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Odkryliśmy tożsamość św. Mikołaja!

Starcie Mikołajów. Który prawdziwy?
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Zapraszamy chętnych uczniów do współ-
pracy! Może właśnie ty zostaniesz
gwiazdą szkolnego dziennikarstwa?

Informujemy wszystkich naszych Czytelników, że w grudniu 1991
roku ukazał się pierwszy numer gazetki "Śmiało". Co z tego
wynika?

Obchodzimy okrągły Jubileusz! 
Ukazujemy się nieprzerwanie od 25 lat!

Ze względu na nagromadzenie różnych wydarzeń i imprez,
planujemy wydanie naszego jubileuszowego numeru na luty 2017
roku.  

.

Dwa lata temu zrobiliśmy wielkie
poszukiwania Św. Mikołaja. Długo nam
zajęło odnalezienie go. 6 grudnia od
godziny 8 rano po naszym Ekonomiku
chodził pewien człowiek w długiej białej
brodzie, czerwonym przebraniu ze swoją
laską. Był wysoki z dużym brzuchem i
wielkim worem na plecach. Wszystkich
pytał czy byliśmy grzeczni w ciągu roku, a
my odpowiadaliśmy mu szczerze, że "tak",
a on za to dawał nam cukierki. Byliśmy
uradowani, że spotkaliśmy Świętego,
jednak prawda wyszła na jaw... To był
zwykły przebieraniec, odkryliśmy to i
dokonaliśmy konfrontacji z prawdziwym
Mikołajem. Okazał się nim pan Rafał Sęk.
Uczniowie, z którymi ma zajęcia, uwielbiają
go. To jego możemy nazwać Świętym
Mikołajem za to, jak dobrze potrafi
przekazać nam wiedzę i traktować nas jak
równych sobie, ale także z pewnym
dystansem.

Magdalena Komandera

fot. P. Kyć

.
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Świąteczne życie szkoły

Każdy może zostać św. Mikołajem

W tym roku startuje już II edycja tej akcji
charytatywnej. Podczas niej sprzedawane będą
ozdoby świąteczne wykonane własnoręcznie przez
uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego
64. Sprzedaż będzie się odbywać od 19 do 21.12 br. w
trakcie trwania Jarmarku Świątecznego
organizowanego przed Urzędem Miasta w Sosnowcu
oraz od 22.12 br. w Galerii Ładnej w Sosnowcu, ul.
Warszawska 3. Za zebraną kwotę zostaną
przygotowane paczki świąteczne dla najbardziej
potrzebujących uczniów CKZiU. Liczymy na wsparcie.

Mikołajki w Ekonomiku

6 grudnia (bo to właśnie wypada wtedy) w naszej
szkole jak co roku obchodziliśmy to święto - bo to
nieprawda, że z prezentów mogą cieszyć się tylko
małe dzieci! Szkolny Mikołaj "Michał" w czasie lekcji
chodził po klasach i rozdawał cukierki. A w czasie
przerwy w naszym holu powitały uczniów inne
atrakcje: powstało miejsce z  mini sprzętem do
karaoke, w którym uczniowie mogli razem śpiewać
świąteczne hity i kolędy. Ponadto przygotowany został
charytatywny kiermasz słodkości i loteria mikołajkowa.
Dochód został przeznaczony na zakup paczek dla
naszych małych przyjaciół z domu dziecka. 

Mikołajkowy Bieg Nocny

W nocy z 2 na 3 grudnia od godziny 20.00 odbył się
Mikołajkowy Bieg Nocny. W tym roku uczniowie
przygotowują się do 72-godzinnej sztafety biegowej. W
treningu wzięły udział aż 32 osoby, które odwiedził
sam Św. Mikołaj obdarowując drobnymi prezentami.
Każdemu udało się dotrwać do końca. Ale kto jeszcze
chciałby wziąć udział w takim wydarzeniu, będzie mile
widziany w nowym roku. Mamy nadzieję, że
wszystkim uda się dotrwać do końca i osiągnąć cel.

Sami święci...

Mikołajowe karaoke

Biegacze i św. MikołajCała kadra

fot. Sz. Rudy

fot. Sz. Rudy

fot. M. Buckifot. m. Bucki
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Świąteczne życie szkoły

Poetycka Wigilia

16 grudnia Ekonomik jak co roku gościł dzieci z
zaprzyjaźnionego domu dziecka. Wolontariusze z
naszej szkoły przygotowali dla nich wiele atrakcji
takich jak: tańce, śpiewy, konkursy, zabawy. Odwiedził
je również Św. Mikołaj obdarowując wspaniałymi
paczkami przygotowanymi z funduszy uzbieranych
podczas szkolnych kiermaszów. Dzieci doskonale się
bawiły w towarzystwie przygotowanych do tego
wolontariuszy, czyli uczniów naszej szkoły. Spotkania
te są tradycją w Ekonomiku, ponieważ to już nie
pierwsza i zapewne nie ostatnia wizyta dzieci u nas.
Mamy nadzieję, że te spotkania sprawiają im tyle
samo, a może nawet więcej radości niż nam i że w
 następnych latach będą chcieli odwiedzić naszą
szkołę, a może nawet zostaną jej uczniami. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 16
grudnia uczniowie Ekonomika z Młodzieżowego Koła
Teatralnego zaprosili po raz kolejny gimnazjalistów z
sosnowieckich szkół na „Poetycką Wigilię”. Goście
przybyli z Gimnazjum nr 5, nr 13 i nr 14 wraz z
opiekunami.  Dyrekcję naszego Centrum reprezento-
wały panie: mgr Edyta Cyganek – wicedyrektor CKZiU
oraz mgr Grażyna Siepielska-Bałaban – wicedyrektor
CKZiU Technikum nr 1 Ekonomicznego. Piękne słowa
poezji i dźwięki śpiewanych kolęd połączyły
wszystkich zebranych w jeden spójny krąg wokół
wigilijnego stołu. Przedstawiony program artystyczny
tak bardzo poruszył widownię, że włączyła się ona do
wspólnego kolędowania. Na zakończenie wszyscy
wszystkim życzyli spokojnych, zdrowych Świąt
Bożego Narodzenia.

Piotr Wilczyński

Przy wigilijnym stole

Rozdajemy prezenty

Tu też św. Mikołaj

Wszyscy razem

Coroczne spotkanie 
z dziećmi

fot. E. Pawełczyk

fot. E. Pawełczyk

fot. P. Flieger
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Historia o prawdziwym Mikołaju

Ten najprawdziwszy!

Dla dzieci - zawsze zgoda!

Kilka tygodni temu…
Pewnie pamiętacie, bo dawno to to nie było. Po naszej
najwspanialszej szkole (bo jak by inaczej, nasza
szkoła jest jedyna w swoim rodzaju) ...po szkolnym
korytarzu błądził, a raczej rozdawał słodycze Mikołaj -
taki „prawdziwy”: siwa broda, czerwony kostium… No
po prostu Mikołaj, każdy wie jak wygląda… i tyle. 
Ale chwileczkę... Jeszcze jeden Mikołaj był  w sali 301
(najlepsza klasa pod słońcem - reklama wie o czym
mówię). Ale do rzeczy, w niej naucza jakże miły pan
Rafał Sęk - Mikołaj. Mikołaj... tak Mikołaj. Tylko, że taki
troszkę inny. Faktycznie z brodą i czapką, ale to
wszystko.. Przez cały dzień można było go spotkać. 
Do jednego momentu.. godzina 11:25
Dzwonek oznajmił długą przerwę. Połowa uczniów
pobiegła do bufetu, reszta snuła się po szkolnych
korytarzach… Dzień jak co dzień, ale nie do końca.
Nasz pan Sęk - Mikołaj wychodził właśnie z 301 i szedł
spokojnie na przerwę, gdy z sali gimnastycznej wyłonił
się Mikołaj –Michał (tak to ten, co na początku
rozdawał słodycze).
I nagle… Wielkie Starcie Gigantów : Mr. Sęk - Mikołaj
vs Mr. Michał – „Mikołaj"”
Ich wzrok mówił sam za siebie.. 
W każdym ich spojrzeniu można było wyczuć grozę... 
Uczucie jak w amerykańskim filmie. Czujecie ten
dreszczyk emocji? Ja w sumie też jeszcze nie… Ale
poczekajcie na najlepsze. Jak to na dobrego  Mikołaja
przystało, pan Sęk zaproponował godną walkę.
Walkę na wzrok. Rozumiecie.. kto więcej wytrzyma i
nie zamknie oczu ten wygrywa.
Niby łatwe. Ale takie nie do końca..
Wyobraź sobie czytelniku: stoisz prawie nieruchomo z
otwartymi oczami, patrzysz się na drugiego podobnego
do ciebie i spróbuj nie uciec wzrokiem.... 
Tak też się działo… Nasi szkolni Mikołaje walczyli
godnie... z ich oczu spływały łzy, łzy zmęczenia. W
takiej sytuacji musiał po prostu wygrać prawdziwy
Mikołaj!
Wygrał MR.RAFAŁ SĘK - MIKOŁAJ MONSTER ! 
I wiemy już kto tak naprawdę jest naszym szkolnym
Mikołajem! :)

Historyjkę prawdziwą opisały Klaudia Wyderka 
i Paulina Kyć

fot. P. Kyć
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