
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 2019 

Bez znieczulenia 
 



DRODZY   CZYTELNICY  

Witamy w jesiennym numerze naszej szkolnej gazetki. Mija 

kolejny miesiąc pierwszego semestru. Wiele się dzieje zarówno w 

sferze nauki, jak i rozrywki. Uczniowie uczestniczą w konkursach, 

olimpiadach (o czym dalej w numerze), warsztatach np. w „Design 

thinking – Projektanci innowacji”, wycieczkach przedmiotowych m.in. 

w ramach projektu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, do 

Muzeum Powstań Śląskich. Klasy czwarte uczestniczą w próbnych 

egzaminach i powoli kończą semestr. Ani się nie obejrzymy, a 

zaczniemy stroić sale lekcyjne na przyjście Mikołaja  
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„WOLNOŚĆ  -  TO  TA  NAJJAŚNIEJSZA  Z  GWIAZD” 

Jak co roku społeczność naszej szkoły włączyła się w obchody 

Święta Odzyskania Niepodległości. Już w piątek 8 listopada uczennice 

klasy 3b i 3c wzięły udział w biegu niepodległościowym. Natomiast  

12 listopada uczestniczyliśmy w uroczystej akademii poświęconej 

naszej historii, drodze, jaką musieli pokonać Polacy, aby odzyskać 

upragnioną wolność. To ważne , żeby przekazywać z pokolenia na 

pokolenie jaka to wartość, jak należy jej strzec i pamiętać o 

przeszłości. Reżyserką spektaklu była p. prof. Justyna Dobrzyńska – 

Pietrek. Spektaklu, bo program artystyczny łączył w sobie obraz, 

dźwięk, animację i słowa. Jego artystami byli głównie debiutanci – 

uczniowie klas 1 i 2. Było naprawdę wzruszająco, poruszająco i 

refleksyjnie. 

 

  



A K T U A L N O Ś C I 

Za nami IV Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego. Jego 

gospodarzami  był nasz Ekonomik oraz ZSB. W obu szkołach w dniach 

17 – 19 października zorganizowano stanowiska dla odwiedzających 

Forum uczniów. Przygotowano różnego typu prezentacje, wykłady 

oraz zajęcia dla… być może naszych przyszłych pierwszoklasistów  

 

Mamy na koncie kolejne sukcesy sportowe! Roksana 

Kuchcińska, Patrycja Krzymowska z kl. 3a i Natalia Rabenda z 1a4 

zajęły II miejsce w Mistrzostwach Chorzowa Szkół 

Ponadpodstawowych w Badmintonie Juniorów. Tego samego 

dokonała reprezentacja chłopców: Tomek Wesołowski z kl.2a i Oskar 

Skrzypek z 1b5. Gratulujemy!  

W każdym numerze gazetki wspominamy również o 

osiągnięciach przedmiotowych. Sześciu uczniów wzięło udział w 

XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. 5 grudnia zostaną 

ogłoszone nazwiska zakwalifikowanych do II etapu 10.01.2020r. 

Natomiast Magdalena Mańka, Roksana Surgucka, Roksana 

Kuchcińska i Patryk Głuszkowski reprezentowali szkołę w V Edycji 

Olimpiady z Rachunkowości „Zostań rachmistrzem”.  

Również Roksana Kuchcińska uczestniczyła w etapie 

regionalnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – 

Menadżerskich. Finaliści są zwolnieni z pisemnej części egzaminu 

zawodowego. W minionych latach cieszyliśmy się sukcesami naszych 

już absolwentów, zatem trzymamy kciuki za Roksanę. 

Za nami próbne egzaminy zawodowe, a przed nami tydzień 

matur próbnych z OPERONEM z języka polskiego 19.11, matematyki 



20.11, języka angielskiego 21.11 oraz poziomu rozszerzenia 22.11.   

To pierwsze próbne podejście uczniów klas czwartych  do egzaminu 

maturalnego.  

Przy okazji przypominamy, że dla tegorocznych maturzystów                  

I semestr kończy się w połowie grudnia, wtedy też pożegnają się z 

przedmiotami zawodowymi  Po zmianie planu od 16.12 przybędzie 

im za to przedmiotów ogólnych. A więc… witaj kochana królowo nauk 

matematyko!  

Grudzień to nie tylko gorący czas dla maturzystów. Dla klas trzecich 

rozpoczyna się rekrutacja na praktykę w Niemczech. Tylko 16 uczniów 

z klas 3a, 3b, 3c po kilkumiesięcznych przygotowaniach pojedzie w 

maju do Berlina. 

 

Dzień Edukacji Narodowej & Dziesięciolecie 

szkolnego teatru „Siódmy Kałamarz” 

Często są przez nas nierozumiani, równie często narzekamy na 

nich na szkolnych korytarzach. Niektórzy są całkiem przyjaźni, przy 

innych jednak czujemy ogromny stres i boimy się nawet wejść na 

lekcję. Jednak w istocie są to wspaniali ludzie, którzy chcą się z nami 

podzielić swoją wiedzą. Nauczyciele, bo o nich mowa, robią dla nas 

naprawdę sporo, począwszy od uczenia nas…  po znoszenie naszego 

marudzenia. Właśnie im jest poświęcony ten specjalny dzień 

potocznie zwany Dniem Nauczyciela. W tym roku owo święto zbiegło 

się w czasie z jubileuszem dziesięciolecia szkolnego teatru „Siódmy 

Kałamarz” prowadzonego przez p. prof. Irenę  Niemczykowską. 

Podczas akademii, która odbyła się 11 października, na scenie 

pojawiły się postacie, które w ostatnich dziesięciu latach wystąpiły na 

scenie Ekonomika. Byli to zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oraz 



absolwenci. Aby przypomnieć wszystko, co miało miejsce podczas 

dotychczasowej działalności teatru powstała prezentacja pokazująca 

fragmenty przedstawień, wpadki z prób bądź zza kamery oraz ranking 

osób, które najbardziej były zaangażowane w działalność teatru.  

Najwięcej razy na scenie pojawiał się nasz absolwent Piotr Nowrot,  

na drugim miejscu uplasował się p. Ryszard Zawadzki, na trzecim      

p. Agata  Bielica. Życzymy teatrowi wielu następnych spektakularnych 

przedstawień oraz mnóstwa pomysłów i wytrwałości reżyserce!!! 

 

 


