Rok wydania 8
Numer 4
2014

Gazeta wydawana przez ZSE im. W. Korfantego w Katowicach
Redagowana i drukowana w Pałacu MłodzieŜy w Katowicach

Skład redakcji:
Patrycja Kapcia, Sylwia
Cyrulik, Sandra Bąk, Anna
Toborek

Dzień Pamięci śołnierzy Wyklętych
28 Lutego w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, grupa
uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w katowickich obchodach Narodowego Dnia Pamięci śołnierzy Wyklętych. Organizatorami całej uroczystości byli: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
oraz wyŜej wymieniona parafia. Współorganizatorami zostali: Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Katowice, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach,
Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej.
Obchody rozpoczęły się powitaniem gości przez dr Andrzeja Drogonia, dyrektora katowickiego oddziału IPN. Następnie mogliśmy usłyszeć koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który kolejny raz zaprezentował się profesjonalnie. Po mszy w intencji "śołnierzy Wyklętych", wszyscy zebrali się przed Kościołem Mariackim w celu uczestniczenia w Apelu Poległych oraz salwie honorowej. Po zakończeniu obchodów goście zostali zaproszeni do domu parafialnego na woskową grochówkę. Całe wydarzenie zostało uświetnione przez
harcerzy oraz kompanie honorowe róŜnych formacji wojska.

Lekcja przedsiębiorczości
Temat o negocjacjach. Pani opowiadała o tym, jakie tematy zastępcze moŜna, a jakich nie moŜna podjąć przy rozpoczęciu negocjacji. Oto dwa przykłady, jakie podała:
-Na pewno nie moŜemy podjąć tematu o polityce, bo jak my będziemy PiS, a oni PO, to zupełnie
się nie dogadamy (...) Ale moŜemy porozmawiać o sporcie, tylko z tym teŜ trzeba delikatnie, bo
co jak my będziemy Ruch, a oni Chorzów?

Noc Filmowa w ZSE
Z 14 na 15 marca w naszej szkole po raz drugi, odbyła się edukacyjna noc filmowa. Nasi
uczniowie mieli okazję spędzić czas w dobrym towarzystwie oraz obejrzeć wiele ciekawych filmów. Przez całą noc towarzyszył nam dobry humor i była to
naprawdę świetna zabawa.
Zachęcamy do udziału
w przyszłym roku!
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Wybory do MłodzieŜowej Rady Miasta w ZSE
W dniu 10 marca na terenie naszej szkoły, odbyły się wybory do MłodzieŜowej Rady Miasta. O
głosy walczyły: Kozak Paulina, Wytrych Karolina oraz Wyłupek Katarzyna. Po podliczeniu głosów, przedstawicielem naszej szkoły została Katarzyna Wyłupek.

Vice Mistrzostwo Katowic
18 marca szkolna druŜyna siatkówki
dziewcząt zdobyła Vice Mistrzostwo Katowic
szkół ponadgimazjalnych w
siatkówkę. To
kolejne wysokie wyróŜnienie jakie udało
się zdobyć naszej szkole w
sporcie.

Mistrzynie Katowic w piłce
ręcznej
12 marca druŜyna piłki ręcznej dziewcząt
zdobyła Mistrzostwo Katowic szkół ponadgimnazjalnych w
piłce ręcznej.
Dziewczyny
dały z siebie
wszystko i
zdecydowanie zasłuŜyły
na ten tytuł!

Sukces naszej zawodniczki!!!
W dniach 8-11.04 .2014 odbyła się VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej. Nasza uczennica z kl. IV a hot, Martyna Gabriel, zajęła II miejsce i uzyskała
tytuł Wicemistrza Wiedzy Hotelarskiej!!!
Gratulujemy sukcesu Jej i opiekunowi mgr Jackowi Wielgusowi, który przygotowywał uczennicę do Olimpiady.
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Warto przeczytać:
Rzym i jego czarna arystokracja
Autor ksiąŜki: Wojciech Ponikiewski nie ma wykształcenia historycznego, nie jest teŜ historykiem sztuki.
Po Rzymie zaczął chodzić jak kaŜdy inny turysta, instynktownie. Przyjął jednak prywatny, bardzo ciekawy
punkt widzenia – zainteresował się historią czarnej arystokracji. Chodziło o wielkie rodziny związane od
wieków z Kościołem i papiestwem. Tkwiły tam tajemnice, układy władzy, konwencje. Okazuje się, Ŝe
cięŜko jest naprawdę zrozumieć miasto bez wiedzy o tym, jaka była historia tych potęŜnych, wpływowych
klanów. Ponikiewski poszedł tym tropem. Mimo Ŝe miał ochotę poznawać samotnie, jednocześnie wyciągnął rękę do niewidzialnego towarzysza i zaprosił go do wspólnej podróŜy. Wyrazem tego jest publikacja. Z jednej strony pełni funkcję typowego przewodnika – wydanie ozdobiono fotografiami, mapkami ze schematem komunikacji miejskiej, planami Rzymu oraz dodano inne
praktyczne informacje (godziny otwarcia muzeów, galerii i innych obiektów, ceny biletów wstępu), opisy miejsc szczególnie polecanych przez
autora (nie tylko zabytków, ale równieŜ kawiarni, klubów nocnych, sklepów i hoteli). Z drugiej strony jest to ksiąŜka z nadrzędną myślą autora, która organizowała mu tę włoską podróŜ.
„Wielką siłą tej ciekawej i praktycznej ksiąŜki jest wewnętrzna sprzeczność jej autora, pokusa odrębności i samotnej wędrówki, której towarzyszy serdeczna potrzeba, Ŝeby kogoś taktownego poprowadzić własnym szlakiem, za sobą. I chyba w tej sprzeczności tkwi sekret wyjątkowej tonacji w jakiej ona jest napisana.”
Ze „Wstępu” Jarosława Mikołajewskiego
Wojciech Ponikiewski, ekonomista i dyplomata przez 6 lat był Ministrem Pełnomocnym przy Ambasadzie RP w Rzymie.

Masz przyjaciela. Jedz módl się kochaj w Rzymie.
LUCA SPAGHETTI urodził się w Rzymie w roku 1970 i naprawdę tak się nazywa. We wrześniu 2003 roku poznał Elizabeth Gilbert i to spotkanie zmieniło jego
Ŝycie. Był jej cicerone po Wiecznym Mieście i stał się jednym z najbardziej popularnych bohaterów światowego bestsellera Jedz, módl się, kochaj.
Masz przyjaciela to lekka opowieść o wyjątkowej przyjaźni i spotkaniu dwóch kultur: amerykańskiej i włoskiej. Czytelnik pozna więcej szczegółów spotkania
Elizabeth Gilbert z Rzymem i Luką. Będzie wiedział, jakie miejsca warto odwiedzić. Odkryje, Ŝe w Wiecznym Mieście nie trzeba się zniechęcać papierowym
obrusem i Ŝe najlepsze są restauracje w bocznych uliczkach. Dowie się, jakich potraw warto spróbować, a których lepiej nie tykać, jeśli się jest zbyt wraŜliwym. Dostanie kilka przepisów na typowe rzymskie dania. Weźmie udział w kursie przeklinania po włosku. Otrzyma w darze subiektywną listę muzycznych evergreenów rodem z Ameryki. I zrozumie, na czym polega prawdziwie włoski temperament i typowo rzymska sztuka przesady.

Najserdeczniejsze Ŝyczenia
zdrowych, radosnych, spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy,
wszelkiej pomyślności i radości.
Niech nadchodzące Święta będą
czasem serdecznych spotkań
w gronie rodziny
i wśród przyjaciół.
Ŝyczy Redakcja Przecieku
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INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW
Na egzamin maturalny i zawodowy przychodzimy w
strojach egzaminacyjnych czyli galowych. Przynosimy
dowód osobisty lub inny dowód toŜsamości
(paszport), 2 czarno piszące długopisy lub pióra oraz
pomoce dopuszczone do uŜytkowania na danym
przedmiocie.
Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić Ŝadnych
elektronicznych nośników informacji, zwłaszcza telefonów komórkowych.
Prawo do egzaminu poprawkowego w dniu 26 sierpnia
mają tylko maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów i nie zdali wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej.
Świadectwa maturalne lub wyniki egzaminu maturalnego odbieramy osobiście,
za okazaniem
dowodu toŜsamości, w dniu 27 czerwca po godzinie
12.00 lub w terminie późniejszym. JeŜeli nie moŜemy odebrać świadectwa osobiście, składamy w sekretariacie szkoły pisemne upowaŜnienie dla osoby,
którą upowaŜniamy do odbioru.

PRZYBORY POMOCNICZE DO MATURY
KaŜdy zdający powinien mieć na egzaminie maturalnym następujące przybory pomocnicze:
Przybory pomocnicze
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem
(atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)
linijka
cyrkiel
kalkulator prosty*
lupa

Przedmiot
wszystkie przedmioty

matematyka, geografia, biologia, chemia,
fizyka i astronomia
matematyka
matematyka ,chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka,
geografia, historia

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umoŜliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnoŜenia, dzielenia,
ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Materiały i przybory pomocnicze
–wyposaŜenie konieczne w sali egzaminacyjnej
słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny
– nie mniej niŜ 1 na 25 osób
wybrane wzory matematyczne – dla kaŜdego zdającego
karta wybranych wzorów i stałych fizycznych
– dla kaŜdego zdającego
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Nauczyciel matematyki: mgr Wanda Witczak
- Jak ocenia Pani młodzieŜ naszej szkoły?
- Uczniowie naszej szkoły niczym nie róŜnią
się od tych z innych szkół, innych krajów. Uczą się,
bawią, buntują szukając własnej drogi – niekoniecznie
w tej kolejności. KaŜdy z nich jest kimś wyjątkowym,
do kaŜdego trzeba podejść inaczej. Nie zawsze są
zmotywowani do pracy, ale tego musimy ich nauczyć.
Trzeba słuchać co mówią, czego od nas oczekują.
- Jakie cechy według Pani powinien posiadać dobry
nauczyciel?
- Musi być cierpliwy, tolerancyjny, posiadać
osobowość. Najpierw musi wymagać od siebie, a później od uczniów. Powinien być kompetentny. WaŜna
jest równieŜ umiejętność przekazywania wiedzy.
- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pani pracy,
z którą musiała Pani sobie poradzić?
- Musimy sobie zdawać sprawę, Ŝe pracujemy

- Czy wykonywana przez Panią praca nauczyciela matematyki daje Pani satysfakcję w Ŝyciu zawodowym?

z młodzieŜą, więc na kaŜdym kroku spotykamy się z
trudnymi sytuacjami wychowawczymi . Jednak największym wyzwaniem była dla mnie praca z dzieckiem
z poraŜeniem mózgowym. Patrzyłam z podziwem na
determinację tego ucznia, na chęć zdobywania wiedzy.
Wielką satysfakcją była zdana prze niego matura z
matematyki na 80%. Praca z nim nauczyła mnie cierpliwości, umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami
losu.

- Gdyby praca nauczyciela matema- Jakie wartości są dla Pani najwaŜniejsze?
tyki nie dawała mi satysfakcji w Ŝyciu zawo- Uczciwość w Ŝyciu codziennym, darzenie
dowym
innych szacunkiem, bez względu na profesję jaką wyz pewnością
… uczn
konują.
Trzeba postępować zgodnie ze swoim sumiei
o
wie st
bym ją zmieają się
niem, umieć przyznać się do błędów.
niła.
„ praw
ie tac
- Czy ma Pani jakieś
jak mi
„Kocham”
y dobr
s
t
r
z”.
zy szczególne zainteresowaten zawód, gdyŜ jest to
nia oprócz pracy zawodopraca, która nie znosi rutyny. Sprawia, Ŝe
wej?
kaŜdy dzień jest inny. W szkole nie moŜna
pracować stereotypowo jak w biurze. Zaw- MłodzieŜ
myśli, Ŝe nawet po pracy rozsze coś się dzieje, codziennie stajemy
wiązuję zadnia. Jednak ja lubię podróŜe, gdyŜ zapewprzed nowymi wyzwaniami. Trzeba lubić obniają mi kontakt z ciekawymi ludźmi. WaŜna jest dla
cowanie z młodzieŜą. Przychodząc
mnie dobra ksiąŜka, dobry film.
„raczkują” w tym przedmiocie, a pod koniec
-Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym?
nauki okazują juŜ większe zainteresowanie
- Kobieta zmienną jest. Czasem jestem jak
matematyką. Satysfakcja jest jeszcze
wulkan, czasem delikatna i romantyczna. Jednak największa jak uczniowie stają się „ prawie
tacy dobrzy jak mistrz”.
waŜniejsze jest to, Ŝe potrafię cieszyć się Ŝyciem.
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