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Ekonomik jak samochód Formuły 1

I znowu ruszyliśmy.. Niczym Formuła 1 wystartowaliśmy i
jesteśmy gotowi, aby przeżyć ten rok szkolny najlepiej jak
możemy…Wiemy, że nie będzie łatwo, ale MY UCZNIOWIE ze
wszystkim damy sobie radę. Rozpoczęliśmy nasz wyścig z
czasem od 4 września i nie mamy czasu na zwalnianie. Jesteśmy
ciągle na pełnym gazie, bo przed nami ogrom nauki. Rok szkolny
niczym Formuła 1 pędzi w stronę mety zwanej MATURA. Ale
przecież nie samą maturą człowiek żyje... Musimy przypomnieć,
że do naszej szkoły przyszli nowi koledzy i koleżanki, którzy
zdążyli już zintegrować się ze szkołą i resztą uczniów, ale jeszcze
nie odczuli prędkości Ekonomika i nie zdają sobie sprawy z tego,
jak szybko znajdą się na mecie, którą będzie klasa maturalna. Ten
rok będzie dla nas pełen wyzwań i ciężkiej pracy, ale niestraszne
nam przeciwności, trudności, niespodzianki, problemy, bo świetnie
sobie z nimi radzimy. Nie mamy innego wyjścia. Musimy walczyć
ze sobą, ze swoimi słabościami, chwilowym brakiem motywacji.
Co nas stawia do pionu? Przypomnienie, że meta tuż za rogiem.
Na każdym kroku wszyscy przypominają nam, że matura pędzi w
naszym kierunku - to nasza Formuła 1.  Podobno nie taki diabeł
straszny jak go malują... ale o tym przekonamy się dopiero w
maju. 

 Magdalena Komandera i Klaudia Wyderka 
tegoroczne maturzystki

Ten numer gazetki "Śmiało" jest związany
z tym wszystkim co dzieje sie od początku
roku szkolnego: rozpoczęcie (strona 2),
przyjęcie pierwszoklasistów w poczet
uczniów Ekonomika (strona 3) no i,
oczywiście, obchody Dnia Edukacji
Narodowej (strona 4). Ponadto opisujemy
jak uczniowie szkół wchodzących w skład
CKZiU "Czytali Wyspiańskiego" (strona 4)
w ramach projektu #czytamwckziu.
Przyjemnej lektury!

Ten numer zredagowali:
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Co nas tu trzyma?... Ta szkoła i jej klimat!

Z uśmiechem rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. 
Część oficjalna obejmowała przede wszystkim
przypomnienie tragicznych wydarzeń września 1939
roku. Po przemówieniu wicedyrektora naszego
Ekonomika pani M. Koźmin, która powitała uczniów i
życzyła im jak najlepszych zdarzeń w tym roku,
uczniowie klasy IV b przedstawili krótką prezentację na
temat "Co nas tu trzyma?". Było to przypomnienie ich
trzyletniego pobytu w szkole, wszystkich wydarzeń, w
które byli zaangażowani. Zdjęcia udokumentowały nie
tylko śmieszne sytuacje, ale także osiągnięcia
wychowanków p. Soni David. Odpowiadając na
wcześniej postawione pytanie stwierdzili, że trzyma ich
"Ta szkoła i jej klimat!". Teraz pałeczkę przejmują
uczniowie klas pierwszych.
Prezentację pomogła przygotować klasie IV b pani
Urszula Gbyl 

No i zaczęło się... Oficjalne rozpoczęcie

Witam Was, drodzy uczniowie!

Prezentacja wydarzeń "Przez trzy lata działo się..."

fot. R. Hadrych fot. R. Hadrych

fot. R. Hadrych
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Teraz Wy, pierwszaki!

26 września br. miało miejsce ślubowanie uczniów klas
pierwszych. Tuż po nim odbył się piknik integracyjny
zorganizowany przez Samorząd Szkolny CKZIU.
Imprezę rozpoczął koncert ELISE, czyli Elizy
Wietrzyńskiej - absolwentki Technikum nr 1 Ekono-
micznego. Zaprezentowała ona swoje znane utwory,
czym wzbudziła prawdziwą euforię wśród  oklasku-
jących ją młodszych kolegów i nauczycieli.
Roztańczona i szczerze rozbawiona publiczność
chętnie wzięła udział w zajęciach zumby oraz pokazie
tańca w stylu hip-hop. Po tych muzyczno-tanecznych
rozegrano także konkurencje sportowe „na wesoło” .
Były to m.in.: rzut jajkiem, integracja na materacu,
klasowe przeciąganie liny. W trakcie trwania imprezy
uczniowie mieli także okazję zjeść grillowane kiełbaski
przygotowane przez uczniów Technikum Gastro-
nomicznego. 

Samorząd powitał pierwszaków Przemówienie Dyrektora CKZiU

Ślubowanie

Koncert ELISE Kiełbaski pycha!

fot. S. Delkowska fot. S. Delkowska
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fot. S. Delkowska fot. S. Delkowska
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Dzień Edukacji Narodowej

Książki w dłoń!

29 września tego roku w czytelni naszego Ekonomika
odbył się konkurs zorganizowany w ramach projektu
#czytamwckziu. Uczestnicy mieli za zadanie
przeczytać jak najpiękniej wybrane przez siebie
fragmenty z twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
Jury po długiej i na pewno trudnej naradzie przyznało
zwycięskie laury. Oto wyniki:
I miejsce – Wiktoria Szymanek z Technikum nr 7;
II miejsce – Angelika Gidek z Technikum nr 1;
III miejsce – Dominika Piotrowska z Technikum nr 3.
Wyróżnienia dla Pauliny Kyć, Patrycji Kwaśnej, Mileny
Widawskiej, Maksymiliana Prokopa i Justyny Maj.
Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez
mgr Urszulę Gbyl i mgr Iwonę Paligę.
Zapraszamy do następnego czytania!

Organizatorki i laureaci

13 października odbyła się w Ekonomiku akademia z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego skierowali do nauczycieli
wiele ciepłych słów, wyrazów uznania dla ich
codziennej pracy oraz wiele podziekowań za
cierpliwość, wyrozumiałość i... poczucie humoru.
Każdy z nauczycieli otrzymał kartkę z serdecznymi
życzeniami i zaproszenie na upieczone przez uczniów
wspaniałe ciasto (mniam, mniam).
Część artystyczną przygotowała klasa II a Technikum
z wychowawcą.Oficjalna część akademii

Wręczenie kwiatów Znana scenka kabaretowa

fot. E. Pawełczyk

fot. S. Delkowska
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