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Nr 1 

2009 - ROK  
WOJCIECHA KORFANTEGO 

    
Z Dyrektorskich Z Dyrektorskich Z Dyrektorskich Z Dyrektorskich     
przemyśleń:przemyśleń:przemyśleń:przemyśleń:    

 
1. „Humor i cierpliwość 

to dwa wielbłądy, na 
których przemierzyć moŜna wszystkie 
pustynie”. 

                                         P. Bosmans 
 
2. „Doskonałość osiąga się nie wtedy, kie-

dy juŜ nic nie moŜna dodać, ale kiedy 
nie moŜna nic ująć” 

                       A.  de Saint Exupery 
 

3. „Nie płacz, Ŝe coś się skończyło, tylko 
uśmiechaj się, Ŝe Ci się to przytrafiło”   

                                                                          
                                           G. G. Marquez 
 
4. Cierpliwości, przyjacielu! Pamiętaj, Ŝe 

diament był kiedyś kawałkiem węgla, 
który umiał czekać”. 

                                                                
     Van Dongen 

Opieka: 

mgr Ewa Maj 

mgr Barbara Michniak 



PRZECIEK 2 

Kalendarium Wrześniowe 
 
 
1 września -  Rozpocz ęcie Roku Szkolnego / Mi ędzy-
narodowy Dzie ń Pokoju 
 
9 września - Mi ędzynarodowy Dzie ń Urody 
 
23 września - Pierwszy Dzie ń Jesieni 
 
24 września -  Światowy Dzie ń Serca 
 
30 września - Dzień Chłopaka  

Wybrane Przysłowia o Wrześniu 
 

Jaki pierwszy wrzesie ń, taka będzie jesie ń. 
 
Skoro wrzesie ń, to ju Ŝ jesień, ale jabłek pełna kiesze ń. 
 
Tego wrzesie ń nie doparzy, czego sierpie ń nie dowarzy. 
 
We wrześniu, gdy tłuste ptaki, mróz w zimie nie lada  jaki.  
 
Gdy wrzesie ń bez deszczów b ędzie, w zimie wiatrów pełno 
wszędzie.  
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   Uroczysta inauguracja 
roku szkolnego  

2009/2010 w naszej szkole  
 
 

  W tak uroczystym dniu  Zespół Szkół Ekonomicznych  
był gospodarzem Miejskiej Inauguracji roku szkolnego 

 2009/2010. 
 

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Ko-
ściele pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła, 
gdzie na zakończenie mszy św.  
młodzieŜ i goście mogli wysłuchać wystą-
pienia p. Krystyny Siejna- wiceprezydent 
Katowic oraz spektaklu słowno muzyczne-
go z okazji 70 rocznicy śmierci Wojciecha 
Korfantego. Spektakl przygotowali mgr 
GraŜyna Pniok i mgr Leszek Sokołowski   
nauczyciele historii oraz uczniowie Techni-
kum Nr 2. 
 
   Druga część uroczystości odbyła się w bu-
dynku szkoły przy ulicy Raciborskiej 3. 
     Gośćmi spotkania byli: 

• Wiceprezydent miasta Katowice p. 
Krystyna Siejna 

• Kierownik Wydziału Nadzoru Peda-
gogicznego w Katowicach p. Anna 
Kij 

• Dyrektor Wydziału Katechetycznego 
Kurii Metropolitarnej ks. Prałat dr 
Marceli Cogiel  

• Przedstawiciele związków zawodo-
wych nauczycieli oraz radni miasta 
Katowice. 

 
Część druga składała się z wystąpienia p. 
dyrektor Anny Muc, która powitała przyby-
łych gości, młodzieŜ, a szczególnie nowo 
przybyłych uczniów klas pierwszych tech-
nikum. 

  Następnie głos zabrała Kierownik 
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego 
Kuratorium Oświaty w Katowicach 
pani Anna Kij, która w imieniu Ślą-
skiego Kuratora Oświaty w Katowi-
cach przekazała Ŝyczenia na naj-
bliŜszy rok szkolny. 
Następnie głos zabrała pani wicedy-
rektor chwaląc szkołę za bardzo do-
bre wyniki na egzaminach ze-
wnętrznych młodzieŜy klas progra-
mowo najwyŜszych. 
W dalszej części odbyło się uroczy-
ste wręczenie legitymacji klasom 
pierwszym, ślubowanie na sztandar 
szkoły oraz złoŜenie wiązanek 
kwiatów pod tablicą Wojciecha  
Korfantego i Płaskorzeźbą Patrona 
przez delegacje klas. 
 

 Całość była bardzo patriotycz-
nym i emocjonalnym przeŜyciem  

dla całej społeczności szkoły. 
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Wzrost – 175 cm, oczy – brązowe, włosy – 
blond, czoło – zwyczajne, nos – prosty, 
usta – średnie, broda – okrągła bez zarostu, 
cera – niekolorowa, brak znaków szczegól-
nych – to dane paszportowe Wojciecha 
Korfantego, publicysty, obrońcy polskości, 
przywódcy powstań śląskich, posła i sena-
tora Rzeczypospolitej Polskiej, społeczni-
ka, patrona naszej szkoły. W sierpniu ob-
chodziliśmy okrągłą, siedemdziesiątą rocz-
nicę jego śmierci, co stało się przyczyn-
kiem do uczczenia tej daty przez Sejmik 
Województwa Śląskiego. Rok 2009 usta-
nowiono Rokiem Wojciecha Korfantego. 
To kolejne wyróŜnienie dla człowieka, któ-
rego imię noszą place, aleje, osiedla, szko-
ły, a nawet pociąg.  
W województwie opolskim zaś od 1946 
roku istnieje gmina na prawach miejskich – 
Korfantów. 
Nasz bohater, jawił się jako osoba niezwy-
kle energiczna, impulsywna  
i przedsiębiorcza. Doskonale wykształcony 
(władał biegle czterema językami) budził 
podziw  
i szacunek. Był jednak przede wszystkim 
człowiekiem z krwi i kości, Ślązakiem, 
który rozumiał i kochał ludzi. 
Od samego początku roku 2009 mogliśmy 
brać udział w wielu imprezach kultural-
nych, wystawach, konferencjach, odczy-
tach i koncertach poświęconych owemu 
wybitnemu Polakowi. Najlepszą ku temu 
okazją było chyba sierpniowe widowisko 
multimedialne na Placu Sejmu Śląskiego, 
którego organizacją zajął się zespół 
„Śląsk”.  
W ostatnich miesiącach jubileuszowego 
roku moŜemy jeszcze się wybrać do, znaj-
dującego się w zabytkowym spichlerzu 
Muzeum Miejskiego  
w Siemianowicach Śląskich, mieście ro-
dzinnym naszego patrona. 26 września o 
godz. 12:00,  
w ramach Wojewódzkich Warsztatów Kra-
joznawczych pt. „Z Wojciechem Korfan-

tym przez Siemianowice Śląskie”, będzie miała 
miejsce prelekcja na temat działalności politycz-
nej Korfantego. 
Nieco bliŜej, bo w Muzeum Historii Katowic, juŜ 
od dłuŜszego czasu istnieje moŜliwość zorgani-
zowania lekcji historii poświęconej temu wybit-
nemu męŜowi stanu. Na miejscu moŜna równieŜ 
zakupić wydawnictwa na temat Korfantego. Cie-
kawostką jest fakt, iŜ  w ramach konkursu orga-
nizowanego przez to muzeum, powstała strona 
internetowa poświęcona w całości Wojciechowi 
Korfantemu, gdzie oprócz cennych informacji 
znajdziemy równieŜ obszerną galerię zdjęć czy 
słownik gwary śląskiej. Oto adres wspomnianej 
strony: http://mhk.katowice.pl/korfanty/start.htm. 
W drodze powrotnej z Muzeum Historii Katowic 
moŜemy wstąpić na cmentarz przy ulicy Francu-
skiej, gdzie Korfanty został pochowany, i, juŜ 
bez pośredników, zamienić z nim kilka słów na 
osobności.  
     
   mgr Sebastian Papuga 

Korfanty obok nas... 
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" Marzenie"  
Moim marzeniem jest przenieść się w świat 
Gdzie kłótni i zła brak 
Gdzie miłość wielka panuje 
I kaŜdy marzenie swe snuje. 
To miejsce gdzie doznam spokoju, wyciszenia 
I moŜliwości siebie samej doskonalenia 
Gdzie poznam swe wnętrze 
I do umysłu swego się wedrę. 
BoŜe, pomóŜ mi wejść w świat ten 
By nie był to tylko mój sen. 
 
"Narkotyk"  
Jesteś jak narkotyk, który pobudza do Ŝycia. 
Swoją obecnością rozświetlasz moją drogę, 
Która prowadzi mnie do Ciebie. 
Swoim optymizmem dajesz ludziom nadzieję na lepsze jutro. 
Swoją wytrwałością pokazujesz im, Ŝe nie powinni się poddawać. 
Twoja odwaga daje im więcej wiary w siebie i siłę przetrwania. 
Twoja szczerość pokonuje wszelkie zło. 
Twoja wiara czyni cuda. 
Gdy się uśmiechasz cały świat się raduje. 
Sprawiasz, Ŝe moje oczy nigdy nie są smutne a moja dusza jest szczęśliwa. 
Gdy jesteś blisko mnie moje serce drŜy, moje myśli błądzą po niebie 
A usta szepczą Ja Kocham Ciebie. 

 
" śycie"  
Czasem tak bywa, Ŝe masz wszystkiego dość 
śycie daje Ci w kość 
Wtedy nie załamuj się, głowa do góry, 
Spójrz wysoko w niebo i popatrz w chmury. 
Jest w nich pewna tajemnica, 
Która ukazuje tajniki Ŝycia. 
Weź głęboki oddech, uśmiechnij się 
śycie jest tylko jedno, więc wykorzystaj je. 
Bywają smutki, bywają Ŝale, 
Ale nie poddawaj się i walcz dalej. 
Rozwiń swe skrzydła jak anioł światłości, 
Niech w tym sercu optymizm zagości. 
Gdy nie masz siły i brak Ci wiary, 
Uwierz w siebie i dźwignij te cięŜary. 
śycie twe zaleŜy od Ciebie 
MoŜesz Ŝyć jak w piekle, a moŜesz Ŝyć jak niebie. 
Więc weź Ŝycie w swe ręce i głowa do góry 
Unieś się w niebo, wysoko po chmury. 
 
 
    Wiersze są autorstwa uczennicy klasy 4a Hotel- Karoliny Nieroba 
 

KĄCIK POETYCKI 
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Warto przeczytać! 
 
 

KsiąŜka Ricka Warrena pt„Gdy Ŝycie stawia trudne pytania” wydana została 
przez wydawnictwo Koinonia. Stanowi zbiór odpowiedzi na pytania: jak radzić 
sobie ze stresem, zniechęceniem, jak podnieść się po poraŜce, jak pokonać depre-
sję, jak Ŝyć ponadprzeciętnie, jak pokonać samotność, jak ufać w kryzysie i jak 
zachować pokój umysłu. Autor pokazuje praktyczne kroki, które przynoszą kon-
kretne zmiany i rozwiązania, jakich poszukujemy. Na stronach tej ksiąŜki moŜna 
odkryć proste zasady zastosowania BoŜych prawd decydujących o powodzeniu w 
Ŝyciu osobistym, w rodzinie i w pracy.  
Poleca się tę publikacje wszystkim, którzy mają problem egzystencjalne oraz 
tym, którym konflikty przysłaniają istotę Ŝycia religijnego. MoŜe często nie 
uświadamiamy sobie tego, Ŝe przyczyna konfliktu leŜy w nas samych, dlatego 
jest tak waŜne, by dostrzec, jakie są słabości naszego ciała czy utarte ścieŜki my-
ślenia. Ta ksiąŜka na pewno będzie poŜyteczna dla kaŜdego z nas i stanie się fun-
damentem do osiągnięcia ładu, który otwiera oczy na wiele ludzkich i BoŜych 
wartości. 
 
Kolejną ksiąŜką po którą warto sięgnąć jest ksiąŜka Aliny i Henryka Wiejów  
pt „ Mał Ŝeństwo o jakim marzymy”  wydana równieŜ przez wydawnictwo Ko-
inonia .  Niniejszą ksiąŜkę moŜna odczytać jako Ŝyczliwą zachętę skierowana 
przez autorów do młodych jak i dojrzałych par, które doświadczyły juŜ zmagań i 
kryzysów we wspólnym Ŝyciu. Autorzy omawiają podstawowe sfery małŜeńskiej 
więzi, które przy braku porozumienia mogą okazać się źródłem wielu konfliktów. 
W swoich rozwaŜaniach opierają się przede wszystkim na prawdach Słowa BoŜe-
go oraz doświadczeniu zdobytym przez lata prowadzenia poradnictwa rodzinne-
go. KsiąŜka ta moŜe być waŜną pomocą w odkrywaniu piękna Ŝycia małŜeńskie-
go. 

 
Przeczytaj! Naprawdę warto… 

Do wypoŜyczenia u nas w szkolnej bibliotece. 
                                                            
 
                                                                             Opr. mgr BoŜena Kulińska 
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Wywiad z  
mgr GraŜyną Pniok 

- Czy wykonywany zawód nauczyciela to 
spełnienie marzeń, pasja czy przypadek? 
 
   G. P. - Ukończone studia na Wydziale 
Nauk Społecznych i Politycznych ze spe-
cjalnością pedagogiczną na Uniwersyte-
cie Wrocławskim świadczyłyby o tym, Ŝe 
realizuję marzenia, ale tak naprawdę o 
tym, Ŝe jestem nauczycielem zadecydo-
wał przypadek. Dzisiaj po wielu latach 
pracy w szkole mogę powiedzieć, Ŝe mo-
ja praca to teŜ pasja. 
 

- Co jest najwaŜniejsze w Pani pracy jako 
nauczyciela? 

            
   G. P. -  Pracując z młodzieŜą niejednokrot-
nie zastanawiam się, co jest najwaŜniejsze: 
przekazywanie wiedzy - na pewno tak, na-
uczanie samodzielnego myślenia i wniosko-
wania- niewątpliwie tak. Ale to nie wszystko. 
MłodzieŜ oczekuje czegoś więcej-
zrozumienia, wysłuchania, porady. 
 Ciągle pracuję nad tym, aby połączyć to do-
brze i wzbogacać młodych ludzi emocjonal-
nie oraz dawać im pole do rozwoju intelektu-
alnego. 

  
- Co Pani daje satysfakcję i czy ma pani po-

raŜki w pracy zawodowej? 
 

G. P. - Lubię cieszyć się sukcesami moich 
uczniów. Zwycięstwa w konkursach, 100%  
      Zdawalności matury z historii i WOS, 
akademia, która się podobała, wzruszała, 
dostanie 
się na studia- to siły napędowe dla mnie. 
Ogromną przyjemność sprawia mi takŜe 
pamięć o mnie moich uczniów. Jeśli chodzi 
o problemy, poraŜki, określę to inaczej. By-
wają  
 sytuacje, kiedy jestem zawiedziona i pełna 
obaw jak poradzą sobie moi uczniowie w 
Ŝyciu,  
 społeczeństwie w morzu problemów. 

    
- Jak ocenia Pani młodzieŜ naszej szkoły? 

 
G. P. - Lubię młodzieŜ naszej szkoły, 
dobrze mi się z nią pracuje. Chciałabym 
zainteresować moich uczniów wieloma 
wydarzeniami wydarzeniami historii, a 
na lekcjach z WOS wpoić im koniecz-
ność aktywności społecznej, znajomości 
rzeczywistości politycznej i potrzebę 
odpowiedzialności. Ciągle mam nadzie-
ję i marzę o tym, aby moi uczniowie 
zaistnieli na scenie politycznej nie tylko 
w Polsce, ale i w Europie. 
Europie młodzieŜą naszej szkoły pracu-
ję nie tylko na lekcjach. Często razem 
przygotowujemy akademie rocznicowe. 
Mają duŜo ciekawych pomysłó, chętnie 
prezentują swoje zdolności np. recyta-
torskie; lubią śpiewać. Ostatnio nad 
Wspomnieniem o Wojciechu Korfan-
tym” pracowaliśmy nawet w czasie wa-
kacji. Naszą ambicją było aby program 
o Patronie szkoły był ciekawy i jedno-
cześnie refleksyjny-chyba się udało. 
 

- Jaka jest prywatnie w Ŝyciu Pani od histo-
rii i WOS? 
 
G. P. - Romantyczna, ciekawa ludzi i 
świata, aktywna. NajwaŜniejsze dla 
mnie są: miłość, szczęśliwa rodzina, 
praca i przyjaźń. Aby dobrze funkcjono-
wać potrzebuję akceptacji i poczucia 
bezpieczeństwa. 
       
 Dziękujemy za rozmowę. 
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Wyniki egzaminów potwierdza-
jących kwalifikacje zawodowe – 
absolwenci 2009 r. 
 
W Technikum nr 2 do egzaminu na kierunku 
technik ekonomista przystąpiło 30 osób, 4 
osoby nie zgłosiły się. Spośród przystępują-
cych do egzaminu 27 osób, czyli 90% zdało 
egzamin zawodowy. 
Do egzaminu na kierunku technik hotelar-
stwa przystąpili wszyscy absolwenci - 64 
osoby. 
Egzamin zdały i dyplom zawodowy otrzy-
mały  
52 osoby, co stanowi 81% zdających. 
Absolwenci, którym nie udało się zdać egza-
minu potwierdzającego kwalifikacje zawo-
dowe nie uzyskali wymaganych 75% punk-
tów w części praktycznej zaliczając pozosta-
łe części. Mają prawo do poprawy tej części 
w czerwcu 2010 r. 
Wyniki egzaminów zawodowych są bardzo 
dobre. Świadczą o wysokim poziomie na-
uczania w naszej szkole. Mamy dobrą, zdol-
ną młodzieŜ oraz świetnych intensywnie 
pracujących nauczycieli i te wyniki to efekty 
ich współpracy. 
 
 
 

Kiermasz uŜywanych podręczników odbył się 8 września 2009 roku  

we wtorek na drugiej, trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej. 

W sali gimnastycznej przygotowano zestawy podręczników dla klas pierwszych, 

drugich, trzecich i czwartych. Tłumy uczniów, szczególnie klas pierwszych obległy kier-

masz w celu kupna ksiąŜek i naleŜy uznać go za udaną imprezę. 

 Akcję koordynowali: mgr Renata Walas, mgr Jadwiga Zdebska oraz mgr BoŜena 
Kulińska. 

Kiermasz podręczników 

Osiągnięcia uczniów  
– sesja maturalna. 

Wyniki egzaminu maturalnego. 
 
Klasę 4-tą technikum, programowo najwyŜszą 
ukończyło w roku szkolnym 2008/2009 98 
osób. 
34 osoby to absolwenci kierunku technik eko-
nomista. 
64 osoby to absolwenci kierunku technik hote-
larstwa. 
Spośród nich 95 osób, czyli 97% zdało egza-
min otrzymało świadectwo dojrzałości w 
czerwcu, 1 osoba nie zgłosiła się a 2 osoby nie 
otrzymały wymaganej ilości punktów z jedne-
go przedmiotu i miały prawo do sierpniowego 
egzaminu w sesji poprawkowej. Obie zdały 
egzamin poprawkowy. Tym samym 100% te-
gorocznych absolwentów otrzymało świadec-
two dojrzałości.  
Porównując z ubiegłym rokiem szkolnym 
utrzymujemy wysoką skuteczność zdawania 
egzaminu – w zeszłym roku było to 98%. 
Wszystkim, choć dziś nieobecnym absolwen-
tom, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości 
gratulujemy. Cieszymy się z dobrych wyników 
egzaminów zewnętrznych, na tle zdawalności 
ogólnopolskiej, która dla techników wynosiła 
67% nasza szkoła wyróŜnia się bardzo pozy-
tywnie. 
Wicedyrektor mgr Alina Marcinkowska 


