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GAZETA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. W. KORFANTEGO W
KATOWICACH
wydawana w Pałacu Młodzieży w Katowicach

Pod opieką:
mgr Ewa Maj
mgr Barbara Michniak

PRZECIEK

NIUSY:)
20 września młodzieŜ ZSE uczestniczyła w ciekawej lekcji historii na której
był wykład Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Związku Sybiraków płk Stanisława
Kiewro.

Delegaci naszej szkoły pod opieką mgr Barbary Michniak przybyli
w dniu 30 X 2017 r. pod pomnik „Sybirakom -Sybiracy”, by uczcić pamięć tych, co
pozostali na nieludzkiej ziemi.
W fundamencie pomnika wmurowane są urny, wykonane z gilz pocisków
artyleryjskich zawierające ziemie z pól bitewnych- spod Monte Cassino, Wału
Pomorskiego, Bolonii- miejsc w których ginęli Sybiracy.
W Oddziale katowickim Związku Sybiraków jest ok.750 Sybiraków i w ich imieniu
zapalamy znicze i składamy kwiaty pod pomnikiem.
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PRZECIEK
25 września w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyły się wybory na
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
W wyborach brało 256 uczniów. Wyniki ukształtowały się następująco:
Jolanta Komandera 2 ahot - 114 głosów
Magdalena Kubiak 3 bhot - 75 głosów
Mateusz Skrzypiec 1 h - 61 głosów
6 osób oddało niewaŜny głos.
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27 września odbył się bieg terenowy w Parku Kościuszki. KaŜdą klasę
reprezentowały trzy zespoły, przed którymi postawiono róŜne wyzwania. Była
bardzo fajna zabawa i pogoda teŜ dopisała.
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W poniedziałek 9 października młodzieŜ z ZSE uczestniczyła w spotkaniu z panią
dietetyk z Instytutu Dietetyki i Promocji Zdrowia.

Na zajęciach wuefu gościem była trenerka i zawodniczka klubu Softball Rawa
Katowice. Zajęcia były bardzo interesujące, pokazano w praktyce ciekawą dyscyplinę
sportu. Zapraszamy chętnych na treningi do klubu.
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Święto Edukacji Narodowej

Po zaciętej walce 1:1 w pierwszym meczu, 4:0 w drugim, a ostatecznie 3:1 w rzutach
karnych nasza druŜyna awansowała z pierwszego miejsca do dalszych rozgrywek.
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12 października Samorząd Szkolny wraz z opiekunem uczestniczył w II FORUM
SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH organizowanym przez ŚlTZN . Harmonogram spotkania
obejmował m.in.:
1. Planowanie działań Samorządu na rok szkolny 2017/18
2. Omówienie przedsięwzięć organizowanych na terenie szkoły
3. Kształtowanie współpracy z organizacjami poŜytku publicznego
4. Podejmowanie akcji profilaktycznych w szkołach, wolontariat
5. Propozycje wspólnych działań w bieŜącym roku szkolnym

W ramach XV edycji konkursu "Szkoła dobrego wychowania" uczniowie wykonali
zadanie 5, polegające na przygotowaniu plakatów na temat: "Mój wygląd
świadczy o mnie"
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Trzech uczniów klasy 4 te Katarzyna Szolc, Natalia Okoń i Kamil Jurowicz w
wyniku eliminacji on-line w dniu 27 września przeszli do finału piątej edycji
ogólnopolskiego konkursu M@tando 2017.
Finał konkursu odbył się w dniu 18 października br. w Centrum EdukacyjnoKongresowym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Uczniowie ZSE zajęli 11 miejsce wśród uczniów technikum.

24 października klasa 3a hot pod opieką mgr Małgorzaty Hebdy oraz mgr Michała
Szwestki odwiedziła kilka miejsc związanych ze śląską historią. Rano udali się pociągiem
do Radzionkowa, gdzie w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
wzięli udział w warsztatach dotyczących Tragedii Górnośląskiej i zwiedzili tamtejsze
muzeum. Po lekcji muzealnej pieszo pokonali kilkukilometrową trasę na Kopiec
Wyzwolenia, by z jego szczytu podziwiać panoramę Górnego Śląska. Następnie udali się
do Bazyliki w Piekarach Śląskich i stamtąd juŜ wrócili autobusem do Katowic. Wycieczka
była bardzo udana, humory dopisywały, pogoda równieŜ.
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Polecam!
Pierwsza biografia autora potęŜnej
modlitwy "Jezu, Ty się tym zajmij” Mistyk.
Posiadał przedziwny wgląd w duszę
człowieka – napisał ponad 220 tysięcy
imaginette, obrazków z proroczym
słowem skierowanym do konkretnej
osoby. Niezwykle ceniony przez o. Pio,
który często odsyłał do niego penitentów.
Kapłan heroicznie wierny Kościołowi,
mimo Ŝe szczególnie doświadczany: z
powodu oskarŜeń...

21 września obchodzony
jest
Międzynarodowy
Dzień
Pokoju ONZ. Z tej okazji
uczniowie klas 4 a hot oraz 4 b
hot
przygotowali
plakaty
przedstawiające te miejsca na
świecie, gdzie obecnie toczą się
wciąŜ konflikty zbrojne.

W dniu 1 X 2017 (juŜ trzeci rok)uczniowie z naszej szkoły pod opieką mgr Barbary
Michniak kwestowali na Hospicjum im. Jana Pawła II w Katowicach na cmentarzu
Panewnickim i Bogucickim. Uczniowie: Aleksandra Hajok, Karolina Siwiec, Agnieszka
Kapcia, Agata Wyśnik, Wiktoria Skrouba oraz nasza absolwentka Karina Wilczek.
Kwestowaliśmy na cmentarzu Panewnickim i Bogucickim
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9 listopada 2017 r. pięcioro uczniów klasy 3te wzięło udział w I etapie
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory",
wypełniając test składający się z 25 pytań. Trzymamy kciuki za naszych
reprezentantów!

Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 14 listopada
2017 r. odbył się uroczysty apel przygotowany przez klasy 3a hot i 3b hot pod
opieką mgr Małgorzaty Hebdy i mgr Michała Szwestki. Na kilkanaście minut
przenieśliśmy się myślami do wydarzeń czerwca 1922 roku - wtedy w
Katowicach uroczyście witano wkraczające polskie wojska. Było to
zwieńczeniem dzieła, które zapoczątkował m.in. patron naszej szkoły - Wojciech
Korfanty

30 listopada odbył się w naszej szkole konkurs języka niemieckiego. Najlepszą jego
znajomością wykazali się: Sebastian Kowalski kl.2te, Kinga Lewandowska kl. 2ah, Angelo
Borzuta kl. 3te.
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gratulujemy !
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