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Czytamy Sienkiewicza - patrona 2016 roku

Henryk Sienkiewicz - laureat literackiej
Nagrody Nobla. Autor wielu powieści i
nowel, który wciąż jest twórcą bardzo
popularnym wśród Polaków. Nasza szkoła
- chcąc uczcić patrona 2016 roku -
postanowiła zorganizować konkurs czy-
tania fragmentów jego dzieł "Czytamy
Sienkiewicza". Konkurs polegał na prze-
czytaniu dwuminutowego fragmentu, wy-
branej powieści pisarza. Zgłosiło się aż 28
ochotników ze szkół wchodzących w skład
CKZiU. Każdy starał się przeczytać
wybrany urywek najlepiej jak potrafił, od-
dając charakter i styl Sienkiewicza. Wia-
domo każdy ma inną dykcję, ale jeżeli
potrafimy zrozumieć tekst, to z interpre-
tacją nie powinno być problemu. Lecz
niestety jury musiało wybrać zwycięz-
ców.Są nimi: wygrała Daria Pawlik z
Technikum nr 7, II miejsce zdobyła Dorota
Ciołyś z naszego Ekonomika, a III miejsce
Marcel Wójcik również z Technikum nr 7. 
Ponadto wyróżniono: Judytę Maj z Tech-
nikum nr 3, Oliwię Gemrę uczennicę z
Technikum nr 1, Ewelinę Stanek z Tech-
nikum nr 7.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a
wszystkim życzymy niezapomnianych
przeżyć z lekturą! 

Szkolnie

Wybraliśmy nowy
samorząd, obcho-
dziliśmy Światowy
Dzień Animacji,
rzucaliśmy palenie i
byliśmy dla siebie
bardzo życzliwi.

Ekonomicznie

Byliśmy przedsię-
biorczy, braliśmy
udział w Olimpia-
dzie Wiedzy i
Umiejętności Han-
dlowo-Menedżer-
skich .

Sportowo

Nasze dziewczyny
z sukcesami: piłka
nożna, lekka atle-
tyka, biegi przełajo-
we - dla nich nie
mają tajemnic! To
lubimy.
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Szkolnie

4 listopada w Ekonomiku odbyły się wybory do
samorządu uczniowskiego, które poprzedziła
tygodniowa kampania wyborcza. Ostatecznie po
podliczeniu głosów zostali wybrani: Norbert
Dramowicz (III b) - Przewodniczący, Małgorzata
Florczyk (II c), Mariusz Gruszka (II c) oraz Oliwia
Krzysztofowicz (I a). Zwycięzcom gratulujemy, a po-
zostałym kandydatom dziękujemy za walkę.       

28 października w naszej szkole obcho-
dz il iś m y Światowy Dzień Animacji. W naszej
świetlicy licznie zebrali się nauczyciele i ucz-niowie,
którzy wysłuchali historii animacji, aby później móc
znaleźć odpowiedzi na pytania, np. "Dlaczego Myszka
Miki nosi białe rękawiczki?"
Większość uczniów, ale także nauczyciele przebrali
się w ten dzień za postacie z bajek, również naszych
kultowych. Inwencja twórcza przerosła najśmielsze
wyobrażenia.
Odbyły się konkursy ze znajomości muzyki i piosenek
z bajek. Ale nie zabrakło też konkursu plastycznego na
najlepszy plakat przedstawiający wybraną kreskówkę,
który wygrała Monika Jedeszko z klasy 3B.

21 listopada obchodziliśmy zarówno Światowy Dzień
Praw Dziecka jak i Dzień Życzliwości i
Pozdrowień. W szkole pojawiły się fiszki z
wypisanymi prawami dziecka oraz podstawowymi
zasadami savoir - vivre'u, a to wszystko za sprawą
samorządu uczniowskiego. Dla podsumowania tego
dnia odbył się konkurs " ABC dobrego zachowania".
Wzięło w nim udział 10 drużyn z całej szkoły.
Mistrzami zostały uczennice klasy IV b: Joanna
Połedniok i Anna Jagoda. Odbył się również
charytatywny kiermasz słodkości.

Światowy Dzień Rzucania Palenia to święto, które ma
już trzydziestoletnią tradycję, obchodzony jest w trzeci
czwartek listopada. W tym roku hasłem ogłoszonym
przez Światową Organizację Zdrowia było „Jednolite
opakowania wyrobów tytoniowych – fakty i wyzwania”.
Hasło to miało za zadanie zmniejszyć atrakcyjność
papierosów. W Ekonomiku proponowaliśmy zdrowe
przekąski "zamiast", czyli owoce i warzywa.
Uczniowie rozdawali ulotki i rozwieszali plakaty
zniechęcające do palenia. Ale przecież w naszej
szkole nikt nie pali papierosów!!!!

Poznajemy historię animacji

Najlepszy plakat

Magiczne słowa Agitujemy!

fot. R. Hadrych

fot. R. Hadrych

fot. P. Flieger fot. P. Flieger



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 45 12/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Śmiało

Ekonomicznie

Sukces olimpijski!

17 listopada br. w naszym Technikum odbyły się eli-
minacje okręgowe już II edycji Olimpiady Wiedzy i
Umiejętności Handlowo-Menadżerskich. Temat
tegorocznej Olimpiady brzmiał "Handel a gospodar-
ka". W tym roku szkolnym do Olimpiady zgłosiło się aż
106 szkół. W eliminacjach szkolnych wzięło udział
ponad 2600 uczniów z całego kraju. Ekonomik gościł
uczniów i opiekunów z 13 szkół południowej Polski. Z
przyjemnością informujemy, że do finału Olimpiady
zakwalifikował się Dominik Wilk z klasy IV a.
Życzymy zostania laureatem!!! 

W dniach 14-20 listopada każdego roku w ponad stu
krajach obchodzimy Światowy Tydzień Przedsiębior-
czości. Jest to międzynarodowa inicjatywa, której
celem jest propagowanie przedsiębiorczości wśród
młodych ludzi. Dzięki tej inicjatywie uczniowie naszej
szkoły mieli możliwość spotkania z Miejskim
Rzecznikiem Praw Konsumenta. Podczas tego
spotkania rozmawiali o tym co to jest etyka biznesu,
etyka zawodu, społeczna odpowiedzialność biznesu, o
relacjach między konsumentem, partnerem
handlowym, pracownikiem i firma konkurencyjną.

W dniach 16 - 17 listopada br. dla uczniów klas
maturalnych Ekonomika zostały zorganizowane
warsztaty badające kompetencje społeczne i
zawodowe. Prowadziła je pani Elżbieta Marcin-kowska
- przedstawicielka Młodzieżowego Centrum Kariery
Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Katowic.
Pojawiły się również kiermasze ofert pracy, podczas
których prezentowano aktualne oferty i udzielano
informacji na temat obecnej sytuacji na rynku. 

Nasi uczestnicy

Warsztaty

Wykład pani rzecznik

Poznajemy tajniki 
etyki biznesu

Warsztaty 
dla czwartoklasistów

fot. I. Sochacka

fot. R. Hadrych

fot. P. Flieger
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Sportowo

Jak co roku - sukces 
w biegach przełajowych

Uzdolnione
pierwszoklasistki

Nasze dziewczyny udowodniły, że w zmaganiach na
boisku piłki nożnej w niczym nie ustępują chłopakom.
13 października drużyna z Ekonomika uczestniczyła w
Mistrzostwach Sosnowca w Piłce Nożnej Dziew-
cząt. Nasza reprezentacja wywalczyła II miejsce, ule-
gając tylko drużynie z VII LO, równocześnie okazując
się najlepszą szkołą zawodową w tej, wydawałoby się,
typowo męskiej dyscyplinie sportu.

Nasze uczennice klas pierwszych pokazały klasę! 28
października b.r odbyły się Mistrzostwa Sosnowca w
lekkiej atletyce. W konkurencji pchnięcia kulą, III
miejsce zajęła Angelika Fordymacka. Wiktoria
Karbowniczek oraz Małgorzata Macutkiewicz w biegu
na 600 m zajęły II i III miejsca, a w skoku w dal
Jessica Szumilas zajęła III miejsce. Sukcesy w
poszczególnych konkurencjach spowodowały, że tym
samym w klasyfikacji generalnej jesteśmy na II
miejscu wśród sosnowieckich szkół ponadgimnazjal-
nych. Gratulujemy i oby tak dalej!

W środę 19 października br. uczennice Ekonomika jak
co roku  wystartowały w Mistrzostwach Sosnowca
Szkół Ponadgimnazjalnych w Biegach Przełajowych.
W skład drużyny weszły zupełnie nowe zawodniczki:
Jessica Szumilas, Wiktoria Karbowniczek, Małgorzata
Macutkiewicz, Oliwia Krzysztofowicz oraz weteranki:
Kinga Stolarska i Klaudia Zimierska. Dziewczyny
zajęły trzecie miejsce, które daje nam awans do
zawodów rejonowych, gdzie będziemy rywalizować ze
szkołami z innych miast.

Cała drużyna

Zawody w pchnięciu kulą

Wręczenie dyplomu

Dziewczyny grają 
w piłkę nożną!

fot. M. Bucki

fot. M. Bucki

fot. M. Minor


	Czytamy Sienkiewicza - patrona 2016 roku
	Szkolnie
	Ekonomicznie
	Sukces olimpijski!
	Poznajemy tajniki
	etyki biznesu
	Warsztaty
	dla czwartoklasistów
	Sportowo
	Dziewczyny grają
	w piłkę nożną!
	Uzdolnione pierwszoklasistki
	Jak co roku - sukces  w biegach przełajowych

