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PRZECIEK
7 kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień Zdrowia pod hasłem " Pokonaj
Cukrzycę " Podczas dnia zdrowia została przedstawiona prezentacja na temat
cukrzycy, a na przerwie rozdawane były marchewki i jabłka w ramach promowania
zdrowego Ŝywienia.

15 marca mieliśmy moŜliwość
podyskutowania na temat
stereotypów i uprzedzeń
obecnych w naszym
społeczeństwie.
Te ciekawe warsztaty
poprowadziła pani Milena
Skupień z regionalnego
Centrum Wolontariatu w
Katowicach.

PRZECIEK
19 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Ekonomicznych
odbyła się akcja krwiodawstwa. Chętnych do oddania krwi
było 20 osób,
z tego 16 uczniów i jeden nauczyciel oddali
krew.

PRZECIEK
Nadszedł czas zakończenia edukacji dla klas IV.
Nagrody, podziękowania i świadectwa:)

PRZECIEK
Praktyki na promie Unity Line.
A oto zdjęcia przesłane przez uczennice klasy 3 hot
po przybyciu nad morze. Nowe doświadczenia zdobyte
podczas pracy na morzu okazały się teŜ niezwykłą
przygodą.
W trakcie praktyk nasze uczennice pracowały min. w
następujących działach: restauracja, cafeteria, coctail bar,
housekeeping oraz odbyły szkolenie pracy w recepcji.
Poza pracą mogły korzystać z wolnego czasu
i pozwiedzać kolorowe uliczki miasta Ystad w Szwecji.

PRZECIEK
Klasy 2b hot i 2 te relaksowały się w dniach 21-22 kwietnia
na wycieczce w Zakopanym. Humory i pogoda dopisywały,
a program był ciekawy i nocleg komfortowy.

PRZECIEK
Dla uczniów szkół gimnazjalnych odwiedzających naszą
szkołę 27 i 28 kwietnia przygotowaliśmy wiele atrakcji, które
przybliŜyły im naszą szkołę. W programie było: zwiedzanie
szkoły, prezentacja kierunków, przedstawienie walentynkowe,
konkurs wiedzy ekonomicznej, pokazy sportowe, pyszne
przekąski i pokaz kuchni molekularnej!!
Pokazy barmańskie i wykorzystanie nowych technologii w
szkole.

PRZECIEK
1.

Co robisz Ŝeby się rozwijać w Ŝyciu ?

Nabieram doświadczenia ucząc się na własnych błędach. Wyciągam wnioski, które sprawiają, Ŝe to co robię wychodzi mi coraz lepiej.
2.

Opowiedz mi o swoim hobby

Wszystko zaczęło się pod koniec pierwszej klasy. Większość osób w tym wieku przechodzi cięŜki okres, a ja byłem i jednym z tych ludzi, którzy stracili sens swojego istnienia. Dni
smutku i poraŜki, Ŝyłem w cieniu własnej osoby. Kiedy wydawało się, iŜ koniec jest nieunikniony pojawiła się pomocna dłoń, która wyciągnęła mnie i pozwoliła znowu być sobą.
Jednak nadal w głębi siebie czułem, Ŝe muszę zmienić coś jeszcze. Postanowiłem załoŜyć własnego bloga. Z początku podchodziłem do tego luźno lecz później zdałem sobie
sprawę, Ŝe lubię to robić. Zobaczyłem, Ŝe ludzie, którzy prowadzą teŜ mogą pomóc. Czy jest to pasja na całe Ŝycie ? Tego niestety nie wiem …
3.

Czemu konkretnie jest poświęcony Twój blog ?

Blog jest poświęcony moim własnym przemyśleniom na poszczególne tematy, które dotyczą naszego Ŝycia. MoŜecie na nim równieŜ znaleźć stylizacje modowe oraz dowiedzieć
się co słychać w ksiąŜkowym świecie.
4.

Opisz siebie w 3 słowach

Uparty, wraŜliwy i miły.
5.

Moja ulubiona piosenka to … ?

Birdy – Shelter
6.

Co według Ciebie jest najwaŜniejsze w drugiej osobie ?

Szczerość.
7.

Najwygodniejszy ubiór to … ?

Własny styl.
8.

Chciałbyś coś zmienić w sobie ?

Na chwilę obecną nic. W pełni akceptuję samego siebie.
9.

Świat powinien być … ?

Idealny.
10.

Czego nie lubisz w ludziach ?

Braku szacunki, fałszywych ludzi.+
11.

Twoje 3 ulubione blogi, na które zaglądasz ?

http://milionioliwka.blogspot.com, http://teonayproblems1004.piszecomysle.pl.
12.

Co motywuje Cię do pisania bloga?

Mam kilka sposobów, ale to tajemnica.
13.

Skąd pomysł na nazwę bloga?

Nad nazwą bloga bardzo długo myślałem. Chciałem aby była oryginalna. Od samego początku wiedziałem, iŜ nie będzie to łatwe zadanie. Jednak pewnego dnia dostałem
nagłego natchnienia i nazwa się znalazła. Jest związana z tematyka bloga.
14.

O czym lubisz czytać u innych?

Uwielbiam szczere wyznania.
15.

Kto jest Twoim autorytetem?

Ludzie, którzy walczą o swoje marzenia i dąŜą do spełnienia Ŝyciowych celów.
16.

Jaki jest Twój styl?

RóŜnorodny i lubię eksperymentować.

PRZECIEK
W ogólnopolskim konkursie plastycznym „Ameryka wierszem malowana. Poezja i
piosenka amerykańska inspiracją dla malarstwa”, o którym pisaliśmy na naszej
stronie, uczeń naszej szkoły TOMASZ SKORUPA z klasy 2ahot zdobył TRZECIE
miejsce w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne. Opiekunem Tomka w trakcie
przygotowywania pracy była pani Barbara Michniak.
PoniŜej zdjęcie prezentujące nagrodzone prace. Taksówka na tle miasta to dzieło
Tomka.

Spotkania z historią.
7 czerwca 2016 r. klasa 3te pod opieką mgr. Michała Szwestki odwiedziła Śląskie Centrum
Wolności i Solidarności w Katowicach. Zwiedziliśmy niewielkie, aczkolwiek zawierające
bardzo ciekawe eksponaty muzeum kopalni "Wujek".
Rolę naszego przewodnika pełnił Antoni Gierlotka - emerytowany górnik, uczestnik
dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce podczas pacyfikacji kopalni w czasie stanu
wojennego. Dowiedzieliśmy się o brutalności oddziałów milicji, o nierównej walce, o
dramacie górników i ich rodzin. Na koniec obejrzeliśmy wstrząsający dokument autorstwa
redaktor Agnieszki Świdzińskiej. Nie była to zatem zwykła lekcja, a prawdziwe spotkanie z
historią. Historią naszego regionu, historią tragiczną, historią o której nie wolno nam nigdy
zapomnieć

PRZECIEK
W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w Międzynarodowym Apelu o
Pokój pod patronatem Ministerstwa Nauki Ukrainy. Praca Patryka Puchalskiego (III te) i Macieja SkręŜyny (II b
hot) zostały opublikowane w czasopiśmie międzynarodowym „Jestem za pokojem”. Gratulujemy sukcesu i
zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej jakŜe waŜnej inicjatywie. W czasach narastających zagroŜeń
oddajmy swój głos za pokojem na świecie. Teksty w postaci wiersza lub prozy ( krótka refleksja, opowiadanie,
esej, rozprawka – forma dowolna) prosimy oddawać do pani Barbary Michniak.

Jestem za pokojem!
Uczę się w 3 klasie Technikum Ekonomicznego w Katowicach Chcę zostać ekonomistą, skończyć studia i otrzymać pracę,
mieć dom, załoŜyć rodzinę. Jeszcze zostało mi 1,5 roku nauki w szkole średniej. Czuję się dobrze w moim środowisku, mam
grono przyjaciół i z przyjemnością chodzę do mojej szkoły…no chyba , Ŝe jest jakiś sprawdzian z przedmiotu niezbyt
lubianego przeze mnie. Lubię przebywać w Bibliotece szkolnej. Nie dlatego, Ŝe jestem typem” mola ksiąŜkowego”(chociaŜ
lubię dobrą literaturę), ale lubię jej klimat i ludzi, którzy tutaj tak jak ja mają swoje miejsce. Mam plany i w moją przyszłość
do tej pory patrzyłem odwaŜnie, ale ostatnio boję się tego, co się dzieje na świecie. Oglądam Telewizję, Internet, rozmawiam
z rodzicami, nauczycielami, przyjaciółmi i boję się tych konfliktów, które wybuchają i trwają. Według mnie III wojna
światowa moŜe być realna. Widzę zagroŜenie z kilku stron: Rosji, państw ISIS i Chin. Jestem młodym chłopakiem i chcę
Ŝyć w pokoju. Nie wyobraŜam sobie, Ŝe teraz zamiast do szkoły mogę dostać powołanie do wojska i zmuszony będę walczyć
w obronie Ojczyzny. Jestem uczniem, młodym chłopakiem, chcę być studentem, dobrym pracownikiem, męŜem,
ojcem…Wiem, Ŝe jest to moŜliwe wtedy, kiedy na Ukrainie będzie pokój, kiedy kaŜdy kraj będzie szanował suwerenność
drugiego państwa. Jestem młody i głosuję za pokojem!
Dziękuję za inspirację pani mgr Barbarze Michniak
Patryk klasa 3 Technikum Ekonomiczne Katowice, Polska

„TO CO NAS ŁĄCZY”
Zaczęło się pięknie, lecz jest jak jest
Czerwonych ścian kawałki walają się wszędzie
Dzieje straszne to były, lecz skończyły się juŜ
Ów czarna chmura przeszła po kaŜdym mieście
I znów czas piękny przybył tu
Do rowu wrzućmy broń i nienawiść
JuŜ wystarczy tych krwawych napaści
Walczyliśmy by pokój zapewnić
Nie by w niewole ludzi zagonić
Być czy mieć, niemądre pytanie to dla waści
Pięść swą rozluźnij, Brata przywitaj
Wolność nas łączy, chciwość podziela
Historia nasza wspólna i piękna
Bracie z nad Dniepru, we wspólnocie witaj
Maciek SkręŜyna
klasa 2 Technikum Hotelarskie, Katowice Polska

PRZECIEK
WITAM, CZEŚĆ I CZOŁEM !;)
Jestem uczennicą klasy 4 b hot, jako że za niespełna za dwa tygodnie kończę szkołę i zastanawiam
się co dalej w życiu robić. Przyznam szczerze że wybór nie jest prosty. Chodząc do tej szkoły
nauczyłam się pracować w grupie, miałam kontakty z ludźmi z zagranicy , pracowałam w hotelach.
Bardzo mi się tu podobało i z pewnością będę tęsknić, lecz niestety trzeba podjąć jakąś decyzje. Po
długich namysłach zdecydowałam się zrobić sobie tzw. GAP YEAR. Po namowie wielu
zaprzyjaźnionych mi osób poznałam program AU PAIR, co to takiego?
AU PAIR otwiera nowe perspektywy pod każdym względem, i pomaga określić nowe cele w życiu.
Początkowo, żyjąc w rodzinie zagranicznej, będę poprawiać swoje. umiejętności językowe, kutrowe i
edukacyjne. Zainteresowanie innym krajem, inną kulturą to najlepsze powody, aby ubiegać się o pobyt
w ramach programu AU PAIR w rodzinie zagranicznej. Sympatia do dzieci, umiejętność opiekowania
się nimi, czy spędzania miłego czasu w ich towarzystwie, daje możliwość życia jako członek rodziny w
innym kraju. AU PAIR to program edukacyjno-kulturowy w wybranym przez siebie dowolnym państwie
w Europie lub stanie w USA. Osobiście bardzo lubię język niemiecki! wiem wiem …może to nie
najpiękniejszy język, ale jednak coś mnie w nim urzekło. Dużo czasu wahałam się do którego z 3
krajów niemieckojęzycznych mogę wyjechać. Do wyboru miałam Austrię, Niemcy oraz Szwajcarię. Po
bardzo długim czasie zdecydowałam się że moim przyszłym domem będzie… SZWAJCARIA.
Nie tylko sam język zadecydował o tym ale takŜe przepiękne widoki, krajobrazy ,wspaniała zieleń której niestety
mi w Polsce brakuje i przede wszystkim miłość do dzieci.

Mój program jak AU PAIR…będzie trwać rok, po poznaniu rodziny oraz długimi rozmowami przez
skype’a mam możliwość dokładnego poznania się z przyszła rodzinką. Moim głównym zadaniem jest
opieka nad dziećmi w mojej Host rodzinie, wspólna zabawa, odrabianie lekcji i spędzanie wolnego
czasu. Celem programu jest… poznanie kultury i podszkolenie swoich umiejętności językowych
(wymagany j. angielski oraz język urzędowy danego kraju jest kolejnym atutem). Jest to program
edukacyjno kulturowy, który daje mi możliwość kursu z j. niemieckiego (120 godzin rocznie) na
wybranym przez siebie szwajcarskim uniwersytecie. Poza tym Host rodzina zapewnia : osobny pokój,
wyżywienie, kieszonkowe w wysokości 500- 700 franków szwajcarskich na miesiąc, przeloty lotnicze z
Polski do Szwajcarii w obie strony, ubezpieczenie medyczne oraz kurs językowy. Będąc w Szwajcarii
planuje założyć bloga i dzielić się spostrzeżeniami i opiniami dotyczącymi samego kraju jak i moich
doświadczeń. Trzymajcie kciuki, buźka.
Milou

PRZECIEK
A my czytamy…
ZSE Korfanty

I my tam byliśmy!!!
Happening czytelniczy odbył się pod hasłem„Jak nie czytam, jak czytam”
10 czerwca o godzinie 12.00 na katowickim Rynku.

Czytali pisarze, aktorzy oraz przedstawiciele samorządu lokalnego.
Barwny korowód - przeszedł chodnikami ulic 3 Maja pod Galerię Katowicką .

PRZECIEK
PRZECIEK

Wywiad z Angelo Borzuta, tegorocznym zwycięzcą w wyborach do
MłodzieŜowej Rady Miasta
- Dzie ń dobry! Czy mógłbym prze prowadzić z Tobą wywiad?
- Witam serdecznie, aleŜ naturalnie.
- A wię c, pie rws ze pytanie –co s kłoniło Cię do kandydowania w M łodzie Ŝowej Radzie M ias ta?
- Do kandydowania nakłoniła mnie pani mgr Aleksandra Balik-Kędzierska. Z początku nie byłem za
bardzo co do tego przekonany, natomiast po dłuŜszym przemyśleniu sprawy oraz po namowach
przyjaciół zdałem sobie sprawę, Ŝe jednak moŜe to być wielka szansa. Nie sądziłem, Ŝe uczniowie
wybiorą akurat mnie. Byłem w szoku, ale jednocześnie bardzo się ucieszyłem.
- Jakie sprawy porus zacie w M łodzie Ŝowej Radzie M ias ta?
- Na spotkaniach poruszamy bieŜące sprawy młodzieŜy. Razem z członkami MłodzieŜowej Rady
Miasta mamy pełno pomysłów na to co moŜna zorganizować lub zmienić. Obecnie prowadzimy
zbiórkę ksiąŜek i innych potrzebnych rzeczy dla domów dziecka. Planujemy takŜe zorganizować
plenerowe kino. Taka akcja juŜ się kiedyś odbyła, wszyscy byli bardzo zadowoleni. W planach jest
takŜe wynegocjowanie zniŜek dla uczniów w niektórych lokalach na terenie Katowic.
- Co s ądzis z o nas ze j s zkole?
- Szkoła cechuje się wysokim poziomem nauczania. (Stanowczo) Uczniowie są bardzo zaangaŜowani
w róŜne akcje. Projekt Erasmus to tylko jeden z wielu czynników, które uświadomiły mnie, iŜ są oni
niezwykle zdolni i zmobilizowani. Jest to środowisko przyjaznych i pomocnych ludzi. Poza tym
szkoła posiada świetną renomę. Mogą o tym świadczyć opinie gimnazjalistów, których mieliśmy
przyjemność gościć na Dniach Otwartych.
- Jakie je st twoje hobby? Co lubis z robić w wolnym czas ie ?
- W wolnym czasie uwielbiam oglądać stare seriale, takie jak „13 Posterunek” czy „Z archiwum X”,
słuchać dobrej muzyki zespołów Depeche Mode, U2, Queen, lecz to tylko część z moich ulubionych
wykonawców. Lubię podróŜować, zwiedzać ciekawe miejsca, poznawać nowych ludzi. W obrębie
moich zainteresowań są języki obce. Obecnie intensywnie uczę się języka niemieckiego, a w
przyszłości planuję podjąć naukę języka włoskiego.
- Jakie mas z plany na przys złoś ć?
- W przyszłości planuję studiować prawo. Ciągnie mnie nieco na architekturę. Jednak prawo jest
chyba bardziej adekwatne. Ale kto wie? MoŜe zajmę się czymś zaskakującym. Czas pokaŜe (śmiech).
- Dzię kuję za poś wię cony czas .
- Cała przyjemność po mojej stronie.

PRZECIEK
W bibliotece przed wakacjami praca wre...

Redakcja „Przecieku”
Ŝyczy wszystkim uczniom
oraz gronu
pedagogicznemu
wspaniałych i
bezpiecznych wakacji:)

