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Wiesz co najbardziej przyczyniło się do tego, że zawodowo robię to co lubię? W Ekonomiku właśnie nauczyciele
lepiej ode mnie wiedzieli co lubię. Przez cztery lata brałam udział w wielu konkursach, czasami z sukcesami, ale
zazwyczaj nie zgłaszałam się do nich sama. To nauczyciele oznajmiali mi, że wezmę w czymś udział, a ja jako
osoba mało asertywna nie odmawiałam. Oczywiście, że wolałam spędzać czas z chłopakiem, przyjaciółmi, albo
po prostu przed telewizorem. Teraz widzę, że ci nauczyciele bardzo we mnie wierzyli, nawet kiedy sama w
siebie nie wierzyłam. Kibicowali mi i „zmuszali” do rozwoju. Teraz im za to dziękuję! Na studiach często
omawiany temat ja mam  już w małym paluszku. Osoby po ogólniakch pytają skąd ja to wszystko wiem. Moja
odpowiedź?Chodziłam do Ekonomika i to już mówi samo za siebie. Mało tego, szkoła ułatwiała start na rynku
pracy: wymiany uczniowskie, bezpłatne szkolenia, praktyki zagraniczne, z których sama również korzystałam.
Mimo że składając CV do biura rachunkowego nie mogłam pochwalić się doświadczeniem, uwagę rekrutera
przykuły właśnie praktyki we Włoszech. To tam nauczyłam się samodzielności i radzenia w stresujących
sytuacjach. Warto korzystać z możliwości, jakie oferuje szkoła! Ale przecież szkoła to nie tylko nauka. Drugą
stronę stanowią ludzie. Moja klasa była przeciętnie zgrana, to znaczy że miała podgrupki, ale integrowaliśmy się
w ważnych dla nas momentach. Nawet jeśli zdarzały się wagary (nikt z nauczycieli nie czyta?) to tylko klasowe.
Wyjazdy integracyjne, wyjścia do kina, teatru – warto korzystać, bo nie wiadomo kiedy i czy w ogóle zajrzysz do
teatru w dorosłym życiu :P No i zawarte przyjaźnie – one zostają. Czas spędzony w Technikum nr 1
Ekonomicznym oceniam zdecydowanie pozytywnie!

Gościnnie Małgorzata Cierpiał – absolwentka

Kiedy jakiś czas temu odwiedziłam Ekonomika, czułam się
jakbym wcale go nie opuściła. Przecież zaledwie chwilę temu
największym zaszczytem ze strony nauczyciela był dla mnie
uścisk ręki przy wręczeniu świadectwa, a teraz na spotkanie
zdarza się nam uściskać i ucałować jak przy powitaniu (wybacz
słowo) starych przyjaciół. 
Początki jednak nie były łatwe… Przyszłam mała ja, z drugiego
końca miasta do wieeelkiej wtedy dla mnie szkoły. Nie wiedziałam
co chcę w życiu robić, czy dobrze wybrałam, czy sobie poradzę.
Szybko jednak doszłam do tego, że to był dobry wybór. Zajęcia z
rachunkowości i pracowni ekonomicznej mijały błyskawicznie,
przedsiębiorczość była przydatną w życiu wiedzą, a ekonomika
inspiracją do dalszego kierunku edukacji. Mimo że to zajęciom
technicznym w Ekonomiku zawdzięczam najwięcej z mojej
aktualnej sytuacji, z sympatią wspominam także przedmioty
ogólne.
Dasz wiarę, że ostatnio ponownie przeczytałam „Lalkę”?! A
obiecałam sobie, że już nigdy nie sięgnę po żadną obowiązkową
lekturę :P Ale tym razem zrobiłam to z przyjemnością. 
Ostatnio też młodszy brat poprosił mnie o pomoc w zadaniu z
matematyki i kiedy doszłam do punktu, w którym obliczałam deltę,
niemal widziałam tablicę szkolną i słyszałam głos nauczycielki,
która dyktowała wzór na x1: 

minus babcia plus pierwiastek z dziadka, przez dwa aniołki 
– zapamiętam do końca życia! 
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Maturzyści i chęć szczera...

Ostatni dzwonek

Ostatni piątek kwietnia to dzień pożegnania. Ucz-
niowie klas czwartych Technikum przy dźwięku
dzwonka (zwykle wzywającego na lekcje) przema-
szerowali przez korytarze szkoły, by w auli uczest-
niczyć w oficjalnej uroczystości zakończenia swojej
edukacji w Ekonomiku. Tam wysłuchali wielu życzeń
powodzenia na maturze i spełnienia swoich marzeń,
natomiast absolwenci podziękowali całej społeczności
szkolnej za wspólnie spędzone chwile, a swoim
nauczycielom za ogromną cierpliwość. Najlepsi z
najlepszych otrzymali dyplomy, wyróżnienia i nagrody,
a nawet indeksy wyższych uczelni. Wzruszającym, a
jednocześnie zabawnym elementem uroczystości była
barwna prezentacja multimedialna, której bohaterami
byli właśnie obecni absolwenci. Zobaczyli siebie w
różnych sytuacjach: od wystraszonych pierwszaków
po pewnych siebie maturzystów. Ten fascynujący
pokaz uświadomił wszystkim "jak szybko mijają
chwile". Ostatni dzwonek zakończył się zabawnym
artystycznym występem przygotowanym przez
uczniów klasy II a wraz z wychowawcą.

Nagrody i wyróżnienia

Najlepsza absolwentka

Dni otwarte Ekonomika

19 i 20 maja oraz ostatni tydzień kwietnia to dni, w
których mieliśmy przyjemność gościć gimnazjalistów.
Młodzież zapoznała się z profilami, w których
kształcimy uczestnicząc w warsztatach zorgani-
zowanych przez nauczycieli przedmiotów
zawodowych. Ponadto wraz z uczniami naszej szkoły
zwiedzali sale lekcyjne Ekonomika, gdzie mieli okazję
porozmawiać z nauczycielami. W bibliotece obejrzeli
przygotowaną specjalnie dla nich prezentację. Warsztaty reklamowe

Warsztaty handlowe Warsztaty ekonomiczne
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A pozostali uczniowie...

Konkurs "MatGeo"

27 kwietnia 2017 roku w Technikum Nr 1 odbyła się
już IV edycja konkursu matematyczno-geogra-
ficznego „MatGeo” dla uczniów technikum Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Do
rywalizacji stanęło 8 drużyn. W pierwszym etapie
uczniowie przygotowali prezentację do hasła
przewodniego „Tajemnice przyrody i matema-
tyki”. W kolejnym zaś drużyny zmierzyły się z
zadaniami, w których obok wiedzy teoretycznej ważną
umiejętnością była sprawność rachunkowa i logiczne
myślenie. Po podsumowaniu punktów komisja ogłosiła
oficjalne wyniki:
Klaudia Gacka i Klaudia Mendlewicz z klasy III c
Technikum nr 7 zdobyły I miejsce, kolejne Ewelina
Stanek i Weronika Sierak z klasy III c Technikum nr 7
oraz Anna Słupińska i Kinga Żokowska z klasy III c
Technikum nr 1. To tzw. "czołówka".

Gratulujemy! 
Zapraszamy do zabawy za rok 

na jubileuszową edycję!

Wytężona praca

Zadowoleni uczestnicy

Kraków Wyspiańskiego

25 kwietnia br. uczniowie klas trzecich przemierzali
cudowne krakowskie uliczki, ulice i place szlakiem
życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
Muzeum Narodowe, Dom Józefa Mehoffera, kościół
św. Franciszka to miejsca, z którymi artysta był ściśle
związany. Nie tylko encyklopedyczna wiedza, ale i
anegdoty z życia tego twórcy przekazane przez prze-
wodniczkę krakowską, pozostaną w pamięci na długo. 

Wycieczkowicze

Wizyta w Muzeum Śląskim

Lekcje muzealne zawsze cieszą się uznaniem mło-
dzieży. Żywy kontakt ze sztuką jest bardzo wartoś-
ciowy, czego doświadczyli uczniowie klas trzecich
uczestniczący w zajęciach dotyczących malarstwa
młodopolskiego. Atrakcyjna forma łącząca praktyczny
odbiór dzieła sztuki z teoretyczną wiedzą wyniesioną z
lekcji języka polskiego pomoże z pewnością młodzieży
w dalszej edukacji kulturalnej.

Lekcja muzealna
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Siatkówka - sport, który lubią wszyscy!

Aerobik i wszystko sprawne!

W dniu 30.03 br. odbył się I Turniej Piłki Siatkowej o
Puchar Wicedyrektora CKZiU. Rywalizacja toczyła się
między zespołem nauczycieli a zespołami uczniów:
męskim. Turniej kipiał od emocji, a ostatecznie puchar
zdobył męski zespół uczniowski. Tym razem "uczeń
przerósł mistrza"... Gratulujemy naszym panom
sukcesu, a nauczyciele do roboty!!!
Mamy nadzieję na rozegranie drugiej edycji.

Zwycięzcy!Wspólna focia

26.04 br. odbyły się Mistrzostw Sosnowca Szkół
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Aerobiku
Sportowym, których organizatorem jest Technikum nr
1 Ekonomiczne.  Układy choreograficzne do muzyki,
trwające ok. 3 minuty, oceniało profesjonalne jury.
Wszystkie zespoły wykazały się ogromnymi umiejęt-
nościami. Nasze dziewczęta zostały wicemistrzy-
niami. Gratulacje, a za rok... Kto wie...

Nasze wicemistrzynie Potraficie tak?
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