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 Cześć! 

Witamy wszystkich uczniów i nauczycieli po wakacyjnej przerwie. 
Szczególnie ciepło pozdrawiamy ,,pierwszaków”, których zachęcamy do 
systematycznego studiowania naszej gazetki a tych, którzy czują  
w sobie wenę twórczą, zapraszamy do współpracy przy redagowaniu  
EKONOMIK NEWS.  

 Rok 2014 jest wyjątkowy dla naszej społeczności szkolnej, gdyż 
obchodzimy jubileusz 90-lecia powstania naszej szkoły- najstarszej   
w Radomsku.   

 
Program obchodów naszego święta jest bogaty i różnorodny: 
 

1. Konkurs szkolny na najlepszy projekt logo obchodów 90-lecia ZSE                      
    - październik/listopad 2014r. 
2. „Spacer śladami wspomnień...”- odwiedzanie grobów zmarłych  
    nauczycieli, pracowników i uczniów ZSE- październik/listopad 2014r. 
3. Wystawa nt. „Ekonomik wczoraj - Ekonomik dziś”- grudzień 2014r. 
4. Uroczysta Gala upamiętniająca rocznicę 90-lecia Zespołu Szkół  
   Ekonomicznych w Miejskim Domu Kultury w Radomsku- grudzień 2014r. 
5. Wydanie gazetki jubileuszowej- styczeń 2015r. 
6. Spacer ulicami Radomska- dawne siedziby Zespołu Szkół  
    Ekonomicznych- marzec 2015r. 
7. Gra miejska skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych  
    pt. „Historia Radomska z Ekonomikiem w tle”- kwiecień 2015r. 
8. Lekcja żywej historii- spotkanie obecnych uczniów z emerytowanymi    
    nauczycielami i absolwentami ZSE- maj/czerwiec 2015r. 
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Pierwszaki debiutują! 

Czy pamiętacie ten dzień, 
kiedy przekroczyliście po raz 
pierwszy próg naszego Eko-
nomika? Pytanie to zadałam 
uczennicom z klas trzecich, 
prosząc o przywołanie wspo-
mnień z tamtego okresu. 

Kamila: Przeżywałam 
ogromną niepewność. Nie 
wiedziałam, czego mam się 
spodziewać. Jedni już zdąży-
li się nieco zapoznać przez 
portale społecznościowe ze 
swoją nową klasą, inni jed-
nak nie mieli takiej okazji, 
więc czuli się zakłopotani. Ja 
doskonale pamiętam swój 
pierwszy dzień w nowej 
szkole i po trzech latach na-
dal wydaje mi się to bardzo 
zabawne. Obudziłam się 
wcześnie rano i byłam tak 
podekscytowana, że wsiada-
jąc do samochodu rozdarła 
mi się spódniczka. Moje po-
zytywne nastawienie nagle 

zamieniło się w stres. W ostat-
niej chwili zdążyłam na rozpo-
częcie, jednak dzięki mojej 
zabawnej historii zawarłam 
wiele znajomości trwających 
do dziś. Od tamtej pory śmie-
jemy się z tej sytuacji, jednak 
zastanawiam się, co czuły inne 
„pierwszaki” w tej chwili. 

Wspomnienia z tego dnia 
oraz spędzony czas w ZSE  na 
zawsze pozostają w mojej pa-
mięci . 

Monika: Pierwszy dzień 
w szkole wspominam bardzo 
miło. Byłam zachwycona tak 
wieloma nowymi ludźmi i z 
niecierpliwością czekałam na 
poznanie mojej nowej klasy, 
wychowawcy i szkoły. Pozy-
tywnie zaskoczyli mnie nau-
czyciele, ponieważ nie trakto-
wali nas jak dzieci, jak to było 
w gimnazjum. Nie było też 
żadnych podziałów wśród 
uczniów. Wszyscy byli równi. 

W budynku ZSE najbardziej 
przykuły moją uwagę wywie-
szone na ścianach zdjęcia ab-
solwentów. Miła atmosfera 
tamtego dnia panuje do dziś w 
naszej szkole. 

 
Wspomnienia zebrała:  
Monika Kimel, kl. IIIC 

Klasa Ia 

wychowawca: 
Dobranowska Iwona 

Klasa Ib  

wychowawca: 
Handydraj Joanna 



Klasa Ic 

wychowawca: 
Kutek Aleksandra 

Klasa Id 

wychowawca: 
Górak Katarzyna 

Klasa Ie 

wychowawca: 
Kmieć Ewa 

Klasa If 

wychowawca: 
Smędzik Edyta 



„Erasmus+” 

Od 2011 roku nasza szkoła 
realizuje projekty unijne, dzię-
ki którym uczniowie wyjeżdża-
ją na praktyki zagraniczne. 
Początkowo były to staże dla 
uczniów technikum hotelar-
skiego, a od 2013 roku rów-
nież dla uczniów technikum 
ekonomicznego. W tym roku 
szkolnym koordynacją projek-
tu zajmują się panie Monika 
Pawłowska i  Magdalena Ge-
niusz-Starostka. 

Głównym celem projektu 
jest zdobycie wiedzy i prak-
tycznych umiejętności z zakre-
su działalności zagranicznych 
przedsiębiorstw oraz utrwale-
nie i przećwiczenie w praktyce 
już posiadanych umiejętności 
zawodowych w wymiarze eu-
ropejskim. Z doświadczenia 
wiemy też, że dla każdego sta-
żysty udział w projekcie to 
swoistego rodzaju szkoła życia 
ucząca samodzielności i dająca 
możliwość sprawdzenia same-
go siebie.  

Wiosną 2015r.  kolejne dwie 
grupy wyjadą na praktyki za-
graniczne. Pierwsza to 16 oso-
bowa grupa uczniów z klasy  
II b i III b. Odbędą oni mie-
sięczny staż w hotelach na po-
łudniu Francji w regionie Połu-
dniowych Pirenejów. Druga 
grupa to 16 uczniów z klas  
III a i III c, którzy spędzą dwa 
tygodnie w niemieckich przed-
siębiorstwach w Saksonii. 

Należy pamiętać, że projekt 
„Eurostaże szansą na lepszy 
start” to nie tylko praktyki, to 
również liczne przygotowania 
przed wyjazdem, m.in. kurs 
językowy czy udział uczniów  
w podsumowaniu projektu. Po 
powrocie do kraju każdy 
uczestnik otrzyma uznawany w 
całej Unii Europejskiej doku-
ment „Europass”, który  
z pewnością stanie się prze-
pustką do znalezienia pracy po 
skończeniu szkoły. 

Jesteśmy pewni, że oprócz 
korzyści zawodowych uczestni-

cy projektu przeżyją niesa-
mowitą przygodę, poznają 
kulturę Niemiec i Francji, a 
co również ważne, będą 
mieć możliwość sprawdze-
nia swoich umiejętności ję-
zykowych. 

 
Magdalena Geniusz-

Starostka   



Kolejny Certyfikat dla  Ze-
społu Szkół Ekonomicznych w 
Radomsku. Tym razem Ekono-
mik zaangażował się w realiza-
cję ogólnopolskiego programu  
PRZEMOC BOLI, którego ce-
lem jest przeciwdziałanie prze-
mocy wśród młodzieży. 

W ramach działań profilak-
tycznych szkoła dba o to, aby 
atmosfera  była przyjazna, aby 
wszyscy uczniowie czuli się  
bezpiecznie, a czas spędzony 
razem upłynął  na wzajem-
nej akceptacji, tolerancji 
i szacunku wobec innych.                                                                                      
Celem  projektu  było zaanga-
żowanie się młodzieży  w profi-
laktykę  agresji i przemocy.  

Działania w ramach projektu  
dotyczyły: 
- godzin wychowawczych 
- cyklu zajęć psychoedukacyj-
nych prowadzonych przez psy-
chologów z Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Ra-
domsku 
- konkursu plastycznego 
- konkursu teatralnego 
- konkursu piosenki i wiersza 

Podsumowaniem akcji  by-
ło zorganizowanie w dniu  
24.10.2014 r.  apelu pod ha-
słem „ Stop przemocy i agre-
sji”, podczas  którego mło-
dzież zaprezentowała piosen-
ki, scenki tematyczne, wier-
sze oraz taniec nowoczesny. 
Wyróżnione prace plastyczne 
zostały nagrodzone i wyeks-
ponowane w szkolnej galerii. 
Na uwagę zasługuje wysoki po-
ziom artystyczny, zaangażowa-
nie uczniów oraz zrozumienie 
powagi poruszanej problematy-
ki, co zostało docenione przez 
jury i nagrodzone upominkami.                                                                                                                                                 
Uczniowie klasy I b i III a opra-
cowali szkolny KODEKS STOP 
PRZEMOCY I AGRESJI, który 
stał się zbiorem zasad postępo-
wania dla całej społeczności  
Zespołu Szkół Ekonomicznych.                                                                                                                                                       
Podjęte działania wywołały 
uczucie empatii , a także skło-
niły młodych ludzi do refleksji 

nad  postawą wobec innych . Z 
całą pewnością jest to kolejny 
krok w drodze do kształtowa-
nia  właściwych postaw  wobec 
zjawiska  przemocy i agresji w 
dzisiejszym świecie. 
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EKONOMIK W OGÓLNOPOLSKIEJ  AKCJI   

 „PRZEMOC  BOLI” 

KODEKS STOP-PRZEMOCY 
1.Nie mówimy sobie po nazwi-
sku. 
2.Nie przezywamy się. 
3.Nie bijemy się. 
4.Nie wyrządzamy sobie 
krzywdy. 
5.Pomagamy sobie w kłopo-
tach. 
6.Staramy się być dla siebie 
mili. 
7.Nie bierzemy cudzych rze-
czy bez zgody właściciela. 
8.Rozwiązujemy problemy — 
nie przez kłótnie, lecz prowa-
dząc spokojne rozmowy.  
9.Nie wyśmiewamy się z in-
nych. 
10.Nie obgadujemy siebie na-
wzajem. 
11.Nie znęcamy się nad słab-
szymi i młodszymi.  
12.Staramy się pomóc krzyw-
dzonym. 
13.Informujemy nauczycieli o 
zaobserwowanych przypad-
kach przemocy. 



Wywiad z Marcinem Beśką 

W nowym roku szkolnym 
2014/2015 wybory na prze-
wodniczącego Samorządu 
Uczniowskiego ZSE wygrał 
Marcin Beśka, uczeń klasy 
IIIa. W związku z tym, że peł-
nił już tę funkcję w ubiegłym 
roku szkolnym, postanowili-
śmy zapytać go o zmiany  
i nowe pomysły, które będzie 
chciał realizować podczas 
swojej kadencji. 

Jak to być przewodniczą-

cym naszego Samorządu 
Szkolnego? Czy mógłbyś 
opowiedzieć nam o swoich 
doświadczeniach związa-
nych z tak odpowiedzialną 
funkcją? 

- Przewodniczącym Samo-
rządu Uczniowskiego jestem 
już drugi rok. W związku  
z tym wydaje mi się, że do-
świadczenie mam spore.  
Z pełnieniem tej funkcji wiąże 
się dużo obowiązków. Jak wia-
domo do moich zadań należy 
pomoc w organizowaniu im-
prez szkolnych, inicjowanie 
konkursów dla uczniów na te-
renie zloty, takich jak np. 

„Każdy dzień na wagę złota” 
oraz udział w akcjach chary-
tatywnych organizowanych 
zarówno przez szkołę jak  
i instytucje zewnętrzne.  Rola 
przewodniczącego jest bardzo 
odpowiedzialna. Bierze się to 
stąd, że wiele osób liczy na 
mnie, a ja czuję, że nie mogę 
ich zawieść. Zdarzają się w 
związku z tym miłe sytuacje  
czasem wdzięczność  
i uśmiech innych. 

Twoje plany na przy-
szłość. Co zaproponujesz 
nowego w szkole? Czy 
masz już jakiś konkretny 
plan działania na następny 
semestr szkolny? 

- Moje plany na przyszłość 
to oczywiście dbanie o intere-
sy uczniów. W tej chwili sta-
ram się o uruchomienie szkol-
nego radiowęzła. Wszystko 
idzie w dobrym kierunku, więc 
najbardziej się skupiam na 
tym zadaniu.  A co nowego  
w przyszłym semestrze?  Zo-
baczycie sami. Jestem otwar-
ty również na wasze propozy-
cje. 

Nie masz problemów  
z rozwiązywaniem trudno-
ści i zadań, które zostały Ci 
powierzone? 

- Jestem człowiekiem, któ-
ry łatwo się nie poddaje, in-
nymi słowy muszę skończyć 
to, co zacząłem. Gdyby jed-
nak pojawiły się jakieś proble-
my i trudności, to mogę liczyć 
na pomoc koleżanek z Samo-
rządu- Kamili i Kingi a także 
opiekunów Samorządu. 

Czy nie uważasz, że  
w szkole powinno być nie-
co więcej rozrywek dla 
uczniów? 

- Oczywiście. Gdyby czas 
na to pozwolił , to czemu nie? 
Dlatego staram się  
o uruchomienie radiowęzła,  
dzięki któremu przerwy będą 
bardziej urozmaicone. 

Na koniec opowiedz 
nam, jak się czułeś  

w chwili, gdy się dowie-
działeś o wynikach wy-
borów i czy jesteś zado-
wolony, że zostałeś wy-
brany na Przewodniczą-
cego Szkoły? 

- No pewnie, że jestem 
zadowolony. Gdy dowie-
działem się, że po raz drugi 
zostałem Przewodniczą-
cym, byłem szczęśliwy  
i dumny z siebie. Oznacza 
to, że uczniowie byli zado-
woleni z mojej pracy  
w ubiegłym roku.  

Dziękuję za rozmowę 
i życzę dalszych sukcesów. 

Kamila Dyńska,  
kl. IIIc 



,,Tam, gdzie San domierza do Wisły…” 

W pierwszych dniach paź-
dziernika uczniowie klas: 
IIIa, IIIc oraz Ie  wraz z 
opiekunami: p. Bożeną Ko-
strzewą, p. Ewą Żakowską 
oraz p. Moniką Pawłowską 
wybrali się na wycieczkę dy-
daktyczną do  Sandomierza.   

Zwiedzanie zaczęliśmy od 
Starego Miasta, następnie 
obejrzeliśmy kościół  
św. Jakuba, zabytkowe ka-
mieniczki, przeszliśmy także 
słynnymi sandomierskimi lo-
chami, czyli podziemną trasą 
turystyczną. Najlepszą i naj-
bardziej męczącą atrakcją 
było wejście na sześciopię-
trową Bramę Opatowską, 
skąd rozciąga się przepiękna 
panorama Sandomierza. 

Spacerowaliśmy również ulicz-
kami Starówki, przechodziliśmy 
przez ”igielne ucho” oraz obok 
domu Jana Długosza. Pani 
przewodnik wspominała nam 
także o pracy aktorów na pla-
nie serialu „Ojciec Mate-
usz” ,który jest nagrywany w 
tym mieście. 

W drodze powrotnej dopisy-
wał nam dobry humor ,nie za-
brakło także śpiewu naszych 
dziewczyn z klasy III c. Planu-
jemy już kolejną wycieczkę. 

Paulina Pazera 
Wycieczka w opiniach 

uczniów: 
„Wycieczka była udana, 

obejrzeliśmy wiele  ciekawych 
miejsc, piękne widoki” -
Małgorzata Jastrzębska kl.III c 

„Wycieczka do Sandomierza 
była fantastyczna, poznałam 
wiele ciekawych miejsc  
i historię Sandomierza, a zara-
zem tajemnice lochów”- 

Karolina Pawlik kl.III c 
 

„Widziałam bardzo wiele 
ciekawych miejsc oraz piękny 
krajobraz Sandomierza. Droga 
do Sandomierza była męcząca, 
ale minęła mi szybko.”  

 
Dagmara Włodarczyk , 

kl. IIIc 



Rajd rowerowy 

1 października 2014 r. ucz-
niowie naszej szkoły wraz  
z nauczycielami WF-u byli na 
wycieczce rowerowej. 

Zaraz na początku wyciecz-
ki zepsuł się rower jednej  
z opiekunek, na którym nie 
dało się jechać... Jednak 
wśród naszych uczniów zna-
leźli się prawdziwi mężczyźni, 
którzy przyszli z pomocą. 

Dojechaliśmy więc na 
strzelnicę LOK-u, gdzie pani   

M. Jędrzejczyk (wraz z pa-
nami  z LOK-u) zorganizo-
wała nam konkursy w strze-
laniu do tarczy, rzucie do 
celu oraz skakaniu na ska-
kance. 

Posileni kiełbaskami z 
grilla i bardzo zadowoleni 
wróciliśmy do domów. 
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Spotkanie z Otylią Jędrzejczak 

Dnia 3 listopada 2014 r. 
młodzież wraz z nauczycielami 
WF-u z Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Radomsku  
uczestniczyła w spotkaniu z 
Otylią Jędrzejczak - polską 
pływaczką, mistrzynią olimpij-
ską, mistrzynią  świata, mi-
strzynią Europy, trzykrotną 
rekordzistką świata i rekor-
dzistką Europy. 

Pani Otylia gościła na ra-
domszczańskim basenie, gdzie 
odbyła się sztafeta najmłod-
szych pływaków z Radomska. 
Następnie udała się do Pu-
blicznego Gimnazjum Nr5 im. 
Polskich Olimpijczyków w Ra-
domsku, gdzie opowiadała o 
swojej drodze do sukcesu i 
odpowiadała na pytania zada-
wane przez młodzież. 

Redakcja 

Galeria sportowców z Biegu Niepodległości  

12.11.2014r. 



Patriotyzm, patriota.… 

Słyszymy te słowa przy 
okazji różnych świąt patrio-
tycznych, jakich niemało  
w  martyrologicznej przeszło-
ści naszego kraju. Nie tak 
dawno obchodziliśmy  70. 
rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego, 100.  roczni-
cę wybuchu I wojny świato-
wej ,  a kilka dni temu ob-
chody odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. 

2014 rok przyniósł nam 
również chwile radości  zwią-
zane z 10. rocznicą przystą-
pienia naszego kraju do Unii 
Europejskiej, 25. rocznicą 
wolnej Polski czy wielkich 
sukcesów naszych sportow-
ców na arenie światowej. 
Jeszcze pamiętamy emocje  
i poczucie dumy,  których 
dostarczyli nam siatkarze, 
narciarze, łyżwiarze czy kola-
rze. Przy takich okazjach 
częściej niż zazwyczaj widzi-
my wokół siebie biało- czer-
wone barwy i słyszymy sło-
wa : patriotyzm, patriota. 

Czy w dzisiejszych cza-
sach słowa te coś znaczą dla 

młodych ludzi, czy są tylko pu-
stymi frazesami? O to, co to 
znaczy  być patriotą zapytali-
śmy uczniów klasy IVC. Frag-
menty ich wypowiedzi cytuje-
my poniżej: 

 
Anna Musiał: Bycie patrio-

tą w dzisiejszych czasach ozna-
cza świętowanie ważnych dla 
historii Polski dat. Oznacza wy-
wieszanie flag i godne repre-
zentowanie narodu polskiego 
za granicą. 

 
Marta Ciupińska: To zna-

czy uczestniczyć w świętach 
narodowych, pamiętać o Pola-
kach,    którzy zginęli za ojczy-
znę, ale także chodzić na wy-
bory, płacić w kraju podatki, 
wspierać różne polskie organi-
zacje. 

 
Malwina Stankiewicz:  

Szanować i kontynuować pol-
ską kulturę, tradycje i obrzędy,   
uczestniczyć w świętach naro-
dowych nie z obowiązku, ale z 
miłości do kraju. 

Paulina Dudek: To poczu-
cie dumy z bycia Polakiem. 

 
Szymon Pęk: Zachowanie 

swojej tożsamości narodowej 
pomimo członkostwa w Unii 
Europejskiej i postępującej 
globalizacji Europy i świata. 

 
Kamila Paradzińska: To 

znaczy znać dobrze historię 
swego państwa i bycie dum-
nym ze swego   pochodzenia  
i z dokonań Polaków. 

 
Aleksandra Żak: Goto-

wość do walki za ojczyznę i 
oddania za nią życia. Patrio-
tyzm to nie obowiązek, o któ-
rym głoszą media, ale poczu-
cie przynależności do kraju, 
które tkwi w nas samych. 

 
Z uczniami rozmawiała:  

Żakowska Ewa  
nauczyciel historii 

Patriotyczne śpiewanie 

Jak co roku Zespół Szkół 
Ekonomicznych w Radomsku 
z okazji Święta Niepodległo-
ści zorganizował konkurs 
„Patriotyczne Śpiewa-
nie”. W tym roku tema-
tem wiodącym było Po-
wstanie Warszawskie. 
Każda klasa przygotowała 
piosenkę związaną z tym 
wydarzeniem. Konkurs odbył 
się 7 listopada 2014r. 

Komisja konkursowa oce-
niała zaangażowanie klasy, 
scenografię i wartość arty-
styczną wykonania i wyłoniła 
spośród klas następujących 
zwycięzców: 
I miejsce - klasa II A za wyko-
nanie  utworu „ Miasto…”, 
II  miejsce - klasa IV A za wy-
konanie  utworu „Pałacyk Mi-
chla”, 
III miejsce - klasy  II D i IV C 
za wykonanie utworu 
„Dziewczyna z granatem”, 
Jury wyróżniła także klasy I B, 
I F, II B, III A, IV B. 
Dziękujemy wszystkim klasom  
za udział, duże zaangażowa-
nie, wkład pracy. 

Gratulujemy tegorocznym 
zwycięzcom. Życzymy kolej-
nych sukcesów. 

 
Agnieszka Kuligowska-

nauczyciel historii  
 



EKONOMIK  

- MIEJSCEM ROZWIJAJĄCEJ SIĘ PRZYJAZNI 

 POLSKO-KANADYJSKIEJ 

 „Tyle razy jesteś czło-
wiekiem, ile znasz języ-
ków.” 

J.W. Goethe 
 
Jest wiele prawdy w tym 

stwierdzeniu, bo trzeba przy-
znać, że w życiu współczesne-
go Polaka znajomość języków 
obcych jest bardzo ważna. De-
cyduje, jaką pracę możemy 
dostać w przyszłości, ale też 
umożliwia porozumiewanie 
się  z ludźmi z innych krajów, 
co w dobie otwarcia Polski na 
Europę, na świat jest niezwy-
kle ważne. 

Po pierwsze należy stwierdz
ić, że znajomość języka obce-
go jest szczególnie ważna te-
raz, gdy jesteśmy w Unii Euro-
pejskiej. Do naszego kraju 
przyjeżdża wielu ludzi zza gra-
nicy. Znając język obcy, mo-
żemy nawiązać z nimi kontakt, 
możemy być niejednokrotnie 
ich przewodnikami po nowym 
dla nich kraju. 

Dlatego też, po raz drugi w 
naszej szkole, dnia 31 paź-
dziernika 2014, gościliśmy 
grupę osób z Kanady. Ucznio-

wie rozwijali swoje umiejętno-
ści językowe podczas bardzo 
ciekawych i motywujących za-
jęć w języku angielskim  
w gronie Kanadyjczyków  
i Amerykanów. 

Lekcje dotyczyły historii, 
tradycji, zwyczajów kulturo-
wych Kanady i USA. Uczniowie 
zadawali pytania, starali się 
dowiedzieć jak najwięcej. Zda-

niem nauczycieli uczniowie na-
szej szkoły byli bardzo aktyw-
ni, dociekliwi i starali się uży-
wać języka angielskiego.  

W ramach podziękowania, 
uczniowie Ekonomika przygo-
towali dla gości  pamiątkowe 
podarunki oraz poczęstunek. 

Po zajęciach goście spotkali 
się z nauczycielami języka an-
gielskiego i wymienili poglądy 
dotyczące szkolnictwa oraz 
tradycji panujących w Polsce, 
Kanadzie oraz w Stanach  
Zjednoczonych.  

                                  
Bożena Kostrzewa, 
Agnieszka Bilczewska   
- nauczyciele języka an-
gielskiego 



Czym jest przemoc i agresja?  

Gdzie szukać pomocy? 

Agresja to zjaw isko, 
które na przestrzeni czasów 
narasta coraz bardziej. Co-
dziennie niemal słyszymy o 
aktach  przemocy wokół nas. 
Zastanawiamy się wtedy, co 
jest źródłem takiego zacho-
wania  i próbujemy zrozu-
mieć, dlaczego dorośli i dzieci 
zachowują się wobec siebie 
agresywnie. Kiedyś najbar-
dziej brutalnych zachowań 
dopuszczała się młodzież i do-
rośli z marginesu społeczne-
go. Dzisiaj zachowań takich 
dopuszczają się ludzie z tzw. 
dobrych środowisk, ludzie wy-
kształceni, inteligentni.  

Co to jest agresja? Czym 
jest przemoc? To, co odróżnia 
przemoc od agresji, to prze-
waga sił jednej ze stron. W 
przemocy jest ona zawsze po 
stronie sprawcy, w przypadku 
agresji – zrównoważona.  

Zachowanie agresywne 
może: zawierać inten-
cje: „zaraz ci doło-
żę”, „popamiętasz”, „myślisz, 
że jesteś taki mocny przeko-
nasz się, że nie…”, „nauczę  
cię rozumu”, „zapamiętaj 
człowieku”; naruszać prawa  
i dobra jednostki poprzez bi-
cie, popychanie, obrażanie, 
kopanie, wyzywanie, krzycze-
nie, itp.; powodować ból, cier-
pienie oraz szkody, co jest 
oczywiste, bo agresja ma 
swoją siłę, dynamikę i 
„ładunek emocjonalny”. Jest 
nakierowana na obiekt, który 
ma „oberwać”.  

  Niewielu ludzi wie, że 
przemoc to nie to samo co 
agresja.  
Przemoc - to wykorzystanie 
swojej przewagi nad drugim 
człowiekiem (fizycznej, emo-
cjonalnej, społecznej, ducho-
wej). Mamy z nią do czynienia 
wówczas, gdy osoba słabsza 
(ofiara) poddana jest przez 
dłuższy czas negatywnym 
działaniom osoby lub grupy 
osób silniejszych (sprawcy 
przemocy). Odróżnienie agre-

sji od przemocy bywa trudne. 
Najczęściej przyjmuje się na-
stępujące kryteria, pozwalają-
ce na stwierdzenie, że mamy 
do czynienia z przemocą:                                  
- istnienie nierównowagi sił 
pomiędzy sprawcą a ofiarą, 
- długofalowy charakter zja-
wiska (w odróżnieniu od incy-
dentalnego),  
- cykliczność zachowań 
(okresy nasilenia się zacho-
wań agresywnych na prze-
mian z okresami względnego 
spokoju), 
-występowanie „sztywnych” 
ról – sprawcy, ofiary i świad-
ka (w odróżnieniu od agresji 
osoby te nie „zamieniają się” 
rolami). 

Rodzaje przemocy: prze-
moc fizyczna- wszelkiego ro-
dzaju działania, zachowania 
wobec drugiej osoby  powo-
dujące nieprzypadkowe urazy.  
Przykłady: popychanie, odpy-
chanie, obezwładnianie, przy-
trzymywanie, policzkowanie, 
szczypanie, kopanie, dusze-
nie, bicie otwartą ręką i pię-
ściami, bicie przedmiotami, 
porzucanie kogoś w niebez-
piecznej okolicy, nieudzielanie 
koniecznej pomocy. Przemoc 
psychiczna (emocjonalna) – 
rozmyślne, nie zawierające 
aktów przemocy fizycznej za-
chowanie, które powoduje 
znaczące obniżenie możliwo-
ści prawidłowego rozwoju 
człowieka, w tym zaburzenia 
osobowości.  

Przykłady: wyśmiewanie 
poglądów, religii, pochodze-
nia, narzucanie własnych po-
glądów, karanie poprzez od-
mowę uczuć, zainteresowa-
nia, szacunku, stała krytyka, 
wmawianie choroby psychicz-
nej, izolacja społeczna( kon-
trolowanie i ograniczanie kon-
taktów z innymi osobami), 
domaganie się posłuszeństwa, 
ograniczanie snu i pożywie-
nia, 
przemoc seksualna – wyko-
rzystanie seksualne, każde 

zachowanie osoby dorosłej, 
silniejszej i/lub starszej, które 
prowadzi do seksualnego za-
spokojenia kosztem drugiego 
człowieka.  

Przykłady: wymuszanie 
współżycia seksualnego, wy-
muszanie nieakceptowanych 
praktyk seksualnych, wymu-
szanie seksu z osobami trzeci-
mi, sadystyczne formy pożycia 
seksualnego, zaniedbywanie – 
nie zaspakajanie podstawo-
wych potrzeb, zarówno fizycz-
nych jak i psychicznych.  

Przykłady: niewystarczają-
ca ochrona, ubogie otoczenie, 
niewystarczające pożywienie, 
schronienie, brak higieny, 
opieki medycznej, wsparcia, 
zrozumienia, słownego i fi-
zycznego wyrażania uczuć, 
stymulacji umysłowej.  

Formą przemocy jest także 
cyberprzemoc. Cyberbullying 
to inaczej przemoc z użyciem 
nowych technologii. Do takich 
działań zalicza się m.in. wyzy-
wanie, straszenie, poniżanie 
kogoś w Internecie lub przy 
użyciu telefonu, robienie ko-
muś zdjęć lub filmów bez jego 
zgody, ich publikowanie i roz-
syłanie lub podszywanie się 
pod kogoś w sieci. Cyberprze-
moc może dotknąć wszyst-
kich użytkowników Internetu, 
bez względu na wiek czy po-
ziom umiejętności posługiwa-
nia się komputerem. Sprawcy 
cyberprzemocy mają wraże-
nie, że są anonimowi, co po-
budza i zachęca ich do działa-
nia. Cyberprzemoc boli ofiarę 
nie mniej niż przemoc fizycz-
na. Może dosięgnąć każdego 
przez 24 godziny na dobę, 
przez siedem dni w tygodniu.   

Co możesz zrobić gdy sta-
łeś się ofiarą lub świadkiem 
cyberprzemocy?  

Problem należy jak naj-
szybciej zgłosić dorosłej oso-
bie. Im szybciej to zrobisz, 
tym szybciej będzie możliwe 
usunięcie niechcianych treści 
z sieci. Zrób kopie materia-



łów, które cię krzywdzą. Dzię-
ki temu łatwiej będzie złapać 
sprawcę. Jeśli ktoś ci grozi  
i szantażuje, poinformuj o 
tym  rodziców, wychowawcę i 
policję. Wsparcie psycholo-
giczne w przypadkach cyber-
przemocy i porad dotyczących 
rozwiązywania problemów z 
nią związanych można znaleźć 
również u konsultantów Hel-
pline org.pl – online 
(www.helpline.org.pl) lub pod 
bezpłatnym  numerem telefo-
nu 800 100 100. 

 

Wychowawcy, pedagog szkolny oraz dyrekcja szkoły, 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Radomsko, ul. Piastowska 21 
tel. 44 683 41 14 
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RADOMSKU 
Radomsko, ul. Piłsudskiego 56 
tel. 44 685 28 11 
Pogotowie Policyjne – 997 
Policyjny telefon zaufania – 44 683 56 40 

PUNKT KONSULTACYJNY PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 
 I PRZEMOCY W RODZINIE 

Radomsko, ul. Reymonta 58  
tel. 44 685 44 52,  44 685 44 53e-mail: punkt.kon@wp.pl  
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00  
Dyżury: poniedziałek i środa 17.00 – 19.30 – specjalista  ds. 
przemocy  
wtorek 17.00 – 19.00 – prawnik 
środa (co druga) 16.00 – 21.00 – pedagog, terapeuta ds. mło-
dzieży  
piątek 8.00 – 18.30 – instruktor terapii uzależnień 

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ 
Radomsko, ul. Jagiellońska 36 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
Radomsko, ul Kościuszki 12a 
tel. 44 683 28 85 -godziny urzędowania: od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-15.30 
we wtorki od 7.30 do 17.00 

„Niebieski Telefon Zaufania” – jeśli potrzebujesz rozmowy 
w związku z przemocą w Twojej rodzinie, zadzwoń pod numer 
511 586 353  –  funkcjonujący w dni robocze  w godz. 8.00 – 
20.00. 

NIEBIESKA LINIA - OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA 
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE www.niebieskalinia.org  
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl 
tel. 801 120 002 Czynny: poniedziałek – sobota  8.00 – 22.00 
niedziela i święta  8.00 – 16.00 

KOMITET NA RZECZ OFIAR PRZEMOCY  W RODZINIE 
„MASZ PRAWO”   
Radomsko, ul. Sienkiewicza 70    
Adres do korespondencji: 97-525 Wielgomłyny, Trzebce 58   
tel. 790 412 630,  883 474 090  
e-mail: maszprawo@poczta.onet.pl 

 
Monika Molińska  

(pedagog szkolny) 

Osoby i instytucje wspierające 

ofiary agresji i przemocy: 

Foto: Monika Maroszek 
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