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„Miło ść to teatr”

 WALENTYNKOWA RANDKA W CIEMNO to przedstawienie, w którym 
John (Maciek SkręŜyna), przystojniak zza oceanu poszukuje dziewczyny, 
z którą pojedzie na wycieczkę. Do wyboru ma trzy kandydatki:  Stefania 

Sawania Piwonia, ale kazała się nazywać Petronela
 Anula Zrzędolubska (Anita Keller) i Ziuta (Alan Stanik). Nasza 

prowadząca (Magdalena Kubiak) zadawała pytania kandydatkom, a 
ostatecznie Johnny wybrał tę najpiękniejszą – Ziutę!!! 

Przedstawienie było zabawne, rozśmieszało do łez. Widownia pokochała Ziutę i 
domagała się bisów. Według czwartych klas było to najlepsze przedstawienie 
jakie kiedykolwiek widzieli. 

Klaudia Karasewicz i Julia Nowak
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Finał rozgrywek o Mistrzostwo Katowic szkół ponadgimnazjalnych w 
piłkę ręczną dziewcząt. Po zaciętych meczach w tym roku, systemem 
kaŜdy z kaŜdym, nasza druŜyna dziewcząt zajęła III miejsce. 
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20 marca 2018 r. dziesięcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w 
kolejnej edycji Klasówki powsta ńczej . Zadania w postaci pytań 
testowych, pracy z tekstem źródłowym i mapą, sprawdziły znajomość 
historii powstań śląskich. Niedługo dowiemy się, czy któremuś z 
uczestników konkursu udało się uzyskać wystarczającą ilość punktów, 
by reprezentować Ekonomika w drugim etapie

Dni Profilaktyki „Wol ę Ŝyć niŜ pić”
W  szkole 19 –23 marca odbyły się róŜnorodne zajęcia dotyczące profilaktyki 
uzaleŜnienia od alkoholu. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach 
prowadzonych przez terapeutę osób uzaleŜnionych i rodzin borykających się z 
problemem alkoholowym ze Śląskiego Centrum Profilaktyki w Chorzowie.
Klasy drugie wzięły udział w prelekcji dotyczącej skutków zaŜywania alkoholu przez 
młodych ludzi z perspektywy doświadczeń ratownika medycznego oraz szkoliły 
swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.
W klasach trzecich, uczennica naszej szkoły – Weronika Szostek, przygotowała 
prezentację dotycząca wpływu alkoholu na ciąŜę i moŜliwość urodzenia dziecka z 
zespołem F.A.S 
Wszystko to połączono z róŜnorodnymi informacjami umieszczonymi na drzwiach 
klas, dotyczącymi profilaktyki uzaleŜnień oraz bufetem zdrowej Ŝywności wraz z 
przepisami.
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Ulicami Wrocławia

26 marca 2018 r. klasa 3a hot pod opieką mgr Małgorzaty Hebdy i 
mgr Michała Szwestki pojechała do Wrocławia, by poznać 
średniowieczne dzieje stolicy Śląska. Zwiedzili Rynek z zabytkowym 
Ratuszem i przepięknymi kamienicami, Plac Solny, Ostrów Tumski, 
katedrę św. Jana Chrzciciela. Ponadto weszli na wieŜę katedry św. 
Marii Magdaleny, by z Mostka Pokutnic podziwiać panoramę miasta. 
Średniowieczny Wrocław miał swój urok i wiele ciekawych historii, jak 
choćby ta o wojnie piwnej, czy legenda o Bramie Kluskowej. 
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27 marca 2018 r. uczniowie klas pierwszych pod opieką mgr GraŜyny Pniok 
i mgr Michała Szwestki wzięli udział w warsztatach na temat podziemia 
niepodległościowego w Polsce, które poprowadził Tomasz Gonet z 
katowickiego oddziału IPN.

20 marca 2018 r. reprezentacja naszej szkoły - uczniowie: Maja 
Szymańska, Maksymilian Marszałek i Artur Olejniczak uczestniczyli w X 
Wiosennym Turnieju Szachowym. Łącznie wygrali 8 partii.

AKCJA "NIE PIJ Ę"

Dnia 23.03 br. w szkole odbyła się akcja "nie piję" która miała na celu pokazanie 
uczniom, jak bardzo alkohol szkodzi zdrowiu. Wielu uczniów wzięło czynny udział w 
wydarzeniu, przygotowując róŜnorodne prezentacje na temat chorób występujących 
po spoŜywaniu alkoholu, skutkach spoŜywania alkoholu w czasie ciąŜy, a takŜe 
zaburzeniach psychicznych wynikających ze spoŜywania alkoholu. Uczniowie trzecich 
klas sprzedawali sałatki zrobione przez nich. To co lubię w naszej szkole, to to, Ŝe 
skupia się na uświadamianiu.
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 śyczę Wam, aby zmartwychwstały Chrystus dawał Wam siły do 
pokonywania codziennych trudności - mówił do ubogich zgromadzonych w 
domu parafialnym przy kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach bp 
Adam Wodarczyk.

Błogosławiąc potrawy na stół wielkanocny odniósł się takŜe do hasła roku 
duszpasterskiego ,,jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" przypominając 
wszystkim zebranym, Ŝeby czerpali siły z Ducha, którym kaŜdy z nich 
został napełniony w sakramencie chrztu i bierzmowania. 

W spotkaniu wzięło udział kilkuset potrzebujących z całego miasta. 
Wielkanocny stół był bogato zastawiony. Oprócz wędlin znalazł się na nim 
takŜe ciepły Ŝurek oraz kilka słodkich upominków. KaŜdy z ubogich 
otrzymał takŜe obrazek z pasterskim błogosławieństwem. 

Śniadanie wielkanocne z ubogimi w katowickiej parafii św. Ap. Piotra i 
Pawła ma wieloletnią tradycję. Odbywa się w poranek niedzieli 
zmartwychwstania i gromadzi kilkuset ubogich z całych Katowic.
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PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Jest połowa kwietnia. Za niecały miesiąc dwudziestu wybranych uczniów klas trzecich 
wyjedzie na praktyki szkolne, które odbędą się w mieście Rimini we Włoszech, w 
okolicznych hotelach. Nasza szkoła organizuje takie praktyki od dobrych kilku lat, a 
Włochy zostały wybrane jako kraj docelowy ze względu na bezpieczeństwo, doskonale 
rozwinięty rynek turystyczny, hotele o wysokim standardzie oraz bogactwo kulturowe, 
liczne zabytki i atrakcje. Wszyscy jesteśmy niezwykle podekscytowani bowiem z 
pewnością będzie to dla nas okazja do zdobycia nowego doświadczenia w zawodzie, ale 
równieŜ niezapomniana przygoda. Mamy do wyboru housekeeping (dbanie o czystość i 
uŜytkowość pokoi hotelowych) lub kelnerstwo. Praca jako kelner jest bardziej 
wymagająca, z uwagi na większą liczbę obowiązków, natomiast osoby które wybrały 
housekeeping będą miały prawdopodobnie więcej czasu wolnego. Oprócz pracy w 
tygodniu, w weekendy będziemy zwiedzać najciekawsze miejsca we Włoszech takie jak 
Wenecja czy San Marino. Do wyjazdu zostaliśmy przygotowani psychicznie i kulturowo, 
a takŜe odbyliśmy wstępny kurs włoskiego. Projekt Erasmus+ zapewnia nam darmowy 
kurs angielskiego, na poziomie zaleŜnym od indywidualnych umiejętności. KaŜdy z nas 
zrobił test, po którym nasz poziom angielskiego został określony, więc teraz moŜemy 
jeszcze bardziej rozwijać swoje moŜliwości. Nauczyciele naszej szkoły, z którymi 
wyjedziemy są bardzo odpowiedzialni i zorganizowani, ale jednocześnie dają nam 
swobodę i często opowiadają nam o pobycie z praktycznej perspektywy i na podstawie 
własnych doświadczeń. Niestety wszyscy będziemy musieli wracać do naszych pokoi 
hotelowych o godzinie 22, jednak będziemy mogli spędzać wolny czas jak chcemy. 
Będziemy mieli zapewnione śniadania i kolacje w hotelu, w którym się zatrzymamy oraz 
dostaniemy tzw "kieszonkowe" na obiady, a restauracje oraz dania będziemy wybierać 
we własnym zakresie. Jako Ŝe Rimini jest miastem usytuowanym przy Adriatyku, 
będziemy mogli chodzić na plaŜę i relaksować się tam w czasie wolnym. Wszyscy się 
bardzo cieszymy na wyjazd i powoli zaczyna się u nas tzw "haul zakupowy", poniewaŜ 
potrzebujemy wielu oficjalnych ubrań. KaŜda dziewczyna zastanawia się jaki strój 
kąpielowy wybrać, a niektórych wyjazd motywuje nawet do ćwiczeń, aby na plaŜy móc 
pokazać się dumnie. Myślę Ŝe nauczymy się współpracy oraz wielu umiejętności 
praktycznych, a takŜe odpowiednich zachowań w konkretnych sytuacjach. Nie moŜemy 

się doczekać!


