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Temat miesiąca: Równouprawnienie a savoir - vivre 3 

Fotoreportaż: „Korfanty przeciw przemocy” 4 

Wywiad z belfrem Pani Agata Tucka - Marek 5 

Tak ogólnie czyli ..  Sztuka życia w zgodzie z Ziemią 6 

Połam język... Savoir - vivre w różnych kulturach 7 

Ekonomicznym okiem Etykieta biznesowa 8 

W numerze o sztuce życia między innymi: Strefa logistyki :  Savoir - vivre w podróży 9 

Na prawo od kuchni : Restauracyjne faux pas  10 

W hotelarskim świecie: Nie zepsuć urlopu sobie i innym 11 

Sportowa Dwójka: Fair play, Wywiad z mistrzami Polski 12 

Z uczniowskim zacięciem: Fabryka Sztuki Myślenia 13 

Projekty, projekty, Przystanek Portugalia, Korfanty zaprasza 14 

Szczypta rozrywki: Czy wiesz? Teścik dla Ciebie i koleżanki 15 

Na zakończenie: Oferta Szkoły na rok szkolny 2019/2020 16 

Klasą jest przestrzegad etykiety i lekceważyd konwenanse.  Jerzy Waldorff 

Gazetka Szkolna Zespołu Szkół Nr 2Gazetka Szkolna Zespołu Szkół Nr 2  

Im. Wojciecha KorfantegoIm. Wojciecha Korfantego  

Przez kilka stuleci był filozofią życia elit. Historycy dowodzą, że miał kluczowe znaczenie 

dla rozwoju cywilizacji Zachodu. Antropolodzy twierdzą, że jak wszystkie zachowania 

grzecznościowe, jest umowny. Czy w zglobalizowanym świecie ma jeszcze sens?  

SAVOIRSAVOIRSAVOIR---VIVRE. SZTUKA ŻYCIA Z LUDŹMI.VIVRE. SZTUKA ŻYCIA Z LUDŹMI.VIVRE. SZTUKA ŻYCIA Z LUDŹMI.   
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AKTUALNOŚ CI 

 

Działo się i dziad się będzie 
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 Nasza niezgoda odmowa i upo r w  Dzień  Dawcy Śzpiku 

26 III w godzinach 8.30-15.00 
zapraszamy do rejestracji po-
tencjalnych dawców szpiku. To 
już 3 Dzieo Dawcy Szpiku orga-
nizowany w naszej szkole. Za-
praszamy wszystkie osoby 
w wieku 18-55 lat. Jeśli jednak 
ten termin Ci nie odpowiada, 
dzieo wcześniej można również 
zarejestrowad się w klubie 
Octagon Jastrzębie, który mieści 
się na ul. Harcerskiej 14b. Reje-
stracja w godzinach 20.00-21.30 
(a przy okazji darmowy trening 
otwarty BJJ). Nie bądź obojętny, 
przyprowadź znajomych, ma-
mę, tatę, siostrę/brata, aby 
podzielid się cząstką siebie.  

Słowa Zbigniewa Herberta stały się mottem 

tegorocznej uroczystości ku czci Żołnierzy 

Wyklętych. Współorganizatorem konferencji 

było stowarzyszenie „Pamięć Jastrzębska”. 

Patronat honorowy objęli – Jarosław Szarek, pre-

zes IPN i Jan Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Na uroczystość przybyli - wicewojewoda śląski 

Jan Chrząszcz, śląski kurator oświaty Dariusz 

Domański, przedstawiciele Urzędu i Rady Miasta, 

związków zawodowych, dyrektorzy szkół, nauczy-

ciele, młodzież szkolna. Program artystyczny 

przygotowany przez młodzież miał skłaniać 

do zadumy nad losem żołnierzy uwikłanych 

w trudną historię, a także wskazywać na takie 

wartości, jak odwaga, uczciwość, wierność.  

 Z wizytą w stacji pogotowia ratunkowego 

22 marca 2019 roku uczniowie klasy pożarnictwa 
i ratownictwa medycznego dzięki uprzejmości Kie-
rownika Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu
-Zdroju mogli zapoznad się z wyposażeniem karetki 
pogotowia P oraz S. Ratownicy medyczni bardzo 
dokładnie omówili i pokazali sprzęt, jaki znajduje się 
w karetce i do czego służy. Młodzież dowiedziała się 
również, czym jest Karta medycznych czynności ra-

tunkowych i jakie informacje ratownik medyczny musi w niej uzupełnid.  

We wtorek, 19 marca, policjan-
ci  Komendy Miejskiej Policji w 
Jastrzębiu-Zdroju odwiedzili 
naszą szkołę. Komisarz Aneta 
Zachariasz, specjalistka wydziału 
prewencji, przeprowadziła pre-
lekcję na temat przemocy  
w sieci oraz  na temat negatyw-
nych skutków zażywania środ-
ków psychoaktywnych. W prelek-

cji wzięli udział uczniowie klas 
drugich technikum, szkoły bran-
żowej oraz klasy pierwszej li-
ceum ogólnokształcącego. Dziel-
nicowy, st.sierż. Krzysztof Po-
pławski zwrócił uwagę na ko-
nieczność reagowania na widok 
osoby potrzebującej pomocy. 
„Wystarczy wybrać numer 112 !”- 
mówił.  Apelował, by nie być 

obojętnym wobec ludzkiego nie-
szczęścia i zamiast nakręcać 
filmiki, zająć się ratowaniem 

potrzebującego. 

Przedstawiciele Policji przekazali 
wiele cennych informacji o odpo-
w i e d z i a l n y m  k o r z y s t a n i u                             
z  Internetu  i nowoczesnych 
komunikatorów jak i o niebezpie-

czeństwie sięgania po używki. 

 Policja o cyberprzemocy i uzalez nieniach 

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół N 2 
zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fun-
dację Edukacyjną Perspektywy ma prawo 
do używania w 2019 roku tytułu honoro-
wego „Brązowej” Szkoły 2019.  

W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyni-
ki egzaminu matu-
ralnego ze wszyst-
kich przedmiotów 
obowiązkowych i 
dodatkowych a 
t a k ż e  w y n i k i 
wszystkich egzami-
nów zawodowych. 
Nasze Technikum 
uzyskało wysoką, 
59 pozycję.  

Podczas ferii w Zespole Szkół Nr 2 Odby-
wała się Zimowa Akcja Szkoleniowa Huf-
ca Jastrzębie-Zdrój. Szkolne pomieszcze-
nia zmieniły się nie do poznania. Z sal 
lekcyjnych powstały „Namioty zastępów”, 
korytarze przeistoczyły się w miejsca ape-
li, zbiórek i gier terenowych. Była nawet… 
poczta polowa. Druhny i Druhowie Hufca 
Im. Józefa Kreta w ramach Zimowej Akcji 
Szkoleniowej 2019 uczestniczyli w dwóch 
formach szkoleniowych „Kursie zastępo-
wych” skierowanym do harcerzy pełnią-
cych funkcję lub przygotowujących się 

do objęcia funkcji zastępowego oraz 
w warsztatach metodycznych Przygoto-
wanie do kursu przewodnikowskiego i 
kursów drużynowych”.  

 Harcerze w Korfantym 
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TEMAT MIEŚIĄCA 

 

Sztuka życia? Sztuka bycia? 
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Równouprawnienie oznacza prawną 
równośd różnych podmiotów praw-
nych w ramach określonego systemu 
prawnego. To pojęcie zakorzenione w 
ideach humanizmu oraz oświecenia. 
Jest nieodzownym elementem praw 
człowieka. 

 Równouprawnienie jest bardzo po-
trzebne w dzisiejszych czasach, gdyż wią-
że się ono z równością między kobietą i 

mężczyzną, po-
dobnym sposo-
bem wynagra-
dzania każdej płci 
i eliminowaniem 
nierówności.  

 C z ę s t o 
zawody na dzi-
siejszym rynku 
pracy są podzie-

lone ze względu na płeć, jednak coraz czę-
ściej spotykamy się z grupą zawodów mę-
skich, które wykonują kobiety np. mechanik 
samochodowy, inżynier budowlany. Cieka-
wym przypadkiem jest mężczyzna, który 
wykonuje typowo kobiecy zawód. Przykła-
dem jest położnik, Grzegorz Chajdaś, 
pierwszy zarejestrowany położny w Polsce, 
który od 25 lat pracuje w szpitalu im. Stefa-
na Żeromskiego w Krakowie na oddziale 

patologii ciąży. Co ciekawe, zarówno ko-
biety podejmujące się męskich zawodów, 
jak i mężczyźni pracujący na stanowiskach 
przedszkolanek, wydają się być takim sa-
mym kuriozum... 

 C z y  w 
d z i s i e j s z y c h 
czasach, w ta-
kim świecie 
savoir vivre jest 
jeszcze potrzeb-
ny? Czy ogłada, 
dobre maniery, 
bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość 
obowiązujących form towarzyskich i reguł 
grzeczności funkcjonujących w danej gru-
pie nie są słowami wymierającymi?  

 Jako młoda osoba chciałabym prze-
ciw takiej sytuacji wyrazić swój zdecydowa-
ny sprzeciw. Na samą myśl o zachowa-
niach wprawiających w stan zakłopotania 
lub człowieku, który nie przestrzega zasad 
zachowania się przy stole jestem zniesma-
czona. 

  Osoby, które stosują się do zasad 
savoir vivre, cechują się bogatym słownic-
twem, wysoką kulturą osobistą i inteligen-
cją. Z taką osobą łatwiej nawiązujemy kon-
takt, jak również jesteśmy w stanie wywnio-
skować jaka ta osoba jest z charakteru. W 

literaturze możemy znaleźć bohaterów, 
którzy stosują się do tych zasad. Przykła-
dem może być choćby „Pan Tadeusz” Ada-
ma Mickiewicza. 

 I co prawda ogólne zasady savoir-
vivre mogą na pierwszy rzut oka być uzna-
wane za przeciwne równouprawnieniu, 
ponieważ mężczyzna, stosując się do nich 
musi troszczyć się o kobietę, sprawiać 
żeby czuła się szanowana i bezpieczna, 
zaś kobieta powinna zachowywać się z 
pewną delikatnością, nie jest to jednak aż 
tak oczywiste.  

 Zasady savoir-vivre mogą być stoso-
wane zarówno przez feministki, jak i przez 
mężczyzn dbających o równouprawnienie, 
a stosując etykietę możemy po prostu od-
naleźć się w codziennych sytuacjach, oka-
zując sobie 
w z a j e m n y 
szacunek i 
uprze jmość . 
Są one w koń-
cu podstawa-
mi równou-
prawnienia.  

 A co, 
jeśli np. kobieta nie zgadza się na stosowa-
nie wobec niej tych zasad? Cóż... może 
wystarczy po prostu odpuścić… 

RO WNOUPRAWNIENIE? CZY ŚAVOIR-VIVRE? 

Karolina Pressel 

NETYKIETA CZY PO PROŚTU ŚAVOIR-VIVRE? 
Zapytałem mojego brata czy wie, 
czym jest „Netykieta”. Odpowie-
dział że, ,,to jest to, co daje się 
na butelkę…” W XXI wieku Interne-
tu używamy codziennie, więc każdy 
powinien ją znad. Niestety częśd 
z nas nawet nie ma świadomości, 
że istnieje takie słowo. Netykieta 
opisuje, jak zachowywad się w co-
dziennych sytuacjach w Internecie. 

Jej nakazy to między innymi  : 

1. Nie przeklinamy!  

2. Zakazuje się używania spamu! 

3. Zabronione jest przesadzania ze znaka-
mi interpunkcyjnymi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

4. Nie hejtujemy ! 

5. SZANUJEMY INNYCH INTERNAU-
TÓW! 

6. Przesadzanie z emotikonami także 
nie jest na miejscu! ;0 

7. Nasze wypowiedzi na forach inter-
netowych powinny byd bezbłędne , 
spójne i na 
temat. 

Korzystając  z 
zasad netykie-
ty, przyczynia-
my się do po-
wstania bez-

piecznego Inter-
netu. Dlatego 
warto ich uży-
wad ! 

Bóg przebacza i zapomina,       
 ale Internet nigdy. 

Maksymilian Duślak 
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FOTOREPORTAZ   

 

22 I 2019r. Akcja „Korfanty przeciw przemocy” 
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WYWIAD Z BELFREM 

 

Pani Agata Tucka - Marek 
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Data urodzenia  - zastrzeżona :)  
Ulubiona książka  - "Sto lat samotności"  

Jeśli telewizja, to…  TVN 24  

Film wszechczasów – Angielski pacjent  

Ulubiona kapela – Męskie granie  
Muzyczny ideał - Anna Maria Jopek  

Pierwsze pieniądze... za zbieranie porzeczek  

Ostatnie pieniądze... wydałam na konia  

Ulubione danie – domowe frytki z koperkiem  

Rzecz o sukcesie – ciężka praca, talent i szczęście  

Największe marzenie – Pokój na Ziemi i szacunek do natury  

Najlepsza/Najgorsza cecha – mądrośd, głupota 

Moja gówna wada - córka mówi, że perfekcjonizm  

Moja główna zaleta - córka mówi, że dobrod  

W relacjach z ludźmi drażni mnie - fałsz i głupota  

W relacjach z ludźmi lubię - szczerośd i inteligencję 

BELFER W PIGUŁCE 

Dlaczego wybrała Pani akurat ten 
przedmiot nauczania?  

- Uprawiam narciarstwo, więc jedyną 
uczelnią, która umożliwiała łączenie szko-
ły z nauką jazdy był AWF. 

Jakie są wady, a jakie zalety pracy jako 
nauczyciela? 

- Zalety to kontakt z fantastyczną mło-
dzieżą oraz dzielenie się pasjami. Zawód 
nauczyciela to misja, w której można się 
również samemu doskonale realizować. 
Wady.. Cóż.. są czysto egzystencjalne. 

Jaką pamięta 
Pani naj-
śmieszniejszą 
s y t u a c j ę 
w szkole? 

Kiedy uczenni-
ca myślała, że 
też jestem 
u c z e n n i c ą 
i poleciła mi 
w y d a ć  j e j 
dziennik. 

Gdyby nie 
została Pani 

nauczycielką, to kim chciałaby Pani 
być? 

Chyba nie mam takich dylematów. Mam 
to szczęście, że zawsze robię to, co chcę. 
Obecnie, oprócz pracy w oświacie, pro-
wadzę kilka innych aktywności zawodo-
wych. Zawsze byłam bardzo aktywna 
na   wielu płaszczyznach. Pan Bury śmie-
je się, że powinnam się sklonować. 

Co zmieniłaby Pani w systemie oświa-
ty, gdyby miała taką możliwość? 

Myślę, że Panią minister i zasady finanso-
wania oświaty, bo uważam, że inwestycja 
w młode pokolenie to najlepsza inwesty-
cja, warta każdych pieniędzy.  

Jaka była Pani w naszym wieku? Czym 
się interesowała? 

Myślę, że byłam bardzo podobna, miałam 
te pasje, które mam do dzisiaj; muzyka, 
sztuka, malarstwo i sport, chodziłam 
do tej samej fantastycznej szkoły i uczyli 
mnie ci sami fantastyczni nauczyciele, 
którzy uczą Was.  Na szczęście zdałam 
maturę całkiem nieźle, więc jak zastałam 
przyjęta do szkoły to nie musiałam cho-
dzić piwnicami, ale i tak długo śnili mi się 
jeszcze nauczyciele, jak łapią mnie 
na wagarach. Jedynie rzeczywistość była 
trochę inna. Myślę, też że bardziej się 
w nią angażowaliśmy np. w politykę, która 
przecież wpływa bezpośrednio na nasze 
życie i przyszłość.  

Uważam, że najgorsze w życiu to obojęt-
ność na drugiego człowieka, otoczenie, 
przyrodę i hejt. 

Czy to prawda, że napisała Pani bardzo 
długą pracę na maturze z języka pol-
skiego? Pamięta Pani, o czym była ? 

Tak to prawda, chociaż nie pamiętam 
dokładnie ile miała stron to wiem, że była 

ona o literaturze wojennej, sztuce.  

W jaki sposób rozpoczęła się akcja 
"Korfanty przeciw przemocy"? Co było 
inspiracją do tego? 

Akcję wywołała rosnąca fala hejtu i aktu-
alne wydarzenia w mediach. 

Z inicjatywą wyszli sami uczniowie, szkoła 
pomogła tylko to zorganizować. 

Co uważa Pani za największy sukces 
tej akcji? 

Myślę, że największym sukcesem jest na 
pewno to, że zaczęto w ogóle o tym mó-
wić, uświadamiać innych, problem zaczął 
być zauważalny.  

Dziękuję za rozmowę 

   Natalia Borsuk 
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TAK OGO LNIE... 

 

...czyli  nieco o sztukce życia w zgodzie z naszą planetą  
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DEKALOG ZIEMI 

1. Bierz prysznic zamiast kąpieli! 

2. Segreguj odpady! 

3. Wyłączaj  

     światło! 

4. Kupuj produkty  

     ekologiczne! 

5. Noś własną torbę  

      na zakupy! 

6. Oszczędzaj wodę! 

7. Jedz mniej mięsa! 

8. Przesiądź się na rower! 

9. Zmniejszaj ilośd składowanych śmieci! 

10. Uświadamiaj innych na temat ekologii! 

EKOLOGICZNA MAKDONALDYZACJA 

 Wybór jedzenia, który podejmujemy każdego dnia, ma 
bardzo duży wpływ na nasze środowisko oraz zdrowie. 

 Człowiek żyjący w dzisiejszych czasach jest osobą zabie-  
                  ganą, która często nie ma czasu na własnoręcz -  
   ne przyrzą dzanie sobie jedzenia. Ten tryb życia 
   powoduje, iż coraz częściej zaglądamy do barów 
     szybkiej obsługi typu fast-food. Dopro
     wadziło to do rozmnożenia się restau-

        racji z niezdrową żywnością .  

     W lokalach tego typu dla ograniczenia 
     kosztów często są używane plastiko- 
        we sztućce oraz opakowania. Decyzja ta         
                              ma katastroficzny wpływ na ekologię.   
        Duża część zużytych opakowań ląduje   
         na wysypiskach, zajmując cenne tereny i wodę,   

                     powodując wytwarzanie gazów cieplarnianych. 

   Nagminne spożywanie posiłków typu fast-food dopro-
wadza do chorób I może okazać się zgubne dla naszego zdrowia. 
Otyłość, cukrzyca, choroby serca, nowotwory – to tylko niektóre z po-
ważniejszych zagrożeń. Warto więc walczyć z uzależniającym, tanim, 
łatwo dostępnym i szybkim jedzeniem, bo w grę wchodzi nasze życie 

Zadaniem uczestników jest naryso-
wać (namalować) zwierzę zagrożo-
ne wyginięciem. Termin składania 
prac upływa dnia   12.04.2019r. Prace 
powinny być podpisane z tyłu arkusza: 
tytuł, imię i nazwisko autora, klasa. 
Wykonane prace należy złożyć osobi-

ście p. M. Goik i p. J. Wyciszczok, p. J. Kanak, B. Będkowskiej, 
Pracę należy wykonać dowolną techniką na papierze formatu AO. 
Dodatkowo na kartce formatu A4 powinny znaleźć się ciekawostki 
związaną z  zagrożeniem i ochroną gatunku. 

DNI ZIEMI 2019 

OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW 

AKTUALNOŚ CI 

WIEDZY 

               Konkurs odbędzie się 
15.04.2019r., ma formę pisemną 
(pytania testowe). Zainteresowani 
uczniowie zgłaszają chęć uczest-
nictwa do dnia 12.04.2019 r. u nau-
czycieli geografii i biologii.  

ZAGADNIENIA: Źródła zanieczyszczeń powietrza i jego skutki 
(efekt cieplarniany, smog, kwaśne opady, dziura ozonowa). Ochro-
na powietrza przed zanieczyszczeniem. Zanieczyszczenia wód 
i metody ochrony. Przyczyny degradacji gleby oraz sposoby jej 
ochrony. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii. Recykling. 
Ogólne informacje o parkach narodowych Polski . 

SZKOLNY  

Patrycja Szymczyk 

1 marca obchodzimy Świa-
towy Dzień Obrony Cywil-
nej. W tym dniu w Domu 
Zdrojowym odbyła się uroczy-
stość, na którą zostali zapro-
szeni uczniowie naszej szko-
ły. Szef Obrony Cywilnej na-
szego miasta - prezydent Anna Hetman, wręczyła nagrody m.in. za 
udział w konkursach. Rafał Frysz zajął II miejsce, a Joachim Krawczyk 
- III miejsce w Konkursie Wiedzy o bezpieczeństwie, ratownictwie 
i obronie cywilnej. Zespół Szkół Nr 2 otrzymał wyróżnienie za działal-

ność na rzecz obrony cywilnej.  

Tegoroczni maturzyści, Dominika Tosta i Krzysztof Urbaniec wzię-
li udział w 50 Olimpiadzie Języka Rosyjskiego. Oboje zakwalifiko-
wali się do etapu okręgowego olimpiady i 2 marca zmierzyli się 

z najlepszymi uczniami woje-
wództwa śląskiego i opolskiego. 
Dominika zajęła VII, a Krzysztof IV 
miejsce, pokonując zawodników, 
którzy niejednokrotnie posługują się 
językiem rosyjskim w rodzinnych 
domach .  T r zymamy kc iuk i 
za Krzysztofa, gdyż zakwalifikował 
się do eliminacji centralnych, które 

odbędą się 13 IV w Warszawie.    
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ŚAINT PATRICK’Ś DAY - LA  'LE PA DRAIG  

Wiktoria Kamejsza 

KRAJE AZJI. 

WIETNAM - w tym kraju istnieje wiele przesą-
dów, jeden z nich dotyczy fotografowania 
kobiet w ciąży, mieszkańcy uważają, że ma to 
zły wpływ na nienarodzone dziecko. Jadąc 
do tego kraju, należy ograniczyć również pu-

bliczne okazywanie uczuć. 

JAPONIA - Obywatele tego kraju mają pełną 
świadomość, że zachowywanie wszystkich 
zasad tamtejszej etyki jest trudne. Miłym ge-
stem ze strony gości będzie podarowanie 

jakiegoś małego prezentu np. jedzenia. 

CHINY- podczas pobytu w tym kraju pamiętaj-
my, aby szczególny szacunek okazywać oso-

bom starszym. 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE- jeśli 
jest się w tym 
kraju podczas 
Ramadanu nie 
można jeść, pić 
i palić publicz-
nie. Jest to 
karane, mimo 
że jest się inne-

go wyznania. 

KOREA - głośne siorbanie jest pochwałą wy-
konawcy posiłku. Podczas spożywania ryżu 
z miseczki nie wolno wybijać w nią pałeczek - 
w tradycji azjatyckiej przypomina to jeden 

z obrzędów pogrzebowych. 

KRAJE BUDDYJSKIE - nie powinno się pako-
wać prezentów w biały papier, czy wręczać 
kwiatów tego koloru, jest on zarezerwowany 

na pogrzeby. 

INNE KRAJE  

HOLANDIA - Holendrzy nie lubią owijania 
w bawełnę i dyplomacji, wolą bezpośrednich 
rozmówców. 

FRANCJA – Francuzi strasznie nie lubią roz-
mów nie zaczynających się od przywitania. 

HISZPANIA- jadąc tam trzeba się przygoto-
wać na wielki gwar, wszyscy mieszkańcy będą 
mówić szybko, głośno i otwarcie. Lubią rów-
nież się spóźniać. 

ANGLIA - Nie nale-
ży przekroczyć 
przestrzeni osobi-
stej Anglików, popy-
chać, wpychać się 
do kolejki, czy 
do autobusu.  

GWATEMALIA- nie 
pytaj o pochodzenie 
ani korzenie, jeśli nie chcesz urazić osoby tam 
mieszkającej. 

AUSTRALIA- Jeśli nie chcemy zrobić złego 
wrażenia, nie śmiećmy, nie plujmy i nie palmy, 
jest to w miejscach publicznych zakazane. 

Każdy kraj posiada własny kod kul-
turowy, który niejednokrotnie może 
zaskoczyć. W świecie odmiennych 
języków, gestów i symboli o gafę 

nietrudno. Z czym możemy się spo-
tkać poza granicami Polski? 

"Festive cooking in Ireland" 

Irish cooking though sim-
ple, draw on a tradition 
estobilished over years. 
The Irish people know well 
how best to use fine foods 
produced from the land. 
It is not surprising that 
potatoes come first, being 
nourishing and satisfying 
for everybody. But it is 
not potatoes Irish cooking 
is about. Irish famous 
beef and lamb dishes have 
become well known to 
the world. Most of us 
have tasted or at 
least learned of Irish 
Stew or Beef with 
Guinness!    

   Dorota Grygierek, III cT                                                                                                                                                                                                         

More Irish live in America than 
in Irland. St. Patrick's day has 
left the Irish ethnic comunity 
and become a part of general 
American mainstream. St. 
Patrick's Day is celebrated in 
some cities with typical Ameri-
can-style parades. The natio-
nal colour of Ireland is green 
and Irish people believe in 
Leprechaun                                                                                                                    
                        Jakub Matera   

Ambassador of the Irish Pub 

Ollie Morgan is one of the 

most successful Irish busi-

nessman in Poland. The 

owner of three pubs and a 

crystal factory, he also or-

ganizes Warsaw's annual 

ST. Patricks Day parade. 

Monika Jaworska spoke to 

him in his Tamka Street 

Pub in Warsaw, a popular 

hang out not only for 

Irishmen but also for Poles 

and expats from all over the 

world.  

 

 

 

Do you know it? 

National colour of Ireland is 
green. Most of decorations at 
St. Patrick's day are Golden 
harps, La-
p r e c h a u n , 
Shamrocks 
and green-
tophats in 
Irish style. In 
Amer ican's 
St. Patrick's 
day traditional style beef and 
cabbage are served with glass 
o f  I r i s h  W h i s k e y !                                                                                             
            Kacper Włodyna III c 

(Opracowanie:Weronika Smelich)                                                                                              

AKTUALOŚ CI 

20 III 2019 r. rozstrzygnięto VIII Miejski  
Konkurs Języka Niemieckiego „Der 
Verbmeister"  Mistrz Odmiany Czasow-
nika.  W tym roku ilość uczestników była re-
kordowa – do ZS2 przybyło ponad 60 uczniów 
z 23 szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z Jastrzębia – Zdroju, Mszanej, Pawłowic, 
Pielgrzymowic i Zebrzydowic. 

Nauczyciele w trakcie trwania konkursu uczest-
niczyli w szkoleniu prowadzonym przez p. Annę 
Wodecką – nauczyciela ZS Nr 2 oraz konsul-
tanta RODNiIP w Rybniku  na temat kompeten-
cji interkulturowych na lekcjach języka obcego.  

 W kategorii szkół podstawowych 1. Miej-
sce zdobył Stanisław Rogowski ze Szkoły 
Podstawowej w Pielgrzymowicach. Wśród 
gimnazjalistów najlepsza okazała się Emilia Till 

z Gimnazjum w Pielgrzymowicach 



Strona 10Strona 10Strona 10                     Korfantak Korfantak Korfantak                kwiecieo 2017kwiecieo 2017kwiecieo 2017 

       EKONOMICZNYM OKIEM  
 

Etykieta w biznesie 
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AKTUALNOŚ CI 

Natalia Chmiel 

Znajomośd zasad etykiety jest bar-
dzo ważna, niezbędna wręcz. Prze-
strzeganie ich podniesie nasz pre-
stiż w każdym środowisku. Nie-
przestrzeganie zaś  może skutko-
wad utratę premii, dobrego stano-
wiska, a nawet pracy.  

 Jedną z najważniejszych zasad 
w savoir-vivre jest hierarchia. Mimo, że 
w domach uczono nas, że młodszy powi-
nien z szacunkiem wita się ze starszym, 
w s-v jest zupełnie na odwrót. Osoba 
starsza, wyższa rangą decyduje o tym czy 
chce uścisnąd dłoo osobie o niższym sta-
nowisku. Jeśli tego nie zrobi, uszanuj to.  

 Gdy będziesz gospodarzem przyję-
cia, to od ciebie będzie zależało wycią-
gnięcie dłoni do każdego z gości. W wy-
padku spotkao biznesowych np. z klien-
tem sytuacja się odwraca. W tym mo-
mencie klient jest “szefem”. Do prezesa 
będzie należało przywitanie klienta, ale 
to on zdecyduje czy zechce podad rękę. 

 Podczas przedstawiania zawsze 

używaj pełnego imienia i nazwiska oso-
by, którą przedstawiasz. Zwracaj się 
z  należytym szacunkiem używając tytu-
łów “doktorze”, czy “prezesie”. 

 Ubiór gra kluczową rolę w etykie-
cie. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze 
i pozwoli ludziom ocenid, czy profesjo-
nalnie podchodzisz do zawodu, firmy 
oraz samego klienta.  

 Pamiętaj o czystych i schludnych 
ubraniach, zadbanych włosach, dłoniach 
i paznokciach. Wybieraj prostotę. Kobie-
ty powinny unikad mocnego makijażu, 
koszul w kwiatki, koronki czy falbanek, 
a buty powinny zawsze zakrywad palce. 

 Uśmiechanie się nie wystarczy. 
Ważna jest umiejętnośd rozpoznawania 
mowy ciała oraz stosowania się do niej. 
Warto nauczyd się czytad język ciała. 
Przydaje się to zwłaszcza podczas spo-
tkao biznesowych, rozmów o pracę czy 
negocjacji z inwestorami.  

 Unikaj nadmiernej gestykulacji oraz 
nie przestawaj z nogi na nogę. Zawsze 
staraj się stad prosto i swobodnie. Unikaj 
krzyżowania rąk i nóg, rozmówca może 

to odebrad jako niechęd do rozmo-
wy. 

 Operuj swoim głosem, pokaż, 
że rozmowa cię interesuje przez 
zmienianie intonacji. Dwicz swój 

głos, by w stresujących sytuacjach nie 
pokazad swojego zdenerwowania zbyt 
piskliwym głosem. 

 Utrzymuj kontakt wzrokowy, ale nie 
przesadzaj. Zbyt długie wpatrywanie się 
w oczy rozmówcy może zostad odebrane 
jako próba kłamstwa. 

 Spóźnianie się na spotkanie wyglą-
da bardzo źle. Pokazuje brak szacunku 
do drugiej osoby. Jeśli obawiasz się o 
poranne korki, wyjdź z domu godzinę 
wcześniej. Lepiej poczekad niż kazad dru-
giej osobie czekad, gdy ona pojawiła się 
punktualnie. Poinformuj o spóźnieniu 
telefonicznie, nigdy sms-em. 

 Dobre wychowanie zawsze będzie 
w modzie i pomoże nam polepszyd sto-
sunki z kolegami z pracy, szefem lub 
klientem. 

BEZ DOBRYCH MANIER ANI RUŚZ! 

Z początkiem marca zawitał do 
naszej Szkoły specjalista do 
spraw ubezpieczeń, by spotkać 
się z uczniami przygotowujący-
mi się do okręgowego etapu 
olimpiady „Warto wiedzieć więcej 
o ubezpieczeniach społecznych”. 
Spotkanie w oko w oko z eksper-

tem z dziedziny ubezpieczeń 
społecznych było ciekawą 

lekcją praktyki. 4 marca 

w ramach projektu „Młodzi 
i kompetentni”  odbył się 
wykład pt. „ Nowoczesny 
marketing w przedsiębior-

stwie, w tym wykorzystanie 
social mediów”. Spotkanie pro-
wadził specjalista w branży mar-
ketingu, reklamy i public relations 
oraz wieloletni przedsiębiorca, 
pan Krzysztof Bergier. Młodzi 
ekonomiści, uczniowie z klasy II 
AT mieli możliwość poznania 

zasad i narzędzi stosowa-
nych w nowoczesnym mar-

ketingu.  

20 marca 2019 r. odbyła 
się szesnasta edycja pro-
gramu. Uczestniczyli 
w niej ekonomiści z klasy 
III a T. Ideą programu jest włącze-
nie środowiska przedsiębiorców 
w edukację młodych ludzi oraz 
stworzenie nowatorskiej płaszczy-
zny przekazywania młodzieży 
wiedzy o funkcjonowaniu na rynku 
pracy. Poprzez udział w progra-
mie uczniowie mieli możliwość: 

odbycia jednodniowej wizyty 
w wybranym miejscu pracy weryfi-
kującej plany edukacyjne, zweryfi-
kowania swoich wyobrażeń 
o wymarzonym zawodzie, pozy-
skania informacji o wykształceniu, 
czy predyspozycjach niezbędnych 

do wykonywania danego zawodu. 
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Sztuka życia w podróży 

       ŚTREFA LOGIŚTYKI  
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Zawsze musimy się liczyć z przyjętymi normami otoczenia. 

W liniach lotniczych również możemy wyróżnić kilka zasad, 

dzięki którym nie będziemy musieli się martwić, że zaliczy-

my faux pas.  

Zachowaj spokój pod-
czas za jmowania 
miejsc -n ie musisz 
pchać się, aby zająć 
miejsce, każdy ma je 
wyznaczone i z pewno-

ścią nie ucieknie. 

Dostosuj sie do zaleceń załogi- zadaniem personelu jest przede 
wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo pasażerów, szanuj więc uwagi 

dotyczące, np. pozostania na miejscu, nie powinny Ci zaszkodzić. 

Szanuj przestrzeń innych pasażerów- nie jesteś jedyną osobą, któ-

ra chciałaby wypocząć podczas podróży.  

Uważaj na to, co jesz przed lotem i w trakcie- podczas podróży 
samolotem, jesteśmy w zamkniętej przestrzeni, unikaj potraw, które 

mają intensywny zapach. 

Nie wdawaj sie w dyskusje z osobą nietrzeźwą - możesz dorobić 

sobie wroga, lepiej zawiadomić personel. 

Czasem pasażer chrapie- zaopatrz się w zatyczki do uszu. 

Nie pozwól aby głośne dziecko Cię sprowokowało - bardziej je to 
zachęci do niemile wi-

dzianych zachowań. 

Nie nadużywaj alkoho-
lu- pozwól innym podró-
żować w miłej atmosfe-

rze. 

Bądź uprzejmy dla 
innych pasażerów- 
każdemu należy się 

poszanowanie. 

AKTUALNOŚ CI 

 

W LINIACH LOTNICZYCH 

12 marca 2019r. w Dąbrowie Górniczej 
odbyły się eliminacje centralne IX Ogólno-
polskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej. 
Konkurs jest organizowany corocznie przez 
Akademię WSB. Uczestnikami są uczniowie 
kształcący się w zawodach: technik logistyk 
i technik spedytor. Zespół Szkół nr 2 

im. Wojciecha Korfantego 
reprezentowali: Łukasz Fuka-
ła, Kamil Chromik i Stanisław 
Korol z klasy IV BT oraz Bar-
tosz Kołeczko, Agata Nowak 
i Artur Werner z klasy III BT. 

Artur Werner zajął 6 miejsce w kraju.  

W lutym 2019r. Zespół Szkół Nr 2 oraz 
przedstawiciele firmy SACHS TRANS IN-
TERNATIONAL Spółka z o. o. podpisali 
Umowę Partnerską regulującą zasady 
współpracy i dobrych praktyk między strona-
mi. Firma SACHS TRANS objęła swoim patro-

natem uczniów Szkoły kształcących się 
w zawodzie technik logistyk oraz technik eko-
nomista. Celem Patronatu jest przede wszyst-
kim podniesienie jakości praktycznego kształ-
cenia zawodowego, nabycie przez uczniów 
Zespołu Szkół Nr 2 umiejętności przydatnych 
na rynku 
pracy oraz 
przygotowa-
nie absol-
wentów do 
p o d j ę c i a 
zatrudnienia.  

Mariola Tołysz Szymon Bykowski 

Dzięki stosowaniu dobrych manier na drodze można umi-

lić komuś jazdę i oszczędzić niepotrzebnego stresu. Za-

zwyczaj są to drobnostki, ale dzięki nim możemy okazać 

nasz szacunek do innych kierowców. 

 UŻYWAJ KIERUNKOWSKÓW. Niby oczywista rzecz, ale 
wcześniejsze włączenie kierunkowskazów pozwala na szybsze wyje-
chanie innego samochodu na przykład z skrzyżowania, pomaga też 
uniknąć zaskoczenia wśród kierowców.  
 PODZIĘKUJ NA DRODZE. Jest wiele możliwości podziękowa-
nia, ale głównie stosuje się 
wystawienie otwartej dłoni, 
bądź zasygnalizowanie 
tylnymi światłami. 
 NIE BĄDŹ AGRE-
SYWNY Podczas jazdy nie 
używaj przekleństw, wy-
zwisk, jak i również gestów 
uwłaczających komuś. Każ-
dy może mieć gorszy dzień.  
 BĄDŹ UPRZEJMY WOBEC PIESZYCH. Piesi i rowerzyści,  
również są członkami ruchu drogowego. Należy pamiętać o prze-
puszczaniu ich na pasach i utrzymać od nich odstęp. Dobre maniery 

można zastosować, nie wjeżdżając 
na kałuże podczas ulewy. 
 PORZĄDEK. Utrzymanie go 
jest w zdecydowanie dobrym tonie. 
Odpadają więc brudne dywaniki, 
okruszki na fotelach i pulpicie oraz 
śmieci. Nasi pasażerowie na pew-
no to docenią.  

 OTWIERANIE DRZWI SAMOCHODU. Tę czynność stosuje 
się głównie wobec kobiet, jednak nawet tu są pewne reguły, których 
należy się trzymać. Powinno się szybciej otworzyć drzwi i przytrzy-
mać je do momentu, gdy pasażerka wygodnie się usadowi. Taka 
umiejętność na pewno kobiecie zaimponuje.  

NA DRODZE 
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Kpimy z przesadnej uprzejmo-
ści, a jednak nikt nie chce 
popełniać towarzyskich gaf. 
Gdy pojawia się perspektywa 
wielkiej gali czy oficjalnego 
spotkania, okazuje się, 
że zaczynamy panikować. Jak 
mawiał J. A. Brillat-Savarin, 
autor Fizjologii smaku: 
”powiedz mi jak jesz, 
a powiem ci, kim jesteś”.  

Najczęstsze gafy przy stole:  

 Życzenie „smacznego” 

Z punktu widzenia zasad savoir-
vivre’u takie zachowanie uzna-
wane jest za niegrzeczne. We-
dług statystyk ponad 70% osób 
nie zdaje sobie z tego sprawy. 

 Mlaskanie i siorbanie. 

Z badań wynika, że aż 84% 
ludzi nie ma kontroli nad tego 

typu zachowaniami. 

 Nieodpowiednie zachowanie 

w czasie 
j e d z e n i a , 
takie jak 
mówienie z 
jedzeniem 
w ustach, 
czy publicz-
ne dłubanie 
wykałaczką 
w jamie ustnej  

 Korzystanie z urządzeń elek-
tronicznych podczas posiłku 

Jeśli chcesz wypaść dobrze 
przy stole:  

 Zwróć uwagę na sposób 
zasiadania do stołu 

Delikatnie podnieś krzesło, by 
nim nie hałasować  

 Uważaj, by nie kłaść łokci 
na  stole 

Jedyną dopuszczalną opcją jest 
delikatne opieranie nadgarstków 
o blat stołu. 

 Pilnuj poprawnej postawy 

Według zasad 
osoba siedząca 
przy stole powin-
na charakteryzo-
wać się prostą 
postawą ciała.  

 Nie odchodź 
b e z  s ł o w a 
od  stołu 

Koniecznie przeproś swoich 
współbiesiadników. Nie musisz 
jednak tłumaczyć przyczyn. 

 Odpowiednie zachowanie 
po skonsumowaniu posiłku 

Według etykiety po skończe-
niu spożywania posiłku zaleca-
ne jest podziękowanie za danie 
i  o d ł o ż e n i e  s z t u ć c ó w 
w  poprawny sposób.  

 Przeglądanie się w lustrze 

Absolutnym faux pas jest popra-
wianie makijażu. 

 Sposób rozpoczynania kon-
sumpcji 

Za niekulturalne uznaje się za-
czynanie spożywania posiłku 
przed innymi. 

 Sposób doprawiania poda-
nego dania 

Należy najpierw skosztować 
potrawy. Jeśli zaczniesz dopra-
wiać posiłek przed jego spróbo-
waniem możesz obrazić szefa 
kuchni czy gospodarza. 

Zasad savoir-vivre’u jest 

o wiele więcej. W związku z tym 
trudno nauczyć się ich wszyst-
kich na  raz. Warto jednak stop-
niowo eliminować złe przyzwy-
czajenia. 

NA PRAWO... 
 

od kuchni, czyli savoir-vivre przy stole 

Z okazji Dnia Kobiet, w czwartek 7 III 
odbyła cię całodniowa impreza w Domu 
Zdrojowym, w której  udział również 
przedstawiciele naszej Szkoły. Licznie 
przybyłe panie miały okazję 4 wykładów 
Pani Emilii Antooczyk o zasadach odży-
wiania oraz pomysłach na obiad. Wraz 
z nią w 2 prelekcjach wzięli udział ucznio-

wie Paulina Stanula i Marek Kiełkowski 
z 3cT. Prócz tego uczniowie naszej Szkoły 
przygotowali poczęstunek na uroczystośd 
i oczywiście zadbali o jej profesjonalną 
obsługę, Dominika Brodziak zaprezento-
wała swoje umiejętności wokalne.  

Jak co roku w lutym odbył się konkurs 
Walentynowy „Przez żołądek do serca”. 

Tym razem 
zadanie pole-
gało na przygo-
towaniu dese-
ru. Do konkur-
su zgłosiło się 
11 dwuosobo-
wych drużyn. 
Wszyscy 
uczestnicy wykazali się wyjątkową krea-
tywnością i przygotowali fantazyjne de-
sery przepełnione słodyczą i miłością. I 
miejsce zdobyli: Konrad Rusin i Norbert 
Arendarski z kl. I e T przedstawiając: 
"Zdekonstruowane serca", II miejsce zdo-
były: Martyna Cięciała i Anna Szuster  z II 
d T, III miejsce trafiło do: Elżbiety Lewio-
skiej i Iwony Rajwy z kl. IV d T. 
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W HOTELARŚKIM... 

 

...świecie - czyli jak nie zepsud urlopu sobie i innym 
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AKTUALNOŚ CI  

ŚAVOIR-VIVRE W HOTELU 

W hotelach, tak jak innych miejscach, 
obowiązują pewne zasady zachowania. 
Mimo, iż istnieje przekonanie, że „hotel 
to twój drugi dom” to nie powinniśmy 
brać tego zbyt dosłownie i  zachowywać 
się zgodnie z zasadami savoire-vivre. 

 Najważniejszą zasadą, jakiej powinni-

śmy przestrzegać, jest to, że w hotelu nie 
jesteśmy sami, bądźmy więc życzliwi dla 
innych gości oraz dla obsługi hotelowe. 

  Powinniśmy pamiętać o ciszy nocnej, 
ściany dzielące poszczególne pokoje, to 
rzadko kiedy średniowieczne mury obronne, 
więc zachowujmy się z umiarem, zwłaszcza 
po godzinie 22:00.  

 W pomieszczeniach ogólnodostęp-
nych rozmawiajmy półgłosem. W pokoju 
hotelowym starajmy się również nie hałaso-
wać ani nie słuchać głośno muzyki.  

 W hotelu jesteśmy tylko gośćmi, dlate-

go szanujmy elementy, jakie się tam znaj-
dują. Jeśli coś nie funkcjonuje tak, jak po-
winno – nie naprawiajmy sami, tylko poin-
formujmy o tym recepcję ,aby zajęły się tym 
osoby do tego uprawnione.  

 Kończąc pobyt można zabrać z poko-
ju jedynie rzeczy jednorazowego użytku: 
szampony, odżywki czy jednorazowe czepki 
kąpielowe. Nie zabieramy ręczników, szla-
froków, kubków czy szklanek.  

 Przestrzegajmy obowiązujących w 
hotelu zasad m.in.. zakazu palenia w obiek-
cie. Opuszczając hotel zostawiamy pokój w 
stanie jak najbliższym temu, w jakim był, 
gdy się do niego wprowadzaliśmy.  

 Jak natomiast powinniśmy zachować 
się w restauracji lub barze hotelowym? Naj-
ważniejsze to ubierać się stosownie, przy-
chodzenie na śniadanie w 
stroju kąpielowym może 
skutkować nie wpuszcze-
niem nas do restauracji hote-
lowej. 

 Nie wynosimy ani je-
dzenia, ani napojów, nie na-
kładamy na talerz więcej niż 
jesteśmy w stanie zjeść. We 
wszystkich hotelach – B&B, 
HB czy all inclusive – można 
brać dokładki. Więc pod-
chodźmy z umiarem do je-
dzenia, a także do picia, 

zwłaszcza napojów alkoholowych.  

 Podobnie jak w całym hotelu – bądź-
my życzliwi wobec innych. Nie rezerwujemy 
leżaków, nie stawiamy parawanów na hote-
lowej plaży, nie słuchamy głośno muzyki, 
nie krzyczymy. Pilnujemy dzieci, by nie 
przeszkadzały pozostałym gościom w wy-
poczynku. Przeczytajmy i przestrzegajmy 
wewnętrznych regulaminów korzystania z 

basenu, SPA czy siłowni. 

  A co z napiwkami? 
Wysokość napiwków i sam 
fakt dania go jest kwestią 
indywidualną, ale to nie jest 
prosty sposób na pozbycie 
się drobnych. W restaura-
cjach zwyczajowo jest to 10
-20% naszego rachunku. 
Mile widziane są też napiw-
ki dla odźwiernych, baga-
żowych, jak i służby pięter. 

 
Martyna Szuścik 

20 I zakończył się kurs języka portugal-
skiego dla uczniów wyjeżdżających na 
praktyki zawodowe do Lizbony. Przez 3 
soboty hotelarze i inni uczestnicy projektu 
poznawali podstawowe zwroty w języku portu-
galskim wykorzystywane w sytuacjach życia 
codziennego oraz zawodowego. Dziękujemy 
Szkole Języków Iberyjskich Porto Alegre 
w Katowicach oraz Panu Gabrielowi za prze-
prowadzenie szkolenia.  

Jak zwykle, klasy hotelarskie proszone 
były o obsługę uroczystości na terenie 
Szkoły i miasta 21.01 pracowali, nakry-
wając miejsca dla gości w ramach akcji 
„Korfanty przeciw przemocy”, 28.02 pra-
cowali przy obsłudze uroczystości z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych, zaś 07. 03. zadbali o zgromadzo-
ne panie w Domu Zdrojowym z okazji 
Dnia Kobiet  

Jak zwykle, nie brakowało również wy-
cieczek i wyjazdów zawodoznawczych. 

W lutym miała miejsce wycieczka 
do Katowic na pokaz kuchni molekular-
nej, zaś w marcu klasy 1dT oraz 2cT  od-

wiedziły czterogwiazdkowy Hotel Gołę-
biewski w Wiśle. Hotel jest po general-
nym remoncie, jego piękne marmurowe 
wnętrza, kryształowe żyrandole i nowo-
czesne wyposażenie zachwyciły uczestni-
ków wycieczki. Uczniowie dowiedzieli się 
jak wygląda praca działu marketingu oraz 
organizacja poszczególnych imprez, czy 
też usług hotelowych.  
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ŚPORTOWA DWO JKA 

 

Fair play czyli sportowe savoir-vivre 
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Zasady fair play są tak samo ważnym 

czynnikiem jak talent i umiejętność gry w 

zespole Zawodnicy zostają nagradzani za 

umiejętność gry fair play. Takie odznacze-

nie otrzymali polscy sportowcy .  

 Międzynarodowy Komitet Fair Play uho-

norował w 2017 r. w kategorii „Promocja Fair 

Play” – paraolimpijkę 

Ewę Durską i olimpij-

czyka Piotra Mała-

chowskiego.  Mała-

chowski (WKS Śląsk 

Wrocław) przekazał 

swój srebrny medal 

igrzysk w Rio de Janeiro (2016) na aukcję, by 

pozyskać środki dla chorującego na raka 

małego Olka i ocalić jego oko. Ewa Dur-

ska oddała swoje złoto zdobyte w pchnię-

ciu kulą Fundacji Pomocy Osobom Nie-

pełnosprawnym „Słoneczko” w Złotowie, 

by wesprzeć chorującą na białaczkę Wik-

torię. W ramach uznania przewodniczący 

Międzynarodowego Komitetu Fair Play 

Jeno Kamuti wypowiedział następujące 

słowa „Jesteście wzorem do naśladowa-

nia. Zdobycie medalu igrzysk olimpijskich 

lub paraolimpijskich wymaga ogromnego 

wysiłku, ale decyzja by go oddać dla czy-

jegoś dobra jest jeszcze trudniejsza”. 

 Morał płynący z tej sytuacji świetnie 

podsumowują słowa Prezesa Polskiego Komi-

tetu Paraolim-

pijskiego Łuka-

sza Szeliga " 

Sport  uczy 

cz łowieczeń-

stwa, które 

nasza parao-

limpijka i olimpijczyk objawili w iście mistrzow-

skiej formule. Nie licząc na nic w zamian 

za medale, które były częścią ich ciężkiej 

pracy i sportowego sukcesu, wsparli nimi 

innych. To gest, który na pewno zasłużył 

na nagrodę fair play. Powinien też wszystkim 

uświadomić, że w życiu człowiek powinien 

umieć nie tylko brać, ale też dawać”  

POLACY UHONOROWANI  

WYWIAD Z ADAMEM I FILIPEM - MIŚTRZAMI POLŚKI 

Daria Kochalska  

Aleksandra Cichoo 

- Opowiedz-
cie, co to za 
puchar i przy 
jakiej okazji 
zdobyty? 
Adam: Jest 
to puchar 
Mistrzów 
Polski, 25 
Olimpiady 
Młodzieżo-
wej, której 
finał rozegra-
liśmy w Kry-
nicy.  

Filip: Tak naprawdę jesteśmy obroocami 
tego tytułu, bo w zeszłym roku też zdoby-
liśmy złoto, więc tym razem udowodnili-
śmy, ze rzeczywiście jesteśmy najlepsi 
w kategorii wiekowej „Junior młodszy”  
- Co było trudniejsze? Zdobycie tytułu 
czy jego obrona? 
F: Zdobycie tytułu. Ostatni finał wygrali-
śmy po dogrywce, po karnych.  
A. W tym roku było komfortowe 5:1 
F: Tak… i najlepsze było to, że wygraliśmy 
z drużyną, z którą w fazie grupowej prze-
graliśmy 1:4. Oni byli pewni, ze z nami 
wygrają gładko.. a tu niespodzianka! 
- W jakim wieku zaczęliście treningi, 
skoro osiągacie takie sukcesy, mając 16-
17 lat? 

A. Trenuję, odkąd pamiętam (śmiech) od 
trzeciego roku życia do szóstego, potem 
miałem przerwę, a później to już od dru-
giej klasy do chwili obecnej. 
F: Ja trenuję już 12 lat, od 4 roku życia. 
Nie bardzo miałem co robid w domu, a że 
zawsze byłem dzieckiem hmmm… dośd 
aktywnym, mama uznała, ze należy coś 
z tym zrobid i zapisała mnie na hokej. 
- Co jest dla was najtrudniejsze w me-
czach? Z czym się zmagacie na tafli? 
A: Myślę, że zachowanie spokoju do sa-
mego kooca meczu. Im bliżej kooca, tym 
jest bardziej nerwowo, ważne, żeby wte-
dy nie popełnid jakiegoś głupiego błędu. 
- Był taki moment, w którym chcieliście 
odwiesid na kołek swoją pasję? 
F: Oj.. był. W mojej karierze było tak, że 
praktycznie przez całe życie gram ze star-
szymi. Ci, którzy zaczynali ze mną, odpa-
dli po drodze. Kiedy starsi ode mnie dora-
stali, robili się silniejsi, nabierali masy 
mięśniowej, a ja 
ciągle jeszcze 
miałem budowę 
dziecka zrobiło 
się bardzo trud-
no. Ale przekonał 
mnie ojciec. I jak 
widad, miał rację. 
- Łączenie szkol-
nych zajęd z ka-

rierą jest dużym wyzwaniem? 
A: Tak, biorąc pod uwagę to, że zbiórki 
mamy o 18.20, trening kooczy się o 
20.30, a potem człowiek nie ma już na nic 
ochoty, to łatwo policzyd, że jeśli ktoś ma 
codziennie 7-8 lekcji, pozostają niespełna 
3 godziny na to, żeby pobyd w domu, 
pouczyd się czy porozmawiad z rodzicami. 
Wiążecie swoje życie z karierą zawodo-
wego hokeisty? 
F: Jak najbardziej. Jeśli ktoś już przetrwał 
tyle lat grania, to na pewno wiąże swoje 

kolejne życiowe kroki ze sportem. 
- A były już jakieś propozycje? 
F: Tak, Grałem już w Sosnowcu, 
Adam grał w tyskim klubie, na-
wet rywalizowaliśmy z sobą, Był 
też roczny etap czeskiej Karviny. 
W takim razie życzę powodzenia 
i dalszych sukcesów. I dziękuję 
za rozmowę. 
A, F Dziękujemy. 
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FABRYKA ŚZTUKI MYŚ LENIA 
Zapraszamy do Strefy Chill Out 
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Jesteśmy stowarzyszeniem, które 
powstało po to aby umilid nam - ucz-
niom pobyt w szkole. Jesteśmy krea-
tywni, mamy wiele pomysłów, które 
stopniowo będziemy realizowad.  

 Pierwszym naszym projektem było 

stworzenie Strefy Chill Out, którą 

od podstaw wykonaliśmy własnymi rę-

kami. Bardzo się staraliśmy i mamy na-

dzieję, że jesteście zadowoleni. Będzie-

my organizowad różnego rodzaju akcje. 

Jako pierwsza wystartowała zbiórka 

kwiatów które mogą zalegad i prze-

szkadzad w Waszych w domach - a my 

się nimi zaopiekujemy!! Jak na razie 

zaczynamy. Sprawdzajcie, jak będzie 

wyglądad dalszy rozwoju naszej Fabryki.  

FŚM = FABRYKA 

ŚZTUKI MYŚ LENIA My członkowie Fabryki Sztuki My-

ślenia Stworzyliśmy dla Was miejsce 

do posiedzenia. 

Brazylijskie są krzesełka,  

Czy się huśtasz każdy zerka.  

My Wam tego zabraniamy,  

Bo o Wasze bezpieczeostwo dbamy.  

Po stołach i paletach się nie skacze,  

Bo Korfanty przez to płacze.  

Papiery, gumy i inne śmieci  

Wyrzucamy do kosza, bo nie jesteśmy dzieci.  

Szanuj poduszki i sprzęt cały,  

Aby został on doskonały.  

Nie tłuścimy, nie plamimy,  

By sprzęt pozostał dla oka miły.  

Zniszczysz - płacisz, prosta sprawa  

Każda osoba ma takie same prawa.  

Szanuj ciężką pracę kolegów i koleżanek,  

Nie niszcz i nie odlepiaj nalep.  

REGULAMIN ŚTREFY 

CHLL OUT 

Wspólnie chcemy decydować 

o tym, jak będzie zmieniać się 

nasza Szkoła Czuwają nad nami 

Pani Agata Tucka-Marek oraz 

Pani Anna Pancherz wraz 

z dyrekcją. Mamy swój fanpage 

@fabrykasztukimysleniakorfanty 

na którym jesteśmy najbardziej 

aktywni. Jako, że tworzymy coś 

dla całej społeczności szkolnej, 

możecie zgłosić swój pomysł lub 

wizję - jesteśmy otwarci na Wa-

sze propozycje!  
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Rozpoczęły się zagraniczne staże dla 
uczniów klas drugich i trzecich Technikum. 
Ekonomiści i logistycy  przez dwa tygodnie 
pracowali w Lizbonie i zwiedzili ciekawe 
portugalskie zakątki. 

 M ł o d z i e ż 
klas ekonomicz-
nych, pracując w 
firmie szkoleniowej 
C I T E F O R M A , 
miała okazję nie 
tylko doskonalić 
branżowy język 
angielski, ale rów-
nież poznać sys-
tem zatrudniania i 
wynagradzania pracowników w Portugalii. 

Młodzież klas logistycznych, w firmie METRO 
de LISBOA i BRICO DEPOT doskonaliła 
umiejętności w zakresie inwentaryzacji, kom-

pletowania, sorto-
wania, pakowania 
asortymentu i przy-
gotowania do wysył-
ki. Młodzi logistycy 
kształcili też branżo-
we słownictwo za-
wodowe, pracując z 
w y k o r z y s t a n i e m 

dokumentów handlowych.  

 Staże zagraniczne to również możliwość 
do poznania 
bogatej kultu-
ry i historii 
P o r t u g a l i i . 
Każde popo-
łudnie jest 
świetną oka-
zją do odkry-
wania cieka-
wych miejsc Lizbony - Wieży Belem czyli Tor-
re de Belem, która należy do najcenniejszych 
zabytków całej Portugalii i jest drugim zabyt-

kiem na liście UNSECO Portugalii. 

 Ciekawą formą spędzania wolnego cza-
su był przejazd kolejką linową ponad Parkiem 
Narodów wzdłuż rzeki Tag. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć obecności stażystów w słyn-
nej lizbońskiej windzie Elevador de Santa 
Justa. To świetny sposób na poznanie Lizbo-

ny i jej zabytków z innej perspekty-

wy. 

 W weekend cała grupa 
uczestniczyła w ciekawym progra-
mie kulturowym świetnie przygoto-
wanym przez firmę  Casa da Edu-
caco. Młodzież Korfantego zwiedzi-
ła takie miejsca, jak: Sintra, Quinta 
da Regaleira, Cabo da Roca 

(najdalej wy-
sunięty na 
zachód punkt 
Europy) Guin-
cho Beach, 
Boco do Infer-
mo, Sanktua-
rium w Fati-
mie, Monaste-
ry of Batalha, 
Nazare Beach 
oraz Obidos 
Village. 

Maria Pietranik 
Małgorzata 

Lach 
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finanso-
wym Komisji Europejskiej. Odzwierciedla stanowisko jej 
autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja 
Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za 
ich zawartość merytoryczną. Publikacja bezpłatna. 

PROJEKTY, PROJEKTY 
 

W domu i na stażu 
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 „PRZYŚTANEK PORTUGALIA” ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE 

 „KORFANTY ZAPRAŚZA” - PROJEKT ŚTOWARZYŚZENIA „Z KORFANTYM W PRZYŚZŁOŚ C ” 

Projekt wpisany jest w obchody Roku 
Powstań Śląskich. Obejmować będzie 
szereg działań o charakterze edukacyj-
nym, wychowawczym, twórczym oraz 
integrującym społeczność lokalną. 

Podstawowe cele projektu to: 

 Pogłębienie wiedzy z historii regionu  

 Integracja społeczności szkolnej i lokalnej 

 Popularyzacja postaci Wojciecha Korfante-
go i jastrzębskich powstańców. 

 Rozwój talentów młodzieży. 

 Przybliżenie sylwetki Kazimierza Kutza 

i jego obrazów filmowych o Śląsku. 

Zaplanowane działania Kwiecieo – październik 2019 

Dzieo Korfantego  impreza o charakterze kulturalnym 

Śladami bohaterów Śląska 2 wycieczki edukacyjne, plener fotograficzno - plastyczny 

Filmoteka śląska spotkania z edukacji filmowej 

Z historii i kultury Śląska wykłady z historii i kultury Śląska 

Śląsk oczami artystów cykl warsztatów dla uzdolnionych  

Śląsk wyśpiewany cykl warsztatów dla uzdolnionych  

Dzieo Bohaterów Śląska konkurs miejski na esej historyczny 

Kto jeszcze godo? spotkanie z gwarą śląskiej 

Maszkiety śląskiej kuchni warsztaty kulinarne młodzieży 

Śląsk utrwalony wystawa prac poplenerowych 

Gala Korfantego spotkanie z M. Szołtyskiem, prof. J. Bonarkiem, koncert  

 I MIAŚTA JAŚTRZĘBIE-ZDRO J 
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Czy wiesz? Quizzzzz... 
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ŚZCZYPTA HUMORU I ROZRYWKI 

REDAKCJA  

Weronika 

Daria Karolina 

Martyna Wiktoria 

Aleksandra Natalia 

1. Czy można założyć koszulę z krótkim 
rękawem pod marynarkę? 
a. tak 
b. nie 
c. tylko latem 
2. Czy można 
założyć kra-
wat do ko-
szuli z krót-
kim ręka-
wem? 
a. tak 
b. nie 
c. tylko krawat 
sportowy 
3. Gdy sięga-
my na przyjęciu po chleb bierzemy go: 
a. ręką 
b. swoim widelcem 
c. przeznaczonym do tego widelcem 
d. przez serwetkę 
4. Do garnituru ciemnoszarego mężczyzna 
może założyć: 
a. tylko buty czarne 
b. tylko brązowe 
c. czarne lub brązowe 
d. brązowe lub w kolorze garnituru 
e. w kolorze garnituru 
5. Krawat wiążemy w 
ten sposób, by: 
a. jego trójkąt był na 
poziomie paska do 
spodni 
b. jego trójkąt był na 
poziomie 10 cm powy-
żej paska do spodni 
c. jego trójkąt był na 
poziomie 10 cm poniżej 
paska do spodni 
d. obojętne  
6. Sosem można po-
lać: 
a. tylko kartofle 
b. tylko mięso 
c. tylko warzywa 
d. warzywa i kartofle 
e. kartofle i mięso 
7. Nie wolno żuć gumy: 

a. w sytuacjach uroczystych 
b. w pomieszczeniach zamkniętych 

c. w obecności innych osób 
d. witając się z kimś 
e. podczas rozmowy z kimś 
8. Rozmowę telefoniczną kończy: 
a. ten kto ją zaczął 
b. ten do kogo dzwoniono 
c. osoba starsza 
d. ten komu się bardziej spieszy 
9. Różnica pomiędzy wodą toaleto-
wą i wodą perfumowaną jest taka, 
że: 
a. woda toaletowa ma większe stęże-
nie olejków zapachowych 
b. woda perfumowana ma większe 

stężenie olejków zapachowych 
c. są to po prostu innego typu środki  

10. Pierogi jemy: 
a. samym widelcem 
b. nożem i widelcem 
11. Po wejściu do mieszkania znajomych: 
a. witamy się i rozbieramy 
b. rozbieramy się i witamy 
c. rozbieramy się, przechodzimy do pokoju i 
się witamy 
12. Gdy podczas jedzenia w restauracji 

upadnie kobiecie na podłogę 
widelec: 
a. sama go podnosi 
b. podnosi go towarzyszący jej 
mężczyzna 
c. mężczyzna wzywa kelnera i ten 
podnosi widelec 
d. obojętne kto go podnosi 
13. Na zaproszeniu na przyjęcie 
widnieje napis – „black tie”. 
Masz założyć: 
a. czarny garnitur 
b. smoking 
c. frak 
14. Na przejęciu zorganizo-
wanym w naszym domu za-
proszone, zaprzyjaźnione od 

wielu lat z nami małżeństwa: 
a. usadzamy obok siebie 
b. rozdzielamy je 
c. to zależy od okoliczności 

15. Napoleonkę jemy: 
a. łyżeczką 
b. widelczykiem 
c. łyżeczką i widelczykiem  

Odpowiedzi 

1. b. nie 
2. b. nie 
3. c. przeznaczonym do tego widelcem 
4 a. tylko buty czarne 
5. a. jego trójkąt był na poziomie paska 
do spodni 
6. b. tylko mięso 
7.c. w obecności innych osób 
8. a. ten kto ją zaczął 
9. b. woda perfumowana ma większe 
stężenie olejków zapachowych 
10. a. samym widelcem 
11. c. rozbieramy się, przechodzimy do 
pokoju i się witamy 
12. c. mężczyzna wzywa kelnera i ten 
podnosi widelec 
13. b. smoking 
14. b. rozdzielamy je 

15. c, łyżeczką i widelczykiem 

Patrycja 

Mariola 

Natalia 

Szymon 

Max 
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DLA ABŚOLWENTO W ŚZKO Ł PODŚTAWOWYCH 

DLA ABŚOLWENTO W GIMNAZJO W 

DLA OBU TYPO W ŚZKO Ł - ŚZKOŁA BRANZ OWA 

Liceum 

Liceum Technikum 

Technikum 

ZAPRASZAMY NA GALĘ 
TALENTÓW KORFANTEGO 

28 III 2019 
 ORAZ DZIEO OTWARTY 

SZKOŁY 
26 IV 2019 


