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PRZECIEK

Przed nami najpiękniejszy okres w roku, niech więc czas Świąt Bożego
Narodzenia odrodzi w nas spokój, harmonię i radość. W naszych
domach niech zagości prawdziwie rodzinna atmosfera pełna ciepła i
miłości. A Nowy Rok przyniesie dużo zdrowia, pogody ducha,
spełnionych marzeń, oraz satysfakcji i wielu sukcesów.

Biblioteka poleca na święta:
1. Falanga A.: Wszystko o Bożym Narodzeniu. Tradycje, pieśni i potrawy z
całego świata. Wydawnictwo Salwator,2005
2. Kolędy i tradycje Bożonarodzeniowe. Wydawnictwo Debit, 2004
3. Dickens Ch. :Opowieść wigilijna. Wydawnictwo Spes, 2000

Przeczytaj! Naprawdę warto!

PRZECIEK
Olimpiada Wiedzy
Hotelarskiej
6 października odbyły się eliminacje
szkolne do VIII Olimpiady
Hotelarskiej organizowane przez:
Wyższą Szkołę Gospodarki W
Bydgoszczy, Izbę Gospodarczą
Hotelarstwa Polskiego oraz Zespół
Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w
Kołobrzegu.
I miejsce w naszej szkole zajęła
uczennica klasy 4ahot - Laura Oleś.
II miejsce zajął Krzysztof Sulima
również z klasy 4ahot. Uczniowie
będą reprezentować naszą szkołę
w eliminacjach okręgowych w Wiśle
13 stycznia 2016r. Tematem VIII
Olimpiady jest "historia
hotelarstwa". Gratulujemy i życzymy
powodzenia!

Dni Campus France
Campus France jest skierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, a także studentów, którzy są
zainteresowani dalszą nauką we Francji, podwójnymi dyplomami
francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego.
Organizatorami całego wydarzenia byli: Ambasada Francji w
Polsce, Instytut Francuski oraz Agencja Campus France. Dni
Campus France odbyły się w dniach 3,4,5 oraz 6.11.2015 w
ośmiu miastach: Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi,
Krakowie, Tarnowie, Gdańsku i Gliwicach. Uczestnicy mieli
okazję zapoznać się z prezentacjami pozwalającymi na
przygotowanie projektu studiów. Każdy miał możliwość
otrzymania porady od przedstawicieli Campus France na temat
poszczególnych kierunków. Przedstawiono także ofertę
stypendialną rządu francuskiego i zaprezentowano portal "
Club France Pologne". W Katowicach, wszyscy obecni w
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, mogli wziąć
udział w loterii i dzięki temu, wygrać nagrodę.

1 listopada kwesta na rzecz hospicjum
W niedzielę 1 listopada 2015 r. została przeprowadzona kolejna kwesta na
rzecz Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego św. Jana Pawła II w
Katowicach. Kwestarze zbierali do puszek datki na cmentarzach: przy ul.
Mruckowskiej, Panewnickiej, Sienkiewicza, i w Bogucicach. Uzyskane w ten
sposób środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność hospicjum.
Z naszej szkoły w kwestowali: mgr Barbara Michniak, Patrycja Kulik, Karina
Wilczek, Katarzyna Woźniak, Wiktoria Skrouba i Sofii Nowakowska.

PRZECIEK
WIELKA ŚWIĄTECZNA ZABAWA Z JĘZYKAMI OBCYMI !!!
Od 8 XII w różnych miejscach w naszej szkole pojawiły się kartki formatu A4 o tematyce
świątecznej w trzech językach: angielskim, niemieckim i francuskim (każdy język na
kartkach innego koloru).
Celem zabawy jest odnalezienie wszystkich kartek danego języka i zapoznanie się z ich
treścią.
Jest: 15 kartek w jęz. angielskim, 10 niemieckim i 10 francuskim.
16 grudnia na lekcji piątej (11.50) odbędzie się quiz z zamieszczonych na kartkach
informacji w języku angielskim lub niemieckim (do wyboru).
Czekają na was nagrody rzeczowe i motywacje ocenami przedmiotowymi
Przygotowali nauczyciele języków obcych:
K.Łabuś, M.Drobińska-Ślusarz, G.Kubieniec

Nasi uczniowie Patryk Puchalski i Maciej Skrężyna pod kierunkiem mgr Barbary
Michniak napisali artykuł i wiersz do czasopisma:"Ja głosuję za pokojem", który
jest wydawany na Ukrainie. Publikacje ukażą się na wiosnę 2016 roku.

4 i 5 grudnia 2015r. byliśmy na szkolnej wycieczce w
Czechach zorganizowanej przez Pana Wielgusa.
Zwiedziliśmy Ostrawę, Stamberk, Ołomuniec i Cieszyn.
Pogoda i humor dopisały.
7 grudnia 2015 zorganizowany został przez Szkolne Koło Biblioteczne i Samorząd
Uczniowski kiermasz Mikołajkowy.
Na stołach znalazły się także pachnące, pięknie ozdobione pierniki oraz różne gatunki
smacznych ciast wykonane przez uczniów naszej szkoły.
Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem, szczególnie, że ceny były bardzo
przystępne.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na zakup paczek dla naszych uczniów.
Kiermasz zakończył się sukcesem! Ciasto zostało sprzedane, a szczęśliwi z tego

powodu uczniowie zapraszają ponownie w przyszłym roku.

PRZECIEK
Dnia 19.11.2015 r. odbyła się w naszej szkole konferencja
rozpowszechniająca efekty projektu pt. Jesteśmy
przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna
praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa w ramach
programu ERASMUS +. Na konferencji uczniowie
przedstawili zgromadzonym gościom oraz innym uczniom
naszej szkoły hotele w których pracowali podczas mobilności
do Rimini we Włoszech oraz podzielili się swoimi
doświadczeniami. Na konferencji uczniom uczestniczącym w
programie zostały wręczone EUROPASY. Spotkanie
zakończyło się krótkim bankietem gdzie zaserwowano
przekąski w stylu włoski, a młodzież miała okazję
porozmawiać z zaproszonymi gośćmi.
23 października w Katowicach odbyła się gra miejska zorganizowana z okazji obchodów 95.
rocznicy II Powstania Śląskiego.
Gra miejska „Powstaniec Śląski Play czyli piechty po Katowicach” polegała na odnalezieniu
specjalnych punktów i rozwiązaniu przygotowanych zadań. Za rozwiązanie zadań oraz
dotarcie na metę graczom przyznawane były punkty. Gra zorganizowana była z okazji
obchodów 95. rocznicy II Powstania Śląskiego, lecz jej tematyka dotyczyła wszystkich trzech
powstań.
Naszą szkołę reprezentowali:
Igor Jaromin, Patryk Olendzki, Kamil Galiczak pod opieką mgr Barbary Michniak.Wykazali
się dużą wiedzą, super kondycją fizyczną i dobrą znajomością miejsc historycznych.
Bardzo dziękujemy za wspaniałą atmosferę i super grę.

PRZECIEK
1 października w naszej szkole
odbył się dzień subkultur. Nagrodą
dla najlepiej przebranej klasy był
dzień bez pytania, który klasa sama
mogła sobie wybrać. Każda klasa
wylosowała sobie swoją
subkulturę:Â
1 a hot - rastamanie
1 b hot - gotycka
1 te - hipisi
2 b hot - skate
2 te - harleyowcy
3 a hot - emo
3 b hot - metalowcy
3 te - depesze
4 a hot - hip hop
4 b hot - hipster
4 te - yuppies

PRZECIEK

III Szkolna gra terenowa
W październiku została zorganizowana kolejna gra terenowa w katowickim Parku
Kościuszki. Tegoroczna zabawa przebiegała pod hasłem "Ćwicz bezpiecznie". Uczniowie naszej
szkoły zmierzyli się w różnorodnych konkurencjach walcząc o pierwsze miejsce. Po raz trzeci
wygrała klasa 4te

PRZECIEK
W dniu 3 XII 2015 w szkolnej bibliotece robiliśmy kartki dla
Hospicjum Jana Pawła II w Katowicach. Zajęcia
przeprowadziła mgr Joanna Matyja z mgr Barbarą Michniak.
Kartki będą sprzedawane w dniu 13 XII 2015 w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach także
przez naszych nauczycieli(mgr Barbarę Michniak i mgr
Katarzynę Łasbuś) oraz naszych uczniów (Sofii
Nowakowską, Sylwię Cyrulik i Patrycję Kapcia.)
Dzięki akcji będą skromne fundusze na rzecz hospicjum.
Pani Joanna podkreśla, jak ważna dla wielu pacjentów jest
możliwość osobistego uczestniczenia w pracach przy
kiermaszu, kontakt z wieloma osobami spoza hospicjum. –
Przygotowane przez uczniów kartki świąteczne są dla
pacjentów cennym dowodem tego, że ktoś o nich pamięta,
że dla kogoś są ważni.

PRZECIEK
W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 18 listopada 2015 uczniowie z naszej szkoły
Wiktoria Skrouba z klasy II a hot oraz Maciej Skrężyna 2 b hot wraz z opiekunem mgr
Barbarą Michniak uczestniczyli w V edycji gry miejskiej Fair Train w Katowicach.
Organizatorem imprezy był Zespół Szkół Handlowych w Katowicach wraz z partnerami.
Zadaniem drużyn w V edycji gry było pokonanie wyznaczonej na mapie trasy na terenie
ścisłego centrum Katowic oraz wykonanie zadań z zakresu tematycznego: odpowiedzialna
konsumpcja (ze szczególnym uwzględnieniem elektroniki i ubrań), Sprawiedliwy Handel,
znajomość zagadnień edukacji globalnej i pojęć z nią związanych, bezpieczeństwo
żywnościowe na świecie, uchodźcy. Gra miała formę konkursu. Nasz zespół zdobył 2
miejsce, a startowało 43 drużyny. Nagrodą jest wyjazd do Brukseli dla całej drużyny w
terminie wiosna 2016
Serdecznie gratulujemy.
Organizatorzy utworzyli wydarzenie na Facebooku będące źródłem informacji na temat
uczniów:

Dnia 19.11.2015 r. odbyła się w naszej szkole konferencja
rozpowszechniająca efekty projektu pt. Jesteśmy przyszłością
europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa
dla techników hotelarstwa w ramach programu ERASMUS +.
Na konferencji uczniowie przedstawili zgromadzonym gościom
oraz innym uczniom naszej szkoły hotele w których pracowali
podczas mobilności do Rimini we Włoszech oraz podzielili się
swoimi doświadczeniami. Na konferencji uczniom
uczestniczącym w programie zostały wręczone EUROPASY.
Spotkanie zakończyło się krótkim bankietem gdzie
zaserwowano przekąski w stylu włoski, a młodzież miała okazję
porozmawiać z zaproszonymi gośćmi.

PRZECIEK

Wywiad z wice-dyrektorem szkoły
mgr inż. Bożeną Kaszubą
Pani Dyrektor
Czy trudno być wice-dyrektorem szkoły
takiej jak nasza?
Funkcję wicedyrektora pełnię zaledwie od
dwóch miesięcy, ale już teraz mogę
powiedzieć,że jest to duże wyzwanie. Praca w
szkole z uwagi na ciągłe zmiany w prawie
oświatowym i kontakt z młodzieżą nigdy nie
jest nudna. Szkoła jest organizmem żywym,
dynamicznym, nieprzewidywalnym. Każdy
dzień niesie ze sobą coś nowego. Funkcja
wicedyrektora jest ciekawa, choć wymagająca
dużych zdolności logistycznych i
interpersonalnych, praca która rozwija także
mnie, dająca poczucie satysfakcji, zwłaszcza
gdy uda mi się rozwiązać problemy, z którymi
zwracają się do mnie uczniowie i nauczyciele.
Jakie jest Pani największe marzenie?
Wszystkie moje największe marzenia już się
spełniły. Teraz wyznaczam sobie cele, które
staram się konsekwentnie realizować.
Proszę dokończyć zdanie. Lubię uczniów,
którzy...
nie boją się wyrażać swoich poglądów, są
ciekawi świata i żądni wiedzy.
Jakie wartości są dla Pani najważniejsze?
Miłość, która jest treścią życia i siła
napędową. Szczęście rodzinne, które jest jej
dopełnieniem, zdrowie oraz bycie w zgodzie z
samym sobą.
Jaka jest pani ulubiona książka i film?
Jestem nieuleczalnym przypadkiem mola
książkowego. Książki towarzyszą mi odkąd
sięgam pamięcią. Uwielbiam twórczość
Tomasza Manna, poezje Johanna Wolfganga
Goethego, Marii PawlikowskiejJasnorzewskiej, książki historyczne zwłaszcza
Barbary Tuchman i Jerzego Besali, a także
książki poświęcone historii medycyny.
Filmem, do którego często wracam są „Duchy
Goi” w reżyserii Miloŝa Formana ,
„Niebezpieczne związki” Stephena Frearsa
oraz „Paganini- uczeń diabła” Bernarda Rose.
Bardzo lubię też kino hiszpańskie i
skandynawskie.

Pani wymarzony samochód to?
Samochód, który zawsze i bez przeszkód
dowiezie mnie do celu.
Pani ulubiony kolor?
Niebieski.
Miasto, które się Pani najbardziej
podobało to?
Kraków, który darzę ogromnym
sentymentem oraz Wiedeń- miasto pełne
kontrastów.
Największy szczyt, na jaki Pani weszła
to?
Zugspitze 2962 m n.p.m.
Pani ulubiona pora roku?
Wiosna, wszystko wówczas budzi się do
życia, świat nabiera kolorów i zapachów,
aż chce się żyć!
Jaka jest Pani w życiu prywatnym?
W życiu prywatnym jestem osobą
spełnioną, szczęśliwą żoną i mamą.
Osobą, która docenia to, co ma. Z
optymizmem patrzącą w przyszłość :).
Dziękujemy za poświęcony nam czas,
życzymy by wszystkie Pani marzenia
się spełniły, do widzenia

