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NIUSY:) 
Na początku listopada odbyła się Olimpiada Języka Niemieckiego.
Z niesamowicie wymagającym i ekstremalnie trudnym testem zmierzyły się równieŜ dziewczyny z naszej szkoły.
PoniŜej lista laureatek etapu szkolnego. 

1. Karolina Suchoń
2. Daria Kwaśniewska
3. Michalina Machytta
4. Karolina Koczar  

GRATULUJEMY!!!!

W grudniu miał miejsce świąteczny konkurs ze znajomości słownictwa i zwyczajów świątecznych w językach angielskim, 
francuskim i niemieckim.
Uczniowie szukali, niczym Sherlock Holmes, rozmieszczonych w róŜnych miejscach w szkole wskazówek na temat świąt a 
następnie rozwiązywali quiz w wybranym języku. Nie wszystkim się udało...
Aczkolwiek oni sobie poradzili brawurowo: 

język francuski - Nicole Bałdys i Patrycja Warchala

język angielski - Wiktoria Skrouba, Sylwia Szymura i Artur Szczepański 

język niemiecki - Angelo Borzuta, Michalina Machytta, Karolina Koczar i Katarzyna Szolc 
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Jak co roku w naszej szkole został ogłoszony 
Konkurs na Świąteczny Wystrój Klasy. KaŜda 
klasa miała za zadanie upiększyć swoją klasę.  
A oto wyniki: Pierwsze miejsce Klasa 2 a hot- 
36pkt, drugie miejsce klasa 3 b hot- 32pkt, 
trzecie miejsce klasa 1 te - 30pkt .Pozostała 
punktacja: 1 ahot-22pkt, 2bhot-19pkt, 2 te-
26pkt, 3ahot- 21pkt, 3te-25pkt, 4 a hot- 21pkt, 
4bhot- 10pkt, 4te-0pkt. Wszyscy daliście 
radę!!! No moŜe oprócz klasy 4te...  
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No i przyjechał 
do nas 

MIKOŁAJ!!!  
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Przed świętami mieliśmy przyjemność obejrzenia jasełek przygotowanych przez uczniów klasy 1 te, 2bhot i 2 te pod opieką 
mgr Aleksandry Balik-Kędzierskiej,mgr Agnieszki Bujak i księdza Marka Brewki. Były to jedne z najlepszych jasełek jakie 
kiedykolwiek były wystawione w tej szkole!!! To nie tylko nasze zdanie, ale równieŜ uczniowie  przyznają, Ŝe był to naprawdę 
wspaniały występ. „- Myślę, Ŝe był to występ godny największych scen świata”- powiedział jeden z aktorów.  
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Spotkania z innymi kulturami w ZSE 
Grudzień obfitował w naszej szkole w wiele ciekawych wydarzeń. Między innymi odwiedzili nas młodzi 
Turcy: Cen i Ahmed, którzy opowiedzieli (oczywiście po angielsku;) o swojej ojczyźnie. Było bombowo!!! 
taki suchar ( Say no to RACISM)  
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ńDzie  maturzysty

Grono maturzystów powiadamia iŜ dnia 8 stycznia odbył się nasz dzień 
w szkole! Z tej okazji wspomogliście nas, biednych maturzystów. 

Liczymy na  świetną zabawę na studniówce. Dzięki WAM!!!  

Na 100 dni przed maturą bawiliśmy się w Paniówkach, w restauracji 
Biały Dom na studniowce. Zabawa była naprawdę udana i  wszyscy 
bawili się aŜ do rana.
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Coś o Wojciechu Korfantym...

3 lutego 2016 roku uczestniczyliśmy w wykładzie profesora 
Zygmunta Woźniczki na temat: "Obraz Górnego Śląska w 
przemówieniach Wojciecha Korfantego wygłoszonych w latach 
1904-1918 w Reichstagu i Landtagu". Wykład został wygłoszony w 
Muzeum Historii Katowic. Profesor Woźniczka wielokrotnie 
podkreślał, Ŝe Korfanty był człowiekiem sukcesu, gdyŜ niewiele jest 
w polskiej historii wygranych powstań. Jedno było to powstanie 
Wielkopolskie, a drugie,które notabene zwycięskie do końca nie 
było, to powstanie III śląskie…Co nie zmienia faktu, Ŝe jest to jedna 
z najwaŜniejszych działaczy polskich w historii. 

Uczniowie klas 1b hot i 2b hot pod opieką pani Małgorzaty Hebdy i 
pani Agnieszki Wasiołki dostarczyli nam w Walentynki niezapomniany 
występ pełen miłości, miłości i jeszcze więcej miłości. Artyści 
podarowali nam wspaniały występ, który zapisał się w historii.
„ Jestem bardzo szczęśliwy, Ŝe wszystko wyszło dobrze. Moi koledzy 
i koleŜanki idealnie przedstawili to, co napisałem w scenariuszu. 
Myślę, Ŝe to jedno z najlepszych przedstawień, w jakich brałem 
udział.”- mówi jeden z artystów.
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ńDzie  bez hejtowania.

ł ę ę12..02..2016 roku w naszej szkole odby y si  zaj cia w 
łramach „Dnia bez hejtowania”. Cz onkinie Szkolnego 

Klubu Wolontariatu Sylwia  Szymura i   Patrycja  
łKrystyniak  z klasy III a oraz  p. mgr Micha  Szwestka 

ępoprowadzili dyskusj  z uczniami klasy I a na temat 
Śhejtowania. . Kamila mietana z klasy III b 

ł ł ęprzygotowaa i przedstawi a prezentacj  o stalkingu, 
ś żmowie nienawi ci i prawnych konsekwencjach wy ej 

ęćwymienionych czynów. Podczas zaj  uczniowie 
ę śdzielili si  swoimi przemy leniami i obserwacjami 

ą łdotycz cymi hejtowania. Powsta a definicja  hejtera  
ę łoraz  osoby, która j est hejtowana.. Na zaj cia zosta a 

ńzaproszona pani Milena Skupie  z Regionalnego 
łCentrum Wolontariatu, , która przytoczy a uczniom 

łwiele przyk adów hejtowania. Spotkanie 
Ł ś łzorganizowali mgr Katarzyna abu  i mgr Micha  

Szwestka.
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 Nasza szkoła wraz z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i „American Corner” w Katowicach organizuje:

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„Ameryka wierszem malowana. Poezja i piosenka 
amerykańska inspiracją dla malarstwa”

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zamieszczonymi poniŜej.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ameryka wierszem malowana. Poezja i piosenka amerykańska inspiracją dla 
malarstwa”
I. Organizatorzy:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
„American Corner” w Katowicach
II. Konkurs rozpoczyna się: 18.02.2016 i trwać będzie do: 30.05.2016.
III. Temat konkursu: „Ameryka wierszem malowana. Poezja amerykańska inspiracją dla malarstwa”. Uczniowie wykonują prace plastyczne 
inspirowane wierszami dotyczącymi Ameryki (wiersze w załączniku).
III. Cele konkursu:
1. Czytanie przez uczniów poezji w języku angielskim,
2. Zaznajomienie uczniów z elementami wiedzy o Stanach Zjednoczonych,
3. Rozwijanie kreatywności i wraŜliwości artystycznej uczniów,
4. UwraŜliwienie uczniów na sztukę.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z całej Polski. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
1) szkoły gimnazjalne i 2) szkoły ponadgimnazjalne.
2. Tematyka prac plastycznych dotyczy interpretacji poezji i piosenek amerykańskich.
3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z wierszami i słowami piosenek zamieszczonymi w załączniku.
4. Informacja na temat prac plastycznych:
a) Technika dowolna (np. rysunek pastelami, kolaŜ, grafika, wydzieranka).
b) Format prac plastycznych dowolny.
c) Prace wykonywane są indywidualnie. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
d) KaŜdy z uczniów moŜe nadesłać na konkurs maksymalnie jedną pracę.
e) KaŜda praca powinna zawierać następujące informacje: 1. imię i nazwisko autora, wiek, klasa, rodzaj szkoły 
(gimnazjalna/ponadgimnazjalna); 2. Nazwa szkoły, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); 3. imię i nazwisko nauczyciela, pod 
kierunkiem którego uczeń przygotował pracę. Prace anonimowe nie będą brane pod uwagę.
5. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: 32 359 21 41 (Biblioteka Amerykańska „American Corner”) i 32 251 68 01 
(Zespół Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego w Katowicach).
6. Termin i miejsce nadesłania prac: do 30.04, na adres: „American Corner” Katowice, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, z dopiskiem 
„Konkurs plastyczny”. W przypadku wysyłki pocztą o uznaniu pracy za wysłaną w terminie decyduje data stempla pocztowego.
V. Wyniki konkursu i nagrody
1. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, estetyka, oryginalność, wkład pracy.
2. Jury wybierze trzy najlepsze prace w kategorii szkół gimnazjalnych i trzy najlepsze prace w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 
Przewidziane są równieŜ wyróŜnienia.
3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Biblioteki Amerykańskiej „American Corner” i Zespołu Szkół Ekonomicznych in. W. 
Korfantego
w Katowicach w dniu 15.05.2015, a nagrody zostaną przesłane zwycięzcą
w ciągu czternastu dni.
4. Przewidziano nagrody w formie pomocy naukowych, gier edukacyjnych, gadgetów i dyplomów.
VI. Informacje dodatkowe:
a) Prace przechodzą na własność organizatorów i będą wystawnie w siedzibie „American Corner” przy ul. Bankowej 14 w Katowicach oraz 
opublikowane na stronie internetowej i fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook „American Corner” oraz Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. W. Korfantego
w Katowicach.
b) Nadesłanie pracy opatrzonej metryczką z danymi autora jest równoznaczne
z wyraŜeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.
c) Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas transportu. Za odpowiednie opakowanie odpowiada nadawca.
d) Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
e) Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
f) Patronat Honorowy nad konkursem objął Juliusz Wasilewski, redaktor „Biblioteki w szkole”.
g) Jury w składzie: przedstawiciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Towarzystwa Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich i Biblioteki Amerykańskiej „American Corner” w Katowicach dokona wyboru najlepszych prac.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
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11 marca byliśmy na spotkaniu autorskim z Anną Głowacz, 

autorką ksiąŜki pt. „Pustka”.  

Powieść dla wszystkich, dla których waŜna jest miłość, których Ŝycie nie oszczędziło, ale 
wierzą, Ŝe wszystko moŜe być jeszcze piękne. 

Przeczytaj! Sprawdź czy warto?  

ł ł ł ńObfitych ask i b ogos awie stw
łod Chrystusa Zmartwychwsta ego 

ł Ś ąoraz pe nych pokoju wi t Wielkanocnych, 
z radosnym Alleluja 

życzy redakcja Przecieku
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Wywiad z nauczycielem  języka angielskiego –mgr Beatą Rommel 
 
Czy wykonywana przez Panią praca nauczyciela języka angielskiego daje  Pani 
satysfakcje w Ŝyciu zawodowym?  
Praca nauczyciela jest dla mnie rodzajem misji i sprawia mi ogromną satysfakcję,  
szczególnie,  gdy  widzę postępy w nauce moich uczniów i studentów. 
 
Jak ocenia pani młodzieŜ naszej szkoły? 
Uczniowie naszej szkoły są niezwykle kontaktowi i sympatyczni. Ale muszę teŜ powiedzieć, 
Ŝe niezbyt chętni do systematycznej i cięŜkiej pracy. 
 
Jakie cechy według Pani powinien posiadać dobry nauczyciel? 
Dobry nauczyciel to ten, który jest cierpliwy, umiejący dostrzegać potencjał swoich 
podopiecznych, wspierający ich wysiłki , ale teŜ wymagający i konsekwentny. 
 
 
Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym nauczycielom? 
Myślę, iŜ powinni podejmować decyzję o wykonywaniu tego zawodu bardzo świadomie. A  
jeśli nie odnajdują pasji w tym, co będą robić, nie powinni decydować się na ten zawód, 
poniewaŜ jest to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie dla kaŜdego z nas.  
 
 
 
Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pani pracy, z którą musiała Pani sobie poradzić? 
Najtrudniejszą sytuacją dla mnie były bardzo intensywne zajęcia weekendowe ze studentami 
zaocznymi, które niejednokrotnie trwały od 8.00 rano do 20.30 wieczorem. To było bardzo 
wyczerpujące na dłuŜszą metę. 
 
 
Jakie wartości są dla Pani najwaŜniejsze? 
NajwaŜniejszą wartością dla mnie jest moja wspaniała, kochająca się rodzina. Nie mniej 
waŜne są takie chrześcijańskie wartości, jak szczerość, pozytywne nastawienie do drugiego 
człowieka, oraz dobro, jakim powinniśmy obdarzać innych w Ŝyciu codziennym.  
 
 
Czy ma Pani jakieś szczególne zainteresowania oprócz pracy zawodowej? 
Interesuję się literaturą piękną i popularno –naukową, teatrem i sztuką oraz filmem i muzyką. 
Zajmują mnie równieŜ takie aktywności fizyczne jak joga, pilates, taniec towarzyski i 
narciarstwo. Uwielbiam podróŜe i odkrywanie ciekawych kulturowo miejsc. 
 
 
 
 
Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym? 
Jestem osobą rzetelną i konsekwentną w swoim postępowaniu. Staram się dostrzec w kaŜdym 
człowieku coś pozytywnego. Na pewno inni mogą na mnie liczyć w potrzebie. Na co dzień 
jestem radosna i ciekawa świata. Nade wszystko uwielbiam dzieci i nawiązuję z nimi bardzo 
szybko kontakt. Sprawia mi przyjemność zabawa z nimi i przebywanie w ich towarzystwie. 
To dzieci są solą ziemi i nadzieją na lepsze jutro. 
 


