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Gazeta ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. W. Korfantego w Katowicach

urodziny naszej
szkoły

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY
Zalążkiem obecnego Zespołu Szkół Ekonomicznych była 2-klasowa Szkoła Handlowa utworzona w październiku 1924 roku przez Magistrat Miasta Katowice.

• W roku szkolnym 1928/29 szkoła przekształciła się na 3-klasową koedukacyjną
Szkołę Handlową ze specjalną klasą czwartą o kierunku ekonomiczno handlowym.
W roku szkolnym 1936/37 zmieniła się nazwa szkoły na Miejskie Gimnazjum Kupieckie.
Największym problemem szkoły był brak odpowiedniego pomieszczenia. Szkoła kilkakrotnie zmieniała lokal. Zajmowany budynek w Katowicach – Zawodziu przy ulicy Krakowskiej 80, nie tylko nie pozwalał na uruchomienie Liceum Administracyjnego, lecz był
niewystarczający dla potrzeb edukacji Gimnazjum Kupieckiego.

•

Dzięki poparciu Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, Magistrat Miasta Katowic przystąpił w sierpniu 1937 roku do budowy gmachu Miejskiego Instytutu Kształcenia Handlowego w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 3.

•

W styczniu 1939 roku umieszczono w instytucie poza Gimnazjum Kupieckim i likwidującą się 3-klasową Szkołę Handlową – Publiczną Dokształcająca Szkołę Kupiecko –
Handlową, rezerwując zarazem w Instytucie pomieszczenie dla Miejskiego Liceum Administracyjnego.

•

Rok szkolny 1938/39 zamyka 15-letni okres istnienia szkoły.

•

We wrześniu 1939 roku wybuchła wojna i związku z tym 5 i półroczna przerwa w nauczaniu w szkołach polskich.

•

W okresie wojny w budynku Instytutu przy ulicy Raciborskiej 3 mieszczą się niemieckie szkoły handlowe i kupieckie.

•

We wrześniu 1944 roku Instytut zmienia swojego gospodarza w Instytucie koszarują wojska.

W styczniu 1945 roku i wznowieniu polskiej administracji Zarząd Miejski Miasta Katowic zleca Dyrekcji Instytutu uruchomieniu zakładu. Dyrekcja
szkoły obejmuje budynek przystępując w lutym 1945 roku do zorganizowania i uruchomienia szkoły. Dzięki wytężonej pracy zdołano w lutym wywieźć urządzenia koszarowe, sprowadzić meble, przeprowadzić najpilniejszy remont, organizując równocześnie zapisy młodzieży do Gimnazjum Kupieckiego i Liceum Administracyjnego.
Utworzono ogółem 5 klas przygotowawczych, 13 klas Gimnazjum Kupieckiego i Liceum Administracyjne.
W dniu 15 marca 1945 roku Instytut rozpoczął normalną naukę .
Szkoła zmienia nazwy, pojawiają się nowe typy szkół:
Technikum Handlu Zagranicznego
Technikum Finansowe Ministerstwa Finansów
Szkoła Handlowa zaczyna działać oddzielnie na ul. Hallera 60
Pomaturalne Studium Ekonomiczne ( w miejsce Państwowej Szkoły Ekonomicznej)
Zespół Szkół Zawodowych Nr 8
Liceum Ekonomiczne
Policealne Studium Ekonomiczne
Liceum Ekonomiczne dla pracujących

Zespół Szkół Ekonomicznych (zamiast Zespół Szkół Zawodowych Nr 8)
Liceum Zawodowe Nr 9
Liceum Administracji Państwowej
Policealne Studium Administracji Państwowej
W roku 1965 Szkoła Handlowa zaczyna działać oddzielnie na ul. Hallera 60 w Katowicach

Obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych w Katowicach mieści w sobie:
1. Technikum Ekonomiczne
2. Technikum Hotelarskie
Aktualnie w szkolnym projekcie kształcenia na rok szkolny 2014/2015 mamy 11
oddziałów, do których uczęszcza łącznie 300 uczniów, zaś Grono Pedagogiczne
liczy 38 nauczycieli.

DYREKTORZY
1938 – 1939 Gawdzik Witold
1944 – 1945 Józef Boruta
1945 – 1951 Stefan Kossek
1951 – 1952 Antoni Kwolek
1952 – 1974 Maria Gorgoń – Pressler
1974 – 1985 Jerzy Kotarski
1985 – 2012 Anna Muc
od września 2012 roku Dyrektorem
naszej szkoły jest
Pani Alina Marcinkowska

NASZE GRONO PEDAGOGICZNE
PAŹDZIERNIK 2014

17 kwietnia 1998 roku odbyła się
uroczystość nadania imienia Zespołowi Szkół Ekonomicznych. Patronem Szkoły został Wojciech
Korfanty. Uroczystości towarzyszyło wręczenie szkole sztandaru
ufundowanego przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy
Szkoły. Innym waŜnym wydarzeniem w tym dniu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Wojciecha Korfantego. 19 kwietnia 2002 roku została odsłonięta płaskorzeźba Wojciecha Korfantego na tle symboli
historii Śląska.

Dzisiaj naszej szkoły

Byli u nas z wizytą

Wywiad z dyrektorem szkoły

mgr Aliną Marcinkowską
- Jakie wartości są dla Pani najwaŜniejsze?
- Bóg, honor, ojczyzna, rodzina.
- Jaka jest pani ulubiona ksiąŜka i film?
Wiele ksiąŜek i wiele filmów. Czytam ksiąŜki nałogowo. Lubię „kryminalistów” - Heninga Mankella, Agatę Christe, Darię Doncową, Andrea Camillieri i innych. Z przyjemnością czytam Jane Austen, Karola
Dickensa, całego historyczno-sensacyjnego
Kraszewskiego. A na poprawę humoru nie
ma jak optymistyczne ksiąŜki Małgorzaty
Musierowicz. Lubię teŜ filmy polskie Jacka
Bromskiego, Krzysztofa Krauze, Stanisława Barei. Chętnie oglądam stare seriale z lat 70
-tych - „Randall i duch Hopkirka”, „Święty” czy
„Detektyw Monk”.

- Pani Dyrektor zbliŜa się 90 rocznica szkoły
prosimy o informację jak szkoła przygotowuje
się do tej uroczystości.

- Pani wymarzony samochód to?

- Szkoła przygotowuje się do 90-tej rocznicy jak
do jubileuszowych urodzin. Trzeba zadbać, aby
ładnie wyglądać, ubrać się odpowiednio
ch
odświętnie, naszykować na
ystki
z
s
w
przyjście gości, postaLubię
rać się, aby goście dobrze się u nas czuli.
- Czy trudno być dyrektorem szkoły takiej jak
nasza?
- I tak i nie. Czasem przychodzi mi na myśl dowcip o Jasiu, który bardzo juŜ nie chciał chodzić
do szkoły. Budzony i tarmoszony rano przez mamę, wstawał niechętnie i tylko dlatego, Ŝe przecieŜ …ktoś musi być dyrektorem szkoły.
- Jakie jest Pani największe marzenie, jako
dyrektora szkoły?
- 100% zdanych matur, 100% zdanych egzaminów
zawodowych, udana i trafna rekrutacja.
- Proszę dokończyć zdanie. Lubię uczniów,
którzy...
•

Lubię wszystkich uczniów.

•
Adres redakcji: ZSE Katowice, ul. Raciborska3,
biblioteka

mochód marki Niezawodny. Taki
co mało pali, nie psuje się nigdy,
.
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funkcjonalny, łatwo się parkująucz
cy, mały w mieście, terenowy na
wyjazdy na wieś.
- Sa-

- Pani ulubiony kolor?
Biały, czarny, lila, róŜ – trudno wybrać.
- Miasto, które się Pani najbardziej podobało
to?
- ParyŜ i Praga
- Największy szczyt, na jaki Pani weszła to?
- Rysy 2499 m n.p.m.
- Pani ulubiona pora roku?
- Wakacyjne lato.
- Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym?
- Normalna Ŝona i normalna mama jak Wasze mamy.
Dziękujemy za poświęcony nam czas, Ŝyczymy
by wszystkie Pani marzenia się spełniły, do
widzenia.
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