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Drogi Czytelniku 

 Witamy w marcowym numerze naszej gazetki. Za oknem zawitała już 

wiosna, a co słychać w naszej szkole? Znamy już wyniki egzaminów 

zawodowych – w skrócie powiemy tylko tyle, że poszło śpiewająco. 22 marca 

mogliśmy widzieć biegających po szkole uczniów klas IV i jakże radośnie 

brzmiące „zadałem!”. Gratulujemy wszystkim tym, którym się udało.  

 Marzec upłynął pod hasłem m.in. projektów w ramach Tygodnia Promocji 

Zdrowia, Tygodnia Zawodów, Dnia Bezpiecznego Internetu, odbyliśmy kilka 

wycieczek przedmiotowych. 

 Przed nami Festiwal Nauki, przedstawienie charytatywne „Ożenek”  

Gogola, no i przede wszystkim wyczekiwane święta. Wszystkim już teraz 

życzymy zdrowych, radosnych, spędzonych  

w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych.  A potem ….. to już tylko MATURA !!            
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BO ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE !  

Zdrowie, dobra forma fizyczna i zadowolenie z samego siebie. Dzięki 

temu jest nam o wiele lepiej w życiu, ale niektórzy nie potrafią obrać 

odpowiedniej drogi, by zrealizować owe cele. Dlatego nasza szkoła po raz 

kolejny zorganizowała Tydzień Promocji Zdrowia. Pod wodzą p. prof. Katarzyny 

Hojdy i Agaty Bielicy uczniowie mogli brać udział w różnego rodzaju prelekcjach 

i zajęciach. Między innymi uczniowie klas pierwszych dowiedzieli się, czym jest 

wirusowe zapalenie wątroby, skąd się bierze i jaką należy stosować 

profilaktykę. Dzięki pracownicom Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej klasy 

pierwsze miały okazję przetestować narkogogle i alkogogle, aby następnie 

przejść w nich tor przeszkód. Uczniowie mogli również zbadać poziom 

dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Uczniowie klas drugich miały 

okazję uczestniczyć w warsztatach „ARS - czyli jak dbać o miłość?”. Podczas 

zajęć poznawali zagrożenia pochodzące z palenia papierosów oraz picia 

alkoholu. Zwieńczeniem Tygodnia Promocji Zdrowia był konkurs plastyczny 

„Zdrowy styl życia”. Laureatami zostali uczniowie klasy IIB  Urszula Gauza i Kuba 

Słowak. 

 



W dniu 4 marca klasa Ia oraz Ibc wzięły udział w programie 
profilaktycznym pt. „Podstępne WZW". Uczniowie zapoznali się z tematem 
poprzez pogadankę, dyskusję oraz obejrzenie filmów edukacyjnych i spotów 
reklamowych, zrealizowanych przy udziale Fundacji Gwiazda Nadziei. 

Z kolei klasy IIb oraz IIIb uczestniczyły w programie edukacyjnym pt. 
"ARS- czyli jak dbać o miłość". Program przeciwdziała uzależnieniu od alkoholu, 
tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Uczennica klasy IIIb Klaudia 
Kasprzyk przygotowała oraz przedstawiła prezentację multimedialną na temat 
wpływu alkoholu na organizm kobiety w czasie ciąży. Uczniowie obejrzeli film 
edukacyjny pt."FAS- wieczne dziecko" opowiadający o zaburzeniach 
rozwojowych dzieci, których matki w czasie ciąży piły alkohol. 

 
6 marca klasa IIc uczestniczyła w spotkaniu z dietetyczką "Naturhouse".  

Uczniowie zobaczyli prezentację multimedialną oraz uczestniczyli w wykładzie 
na ten temat faktów i mitów dotyczących odżywiania.  



Z kolei 8 marca szkołę odwiedziły Wolontariuszki z Chorzowskiego 
Stowarzyszenia Amazonek. W spotkaniu na temat profilaktyki raka piersi 
uczestniczyły klasy IIa oraz IIb  . Uczniowie zobaczyli film edukacyjny pokazujący 
prawidłowe samobadanie piersi oraz mieli okazje samodzielnie wyszukać guzki 
na profesjonalnych fantomach piersi. 

 

 

Wykład na temat zdrowego odżywiania 

i zdrowego odchudzania 

18 marca 2019 naszą szkołę odwiedziła p. Magdalena Gorzkowska – 

polska lekkoatletka, sprinterka, uczestniczka Letnich Igrzysk Olimpijskich w  

2012. W 2011 zdobyła srebro na mistrzostwach Europy juniorów, a rok później 

zajęła 20. miejsce w biegu na 100 metrów podczas mistrzostw Europy. Jest 

najmłodszą Polką, której udało się zdobyć najwyższą górę świata.  Obecnie 

pracuje jako dietetyczka . W klasach Ibc, IIb oraz IIc przeprowadziła wykład na 

temat zdrowego odżywiania się i zdrowego odchudzania.  



W ramach TPZ klasy I, II i IV wzięły udział w rozgrywkach sportowych. W 

siatkówce na poziomie klas pierwszych 1 miejsce zajęła klasa Ia, w klasach 

drugich – klasa IIb, w    czwartych – klasa IVa. Gratulujemy!   

Tydzień zawodów, czyli  

„Ekonomik zakręcony zawodowo”

W dniach 25 – 29 marca po raz pierwszy w naszej szkole odbył się 

Tydzień Zawodów, który zawierał bardzo obfity program wykładów i zajęć. 

Każdy znalazł coś dla siebie. Zajęcia odbywały się zarówno dla ekonomistów, 

logistyków, jak i turystów. Organizatorami byli nauczyciele przedmiotów 

zawodowych. 

Uczniowie klas I - IV brali udział w prelekcjach Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, warsztatach WSB, wykładach Powiatowego Urzędu Pracy, XXI 

Ogólnopolskich Targach Edukacyjnych, w zajęciach dotyczących m.in. 

przedsiębiorczości, rachunkowości i podatków w praktyce oraz obsługi 

programu „Płatnik”. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami OHP. 

Każdy, kto chciał mógł indywidualnie porozmawiać z doradcą zawodowym, czy 

zapoznać się z ofertami pracy wakacyjnej. Na chętnych czekał guiz ekonomiczny 

i konkurs plastyczny. 

Odbyły się też wycieczki przedmiotowe, m.in. wycieczka do oczyszczalni 

ścieków ChŚPWiK oraz na 25 Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOBalnie. 

 W ramach Tygodnia Zawodów odwiedzili nas nasi absolwenci Karolina 

Dewar i Michał Małota, aby opowiedzieć o tym, czym zajmują się zawodowo i 

podzielić się swoimi zainteresowaniami. 

To był intensywny tydzień, naprawdę wiele się działo i z całą pewnością 

można było zdobyć wiele informacji związanych z przyszłym zawodem naszych 

trzech specjalności.  

 

DZIAŁO SIĘ !!!  

Marzec obfitował w różnego rodzaju wydarzenia. !2.03 uczniowie klasy 

IIIc wzięli udział w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej. 

Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki. Podobnie jak czekamy na przepustkę do 



finału Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. 15.03 nasza wspaniała trojka 

z klasy IVa Oliwia Matusek, Sandra Osadnik i Patryk Świętek po dogrywce zajęli 

2 miejsce w etapie wojewódzkim.  

20.03 nasi uczniowie uczestniczyli w jednodniowej praktyce w różnych 

firmach w ramach Dnia Przedsiębiorczości.      

 Nie ma miesiąca, żeby młodzież naszej szkoły nie  brała udziału w 

wycieczkach przedmiotowych. W marcu odbyło się mi.in.  atrakcyjny wyjazd 

uczniów klas IIb i IIIb do Berlina na targi turystyczne ITB BERLIN 2019, których 

gospodarzem była w tym roku Malezja,wyjście klas Ia i IIa  w ramach Święta 

Liczby Pi na wydział matematyki UŚ oraz wycieczka do Klasztoru Sióstr 

Karmelitanek  w Sosnowcu na wystawę „W oczach młodych. Życie i śmierć w 

będzińskim getcie”.         Co 

roku nasz Ekonomik uczestniczy w akcji na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Jej 

organizatorem jest Polskie Centrum Programu Safer Internet. Tym razem 

zajęcia dla klas pierwszych i drugich przebiegały pod hasłem „Działajmy razem”.  

Młodzież została wprowadzona w tematykę dnia przez p. prof. Barbarę Kozerę, 

potem uczestniczyła w zajęciach z przedstawicielami Śląskiego Centrum 

Profilaktyki,  obejrzała filmy edukacyjne oraz reprezentanci klas wzięli udział w 

konkursie plastycznym. Zwyciężyły w nim uczennice klasy IIIc Wiola Gałaj i Ada 

Gąsiorek. 

 

LEKCJA HISTORII 
20 marca  grupa uczniów z klas I-IV przystąpiło do napisania " Klasówki 

powstańczej"- I etapu konkursu historycznego, który stanowi cykliczne 
przedsięwzięcie, wpisujące się w obchody kolejnych rocznic Powstań Śląskich. 

W związku z ogłoszonym przez Sejm RP roku 2019 Rokiem Powstań 
Śląskich, motywem tegorocznego konkursu jest ukazanie najistotniejszych 
zagadnień i wydarzeń I,II i III powstania śląskiego. 
  Organizatorami konkursu są : Muzeum Powstań Śląskich w 
Świętochłowicach, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Instytut Historii 
Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia " WOM" w 
Katowicach.   
  Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: panie prof. Justyna Dobrzyńska-
Pietrek oraz Joanna Czechowicz-Kwaśniewicz spośród 18 uczestników klasówki 
musi wyłonić jednego ucznia, który zdobędzie największą liczbę punktów i który 
być może zostanie zaproszony do udziału w II etapie konkursu. 



 Zatem - trzymamy kciuki!!!  

                                                   

 



„MAJ ZACZYNA SIĘ JUTRO…” 

Coraz bliżej premiera spektaklu charytatywnego, który już po 

raz drugi organizuje nasza szkoła. 

 Przypomnijmy, że jego pomysłodawcą jest Mateusz Chojnicki z 

klasy IIIc. Czekamy z niecierpliwością na to wydarzenie, które na 

pewno dostarczy wszystkim niezapomnianych wrażeń. Mateusz 

kandyduje w tym roku na stanowisko przewodniczącego szkoły. 

Głosowanie już 1 kwietnia – i to nie jest prima aprilis  

 

 

Przed nami również Dzień Otwarty szkoły. W sobotę 13 kwietnia 

czekamy na uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Tego dnia mamy okazję zaprezentować nasz słynny Ekonomik z jak 

najlepszej strony, oprowadzić przybyłych po salach i co najważniejsze 

- zachęcić ich na tyle, żeby we wrześniu powitać jako uczniów klas 

pierwszych. Przecież 26 kwietnia pożegnamy tegorocznych 

maturzystów… , ale o tym w następnym numerze gazetki  


