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Wybrane przysłowia o kwietniu
Choć juŜ w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
Grzmot w kwietniu dobra nowina, juŜ szron roślin nie pościna.
Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
Kwiecień suchy nie daje otuchy.
Pogody kwietniowe – słoty majowe.

Kalendarium kwietniowe
1 kwietnia – Wielki Czwartek
2 kwietnia – Wielki Piątek
3 kwietnia – Wielka Sobota
4 kwietnia - Wielkanoc
5 kwietnia – Lany poniedziałek
7 kwietnia – Dzień Zdrowia
17 kwietnia- XII rocznica nadania naszej szkole im.
Wojciecha Korfantego
22 kwietnia – Dzień Ziemi
23 kwietnia – Dzień KsiąŜki
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca
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Wyrazy współczucia

mgr Aleksandrze Duraj
z powodu śmierci matki

Renaty Płaczek
składa
Grona Pedagogiczne, pracownicy i uczniowie

ZSE w Katowicach

W szkole odbył się uroczysty Apel
a wszyscy minutą ciszy uczcili tragicznie zmarłych
w katastrofie.

Skład redakcji:
Klaudia Wodniok, Paweł Kaim,
Maciek Szupłak,
Marta Skimina, Artur Wower
Współpraca:
mgr BoŜena Kulińska
mgr Sebastian Papuga
opieką:
mgr Jacek Wielgus
PodMaj
opieką :mgr Ewy Maj i mgr Barbary Michniak
Ewy

Pod
mgr
mgr Barbary Michniak
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Niezawinione cierpienie?
Jesteśmy winni. Wszyscy, jak jeden mąŜ, bez wyjątku. Kiedy opłakujemy tragedię rodaków i łączymy się we wspólnym
Ŝalu... jesteśmy winni. Jesteśmy winni niedocenienia Ŝycia,
które traktujemy zbyt lekko i ludzi, których nie zauwaŜamy.
Nasze cierpienie jest zawinione. Boli nas, Ŝe nie zdąŜyliśmy
podziękować, pomachać ręką i zwyczajnie uśmiechnąć się. Zabrakło kilku ciepłych słów, szczerości i przyjaznego oblicza.
Zostaliśmy sami z cięŜarem, który trudno udźwignąć.
Niech nasze serca wypełni smutek, niech nasze oczy zaleją się łzami, a z ust niech płynie Ŝałobna skarga.
„Niech nas zjednoczy wspólna modlitwa wszystkich Polaków (...)”, jak podpowiada kardynał Dziwisz. Wspólna modlitwa za wszystkich dotkniętych cierpieniem, za nas samych.
Oni juŜ nie cierpią, znaleźli swoją przystań, są szczęśliwi.
To nasz jest lament i nasza rozpacz i nasze zawinione
cierpienie.
Ktoś kiedyś powiedział:
„ Nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą (...)” i
miał rację.

mgr Sebastian Papuga

4

PRZECIEK

Z DYREKTORKICH PRZEMYŚLEŃ
„Działanie nie zawsze przynosi szczęście, ale nie ma szczęścia
bez działania”
Benjamin Disraeli
„Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dąŜeniu
- niŜ świadomość, Ŝe oto jesteśmy u mety.”
Zofia Bystrzycka
Myśli zebrała mgr Anna Muc

Spotkanie wielkanocne
24 marca w siedzibie Komisariactu Policji przy ul. Lompy odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone
świętom Wielkiej Nocy. W uroczystości tej udział wzięli uczniowie naszej szkoły: Marcin Maszka, Aneta
Bartosik, Karolina Szmidt. W czasie trwania spotkania ks. Marek Brewko poświęcił potrawy i odmówił
modlitwę za wszystkich. Następnie wybrani uczniowie z zadumą i refleksją wyrecytowali poszczególne
wiersze.
W spotkaniu tym uczestniczył Abp Damian Zimoń oraz Marszałek Sejmu Śląskiego.
Atmosfera uroczystości była radosna i świąteczna.
Opr. Aneta Bartosik, Karolina Szmidt

II OGÓLNOPOLSKA
OLIMPIADA WIEDZY HOTELARSKIEJ
13-15 kwietnia 2010 roku nasi dwaj uczniowie: śaneta Ligas
z 3b hot i Piotr Krzysztofowicz z 4a hot będą uczestniczyć w Kołobrzegu w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej.
Przypominamy, iŜ uczniowie Ci po Etapie Okręgowym, który
odbył się 6 stycznia 2010 roku w Wiśle – przeszli do finałowej 30 uczniów.
Spośród 230 uczniów szkół hotelarskich z całej Polski śaneta
i Piotr w etapie okręgowym zdobyli najwyŜszą liczbę punktów z całego kraju.
W Kołobrzegu spośród 30 uczniów do ścisłego finału przejdzie 15, będą oni
zwolnieni z I części Egzaminu Zawodowego (100% punktów na dyplomie zawodowym). Jest o co walczyć!
Gratulujemy i trzymamy kciuki podczas zmagań w Kołobrzegu.

Z ostatniej chwili :Nasz uczeń Piotr Krzysztofowicz zajął III
miejsce w Polsce w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej i tym samym uzyskał tytuł wicemistrza i laureata II
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
mgr Jacek Wielgus
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II Wiosenny Turniej Szachowy.
W dniu 23. 03. 2010 roku w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza odbył się
II Wiosenny Turniej Szachowy. W turnieju uczestniczyło siedem szkół ponadgimnazjalnych, które
grały w składach trzyosobowych. Zawody rozgrywano systemem szwajcarskim.
Nasza Szkoła wystawiła dwie druŜyny w składzie:
I druŜyna:
Andrzej Florczyk
Daniel Dolebski
Marcin Maszka

II druŜyna:
- Artur Wower
- Kornel Madeja
- Adrian Fillinger
Zawodnicy naszej druŜyny wyjechali ze szkoły o godzinie 8.00 napełnieni energią i chęcią zwycięstwa. O godzinie 9.00 rozpoczęła się bitwa. Nasi zawodnicy grali wspaniale, nie odbyło się bez małych niepowodzeń, ale i tak I druŜyna zdobyła III miejsce druŜynowo!
Zawody zdominowała szkoła Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, zdobywając pierwsze miejsca indywidualnie oraz druŜynowo. Główną pochwałę trzeba skierować do naszego zawodnika Andrzeja Florczyka, który był podporą druŜyny oraz zajął indywidualnie 5 miejsce, co jest wspaniałym wynikiem patrząc na poziom turnieju. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję!
Oprac. Artur Wower
W naszej Bibliotece szkolnej od kilku juŜ lat działa Szkolne Koło Szachowe.
Serdecznie zapraszamy chętnych!
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Śpieszmy się
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co niewaŜne jak krowa się wlecze
najwaŜniejsze tak prędkie Ŝe nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

UWAGA: Informujemy, Ŝe dniu 18 IV 2012010 (niedziela) o godz. 11,15 odbędzie się
uroczystość poświęcona 70 rocznicy deportacji na Sybir i 70 rocznicy mordu katyńskiego, która odbędzie się w kościele Garnizonowym pod wezwaniem św. Kazimierza
Królewicza przy ulicy M. C.Skłodowskiej
20 w Katowicach.

Nie bądź pewny Ŝe czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wraŜliwość tak jak kaŜde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąŜ słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
Ŝeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaŜ większym ryzykiem rodzić się niŜ umrzeć
kochamy wciąŜ za mało i stale za późno
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

ks. Jan Twardowski

Szuflada poetycka
ZACHWYT
Trzymaj się wiatru, a na zakrętach –
mgły, co porasta świty wiosenne,
wypatruj szczęścia w świata odmętach,
noś w sobie jasne niebo bezdenne.
Obdaruj rzęsy mrugnięć pieszczotą,
szybką, szelestną, bezduszną prawie,
niech ze zdziwienia ramiona splotą,
niech się załzawią w mokrej murawie.
Usta nabrzmiałe i rozchylone,
na przekór ciszy, której nie mącą,
jak wcześniej rzęsy – przezadziwione
i one teraz lilią kwitnącą.
A dłonie same szukają czegoś,
łapią niechwytne nici pajęcze,
opuszkiem palca najzręczniejszego
zbierają rosy kwiatów naręcze.

TO JUś...
Dorośliśmy nagle,
obcy stuletnim drzewom,
pozbawieni dystansu wysokości.
Dorośliśmy nagle,
w jednym dniu naszej młodości,
jak motyl –
na wszystko gotowi,
nie przygotowani na nic.
mgr Sebastian Papuga

mgr Sebastian Papuga
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Wywiad z nauczycielem geografii

Jakubem Sontagiem
- Czy ukończone
studia pokrywają się
z wykonywaną przez
Pana pracą?
- Ukończyłem Wydział Nauk o Ziemi
na kierunku geografia, a więc tak, moja
praca pokrywa się z
moim wykształceniem.
- Jest Pani nauczycielem geografii. Co dla
Pana to oznacza ?

- To chyba najtrudniejsze pytanie. Przede wszystkim dlatego, Ŝe pracuje tu dopiero pół roku. Po drugie uczę tylko w
dwóch klasach, na dodatek obie klasy są skrajnie róŜne.
Gdybym jednak miał mimo wszystko ocenić młodzieŜ ZSE to będzie z pewnością to pozytywna ocena.

- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pana pracy,
z którą musiał Pan sobie poradzić?
- Najtrudniejsze sytuacje wymagały spokoju, ale jestem
świadomy, Ŝe w tych moich trudnych sytuacjach, być moŜe moje zachowanie mogło być lepsze. MoŜe powinienem
być bardziej stanowczy. To ocenie jak nabiorę więcej doświadczenia.

- Co poradziłby Pan tym, którzy przygotowują się do zawodu nauczyciela?
- Jako młody nauczyciel wolałbym posłuchać rad bardziej
doświadczonych, sam innym
mogę poradzić jedynie cierpliwość. KaŜdy przygotowujący
się do zawodu nauczyciela,
musi się naprawdę zastanowić
czy tego chce, bo to jest trudny
zawód.

- To znaczy, Ŝe moja
praca to praca z młodzieŜą ucząc, moim zdaniem, jednego z najciekawszych a jednocześnie bardzo rozległego przedmiotu.
Geografia zahacza o bardzo wiele dziedzin Ŝycia codziennego, chciałbym by uczniowie byli świadomi tego
co dzieje się wokół nich.
- Co zdecydowało o tym Ŝe podjął Pan pracę w naszej
szkole?
- Najogólniej rzecz ujmując dotarła do mnie informacja
o moŜliwości pracy w Waszej, a teraz mam nadzieje Ŝe
mogę napisać w Naszej szkole. Pani Dyrektor dała mi
szansę no i uczę. Natomiast decyzję o podjęciu pracy w
szkole w ogóle podjąłem rok temu. Pracuje obecnie w
dwóch szkołach, w Zespole Szkół Ekonomicznych w
Katowicach oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach.

- Jaki jest prywatnie w Ŝyciu
Pan od geografii?
- O sobie napiszę tylko, Ŝe lubię
podróŜe. W czasie studiów
dwukrotnie byłem w Norwegii,
za którą zatęskniłem na tyle, Ŝe mam juŜ kupione bilety do
Bergen na zbliŜające się wakacje. Z pewnością mam
słabość do tego pięknego kraju, w którym ludzie są
naprawdę uprzejmi i otwarci. KaŜdemu polecam
Norwegię, najlepiej autostopem.
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- Czy młodzieŜ
zwraca
się do
Pana ze
blemami
sób próbuje
Pan pomóc?

swoimi projeŜeli tak to w jaki spo-

- Najczęściej są to problemy typowo szkolne (Czy moŜe Pan nas dziś nie pytać? Czy nie da się przełoŜyć
sprawdzianu?). Na te problemy nie jestem całkowicie
zamknięty, chodź raczej mam zasadę nieprzekładania
sprawdzianów.
JeŜeli chodzi o problemy pozaszkolne to w
mojej krótkiej, dwu letniej karierze nauczyciela młodzieŜ zbyt często się do mnie nie zwracała, ale jestem
otwarty i cierpliwy.
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- Jak ocenia Pan młodzieŜ naszej szkoły?

a-

