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Minęła Studniówka...
O wielu imprezach, nawet tych do-

brych, często się zapomina. Zdarza się,  
że po latach trudno odróżnić jedną od 
drugiej. Natomiast Studniówka to wyda-
rzenie szczególne, o którym pamiętamy 
zazwyczaj bardzo długo. W polskiej tra-
dycji to jedna z symbolicznych przepustek 
w dorosłość. 

Dlatego Zacne Collegium Klas 
Czwartych  Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych staropolskiej tradycji zadość czy-
niąc na 100 dni przed maturą 04.02.2017 
o godz.20 w Sali Bankietowej „Złote 
Arkady” Bal Studniówkowy urządzi-
ło. Na dworze, bądź co bądź ziąb ( luty 
nigdy nie rozpieszcza pogodowo), jed-
nak nasze  rozgrzane serca  nie zważały  
na niską temperaturę. Uroczysty bal  
rozpoczął się pięknym przemówieniem  
p.dyr. M. Kołodziejskiej , a następnie my 
–uczniowie, mieliśmy okazję podziękować 
szanownemu Gronu Pedagogicznemu  
i wszystkim pracownikom szko-
ły za wkład włożony w naszą edu-
kację i wychowanie. Kiedy Pani Dy-
rektor wypowiedziała magiczne 
słowa: „Poloneza czas zacząć”, na salę  
w rytm tego tańca dostojnym krokiem 
wkroczyli uczniowie. Do tej wyjątkowej 
chwili przygotowały nas panie Iwona Ba-
rańska i Karolina Jabłońska, które poświę-
ciły nam mnóstwo czasu i  serca, abyśmy 
wypadli pięknie tańcząc poloneza.

Całą „Studniówkę” zachęcał nas do 
wspólnej zabawy DJ DEEL, który świet-
nie sprawdza się w tego typu imprezach, 
dobierając różnorodną muzykę, trafiał  
w gusty każdego z nas. Jednak, jak mówi 
staropolskie porzekadło, „wszystko  
co dobre, szybko się kończy”, tak i było  
z naszym balem, na który przecież tak 
długo czekaliśmy. 

Szybko nastał  ranek i Studniówka  
przeszła do historii, jednak  pozostanie  
w naszej pamięci na zawsze i będziemy 
do niej wracać po latach, przeglądając pa-
miątkowe fotografie. 

Wszystkim Maturzystom życzę poła-
mania piór na maturze. Pozdrawiam.

J. Kanafa kl. IV B

Klasa IV A, wych. pani Agnieszka Kuligowska

Klasa IV B, wych. pani Magdalena Amrozik

Klasa IV C, wych. pani Anna Sukiennik-Drożdż

Klasa IV D, wych. pani Małgorzata Skalik
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Fotogaleria
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Być raperem xD 
- wywiad z panem Arturem Auguścikiem

Wiktoria: Na codzień uczy Pan nas języ-
ka angielskiego, ale uczniowie znają Pana 
jako świetnego rapera. To nietypowe hob-
by jak na nauczyciela. Proszę nam o tym 
troszkę opowiedzieć. 
Pan Artur: Początki mojego hobby to od-
ległe czasy sięgające szkoły podstawowej. 
Zaczęło się jak u wszystkich - po prostu 
od słuchania rapu. Szybko przyszedł po-
mysł,  żeby zacząć coś robić samodzielnie, 
ale te pierwsze próby były bardzo  ama-
torskie. Zacząłem czytać na ten temat  
i dowiadywać się różnych rzeczy.  Próbo-
wałem coś tam swojego robić, szlifować 
warsztat.  Niestety, teraz  nie  bardzo mam 
czas, żeby to kontynuować.
Aleksandra: Nie wolałby Pan tego robić 
zawodowo?
Pan Artur: Myślałem o tym kiedyś, ale 
bycie zawodowym muzykiem czy artystą,  
występowanie zawodowo na scenie to jest 
naprawdę duża rzecz, trzeba się   przebić, 
a to nie jest wcale takie łatwe.

Wiktoria: A teksty Pana piosenek zazwy-
czaj o czym opowiadają?
Pan Artur:  O najprostszych rzeczach, 
czasami to jest tylko  dobór słów, które 
się rymują.

Aleksandra: A próbował Pan pisać  
po angielsku, skoro Pan sam uczy tego  
języka?
Pan Artur: Próbowałem czasami coś tam 
sobie w głowie ułożyć po angielsku, nawet 
raz mi się udało jakiś fragment tekstu po 
angielsku napisać. Gdzieś tam na kartce 
jest i czeka na lepsze czasy. Teraz myślę, 
żeby odejść od rapu, zacząć robić  muzykę 
elektroniczną.
Wiktoria: Dlaczego akurat taką?
Pan Artur: Chyba mi się trochę forma 
znudziła,  samo robienie bitów rapowych  
trochę zamyka człowieka. Oczywiście 
nie odchodzę od tego zupełnie,  ponie-
waż Freestyle to jest zawsze coś, co tkwi   
w mojej  głowie  i w każdej chwili to mogę 
uruchomić.
Wiktoria: Jeżeli chodzi o Freestyle to  
występował Pan na jakichś większych sce-
nach?
Pan Artur:  Tak,  dwa lata temu u nas  
w klubie Belfast.
Aleksandra: A jak to jest, Pan sobie  
siada i pisze tekst, czy po prostu ma Pan 
go przez jakiś czas w głowie, a potem 
przelewa pomysł na papier?
Pan Artur: Najczęściej jest tak, że gdzieś 
tam w wolnej chwili staram się coś wymy-
ślić i zapamiętać i dopiero wtedy przelać 
na papier. 
Wiktoria: A podczas „Dni Otwartych”  
w naszej szkole to Pan rapował  ,,z gło-
wy’’?
Pan Artur: Tak, to wszystko leciało  
z głowy, to był prawdziwy, spontaniczny  
Freestyle. 
Aleksandra: Czyli zamierza Pan to  kon-
tynuować? 
Pan Artur: Chcę to kontynuować  
i myślę nad robieniem takich akcji, jakie robi 
mój znajomy z Częstochowy. Wyjść z tym  
na miasto, usiąść na ławce, odpalić bit  
i  freestylować tak po prostu z głowy.  
Coś takiego mi się marzy.
Wiktoria: Dla Pana jest to tylko pasja?
Pan Artur: Tak, to jest odpoczynek,  
forma relaksu, sposób na spędzenie wol-
nego czasu.
Wiktoria: Myślał Pan o tym, aby do tego 
„wciągnąć” innych?
Pan Artur: Ja w ogóle staram się nakła-
niać ludzi do słuchania dobrej muzyki, 
między innymi dlatego propaguję ją przez 

nasz szkolny radiowęzeł. Jest w szkole 
paru uczniów, którzy pytali mnie jak za-
cząć.
Wiktoria: I co Pan im odpowiedział?
Pan Artur: Odpowiedziałem im, żeby 
dużo trenowali i czytali. Zwłaszcza ksią-
żek. Czytanie książek wzbogaca słow-
nictwo, a więc  jak  ktoś chce rapować,  
to książki na pewno mu w tym pomogą.
Aleksandra: Wiemy z opinii wielu 
uczniów Ekonomika, że to co Pan rapuje 
podoba się młodzieży i pewnie znajdą-
się wśród nich naślaowcy. Życzymy Panu 
sukcesów.Bardzo dziękujemy za udzielnie 
nam wywiadu. 

Z panem Arturem Auguścikiem rozma-
wiały A. Staniszewska i W. Prudło kl, IID
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Nasze pasje

Mam na imię Krystian, moją pasją jest zabytkowa motoryza-
cja. Interesuję się nią od wielu lat. Moim pierwszym motorem była 
motorynka, zacząłem na niej jeździć w wieku 8 lat. Od tamtej pory 
bardzo polubiłem klasyczne pojazdy, ponieważ różnią się one od 
nowoczesnych motocykli tym, że mają ponadczasowy wygląd  
i wiele z nich ma wyjątkową historię. 

Większość czasu poświęcam na pracę przy moich klasykach, 
ponieważ często są one w kiepskim stanie, a ja po wielu latach 
postoju  doprowadzam je do stanu idealnego. Jest to zajęcie cza-
sochłonne, wymagające dużego nakładu finansowego oraz dużej 
wiedzy na ten temat, ponieważ remontując taki motocykl lub sa-
mochód wszystkie części powinny być oryginalne. Zdobycie  sta-
rych  motocykli, samochodów i części do nich zajmuje mi wiele 
czasu,  niektóre z nich są bardzo unikatowe. 

Moje hobby jest niecodzienne i nie każdy je rozumie, ale 
daje mi wiele satysfakcji. Obecnie posiadam kilka zabytkowych 
samochodów (m.in. syrenę, dwa fiaty 126p,fiata 850) i motocy-
kli, takich jak wfm, wsk czy shl oraz wiele innych. Jeśli Ty lub 
ktoś z twojej rodziny posiada taki motocykl - odezwij się do mnie,  
a może założymy wspólnie klub pasjonatów pojazdów mecha-
nicznych w stylu retro.

K. Czaja, kl III E

Nazywam się Damian. Na gitarze zacząłem grać w 2014 
roku, miesiąc przed ukończeniem 14 lat. Od zawsze interesowa-
łem się muzyką, od dziecka grywałem na keyboardzie. 

W świat rocka i metalu wciągnęła mnie piosenka „Nothing 
Else Matters” zespołu Metallica oraz wiele starych płyt, które 
miałem w domu. Zacząłem od gitary klasycznej. Uczyłem się 
podstawowych akordów oraz czytania zapisu nazywanego tabu-
laturą, lecz czułem że to nie jest to, wolę coś mocniejszego...

Kupiłem więc gitarę elektryczną a następnie wzmacniacz. 
Dopiero wtedy zrozumiałem, czego chcę i co będę grał. Następ-
nie kupiłem kolejną, lepszą gitarę, kilka nowych  wzmacniaczy, 
aż wreszcie we wrześniu ubiegłego roku nabyłem klasykę roc-
kowego brzmienia, a mianowicie wzmacniacz Marshall z 1999 
roku produkcji angielskiej. Moimi muzycznymi inspiracjami są 
: Eric Clapton, David Gilmour, BB King, Jaco Pastorius, Gary 
Moore, John Mayer, James Hetfield oraz zespoły: Pink Floyd, 
Status Quo, Scorpions, Saxon, Metallica, Megadeth, Mastodon, 
Disturbed. W graniu akustycznym inspiruję się John’em Cash’em 
oraz Joe Bonamassą. Wolę raczej sprzęt retro i vintage, a kiedyś 
chciałbym mieć kolekcję gitar.kom

D. Ozga, kl. I E
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Kącik czytelniczy

Jeżeli tylko znajdę chwilę wolnego 
czasu,   czytam książki. Preferowane  prze-
ze mnie gatunki to powieści przygodowe, 
kryminały i fantasy. Potrafią one zapewnić 
odpowiednią dawkę emocji. Czytałam ich 
sporo i nie potrafię wybrać swojej ulubio-

nej, więc postanowiłam przedstawić wam 
krótko moją ostatnią lekturę.  

Jest to powieść Clive’a  Cusslera - 
jednego z najpopularniejszych autorów  
w ostatnich  latach. Na każdą jego powieść 
fani czekają z niecierpliwością. Zdobywa 
on czytelników w każdym wieku.  Książ-
ka nosi tytuł  „Afera Śródziemnomor-
ska”. Przedstawia sytuację bazy lotniczej  
Stanów Zjednoczonych na greckiej wy-
spie Thasos. Zostaje ona zaatakowana 
przez tajemniczy  samolot pochodzący  
z czasów I wojny światowej. Dirk Pitt 
wraz ze swoim przyjacielem Alem Gior-
dino przelatując nieopodal odbierają we-
zwanie o pomoc. Nie wiedzą, że zostaną 
wciągnięci w spisek sięgający  czasów 
Trzeciej Rzeszy. 

Akcja dość szybko się rozwija  
co sprawia, że czytanie nie jest nudne. 
Zawiera sporo zabawnych dialogów,  
ale też i odrobinę tajemnicy. Rozwiąza-
nie  jest zawsze niespodziewane. Wyda-
je nam się, że znamy odpowiedź, jednak 
autor zaskakuje nas swoimi pomysłami.  

Czy powstanie w naszej szkole koło filmowe?
W dniach 24-

29 marca 2017 r.   
w naszej szkole 
przeprowadzono 
ankietę, która mia-
ła na celu poka-
zać, jak duże jest 
wśród uczniów 
naszej szkoły za-

interesowanie filmem oraz czy warto by-
łoby zorganizować koło filmowe. Wzięło 
w niej udział 140 osób.  Głosowanie nie 
było przymusowe, ponieważ ankieta zo-
stała rozpowszechniona na portalach spo-
łecznościowych. Największą aktywnością 
wykazały się klasy trzecie- ankietę wypeł-
niło 37,4%.uczniów.  

Okazało się, że blisko połowa uczniów 
ogląda w swoich domach filmy częściej 
niż raz w tygodniu, a 34% częściej niż raz  
w miesiącu. Największą popularnością cie-
szą się dwa skrajne gatunki- komedie oraz 
horrory, jednak nie brakuje  wśród nas tak-
że osób fascynujących się bollywood czy 
anime. 84% ankietowanych lubi dzielić się 
swoją opinią po obejrzeniu seansu, znaj-
dą się też tacy, którzy recenzują obejrza-
ne produkcje na różnego rodzaju forach 

internetowych. 80% uczniów twierdzi,  
że filmy są w stanie przygotować ich do 
matury, a 92% chciałoby oglądać i dzielić 
się własną opinią wspólnie z osobą, która 
pomogłaby w omówieniu danego filmu 
pod kątem matury. W końcu na pytanie 
„Czy chciałbyś/chciałabyś, aby w naszej 
szkole powstało koło filmowe, na któ-
rym będzie można oglądać filmy wspól-
nie wybierane przez uczniów, a potem 
omawiać je razem z nauczycielem?” tylko  
8 osób odpowiedziało nie, większość jest 
za utworzeniem koła filmowego, a część 
nie jest pewna. 

Wnioski nasuwają się same. Ucznio-
wie naszej szkoły bardzo dobrze zdają 
sobie sprawę z tego, jak bardzo sztuka 
filmowa przydaje się na maturze i wy-
rażają chęć uczestnictwa w zajęciach  
dodatkowych polegających na wspólnym 
oglądaniu i omawianiu filmów pod kątem  
matury. Mamy nadzieję, że dzięki wspól-
nym wysiłkom i pomocy nauczycieli 
nasz plan się powiedzie i w Ekonomiku  
powstanie  Szkolne Koło Filmowe.

K. Soska, kl. III C

Powieść nie jest pisana trudnym języ-
kiem, nie trzeba więc przedzierać się 
przez gąszcz słów dla nas niezrozumia-
łych. Czarne charaktery w tej powieści 
potrafią dodać odrobinę dreszczyku, 
gdyż należą do osób bezkompromiso-
wych i chcą osiągnąć swój cel za wszel-
ką cenę.    Wszystko to składa się  
na przeżywanie tej niecodziennej przygo-
dy razem z bohaterami. Oczami naszej 
wyobraźni widzimy osoby, miejsca, prze-
bieg fabuły. 

Chciałabym polecić ją tym, któ-
rzy chcą dostarczyć sobie wrażeń  nie  
odczuwanych na co dzień oraz zaprosić 
na dawkę dobrego humoru zapewnio-
nego przez bohaterów.  Dirk Pitt został 
powołany do życia w „Wirze Pacyfiku”. 
Znam już kilka  książek tego autora  
i muszę przyznać, że kiedy je czytam, nie 
potrafię się od nich oderwać.  Jeśli będzie 
taka możliwość, z pewnością sięgnę po 
kolejne jego historie.

R. Klimczyk, kl. II E  

Indywidualne Biegi Przełajowe:  
- Witaszczyk P. kl I D - I miejsce na  
poziomie powiatu
- Witaszczyk P. - IV miejsce na pozio-
mie województwa
Powiatowe Zawody w Tenisie 
Stołowym: - III miejsce dziewcząt  
(Gągorowska K., Łągiewka W., Ociepa 
M., Szydziak J.)
- II miejsce chłopców (Molka B.,  
Pawłowski H., Marczak G.); na pozio-
mie województwa -  VI miejsce
Powiatowe Zawody w Piłce Nożnej 
Dziewcząt: - I miejce (Kardacz M., 
Leszcz M., Leszcz A., Kukukska A., 
Ociepa E., Janik K., Leszczyńska K., 
Margas E., Loręcka W.)
Bieg na Orientację: - I miejsce (Wa-
loch A., Moliński J., Rossa H.)

Przygotowaniem młodzieży zajmowali 
się nauczyciele wf  oraz edb.

Redakcja

Nasze osiągnięcia 
sportowe
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W dniach 20-25 marca 2017 r. ucznio-
wie naszej szkoły wyjechali na Zieloną Szko-
łę do Zakopanego. 

Klasa II A zajęła II miejsce w ogólno-
polskim konkursie Alma Mater II i w ramach 
wygranej mieli zorganizowaną wycieczkę 
z 35% zniżką. Wraz z klasą IIA pojechali 
uczniowie klas I A, I B, I C oraz IE pod opie-
ką katechety Tadeusza Dyrcza, Zbigniewa 
Wróblewskiego i Artura Auguścika. W pierw-

szym dniu szczęśliwe dotarliśmy na miejsce.  
Po rozpakowaniu się i  obiadokolacji udali-
śmy się na słynne Krupówki. Drugi dzień 
był już nieco aktywniejszy. Po śniadaniu wy-
ruszyliśmy wraz z naszym przewodnikiem 
na wycieczkę po Tatrzańskim Parku Naro-
dowym. W niektórych miejscach na ścież-
kach leżał jeszcze śnieg. Podziwialiśmy tam 
piękne krajobrazy. W kolejnym dniu odwie-
dziliśmy Muzeum Tatrzańskie, Sanktuarium 

Fatimskie na Krzeptówkach oraz Stary 
Cmentarz przy ul. Kościeliskiej. Po obia-
dokolacji mieliśmy spotkanie z Taternikiem 
TOPR na temat bezpiecznego zachowania 
w górach oraz poznaniu tradycji góralskich. 
W czwartek udaliśmy się pieszo na Guba-
łówkę. Po powrocie chwilę odpoczęliśmy i 
poszliśmy na obiad, a następnie na wyciecz-
kę pod skocznię. W piątek wyruszyliśmy nad 
Morskie Oko. Długiej i męczącej podróży 
niestety nie sprzyjała zbytnio pogoda. 

Po ponad 3 godzinach dotarliśmy na 
miejsce, gdzie ujrzeliśmy zamarznięte jezio-
ro oraz dużo śniegu. Po powrocie do hotelu 
dla chętnych było wyjście do kina na film 
pt. ,,Azyl”. W ostatnim dniu po śniadaniu 
szybko spakowaliśmy się i poszliśmy na 
Krupówki kupić pamiątki. Około południa 
wsiedliśmy ze smutkiem do autobusu, by 
wrócić do domu. 

Uczniowie są zadowoleni z wyjazdu  
i bez wahania pojechaliby po raz drugi. 

Z. Szopa, kl. II A

Zielona szkoła – Zakopane

Pocztówka z Włoch
Po raz pierwszy w tym roku szkol-

nym  ZSE rozpoczął realizację projektu 
unijnego „Mobilność kluczem do sukce-
su”. Szkoła otrzymała na jego realizację 
ponad 197 tyś euro i jest to najwyższa  
w województwie dotacja przyznana pla-
cówce edukacyjnej w ramach programu 
Erasmus+ w konkursie 2016. W projekcie 
weźmie udział ponad 80 uczniów szkoły 
i jest on skierowany do wszystkich zawo-
dów oferowanych przez „Ekonomik”.  
W ramach projektu odbędą się cztery 
wyjazdy na staże zagraniczne do Włoch  
i Francji. 

Uczniowe naszej szkoły z klas III A, III 
B i III C wraz z opiekunami,  p. M.Sommerfed  
i p. M. Geniusz - Starostką, kształcący się 
zawodzie technik ekonomista,   rozpoczę-
li właśnie praktykę zawodową we Wło-
szech. 2.04.2017r. wylądowali na lotnisku 
w Bolonii, gdzie czekał na nich autobus 
do Rimini. Do hotelu Bengasi  dotarli 
około 1-ej w nocy. 

Następnego dnia rano udali się na 
zwiedzanie miasta, tego dnia odbyło się 
również spotkanie organizacyjne z przed-
stawicielką organizacji goszczącej. 

Uczniowie dowiedzieli się jak poru-

szać się środkami komunikacji miejskiej, 
jak zorganizowany będzie pobyt i praca w 
przedsiębiorstwach włoskich. Nasi kole-
dzy pracują w różnych przedsiębiorstwach 
w działach administracyjno- 
księgowych. W codziennej 
pracy posługują się językiem 
angielskim i próbują nawiązy-
wać konwersacje po włosku. 
W czasie wolnym zwiedzają 
miasto i odpoczywają na plaży, 
podziwiając Adriatyk.  

Uczniowie są zachwyceni 
włoskimi widokami, smacznym 
jedzeniem oraz piękną pogodą. 
Podczas pobtyu odbędzie się 

wycieczka do Wenecji, która będzie umi-
leniem  praktyk naszych kolegów. 

K. Saternus, kl. III F
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Ekonomik z wizytą w stolicy
Stało się już tradycją, że uczniowie 

naszej szkoły w ramach lekcji wiedzy  
o społeczeństwie odwiedzają Sejm RP 
oraz Telewizję Polską w Warszawie.  
Tu zawsze można coś ciekawego zobaczyć  
i dowiedzieć się na temat funkcjonowania 
tych ważnych instytucji. 

,, Nie ukrywam, że zawsze byłam  
ciekawa jak wygląda telewizja ,, od kuch-
ni” i bardzo cieszę się, że mogłam na-
ocznie skonfrontować moje wyobrażenie  
z tym, co na co dzień widzimy na szkla-

Ekonomik w finale polsko - litewskiego konkursu 
matematycznego

Organizatorem konkursu matema-
tycznego EUKLIDES jest Stowarzysze-
nie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych 
i Aktywnych Szkół Zawodowych. Adre-
sowany jest on do uczniów klas I, II i III 
techników na terenie Polski i Litwy.

Dnia 08.12.2016 r. dziewięcio-
ro uczniów naszej szkoły przystąpiło  
do szkolnego etapu tego konkursu.  
Spośród nich czworo uczniów z kla-
sy IIIa zakwalifikowało się do etapu 
rejonowego, tj.: H. Bator, G.Marczak,  
H. Pawłowski, W. Wróblewska. 

Ze wszystkich szkół na terenie Polski 
do etapu rejonowego zakwalifikowało się 
241 uczniów. 

Dla uczestników z Piotrkowa Tryb., 
Wielunia i Radomska konkurs ten od-
był się w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu  
dnia 02.03. 2017 r.

Do finału zakwalifikowanych zostało 
30 najlepszych uczniów z Polski i 10 z Li-
twy.

Wśród finalistów znalazło się dwo-
je uczniów z klasy III A naszej szkoły:  
W. Wróblewska i G. Marczak - przygo-

nym ekranie” -  mówi Dominika, kl. II E
,,Na zajęciach z technik i urządzeń  

fotograficznych zapoznajemy się ze sprzę-
tami wizualnymi, poznajemy ich możliwo-
ści i zakres działania, więc mnie szczegól-
nie zainteresował sprzęt audio-wizualny, 
którego ilość i rodzaje zrobiły na mnie 
duże wrażenie” - stwierdza Piotr, kl. II E.

Pobyt w Sejmie miał też nieco 
inny wymiar niż wcześniej, gdyż akurat  
trafiliśmy na obrady plenarne. Usiadłszy  
w loży dla publiczności, przysłuchiwali-

śmy się krótko dyskusji, później obejrze-
liśmy sale sejmowe. 

Na zakończenie udanego pobytu  
w stolicy mieliśmy  czas wolny, który 
wykorzystaliśmy na zwiedzanie miasta.  
Myślę, że była to pouczająca lekcja wiedzy 
o społeczeństwie.

Wycieczkę zorganizowała p. E. Ża-
kowska przy współpracy p. B. Marczyk, 
p. I. Piotrowskiej i p. B. Rossochackiej - 
Kazior.

M. Bartnik, kl. II E

towani do konkursu przez nauczycielkę  
matematyki – p. J. Kucharską.

Zmagania finałowe odbędą się  
w dniach 20-21 kwietnia w Zespole Szkół 
Techniczno - Informatycznych w Elblągu.

Gratulujemy wszystkim uczniom 
naszej szkoły, którzy zakwalifikowali się  
do etapu rejonowego, a w szczególny spo-
sób naszym finalistom i życzymy powo-
dzenia w ostatnim etapie konkursu.

                                                                                                  
p. Jolanta Kucharska
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Finał VII edycji konkursu - ,,Bądź przedsiębiorczy, 
wpromuj firmę i zawód”

31 marca 2017 r. w Pubie PATIO  
w Radomsku odbył się finał VIII edy-
cji konkursu „Bądź Przedsiębiorczy  
Wypromuj Firmę i Zawód” organizowa-
nego przez Zespół Szkół Ekonomicznych  
w Radomsku pod patronatem starosty  
powiatu Andrzeja Pluteckiego.

Adresatami konkursu są uczniowie 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest promocja szkol-
nictwa zawodowego, rozwój przedsiębior-
czości u uczniów oraz promocja mało 
znanych podmiotów gospodarczych.

Konkurs cieszy się od lat dużym  
zainteresowaniem wśród młodzieży.  
W tegorocznej edycji wzięło udział  
20 szkół. Oceniano prace w różnych kate-
goriach: prezentacja multimedialna, foto-
grafia, spot reklamowy na telebim. 

Laureatami VIII edycji zostali: Oliwia 
Dąbrowska z Publicznego Gimnazjum 
w Lgocie Wielkiej, Aleksandra Łęska  
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr3  
w Radomsku oraz Mateusz Bąk z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Radomsku. 

Fundatorami nagród byli Starostwo  
Powiatowe w Radomsku, ESBANK Bank 
Spółdzielczy oraz radomszczańscy przed-
siębiorcy, którym serdecznie dziękujemy.

p. Ewa Rybak

Nie samą nauką maturzytsa żyje…
Arachnofobia, klaustrofo-

bia, hemofobia… to tylko niektó-
re rodzaje fobii, które dotykają ludzi                       
w różnym wieku. Strach przed „czymś” 
jest doświadczeniem, które towarzyszy 
człowiekowi praktycznie codziennie. 

Jaki był mój? Scena! Strach - przed 
występami publicznymi, dopadał mnie  
za każdym razem, kiedy miałam stanąć 
przed jury lub większym audytorium.  
Pamiętam, jak to wyglądało za pierwszym 
razem, kiedy zgłosiłam się do konkur-
su poetyckiego. Trzęsące się nogi, mokre 
dłonie, a w głowie najgłupsza rzecz, jaką 
mój mózg mógł sobie przypomnieć: pio-
senka Barbie girl zespołu Aqua. Odkąd 
pamiętam, stresowałam się  przed wystę-
pem, w trakcie i po nim. Oczywiście, recy-
tacja przed sporą liczbą osób to dla mnie 
zawsze stres, większy lub mniejszy. Choć 
jest on moim nieodłącznym towarzyszem, 
od kiedy występuję w  konkursach recyta-
torskich, chyba cieszę się, że jest. Teraz, 
wiem, że  motywuje do ekspresywnego 
wystepu i w pewien sposób zagrzewa  

do walki, do tego, żeby jak najlepiej  
powiedzieć swój tekst .

Kilka lat doświadczenia sprawiło,  
że sytuacja zmieniła się diametralnie. Dzię-
ki licznym występom – ostatni – Konkurs 
Poezji Węgierskiej, 26 marca 2017 roku, 
wyróżnienie– udało mi się poprawić moje 

zdolności recytatorskie, podszlifować  
talent, uzyskać delikatny przedsmak aktor-
stwa. Nabrałam odwagi, która z pewno-
ścią  przyda mi się w dorosłym życiu. 

Izzy 
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Powitanie wiosny w Ekonomiku

„WIOSNA”
Przychodzi niespodziewanie, cicho i łagodnie.
Zaskakuje ciepłem, gdy  zaczyna świecić słońce.
Kwitną pierwsze kwiaty, zima zapada w sen.
Ludziom podarowuje uśmiech, zmazuje smutku łzy,
Dzieli się szczęściem, rozdaje beztroskie sny.
Zmienia świat, koloruje go tysiącem tęczowych barw.
Budzi zwierzęta z zimowego snu swym stęsknionym uściskiem, 
Zimę żegna serdecznym: do zobaczenia!

M. Patek, kl. III F

Tak, tak to już wiosna! Ta kalenda-
rzowa zaczyna się 21 marca  i w tym dniu 
uczniowie obchodzą tzw. „Dzień Wagaro-
wicza”. Jednak  w naszej szkole uczniowie 
nie wagarowali! Brali udział w różnych 
formach rywalizacji, które przygotowa-
li uczniowie klas I A i III A. Młodzież   
zaangażowała się w ten pomysł i chętnie 
uczestniczyła w zabawie. 

A konkursów było wiele. Najbar-
dziej widowiskowy polegał na przygoto-
waniu przez uczniów każdej klasy Super  
Marzanny.

Topienie marzanny to znana, pol-

ska tradycja. Polega ona na stworzeniu  
kukły ze słomy i wszelkiego rodzaju chust, 
szmatek, sztucznych kwiatów itp. Ucznio-
wie  świetnie się bawili przy tworzeniu 
swoich ,,Marzenek”. Każdy przyniósł  
jakieś  materiały. Nie robili tego z myślą  
o wygranej, tylko o dobrej zabawie i oczy-
wiście powitaniu pierwszego dnia wiosny! 

Był też konkurs na wiosenne prze-
branie. Oceniano strój, fryzurę i makijaż. 

Wybór najpiękniejszej, najbardziej orygi-
nalnej Pani Wiosny był niezwykle trudny, 
ponieważ uczniowie wykazali się ogrom-
ną pomysłowością i fantazją. Dziewczyny 
wyglądały przepięknie!

Były też konkursy  wymagające zdol-
ności literackich. Przedstawiciele klas  pre-
zentowali  napisane przez siebie wiersze  
o wiośnie oraz Dekalog Niewagarowi-
cza.  W  10 punktach należało najtraf-
niej umotywować, dlaczego nie warto  
w pierwszy dzień wiosny chodzić na waga-
ry. Klasy zmierzyły się również w konkursie  
na piosenkę o wiośnie. W tym zadaniu 

mile widziany był własny tekst oraz mu-
zyka. Uczniowie ,,śpiewająco” poradzili 
sobie z tym wyzwaniem!

Równolegle odbywała się rywaliza-
cja w wiosennych konkurencjach sporto-
wych pod hasłem: ,,Bądź sprawny na wio-
snę”. Jednym z zadań był bieg w worku.    
Kibice mieli niezły ubaw, widząc zawod-
ników ubranych do pasa w worek, który 
skutecznie  utrudniał im ruchy. 

Był też slalom z łyżeczką  
w buzi, na której była piłeczka. Gra-
cze rzucali piłeczkami do kubków  
z sokiem, stojących po drugiej stronie sto-
łu.  Celny rzut oznaczał, że drużyna prze-
ciwna musi wypić zawartość trafionego 
kubka. Wygrywał ten, kto szybciej opróż-
ni wszystkie kubki przeciwnika.

Ostatnim już zadaniem był rzut 
piłką w bramkę, utrudnieniem jednak 
była chusta zawiązana na oczach. Dzień 
Wiosny zakończył „Quiz wiosenny” .  
Nagrodami dla zwycięzców są dni bez py-
tania.

E. Lichnowska,
K. Sikorska kl. III C
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Ekonomik „na językach” czyli 
VI edycja Powiatowego Dnia Języków Obcych

Znajomość języków obcych to klucz 
do sukcesu w wielu sytuacjach życia  
codziennego, dlatego też uczniowie szkół 
gimnazjalnych z powiatu radomszczań-
skiego potwierdzili swe umiejętności  
językowe, uczestnicząc w wielu konkur-
sach podczas Powiatowego Dnia Języków 
Obcych, który odbył się  16 lutego 2017r. 
w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. 

To już VI edycja tej imprezy języko-
wej,  która z roku na rok cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem wśród gim-
nazjalistów z Radomska i okolic. Orga-
nizatorzy - nauczyciele języków obcych  
w Zespole Szkół Ekonomicznych, bar-
dzo serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy tak pieczołowicie przygotowali 
swoich uczniów do wzięcia udziału w za-
bawie. Wszyscy uczestnicy zaprezentowa-
li bardzo wysoki poziom przygotowania  
do konkursów, dlatego też wyłonienie 

tych najlepszych było dla jury niezwykle 
trudnym zadaniem. 

I miejsce w Konkursie na najlepszy 
plakat o tematyce związanej z krajami  
europejskimi zajął  ZSG nr 7 z Radom-
ska, I miejsce w Quizie z wiedzy o krajach 
anglo-, niemieckojęzycznych oraz franko-
fońskich zajęło PG z Kamieńska oraz PG 
ze Strzałkowa. Konkurs na scenkę w języ-
ku obcym wygrał ZSG nr 4 z Radomska, 
natomiast wyróżnienia otrzymały: ZSG  
z Pławna, PG z Dziepółci, ZSG nr 7  
z Radomska, PZSG ze Strzałkowa.

Konkurs na prezentację multime-
dialną wybranego kraju europejskiego: 

„Czym zaskoczy Cię...”wygrał  ZSG nr 2  
z Radomska, natomiast najbardziej   
podobał się jury strój wybranego kra-
ju UE  zaprezentowany przez ZSG nr 3  
z Radomska.

Nagrody zostały ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe, firmę „U chłopa-
ków” z Radomska, firmę „AgroMasz” ze 
Strzelec Małych oraz Zespół Szkół Eko-
nomicznych .

 Serdecznie gratulujemy i jednocze-
śnie zapraszamy do uczestnictwa w przy-
szłorocznej imprezie. 

                                                                                                   
p.  A. Bilczewska

Konkurs z wiedzy o krajach  
niemieckojęzycznych

W  tym roku po raz kolejny odbył się 
nasz szkolny konkurs wiedzy o krajach 
niemieckojęzycznych. Do I etapu, któ-
ry polegał na rozwiązaniu testu, zgłosiło 
się bardzo dużo chętnych. Jednak do ko-
lejnego etapu mogło przejść tylko trzech 
uczestników. Największą ilość punktów 
zdobyli: W. Koska, G. Marczak kl. III A 
oraz K. Sambor kl. II B.

 Dnia 19 grudnia 2016 roku odbył 
się II etap tego konkursu. Uczestnicy byli  
doskonale przygotowani i wykazali się zna-
komitą wiedzą z zakresu geografii, kultu-
ry, literatury krajów niemieckojęzycznych. 
Emocje wśród dopingujących ich kolegów 
i koleżanek były ogromne. Ostatecznie  
po podliczeniu wszystkich punktów  

I miejsce zdobył K. Sambor , II miejsce 
G. Marczak i III miejsce W. Koska.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów !!!

p. Monika Pawłowska
p. Anna Piotrowska

Już wkrótce ...

Dictation Champion  - 25 maja 
2017 w ZSE odbędzie się kolejna edycja 
dyktanda z języka angielskiego –  skie-
rowanego do uczniów szkół gimnazjal-
nych z powiatu radomszczańskiego. 
Zaproszonym gościem będzie pan Mike 
Blackman – native speaker, który wystą-
pi w roli osoby czytającej treść dyktanda. 
Zasiądzie również w jury jako ekspert 
podczas konkursu na literowanie.

                                                                                    
p. A. Bilczewska
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Konkurs „Snuć Miłość...”
Miło nam poinformować, że  w XVII 

Konkursie Literackim Snuć Miłość…   
organizowanym corocznie przez Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radom-
sku  II miejsce w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych zajął uczeń naszej szkoły,  
Bartosz Dąbrowski z klasy IIb. 

Konkurs od wielu lat cieszy się ogrom-
ną popularnością, wpływają na niego 

Konkurs bibilijny 
Księga Daniela i Apokalipsa Świętego 

Jana były tematem tegorocznego Ogól-
nopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
Uczniowie z naszej szkoły po raz kolejny 
zmagali się z pytaniami w dniu 14 mar-
ca bieżącego roku. Warunkiem przejścia 
do etapu diecezjalnego było otrzymanie  

Zawody centralne I edycji Olimpiady Statystycznej
29 marca 2017r. uczennica Zespołu 

Szkół Ekonomicznych Sylwia Kowalska 
wzięła udział w etapie pisemnym kwali-
fikującym uczestników do ścisłego finału  
I edycji Olimpiady Statystycznej, który 
odbędzie się 19 kwietnia br. w Warszawie.

Warto dodać, że Sylwia znalazła się 
w finałowej 70 uczniów z całej Polski, co 
za tym idzie wśród 6 uczniów z naszego 
województwa łódzkiego. Etap ten po-
legał na rozwiązaniu testu online w cią-
gu 45 minut w Urzędzie Statystycznym  
w Łodzi. Niestety, nie udało się Sylwii 

dostać do ścisłego finału, ale dla uczen-
nicy klasy III-ej jest to i tak bardzo duże 
osiągnięcie.

21 kwietnia br. Sylwia wraz z opieku-
nem, p. Sylwią Gnoińską, weźmie udział  
w podsumowaniu etapu wojewódzkiego 
na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie otrzy-
ma wyróżnienie oraz drobne upominki.
Następna edycja odbędzie się za dwa lata, 
wobec czego już teraz życzymy powo-
dzenia w naukowych zmaganiach kolej-
nym uczestnikom!

p. Sylwia Gnoińska

Historia znana ekonomistom
Już po raz siódmy w Polsce  

obchodzono Narodowy Dzień Pamięci  
„Żołnierzy Wyklętych”. Inicjatywę usta-
wodawczą w zakresie uchwalenia tego 
święta przedstawił prezydent Lech Ka-
czyński w 2010r., a w lutym 2011r. usta-
wę poparły niemal jednogłośnie wszyst-
kie kluby parlamentarne. Prezydent 
Bronisław Komorowski podpisał ustawę  
9 lutego 2011r.

połowy możliwych punktów. W dru-
gim etapie konkursu , który odbędzie się  
w Częstochowie w kwietniu 2017 
roku, reprezentować naszą szkołę będą   
P. Mortoń, K. Wiatrak I B i K. Zagaj II D.

p. Elżbieta Saj

setki wierszy od początkujących poetów.  
Konkurencja jest więc ogromna,tym bar-
dziej cieszy nas sukces naszego ucznia. 

Redakcja

Obchody tego święta obfitują  
w szereg inicjatyw propagujących historię  
powojenną naszego państwa. Ucznio-
wie Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Radomsku z kl. IIIA:  S.Kowalska, 
A.Barański oraz z IIE: P.Radziejewski,  
M. Bąk i D.Zaskórski wzięli udział  
w konkursie historycznym pt.: „Żołnierze  
Wyklęci obudźcie Polskę!” organizowa-
nym pod patronatem narodowym Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy. Duży sukces w konkursie odniosła 
uczennica S.Kowalska, która znalazła się 
w finale wojewódzkim, zdobywając tytuł 
laureata. Poziom konkursu był wysoki,  
a Sylwia wykazała się bardzo dobrą znajo-
mością zagadnienia historycznego. 

Gratulujemy i życzymy dalszych  
sukcesów. 

Redakcja

Konkurs Wiedzy o ZUS
14 marca 2017 roku w Tomaszo-

wie Mazowieckim odbyła się Woje-
wódzka Olimpiada Wiedzy o ZUS.  
Naszą Szkołę reprezentowały: A. Siewior,  
K. Miłoch oraz A. Owczarek. Uczenni-
ce wróciły z olimpiady z wyróżnieniem,  
czego im serdecznie gratulujemy.

p. Mariusz Marczak 
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V Łódzki Konkurs Wiedzy o Podatkach
W dniu 16 marca 2017 r. odbył się   Piąty Łódzki Konkurs 

Wiedzy o Podatkach. Naszą szkołę reprezentowała grupa pięciu 
uczennic: P. Dyja, A. Kołodziejska, S. Kowalska, A. Nieznańska, 
K. Steffen. Tytuł laureata II etapu konkursu uzyskała S. Kowal-
ska, która będzie reprezentowała naszą szkołę w etapie Ogólno-
polskim  Konkursie Wiedzy o Podatkach.

Konkurs zorganizowała Krajowa Izba Doradców Podatko-
wych pod honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświa-
ty oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego.

p. Mirosława Łukaszewska
p. Elżbieta Maks

I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym 
„Wybieram wybory”

W  tym roku po raz pierwszy  ucznio-
wie naszej szkoły przystąpili do Ogólno-
polskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 
Wyborczym  „ Wybieram wybory”. Jego 
celem  jest upowszechnianie wiedzy na te-
mat prawa wyborczego wśród młodzieży, 
propagowanie idei udziału w wyborach 
oraz świadomego uczestnictwa w proce-
sie wyborczym.

Konkurs składa się z trzech etapów: 
szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopol-
skiego. Pierwszy etap polegał na rozwią-
zaniu testu wiedzy o prawie wyborczym  
w Polsce .W ZSE wzięło w nim udział  
23 uczniów, zaś w całym okręgu 159.

Komisja okręgowa po sprawdzeniu 
testów zakwalifikowała  naszą koleżankę 
- Klaudię Kowalczyk z klasy IIIc do etapu 
wojewódzkiego. 

Etap drugi konkursu polega na napi-
saniu eseju na jeden z zaproponowanych 
tematów tj.:

1. Zasada tajności głosowania-prawo 
czy obowiązek

2. Polskie wybory do odzyskania nie-
podległości w 1918r.

3. E-voting- szansa i zagrożenie.
Do konkursu mogą zostać  zgło-

szone wyłącznie oryginalne, niepubliko-
wane prace. Wiemy, że nasza koleżanka 
zdecydowała się napisać esej na ostatni  
temat ,ponieważ twierdzi, że e-woting jest 
pojęciem mało znanym wśród Polaków 
i oceniany jest w sposób ambiwalentny. 
Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu 
i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 
do 11 kwietnia 2017r. 

Trzymamy za Klaudię kciuki. 
Powodzenia. 

S. Grabowska,
N. Ciesielska kl. III C

Już wkrótce ...
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Super   Wiewiórka
W  ramach działań  Szkolnego  

Koła  PCK  uczennice  naszej  szkoły  
z kl. II D - N. Jurek, W. Dyguda oraz  
M. Błachowicz  uczestniczą  w ramach 
programu „Super Wiewiórka” w warsz-
tatach  edukacyjnych  w  przedszkolu . 
Głównym  celem  operacyjnym  spotkań 
z przedszkolakami jest  wykształcenie  
nawyków dbałości o bezpieczeństwo,  
higienę, tolerancję i niesienie pomocy. 

  „To dla nas bardzo ciekawe do-
świadczenie. Jako  uczennice mamy okazję  
na chwilę wejść w rolę nauczyciela i po-
przez różnego  rodzaju zabawy i konkursy 
uczyć przedszkolaków zasad zdrowego  
i bezpiecznego trybu życia, odżywiania się  
i zabawy”-mówi  Natalia.

„Nasi młodsi  przyjaciele bardzo 
nas zaskoczyli swoim dużym  zaangażo-
waniem  w  projekt. W czasie spotkań  
są bardzo aktywni i spontaniczni, chętnie 

wykonują nasze polecenia, zadają dużo 
pytań” -stwierdza Wiktoria.

   „ Mój udział w warsztatach pozwo-
lił mi skonfrontować  moje wyobrażenie  
o pracy z dziećmi z rzeczywistością.  
Zauważyłam, że jest to trudna i odpowie-
dzialna praca, ale uśmiech naszych małych 
podopiecznych jest dla mnie najlepszaą 
nagrodą. Oczywiście nie pozostajemy 
same w swoich 
działaniach, ponie-
waż wychowawczy-
nie z przedszkola 
służą nam radą  
i pomocą w każdej 
chwili. 

Mimo, że tema-
ty poruszane na za-
jęciach nie należą do 
najłatwiejszych po-
przez zastosowanie  

odpowiednich zabaw i konkursów dzie-
ciaki dobrze sobie z nimi radzą. Może  
w przyszłości właśnie zawód nauczyciela  
to coś dla mnie?  „ –zastanawia się Milena.

 Program  „Super  Wiewiórka” jest  
jednym z wielu  działań  SK PCK  
w naszym Ekonomiku i na pewno  
nie ostatnim. Tak trzymajcie!    

Redakcja

III miejsce Ekonomika w Międzyszkolnym 
Konkursie z Zasad Rachunkowości

29 marca 2017 r. w siedzibie Sto-
warzyszenia Księgowych w Polsce 
Oddział Okręgowy w Częstochowie  
odbył się Międzyszkolny Konkurs z Zasad  
Rachunkowości  adresowany do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych o profilu  
ekonomicznym z województwa śląskiego 
i  łódzkiego.

III miejsce w konkursie zdobyła dru-
żyna  Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Radomsku z klasy III A w składzie:  
W. Wróblewska,  H. Bator i D. Kalecińska. 
Młodzież wykazała się świetną znajomo-
ścią zasad rachunkowości oraz doskonałą 

obsługą programu finansowo-księgowego 
Rewizor GT. Reprezentację Ekonomi-
ka dzielnie wspierali kibice – koleżanki  
z  klasy. Uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody i dyplomy. Jesteśmy bar-
dzo dumni z osiągnięć naszych uczniów   
i życzymy im dalszych   sukcesów.

                                p. Elżbieta Maks  
p. Mirosława Łukaszewska

Zawody okręgowe  
XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

2 marca 2017r. odbyły się w Ka-
towicach zawody okręgowe XII edycji  
Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem 
przewodnim „Przywództwo w biznesie”.
Olimpiada Przedsiębiorczości to nowo-

czesny projekt o społecznym i proprzed-
siębiorczym charakterze. Organizowana 
jest od 2005 r. i ma status jednej z naj-
większych olimpiad dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Do każdej edycji 
zgłasza się kilkanaście tysięcy młodych  
ludzi zainteresowanych przedsiębiorczo-
ścią, zarządzaniem i gospodarką, z ponad 
1000 szkół w całej Polsce.

W bieżącym roku szkolnym na-
szą szkołę reprezentowało aż 11 osób 
z klas IIA, IIIA i IVA w składzie:  
N. Szczepocka, Z. Szopa, A. Stępińska,  

S. Kowalska, D. Kalecińska, J. Szablewska,  
M. i A. Leszcz, M. Bukowiec, M. Kardacz 
oraz K. Machura. 

Gratulujemy młodzieży zaangażowa-
nia i udziału w kolejnym etapie!

p. Sylwia Gnoińska
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1. Obiekt posiadający co najmniej 10 pokoi, oferujący szeroki zakres usług 
2. Lista uczestników wycieczki, przesyłana do hotelu- ułatwia zakwaterowanie 
3. Podział obiektów danego rodzaju na grupy według ustalonych kryteriów w celu określenia ich 

standardu  
4. Obiekt hotelarski zlokalizowany przy trasach 
5. Płaci się tu bardziej za łóżko niż pokój 
6. Obiekt posiadający co najmniej 7 pokoi, świadczy całodzienne wyżywienie 
7. Zarezerwowanie większej ilości miejsc niż jest w stanie przyjąć hotel 
8. Gość korzystający z innych usług hotelu oprócz noclegu 
9. Kurtuazyjny gest wobec gościa VIP 
10. Obiekt posiadający co najmniej 30 miejsc noclegowych przystosowanych do samoobsługi 

klientów 
11. Dostarczenie do pokoju zamówionych przez gościa posiłków, zakąsek lub napojów przez 

personel. 

1. Obiekt posiadający co najmniej 10 pokoi, oferujący szeroki zakres usług.
2. Lista uczestników wycieczki, przesyłana do hotelu- ułatwia zakwaterowanie.
3. Podział obiektów danego rodzaju na grupy według ustalonych kryteriów w celu określenia ich standardu .
4. Obiekty hotelarskie zlokalizowane przy trasach.
5. Płaci się tu bardziej za łóżko niż pokój.
6. Obiekt posiadający co najmniej 7 pokoi, świadczy całodzienne wyżywienie.
7. Zarezerwowanie większej ilości miejsc niż jest w stanie przyjąć hotel.
8. Gość korzystający z innych usług hotelu oprócz noclegu.
9. Kurtuazyjny gest wobec gościa VIP.
10. Obiekt posiadający co najmniej 30 miejsc noclegowych przystosowanych do samoobsługi klientów.
11. Dostarczenie do pokoju zamówionych przez gościa posiłków, zakąsek lub napojów przez personel.

 Ż. Furmańczyk, O. Jakubiec, kl. II C

„Czas na zdrowie” - czyli sport w Ekonomiku!
Uprawianie sportu oraz aktywne spę-

dzanie czasu wpływa dobrze nie tylko  
na naszą kondycję, zdrowie, ale również  
na poprawę nastroju. Jednak w dzisiejszych 
czasach wiele młodych osób  rezygnuje  
z uprawiania sportu a stawia na bierny 
tryb życia. Być może przyczyną jest szybki 
rozwój nowych technologii, który zawład-
nął dzisiejszym światem.

Nasi nauczyciele wychowania fizycz-
nego oraz edukacji dla bezpieczeństwa 
zachęcają nas do udziału w zajęciach 
sportowych i zdrowego trybu życia.  
Rozpoczęli akcję pod hasłem „Czas  
na zdrowie”. Pierwszy etap odbył się  
w dniu 29.03.2017 r. Młodzież przedsta-
wiła wiersze i piosenki dotyczące zdrowe-
go stylu życia.

 W konkursie wzięło udział 8 klas.
I miejsce zajęła klasa III A
II miejsce klasa II D
III miejsce klasa I E
Drugi etap to szkolny dzień zdrowego 

żywienia, który odbędzie się 27 kwietnia 
tego roku. Wszystkie klasy przygotują 
zdrowe śniadanie. Po degustacji i ocenie 
jury odbędzie się spotkanie z dietetykiem 
i instruktorem fitness. Natomiast trzecim 
etapem jest wycieczka rowerowa zakoń-
czona grą terenową.

Celem akcji jest promowanie zdrowe-
go trybu życia  wśród młodzieży. 

Pamiętajmy  więc, że aby czerpać radość  
z aktywności fizycznej samej w sobie, jak 
i z jej wszystkich korzyści, powinniśmy 
uprawiać ulubioną dyscyplinę sportową,   
a na pewno tego nie pożałujemy!

D. Zięba, kl. II E

Krzyżówka
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Zapraszamy do współpracy!
Tkwi w tobie dusza artysty? Piszesz wiersze, opowiadania? Chcesz pokazać się z innej strony? Spróbować swoich sił  
w pisaniu artykułów? Bardzo dobrze trafiłeś! To właśnie miejsce dla ciebie, to okazja, która może się już nie powtórzyć! Redakcja 
szkolnej gazetki zaprasza do współpracy :)
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W dniach 01-02 kwietnia 2017 r.  uczniowie  Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Radomsku kształcący się w zawodzie fototechnik wzięli udział  w  warsztatach foto-
graficznych zorganizowanych przez Foto Pozytyw  w Zakopanem.

W dniu 11.04.2017 r. (godz 12.00) zaprezentowane zostaną fotografie  uczniów na 
pierwszej wystawie  plenerowej w ramach Street Galerii Radomsko. Wystawa  nosi tytuł  
„Tu i Teraz - Dolina Chochołowska 2017” 

Redakcja


