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Słowo wstępu! 

Hejka! 

 W tym miesiącu po raz pierwszy wydajemy nową gazetkę szkol-

ną Ekonomik News. Oprócz wersji elektronicznej w sklepiku szkolnym 

będziecie mogli zakupić  również wersję drukowaną! Pracowaliśmy nie-

przerwanie od kilku tygodni chcąc podołać waszemu zadowoleniu.                                                                                                                           

Wierzymy, że każdy znajdzie tu temat dla siebie. Począwszy od sportu, 

przez egzotyczne i pełne wrażeń zagraniczne praktyki ZSE, recenzje 

filmowe, a na kulturze skończywszy!  

A więc w trudzie i pocie czół, po nieprzespanych nocach i zarwanych 

terminach, poświęceniu i bohaterstwie godnym straceńców, oddajemy 

Wam do rąk własnych nowy numer gazetki szkolnej. 

  

Życzą: wszyscy zaangażowani w tworzenie gazetki szkolnej  
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Zdjęcia klas pierwszych 

Pierwsza klasa – jak ja to przeżyje…!? 
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 Pierwsza klasa, nowa szkoła, nowi ludzie, nowe przyjaźnie, nowy etap w życiu. Wspaniałe 

wyzwanie, które trzeba podjąć, ale też przyczyna licznych lęków i obaw. Czy sobie 

poradzę  z nauką? Czy klasa mnie zaakceptuje? – za parę miesięcy będziecie się 

z tego śmiali, ale teraz niejednemu z Was ta myśl spędza sen z powiek. Podpowia-

damy, co zrobić, by przetrwać trudne początki. 

Jak się zachowywać - radzimy Wam – koledzy ze starszych klas. 

 

 Podczas lekcji utrzymuj kontakt wzrokowy z nauczycielem – to świadczy, o tym że słuchasz. 

 Wykonuj skrupulatnie polecenia nauczyciela. 

 Bądź aktywny podczas lekcji. 

 Staraj się myśleć samodzielnie, nie bój się wyrażania własnego zdania ani zadawania dodatko-

wych pytań. 

 Korzystaj z kół przedmiotowych, których celem jest wyrównanie poziomu nauczania. 

 Jeśli czegoś nie zrozumiałeś, poproś nauczyciela o ponowne wytłumaczenie ( to nie żaden 

wstyd!), a nauczyciel jest właśnie po to, by nauczyć i na pewno pochyli się nad uczniem, któ-

remu zależy na przyswojeniu wiedzy. 

 Pomagaj innym uczniom – jeśli jesteś lepszy z przedmiotów humanistycznych, a kolega – ze 

ścisłych, pomagajcie sobie wzajemnie, sprawdzajcie swoje prace domowe itp. 

 Staraj się jak najszybciej ukierunkować – matura,  która stanowi przepustkę na studia, jest 

bardzo ważna i wymaga szybkiego określenia, które przedmioty są dla Ciebie ważne – przy-

kładaj się do nich bardziej skrupulatnie niż do pozostałych. 

 Bierz udział w konkursach, olimpiadach, szczególnie z przedmiotów ważnych dla Ciebie (tych, 

które zamierzasz zdać na maturze). 

 Angażuj się w inne szkolne inicjatywy (zorganizowanie akademii, przygotowanie gazetki szkol-

nej), także takie o charakterze społecznikowskim, w tym poza szkolne, np. wolontariat. 

nauczyciel ZSE, Ola Owczarek z kl. I a 



 W październiku uczniowie klas hotelarskich (IB,IIB) 

uczestniczyli w dwóch wycieczkach przedmiotowych. Mieli oka-

zję zapoznać się z ofertą hotelu Mercure Częstochowa Centrum 

oraz hotelu Mercure Piotrków Trybunalski Vestil***. Dzięki za-

poznaniu się z infrastrukturą hotelową oraz świadczonymi usłu-

gami i atrakcjami, uczniowie w sposób praktyczny utrwalają 

zdobytą wiedzę w szkole. Organizatorem wycieczek jest pani 

mgr Magdalena Amrozik.  

Uczestnicy zdobędą  europejski certyfi-

kat  EUROPASS-MOBILITY, który stwarza 

możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa 

szanse na rynku pracy!!! 

 

Monika Pawłowska-koordynator projekt 

Hotelarze w akcji... 

 Zespół Szkół Ekonomicznych w Radom-

sku otrzymał 87 986  EURO na realizację pro-

jektu ,,Drogi Europy ścieżką do sukcesu” fi-

nansowanego przez Komisję Europejską w ra-

mach programu Leonardo da Vinci. 

Dzięki temu uczniowie wyjadą na praktyki do 

Niemiec i Francji.  Pobyt uczestników na prak-

tykach jest w całości finansowany ze  środków 

zdobytych  z  Fundacji  Rozwoju Systemu 

Edukacji. 

W ramach projektu ,,Drogi Europy ścieżką do 

sukcesu”  młodzież Technikum Ekonomicznego 

odbyła już 3-tygodniowe praktyki  w Niem-

czech - jesienią od 06 do 26 października 

2013 roku, a także 4-tygodniowe praktyki 

uczniów Technikum Hotelarskiego we Francji 

wiosną od 24 marca do 18 kwietnia 2014 ro-

ku. Głównym celem projektu jest zdobycie 

przez uczniów praktycznego doświadczenia 

zawodowego z zakresu działalności przedsię-

biorstwa handlowego podczas 3-tygodniowych 

praktyk w Niemczech oraz w przedsiębiorstwie 

hotelarsko – turystycznym podczas 4-

tygodniowych praktyk we Francji. W każdym 

z wyżej wymienionych projektów będzie 

uczestniczyć grupa 16 uczniów z 2 opiekuna-

mi. 

Praktyki   zawodowe — technik ekonomista 
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Z językiem obcym za pan brat … 

Praktyczna nauka języka! 

Rozwijamy talenty dziennikarskie… 

 19 września w MDK uczestniczyliśmy  w  Warsztatach   Dziennikarskich pt. Zrozumieć me-

dia  prowadzonych przez pracowników Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 

oraz dziennikarzy związanych z redakcjami tworzącymi m.in. „Nasz Dziennik”. Od godziny 9 

do 14.30 zostaliśmy  podzieleni na kilka grup i pod okiem profesjonalistów  aktywnie pracowali-

śmy w zajęciach prasowych, radiowych i telewizyjnych. Na ćwiczeniach telewizyjnych zapoznali-

śmy się z pracą operatora i realizatora, w ćwiczeniach radiowych z pracą reżysera  dźwięku, 

a w zakresie ćwiczeń prasowych znalazło się przybliżenie pracy dziennikarza. Niektórzy z nas 

zwiedzili nawet  wóz transmisyjny. 



„Cudze chwalicie swego nie 

znacie”- tak mówi staropol-

skie porzekadło, dlatego chcąc 

wyjść na przeciw temu powie-

dzeniu młodzież klasy II c i III 

c technikum obsługi turystycz-

nej ZSE wraz z nauczyciela-

mi  w ramach zajęć  geografii 

turystycznej wybrała się na 

nietypową lekcję w terenie. 

Celem wycieczki był położny 

częściowo w naszym powiecie 

Przedborski Park Krajobrazo-

wy. Młodzież była w doskona-

łych humorach, ponieważ 

dzień był słoneczny, wręcz ty-

powy dla późnego polskiego 

lata , co szczególnie było wi-

doczne w malowniczym krajo-

brazie wzniesień i lasów ziemi 

przedborskiej. 

Po przybyciu na miejsce opie-

kę nad grupą przejął pracow-

nik parku, z którym wkroczyli-

śmy na ścieżkę edukacyjną 

przedstawiającą  ciekawostki 

tego terenu. Po krótkim wstę-

pie wszyscy rozpoczęliśmy 

wspinaczkę na najwyższe 

wzniesienie województwa 

łódzkiego –Suchą Górę (Fajna 

Ryba, 347 m.n.p.m.) 

Trochę zmęczeni, ale zadowo-

leni mogliśmy podziwiać z gó-

ry wspaniały krajobraz Wyży-

ny Przedborskiej oraz wdychać 

zapach igliwia i jałowców ro-

snących na polanie leśnej. Ko-

lejnym etapem naszego mar-

szu edukacyjnego była Góra 

Kozłowa, gdzie mieliśmy oka-

zję zaobserwować osobliwości 

miejscowej flory i fauny, np. 

widłaki i inne rośliny należące 

do runa leśnego. 

Ciekawostką historyczną bo-

rów przedborskich jest to, iż 

zamieszkiwały je kiedyś tury. 

Polowania na te dostojne zwie-

rzęta urządzali tu królowie pol-

scy, m.in. Kazimierz Wielki 

i Władysław Jagiełło. Na za-

kończenie trasy wycieczki 

oglądal iśmy nowoczesne 

obiekty sportowe mieszczą-

ce Centrum Japońskich Spor-

tów i Sztuk Walki „Dojo-Stara 

Wieś”. To unikalny na skalę 

światową obiekt zrealizowany 

zgodnie z kanonami architek-

tury japońskiej w polskim kra-

jobrazie. Jest największym na 

świecie ośrodkiem przeznaczo-

nym do specjalistycznego tre-

ningu dalekowschodnich sztuk 

i sportów walki. 

Po powrocie do Przedborza 

młodzież odbyła krótki spacer 

po rynku tego historycznego 

miasta. 

Wszyscy wróciliśmy z wyciecz-

ki zadowoleni, bogatsi  o nowe 

informacje związane z naszym 

regionem, które na pewno wy-

korzystamy na zajęciach 

szkolnych. Oczarowani  pięk-

nem krajobrazów i przyrody 

Przedborskiego Parku Krajo-

brazowego zachęcamy wszyst-

kich do odwiedzenia tego 

atrakcyjnego turystycznie 

miejsca.  

Praktyczna lekcja zawodu ... 

 4 października uczniowie klasy IV D i III D 

uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Wyposaże-

nia Obiektów Noclegowych zorganizowanych w War-

szawie. 

Uczniowie uczestniczyli w dwóch blokach tematycz-

nych. Pierwszy dotyczył przeglądu najpopularniejszych 

i najskuteczniejszych narzędzi promocji internetowej 

już wykorzystywanych przez branżę hotelarską i tury-

styczną. 

Lekcja w plenerze 

Kochasz ty dom, rodzinny dom, 

Co w letnią noc, skroś srebrnej mgły, 

Szumem swych lip wtórzy twym snom, 

A ciszą swą koi twe łzy? 

Kochasz ty dom, ten stary dach, 

Co prawi baśń o dawnych dniach, 

Omszałych wrót rodzinny próg, 

Co wita cię z cierniowych dróg? 

Kochasz ty dom, ten ciemny bór, 

Co szumów swych potężny śpiew 

I duchów jęk, i wichrów chór 

Przelewa w twą kipiącą krew? 

O, jeśli kochasz, jeśli chcesz 

Żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż, 

Sercem ojczystych progów strzeż, 

Serce w ojczystych ścianach złóż!... 

Maria Konopnicka 
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Dlaczego warto wybrać na-
ukę w technikum w Zespole 

Szkół Ekonomicznych: 
 
 Po ukończeniu naszej szkoły będziesz mógł 

od razu podjąć pracę na stanowiskach: eko-

nomicznych, graficznych, informatycznych, 

hotelarskich czy handlowych w wyuczonym 

zawodzie, gdyż pracownicy potrzebuję pra-

cowników z wykształceniem średnim zawo-

dowym. 

 Nasza szkoła odpowiada na potrzeby rynku 

pracy, dlatego wprowadziła nowe kierunki: 

technik cyfrowych procesów graficznych, 

technik handlowiec, a dla dorosłych Szkołę 

Policealną technik rachunkowości. 

 Współpraca naszej szkoły z pracodawcami 

ma odzwierciedlenie w programie kształce-

nia, które uwzględnia dużo zajęć praktycz-

nych oraz daje możliwości odbycia ciekawych 

praktyk zawodowych i potencjalnych praco-

dawców, czyli uzyskania doświadczenia za-

wodowego podczas trwania nauki. 

 Zespół Szkół Ekonomicznych organizuje za-

jęcia praktycznie dla swoich uczniów na tere-

nie całego kraju, między innymi w Kołobrze-

gu, Katowicach, Częstochowie, Piotrkowie 

Trybunalskim, jak również staże zagraniczne 

we Francji i Niemczech. 

 Nasze technikum daje Ci także wykształcenie 

ogólne, które po zdaniu matury umożliwia 

podjęcie studiów wyższych. Po naszej szkole 

będzie Ci dużo łatwiej na studiach o kierun-

kach ekonomicznych: np. Ekonomia, Zarzą-

dzanie, Finanse, Bankowość, Rachunkowość, 

Marketing, Prawo, Administracja. 

 
Z nami możesz rozwijać się zawodowo! 
  
Publiczna szkoła dla dorosłych w Zespole 

Szkół Ekonomicznych oferuje bezpłatną 

naukę w formie: 

 Kwalifikacyjnych kursów zawodowych – księ-

gowość, podatki, kadry i płace 

 Szkoły policealnej – technik rachunkowości, 

technik administracji 

 

 

Nasze atuty: 

 Jesteśmy Ośrodkiem 

Egzaminacyjnym dla 

wszystkich zawodów, 

w których kształcimy. 

 Posiadamy wysoko wy-

kwalifikowaną kadrę 

pedagogiczną 

z uprawnieniami egza-

minatorów zewnętrznych. 

 Nasze pracownie pozwalają na stosowanie no-

woczesnych technologii komputerowych w na-

uczaniu przedmiotów praktycznych i teoretycz-

nych – z nami nauczysz się obsługiwać użytko-

we programy wykorzystywane w prowadzeniu 

rachunkowości, kadr, rozliczeń finansowych 

z ZUS, US itp. 

 

Jakie zawody są i będą poszukiwane i ce-

nione za kilka lat? 

 

 Handlowcy – specjalizujący się w sprzedaży 

sieciowej, bezpośredniej, internetowej 

 Finansiści, księgowi – specjaliści budżetowa-

nia, analizy kosztów, zarządzania finansami 

 Doradcy podatkowi – specjaliści zajmujący się 

obsługą biznesu 

 Hotelarze – specjaliści z dziedziny hotelarskiej 

i turystycznej 

 Graficy komputerowi – specjaliści z branży cy-

frowych technik graficznych, projektów multi-

medialnych 

 

Dołącz do nas!!! 

 

Czeka-

my właśnie na Ciebie!  

Zapraszamy! 
 

 

Nasza oferta edukacyjna skierowana  

jest do młodzieży i dorosłych. Zespół Szkół 
Ekonomicznych 

w Radomsku 
to nowoczesna 

szkoła, 
na miarę XXI 

wieku 
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 W sobotę 14 września 

b.r  młodzież  ZSE wraz z na-

uczycielami (p. A. Kuligowską                                 

i p. M. Skalik) zorganizowała 

kolejny spacer, którego celem 

było poznanie historii naszego 

miasta.( Pierwszy – Śladami 

Powstania Styczniowego odbył 

się w lutym b.r). Tym razem 

w ramach Dni Kultury Żydow-

skiej opowiedzieli trudną i nie-

stety dość odległą historię ra-

domszczańskich Żydów.  

Ponieważ, taki rodzaj pozna-

wania dziejów naszego miasta 

wzbudził w poprzednim roku 

duże zainteresowanie – nie 

tylko wśród historyków, ale co 

ważne wśród młodzieży oraz 

zainteresowanych historią 

i tradycjami miasta Radomsz-

czan, postanowiliśmy zorgani-

zować kolejne przedsięwzięcie. 

Nasz spacer to żywa lekcja 

historii  przedstawiona w zu-

pełnie innym wymiarze. Lekcja 

oparta o konkretne miejsca: 

kamienice, ulice i podwórza 

związane bezpośrednio z indy-

widualnymi losami Żydów 

(m.in. przejmująca i bardzo 

wzruszająca historia Miriam). 

Społeczność ZSE przygotowy-

wała się do tego przedsięwzię-

c i a  j u ż  

w wakacje. 

Gromadzi ła 

pub l i kacje, 

m a t e r i a ł y 

dostępne w Muzeum Regional-

nym i Publicznej Bibliotece 

w Radomsku. Uczniowie prze-

glądali strony Muzeum Historii 

Żydów Polskich oraz zasoby 

wirtualnego Sztetla. Ponadto 

młodzież ZSE nawiązała 

współpracę z Towarzystwem 

P r z y j a ź n i  I z r a e l s k i e j 

w Radomsku. 

                                                                                                                                     

II edycja Konkursu Numizmatycznego 

 W II edycji Konkursu Numizmatycznego nasza 

uczennica Anna Raczyńska z kl. II A technikum ekono-

micznego zdobyła II miejsce. Konkurs polegał na napisa-

niu testu składającego się z 20 pytań zamkniętych o te-

matyce numizmatycznej. Uroczyste wręczenie nagród od-

było się 10 listopada br. w Łodzi.  

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

 

 9 października z okazji 

92 urodzin Tadeusza Róże-

wicza zorganizowaliśmy 

happening ,któremu prze-

wodniczył cytat "Życie przeży-

wa się idąc  spotykając”                          

W akcji artystycznej wzięli 

udział uczniowie klas IVa i IVd 

ZSE w Radomsku wraz  z polo-

nistką p. Małgorzatą Skalik.       

Happening przeprowadzono 

w pięknym jesiennym Parku 

Świętojańskim – ulubionym 

parku Braci Różewiczów. 

Poza tym młodzież klas matu-

ralnych obejrzała spektakl 

Kartoteka. Taneczne sceny 

zbiorowe, partie śpiewane oraz 

rapowane, podkreślane przez 

muzykę, stworzone przez zna-

nego kompozytora i twórcę 

muzyki elektronicznej, Roberta 

Kanaana z Gdańska. Duże 
wrażenie robi też oryginalna, 

monumentalna scenografia, 

zaprojektowana przez arty-

stę rzeźbiarza Jarosława 

Perszko z Hajnówki.  

Różewicz Open Festiwal 2013  

Razem z nami!   

SPACER ŚLADAMI RADOMSZCZAŃSKICH ŻYDÓW    

100 lat naszemu poecie! 
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Pani Prezydent Anna Milczanowska 

wręcza dyplom 

http://radomsko.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2008502,rozewicz-open-festiwal-2013-tuz-tuz,id,t.html


 W  d n i a c h  1 3 -

23  września 2013r. uczniowie 

Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Radomsku  oraz II Liceum 

Ogólnokształcącego uczestni-

czyli w wymianie polsko- nie-

mieckiej z Heinrich Mann 

Schule w Dietzenbach 

w Niemczech. 

Grupa 18-stu uczniów wróci-

ła pełna wrażeń z Dietzen-
bach. Uczestnicy wymiany 

mieli okazję poznać tradycje 

panujące  w  rodzinach nie-
mieckich oraz miło spędzić 

czas na wycieczce turystycz-
nej do Bawarii i Austrii.  

 „Udział w wymianie uświa-
domił mi, jak ważna jest znajo-
mość języków obcych i skłonił 
mnie do intensywniejszej nauki po 
powrocie” podsumowuje Emilia 

Kaszuwara (ZSE) 

 Pobyt  w Niemczech  koń-
czyła wizyta w szkole Heinrich 

Mann Schule oraz  w Starostwie 

Offenbach.  Uczniowie mogli  brać 
udział  w zajęciach i podziwiać no-

woczesne wyposażenie pracokla-
sowni. W starostwie spotkali się  ze 

Starostą  Powiatu Offenbach Olive-
rem  Quillingem   w sali, która nosi 

nazwę: „Powiat Radomszczański” 

ze względu na  współpracę  polsko
-niemiecką. 

Rewizyta młodzieży z Niemiec na-
stąpi w czerwcu 2014 r.  

Wizyta gości z Kanady w Ekonomiku 

 W dniu 4 września 2013 

do Ekonomika przyjechali go-

ście z Kanady. Była to grupa 9 

osób, którzy spędzili kilka go-

dzin z naszą młodzieżą. Goście 

opowiadali o tradycjach i oby-

czajach panujących w Kana-

dzie, a także w ciekawy sposób 

przeprowadzili konwersacje 

językowe w grupach. Uczniowie 

mieli styczność z różnymi ak-

centami: brytyjskim, kanadyj-

skim i amerykańskim, 

a także otrzymali sym-

boliczne upominki od 

gości. Podczas tego 

spotkania panowała 

miła i serdeczna at-

mosfera. Ze względu 

na wysokie zaintereso-

wanie naszych uczniów 

czekamy na następną 

wizytę.  

Wymiana polsko-niemiecka 2013 

 26 września uczniowie 

nauczyli się podstawowych 

zwrotów i słownictwa codzien-

nego użytku czterech języków 

obcych. I tak – klasy pierwsze 

uczyły się języka włoskiego, 

klasy II – szwedzkiego, klasy 

III – hiszpańskiego, a klasy 

czwarte – węgierskiego. 

Zwieńczeniem tych zmagań 

językowych był konkurs, 

w którym wyłoniono najlepszą 

klasę w dziedzinie nauki języ-

ków obcych.  

Oto zwycięzcy: 

wśród klas I najlepsza oka-

zała się klasa I B, wśród 

klas II – klasa IIB. Klasa III 

c okazała się najlepsza 

wśród klas III, a klasa IV A 

– wśród klas IV.       

Oprócz konkursu języko-

wego, uczniowie mieli szanse 

wykazać się kreatywnością pod-

czas drugiego konkursu na naj-

ładniejszy strój symbolizujący 

państwo języka, którego się 

uczyli. Wygrała  klasa II A. 

Drugie miej-

sce zajęła 

klasa IIID, 

a trzecie – 

III C.  

Gratulu-

jemy pomysło-

wości! 

        

Zwycięzcom serdecznie 

gratulujemy! 

   
Agnieszka Bilczewska 

Europejski Dzień Języków Obcych 

Ekonomik 

świętuje 

Europejski 

Dzień Języków 

Obcych 

26 wrzesień 
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 Na początku roku 

szkolnego 2012/2013 Zespół 

Szkół Ekonomicznych w Ra-

domsku  przystąpił do Ogól-

nopolskiego  konkursu 

„Bezpieczna Szkoła- Bez-

pieczny Uczeń”. 

Hasłem konkursu było: Pra-

wo, Przyjaźń, Tolerancja. 

Ideę programu konkursowego 

wsparło gremium Komitetu 

Honorowego, w którym zna-

leźli się przedstawiciele Sejmu 

i Senatu RP, członkowie Rządu 

RP, Rektorzy wyższych uczel-

ni, Kuratorzy oświaty, Woje-

wodowie, Prezydenci miast 

i  Marsza łkowie Sejmi-

ków. Koordynatorem działań 

na terenie Zespołu Szkół Eko-

nomicznych była pani Monika 

Molińska – pedagog szkolny. 

Zadania przewidziane w regu-

laminie konkursu 

wykonywaliśmy od 

października 2012-

2012r. do kwietnia 

2013r. Celem kon-

kursu było spopu-

laryzowanie wśród 

uczniów podstawo-

wych zasad funk-

cjonowania pań-

stwa prawnego, 

społeczeństwa oby-

watelskiego, w tym 

norm współżycia, 

poszanowania praw jednostki, 

przeciwdziałania patologiom, 

tolerancji wobec ludzi o od-

miennej kulturze, rasie, oby-

czajach, solidaryzmu społecz-

nego. Celem kon-

kursu było także 

podniesienie bezpie-

czeństwa szkoły 

i uczniów.  

 

Monika Molińska-

pedagog szkoły  

 

 

Ekonomik stanął "PO ZIELONEJ STRONIE MOCY" 

 W ubiegłym roku szkol-

nym nasza placówka przystą-

piła do akcji ekologicznej 

„Stań po zielonej stronie mo-

cy”, której organizatorem była 

firma Slam Poland z Ostrowa 

Wielkopolskiego. 

Celem tego przedsięwzięcia 

była zbiórka zużytych płyt CD, 

DVD, baterii, telefonów ko-

mórkowych i ładowarek. Koor-

dynatorem w/w działań była 

pani Joanna Nita. 

 Młodzież naszej szkoły wzięła 

aktywny udział w tej szeroko 

rozpropagowanej i pożytecznej 

akcji. Spośród 

w s z y s t k i c h 

klas naszego 

powiatu naj-

większym za-

angażowaniem 

wykazała się 

k l a s a  I 

a  z naszej 

szkoły, która 

zajęła I miej-

sce i  zdobyła tytuł 

„ N a j l e p s z e j  K l a -

sy w Powiecie”. Nagrodą za 

szczególne zaangażowanie jest 

czek na kwotę 150 zł 

z przeznaczeniem na pomoce 

dydaktyczne oraz certyfikat 

uczestnictwa w przedsięwzię-

ciu. 

W  roku szkolnym 2013-

2014  nasi uczniowie 

ponownie zgłosili chęć 

udziału w II edycji ak-

cji „Stań po zielonej 

stronie mocy”. Zaan-

gażowanie młodzieży 

w tego typu przedsię-

wzięcia służy podnie-

sieniu świadomości 

ekologicznej oraz 

uwrażliwieniu młodych 

ludzi na problemy dotyczące 

zanieczyszczenia środowiska 

i jego ochrony. 

 

Koordynator Joanna Nita 

Ekonomik uzyskał tytuł "BEZPIECZNA SZKOŁA" 

Klasa II A — „Najlepsza Klasa w Powiecie” 
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 Kandydaci w czasie 

kampanii wyborczej, która od-

była się w dniach od 25 wrze-

śnia do 1 października przed-

stawili na plakatach wybor-

czych (i nie tylko) swoje cele, 

które zamierzają spełnić, gdy 

zostaną wybrani. Uczniowie 

próbowali prześcignąć się 

w pomysłach poczynając od 

rozdawania swoich zdjęć 

a kończąc na wierszach zapa-

dających w pamięci. Każdy 

uczeń mógł zagłosować tylko 

na jednego kandydata z po-

śród 11 zgłoszonych. Rywali-

zacja była bardzo zacięta.   

2 października b.r  emocje się-

gnęły zenitu  - wybił czas 

ostatecznego rozstrzygnięcia. 

Kandydaci nerwowo wyczeki-

wali wyników, gdy nagle na 

tablicy ogłoszeń zawisła kartka 

z następująca treścią: 

Wyniki wyborów do samo-

rządu uczniowskiego: 

 PRZEWODNICZĄCY: Marcin 

Beśka kl. IIa 

 I ZASTĘPCA: Ewa Kowalczyk 

kl. IIIa 

 II ZASTĘPCA: Sami Tebib kl. 

IIIc 

 SEKRETARZ: Karolina Teląż-

ka kl. IIb 

Mamy nowy samorząd !!! 

 11 października 2013 

roku w naszej szkole odbyła 

się uroczystość Dnia Edukacji 

Narodowej i ślubowanie pierw-

szych klas. Na wstępie prowa-

dzący powitali radę pedago-

giczną, uczniów i pracowników 

szkoły.  

Następnie głos zabrała nasza 

Pani dyrektor Małgorzata Koło-

dziejska, która pogratulowała 

pierwszym klasom oficjalnego 

przyjęcia do społeczności Ze-

społu Szkół Ekonomicznych 

im. Tadeusza Kotarbińskiego 

w Radomsku oraz przedstawiła 

wyróżnionych nauczycieli                             

i pracowników.      

Kolejnie odchodzący  ze stano-

wiska Artur Szwed podzięko-

wał wszystkim tym, którzy po-

magali mu podczas pełnienia 

funkcji przewodniczącego sa-

morządu szkolnego. Pogratulo-

wał swojemu następcy w wy-

granych wyborach. Głos zabrał 

również  przewodniczący: Mar-

cin Beśka dziękując wyborcom 

za zaufanie i oddane głosy. 

Przedstawił również skład no-

wego samorządu. 

Po raz kolejny zamiast kwiatka 

dla nauczycieli  uczniowie ze-

brali pieniążki na radomsz-

czańską Fundację „Koniczynka 

” opiekującą się dziećmi nie-

pełnosprawnymi. 

Klasom najbardziej za-

angażowanym w akcję 

zostały wręczone dy-

p l o m y  u z n a n i a .                                 

W części artystycznej 

składającej się z pre-

zentacji multimedialnej 

przedstawiono z humo-

rem naszych nauczy-

cieli i pracowników 

szkoły. Dalej uczennice 

odegrały scenkę pt.: „Pan Bel-

fer jest chory ”. Na koniec pani 

wicedyrektor ogłosiła  miłą in-

formację o skróceniu lekcji. 

 

 Anna Pietras, Anna Saternus, 

Kinga Tomalka z klasy Ia 

 

Święto Edukacji w ZSE 
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 26 września  obejrzeli-

śmy bardzo poruszająca histo-

rię opowiadającą w  nowator-

ski sposób  o dniach 

sierpnia 1944 roku. Film 

jest hołdem oddanym 

walczącym w Powstaniu 

Warszawskim młodym 

bohaterom. Sierpniowe 

niebo – 63 Dni Chwały  

w subiektywnej ocenie 

to swoisty kolaż na któ-

ry składają się nieznane 

dotąd  archiwalne mate-

riały filmowe nakręcone 

w trakcie Powstania, 

teksty popularnej grupy 

hip-hopowej Hemp- 

Gru, krótka fabuła z dzi-

siejszej Warszawy. Faj-

ną sprawą jest  to, że  

dzięki zastosowanej re-

trospekcji doświadcza-

my  wielu emocji z cza-

sów  II wojny świato-

wej. Fabuła rozgrywa się na 

dwóch planach: Historycznym 

(powstańczym) i współcze-

snym. 

Z jednej strony oglądamy mi-

łość młodej sanitariuszki i ofi-

cera AK Staszka oraz walkę 

powstańców z okupantem, 

z drugiej: współczesną historię 

o inżynierze, który kopiąc fun-

damenty pod nową inwestycję 

natrafia na ludzkie szczątki 

( jak się później okazuje mło-

dziutkiej dziewczyny z powsta-

nia wspomnianej Basi) i ta-

jemniczy pamiętnik. Reasumu-

jąc opowieść Dobrowolskiego 

jest ok!, tylko dlaczego kolej-

ny raz podzielono Polaków na 

tych lepszych i gorszych, tych 

co z nami i tych , co przeciwko 

nam?  

 

 4-go października, 

uczniowie Ekonomika wybrali 

się do Miejskiego Domu Kultu-

ry, aby obejrzeć film reży-

sera Andrzeja Wajdy pt.: 

"Wałęsa. 

Człowiek z nadziei". Jakie 

były pierwsze reakcje 

uczniów na informacje 

o tym, że idą go obejrzeć? 

Mniej więcej w stylu: 

"Boże, kolejny nudny film 

historyczny." Co się okaza-

ło, seans był ciekawy i peł-

ny rozmaitych emocji. 

Film pokazywał życie Le-

cha Wałęsy jako opozycjo-

nisty ale męża i ojca, który 

kocha swoją rodzinę. 

Twórcy filmu chcieli poka-

zać Wałęsę 

jako zwy-

kłego 

człowieka, 

jednego 

z tysięcy 

robotników, który wyszedł 

z tłumu i stał się bohaterem. 

Produkcja przypomina też nam 

czasy stanu wojennego. Myślę, 

że większość z nas zapamięta-

ła to, że Danuśka co chwila 

była w ciąży, moment, kiedy 

czołg rozjechał nogę jakiemuś 

robotnikowi, oraz słynny gest 

Wałęsy. 

Niektórzy pewnie wyłapali cie-

kawsze odzywki Lecha. Czy 

film przypadł do gustu nasto-

letnim widzom? Sądzę, że tak, 

chociaż nie wszystkim. Jedno 

jest pewne: film ten jest pięk-

nym prezentem na 70 urodzi-

ny Lecha Wałęsy, które przy-

padają 29 września b.r. 

Izzy 

Oglądamy… rozmawiamy…– analizujemy…. 

wyciągamy wnioski… czyli                                                                                                                      

s z k o l n y  Q u l t u r a l n i k 

Dzięki inicjatywie naszych nauczycieli 

przedmiotów humanistycznych  

obejrzeliśmy  

EKONOMIK NEWS 
Str. 10 



 Dnia 3 października 2013 roku nauczyciele 

wychowania fizycznego zorganizowali nam  

wycieczkę rowerową na Malutkie. Po zwiedzeniu 

k o m p l e k s u ,  m i e l i ś m y  m o ż l i w o ś ć  

skorzystania z różnych atrakcji m. in. jazdy kon-

nej, toru gokartowego i parku linowego. 

Wycieczkę zakończyliśmy pieczeniem kiełbasek  

i ciepłą herbatą. Zabawa była super! 

Pogoda dopisała. 

Do zobaczenia na wiosnę!  

II edycja Biegu na Orientację 

 I Liceum Ogólnokształ-

cące w Radomsku zorganizo-

wało II edycję Biegu na Orien-

tacje, który odbył się 18 paź-

dziernika 2013 roku w okoli-

cach miejscowości Podświerek 

(20 km od Radomska). Wiado-

mo, że nasi uczniowie nie 

dość, że są mądrzy to jeszcze 

do tego wysportowani. W 

efekcie czego Angelika Mazur, 

Monika Warda, Konrad Jasiński 

i Artur Szwed zajęli III miej-

sce. Wszyscy uczestnicy mu-

sieli wykazać się 

sprawnością fi-

zyczną, znajomo-

ścią podstaw tere-

noznawstwa oraz 

języka angielskie-

go. Nasi koledzy 

i koleżanki z Eko-

nomika rozwiązy-

wali test leksykal-

no-gramatyczny 

z angielskiego, 

czytali mapy, poruszali się 

w terenie itp. Zliczone wy-

niki dały nam 

III miejsce na 

podium. 

GRATULUJEMY 

oby tak dalej!!!   

Rajd rowerowy- Malutkie 

 Nasi wysportowani 

uczniowie Ekonomika wzięli 

udział (w ostatnim czasie)                                   

w indywidualnych i sztafeto-

wych biegach przełajowych 

oraz w lidze lekkoatletycznej. 

Wszędzie oczywiście nasi re-

prezentanci dawali z siebie 

wszystko. 

I tak w indywidualnych bie-

gach przełajowych, które od-

były się 16.09.13 r. Małgosia 

Koper z IIIa  zajęła XV miej-

sce,  a Angelika Mazur z IIa 

zajęła V. Angelika dzięki uzy-

skanemu wynikowi miała moż-

liwość reprezentowania Ekono-

mika na rejonowych zawodach 

w Tomaszowie Mazowieckim, 

gdzie walcząc z setką dziew-

cząt zajęła  XXXXXI miejsce. 

Gratulujemy! Nasze ekono-

mistki na sztafetowych bie-

gach przełajowych, które od-

były się 08.10.13 r. otarły się 

tuż o podium i zajęły  IV miej-

sce. Naszym chłopakom poszło 

troszkę gorzej i zajęli VI miej-

sce. Liga lekkoatletyczna miała 

miejsce 20.09.13 r. na boisku 

obok Gimnazjum Publicznego 

nr 2. Tam też nasze dziewczy-

ny jaki i chłopcy pchali kulą 

jak Tomasz Majewski, biegali 

jak Usain Bolt i skakali w dal.  

I tak po zliczeniu punktów 

z każdej konkurencji drużyna 

dziewczyn zajęła V miejsce 

a drużyna chłopców VII.                                                                                          

 Za osiągnięte wyniki 

GRATULUJEMY i życzymy, aby 

na następnych zawodach nasi 

koledzy i koleżanki walczyli jak 

lwy i zajęli najwyższe miejsce 

na podium!      

 

Ewa Tomaszewska kl.Ia 

Dali z siebie wszystko… 

Sport to zdrowie! 
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