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Rok 2016 to był rok jubileuszowy. W tym właśnie roku szkolna
gazetka "Śmiało" obchodziła 25-lecie nieprzerwanej działalności. Z
tej okazji opiekunowie gazetki postanowili zorganizować
konferencję "Media w szkole i dla szkoły". Ten pomysł wsparła
dyrekcja naszego CKZiU, patronatem objął Prezydent Miasta
Sosnowca, więc 22 lutego 2017 roku spotkali się przedstawiciele
władz miasta, pracodawców, wyższych uczelni, a także byli i
obecni redaktorzy i opiekunowie „Śmiało”. Podczas konferencji
uczestnicy wysłuchali dwóch fantastycznych wykładów dr
Katarzyny Walotek-Ściańskiej i dr Magdaleny Boczkowskiej,
poznali historię naszego szkolnego medium, zobaczyli jak mogło
wyglądać pierwsze i ostatnie kolegium redakcyjne gazetki w
wykonaniu młodych adeptów koła teatralnego. Następnego dnia w
galerii "Ładniej" odbył się wernisaż wystawy, podczas którego
zaproszeni goście zobaczyli archiwalne wydania gazetki, w jaki
sposób zmieniała się jej zawartość i szata graficzna.

Konferencja 
"Media w szkole i dla szkoły"

.
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I Śląsko-Dąbrowskie Forum Edukacji Zawodowej

15 marca br. nasz Ekonomik był areną, na której spotkali się przedstawiciele władz, pracodawców, wyższych
uczelni, by porozmawiać o nowoczesnym szkolnictwie zawodowym w regionie. Reforma szkolnictwa i
propozycje nowych rozwiązań kształcenia zawodowego powodują, że priorytetem staje się lepsze dopasowanie
oferty szkół do potrzeb rynku pracy. Rangę Forum podkreśliły osoby, które objęły go honorowym patronatem:
Wicemarszałek Województwa Śląskiego pani Aleksandra Skowronek, Śląski Kurator Oświaty pani Urszula Bauer
oraz Prezydent Miasta Sosnowca pan Arkadiusz Chęciński. Uczestnicy Forum wysłuchali trzech prelekcji: pani
Marta Suchanek-Bijak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przedstawiła sytuację młodzieży na rynku
pracy w świetle badań i analiz w województwie śląskim, pani Maria Kaczmarek z Wojewódzkiego Ośrodka
Metodycznego w Katowicach omówiła edukację w szkołach branżowych, natomiast pan Jan Sporek - trener z
zakresu doradztwa opowiedział o działalności innowacyjnej w szkołach. Zgromadzeni burzą oklasków nagrodzili
prezentację zawodów, w których kształci nasze CKZiU, przygotowaną przez Młodzieżowe Koło Teatralne.
Kolejnym punktem programu, który wzbudził emocje było wręczenie tytułów Zawodowca Roku (zwycięzców z
Ekonomika prezentujemy na stronie trzeciej gazetki). Po tych wzruszających chwilach odbył się panel
dyskusyjny "Skuteczna promocja szkolnictwa zawodowego w regionie śląsko-dąbrowskim" z udziałem władz
samorządowych, pracodawców, uczniów i ich rodziców. Moderatorem panelu była pani Hanna Gajos - redaktor
naczelna czasopisma "Rynek Mody". Prowadzącą tę część Forum była pani Urszula Gbyl - nauczyciel CKZiU.
Następnie goście mieli okazję uczestniczyć w Targach Pracy i Edukacji oraz obejrzeć wystawę w holu szkoły.
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Zawodowcy Roku z Ekonomika

Joanna Murawska

Dominik Wilk

Tłum w naszej sali gimnastycznej

Stoisko Gastronomika Nasze stoisko

W sali gimnastycznej Ekonomika poczas Forum
promowały się gimnazjalistom szkoły naszego
Centrum. Oprócz nich w Targach Pracy i Edukacji
uczestniczyły uczelnie wyższe. Sala gimnastyczna
tętniła niesamowitą energią. Koleżanki z Gas-
tronomika częstowały chętnych pysznym bigosem, a
ilość ciekawych atrakcji była ogromna. Młodzi goście
mogli spotkać się także z doradcami zawodowymi i
uczestniczyć w ciekawych warsztatach, obejrzeć
pracę drukarki 3D. Ten wspaniały dzień zwieńczył
niesamowity pokaz fryzjerski Macieja Maniewskiego.

Joanna jest uczennicą klasy IV d w zawodzie technik organizacji reklamy.
"Uważam, że nagrodzenie pracowitości i zaangażowania uczniów w taki
sposób, w jaki zrobiła to nasza szkoła jest niesamowicie motywujące do
dalszego działania. Jest mi oczywiście niesamowicie miło, że moje
starania zostały docenione, choć przyznam wygranej się nie
spodziewałam. Klimat panujący podczas wręczania tytułów wzbudził we
mnie wzruszenie. Wszystko, co w życiu dane jest nam osiągnąć staje się
częścią historii. Tak jak nasze szkolne osiągnięcia stają się częścią
historii jej murów. I to właśnie w byciu uczniem jest piękne!."
Joanna to autorka graficznych prac wykorzystywanych przy wielu
okazjach. Fundatorem nagrody był Bank Pekao SA w Sosnowcu. 

Dominik jest uczniem klasy IV a w zawodzie technik ekonomista. 
"Kiedy dowiedziałem się, że tytuł należy do mnie, ucieszyłem się, choć nie
wiedziałem co to oznacza. Potem dotarło do mnie, że ktoś chce nagrodzić
moje starania. Wywołuje to uczucie podobne do słów "Jesteś w tym dobry,
nie przestawaj robić tego co robisz". Sama nagroda jednak nie jest tak
ważna. W końcu nie myślałem o niej wcześniej i nie była powodem, żeby
się rozwijać. Jednak to niesamowite uczucie, gdy w ostatnim roku nauki
zostaje się wyróżnionym spośród tak wielu osób."
Dominik jest finalistą Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-
Menedżerskich, ma celującą ocenę z zagranicznej praktyki zawodowej.
Fundatorem nagrody był Bank Pekao SA w Sosnowcu.
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Konkursy nasze i nie nasze...

Nowy Mister

Wyróżniona Wiktoria

Inteligentni pracują

Wyróżnienie w OKR

18 marca dwie uczennice CKZiU wystąpiły w elimi-
nacjach miejskich 62. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. Miały za zadanie zaprezentować
wiersz i fragment prozy. Wiktoria Szymanek otrzymała
wyróżnienie (głównie za "Bajkę" A. Bursy), natomiast
Laura Ślusarczyk została skomplementowana za
świetną dykcję. Dziewczęta są pierwszoklasistkami,
więc za rok kto wie... Opiekę instruktorską pełniły
panie mgr Urszula Gbyl oraz mgr Sonia David.

Mistrzowie Inteligo 2017

Mister szkoły 2017

8 marca kandydatów do tytułu było wielu, ale zwy-
cięzca mógł być tylko jeden. Panowie musieli odpo-
wiednio się zaprezentować, pokazać swoją artys-
tyczną stronę wykonując makijaże na modelkach,
pokonać ziemniaki ostrym narzędziem (czyli je ob-
rać!). W końcu na polu bitwy zostało ich dwóch. Serce
publiczności zdobył tańcem Oskar Juszczak z klasy
III b, a pani Naparty-Sowa zapamięta ten dzień...

Wielki finał!

29 marca w świetlicy spotkało się 5 drużyn w finale
konkursu o tytuł Mistrza Inteligo. Trzy drużyny były
nasze, a dwie z Gimnazjum nr 13 oraz nr 16. Uczes-
tnicy musieli wykonać 10 zadań. Jednym z nich była
prezentacja "Kaczki dziwaczki", którą należało prze-
czytać jako tekst hiphopowy, monolog tragiczny,
wypowiedź dziecka, obcokrajowca czy wyznanie
miłosne. Zwyciężyła drużyna z Gimnazjum nr 13.

XVI edycja konkursu o tytuł Mistrza Inteligo

16 marca br. w naszej szkole odbyły się szkolne
eliminacje. Do zmagań przystąpiło 11 trzyosobowych
zespołów. Podczas 45 minut uczniowie musieli się
wykazać umiejętnościami matematyczno-logicznymi,
fantazją i dobrą pamięcią, by zebrać dla drużyny
maksymalną liczbę punktów (30). Pracowali ciężko,
ale do finału mogły wejść tylko trzy drużyny.
A dostały się do niego drużyny: z klasy III b (24,5 p.),
 z klasy I c (24 p.) oraz z klasy I b (22,5 p.).
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