wiele dzieł
napisanych przez
emigrantów: Adama Mickiewicza,
Julisza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego czy Cypriana Kamila Norwida. Można zauważyć, że wiele z nich
podejmuje motyw tęsknoty za ojczyzną.
Podróż była nie tylko nauczycielką życia,
ale i tułaczką bez końca.
Jeszcze inne znaczenie ma tragiczna wędrówka Pana Cogito, bohatera
wierszy Zbigniewa Herberta. Wędruje on w postawie
wyprostowanej symbolizującej godność, dumę, nieugiętość w świecie powszechnego zniewolenia komunizmem i
upodlenia „tych co na kolanach, odwróconych plecami, obalonych w proch”.
A więc, co ważne, cytując Stachurę:
To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił
Jednak iść! Przecież iść!
Będę iść!
Karolina Pressel

AKTUALNOŚCI
19 października 2017r. przyszło nam
zmierzyć się ze sztuką teatralną w ramach
„Melpomanii 2017” czyli XV PAWŁOWICKICH
spotkań teatralnych. Uczniowie klas I A LO i II
B LO mieli okazję zobaczyć 3 spektakle zaprezentowane przez ich rówieśników z Zabrza, Chorzowa i Pawłowic.

Uczniowie wybrali fragmenty dramatu
Wyspiańskiego i zaprezentowali je w swojej
interpretacji. Nie lada wyzwaniem okazał się
quiz dotyczący „Plotki o Weselu” Tadeusza
Boya-Żeleńskiego, a najwięcej emocji dostarczył konkurs ze znajomości cytatów z
„Wesela”. Obraz „Autoportret z żoną” był tematem ostatniej konkurencji – układania puzrealizujących przedmiot „Kultura mediów”, był zli na czas.
wzruszający spektakl muzyczny w Teatrze
Roma - „Piloci” w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego, opowiadający o miłości brutalnie
przerwanej przez wojnę
Na przełomie października ilistopada
odbyło się narodowe czytanie „Wesela” w bibliotece szkolnej. Do udziału w wydarzeniu
zostały zaproszone wszystkie klasy naszej
Klasy II a LO i III a LO miały okazję spę- szkoły. W czytaniu „Wesela” i konkursie wiedzić dwa dni w Warszawie. Głównym punk- dzy o lekturze wzięły udział I a LO, I c T, III b
tem wycieczkowego programu dla klas LO, LO, III c T, IV a T i IV d T.
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ŚTREFA LOGIŚTYKI
Zawsze na czas - podróż

WIELKA PODROZ MAŁYCH ZIARENEK
Mało, kto z nas zdaje sobie sprawę
z tego jak wielu ludzi musi pracować na
to, aby nasza ulubiona kawa została
dostarczona do naszego sklepu.
Jest ona transportowana przez zawodowych kierowców, pilotów i marynarzy, którzy
różnymi środkami lokomocji i różnymi rodzajami transportu
przewożą ją do
naszego kraju.
Najszybszym
sposobem
transportu
towarów jest z

pewnością droga
powietrzna, ponieważ jest ona
najkrótsza. Odbywa się przy pomocy samolotów, na
których pakowane
są towary i którymi sterują piloci.
Jednak samolot nie wyląduje pod naszym sklepem spożywczym. Dlatego właśnie
towary na pewno będą przewożone samochodami czy to wielkimi i pojemnymi tirami czy
też mniejszymi samochodami dostawczymi,
którymi kierują zawodowi kierowcy. Jeżeli do

transportu mamy ogromną ilość towaru możemy także skorzystać z transportu wodnego i
przesłać takie towary statkiem, na którym
spotkamy marynarzy, których praca polega
na pilnowaniu towaru i
na prowadzeniu statku jak najszybciej do
docelowego
portu. Jak
widać mnóstwo ludzi pracuje na to, aby towary trafiły z fabryk na sklepowe półki, a niewiele osób to wie.

NAJDŁUZŚZA TRAŚA PODROZY POCIĄGIEM

CZY WIEŚZ, ZE...
W Japonii pasażerom pociągu
spóźnionego o więcej niż 5 min należą się
oficjalne przeprosiny oraz nota służbowa
od maszynisty oraz usprawiedliwiająca
ewentualne spóźnienie do pracy? Kiedy
pociąg spóźni się o więcej niż godzinę, staje
się to krajową sensacją i mówią o tym
wszystkie serwisy informacyjne w kraju.

Chińczycy właśnie otworzyli najdłuższą na świecie linię kolejową, która
ciągnie się z Madrytu w Hiszpanii do Yiwu na wschodnim wybrzeżu Chin. Projekt nazwany został Nowy Jedwabnym Szlakiem i niewykluczone, że niedługo zacznie wozić polskich turystów.
Szlak liczący 9977 km linii
kolejowej jest dużo dłuższy od Kolei
Transsyberyjskiej, która ma 9289 km
długości i do tej pory była najdłuższą
taką trasą na świecie. Na swojej
trasie zahacza m.in. o Polskę, Niemcy, Rosję, Kazachstan czy Francję.
11 listopada pociąg z 82 wagonami towarowymi wyruszył z wschodniochińskiego miasta Yiwu. Jego droga lądowa zakończyła się 18 grudnia w Madrycie. Przywiózł
do stolicy Hiszpanii 1400 ton ładunku. Do Madrytu dojechały z Chin m.in. samochody
i sprzęt elektroniczny. W drugą stronę pojedzie wino, oliwa i szynka.

AKTUALNOŚCI
17 listopada
Perła architektury
2017 roku odbył się
Śląska, a jedw naszej szkole I
nocześnie
etap
Ogólnonowoczesny
polskiej Olimpiady
browar.
Spedycyjno - Logistycznej organizowanej przez
Trzy tygodnie temu uczniowie klas czwarUniwersytet Gdański. Wzięło w nim udział 20 ucztych zwiedziłyTyskie Browary Książęce, gdzie mogli
niów z klas technik logistyk. Do zawodów
zobaczyć jak warzy się piwo nieprzerwanie od
okręgowych zakwalifilkowali się Stanisław Korol,
czterech wieków. Uczniowie mieli okazję zapoznać
Szymon Dolnik Łukasz Białek i Paulina Tańska.

Patrycja Gralak

się z historią browarnictwa, dotknąć prawdzi-wych
ingrediencji wykorzystywanych w produkcji różnych
gatunków piwa i z
bliska zobaczyć
kotły do warzenia
złocistego napoju.
Zostali również
zaznajomieni z
niektórymi tajnikami produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu tego napitku alkoholowego.
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NA PRAWO...
od kuchni śląskiej
Dania te są przede wszystkim niezwykle kaloryczne i sycące. Niemal kultowe
są pyzy śląskie – w innych regionach znane
jako kluski śląskie. Dużą popularnością cieszą się również potrawy mięsne, z których

Lokalne przysmaki to jeden z elementów naszych podróży. Nie jestem w
stanie zrozumieć Anglików, którzy są
we Francji czy w Hiszpanii czy gdzieś daleko, jak na śniadanie wybierają English
Breakfast. Podróżując, zawsze staram
się posmakować lokalnych dań.

KULINARNA PODROZ

Kuchnia śląska, choć bliska jest każdemu, kto wychował się w naszym regionie, potrafi zaskakiwać, jest rodzinna, prosta i przede wszystkim smaczna! Kojarzymy z niedzielną roladą, kluskami i modrą kapustą.
I słusznie. Choć wiele z przysmaków występuje w całym kraju i poza jego granicami, są to produkty wpisane na listę czysto śląskich potraw regionalnych i niezmiennie kojarzone są ze Śląskiem.

Kuchnia śląska, mimo swej prostoty jest
tak naprawdę istną kopalnią smaków. Wywołuje emocje i przywołuje wspomnienia.
Niewielu zdaje sobie jednak sprawę z
tego, jak bardzo jest ona różnorodna. Najczęściej kojarzona jest z „niedzielnym obiadkiem
u babci”. Niemniej jednak jest wiele innych
pysznych śląskich przysmaków, takich jak:
żur śląski, wodzionka*, kopalnioki*, oblaty,
krupniok czy moczka*… są to oczywiście jedynie niektóre przykłady z naprawdę długiej listy
naszych śląskich
potraw.

najbardziej znana jest golonka, która jest
najczęściej przyrządzana na barbórkę, ze
smażoną kapustą. A do tego… zimny
‘browar’.

*wodzionka - zupa przyrządzana z czerstwego
chleba, czosnku oraz tłuszczu zwierzęcego.
*kopalnioki—cukierki bez nadzienia, o smaku
miętowo-anyżowym,
znane od XIX wieku
*moczka - bożonarodzeniowy deser przygotowywany z piernika i suszonych bakalii
moczonych w ciemnym piwie
Karolina Sujkowska

AKTUALNOŚCI
BRAWA DLA KULINARNYCH ARTYSTEK!

W piątek 27 X gościliśmy dzieci z
Przedszkola Nr 21. Na mini warsztatach kulinarnych, pod okiem starszych kolegów z klasy
II c T grupa przedszkolaków wykonała pyszne
kruche ciasteczka.
31 października uczniowie klasy II c T
wzięli udział w warsztatach kulinarnych
prowadzonych przez Panią Oliwię Płaczek.
Tematyką spotkania były „Fit muffiny na słodko i słono”. Prowadząca pokazała jak w prosty
sposób stworzyć zdrowe i pyszne dania. Brokuły, cukinia, buraki, pomidory to tylko niektóre
składniki pysznych ciasteczek. Warsztaty
przeprowadzone były w ramach Akademii Medycyny i Piękna pod patronatem Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.

26 X odbył się II Wojewódzki Konkurs Kulinarny PARA W KUCHNI pt:. „Schab wieprzowy w towarzystwie cukinii”. Do rywalizacji przystąpiło 9 zespołów z Cieszyna, Wisły, Dąbrowy
Górniczej, Wodzisławia Śląskiego, Ornontowic,
Bierunia i Jastrzębia - Zdroju. Nasi uczniowie
zajęli 2 najwyższe miejsca! Zwyciężyły Iwona
Rajwa i Aleksandra Jankowska z III d T, wykonując schab z żurawiną, migdałami i makaronem warzywnym, zaś na drugim stopniu podium znalazły się Angelika Dudzińska i Ewelina
Marcol z klasy II c T. Oba zespoły przygotowała
mgr Ewa Goraus. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu.

We wtorek 12 grudnia 2017r. w naszej
szkole odbyło się „Rodzinne piernikowanie”.
W miłej atmosferze rodzice wraz z dziećmi przygotowywali się do zbliżających się świąt wypiekając i ozdabiając ciasteczka. Uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością i talentem kulinarnym

23 listopada 2017 r. uczennice naszej
szkoły: Iwona Rajwa i Aleksandra Jankowska
reprezentowały naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Kulinarnym „VII Śląska Jesień Kulinarna” w Wodzisławiu Śląskim. Uczniowie mieli wykazać się przygotowaniem oryginalnych dań ze schabu i doborem dodatków w
nawiązaniu do kuchni śląskiej w nowoczesnej
aranżacji. W konkursie brało udział 18 zespołów.
Poziom był bardzo wysoki, a nasze uczennice
zdobyły wysokie 4 miejsce i otrzymały wyróżnienie.
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Z EKONOMICZNEGO...
...punktu widzenia na podróż
PODROZ ZA JEDEN UŚMIECH - AUTOŚTOP
Wszystkim tym, którzy zakosztować przygody polecamy
„Wyścigi autostopowe”. Najbardziej znany jest
AUTO STOP RACE organizowany na początku maja.

W Polsce
wyścigów jest
kilka i co roku
zyskują coraz
większą popularność. Zapisy
są ogłaszane z
dużym wyprzedzeniem i obowiązuje zgłoszenie w postaci opłacania
opłaty startowej. Te wahają się od 20zł do 40zł za osobę (można
startować wyłącznie w parach). W pakiecie startowym z reguły dostaje się formularz dla kierowców i gadżety wyścigu (przeważają koszulki).
Uczestnicy wszystkich wyścigów spotykają się na linii startu, a
następnie, w zależności od dystansu, mają od dwóch do czterech
dni czasu na dotarcie do mety. Tam organizowany jest kemping i
spotkanie wszystkich uczestników. Uczestnicy wyścigu odwiedzili
już Chorwację, Włochy,
Hiszpanię czy Grecję.
Dużo bardziej niż
to, kto dojedzie na metę
pierwszy liczą się przygody, osoby i miejsca,
które zobaczycie po drodze.

NAJDROZŚZA WYCIECZKA ŚWIATA
Jeśli masz wolne 2 lata oraz prawie 5 mln złotych do dyspozycji, możesz wybrać się, wraz z osobą towarzyszącą,
na najdroższą wycieczkę turystyczną dookoła świata.
Lista miejsc, które będzie
można zobaczyć, wybierając się
na najdroższe wakacje świata
obejmuje m.in.: Starożytne miasta w Meksyku, świątynie Angkor
w Kambodży, Zakazane Miasto w
Chinach oraz największą atrakcję
turystyczną Peru – czyli Machu Picchu. Oczywiście lista miejsc, które
będzie można zobaczyć, jest o wiele dłuższa.
1,5 mln dolarów to cena,
jaką trzeba zapłacić za odbycie 2-letnich wakacji, podczas
których z osobą towarzyszącą
zobacz wszystkie 962 miejsca
ze światowej listy dziedzictwa
UNESCO.
Szczęśliwcy, którzy skorzystają z tej oferty, nocować będą w
najlepszych, czasem legendarnych, miejscowych hotelach, takich Cipriani w Wenecji, czy Ritz – Carlton w
Moskwie, zaś latać klasą
biznes. Cóż… taka podróż
nie może być nudna.
Patrycja Gralak

AKTUALNOŚCI CZYLI PODROZ BIZNEŚOWA
Po raz kolejny w Zespole Szkół Nr 2 realizowany jest projekt
„Miniprzedsiębiorstwo”.
W piątek,
15
XII
2017r. rus z y ł a
sprzedaż gadżetów – przypinek produkowanych przez
szkolną firmę HENDZELKI.
Młodzi przedsiębiorcy będą
oferować swoje produkty na
holu szkoły w czasie długiej
przerwy. Inauguracyjna sprzedaż łączy się z ceną promocyjną, tj. 3,00 zł za plakietkę.

7 XI uczniowie III a T uczestniczyli w wy18 X 2017 roku w Zespole Szkół Handlowych odbył się III etap międzyszkolnego konkur- kładzie rektorskim "Pasja a biznes" Rafała Sonika - zwycięzcy legendarnego Rajdu Dakar w kasu „Moje szanse na rynku pracy”.
tegorii quadów (2015 r), To jednak nie tylko sportowiec, ale również przedsiębiorca, właściciel firmy Gemini Holding zajmującej się budową i zarządzaniem centrami handlowymi na południu Polski.
Wg niego najważniejsza jest praca z ludźmi i wiara w ich potencjał, zaś na sukces składa się 30%
talentu i szczęścia i 70% pracowitości i pilności.
Uczennice naszej szkoły Katarzyna
Czyż i Agnieszka Bojar zdobyły I i
II miejsce. Wykazały się znajomością rynku, prawa pracy, przygotowały dokumenty aplikacyjne, a także przeszły rozmowę kwalifikacyjną
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W HOTELARŚKIEJ...
...podróży
ŚĄ NA ŚWIECIE HOTELE, W KTORE GOŚCIE JADĄ PO TO, ZEBY POCZUC ŚMAK PRZYGODY
W Szwecji, żeby
poczuć
się
jak
bezdomny trzeba... zapłacić
około 30 zł za noc. Zaprasza Hotel Faktum z Gothenburga w Szwecji. Obiekt nie
posiada pokoi - zamiast tego oferuje swoim klientom nocleg w jednym z wcześniej
przygotowanych miejsc, w którym spotkać
można prawdziwych bezdomnych. Rezerwacji "miejsc hotelowych" dokonać można
wyłącznie online.
Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście
się, jak by
to było zamieszkać w
igloo, możecie pojechać
do
Finlandii,
daleko za
pole biegunowe, gdzie w Kakslauttanen
Igloo Village można spędzić upojne chwile w eleganckich pomieszczeniach obiektu. Do wyboru są domki z bali, śnieżne
igloo lub szklane igloo. W śnieżnych igloo
temperatura waha się między -3° a -6°.
Na zewnątrz natomiast spada do -30°!
Na byciu najgorszym też można zarobić. Hostel Hansa Brinkera w Amsterda-

mie szczyci się tym, że jest najgorszym
hotelem
ś wia ta .
“Odbuduj
swój system
odpornościowy! Zatrzymaj się w
Hans Brinker
Budget Hostel" - głosi hasło reklamowe hotelu. Nie
najlepsza reputacja wcale nie odstrasza
gości - 511 łóżek w 127 pokojach zwykle
bywa zajętych.
Sun Cruise Resort & Yacht, bo tak
nazywa się ta atrakcja to statek-hotel
znajdujący się na wschodnim wybrzeżu
Korei Południowej. Ważąca 30 tysięcy ton
konstrukcja jest długa na 165 metrów i
wysoka na 45 metrów. W środku znajduje
się 211 kajut, restauracje, basen z wodą morską, boisko
do
siatkówki,
siłownia, pole golfowe i klub nocny. Co
ciekawe zainstalowane na statku głośniki
wydają z siebie dźwięk fal…
Sarova Salt Lick Game Lodge to
niezwykły hotel na palach u stóp wodopoju, do którego przybywają dzikie zwierzę-

ta. Nie ma basenów, SPA
ani innych typowych dla
hoteli atrakcji,
ale umożliwia
bliskie spotkania z dziki
zwierzętami.
Giraffe Manor Hotel w Kenii to niezwykły hotel znajdujący się w Nairobi, jest
na co dzień również domem dla.. 9 żyraf.
Żyrafy przechadzają się swobodnie po
ogrodzie, a od czasu do czasu zaglądają
przez okna i
drzwi
do
środka rezydencji.
Bivacco
Gervasuttn –
kapsuła zlokal iz owana
wysoko na zboczu Mont Blanc kapsuła
wygląda, jakby za chwilę miała spaść w
przepaść. To właściwie nie hotel, tylko
schronisko
położone na
wysokości
2835
metrów. Żeby tu
dotrzeć trzeba się nieźle
nagimnastyDominika Tosta
kować

AKTUALNOŚCI CZYLI HOTELARZE W TRAŚIE
8 listopada II
d T wybrała się do
kompleksu Dąbrówka w JastrzębiuZdroju. Pani menager Dorota Zielonka
przekazała uczniom
informacje na temat historii, jak i funkcjonowania
naszego lokalnego obiektu
Hotelarze klas I c T i IV e T udali się w ramach przedmiotów zawodowych do trzech hoteli w
Katowicach. Celem wycieczki było zapoznanie się
z bazą noclegową jednego z głównych ośrodków
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Pierwszym zwiedzanym obiektem był Best Western Pre-

mier Hotel Forum Katowice **** należący do największej sieci hotelowej
na świecie, drugim - Vienna House Easy Angelo
****, zaś ostatnim -Focus
Hotel Katowice Chorzów

***
Równie ciekawy
okazał się wypad do Dąbrowy Górniczej. Uczniowie zobaczyli nowoczesny, a zarazem przytulny hotel Holiday Inn i hotel
Szuma wyróżniający się oryginalną atmosferą,
gdyż swoim kształtem i wystrojem nawiązuje do
motywów żeglarskich, które sprawiają, że można

poczuć się jak na statku.
W listopadzie na zaproszenie Pani Barbary
Helijak i uczniów z Zespołu Szkół Społecznych w
Żorach klasa III e T wzięła udział w zajęciach integracyjnych wraz z swoimi rówieśnikami po fachu.
W trakcie zajęc nasi hotelarze mieli możliwość zobaczenia szkoły w Żorach oraz wszyscy wspólnie
brali się do hotelu
Kameleon w Żorach. 5 grudnia
nasza szkoła zaś
miała zaszczyt gościć uczniów z
Żor.
Martyna Szuścik
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ŚPORTOWA DWOJKA
Co żywego w sali piszczy?

BEZPIECZNA PODROZ NA NARTY – JAK UNIKAC KONTUZJI?
Stoki pełne śniegu to raj dla ludzi kochających zabawę i jazdę na nartach. Żeby te
wspaniałe chwile nie skończyły się wizytą w szpitalu warto zadbać o swoje bezpieczeństwo.
Jeżeli Twoja praca to praca za biurkiem i na co dzień nie ruszasz się za wiele (ruszanie dużym palcem
pod biurkiem się nie liczy) do wyjazdu na narty musisz się przygotować. Oto kilka propozycji:
- tam, gdzie możesz idź na nogach, a nie jedź samochodem, zamiast windy używaj schodów;
- chodź w wygodnych butach (najlepiej w takich bez obcasów);
- codziennie ćwicz mięśnie brzucha, ale bez obciążania kręgosłupa
- pajacyki, przysiady, czy skakanka to zawsze dobry pomysł;
Reasumując, zanim pojedziesz na narty po prostu poćwicz. Warto na kilka tygodni przed wyjazdem zacząć
biegać lub jeździć na rowerze. Nie zapomnij również przed wyjściem zabrać apteczki, która nie wiadomo
kiedy się przyda. Żeby zmniejszyć ryzyko kontuzji, pamiętaj o rozgrzewce nóg, tułowia i ramion.

ŚPORTOWCA ZYCIE W PODROZY
Justyna Kowalczyk -ur.19 stycznia 1983 w Limanowej.
Polska biegaczka narciarska, uwielbiająca zimę. Jej zdaniem
najlepszy tor do ćwiczeń na nartach znajduje się w Kuusamo
Ile dni w roku spędzasz poza domem i za czym najbardziej tęsknisz podczas zgrupowań?
Justyna Kowalczyk: Będzie tego około trzystu trzydziestu dni w
ciągu roku, więc sporo. Trwa to
już coś koło piętnastu lat, więc do
różnych tęsknot zdążyłam się
przyzwyczaić. A te tęsknoty są
naprawdę bardzo różne, bo zależą od dnia i nastroju. Najbardziej
tęsknię chyba za najbliższymi, bo
każdy chciałby być blisko rodziny.
Nie wiem, jak byłoby w odwrotnej
sytuacji, czyli gdybym była często
w domu, bo od tych piętnastu lat
nie zdarzyło mi się chyba być tam dłużej niż dwa czy trzy tygodnie.

Kamil Stoch- ur.25 maja 1987 w Zakopanym. Polski
skoczek narciarski, dwukrotny mistrz olimpijski. Mimo tego,
że jego sezon zaczyna się dopiero w zimie, on nie próżnuje,
tylko trenuje. Najważniejsza jest dla niego rodzina, która cieszy się z jego sukcesów.
Adama Małysza,
szczególnie w czasie, gdy
jeszcze trenował z drużyną,
rodzina nie widziała przez 6 7 miesięcy w roku. Kamil
Stoch wraca do domu na 2
dni w tygodniu – jak twierdzi
jego żona, tak jest łatwiej.
Pytany o krótkie chwile wakacji, najczęściej odpowiada:
- Spędzę ten czas z najbliższymi. Żadnych wyjazdów. Po kilku miesiącach poza domem, trzeba wracać i uregulować różne sprawy,
choćby popłacić rachunki. No i chciałbym posiedzieć sobie u siebie.

AKTUALNOŚCI
24 października 2017 odbyły się szkolne
zawody
pływackie,
wzięło w nich
o k o ł o
czterdziestu
uczniów naszej szkoły.
Rada Rodziców ufundowała dla pływaków upominki (plecaki, karimaty, bidony, pokrowce na komórki, pokrowce na stroje) i słodycze . Najlepsi będą reprezentować ZS Nr 2 w rywalizacji szkół na tere-

nie Jastrzębia-Zdroju.

12 listopada 2017
odbyła się
kolejna
edycja
"Silesia
Run", podczas której główny
bieg Niepodległościowa Dziesiątka" odbył się
na dystansie 10 km. Gospodarzem imprezy
był Zespół Szkół Nr 2.
Dodatkowo odbyły się w tym dniu: bieg

po zdrowie, marsz nord walking na dystansie
2,5 km i bieg uczniów ZS Nr 2 na dystansie 1
km (wygrany przez Grzegorza Liberę z klasy
III b LO) oraz biegi przedszkolaków.
7 grudnia
odbyły się szkolne zawody trójek siatkarskich
chłopców. Warunkiem było
zgłoszenie trzyosobowego zespołu i jednego rezerwowego.
Bój jak zwykle był bardzo zacięty. Gratulujemy zwycięzcom!
Wiktoria Kamejsza
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ŚZCZYPTA HUMORU
Pewnego Bożego Narodzenia, bardzo dawno temu, Święty Mikołaj przygotowywał się do swojej corocznej podroży. Jednak wszędzie
piętrzyły się problemy...
Czterech z jego elfów zachorowało, a zastępcy nie produkowali zabawek tak szybko jak elfy, więc Mikołaj zaczął podejrzewać, ze może nie zdążyć... Następnie pani Mikołajowa oświadczyła mu, ze jej Mama ma zamiar
wkrótce ich odwiedzić, co bardzo zdenerwowało Mikołaja. Na domiar złego,
kiedy poszedł zaprzęgać renifery, okazało się, że trzy z nich są w zaawansowanej ciąży, a dwa inne przeskoczyły przez płot i zwiały Bóg jeden wie
dokąd. Mikołaj zdenerwował się jeszcze bardziej...
Kiedy zaczął pakować sanie, jedna z płóz złamała się. Worek runął na
ziemię, a zabawki rozsypały się dookoła. Wkurzony Mikołaj postanowił wrócić do domu na kawę i szklaneczkę whisky. Kiedy jednak otworzył barek,
okazało się, ze elfy ukryły cały alkohol i nic nie było do wypicia... Roztrzęsiony Mikołaj upuścił dzbanek do kawy, który roztrzaskał się na kawałeczki na
podłodze w kuchni. Poszedł wiec po szczotkę, ale okazało się, ze myszy
zjadły włosie, z którego była zrobiona...

Z życia osiedlowego
Na boisku szkolnym rozmawia dwóch
kolegów:
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z
postanowieniem, że jeśli wypadnie
reszka, to wezmę się do nauki, a jak
orzeł, to na imprezę.
- I co, wypadł ci orzeł?
- Tak, ale dopiero za piątym razem.

I właśnie wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi... Mikołaj poszedł otworzyć. Za drzwiami stał mały aniołek z piękną, wielką choinką. Aniołek radośnie zawołał:
- Wesołych Świąt, Mikołaju! Czyż nie piękny mamy dziś dzień?
Przyniosłem dla Ciebie choinkę. Prawda, że jest wspaniała? Gdzie chciałbyś, żebym ją wsadził?
....
I stąd wzięła się tradycja aniołka na czubku choinki....
Kowalska puka do drzwi
sąsiadki:
- Mogłabyś mi pożyczyć
soli?
- Nie.
- A cukru?
- Nie.
- A może chociaż mąki?
- Nie.
- A czy w ogóle jest coś,
co mogłabyś mi pożyczyć?
- Tak. Mogę ci pożyczyć
Wesołych Świąt!

Przyjaciel pyta Nowaka:
- Jak minęły święta?
- Super! Żona serwowała mi
same zagraniczne potrawy.
- Jakie?
- Barszcz ukraiński, fasolkę po
bretońsku, pierogi ruskie i
sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską.

Jaka jest ulubiona kolęda świeżo
upieczonych rodziców?
- „Cicha noc”
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NA ZAKONCZENIE
Co przyniesie Nowy Rok?
Aktywność, rozwój, zaangażowanie - staż 11 nauczycieli w
ramach programu
Erasmus +

Przystanek Portugalia zagraniczne praktyki
zawodowe w ramach
programu Erasmus +

Profesjonalne pracownie
w Jastrzębiu-Zdroju dla
kucharzy, logistyków i ekonomistów

Nowoczesne pracownie z
geografii, fizyki, chemii,
biologii i matematyki

Uruchomienie profilu
matematycznofizycznego i matematyczno-językowego w LO

Dodatkowe zajęcia, warsztaty, laboratoria dla
uczniów

Rozszerzenie oferty technikum o zawody: technik
architektury krajobrazu i
technik kelner

Daria

Rozszerzenie oferty szkoły branżowej o zawód
magazynier-logistyk

A NA ZUPEŁNE ZAKONCZENIE...
Weronika

Dominika
Martyna
Karolina
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