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Drogi Czytelniku 

Maj dobiegł końca, a więc teraz to już ostatnie chwile nauki w 

tym roku szkolnym. Oznacza to też, że jest to ostatni przedwakacyjny 

numer naszej szkolnej gazetki. 

Trzecie klasy wróciły z praktyk zawodowych, a maturzystów już 

dawno na co dzień nie ma wśród nas. Jakoś pusto i cicho w szkole bez 

nich. Mieliśmy okazję spotkać się z absolwentami na uroczystym 

wręczeniu świadectw ukończenia szkoły. Teraz pewnie odpoczywają 

po egzaminach.  

Tymczasem ja, Monika Kupczak, jako redaktor naczelna 

chciałam przede wszystkim podziękować. Piszę to już teraz jako 

absolwentka i jestem pewna, że z Ekonomikiem będę związana 

jeszcze przez długie lata. Dziękuję p. prof. Justynie Przybytek – tak 

naprawdę dziękuję za wszystko, bo współpraca z Panią to sama 

przyjemność. Dziękuje za zaufanie i powierzenie mi tego zadania. 

Dziękuję Wam, Drodzy Czytelnicy, za to, że czytaliście wszystkie 

numery i mam nadzieję, że będziecie czytać dalej. Pisałam do gazetki 

od początku drugiej klasy. Rok temu przejęłam pałeczkę redaktor 

naczelnej po Sandrze Fulczyk, a teraz to ja przekazuję ją następnym 

osobom. Pisanie dla Was to było wspaniałe doświadczenie. 

Zdecydowanie będzie mi tego  brakowało. Życzę Wam - uczniom, aby 

wasz czas nauki w tej szkole był tak samo dobry jak mój. No i udanych 

wakacji, bo to już za chwilkę.  

Stopka redakcyjna: 

Monika Kupczak 

Magdalena Malon 

Wiktoria Zioło 

Gazetka CKZiU w Chorzowie 



MAJ  ZACZYNA  SIĘ  JUTRO… 

Po kilku miesiącach przygotowań, niezliczonych prób wreszcie 

doczekaliśmy się efektu – 4 kwietnia mogliśmy uczestniczyć w II edycji 

projektu uczniów CKZiU „Maj zaczyna się jutro”. Przypomnijmy, że jest 

to akcja mająca  cel charytatywny. W tym roku mieliśmy niebywałą 

przyjemność zobaczyć spektakl N. Gogola „Ożenek”. W role postaci 

sztuki wcielili się uczniowie naszej szkoły oraz…. nauczyciele!   
A mianowicie, p. prof. Barbara Marzec i Justyna Dobrzyńska – Pietrek. Owacjom 

na stojąco nie było końca. Widzowie, w tym przedstawiciele władz miasta i 

sponsorzy, bawili się wybornie. Ale najważniejsze, że zebraliśmy imponującą 

kwotę 6000 zł! Organizatorzy akcji Mateusz Chojnicki i Kuba Kmiecik przekazali 

pieniądze Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej w Chorzowie  

p. Barbarze Kopczyńskiej.  

DZIEŃ  OTWARTY  SZKOŁY 

13 kwietnia w sobotę gościliśmy w naszej szkole uczniów ostatnich klas 

gimnazjum oraz szkół podstawowych. Nierzadko pojawiali się ze swoimi 

rodzicami, rodzeństwem albo, co bardzo cieszyło, z bliskimi, którzy ukończyli 

Ekonomik. Nasi uczniowie oprowadzali wszystkich po wyznaczonych salach, w 

wielu z nich nauczyciele dysponowali fachową wiedzą na temat edukacji w 

CKZiU. Było gwarno i wesoło. Mamy nadzieję, że część z tych, którzy nas 

odwiedzili powitamy w klasach pierwszych we wrześniu. 

A K T U A L N O Ś C I 

Kwiecień i maj to miesiące, w których uczniowie przygotowują się do 

praktyk zawodowych oraz gorączkowo już do matury. Jednak i tym czasie 

możemy odnotować udział młodzieży w wycieczkach przedmiotowych, 

prelekcjach i warsztatach. I tak klasy 2a, 3a i 3b pojechały na wycieczkę do 

Bronowic i Krakowa. Uczniowie mieli okazję zwiedzić Muzeum Rydlówkę, Jamę 

Michalika oraz Muzeum Anatomii.  



Natomiast uczniowie klas czwartych, jak co roku, udali się do 

Częstochowy w intencji dobrze zdanej matury  

Klasy drugie miały okazję uczestniczyć w prelekcji przedstawiciela 

Państwowego Urzędu Pracy na temat zakładania i prowadzenia własnej 

działalności.  

Koniec maja przyniósł możliwość wzięcia udziału uczniom w wyborach do 

Europarlamentu „Młodzi głosują”… czym skorupka za młodu….  

DO  ZOBACZENIA  W  DOROSŁYM  ŻYCIU… 

24 maja odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów CKZiU oraz 

Liceum dla Dorosłych. Możemy się pochwalić aż 17 świadectwami z 

wyróżnieniem! Wielu absolwentów osiągnęło średnią powyżej 5,0. Najlepszym 

okazał się Patryk Świętek, który od pierwszej klasy brał udział w różnych 

przedmiotowych konkursach zajmując najwyższe miejsca w regionie i w kraju.  

Słowa pani dyr Moniki Upławy, oprawa muzyczna, wspomnienia i 

podziękowania sprawiły, że nastrój udzielił się wszystkim zgromadzonym w auli, 

nie tylko absolwentom. Trzeba dodać, że w tym roku wyjątkowo byli oni już po 

pisemnych i ustnych egzaminach maturalnych. A więc już szczęśliwi, 

spokojniejsi…  4 lipca okaże się jak zaliczyli maturę pisemną. Trzymamy kciuki!  

TO  JUŻ  JEST  PRAWIE  KONIEC… 

Do końcowej klasyfikacji pozostało naprawdę niewiele dni. Uczniowie 

klas 3 spróbują jeszcze powalczyć o wyższe oceny po powrocie z praktyk. W tym 

roku szkolnym wyjątkowo wcześnie kończymy zajęcia, bo 19 czerwca.  

W związku z tym, że to ostatni numer przed wakacjami pragniemy 

podziękować za współpracę z gazetką p. prof. Katarzynie Hojdzie oraz Justynie 

Dobrzyńskiej – Pietrek. 

 

 

 



Dzień Języków Obcych  

W ostatni czwartek maja w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Języków 

Obcych. Z tej okazji szkolny teatr "Siódmy Kałamarz" pod opieką p. prof. Ireny 

Niemczykowskiej wystawił w auli nietypową bajkę. "Królewna Śnieżka" tym 

razem  nie była przedstawieniem standardowym, ponieważ dialogi oraz 

wypowiedzi narratora były mieszaniną języka polskiego, angielskiego, 

niemieckiego oraz francuskiego. Na początku było to wyzwaniem dla niektórych 

aktorów, ale ostatecznie wszystko się udało, czego dowodem były gromkie 

brawa uczniów oraz nauczycieli. Dodatkowo ów występ był swego rodzaju 

chrztem bojowym dla nowych członków teatru szkolnego, którymi zostali 

uczniowie klas pierwszych i drugich. W imieniu redakcji życzymy powodzenia i 

podobnych, a nawet i większych sukcesów :) 

 

Dyrekcji, wszystkim nauczycielom, 

pracownikom szkoły oraz uczniom życzymy 

zasłużonego, wakacyjnego odpoczynku! Do 

zobaczenia we wrześniu! 


