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Kilka słów od redakcji... 

    Witamy ponownie wszystkich naszych czytelników! Po kolejnych 
ciężkich miesiącach wychodzi następny, już 2 numer naszej szkolnej 
gazetki. Nasi redaktorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje były 
sprawdzone i rzetelne. Dziękujemy wszystkim, którzy kupili po-

przedni numer. Naszym nadrzędnym celem jest rozwijanie talentów 
dziennikarskich, promowanie ZSE w środowisku lokalnym, ale przede 
wszystkim pragniemy wspomóc działania dyrekcji w zakupie szkolnego 
radiowęzła. Gorąco zachęcamy do czytania szkolnej mini prasy jak i do 
współpracy z nami. Im więcej miłośników dziennikarstwa tym weselej! 
Wszystkim, którzy postanowili przejrzeć wyniki naszej pracy, serdecz-

nie dziękujemy. Jak wiecie, sprawiacie nam tym ogromną przyjemność, 
bo to wszystko przecież dla Was. Mamy nadzieję, że nas nie opuścicie. 
Do zobaczenia w następnym numerze! :)  
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Co za nami: 
• studniówka, 
• ferie zimowe, 
• pierwszy semestr, 
• pierwszy numer gazetki szkolnej. 

Co przed nami: 

• 87 dni do matur, 
• 140 dni do wakacji, 
• majówka, 
• wiosenna przerwa świąteczna 17 
kwietnia – 22 kwietnia 2014 r. 

Wymiana w Niemczech 

Dzień Dresiarza 

Andrzejki 

Wycieczka  

do stolicy 
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"Płomień rozgryzie malowane dzieje, 
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, 

Pieśń ujdzie cało...” 

 Powyższy fragment zaczerpnięty od naszego wieszcza narodowego posłużył młodzieży  
i nauczycielom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku do świętowania  po raz kolejny w nie-
typowy sposób Dnia Niepodległości. W dzisiejszej rzeczywistości dotrzeć do młodzieży z hasłami 
ojczyzna, wolność i patriotyzm jest niełatwo. W związku z tym odeszliśmy od tradycyjnej akade-
mii na rzecz organizacji w szkole konkursu pieśni patriotycznej, plakatu tematycznie  nawiązują-
cego do treści wolności oraz quizu historycznego dotyczącego historii naszego regionu.  

 Szczególnym zainteresowaniem wśród młodzieży Ekonomika cieszy się konkurs wspólnego 
odśpiewania przez klasę pieśni patriotycznej. Uczniowie każdej klasy przygotowują pod            
kierunkiem nauczyciela - wychowawcy  jedną pieśń patriotyczną, którą wykonują zbiorowo przed 
oceniającą ich komisją. Wybór utworu odbywa się odpowiednio wcześniej, a jego wokalne dopra-
cowanie pod względem intonacyjnym czy rytmicznym ma miejsce na lekcjach godziny wychowaw-
czej i na każdej innej lekcji (10 minut przed jej końcem po zrealizowaniu zaplanowanego tematu 
lekcji). Dziś pieśni patriotyczne stają się coraz bardziej odległe i niezrozumiane, szczególnie dla 
młodego pokolenia Polaków. Stąd narodził się pomysł takiego konkursu, by poprzez zabawę ocalić 
je od zapomnienia i sprawić, by stały się łącznikiem między przeszłością a teraźniejszością. 

Wspólny śpiew  uczniów  w ubiegłym roku dostarczył wielu wzruszeń i pozytywnych emocji. 
Tak  oto w ZSE narodził się nowy element tradycji szkolnej – śpiewana lekcja patriotyzmu, która, 

mamy nadzieję, będzie trwała przez długie lata.  
 Chcielibyśmy do wspólnego śpiewania tak rzadko dziś praktykowanego zachęcić także ra-

domszczan. To bardzo prosta forma świętowania Dnia Niepodległości, nie wymagająca wielu na-
kładów finansowych, wystarczy śpiewnik i grupa ludzi z zapałem muzykowania. 
 Niestety w szkołach średnich  nie ma cotygodniowych  zajęć z muzyki ,a zajęcia             
pozalekcyjne trafiają do zainteresowanej  i uzdolnionej młodzieży. Dlatego pieśń patriotyczna    

odchodzi w zapomnienie wraz ze starszym pokoleniem. W związku z tym  chcemy rozpropagować 
tę ideę, by nasze świętowanie było coraz piękniejsze, głośniejsze i niosło w sobie głębokie treści 
kształtowania miłości do ojczyzny u młodego pokolenia.   
 Są w historii narodu chwile wielkich zwycięstw i bolesnych klęsk, triumfów i porażek, mo-
mentów podniosłych i tragicznych. Mają one swoje miejsce w historii, ale także w sercu poetów      

i kompozytorów, w sercu zwykłych ludzi, na ulicach miast i wsi, wszędzie tam, gdzie tworzą się i 
żyją pieśni i piosenki. Dodawały nam ducha w trudnych chwilach, podsycały nasz patriotyzm          
i wiarę w siebie. Czasem stawały się hymnami, a czasem bywały tak niebezpieczne dla okupan-
tów, iż ci wpisywali je na czarną listę zakazanych piosenek. Przekazywane z pokolenia na pokole-
nie stanowią o naszej tożsamości, ciągłości naszej tradycji, nieprzemijającej potrzebie piękna, 
wzruszenia i uśmiechu. Naszą historię,  łatwiej zrozumieć „z pieśnią na ustach”, gdyż praktycznie 

każdemu wydarzeniu historycznemu towarzyszyły patriotyczne melodie.   
 Najstarszymi  pieśniami  ilustrującymi  nasze dzieje są: :" Bogurodzica ," Gaude Mater Po-
lonia "czy  " Pieśń konfederatów barskich " nawiązująca do wydarzeń związanych z utratą przez 
naszą ojczyznę państwowości. W  1797 roku pojawia się szczególna pieśń w naszej historii jaką  
jest „Pieśń Legionów polskich we Włoszech”, którą wybrano na polski hymn państwowy w 1926 

roku. Pierwotnie zaczynał się od słów:  

Jeszcze Polska nie umarła, 
kiedy my żyjemy. 

Co nam obca moc wydarła, 
szablą odbijemy. 
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„Wolność i pokój” 

„Jeden świat– jeden  głos” 

 Melodia" Mazurka Dąbrowskiego "oparta na ludowym utworze , jest wesoła i żwawa, a tekst Józefa 
Wybickiego skromny i prosty utrzymany w stylu staropolskim. Mówi on o naszej historii językiem 
zwykłej żołnierskiej piosenki, która jest szczera i niezwykła w formie i treści. Wszystko to, co wy-

darzyło się w naszej historii od momentu powstania tej pieśni jest zawarte w emocjach i klimacie 
towarzyszącym w czasie jej wykonywania. Pieśń ta była obecna przy tragicznej historii Legionów 
polskich w służbie Napoleona, przy powstaniach listopadowym i styczniowym, zmaganiach o nie-
podległość Polski zakończonych sukcesem w 1918 roku, klęsce i bohaterstwie żołnierzy Września 
1939 i walkach Polaków na frontach II wojny światowej. Tekst" Jeszcze Polska nie zginęła "od po-

koleń był" wyznaniem wiary "tysięcy patriotów, działaczy politycznych, zesłańców skazanych na 
katorgę i więźniów obozów koncentracyjnych. 
       Przez lata obok Mazurka Dąbrowskiego do miana pieśni narodowej aspirowały również:  
Warszawianka Casimira Delavigne i Rota Marii Konopnickiej.  
 Pieśni symbolicznie wyznaczały i były obecne w kolejnych latach walk o odzyskanie niepod-
ległości. Do tych pieśni należą: Pierwsza Kadrowa  czy rozpoczynająca się od słów: Legiony to żoł-

nierska nuta , znana jest również jako Pierwsza brygada.   
Niewątpliwie wzruszają nas do głębi słowa i melodia Wojenko, wojenko z 1914-1919 oraz pieśni 
powstałe w czasie walk z okupantem hitlerowskim w czasie II wojny światowej— Rozszumiały się 
wierzby płaczące , Deszcz jesienny deszcz , Serce w plecaku ,czy refren: 

„ Czerwone maki na Monte Cassino 

Zamiast rosy piły polską krew. 
Po tych makach szedł żołnierz i ginął, 
Lecz od śmierci silniejszy był gniew. 

Przejdą lata i wieki przeminą. 
Pozostaną ślady dawnych dni 
I tylko maki na Monte Cassino 

Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.” 
Leksykon polskich pieśni żołnierskich i historycznych jest bardzo bogaty i można by jeszcze długo 
wymieniać tytuły, które są rozpoznawalne w poszczególnych okresach historii naszego narodu. 



 W Dniu Wszystkich Świętych na obu radomszczańskich cmentarzach aż 30 osób  kwesto-
wało z puszkami i  ze specjalnym identyfikatorami  na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. 
Wśród zbierających datki byli m.in. wolontariusze nauczyciele i uczniowie z naszej szkoły. 
 Już po raz drugi  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, któremu od lat prezesuje Zofia Gzik 
zwróciło  się do radomszczan z prośbą o wsparcie kwesty na odbudowę zabytkowych grobów na 

Starym i Nowym Cmentarzu. W ubiegłym roku dzięki hojności darczyńców zebrano ponad sześć 
tysięcy złotych. Za pieniądze te udało się odrestaurować dwa XIX-wieczne nagrobki - komentuje  
Agnieszka Kuligowska, koordynator akcji, nauczyciel historii ZSE. Dodaje również, że w tym roku 
zebrano rekordową sumę 9 189 zł 62 gr, 3 euro, 42 centy. Organizatorzy akcji cieszą się, że 
zbiórka się udała - Kwestowaliśmy razem z panią Małgorzatą Skalik  przy głównej bramie na     
Nowym Cmentarzu. Do naszej puszki musieliśmy wręcz upychać pieniążki. Byli ludzie z gestem. 

Mieliśmy sporo banknotów, dużo monet. Dodatkowo towarzyszyła nam piękna złota polska jesień 
i to też pewnie sprzyjało kweście. Serce się radowało, kiedy widziało się rodziny z małymi dzieć-
mi, które podchodziły i wrzucały monety wyjmowane nawet z własnych portfelików - mówi Kinga 
Gasik uczennica ZSE. 

Uczniowie wraz z nauczycielami ZSE 

kwestowali  na odnowę zabytkowych 

grobów w Radomsku 
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Co wpłynęło na wybór naszej szkoły?  
Jakoś nigdy nie wyobrażałam sobie, że mogłabym 

robić w życiu coś innego. Od najmłodszych lat 
lubiłam „cyferki”. Jako dziecko zawsze bawiłam 
się w bank czy biuro. To też, gdy nadszedł czas 
wyboru szkoły średniej– nie miałam żadnych  
wątpliwości – „Ekonomik”! 

To był dobry wybór? 
Tak – na przedmiotach zawodowych nauczyłam 
się naprawdę wielu przydatnych rzeczy. Poza tym 
dzięki tej szkole zdobyłam pracę w wymarzonym, 
aczkolwiek jak się później okazało, wyjątkowo 
ciężkim i odpowiedzialnym za-

wodzie – księgowej.  

Z perspektywy czasu jak 
wspominasz lata spędzone 
w „Ekonomiku” ? 

Bardzo dobrze! Wspaniali lu-
dzie, wyjątkowi nauczyciele. 
Zawsze czułam się w tej szkole 
dobrze, swojsko. 

Co najmilej wspominasz? 

Ciężko byłoby mi tu wymienić 
jedną rzecz, ale na pewno 
wszystkie okazje umożliwiające 
uczniom integrację – wigilie 
klasowe, sobotnie spotkania na 
matematyce z panią Olczyk, 
wycieczki, wyjazdy na zawody  
z panią Łodygą i wycieczki kla-
sowe. 

Którego nauczyciela najbar-

dziej lubiłaś ze szkoły, albo 
który zapadł Ci w pamięci? 
Cóż – zapamiętałam wszystkich i wszystkich bar-
dzo cenię, bo z perspektywy czasu wiem, ile pra-
cy włożyli w przekazanie nam wiedzy. 

Wiedza zdobyta w naszej szkole chociaż       
w kawałku pokrywa się z wiedzą przekazy-
waną na studiach z zarządzania?  
Materiał, jaki przedstawiono nam na studiach 
(zarządzanie) na pewno był znacznie obszerniej-
szy, aczkolwiek wiedza zdobyta w Ekonomiku  
ułatwiła mi odnalezienie się na takich zajęciach 
jak mikro- i makroekonomia, marketing, statysty-
ka opisowa, matematyka, rachunkowość.  

Rozmowa z Iwoną Maroszek-absolwentką 

Technikum Ekonomicznego w Radomsku 
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Chciałabyś kształcić się dalej w kierunku 
rachunkowości lub ekonomii? 

Tak – w przyszłym roku planuję rozpocząć stu-
dia podyplomowe na kierunku rachunkowości. 
To jest to, co chcę robić w życiu, ale wiem też, 
że cały czas muszę rozwijać swoją wiedzę. 
Czy wiedza i umiejętności zdobyte             
w „Ekonomiku” przydają Ci się obecnie 

podczas pracy w księgowości? 
Tak, oczywiście. Niestety ciągle zmieniające się 
przepisy podatkowe wymuszają na ludziach 
pracujących w tym zawodzie ciągłą naukę – bez 
względu na to, czy mają 25 czy 55 lat. 

Jesteś zadowolona ze 
swojej pracy? 
Tak. Trafiłam na wspania-
łych ludzi, którzy umożli-
wiają mi realizację moich 

celów i mnie w tym 
wspierają – a to ciężkie  
w obecnych czasach.      
Większość przedsiębior-
ców traktuje pracowników 
przedmiotowo – a to błąd, 

bo szacunek  i dobra     
atmosfera wpływają na 
to, jak się wykonuje po-
wierzoną pracę. 

Polecasz „Ekonomik” 
kolejnym  
pokoleniom? 
Przede wszystkim pole-
cam go osobom ,które 
chcą w życiu coś osią-

gnąć! Ogólniak czy liceum 
profilowane nic nie dają – 

technikum umożliwia zdobycie wiedzy ułatwia-
jącej start w dorosłym życiu. Oczywiście w dzi-
siejszych czasach studia są podstawą, ale my-
ślę, że w „Ekonomiku” można zdobyć wiedzę, 

która przyda się każdemu, w każdej pracy  i we 
własnej działalności gospodarczej.  

Rozmawiała Monika Maroszek, kl. Ic 



TECHNIK w zawodzie KELNER 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym 

Język angielski; Geografia lub Chemia 

Kelner zajmuje się: 

-kompleksową obsługą konsumenta  

-prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie, 

-serwuje potrawy i napoje;  

-przygotowuje sale konsumpcyjną do obsługi kelnerskiej,  

-nakrywa stoły z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia oraz  

z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych (np. kompozycje kwiatowe), 

-udziela konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, przyjmuje i rejestruje  
zamówienia. 

Dodatkowym atutem tego zawodu jest praca w ciągłym kontakcie z ludźmi. Pozwala to rozwijać 

u kelnera różne umiejętności, poznawać zwyczaje, kulturę różnych narodów, pogłębiać  
umiejętności językowe. 

 

  

 FOTOTECHNIK 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym 

Język angielski; Geografia lub Chemia 

Fototechnik to specjalista zajmujący się: 

-fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych,  

-zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów  
i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi,  

-rejestruj i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach, 

-wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne, 

-dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań. 

 
Fototechnik może pracować w  policji, studiach fotograficznych, agencja reklamowych, wy-
dawnictwach, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz 
szeroko pojętym sektorze e-usług. 

Nowe zawody od roku 2014/2015!! 

Dołącz do nas!  

Czekamy właśnie na ciebie! 
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Ekonomik okiem czwartoklasisty 
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 „Czas płynie nieubłaganie” – pozwolę zacytować sobie swojego nauczyciela języka polskie-
go z gimnazjum. Czwarta, maturalna klasa technikum – niemożliwe? – a jednak! A pamiętam 
jeszcze jakby to było wczoraj kiedy bijąc się z myślami stałem przed trudnym wyborem szkoły 
średniej, bo przecież trzeba przygotować się do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu, 
trzeba „wyjść na ludzi”.  

 Paradoksalnie, pytanie jakie zadaje sobie każdy przeciętny uczeń trzeciej klasy gimnazjum, 
dotyczy bardziej odległej przyszłości – czy chcemy kontynuować naukę na konkretnych studiach i 
wybrać liceum czy wybrać szkołę kształcącą w danym zawodzie? Świadomy, iż w życiu wszystko 
może się zdarzyć – wybrałem technikum hotelarskie w Zespole Szkół Ekonomicznych. Od tego 
momentu każdy następny dzień, zdarzenie miało decydować, czy będę tego wyboru żałował…  

Jako uczeń pierwszej klasy nie mogłem obiektywnie ocenić naszej szkoły – na pewno działo się 
bardzo dużo i to mi się podobało. Nowe twarze, nauczyciele, przedmioty zawodowe- które umożli-
wiały mi  choć trochę uświadomić sobie, czego tak naprawdę dotyczy wybrany przeze mnie za-
wód. Z perspektywy ofert szkół ponadgimnazjalnych ciekawą propozycją „Ekonomika” okazała się 
nauka języka francuskiego i oczywiście wiążąca się z tym możliwość wyjazdu na miesięczne prak-
tyki zawodowe do Francji. W drugiej klasie, napisany przez Panią Magdalenę Geniusz- Starostkę  
projekt zagranicznych praktyk zawodowych  dla dwóch, 16-osobowych grup uczniów profilu hote-
larskiego i turystycznego został zaakceptowany i dofinansowany przez Unię Europejską. Udało mi 
się przejść ścisłą selekcję i znalazłem się w grupie szczęśliwców, którzy mieli odbyć swoje mie-
sięczne praktyki we Francji. Każdy z uczestników stażu wrócił z bagażem doświadczeń, bogatszym 
zasobem słownictwa oraz certyfikatem „Europass” – potwierdzającym odbytą praktykę oraz uła-

twiającym pracę w całej Europie. Nie była to jednak ostatnia możliwość wyjazdu za granicę . 
„Ekonomik” od lat daje szanse  uczestniczenia w wymianie polsko-niemieckiej i sam z takiej sko-
rzystałem. Uczniowie z partnerskiej szkoły w Niemczech goszczą naszą młodzież przez dziesięć 
dni, po czym sami mają możliwość przekonania się o słynnej na cały świat polskiej gościnności. 
Zyskaliśmy nowe znajomości, które niektórzy z nas utrzymują do dzisiaj. Mógłbym długo rozpisy-
wać się o moich wspomnieniach związanych z czasem spędzonym w szkole, o wszystkich wyciecz-
kach, przygodach i znajomościach, które niewątpliwie zostaną na długo w mojej pamięci a dla nie-
których być może będą nawet ważniejsze niż materialne kwestie edukacji takie jak świadectwo 
maturalne.  

Jako uczeń czwartej klasy technikum chciałbym przestrzec 

Was przed szybko upływającym czasem. Zawsze z uśmiechem 
wspominam, gdy pani Skalik na lekcjach języka polskiego napo-
minała nas już od pierwszych dni nauki, że cztery lata w szkole 
średniej miną niepostrzeżenie i nim się obejrzymy, będziemy 
przystępować do egzaminów maturalnych - na co uczniowie mo-
jej klasy byli święcie przekonani, iż jest to tylko próba nakłonie-

nia nas do intensywniejszej pracy i uśmiechali się między sobą 
nie biorąc tych słów na poważnie. 

Przede mną matura oraz egzamin zawodowy i z czystym sumie-
niem mogę powiedzieć, iż nauczyciele zrobili WSZYSTKO by jak 

najlepiej przygotować nas do tak ważnych egzaminów. Czy       
żałuję, że wybrałem „Ekonomik”? Mimo, iż nie mam możliwości 
bezpośredniego porównania go z inną szkołą – wspomnienia,      
znajomości oraz możliwości jakie dał mi ZSE nie pozwalają mi 
udzielić innej odpowiedzi niż zdecydowanie i stanowczo stwier-
dzić, że  z czystym sumieniem wybrałbym go jeszcze raz. 

Artur Szwed - tegoroczny maturzysta technikum hotelarskiego 



Kolejne sukcesy artystyczne młodzieży 
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17 stycznia br. uczestniczyliśmy w Finale Powiatowego Konkursu Recytatorskiego oraz Poezji 
Śpiewanej organizowanego przez II LO  w Radomsku. W czasie uroczystości zaprezentowali się 
laureaci konkursu m. in. Ewa Kowalczyk z kl.IIIa, która zajęła III miejsce w konkursie recyta-
torskim w kat. szkół ponadgimnazjalnych). 

Z kolei 16 stycznia w MDK Radomsko nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Malowane 
obrazy poetyckie inspirowane poezją Tadeusza Różewicza organizowanego w ramach przedsię-
wzięcia Tadeusz Różewicz – radomszczanin bliski uczniom i nauczycielom przez Wojewódzki Ośro-
dek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim i Miejski Dom Kultury w Radomsku. Kon-
kurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, w którym udział wzięło około 140 osób z całej Pol-
ski. Tym bardziej miło nam zakomunikować, że uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych  Izabela 

Rybicka (kl.Ia) oraz Patrycja Kałuża (kl.IIIa) znalazły się wśród laureatów. 



I teatr i kręgle… 

Tak się bawi Ekonomik! 
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29 listopada nauczyciele języka polskiego zorganizowali wyjazd do Teatru Wielkiego      
w Łodzi  w ramach akcji Bliżej Teatru Wielkiego.   
 Uczniowie mieli okazję obejrzeć  balet komiczny oparty na wątkach zaczerpniętych z        
powieści Cervantesa , który jest przykładem swobodnej interpretacji pierwowzoru. Librecista - 
Marius Petipa, będący jednocześnie choreografem wersji premierowej, zadbał, by wszystko służy-
ło jednemu – tańcowi. Stąd w balecie mnóstwo fajerwerków tanecznych: brawurowych popisów 
solowych, duetów i scen zespołowych. Nie brakowało także, w tym roztańczonym kalejdoskopie 
obrazów, zabawnych groteskowych postaci, dowcipów sytuacyjnych i subtelnego humoru.  
 Przedstawienie  Don Kichot ogromnie nam się spodobało. Mamy nadzieję ,że niedługo 
obejrzymy następny pełen emocji spektakl. – mówi Małgosia Wodzisławska z kl.IIb  



Nie samą nauką praktykant żyje… 
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 Wyjazd do Niemiec to nie tylko praktyka zawodowa. Program 
pobytu obejmował poznanie kultury, w tym walorów turystycznych, 
odmiennych zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców regionu. Podczas pierwszego weekendu 
wybraliśmy się na dwudniową wycieczkę do Berlina. Drogę pokonaliśmy tzw. szybką kolejką z kilko-
ma przesiadkami, co dostarczyło nam dodatkowych wrażeń. Nasza pani przewodnik Katarzyna      
Shmit na początek zaproponowała wizytę w muzeum Madame Tussauds. Jest to miejsce, w którym 
znajduje się mnóstwo przeróżnych figur wykonanych w całości z wosku. Można tam zobaczyć polity-
ków np. Baracka Obamę czy Angelę Merkel, sportowców np. Masuta Ozila, znane gwiazdy filmowe 
m.in. Angelinę  Jolie, muzyków takich jak Michael Jackson czy Beyonce. Następnie udaliśmy się pod 
Bramę Brandenburską. Po wysłuchaniu historii budowli oraz budynków znajdujących się wokół zrobi-
liśmy kilka zdjęć i ruszyliśmy dalej. Odwiedziliśmy muzeum techniki (zobaczyliśmy jak wyglądy 

pierwsze komputery oraz telewizory) ,a na koniec zachowane fragmenty Muru berlińskiego. Po dniu 
pełnym wrażeń udaliśmy się na odpoczynek do hotelu. Drugiego dnia zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
Muzeum egipskiego, w którym między innymi mogliśmy podziwiać żywe kolorystycznie popiersie 
królowej Nefretete. Następnie spacerem udaliśmy się na Aleksanderplatz, gdzie widzieliśmy zegar 
pokazujący 24 strefy czasowe - Weltzeituhr oraz podziwialiśmy z daleka wieże telewizyjną Fernseh-
turn. 

Doświadczenia i wspomnienia grup z lat ubiegłych pokazują, że znajomości zawierane podczas stażu 
są trwałe i podtrzymywane także po powrocie do kraju. 

Osobiście z kanclerzem Niemiec 

Angelą Merkel 



Nauczyciele z Ekonomika w ogólnopolskim 

projekcie unijnym 
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 Nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSE w Radomsku o specjalności cyfrowych procesów 
graficznych p. Edyta Smędzik i p. Zbigniew Wróblewski uczestniczyli w dniach 20.01.2014 – 31-
31.01.2014 w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-

s zu  Spo łe cznego ,  ( Pr i o ry te t  I I I :  Wysoka  j akoś ć  sy s temu  oświa ty , 
Działanie 3.4: Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie,  
Poddziałanie 3.4.3: Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe).  

Projekt „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE to pilotażowy program doskonalenia na-
uczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach” skierowany do 

400 nauczycieli z całego kraju. Podstawowym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji 
nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodach m.in. technik cyfrowych procesów           
graficznych poprzez praktyki w renomowanych przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą.  
 Dzięki udziałowi w projekcie nasi nauczyciele zapoznali się z najnowszymi trendami i rozwią-
zaniami stosowanymi w przedsiębiorstwach zajmujących się reklamą i poligrafią oraz pozyskali dla 
szkoły wszelkiego rodzaju materiały ,które zostaną wykorzystane jako materiał dydaktyczny do pro-

wadzenia zajęć. Dotychczas  uczestniczyli w dwu tygodniowych praktykach krajowych, a w lipcu 
czeka ich tygodniowa praktyka zagraniczna w renomowanych przedsiębiorstwach na terenie Nie-
miec, gdzie zapoznają się z najnowszą technologią i organizacją pracy. Po ukończonej praktyce za-
wodowej w Polsce i w Niemczech, otrzymają zaświadczenia ukończenia praktyk zawodowych.  

Gratulujemy zakwalifikowania się do projektu i uczestnictwa w nim!!! 



VI Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej- 

doszliśmy aż do ETAPU CENTRALNEGO! 
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15 sycznia 2014r. w Warszawie odbył się II okręgowy etap Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej,        
w którym uczestniczyły dwie uczennice IV klasy Technikum Hotelarskiego przygotowywane przez  
Panią Izabelę Raksę :Dominika Kluska i Barbara Pęczkowska.  
W w/w etapie wzięło udział 373 uczniów z całej Polski , a do finału zakwalifikowała się ścisła czo-
łówka 32 osoby z najlepszymi wynikami, w tym nasze dwie uczennice. Wcześniej etap centralny 
został już zdobyty przez uczennicę Magdalenę Chaładaj, która otrzymała tytuł Mistrza Wiedzy Hote-
larskiej 2012 i była zwolniona z  części  pisemnej egzaminu zawodowego, a obecnie kontynuuje        
z powodzeniem studia wyższe na tym kierunku. Teraz przyszedł czas, aby powtórzyć sukces                   
poprzedniczki.  Finał olimpiady odbędzie się już w kwietniu 2014r. w Kołobrzegu. 

Gratulujemy i życzymy zwycięstwa w finale!!! 



EKONOMIK NA SPORTOWO… 

OGÓLNOPOLSKA AKCJA MINISTRA 

EDUKACJI NARODOWEJ "ĆWICZYĆ KAŻDY 

MOŻE"  
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I. MISTRZOSTWA SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM  

II. SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY  

III. DZIEŃ DRESIARZA W EKONOMIKU  

IV. KONKURS “BEZPIECZNIE I ZDROWO”  

XXII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 
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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 cie-

bie, to okazja, która może się już nie powtórzyć! Redakcja szkolnej gazetki serdecznie zaprasza 

do stałej współpracy jak i do jednorazowego zaprezentowania swojej twórczości. Wszystkich 

chętnych zapraszamy do Pani profesor M.Skalik. :) 

Autor-Artysta: Agnieszka Starostecka, Ic 

Fot. Kinga Gasik, IIa 

Fot. Monika Maroszek, Ic 

Chwalimy się  

naszymi talentami... 

W kolejnym numerze kolejna karykatura 
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