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„PRZECIEK” - Z ŻYCIA SZKOŁY 

Nasi maturzyści jak co roku 
celebrują swoje ostatnie dni 
w naszej szkole. Jak zwykle 
w wymyślnych strojach 
chodzili po klasach zbierając 
pieniądze.



„PRZECIEK” - Z ŻYCIA SZKOŁY 
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Tegoroczni maturzyści ZSE im. Korfantego 
w Katowicach bawili się na studniówce 2019 
w Białym Domu w Paniówkach. Atmosfera była 
wspaniała...
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„PRZECIEK” - Z ŻYCIA SZKOŁY   

W dniu 13 marca obchodziliśmy Walentynki i Dzień Kobiet. 
Klasa 3a hot razem z Danielem z 2 te i Dawidem z 1 hot 
przygotowały wspaniałe przedstawienie dla naszych uczniów 
i nauczycieli. Bardzo dziękujemy wszystkim aktorom i osobom, 
które przygotowały dekorację i obsługiwały sprzęt.
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„PRZECIEK” - Z ŻYCIA SZKOŁY 

Warsztaty tańca 
irlandzkiego....

W ramach 
obchodów dnia 
św. Patryka w 
czwartek 21 

marca gościliśmy 
w naszej szkole 

członków zespołu 
tańca 

irlandzkiego 
Gallway, którzy 

poprowadzili 
warsztaty. Każdy 

chętny mógł 
odkryć uroki tego 

oryginalnego 
stylu tanecznego. 
Bawiliśmy się, jak 

widać, 
świetnie. :) 
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„PRZECIEK” - Z ŻYCIA SZKOŁY 

Zakończenie klas IV
26-04-2019r. dla klas czwartych 

po raz ostatni zadzwonił 
dzwonek. Były nagrody, 

świadectwa, podsumowanie 
pracy czterech lat. 

Czwartoklasiści wszystkiego 
najlepszego na maturze i nowej 

drodze życia.
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„PRZECIEK” - Z ŻYCIA SZKOŁY 

 
W ramach wycieczki przedmiotowej 

klasa 3 te pojechała 9 kwietnia 2019 do 
Tyskich Browarów Książęcych.

Była to świetna okazja do poznania 
historii browaru, technologii produkcji 

rożnego rodzaju piw, zwiedzenia 
muzeum i zobaczenia samego procesu 

produkcji.

Kolejną wycieczką 
przedmiotową była, wycieczka 
klas pierwszych do Krakowa 
dn. 08.04.2019. Poznaliśmy 

historię miasta w okresie 
okupacji niemieckiej w latach 

1939-1945 
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„PRZECIEK” - Z ŻYCIA SZKOŁY  

W dni otwarte przyjechali 
poznać naszą szkołę 

gimnazjaliści oraz 
ósmoklasiści. Na gości 

czekało wiele atrakcji m.in. 
pokaz barmański oraz quiz 

ekonomiczny.
W roku szkolnym 2019/2020 
zaplanowano otworzyć trzy 

kierunki:
● Technik ekonomista
● Technik hotelarstwa
● Technik rachunkowości 

NOWOŚĆ!
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„PRZECIEK” - PRZEPISY 

Składniki:

40 dag jagód

2 łyżki soku z cytryny

do smaku cukier lub miód

2 łyżki pokrojonych w paski listków melisy

25 dag serka mascarpone

płatki migdałowe lub migdały pokrojone w cienkie plasterki

Sposób przygotowania:

Miksujemy 1/3 jagód i mieszamy z resztą całych jagód. Dodajemy sok z 

cytryny, nieco cukru lub miodu do smaku oraz pokrojoną melisę. Mieszamy 

i wstawiamy na 20 minut do lodówki. Mascarpone mieszamy z odrobiną 

cukru lub miodu, przekładamy do szklanych pucharków - po łyżeczce serka 

na każdą porcję. Na masę serową nakładamy porcję masy owocowej, a na 

wierzchu - po łyżeczce pozostałego serka. Posypujemy migdałami.
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„PRZECIEK” - PRZEPISY 

Składniki:
● 2 jajka
● 100 ml śmietany kremówki 36%
● 10 dag cukru waniliowego
● 10 ml zimnej wody

Przygotowanie:
1. Do jednej miski wbij żółtka, a do drugiej białka.
2. Do żółtek dodaj 50 g cukru waniliowego, oraz wodę. Wszystko 

dokładnie zmiksuj, tak aby powstała puszysta masa.
3. Białka ubij na sztywną pianę, a gdy będą już sztywne dodaj 

pozostałą część cukru waniliowego i ubijaj dalej.
4. W oddzielnym naczyniu na sztywno ubijaj śmietankę.
5. Do żółtek dodawaj stopniowo masę białkową i delikatnie 

mieszaj.
6. Następnie połącz powstałą masę ze śmietanką i wszystko 

bardzo delikatnie wymieszaj. 
7. Przełóż do naczynia i wstaw do zamrażarki na co najmniej 5 

godzin. 

Wskazówka: Jeśli masz laskę wanilii, zastąp cukier waniliowym białym cukrem i dodaj 
nasiona wanilii bezpośrednio do masy! Lody możesz podawać solo, z owocami, 
biszkoptami lub waflami.
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„PRZECIEK” - PRZEPISY 

Składniki:
● 2 1/2 szklanki wody
● starta skórka z 3 cytryn
● 1 szklanka cukru
● 200 ml soku z cytryny
● 1 białko

Przygotowanie:
1. Wlej do rondla wodę, wsyp cukier i skórkę z cytryny. 
Podgrzewaj na małym ogniu.
2. Gdy cukier całkowicie się rozpuści, doprowadź do wrzenia i 
gotuj przez kilka minut aż syrop zgęstnieje.
3. Następnie przelej go do naczynia odpowiedniego do 
zamrażania i odstaw do wystygnięcia.
4. Gdy syrop osiągnie temperaturę pokojową, dodaj sok z 
cytryny i dokładnie wymieszaj.
5. Wstaw do zamrażalki na 4 godziny aż syrop stężeje.
6. Wyjmij i powstałą masę zmiksuj na gładko z jednym 
białkiem. Wstaw do zamrażalki na kolejne kilka godzin.

Wskazówka: Sorbet możesz udekorować plasterkami cytryny lub listkiem 
świeżej mięty. Jeśli sorbet ma być tylko dla dorosłych, część soku z cytryny 
możesz zastąpić wermutem!
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„PRZECIEK” - PRZEPISY 

Składniki:
● 500 ml bulionu warzywnego
● 200 ml mleka kokosowego
● 500 g zielonych szparagów 
● 1 mała cebula
● 2 ząbki czosnku
● 2 łyżki oliwy z oliwek
● 1 mały ogórek
● 4-5 rzodkiewek
● sól, pieprz i sok z cytryny do smaku
● zioła do dekoracji: szczypiorek, koperek, mięta

Przygotowanie:
1. Cebulę obierz i drobno posiekaj. Szparagi opłucz, odłam zdrewniałe 

końcówki i pokrój na mniejsze kawałki. 
2. W garnku rozgrzej oliwę dodaj główki szparagów i podsmaż przez 

około 2-3 minuty. Wyjmij je z garnka i odstaw do innego naczynia 
(będą potrzebne do dekoracji). 

3. Następnie do garnka wrzuć posiekaną cebulę i zeszklij. 
Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i podsmaż przez 1-2 
minuty. Dorzuć pozostałe szparagi i smaż kolejne 3 minuty mieszając 
co jakiś czas. 

4. Całość zalej bulionem i gotuj przez około 8-10 minut, aż szparagi będą 
miękkie. Zawartość garnka zmiksuj przy pomocy blendera na gładki 
krem. Dodaj mleko kokosowe i ponownie zmiksuj. 

5. Na koniec dopraw solą, pieprzem i sokiem z cytryny do smaku. Zupę 
pozostaw do przestudzenia. 

6. Następnie wstaw do lodówki na kilka godzin, a by zupa się schłodziła.
7. Chłodnik podawaj z główkami szparagów, pokrojonym zielonym 

ogórkiem, rzodkiewką, koperkiem, szczypiorkiem i miętą.



13 

„PRZECIEK” - POLECANE 

„Nie byliśmy bohaterami”
Jerzy Groblewski

Wydawnictwo: Amadeusz

II wojna św., Syberia, wywózka, rodzina 
z dziećmi walcząca o przetrwanie i 

powrót do Polski.
Teraz w czasach Facebooka, 

smartfona konfrontacja tamtego życia. 
Odpowiedzialność,wielka miłość matki, 

przywiązanie dziecka i radość z 
dodatkowej kromki chleba.

Przeczytaj! Sprawdź czy warto? 

Dla moli książkowych redakcja poleca 
książkobranie! 

Od pewnego czasu głośnio jest o  wymianach  książek. Noszą 
one różne nazwy np.: book swap, bibliofest, książkobranie.

Idea jest taka,żeby puścić w obieg książki już przeczytane. 
Wymieniamy beletrystykę z lat 2005 i wyżej.

Specjalizują się w tym  m. in. Śląscy  Blogerzy  Książkowi, ale 
ostatnio też Biblioteka Śląska, Fabryka Porcelany w 

Katowicach Bogucicach, Biblioteka Publiczna w 
Siemianowicach Śl. Itd.

Przed wydarzeniem zamieszczana jest informacja na Facebooku 
a zasady wymiany określone są w regulaminie.

Imprezy organizowane są w różnych miastach. Ostatnio wymiana 
odbyła się w Mikołowie, Zabrzu i w Katowicach.

Już  15 czerwca zapraszamy na  kolejną edycję Książkobrania, 
która odbędzie się  na dziedzińcu Fabryki Porcelany, w ramach 

Śląskiego Targu Nocnego . 

Na wydarzenie zaprasza: Biblioteka szkolna

http://lubimyczytac.pl/autor/44756/jerzy-groblewski%22%20%5Ct%20%22_top
http://lubimyczytac.pl/wydawnictwo/491/amadeusz/ksiazki%22%20%5Ct%20%22_top
https://www.facebook.com/FabrykaPorcelany/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/events/374699923141377/%22%20%5Ct%20%22_blank
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„PRZECIEK” - BEZPIECZNE WAKACJE  

W okresie wakacyjnym część z nas gdzieś wyjedzie, a część 
pozostanie w domach. Mając na uwadze dobro przedstawiamy kilka 
rad, które mogą nas ochronić przed nieprzyjemnymi wakacyjnymi 
sytuacjami:

1. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o właściwym 
przygotowaniu i ostrożności przy wypoczynku w górach, w lesie czy 
nad wodą, a także zapewnieniu sobie bezpieczeństwa przy 
nocnych powrotach z dyskotek, festynów, koncertów i innych 
imprez. 

2. Wykazujmy się ostrożnością w kontakcie z osobami 
obcymi,również rówieśnikami. Wszelkie propozycje wyjazdu 
w miejsce nieznane, fajnej zabawy czy niezapomnianych wrażeń 
muszą być dobrze przemyślane i sprawdzone. Dotyczy to również 
ofert pracy za granicą.

Wypoczywając nad wodą pamiętajmy o najważniejszych poradach 
ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

3. Pamiętajmy, ze pływamy tylko w miejscach strzeżonych 
i przeznaczonych specjalnie do tego celu, w wodzie tak głębokiej 
i takiej odległości od brzegu, która odpowiada naszym realnym 
możliwością pływackim oraz w miejscach dobrze sobie znanych.

4. Nigdy nie skaczemy do nieznanej wody, ponieważ nie wiadomo 
czego można się spodziewać pod jej lustrem i nie wszczynamy 
nigdy fałszywych alarmów, nie popychamy nigdy do wody 
osób, które się tego nie spodziewają.

Zarówno kiedy poczujemy 
się zagrożeni, jak i w razie 
popełniania przestępstwa, 
nie wahajmy się zwrócić o 

pomoc. Taki przypadek 
należy zgłosić 

znajdującemu się w 
pobliżu policjantowi, do 

najbliższej jednostki 
Policji lub telefonicznie 
pod numer 997 lub 112.

Autor artykułu: Sandra
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„PRZECIEK” - ŻYCZENIA NA DZIEŃ MAMY  

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki w imieniu uczniów 
naszej szkoły, wszystkim mamom składamy 

najserdeczniejsze życzenia.  

Drogie Mamy,
My l  w przysz o  wybiegamy i zaczynamy marzy ,ś ą ł ść ć

e zast pimy Was pracy, gdy tylko doro niemy,ż ą ś
Lecz dzisiaj za Wasze troski, trudy, po wi cenie,ś ę
za Wasz  mi o  matczyn , nigdy nie zachwian ,ą ł ść ą ą
mo emy tylko Wasze szyje otoczy  ramieniemż ć

i szepn  do ucha: ąć
Dzi kujemy!ę

Redakcja „Przecieku”
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„PRZECIEK” - PODSUMOWANIE  

Wszystkim uczniom, 
nauczycielom oraz Szanownej 

dyrekcji życzymy udanych i 
bezpiecznych wakacji ;)

W następnym numerze:
● Wywiad z księdzem Adrianem
● Kolejna porcja przepisów
● Recenzja książki
● Dodatek specjalny

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

11 maja 2019 roku absolwent naszej szkoły z 
klasy w zawodzie technik hotelarstwa
Adrian Urbański przyjął święcenia kapłańskie.
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