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NEWSY
„Moja podróŜ przez Ŝycie” – Konkurs fotograficzny
31 października odbyło się rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Wojewódzkiego Fotograficznego pt. „Moja podróŜ przez Ŝycie”, który zorganizowany był przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Bytomiu oraz Technikum nr 4 w Bytomiu.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice z następujących klas: 4 hot- Natalia Bień oraz Monika
Kromalicka; 4 Te- Anna Bartuś oraz z klasy 2 Te- Sylwia Gierat.
Prace przygotowywane były pod opieką pani mgr Barbary Michniak.
Na konkurs wpłynęło ponad 80 zdjęć. Nasze uczennice bardzo powaŜnie potraktowały ten konkurs, czego wynikiem są znakomite rezultaty. Osiągnięcie wyróŜnień przez Annę Bartuś i Natalię Bień
na szczeblu wojewódzkim to ogromny sukces . Najpiękniejsze fotografie
nadesłane na konkurs zostały wyeksponowane na
wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu. Znalazły się wśród
nich prace naszych uczennic: Natalii, Ani, Sylwii i
Moniki. Gratulujemy sukcesów i Ŝyczymy kolejnych
osiągnięć, a pani Barbarze
Michniak dziękujemy za
inspirację i pomoc.

Szkolna Gra Terenowa
15 października 2014 roku obchodziliśmy 90 - lecie Naszej Szkoły. Obchody rozpoczęliśmy 24
września w formie Szkolnej Gry Terenowej w Parku Kościuszki.
Startowały druŜyny z wszystkich klas. Wygrała klasa 3 te, której serdecznie gratulujemy.

UWAGA KONKURS!
20 listopada został ogłoszony Światowym Dniem Rzucania Palenia.
W związku z tym ogłaszamy konkurs na najlepszy wierszyk (Ŝartobliwy, lub powaŜny
związany z tematyką rzucania palenia i szkodliwości papierosów. Prace prosimy kierować do Biblioteki do 17. 11. br.
Zwycięzcy zostaną nagrodzeni!
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Katowicki „Ekonomik” ma juŜ 90 lat!
Szczególne, bo 90. urodziny
obchodził Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Z tej
okazji 15 października br. odbyły się uroczystości jubileuszowe rozpoczęte mszą świętą w kościele św. ap. Piotra i
Pawła po której kilkusetosobowy
pochód
przeszedł do szkoły, by tam
świętować to wielkie wydarzenie.
W trakcie homilii ksiądz proboszcz Andrzej
Nowicki
zauwaŜył,
Ŝe
kaŜdy
jubileusz,
a juŜ na pewno tak okazały jak 90-lecie, powinien
skłaniać do refleksji nad własną toŜsamością, do zastanowienia się nad pytaniem o to, kim jesteśmy.
Ponadto
zwrócił
uwagę
jak
waŜne
jest,
by szkoła była tym miejscem, gdzie czas ma szczególne znaczenie. Czas nauczycieli poświęcony
uczniom, czas uczniów na zdobycie jak najszerszej
wiedzy, czas twórczej pracy. I by mądrze tym czasem gospodarować. Po mszy świętej odbyła się uroczysta akademia. Wśród zaproszonych gości pojawili
się przedstawiciele Urzędu Miasta, Kuratorium
Oświaty, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, ale
przede wszystkim nauczyciele pracujący niegdyś w
„Ekonomiku” oraz absolwenci tegoŜ technikum. W
swoim przemówieniu dyrektor Alina Marcinkowska
podkreśliła, Ŝe przez dziewięć dekad szkoła musiała
funkcjonować w róŜnych realiach politycznych i społecznych, stawiać czoła rozmaitym problemom, ale z
pomocą BoŜej Opatrzności udało się wszystkie przeciwności losu szczęśliwie przetrwać, a najlepszą nagrodą za trud włoŜony w edukowanie kolejnych pokoleń uczniów zawsze byli, są i będą absolwenci, którzy
wyrastają na porządnych ludzi. Poprzednia dyrektor
Anna Muc zwracając się do obecnych na akademii

nauczycieli powiedziała, Ŝe wykonują zawód, który
wymaga poświęcenia i waŜne jest, by kochać to co się
robi.
Wspomniała
teŜ,
Ŝe
gdy
w połowie lat osiemdziesiątych obejmowała stanowisko
dyrektora szkoła liczyła ponad 1600 (!) uczniów. Poseł
Jan Rzymełka podkreślił znaczenie, jakie w dzisiejszych
czasach
ma
dobra
marka,
a „Ekonomik” bez wątpienia taką właśnie wyrobił sobie
wśród szkół średnich w regionie i, niezmiennie od kilkudziesięciu lat, cieszy się znakomitą renomą. Miłym
akcentem uroczystości było wręczenie odznaczeń
Związku Sybiraków dyrektor Alinie Marcinkowskiej
oraz Barbarze Michniak nauczycielce tej szkoły. Ten
szczególny gest to uhonorowanie wieloletniej współpracy szkoły ze stowarzyszeniem, na czele którego
stoi Danuta Sedlak, przed laty równieŜ nauczycielka
„Ekonomika”. Uroczystą akademię zakończyło znakomite przedstawienie przygotowane przez grupę
uczniów pod opieką Aleksandry Balik-Kędzierskiej
oraz Agnieszki Bujak. Młodzi aktorzy włoŜyli duŜo

serca w to, by zagrać jak najlepiej, a trzeba przyznać, Ŝe symbolika była szczególna. Kulminacyjny moment stanowił wjazd na scenę tortu, do którego
uczniowie dodawali kolejne składniki - najwaŜniejsze
w Ŝyciu wartości. Po części artystycznej goście zwiedzili okolicznościową wystawę upamiętniającą historię
szkoły i udali się na poczęstunek, gdzie przez długie
godziny wspominali wspaniałe lata spędzone w technikum przy ulicy Raciborskiej.
„Ekonomikowi” naleŜy Ŝyczyć, by kontynuował
chlubną historię kształcenia kolejnych pokoleń, a za
dekadę mógł hucznie świętować 100-lecie!
Michał Szwestka
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15
1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Zaczęło się od przemówienia Pani Dyrektor Aliny Marcinkowskiej, która powitała wszystkich w szkole, a szczególnie pierwszaków. Właśnie
oni złoŜyli ślubowanie na sztandar, który poczet uroczyście wprowadził
na salę gimnastyczną. Pani Dyrektor wręczyła takŜe uroczyście legitymacje uczniom, którzy mieli świadectwa z „czerwonym paskiem”.
Artur Szczepański
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Otrzęsiny klas pierwszych
Otrzęsiny rozpoczęły się od uroczystego powitania
pierwszaków przez klasy drugie. Następnie pierwszaki otrzymały zadania do wykonania. Najpierw
trzeba było narysować i wykleić wizerunek nuaczyciela, potem nauczyciele mieli narysować kota mając
zasłonięte oczy. Następna konkurencja to były tańce na materacach, a takŜe trzeba było wypić mleko
z miseczki. Wszystkie pierwszaki narysowano na
twarzach kocie wąsy i nosy, a na koniec kandydaci
na uczniów musieli wypić
cierpką miksturę. Wreszcie
egzamin dobiegł końca i
pierwszaki mogły poczuć się
uczniami szkoły.
Artur Szczepański
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Sonda z łącznikami bibliotecznymi
Pytanie brzmiało: Czym dla Ciebie jest ksiąŜka? A oto odpowiedzi:
Paweł Kamiński: Brama do nowego Ŝycia.
Monika Hank: Czymś co pozwala uciec od rzeczywistości i zagłębić się w świat mojej wyobraźni. I jak
powiedziała Wisława Szymborska: „ Czytanie to najwspanialsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła”.
Maciek: Zbiór historii, bądź informacji.
Artur: Słowo ksiąŜka znaczy dla mnie coś więcej niŜ nic. KsiąŜka opowiada o losach bohaterów, historie, które rozwijają moją wyobraźnię. Jest to dla mnie oderwanie od zwyczajnej rzeczywistości. Moim zdaniem ksiąŜka ma na celu pokazać nam jak naprawdę mogłoby wyglądać nasze Ŝycie. Niektórzy
nie doceniają tego, co przekazuje im ksiąŜka. Myślę, Ŝe gdyby spróbowali przeczytać kilka ksiąŜek, to
mieliby więcej szacunku do nich i lepiej by o nie dbali.

Uwaga organizujemy kiermasz świąteczny!!!
W związku z kiermaszem w dniu 3 XII 2014 prosimy o przynoszenie fantów. Mogą to być wytwory własnej
produkcji, np. powidła, konfitury, sałatki, skarpetki, serwetki, obrazy, itp. oraz ksiąŜki, płyty CD, DVD(filmy
mile widziane!), maskotki (wszystko w dobrym stanie). MoŜna takŜe upiec ciasto, które będzie sprzedawane naleŜy je przynieść w dniu kiermaszu.
No i oczywiście w tym dniu zabrać większą ilość gotówki, Ŝeby mieć za co kupować.
Pozyskane środki finansowe z kiermaszu przeznaczymy na paczki dla potrzebujących.

Gra Miejska Fair Train
JuŜ 4 raz odbędzie się Gra Miejska Fair Train. Naszą szkołę 19 listopada reprezentować będą 3 druŜyny:
Krzysztof Sulima - IIIa hot
Bartosz Papaj – III a hot
Opiekun: mgr Małgorzata Szemiel
Adrian Fijołek – II te
Patryk Puchalski – II te
Opiekun: mgr Katarzyna Łabuś
Joanna WyleŜoł – Ia hot
Wiktoria Skrouba – Ia hot
Opiekun: mgr Barbara Michniak
Liczymy na zwycięstwo naszych druŜyn i trzymamy za nich kciuki. Powodzenia!!!
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Przygoda z Białorusią

Wyjazd na Białoruś był moją pierwszą podróŜą do Europy Wschodniej i zarazem moją pierwszą tak daleką samotną
wyprawą. Po raz pierwszy jechałam do kraju, do którego wymagane jest posiadanie wizy i gdzie nie jest tak łatwo znaleźć kogoś,
kto mówi po angielsku. Trasa podróŜy była dość długa: Katowice –
Warszawa – Wilno - Mińsk.
Mam takie szczęście, Ŝe na swojej drodze spotykam
pomocnych i przyjaznych ludzi. W drodze na Białoruś siedziałam
w autobusie koło pani, która pochodzi z Białorusi, ale od kilkunastu lat mieszka w Polsce. Rozmawiałyśmy prawie całą noc. Tematom nie było końca. Nowa znajoma powiedziała mi, Ŝe Białoruś
jest pięknym krajem, a Białorusini są bardzo serdeczni i gościnni.
I jak się potem okazało, miała rację.
Pojechałam na Białoruś, by uczyć dzieci i młodzieŜ
języka angielskiego w małej miejscowości o nazwie Uzda leŜącej
niedaleko Mińska. Na miejscu okazało się, Ŝe grono nauczycielskie tworzy jedenastu młodych ludzi z dziewięciu krajów europejskich, mianowicie z Grecji, Turcji, Włoch, Rumunii, Estonii,
Niemiec, Litwy, Bułgarii i Polski. Niektórzy byli nauczycielami
angielskiego z zawodu, a niektórzy na co dzień zajmowali się
czymś zupełnie innym, np. pracą na statku czy podróŜowaniem.
Uwielbiałam spędzać czas w pokoju nauczycielskim, gdzie przygotowywaliśmy się do zajęć, prezentacji i warsztatów. Zawsze było
głośno i wesoło. Rozmawialiśmy o zwyczajach, tradycjach i Ŝyciu
w naszych krajach. Przeprowadziliśmy wiele wspaniałych lekcji,
np. o przyjaźni, uczuciach, stereotypach czy kulturze. Nasi
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uczniowie byli bardzo zaangaŜowani w zajęcia, aktywni, zdolni i
kreatywni. Oprócz nauczycieli dziećmi i młodzieŜą opiekowali się
młodzi wychowawcy z Białorusi. Razem tworzyliśmy
zgraną i wesołą ekipę. Przygotowywaliśmy i uczestniczyliśmy w
przedstawieniach, happeningach, grach terenowych, zawodach,
konkursach, śpiewaniu piosenek przy ognisku i refleksjach na
koniec dnia. Szczególnie miło wspominam wieczór, kiedy odbyły
się prezentacje wszystkich krajów. Przygotowaliśmy skecze,
narodowe tańce i quizy o naszych krajach. KaŜdy dzień na obozie
był wyjątkowy. Organizacja była świetna, więc nie nudziliśmy się
ani trochę. Mieliśmy teŜ okazję zwiedzić kilka miejsc w Mińsku,
np. Bibliotekę Narodową z wieŜą widokową, Plac Wolności i Kościół św. Szymona i św. Heleny.
W drodze powrotnej w autobusie usłyszałam, ze dwie
młode dziewczyny i chłopak mówią po polsku i od razu zrobiło mi
się raźniej. Okazało się, Ŝe to wolontariusze, którzy podczas
wakacji pracowali przy renowacji dworku na Białorusi. Mieliśmy
kilka godzin do odjazdu autobusu do Warszawy, więc z nowo
poznanym znajomym, który znał Wilno jak własną kieszeń, wybrałam się zwiedzić miasto. Zobaczyłam m.in. ratusz na Starym Mieście, Bazylikę Archikatedralną św. Stanisława i św. Władysława i
WieŜę Giedymina.
Z bagaŜem nowych doświadczeń powróciłam do Katowic.
Bardzo miło wspominam przygodę z Białorusią. Było to dla mnie
niezapomniane przeŜycie, poszerzające horyzonty i dostarczające wielu wspaniałych wraŜeń.
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Komiks w moim Ŝyciu
Wywiad z Maćkiem SkręŜyną kl. 1bhot
Rozmawiał: Adam Matczak

-

- Czym tak ogólnie jest dla Ciebie rysunek?
- Na początku, jak kaŜdy młody człowiek, rysowałem jak kaŜde dziecko . A tak naprawdę, tym co
robię teraz, zacząłem się interesować w gimnazjum. Nie miałem nic do roboty, no i rysowanie
mnie zainteresowało jako taka rzecz, którą
chciałbym robić.
- A co najbardziej lubisz rysować?
- Tym co najbardziej lubię rysować to komiks,
czyli tak zwane rysuneczki, jak to niektórzy mówią, z tym najbardziej jestem związany. Nad tym
najwięcej spędzam czasu.
- Czy interesuje cię kultura innych krajów?
- Interesuje mnie kultura Wschodu, czyli Chiny,
Japonia itp. aczkolwiek czerpię z komiksów innych autorów. Na przykład z takich najbardziej
znanych typu Naruto, Fairy Tail, One Piece, Bleach i tak dalej. Właściwie juŜ mógłbym rysować
własne serie . Istnieje juŜ strona z moimi rysunkami. Nie wiem czy one są aŜ tak dobre, ale są
moje. Bardziej robię krótkie historie. Te rysunki,
które robię, to przedstawiam jakąś znaną kreskówkę amerykańską i zamieniam ją rysując w
stylu komiksu, albo wymyślam własne rzeczy. To
zaleŜy.
- Czy rodzina okazuje zainteresowanie i czy jakoś
cię wspiera?
- Mój brat mówi, Ŝe zajmuję się jakimiś rysuneczkami. To nie jest jakieś bardzo motywujące ... Oczywiście wiem, Ŝe muszę skończyć studia,
poszukać pracy, itp., ale rysunek to jest to i tym
właśnie chciałbym się zająć w przyszłości

Planujesz zająć się tworzeniem komiksów zawodowo?
- Z jednej strony myślę o przyszłości i o tym, Ŝe
trzeba z czegoś Ŝyć. Ale jeśli się uda znaleźć jakieś
wydawnictwo, które wyda mój pierwszy komiks, kiedyś w przyszłości oczywiście, to będę bardzo zadowolony. śycie jest takie, Ŝe moŜna się spodziewać
niespodziewanego w naszym Ŝyciu, no zobaczymy.
Ale bardzo chciałbym się zajmować tym co kocham.
- A co myślisz o cosplayu? Przebieraniu się za postacie wymyślone … i czy bawiłeś się kiedyś w cosplay?
- Wiesz co, cięŜko powiedzieć. Dla kaŜdego cosplay
moŜe być zabawą albo pracą. Myślę, Ŝe taki cosplay
to fajna sprawa, jakby nie patrzeć. Przebierać się
za bohaterów, których podziwiasz. Czy się bawiłem
kiedyś w cosplay? Wiesz co, kiedyś, jak byłem mały,
udawaliśmy taką zabawę w bohaterów róŜnych kreskówek, czy z anime. Było to w takich małych grupach, ale tak naprawdę to nie miałem okazji uczestniczyć w takich zjazdach, które są organizowane
niekiedy w Polsce.
- To juŜ wszystkie pytania. Dziękuję za odpowiedzi
i za poświęcony mi czas.
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Recenzja ksiąŜki:

Ostatnia spowiedź

Nina Reichter

HIT INTERNETU! ZAKOCHAJ SIĘ W HISTORII, KTÓRĄ
POKOCHAŁY SETKI LUDZI.
Pełna napięcia, romantyczna opowieść o miłości w szponach show
biznesu.
Poczuj, jak kocha ten, którego kochają tysiące…
Głównymi bohaterami ksiąŜki jest para nastolatków- Bradin i
Ally. Los sprawia, Ŝe ich ścieŜki krzyŜują się na lotnisku, gdzie
czekają na opóźnione samoloty. Od razu znajdują wspólny język
i miło spędzają czas oczekiwania. W końcu nadchodzi ranek,
chwila rozstania i myśl, Ŝe juŜ się nigdy nie zobaczą.
CóŜ... Nigdy nie mów nigdy. Dziewczyna nie zna całej prawdy o
poznanym chłopaku, który okazuje się być piosenkarzem w sławnym niemieckim zespole Bitter Grace i dzięki swym kontaktom
zdobywa numer i inne dane Ally.
Nastolatka nie wiedząc w co się pakuje, zaczyna znajomość z
Bradinem. Ale jest kilka problemów, min Ally jest zajęta – uwikłana w dziwny związek, z którego na razie nie moŜe się wyplątać. Bradina natomiast obowiązuje kontrakt płytowy, który
mówi – „prasa nie moŜe odkryć twoich kobiet”.W końcu i kontakt telefoniczny staje się męczący. Oboje wiedzą, Ŝe to się
moŜe źle skończyć bo zbyt mocno czują, co rodzi się między

nimi.
Jest to zupełnie normalna powieść miłosna, w której choć miłość
gra główną rolę, moŜna teŜ odnaleźć inne wartości oraz wyciągnąć
kilka nauk.
Ponadto w tej ksiąŜce absolutnie nie ma miejsca na nudę! Akcja
jest zwarta i szybka a to, co było przed chwilą zmienia się o 180
stopni.
Nie da się przewidzieć następnych kolei losów bohaterów.
"Bo gdy mówi serce, muzyka milknie a słowa bledną..."
Autorkę podziwiam za oryginalność, nie kaŜdy potrafi napisać w
tak interesujący i ciekawy sposób historię nastolatków o ich
wzlotach i upadkach, która przebije się między te wszystkie
paranormale.
Mimo tego, Ŝe w ksiąŜce powtarza się miłość od pierwszego wejrzenia, ta historia jest zupełnie inna.
KsiąŜkę polecam wszystkim miłośnikom romansów. Tym co chcieliby przeczytać coś nowego.
Nastolatkom, młodzieŜy jak i tej starszej młodzieŜy. Warta
przeczytania !

Felieton: Na podłodze lepiej
Autor: Wiktoria Skrouba

Godzina 10.30 . W klasie Ia właśnie trwa lekcja. Większość osób rozmawia, toczy wewnętrzną walkę o to
aby nie zasnąć, a najwytrwalsi słuchają nauczyciela,
choć i oni w głębi duszy odliczają minuty do dzwonka.
W końcu nadchodzi ukochana przerwa. Uczniowie masowo wybiegają z klasy świadomi tego, iŜ mają przed
sobą jeden z bardzo waŜnych dylematów: usiąść na
ziemi czy na ławce ? Ławka wydaje się odpowiednia, ale
z drugiej strony jest ich bardzo mało (istny deficyt) i
nie wiadomo czy znajdzie się miejsce. To moŜe na ziemi ? Tam jest lepiej, wygodniej, na dodatek tuŜ obok
kaloryfera, ale moŜna złapać przysłowiowego „wilka”.
Po kilku głębszych oddechach spora część i tak siada
na ziemi, bądź stoi przy oknie. Nawet Kaśka z 3te,
która przegrała bitwę o miejsce na ławce tuŜ obok
przystojnego Mateusza, siedzi na ziemi pośród pierwszaków i marudzi pod nosem, Ŝe trzeba napisać petycję, itd…
Oczywiście ma ona rację, poniewaŜ miejsc do siedzenia (oprócz tych na ziemi ) jest mało, jednak warto
pamiętać o tym, Ŝe parę lat temu w ogóle ich nie było…
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Interview with a volunteer teacher of Spanish
named Alberto González Garcia
- What hobbies do you have?
- I love traveling, going out with my friends,
watching football matches, going to concerts, playing computer games and learning foreign languages.
I have a lot of anecdotes connected with my trips
around Poland and learning Polish but I will tell
them in another interview.
- What kind of person are you?

- What qualities, in your opinion, should a good
teacher have?
- I think that a good teacher should be a psychologist
and a coach for their students. Good teachers should
be patient and able to keep their students’ attention.
When I was a high school student, I used to have many
teachers but I usually obtained better marks in those
subjects I was more motivated to study. A good
teacher should also be full of energy and dynamic.
- What would you say to young people who want to
be teachers?
- It is important to have a theoretical background but
sometimes practice is very different from theory. The
best method is to practise and practise until you find
the key to cooperate with your students successfully
and make them participate actively in your lessons. It is
difficult because every group of students is different,
which is also good because you avoid routine.
- What values are most important for you?
- Friendship, family, loyalty, optimism, dignity and respect for your own culture. Having a good company is
something very important to me. I have friends I can
always rely on. I also find it important to be optimistic,
even when you have to face difficult situations.

- I am very active. The only moment when I can be
quiet is when I sleep. I like challenges and trying
new things. I am also open, friendly and sociable. I
have a lot of friends in Spain and Poland. I like
meeting new people too. Here in Katowice there
are many places where I can speak with nice people and make friends with them.
- What do you think about Poland?
- I like your country very much. I have been traveling a lot around Poland. I have seen many interesting places in Silesia, which is a wonderful region. Apart from that I visited Cracow, Warsaw,
Poznań, Wrocław, Zakopane, Lublin and Kazimierz
Dolny. I am also planning to see Gdańsk, Zamość
and Toruń. Poland is a really beautiful country and
Polish people are friendly and helpful.
- Thank you for your interview. We wish you
many wonderful experiences during your stay in
Poland.
Thank you very much.
Słowniczek:
keep somebody’s attention – utrzymać czyjąś uwagę
obtain – uzyskać
marks – stopnie
cooperate – współpracować
participate – uczestniczyć
avoid routine – unikać rutyny
dignity – godność
face – stawić czoła
challenge – wyzwanie
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