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„PRZECIEK” - Z ŻYCIA SZKOŁY 

Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego – 2.09.2019r.

Rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego 2019/2020 odbyło 
się 2 września 2019r.
Tego roku nasza przyjęła w 
swoje szeregi pięć klas 
pierwszych.
Na ten rok przypada 80 
rocznica śmierci Wojciecha 
Korfantego patrona naszej 
szkoły oraz 100 rocznica 
Pierwszego Powstania 
Śląskiego.
Na 80-lecie wybuchu II 
wojny światowe ku pamięci 
osób które żyły w tych 
czasach zostali zaproszeni 
byli nauczyciele naszej 
szkoły którzy urodzili się 
przed II wojną światową by 
opowiedzieli jak wtedy 
wyglądało życie.



ROK ROCZNIC

Wojciech Korfanty urodził się 20 
kwietnia 1873 roku "na Sadzawkach" - 
w górniczej osadzie, która potem stała 
się dzielnicą Siemianowic Śląskich. Był 
Wojciech dzieckiem Józefa i Karoliny (z 
domu Klecha) Korfantych. W domu 
mówiono po polsku. Ojciec był 
górnikiem kopalni "Fanny", zaś matka 
gospodynią domową. Edukacja 
Wojciechowa w siemianowickiej szkole 
ludowej trwała cztery lata i jako 
dziesięciolatek zaczął uczęszczać do 
katowickiego gimnazjum. Stałe 
kontakty z pochodzącymi także z 
Siemianowic braćmi Skowrońskimi 
(Leopoldem - lekarzem i Aleksandrem 
- księdzem), prowadzenie tajnego 
kółka gimnazjalnego, wyprawy do 
Krakowa i Lwowa zaowocowały 
rozbudzeniem świadomości narodowej 
Wojciecha Korfantego. Ta zaś 
przyniosła mu - za "harde 
manifestowanie swej polskości" - 
konsekwencje w postaci relegowania 
w 1895 roku z gimnazjum, na kilka 
miesięcy przed egzaminem maturalny
m. Młody, zaledwie 22 letni Wojciech 
wkraczał w życie z "wilczym biletem", 
mającym zniszczyć Go jako 
deklarującego publicznie swą polskość 
poddanego pruskiego. Uznany od swej 
młodości przez Niemców za wroga, był 
przez nich przez całe życie 
nieustannie, często brutalnie 
atakowany, także więziony. Czym 
wypełnił Wojciech Korfanty 44 lata od 
relegowania z gimnazjum do śmierci?   

Był pierwszym od Wiosny Ludów 
polskim posłem z Górnego Śląska do 
niemieckiego parlamentu. Był jednym z 
komisarzy Naczelnej Rady Ludowej w 
Poznaniu odpowiedzialnym za sprawy 
wojska i polityki. Był Wojciech Korfanty 
polskim komisarzem plebiscytowym na 
Górnym Śląsku, a zaraz potem 
dyktatorem III Powstania Śląskiego. Był 
wicepremierem w rządzie polskim 
kierowanym przez Wincentego Witosa. 
Posłował do Sejmu RP i Sejmu 
Śląskiego. Był senatorem RP. 
Prezesował Zarządowi Głównemu 
Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej 
Demokracji i Zarządowi Głównemu 
Stronnictwa Pracy. Blisko 
współpracował z takimi wybitnymi 
politykami jak Roman Dmowski, Ignacy 
Paderewski czy generał Józef Haller. 
Był wydawcą i redaktorem wielu pism, 
szczególne znaczenie posiadały 
"Rzeczypospolita" oraz "Polonia".

80 rocznica 
śmierci naszego 
patrona
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1 września 1939 rok z atakiem 
wojsk III Rzeszy na Polskę 
rozpoczął się największy
 konflikt zbrojny w historii 
– II wojna światowa. 
Działania wojenne ogarnęły 
niemal całą Europę, 
wschodnią i południowo – 
-wschodnią Azję, Afrykę 
północną, część Bliskiego 
Wschodu i oceany, a także 
epizodycznie Amerykę 
Północną, a nawet Arktykę. 

 

80-ta rocznica wybuchu
 II wojny światowej

Poza większością państw 
europejskich i ich koloniami 
w wojnie brały udział także 
państwa Ameryki Północnej 
i Południowej oraz Azji. 
Według różnych szacunków
 wojna pochłonęła od 50 do 
78 milionów istnień. W tym 
roku 1 września 
obchodzimy 80-lecie 
wybuchu II wojny światowej
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„Z ŻYCIA SZKOŁY”

Kocenie
10.09.19

Jak co roku w naszej szkole odbywa się tzw. Kocenie 
pierwszaków  polegające na zorganizowaniu zawodów pomiędzy 
klasami pierwszymi. Możemy to uznać jako ich pewnego rodzaju 
chrzest bojowy. W tym roku klasa 2 hot i 2 te przygotowywała 
konkurencje dla pięciu klas pierwszych.

Konkurencje te nazywały się:
● Mumie
● Taczki
● Koty
● Malowanie portretu wychowawcy
● Quiz wiedzy o szkole
● Jedzenie arbuza na czas
● Portret wychowawcy

W tym roku pierwsze miejsce zajęła klasa 1a hot. Gratulujemy 
wygranej !!!
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KATOWICE

WYMIANA 
KSIĄŻEK 
I GRA MIEJSKA 
14.09.19

Dnia 14.09 uczniowie naszej 
szkoły brali udział w dwóch 
imprezach mających miejsce 
na rynku w Katowicach. 
Wymianie książek i grze 
miejskiej. Pierwsza z nich 
polegała na przyniesieniu 
dowolnej książki wydanej po 
2005 roku. W zależności od 
tego ile książek przyniosłeś 
tyle samo innych książek 
mogłeś wziąć. Następna 
wymianka 19.10 zapraszamy 
do Kawiarni Black Wolf 
ul. 3 Maja 25 

Natomiast drugim była 
konkurencja pomiędzy 
wolontariuszami z różnych 
szkół. Mieli oni za zadanie 
wykonać zadania na 
odpowiednio oznaczonych 
stoiskach na rynku. Nasza 
reprezentacja w składzie: 
Klaudia Pfeifer, Hugo Galusek, 
Gabriel Sobota i Mateusz Stuka 
wraz z opiekunem Panią Janiną 
Frączek zajęli PIERWSZE 
MIEJSCE!!! Gratulujemy 
wszystkim reprezentantom.

CEL GRY:
Celem gry jest przybliżenie 
osobom zainteresowanym 
różnych rodzajów działań 
wolontariuszy, szerzenie 
świadomości, dotyczącej 
zapotrzebowania na 
wolontariat w poszczególnych 
obszarach oraz miłe 
spędzenie czasu na świeżym 
powietrzu, rywalizacja i 
wzajemna integracja.
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„PRZECIEK” - Z ŻYCIA SZKOŁY 

Sybiracy 17.09.19
Dzień Sybiraka - 17 września - został ustanowiony przez Sejm 
RP, by oddać hołd wszystkim Polakom zesłanym na Syberię.
Udział w tej uroczystości  jest dowodem pamięci i szacunku 
dla ofiar tragicznych wydarzeń. W tym roku sześcioro 
uczniów naszej szkoły wzięło udział w tym święcie. Po 
uroczystościach przy pomniku "Sybirakom - Sybiracy" przy ul. 
Francuskiej w Katowicach goście przeszli orszakiem do 
Urzędu Miasta Katowice na dalsze celebrowanie święta. W 
Sali Marmurowej odbył się później poczęstunek gdzie potrawy 
podawali nasi uczniowie. Wszystkim biorącym udział w 
obchodach życzymy dużo zdrowia.
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„PRZECIEK” - Z ŻYCIA SZKOŁY  

Dnia 25.10 odbył się coroczny tzw. Bieg Korfantego. Brali w 
nim udział wszyscy uczniowie,a klasy konkurowały między 
sobą. Zawody odbywały się w Parku Kościuszki a stacje z 
konkurencjami były porozrzucane skwerze. Liczył się spryt, 
szybkość i kondycja. Każda klasa wyznaczała dwie grupy tzw. 
grupę biegającą i grupę chodzącą. Konkurencje miały 
określoną punktację i były przyznawane w zależności od 
wykonania zadania przez klasę. Z niecierpliwością czekamy 
na wyniki :)

Bieg Korfantego 
25.09.19
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„PRZECIEK” - Z ŻYCIA SZKOŁY 

„Legiony” to najdroższa polska superprodukcja od czasów „Miasta 44” 

Jana Komasy i na ekranie to widać. Mundury nie wyglądają jak 

wypożyczone z muzeum. Nawet do małych ról i epizodów zaangażowano 

duże i znane nazwiska. Jan Frycz pojawia się jako marszałek Piłsudski, a 

Borys Szyc w roli Zbigniewa Dunina-Wąsowicza – obaj są na ekranie 

dosłownie kilka minut, ale dają z siebie dwieście procent. Pod względem 

aktorstwa film jest imponujący.

Newsweek.pl

„LEGIONY”

„Legiony” to uniwersalna opowieść o 
przyjaźni, marzeniach, gorącym uczuciu i 
dorastaniu w trudnych czasach. Wielka 
historia w filmie jest tłem dla rozgrywającej 
się na pierwszym planie love story, w którą 
uwikłani są: Józek (Sebastian Fabijański) – 
dezerter z carskiego wojska, agentka 
wywiadu I Brygady – Ola (Wiktoria Wolańska) 
z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz 
Tadek (Bartosz Gelner), narzeczony Oli, ułan i 
członek Drużyn Strzeleckich. Ich spotkanie 
rozpocznie burzliwy romans, który wystawi 
relacje bohaterów na wielką próbę. Obok 
postaci fikcyjnych, których historie 
wzorowano na życiorysach prawdziwych 
legionistów, w filmie pojawia się szereg 
osobistości znanych z kart historii. Wśród 
nich: brygadier Józef Piłsudski (Jan Frycz), 
porucznik Stanisław Kaszubski ps. „Król” 
(Mirosław Baka), rotmistrz Zbigniew Dunin-
Wąsowicz (Borys Szyc), porucznik Jerzy 
Topór-Kisielnicki (Antoni Pawlicki) i wielu 
innych.

26.09.2019 roku uczniowie naszej szkoły byli w kinie. 
Wyjście to zorganizowała Pani Bożena Kaszuba.
Dziękujemy :)
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„PRZECIEK” - PRZEPISY 

Przepis na sałatkę z zupek chińskich:
1.Składniki:
● łagodna zupka chińska 1
● ostra zupka chińska 1
● kukurydza     1 puszka
● ugotowane jajka 5
● ogórki konserwowe  mały słoik
● papryka marynowana  mały słoik
● cebula, lub por 1
● majonez
● sól, pieprz

2. Przygotowanie :
Zupki  chińskie zrobić według przepisu(można zalać mniejszą 
ilością wody by tylko napuchł makaron) resztę wody odcedzić i 
ostudzić. Pozostałe składniki pokroić wedle uznania i wymieszać 
z ostudzonym makaronem. Dodawać majonez w małych ilościach 
wedle uznania(nie przesadzać!). na koniec gdy sałatka odstoi 
chwilę przyprawić do smaku solą i pieprzem. 

Uwaga: gdy nie posiadamy papryczek marynowanych można je 
zastąpić zwykłą papryką. Jeśli będzie za mało kwaśna można 
skroplić ją cytryną.
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„PRZECIEK” - BACK TO SCHOOL  

Wszędzie były poduszki! To mój raj! Można spać przez cały dzień! 
*pik, pik, pik*
Jakiś alarm? Moje spanko zagrożone? Muszę jakoś to wyłączyć! 
*pik, pik, pik*
O nie! Poduszkowy raj się rozmywa! To musi być mój zaciekły wróg czyli...! 
*pik, pik, pik*
Uchyliłam oko i chwyciłam za telefon. Alarm dzwoni… 
*pik, pik, pik*
Nacisnęłam przycisk wyłączenia i rzuciłam komórkę na szafkę nocną. Odwróciłam 
się na drugi bok i przykryłam szczelnie kołdrą. 
- Olka! Czemu ty jeszcze nie na nogach? - usłyszałam głos mamy. Jęknęłam 
przeciągle i podniosłam się do pozycji siedzącej. Nie otwierając oczu wstałam 
z łóżka i wyszłam z pokoju. Przyznałam sobie w myślach, że mój zmysł orientacji  
w domu jest świetny, ale w tym samym momencie uderzyłam stopą w róg komody 
stojącej w przedpokoju dokładnie przed wejściem do kuchni. 
- Ałaaaaa...Kto tu to postawił?! - zawołałam i złapałam swoją stopę chcąc 
rozmasować bolący palec. Śmiech mamy dotarł do mnie zastraszająco szybko. 
- Tak, tak. Bardzo śmieszne. - odparłam wchodząc do pomieszczenia. Usiadłam 
przy stole i odparłam głowę na rękach. 
- Przynajmniej się obudziłaś. - zaznaczyła mama. Posłałam jej przelotne, zmęczone 
spojrzenie. W zamian dostałam talerz z moimi ulubionymi tostami. 
- Zjedz a ja pędzę do pracy. Miłego dnia w szkole, kochanie. - powiedziała i poszła 
do przedpokoju. Słyszałam jak zbiera rzeczy. 
- Pa! - zawołałam, gdy wychodziła. Odpowiedziała i zatrzasnęła cicho drzwi. Szybko 
zjadłam śniadanie. Przy okazji zastanowiłam się co ubrać dzisiaj. W końcu 
zapowiada się świetny dzień...  przecież dzisiaj zaczynają się lekcje. Ten dzień 
będzie bardzo długi. Westchnęłam pod nosem i wstałam z miejsca. Wróciłam 
do pokoju, żeby się przebrać. Coś miękkiego otarło się o moje nogi. 
- Elvis, dostałeś już dzisiaj jedzenie! - odparłam do naszego kocura. Jest strasznym 
głodomorem, ale też wielkim pieszczochem. Jego sierść jest jednolita, niebiesko-
szara. Dzięki temu idealnie kontrastuje to z jego zielonymi oczami. Podniosłam 
go do góry i położyłam na łóżku. Kot tylko zwinął się na kołdrze zasypiając.
- Ty sierściuchu. Nie pomagasz mi. - burknęłam pod nosem. Szybko się przebrałam 
i poszłam do łazienki, żeby ułożyć włosy. Delikatny makijaż również nie zaszkodzi.
Wyszłam z łazienki i wzięłam z pokoju torbę z potrzebnymi rzeczami. Znalazłam 
klucze od domu na komodzie. Wrzuciłam jeszcze drugie śniadanie i wodę do torby. 
Ubrałam trampki. Rozejrzałam się czy na pewno wszystko wzięłam i wyszłam z 
domu. Zamknęłam drzwi na klucz. Ruszyłam w stronę przystanku autobusowego. 
Oczywiście autobus był tak pełny, że oddechu nie można było wziąć, ale musiałam 
nim jechać. Inaczej nie dotarłabym do szkoły na czas. 
W końcu po pół godzinnej jeździe mogłam wysiąść. To było jak zbawienie! Ruszyłam 
szybkim krokiem w stronę szkoły. Trochę wstyd spóźnić się w pierwszy dzień. Po 
dotarciu zeszłam piętro pod szkołę, aby zostawić niepotrzebne na razie podręczniki 
w szafce. Wrzuciłam tam jeszcze strój na wf. Przynajmniej będę miała z głowy.  
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„PRZECIEK” - BACK TO SCHOOL

- Hej Ola! Jak ci minęły wakacje? - usłyszałam głos mojej najlepszej przyjaciółki 
Alicji - Przytuliła mnie na powitanie. 
- Za szybko. Nie wierzę, że już trzeba wracać do szkolnej rutyny. - odpowiedziałam. 
Zapięłam torbę i ruszyłyśmy w stronę odpowiedniej sali. Weszłyśmy do środka 
witając się z klasą. Usiadłyśmy w wolnej ławce. Wyjęłam rzeczy na matematykę.
- W ogóle, idziesz w piątek na imprezę? Świętujemy nowy rok szkolny. - powiedziała. 
Wzruszyłam ramionami. 
- Nie wiem czy mama nie zabierze mnie na jakieś większe zakupy, ale tak to 
z chęcią. - odparłam. Zadzwonił dzwonek. Zaczęcie pierwszego dnia matematyką nie 
zwiastuje nic dobrego. Nauczycielka to starsza kobieta, która uwielbia pytać uczniów 
przy tablicy. Najgorzej mają nieuki, bo dla nich już krzyż na drogę. 
- Cisza! Myślicie, że jak dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły to będzie dla was wolny? 
Numer dziesięć do tablicy! Powtórzymy materiał z zeszłego roku. - powiedziała. 
Odetchnęłam z ulgą, bo mam siedemnaście i nie chciałabym iść do zadań. Patrzyłam 
jak Artur idzie przez środek klasy z miną męczennika. 
- Panią, czy to konieczne? - spytał. Nauczycielka spiorunowała go wzrokiem 
i wszyscy wiedzieliśmy, że już jest przegrany.

*Po lekcjach*

Kiedy zadzwonił dzwonek wszyscy odetchnęli z ulgą. Zebrałam swoje rzeczy do 
torby i z Alicją szybko wyszłyśmy z klasy. Moja przyjaciółka wpadła na jakiegoś 
chłopaka. 
- Przepraszam. - powiedziała a ja parsknęłam cicho. Szybko zakryłam usta dłonią. 
- Nic nie szkodzi. Następnym razem uważaj. - odparł stawiając ją do pionu. Posłał jej 
uśmiech i odszedł. Wzięłam rozmarzoną dziewczynę za rękę i razem z nią przeszłam 
do szatni. 
- Bierz, co potrzebujesz, bo spieszę się na autobus. - powiedziałam. Alicja szybko 
wróciła do żywych i wzięła kurtkę z szafki. 
- W ogóle musisz mi powiedzieć jak tam z Kubą! - ożywiła się, kiedy wyszłyśmy na 
zewnątrz. Wsadziłam dłonie do kieszeni. 
- Nie odezwał się. - odpowiedziałam. Dziewczyna chyba zauważyła, że trochę 
posmutniałam. Objęła mnie ramieniem. 
- Zrobimy tak: nie przejmujemy się facetami. Na co nam oni? Wrócę do domu i za 
jakąś godzinę przyjadę do ciebie. Zawsze lepiej siedzi się w dwie niż samej, nie? - 
powiedziała. Zaśmiałam się. 
- Racja. Będę czekać na ciebie. - odparłam, kiedy dochodziłyśmy na przystanek. 
Alicja pognała na podjeżdżający autobus. Pomachała mi wchodząc do środka. Mój ma 
przyjechać dopiero za chwilę. Niby pierwszy dzień powrotu do szkoły, ale brakowało 
mi towarzystwa przyjaciół z klasy. Zwłaszcza, gdy nie widziało się ich przez wakacje. 
Za niektórymi przedmiotami też można było się stęsknić. Może nie będzie tak 
tragicznie jak mi się wydawało?

Autor: Lilou <3 
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„PRZECIEK” - WYWIAD 

2. Skoro ukończyła Pani tą szkołę to musi się tu Pani podobać?
Tak, bardzo miło wspominam tę szkołę. Stając się jej absolwentką, niejednokrotnie 
później wracałam myślami do tego okresu czasu, do wydarzeń z życia szkoły czy klasy, 
w ramach zajęć bądź wycieczek szkolnych. Z pewnością dużą rolę odegrała atmosfera 
panująca w szkole, a także przychylne nastawienie nauczycieli. To miejsce ma chyba w 
sobie coś wyjątkowego, co trudno tak do końca opisać.
3. Czy są rzeczy, które chciałaby Pani zmienić?
Oczywiście, myślę że każdy z nas doświadcza pewnych rzeczy, które chciałby zmienić, 
które wymagają jakiejś pracy…  i całe szczęście, ponieważ wtedy pojawia się szansa na 
lepsze. Chciałabym, żeby ludzie bardziej wykorzystywali swój potencjał, który w nich 
drzemie i dążyli do realizacji swoich marzeń, mimo różnych trudności, które wbrew 
pozorom czynią silniejszymi. Po prostu, żeby poszukiwali swojej drogi i nią podążali.
4. Jak to jest być po tej „drugiej stronie”?
Ciekawie, a zarazem nieco inaczej niż dotychczas mogło się wydawać z perspektywy 
ucznia. To bez wątpienia niezwykle odpowiedzialna rola, w  której jednocześnie nie 
można się nudzić. Myślę, że duży wpływ na to, jak się odnajduję po tej „drugiej stronie” 
ma również fakt, że niegdyś sama byłam uczennicą tej szkoły i teraz jako nauczyciel, 
mogę spojrzeć na pewne sprawy z punktu widzenia uczącej się młodzieży.
5. Którego nauczyciela wspomina Pani najlepiej?
Każdy z nauczycieli miał coś charakterystycznego dla siebie, każdy z nich był takim 
„drogowskazem” w kwestii różnych decyzji i wyborów.  Z pewnością bardzo miło 
wspominam nauczycieli, którzy mimo realizowanego materiału znaleźli też czas, żeby 
porozmawiać, pożartować, po prostu żeby być dla ucznia.

 
Dziękujemy za udzielenie wywiadu, Redakcja „Przecieku”

1,      Niedawno skończyła Pani studia. Jak Pani tu trafiła?
Po ukończeniu studiów były różne pomysły co dalej.
Myśl o zawodzie nauczyciela zawsze jednak mi 
towarzyszyła. Uczęszczając już na uczelnię 
niejednokrotnie zaglądałam w rejony technikum. 
Tak, kiedyś pojawiła się myśl, żeby 
spróbować tu wrócić, tylko już w nieco innej roli… 
Przeglądając oferty pracy, także związane 
oświatą zobaczyłam, że Technikum Ekonomiczne
 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 
prowadzi właśnie rekrutację. Było to dla 
mnie niezwykłe miłe zaskoczenie. Uznałam, 
że warto spróbować. Później były rozmowy
 i tak potem się potoczyło …

Wywiad z Panią Alicją Dabioch.
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„PRZECIEK” - POLECANE 

Twórczość Olgi Tokarczuk
● "Prawiek i inne czasy"
● "Dom dzienny, dom nocny"
● "Gra na wielu bębenkach"
●  "Bieguni"
● "Prowadź swój pług przez kości umarłych"
● "Księgi Jakubowe"
● "Opowiadania bizarne"
● "E.E"
● "Moment niedźwiedzia"

Olga Tokarczuk otrzymała literacką nagrodę Nobla 
za 2018 rok. Polska autorka wymieniana była w 
gronie faworytów od kilku lat. W czwartek, 10 
października, w jej ręce trafiła najbardziej 
prestiżowa nagroda w świecie literatury. Odbierze 
ją na ceremonii w grudniu.
Otrzymała nagrodę za powieść
pt. „Bieguni”. 

Gratulujemy !!! 

Polska Noblistka
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„PRZECIEK” - ŻYCZENIA NA DZIEŃ NAUCZYCIELA  

W Dniu Edukacji Narodowej, 
chcielibyśmy podziękować Wam, 

drodzy Nauczyciele za trud włożony w 
nasze wychowanie, za pasję z jaką 

przekazujecie nam swoją wiedzę i za 
cierpliwość do nas każdego dnia. 

Jednocześnie składamy 
najserdeczniejsze życzenia: dużo 
zdrowia, wytrwałości, sukcesów 
zawodowych oraz zadowolenia z 

uczniów! 
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„PRZECIEK” - PODSUMOWANIE  

Redakcja „Przecieku”:
Redaktor naczelny: Ewa Cisek
Redaktor: Dorota Piksa
Redaktor: Małgorzata Dardzińska

Uwaga! Uwaga!

Dnia 29 października na 3 godzinie lekcyjnej odbędą 
się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Oto lista kandydatów:
● 2te- Dorota Piksa
● 1bte- Wiktoria Wiśniewska
● 1b hot- Kacper Lanuszny, Aleksandra Jedyńska, 

Weronika Kolakowska
● 1ate- Martyna Wesołowska, Radosław Kulej
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