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Pierwszaki na start...
„Najtrudniejszy pierwszy krok, za nim 

innych zrobisz sto” - tak rozpoczynał się  
refren znanego przeboju Anny Jantar, ale słowa te  
z pewnością nie dotyczą uczniów, którzy w tym 
roku po raz pierwszy przekroczyli mury naszego 
„Ekonomika”. Tradycyjnie już uroczysta akade-
mia rozpoczynająca rok szkolny 2016/17 odby-
ła się na placu przy szkole, gdzie Pani Dyrektor 
Małgorzata Kołodziejska przywitała serdecznie 
całą społeczność ZSE po wakacyjnej przerwie.

 

„Dla mnie rozpoczęcie nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej jest wkroczeniem jedną nogą  
w dorosłość. Czekając na 1 września zadawałam 
sobie wiele pytań, ale przede wszystkim -  
jak to będzie w tym „Ekonomiku”? Byłam 
podekscytowana i ciekawa nowych znajomości, nauczycieli, 

sytuacji, tym bardziej, że nie znałam tutaj nikogo.  
Bardzo szybko jednak to się zmieniło, bo na 
korytarzu szkolnym  podeszła do mnie dziewczyna, 
chwilę rozmawiałyśmy i okazało się, że będziemy 
w tej samej klasie Ia. Od razu się polubiłyśmy. 
Pierwsze spotkanie uczniów z wychowawcą przebiegło  
w bardzo miłej atmosferze. Teraz wiem, że moja szkoła  
to takie miejsce, o którym uczniowie śmiało mogą powiedzieć 
„mój kawałek świata”.          

M.Zatoń  
kl.Ia

„Pierwszy  dzień w Ekonomiku” był pełen wrażeń, gdyż 
poznałem wiele nowych osób. Moja klasa początkowo wy-
dawała mi się bardzo cicha i spokojna, ale teraz już wiem,  
że byli tak jak ja trochę tą sytuacją onieśmie-
leni. Szybko złapaliśmy kontakt ze sobą, 

który z pewnością zaowocuje przyjaźnią.  
Śmiało mogę powiedzieć - to będą ciekawe cztery lata.”

K.Idziak  
kl.I a

„Na pierwsze spotkanie z nową szkołą szłam nieco 
zdenerwowana, ale zupełnie niepotrzebnie. Nauczycie-
le okazali się przesympatyczni, a koleżanki i koledzy  
z klasy uprzejmi i weseli. Myślę,że przez następne cztery 
lata czeka nas solidna nauka, ale sobie z pewnością po-
radzimy ,bo już stanowimy w klasie zgraną paczkę przy-
jaciół ,a nasza wychowawczyni będzie z nas dumna.”

P. Najgebauer 
kl. I a

Wychowawca 
pani Katarzyna Kłobucka-Olczyk

Wychowawca
pani mgr Jolanta Kucharska
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Zdjęcia klasowe zostały wykonane przez uczniów z 
koła zainteresowań FotoKadr pod opieką pani Edy-
ty Smędzik.

Wychowawca
pani mgr Anna Piotrowska

Wychowawca 
pan mgr inż. Zbigniew Wróblewski

Wychowawca
pani mgr Magdalena Cieślak
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„Dyrektor z Pasją”
-rozmowa z p.Małgorzatą Kołodziejską

Czy zarządzanie szkołą jest trudne?
Myślę, że zarządzanie szkołą, jak każdą inną  

instytucją, nastręcza pewne trudności, ale przy-
nosi też wiele ciekawych wyzwań. Jednym  
z nich jest praca i kierowanie dużym zespołem 
ludzi, innym natomiast budżet szkoły, który 
często spędza mi sen z powiek. Nigdy nie ma 
tyle pieniędzy ile chciałbym mieć na potrzeby 
placówki, a wręcz brakuje na aktualne wydatki. 
Dużym problemem jest kierowanie zróżnicowa-
nym zespołem -gronem pedagogicznym, ucznia-
mi, pozostałymi pracownikami, każdy ma inne 
priorytety. Moim zadaniem jest ich pogodzenie. 
Zarządzanie szkołą, mimo tego, że rodzi pewne 
trudności, przynosi mi ogromną przyjemność  
i jest dla mnie dużym wyzwaniem.

Otrzymała Pani niedawno niezwy-
kłe wyróżnienie statuetkę „Dyrektora  
z Pasją”.Co oznacza dla Pani ten tytuł ?

Tytuł „Dyrektora z Pasją” zawdzięczam przede 
wszystkim moim współpracownikom. Bez po-
mocy całego grona pedagogicznego, zastępczyni 
p. Marzeny Sommerfeld nigdy nie otrzymała- 
bym tego tytułu, ponieważ jest on nadawany  
za całokształt pracy. Ten tytuł nie jest moim  
indywidualnym osiągnięciem, lecz całej szkoły. 
To dla nas bardzo duże wyróżnienie.

Jak Pani do tego doszła, co sprawiło, że 
otrzymała Pani to wyróżnienie?

Zanim zostałam dyrektorem, przez 10 lat pra-
cowałam jako zastępca dyrektora. Zdaję sobie 

sprawę z trudności tego stanowiska. Na pew-
no jest to mniejsza odpowiedzialność, ale dużo 
więcej pracy. Uważam, że moim największym 
sukcesem jest przeniesienie szkoły z ul.Suchar-
skiego na ul.Przedborską, co przyczyniło się 
do  znacznej poprawy warunków funkcjonowa-
nia szkoły. To także nie jest mój indywidualny  
sukces, bardzo dużo pomogli nam rodzice.  
Miałam to szczęście, że na mojej drodze poja-
wili się ludzie, przy których mogę się spełniać  
i realizować. Nasza szkoła osiąga wiele sukcesów 
za sprawą grona pedagogicznego. To nauczycie-
le piszą projekty unijne, przygotowują młodzież 
do różnorodnych konkursów, organizują inte-
resujące akcje o zasięgu powiatowym. Jestem 
dumna z tego, że nasza szkoła jest ośrodkiem  
egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów, któ-
rych uczymy.

Czy ma Pani jakieś dalsze pomysły doty-
czące rozwoju naszej szkoły?

Oczywiście że tak - jeśli chcę być dyrektorem, 
muszę mieć plany dotyczące rozwoju szkoły, 
gdyby było inaczej, przyszedłby czas na rezy-
gnację. Moim marzeniem jest stworzenie auli, 
na której cała społeczność szkoły mogłaby się 
zebrać. Gdy dzieje się coś dobrego i ciekawe-
go, nie ma możliwości, aby pokazać tego całej  
społeczności szkolnej. Stworzenie takiej sali  
to moje marzenie materialne. Być może nie uda 
mi się go zrealizować za mojej kadencji, ale war-
to marzyć. Chciałabym, aby szkoła dalej brała 
udział w olimpiadach zawodowych, aby ucznio-
wie odnosili w nich coraz większe sukcesy. 

Chciałabym również, aby wyniki egzaminów  
zawodowych były jeszcze lepsze, choć już  
teraz są bardzo wysokie. Bardzo cieszy mnie,  
że 90% nauczycieli korzysta z dostępnej tech-
nologii - rzutników, laptopów. Chciałabym, aby 
nasza szkoła nadal rozwijała się w kierunku  
technologicznym. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę. Gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.

K. Soska , J. Woźniak 
kl. IIIc
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„Mobilność otworzyła im drzwi do Europy” 
Grupa 16 uczniów Technikum Hotelarstwa 

Zespołu Szkół Ekonomicznych  z niecierpliwością 
oczekiwała na dzień 17 września 2016r, kiedy  
to  wraz z koordynatorkami projektu, panią 
Magdaleną Geniusz-Starostką i panią Mirosławą 
Łukaszewską wyruszyli na miesięczne praktyki 
zawodowe do Francji. 
Po dotarciu na miejsce, wszyscy spędzili pierwsze 
dwa dni na kempingu w Masseube. Była to okazja 
na lepsze poznanie szkoły partnerskiej oraz okolicy. 
W niedzielę wyruszyli na wycieczkę integracyjną do 
średniowiecznego miasta obronnego Carcassonne.
 

Klimat tego miejsca pozwolił uczniom  
na odprężenie się przed następnym dniem,  
w którym to mieli zostać rozwiezieni do 8 hoteli, 
aby odbyć miesięczne praktyki. Uczniowie  
szybko zaaklimatyzowali się w hotelach. Ich 
zadaniem było przygotowanie posiłków w kuchni, 
przygotowywanie jednostek mieszkalnych oraz 
obsługa gości w restauracji. A co z barierą językową?
„ Było to trudne rozmawiać z kimś w języku, 

którego nigdy nie używało się w praktyce.  
Ale wystarczył uśmiech i dobre nastawienie do 
wykonywanych obowiązków – wtedy personel jak 
i obsługa wybaczają niedociągnięcia językowe” 
– wspomina Konrad, który odbywał praktykę  
w hotelu Chateau Bellevue w Cazaubon.
Stażyści w wolnych chwilach mogli spędzać czas 
zwiedzając miasteczka, w których znajdowały  
się hotele. 

Dzięki temu lepiej mogli zapoznać się z okolicą oraz  
przede wszystkim cieszyć się wspaniałą pogodą 
kończącego się lata we Francji .Nie zabrakło  
też kontroli ze strony koordynatorek. Ich zadaniem 
było sprawdzenie, jak uczniowie sobie radzą  
w trakcie praktyk oraz czy hotelarze są zadowoleni 
z ich pracy. 

„Tacy praktykanci mogą przyjeżdżać co rok,  
ich pracowitość oraz pozytywne nastawienie 
sprawiają, że będziemy za nimi tęsknić!” 

– mówił właściciel hotelu de Bastard w Lectoure, 
gdzie praktykę odbywała Ola z Agnieszką.

Nadszedł jednak dzień, w którym stażyści 
musieli pożegnać się z właścicielami i personelem  
i opuścić Francję. Nie zabrakło wzruszeń i ciepłych 
słów. Gdy wszyscy uczniowie dotarli na kemping, 
odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów.  
Następnego dnia wszyscy wyruszyli na wycieczkę 
do urokliwego miasta Biarritz, położonego  
nad oceanem Atlantyckim. Oprócz podziwiania 
pięknych widoków, stażyści odwiedzili również 
oceanarium.

Młodzież zgodnie stwierdza, że takie praktyki 
są wspaniałą przygodą oraz możliwością  poznania 
kultury francuskiej, podszlifowania języka  
oraz okazją  do nawiązywania nowych przyjaźni.
Projekt „Mobilność otwiera drzwi Europy” 
dofinansowano ze środków programu POWER 
realizowanego na zasadach programu Erasmus+ 
sektor kształcenie i szkolenie zawodowe. Akcja 1 
„Mobilność Edukacyjna”.
                                                   A.Janecka III d 
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Orkiestr dętych czar...
Od zawsze interesowałam się muzyką. Pewnie 

tak , jak każdy z Was. Słuchałam różnych gatun-
ków: disco polo, rap, hip-hop, house. Pewnego razu 
usłyszałam od swojej przyjaciółki, że ma dziś ,,pró-
bę. ”Zaciekawiło mnie to, więc zaczęłam pytać.  
Okazało się, że niedaleko mojej miejscowości  
powstała Orkiestra ( Orkiestra Dęta Gminy Żytno). 

Długo wahałam się, czy spróbować swoich sił 
w tworzeniu muzyki, ponieważ dotychczas jedynie 
jej słuchałam. Za namową przyjaciółki postanowi-
łam dać sobie szansę. Próby odbywały się 2 razy  
w tygodniu w GOK-u w Silnicy. Jako początkującej 
koleżance wszyscy bardzo mi pomagali ,a szcze-
gólnie pan kapelmistrz. Na pierwszej lekcji byłam  
bardzo zestresowana, ponieważ orkiestra kojarzy-
ła mi się wyłącznie z muzyką poważną. Chciałam 
grać na saksofonie, więc szybko nauczyłam się  
podstawowych nut i gam. Wkrótce otrzymałam 
mój pierwszy instrument. Był to flet poprzeczny. 

Początkowo nie byłam z tego zadowolona, lecz 
gdy instrument wydał pod moimi palcami pierwsze 
dźwięki, mocniej zabiło mi serce. Wiele osób było 
zdziwionych, że podjęłam się gry na instrumencie, 
ale wielu mi kibicowało , szczególnie mój tata ,  
który  był członkiem Orkiestry Dętej Kompanii 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie. 

Od razu zorientowałam się, że pociąg do instru-
mentów odziedziczyłam po nim. 

W końcu rozpoczęłam próby  z całą orkie-
strą  i szybko zaczęłam robić postępy. Orkiestra  
od zawsze odnosiła wielkie sukcesy, nawet na arenie 
międzynarodowej. Dużo koncertowaliśmy , z naszą 
muzyką zwiedziliśmy prawie całą Polskę. 

Koncertowaliśmy też za granicą - w Niem-
czech i Bułgarii . Od czasu do czasu odbywaliśmy  
kilkudniowe warsztaty. Po około 6 miesiącach 
mojej gry na flecie kapelmistrz zadecydował,  
że  otrzymam mój wymarzony instrument - saksofon.  
Trudno było mi przystosować się do nowego 
sprzętu i nowego sposobu gry.  Musiałam zmienić 
wszystkie nuty granych przez orkiestrę utworów. 

Po dwóch latach gry w zespole z wielkim  
żalem musiałam zrezygnować , ale doskonale 
wiem , że wspólna pasja - miłość do muzyki, może  
budować między ludźmi równie silne więzy jak 
rodzinne. Dostrzegłam, że praca w grupie może 
dawać prawdziwą radość. Serdecznie wszyst-
kim polecam spróbować swoich sił w tego typu  
przedsięwzięciach. Nie tylko słuchanie, ale tworze-
nie muzyki może być wielką frajdą. Ciągle bardzo 
gorąco wspominam chwile spędzone na wspól-
nym koncertowaniu i myślę , że jeszcze do tego  
powrócę. 

K.Dobroń  
kl.III c

Dziewiątego października bieżącego roku  
pożegnaliśmy jednego z najwybitniejszych twórców 
polskiej kinematografii. Jak donoszą zagraniczne 
gazety- odeszła legenda światowego kina. Co przy-
niosło mu aż tak dużą popularność? Były to między 
innymi filmy inicjujące tzw.  polską szkołę filmo-
wą, w których dokonywał rozrachunku z czasami 
II wojny światowej. Wajda zekranizował wiele dzieł 
literackich. Współtworzył kino moralnego niepo-
koju, jego filmy  „Człowiek z marmuru” i konty-
nuacja- „Człowiek z żelaza”, nagrodzono Złotą 
Palmą w Cannes. Reżyser zainicjował powstanie 
istniejącego w latach 1972–1983 Zespołu Filmo-
wego X, Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej 
utworzonej w 2001 roku oraz autorskiego studia  
filmowego. Za zasługi dla rozwoju kinematografii był  
wielokrotnie nagradzany, między innymi w 2000 
roku otrzymał Nagrodę Akademii Filmowej 
(Oscara) za całokształt twórczości. Okrzyknięty 
najlepszym, najwspanialszym polskim reżyserem,  
przejdzie Andrzej Wajda do historii kina  
światowego.

 Przez wiele lat to właśnie Wajda pokazywał 
przełomowe momenty naszej historii, życie w ko-
munizmie. Kiedy komunizm upadł, popularne 
stały się gangsterskie thrillery oraz komedie (jako 
przykład można tutaj podać choćby słynnego i 
do tej pory uwielbianego przez Polaków Kilera).  

To z pewnością były filmy, o których Polacy nie za-
pomnieli, z których cytaty są powtarzane do dziś  
i nadal bawią widzów. Czasem to, co polskie bywa 
także dobre. Niestety, nie zawsze to rozumiemy. 

Zachłyśnięci zachodnią sztuką filmową zaczę-
liśmy porównywać, okazało się, że amerykańskie  
produkcje są lepsze. Dlaczego? Oczywiście  
ze względu na budżet, mieli lepsze możliwości,  
którym nie byliśmy w stanie dorównać. Nie mieli-
śmy już systemu władzy autorytarnej, którą trzeba 
było pokazać światu. Nastąpił okres prywatyzacji.  
Zaczęto liczyć się z tym, jakie produkcje mogą 
przynieść zyski, a jakie nie. Jak wiemy, najlepiej 
sprzedają się filmy, które docierają do szerokiego 
grona odbiorców. Zaczęto więc masowo produko-
wać komedie, próbując dorównać krajom zachod-
nim. Zdecydowanym początkiem naszego upad-
ku była produkcja z 2006 roku - Francuski numer  
w reżyserii Roberta Wichrowskiego. Twórcy produ-
kując film z cyklu „dla każdego coś fajnego”, zaplą-
tali się we własne sieci, w wyniku czego powstały  
kolejne komedie sensacyjne, w których schemat  
gonił schemat.

 Więc na co wpadliśmy? Na komedię roman-
tyczną. Nasz gwóźdź do trumny. Kolejne utarte 
scenariusze, ci sami aktorzy, nawet polskie wersje 
zachodnich komedii ( czyt. Kac Wawa).  Znamy  
i cenimy czeskie komedie, hiszpańskie horrory, ja-
pońskie anime. Dlaczego więc gatunek, z którego 
nie jesteśmy dumni ma być kojarzony z polską kine-
matografią? Właśnie dzięki tej sprzeczności więk-
szość widzów wyrazi negatywną opinię na temat 
polskich filmów. Nasze społeczeństwo dorasta, sta-
jemy się bardziej krytyczni wobec tego, co widzimy, 
chcemy czegoś ambitniejszego niż takie same role  
Adamczyka w wiecznej eskorcie Karolaka jako jego 
przyjaciela. Fakt, czasem to Karolak gra główną 

rolę, a Adamczyk drugoplanową, ale taka uwa-
ga może doprowadzić tylko do rozpaczy. Powoli  
staczamy się w czarną otchłań…

   Czy w dzisiejszych czasach ma więc szansę 
zaistnieć kino na miarę Wajdy? Myślę, że jego na-
stępcą może być Wojciech Smarzowski. To reżyser  
o wielkim potencjale, ktoś, kto doskonale odnajdu-
je się w dzisiejszej rzeczywistości, pokazując nasz  
naród w sposób zupełnie naturalistyczny. Ktoś, 
kto potrafi pokazać pewne problemy zupełnie na  
zimno, ze wstrząsającą precyzją, perfekcyjnie.  
Nie boi się trudnych tematów, a każda jego kolej-
na produkcja jest ogromnym wydarzeniem. Jako 
pierwszy pokazał nam niedaleką, choć jakże zapo-
mnianą przeszłość, nie bał się odchylenia kurtyny, 
za którą przez tyle lat ukrywała się zbrodnia wo-
łyńska. 

  Wołyń to film, po obejrzeniu którego tak wiele 
myśli kotłuje się w naszej głowie, że właściwie nie 
jesteśmy w stanie ich wypowiedzieć. To opowieść  
o rodzącej się nienawiści wśród Ukraińców i Pola-
ków, o sąsiedzkiej miłości i bratobójstwie. Nie jest 
piękny, momentami wręcz obrzydliwy, okrutny,  
ale prawdziwy. Nawet zupełnie nie znając historii 
rzezi wołyńskiej na podstawie tego niezwykłego 
dzieła możemy potwierdzić jego prawdziwość. 
Genialne zdjęcia, genialny montaż, genialne aktor-
stwo…  Światowa premiera miała miejsce 23 wrze-
śnia, niecały miesiąc wystarczył, by film otrzymał 
pięć nagród i trzy nominacje, a to dopiero początek. 

Tak więc Drodzy Uczniowie, poznawajcie pol-
skie kino, nie bójcie się poważnych filmów wypro-
dukowanych w naszym kraju. Żarty nam nie wy-
chodzą, ale powaga nigdy nie jest nudna, zwłaszcza 
w wykonaniu tak wyśmienitych reżyserów jak Woj-
ciech Smarzowski. Jeszcze polski film nie umarł!

  K.Soska kl.IIIc

Nasze pasje

Jeszcze polski film nie umarł !
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„Zagubiona dusza”
 - wywiad z Pauliną Lipińską

Cześć Paulina, czy miałabyś  czas i ocho-
tę udzielić mi  wywiadu do  gazetki szkolnej?

Hej! Z wielką chęcią.

Jesteś absolwentką naszej szkoły (Ze-
społu Szkół Ekonomicznych w Radomsku), 
skończyłaś technikum o  profilu ekono-
micznym i napisałaś książkę. Sądziłam, że 
ekonomiści to osoby z typowo ścisłym umy-
słem, a tutaj książka?

Szczerze- to nie mam pojęcia jak to się 
stało.Od zawsze ciągnęło mnie do własne-
go biznesu i rzeczy związanych z ekonomią,  
ale z drugiej strony czuję się bardziej arty-
styczną duszą, niż ścisłym umysłem. Z takiego  
połączenia sama się dziwię…..

 
Kiedy zaczęłaś pisać? Dużo zajęło Ci  

czasu napisanie książki?
W sumie to od zawsze wymyślałam  

jakieś historyjki. Jeśli chodzi o pisanie, to  
zaczęłam poważniej interesować się tym  

na początku gimnazjum. Dopiero w ubie-
głym roku „zmusiłam się”, aby dokoń-
czyć właśnie jedną z wymyślonych historii,  
której nie potrafiłam zamknąć.  

Jeśli chodzi o ilość czasu potrzeb-
neg na napisanie książki, to mnie zajęło to  
jakieś cztery miesiące.  Najpierw lubię wszyst-
ko spisywać na papierze, potem dopiero  
wpisuję  do komputera, więc niestety mam  
podwójną robotę.

Co dawało Ci inspirację do tworzenia? 
Dosłownie wszystko dookoła. Ludzie, którzy 

osiągali sukces, jakieś ciekawe książki, miejsca, a 
najbardziej deszczowe dni.

Inspirujesz się znajomymi albo otocze-
niem w pisaniu? 

Unikam czerpania inspiracji z najbliższe-
go otoczenia  Nie chcę, aby jakąś postać iden-
tyfikowano z moimi znajomymi, ponieważ 
nie chcę, aby postacie z książek były uosobie-
niem realnych osób. Boję się, że ktoś mógłby  
odczytać niewłaściwie moje intencje.  
Z otoczenia chłonę dużo, np. obserwuję   

zachowanie obcych osób, których mijam czasami  
na ulicy, co idealnie przydaje mi się do opisywa-
nia bohaterów.

Mogłabyś zdradzić nam troszkę ze swojej 
debiutanckiej książki?

Hmm.. zawsze jak ktoś pyta mnie o czym 
jest ta książka, to nie potrafię odpowiedzieć, 
ponieważ boję się, że cokolwiek  zdradzi  
fabułę utworu. Ale w skrócie mogę powiedzieć,  
że jest to historia, która w jakiś sposób pomaga 
przełamać lęki, które w nas siedzą i często się ich 
wstydzimy przed innymi. No i  oczywiście opo-
wiada o miłości!

Zamierzasz  pisać dalej? Masz jakieś  
pomysły i plany na przyszłość?

Jasne, pisanie zawsze było częścią mnie.  
Pomysłów mam aż za dużo, tylko albo  
nie mam czasu ich spisywać, albo mam na-
tłok myśli i nie wiem na czym mam w danym  
momencie się skupić.

Jak wygląda proces wydawania książ-
ki? Bardzo mnie to ciekawi co dzieje się  
z pierwszym roboczym egzemplarzem.

Proces zależy od wydawnictwa. U mnie 
wyglądało to tak, że po wysłaniu pliku do wy-
dawnictwa  oceniono  koszt druku, projektu 
okładki, oraz korekty. Potem oczywiście spisana 
była umowa i zaczął się długi  okres czekania.  
W ciągu 5 miesięcy dostawałam maile ze skła-
dem do akceptacji, projektami okładek, po-
tem całą książką. Gdy wszystko było gotowe, 
książka  ruszyła do druku i została zaprezen-
towana na Targach Książki w Krakowie. Teraz 
jest już w rękach czytelników  i mam nadzieję,  
że mój debiut literacki zostanie przez nich  
ciepło przyjęty. 
                                                        Rozmawiała  

M.Maroszek kl.IVc 

W październiku br. uczennice naszej szkoły  
z klas w zawodzie technik handlowiec wzięły udział 
w II Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlo-
wo- Menedżerskich.

Program Olimpiady obejmuje wiedzę i umiejęt-
ności w zakresie tematu wiodącego i problematyki 
ogólnej. Temat wiodący II Olimpiady WiUH-M 
brzmi: „Handel a gospodarka”. 

Laureaci i finaliści Olimpiady w wymienionych 
zawodach są zwolnieni z części pisemnej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 
2017. 

Gratulujemy Katarzynie Kędzi (kl. I c TH),  
Natalii Gałwiaczek i Renacie Klimczyk (kl. II e TH) 
i życzymy powodzenia w zawodach okręgowych

p. M. Kotlińska

II Olimpiada Wiedzy i Umiejętości 
Handlowo-Menedżerskich

XXX edycja Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej 

I edycja Olimpiady
Statystycznej

W dniu 9 listopada br. 30 uczniów naszej 
szkoły przystąpiło do zawodów szkolnych 
XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Hasło  
przewodnie tej edycji to: „Państwo a gospo-
darka”.  Eliminacje polegały na rozwiązaniu 
testu składającego się z 30 pytań zamkniętych,  
napisania wypracowania na jeden z dwóch tema-
tów związanych z hasłem przewodnim olimpia-
dy oraz rozwiązania zadania z zakresu ekonomii. 
Wyniki i lista osób zakwalifikowanych do etapu 
okręgowego ukażą się do 5 grudnia 2016r.

p. S. Gnoińska

16 listopada br. o godz. 10 –ej odbędą się  
zawody szkolne I edycji Olimpiady Statystycznej, 
w której bierze udział 15 uczniów naszej szkoły. 
Zawody polegają na wypełnieniu testu on-line. 
Olimpiada statystyczna jest olimpiadą inter-
dyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie  
wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu  
statystyki w obszarze analiz społeczno- 
gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi  
informatycznych oraz stymulowanie aktywności  
w zakresie kompetencji interpersonalnych  
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

p. S. Gnoińska
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Już po raz trzeci, 26 września tego roku  uczniowie „Ekonomika” świętowali Europejski Dzień Języków, a przesłanie jakie przyświe-
cało tegorocznej imprezie  „Język otwiera drzwi” w pełni odzwierciedlało cele założone przez Radę Europy z 2001, t.j. przede wszyst-
kim ukaznie znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczność urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  
wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami.   Uczestnictwo naszej społeczności szkolnej w różnych konkursach zorganizo-
wanych w tym dniu pokazało, jak trafnie uczniowie wcielili się w role przedstawicieli różnych kultur i narodowości, ukazując tym samym bogactwo  
europejskiej  róznorodności kulturowo-językowej. Wszystkie klasy  Zespołu Szkół Ekonomicznych  wzięły udział w następujących konkur-
sach:  wystrój sali lekcyjnej (według wcześniej wylosowanego kraju) przygotowanie strojów charakterystycznych dla danej kultury  oraz nauczenie  
się  i zaprezentowanie tańca ludowego pochodzącego z danego kraju. W ten właśnie sposób cała społeczność szkolna stała się wielkim skupiskiem 
różnych narodowości pokazującym ważność nauki języków w celu porozumienia się między nimi, a  klasa IB okazała się najlepszą w  osiągnięciu  
głównego celu Europejskiego Dnia Jezyków, jakim jest  zrozumienie i zaprezentowanie kulturowej różnorodności językowej. Nasi uczniowie to otwarci 
i wrażliwi na obce kultury młodzi ludzie, chętni do poznawania nowych kultur. Organiztor imprezy, pani Agnieszka Bilczewska, dziękuje całej społecz-
ności szkolnej za tak wspaniałe zaangażownie i przygotowanie  Europejskiego Dnia Języków 2016.  Czekam na pomysły organizacji przyszłoroczej 
imprezy!

p.A.Bilczewska

„Ekonomik” tyglem kulturowym

14 listopada 2016r. uczniowie ZSE wezmą 
udział w etapie szkolym 41. Ogólnopolskiej 
Olimpiady Języka Angielskiego zorganizo-
wanej przez Ministertwo Edukacji Narod-
wej.  W chwili obecnej trwają przygotowania  
do tego etapu. Zgłoszeni uczestnicy  
to Szymon Łukowski, Karolina Ciupa - kl.Id,  
Monika Zdzierak oraz Klaudia Wojcie-
chowska - kl.IIc, Weronika Wróblewska, 
Paulina Łysik - kl.IIIa, Emilia Pidanta,  
Kewin Kaszuwara, Kinga Bałut oraz Moni-
ka Renszmid - kl.IIIf. I etap składa się za-
dań leksykalno-gramatycznych na poziomie  
wysoko zaawansowanym, a więc chętni,  
którzy zgłosili się do tego rodzaju konkur-
su, wykonują dużą ilość zadań testowych 
oraz pogłębiają swój zasób słownictwa przy-
swając długie listy słówek. „Mamy nadzieję,  
że  nasze starania nie pójdą na marne i dosta-
niemy się do etapu II.” - tak mówią uczestnicy.  
Trzymajmy więc za nich kciuki, ponieważ test 
ten nie należy do najprostrzych. Mamy na-
dzieję, iż nasi uczniowie, a wasi koledzy, będą 
godnie reprezentować Zespół Szkół Ekono-
micznych podczas tej Olimpiady.

Olimpiada Języka Angielskiego 

p.A.Bilczewska
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Teraz nas słychać...

Na przełomie września i października zo-
stał powołany do życia szkolny  radiowęzeł. 
Sam pomysł  na uruchomienie radiowęzła 
pojawił się jeszcze w minionym roku szkol-
nym. Po wstępnych próbach i uporaniu się 
z zapleczem technicznym przyszedł czas 
na powołanie zespołu odpowiedzialnego  
za parce radiowęzła. Z inicjatywy nauczycie-
la języka angielskiego, pana Artura Auguści-
ka, powstała grupa uczniów, która każdego 
dnia gra muzykę w naszej szkole. Grupa  
liczy aż 10 osób, znajdują się w niej uczniowie  
z klas IIA, IIE, IIIA oraz IVC. Według  
wcześniej ustalonego grafiku, uczniowie peł-
nią dyżury w każdy kolejny dzień tygodnia. 
Listy pojawiają się na założonej w tym celu 
grupie na Facebook’u, nad którą nadzór pełni  
p. Artur Auguścik. Grupa zrzesza prawie 400 osób, które codziennie wrzucają swoje muzyczne propozycje na wybrany temat. Motywy  
przewodnie bywają bardzo różne i stanowią przekrój przez style i okresy muzyczne. Póki co radiowęzeł skupia się na muzy-
ce, prezentuje też ogłoszenia, ważne informacje dotyczące życia szkoły czy chociażby listę z dedykacjami na Dzień Chłopaka.  
Na przyszłość planowane jest rozszerzenie  działalności radiowęzła o mini serwis informacyjny oraz… karaoke.                                              

 p. A.Auguścik                                          

Słodkości i radości

Od 2001 roku w naszej szkole działa sklepik szkolny Spółdzielnia Uczniowska  
SUBIEKT, która stanowi główne zródło zaopatrzenia społecznosci uczniowskiej   
w artykuły spożywcze. Dzięki naszemu sklepikowi, żeby  zjeść coś pysznego, nie musimy 

opuszczać murów szkoły.
Opiekę nad sklepikiem sprawują panie: 
Irena Piotrowska oraz Katarzyna Duda. Pracują w nim uczniowie z klasy IId, którzy codziennie  

na każdej przerwie wypełniają sumiennie swoje obowiązki.Trzeba zwrócić uwagę , iż jest to praca bardzo 
odpowiedzialna  i wymaga poświęceń. 

Sklepik  oferuje szeroki asortyment zdrowej żywności: domowe kanapki, sałatki, świeże drożdżówki 
oraz produkty firmy Bioania.Wszystkie te produkty dostarczają  witaminy i inne składniki do prawidło-
wego funkcjonowania naszego organizmu. 

Mało kto wie, że od tego roku szkolnego przy sklepiku szkolnym funkcjonuje mini przedsiębiorstwo 
pod nazwą SŁODKOŚCI I RADOŚCI. W każdy poniedziałek organizowany jest kącik kawowy na osło-
dzenie całego tygodnia w szkole. 

W ofercie handlowej znajdują sie m.in. domowe ciasta, babeczki, galaretki z owocami i bitą śmietaną, 
do tego zaopatrzyć możemy się w kawę i herbatę. 

Dzięki pracy w  mini przedsiębiorstwie, uczniowie samodzielnie prowadzą dokumentację księgową, 
co ułatwi im w pryszłości założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

P. Łysik kl. IIIa
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Wieczornica Węgierska
Dnia  18.10.2016r. w Miejskim Dom  

Kultury w Radomsku odbyła się Wieczorni-
ca Węgierska z okazji 60. rocznicy wydarzeń  
w Budapeszcie i Poznaniu. Organizatorem 
tego spotkania było Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej. Uczennice naszej szkoły 
pod czułym okiem pani Agnieszki Kuligow-
skiej przypomniały te wydarzenia w formie 
poetyckiej. Później  Żeński Zespół Wokalny 
Związku Nauczycielstwa Polskiego zaprezen-
tował wiersze i piosenki węgierskie.

N. Jurek kl. IId

Akcja ph. „Byli, odeszli, zostawili” 
Dnia 22.10.2016 na Starym Cmentarzu w Radomsku odbyła się akcja ph. „Byli, odeszli,  

zostawili”, którą zainicjowały władze miasta wraz z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami 
Odział w Radomsku. Aktywny udział w akcji wzięli uczniowie ZSE.  

Podczas spaceru po nekropolii odwiedziliśmy zabytkowe groby oraz poznaliśmy  
zasługi zmarłych i pochowanych tam osób, które przedstawiła nam w bardzo cieka-
wy sposób pani Agnieszka Kuligowska- nauczycielka historii w naszej szkole, członek  
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Odział w Radomsku. 

Celem sobotniego spaceru było uporządkowanie zabytkowych grobów  oraz znalezienie  
dla nich tzw. społecznych opiekunów, którzy będą o nie dbać przez cały rok. 

Zwieńczeniem tej akcji była kwesta na Cmentarzu Starym i Nowym, która odbyła  
się tradycyjnie 1 listopada w godz. 9.00- 17.00, w czasie której kwestowali nasi koledzy i kole-
żanki ze szkoły. 

N. Jurek  kl.IId

Od grosza 
do grosza

W dniu Wszystkich Świętych odbyła się 
piąta z kolei kwesta na odnowę zabytkowych  
grobów zorganizowana przez Towarzystwo Opieki  
nad Zabytkami. A kogo nie mogło tam  
zabraknąć? Jak zwykle aktywnych uczniów ZSE  
w towarzystwie nauczycieli! Pomimo wietrznej  
pogody uczestnicy nie zrezygnowali z pracy,  
stojąc z uśmiechem na twarzy zachęcali do wspar-
cia szczytnego celu.  Udało się zebrać aż 13 625,55 
zł + 12 euro. To prawie o 3000 zł więcej niż  
w zeszłym roku. 

Pieniądze zostaną przenaczone na renowację 
dwóch kolejnych nagrobków: grobu Długoszów 
oraz figury Matki Boskiej przy grobie rodziny  
Walczykowskich. 

Klaudia Błaszczyk IIID

XVII Dni Kultury 
Chrześcijańskiej

W ramach obchodów XVII Dni Kultury 
Chrześcijańskiej uczniowie naszej szkoły obej-
rzeli w dniu  17 października 2016 roku w MDK 
w Radomsku spektakl muzyczny Polskiego  
Teatru Historii w reżyserii Sebastiana Dylnickie-
go pt.Popiełuszko - apostoł odwagi. Sztuka opowia-
dała o życiu i śmierci Błogosławionego Księdza 
Jerzego Popiełuszki, ukazując jego niezwykłą 
charyzmę , nieugiętą siłę wiary i dramat jego  
męczeńskiej śmierci.

p. E.Saj

Lekcja ZUS
Dnia 07.11.2016r. w Zespole Szkół Eko-

nomicznych w Radomsku po raz drugi zostały 
przeprowadzone „Lekcje z ZUS”.

Jest to autorski projekt Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych realizowany pod patronatem  
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
oraz przy współpracy Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. Ich celem jest przygotowanie  
młodzieży do konkursu, który odbędzie się  
29 listopada 2016 roku. W roku poprzednim 
trzy nasze uczennice: Aneta Klimczyk, Ewa 
Tomaszewska i Aleksandra Owczarek zostały 
laureatkami wojewódzkimi olimpiady wiedzy  
o ZUS, która odbyła się w Zduńskiej Woli.  
Czekamy z niecierpliwością, kto w tym roku  
będzie reprezentował naszą szkołę  
w eliminacjach wojewódzkich.

p. M. Marczak
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ZSE laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na  
Najaktywniejszą Szkołę w ramach programu 

OTWARTA  FIRMA
Konkurs na najaktywniejszą szkolę VIII 

edycji programu OTWARTA FIRMA został 
rozstrzygnięty! Zespół Szkół Ekonomicznych  
w Radomsku znalazł się wśród laureatów. Zo-
staliśmy wyróżnieni statuetką  i znaleźliśmy się  
w gronie 10 najaktywniejszych szkół ponadgim-
nazjalnych w Polsce.

Warto podkreślić, że w tej edycji wzięły udział 
553 szkoły. Koordynatorką wszystkich działań w 
ramach programu była pani  Sylwia Gnoińska, 
nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Dzięki udziałowi w projekcie OTWARTA 
FIRMA nasza szkoła otrzymała możliwość 
wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe 
zajęcia przygotowujące uczniów do planowania 
ścieżki edukacyjnej, ponieważ celem Światowe-
go Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie 
środowiska społecznego, które aktywnie wspiera 
przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych  
ludzi. W bieżącym roku szkolnym także aktywnie 
włączymy się w realizację IX edycji programu, 
który odbędzie się w dniach 14-18 listopada.

p. S. Gnoińska

IX Olimpiada Wiedzy  
Hotelarskiej- etap szkolny

Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szko-
ła Gospodarki w Bydgoszczy. Współorganizato-
rami są: Polska Izba Hotelarstwa w Warszawie  
i Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich  
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu. Tema-
tem przewodnim konkursu jest „Wyposażenie 
techniczne w hotelarstwie”. Główym celem 
olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży za-
interesowań hotelarstwem i turystyką oraz podno-
szenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych  
w podstawie programowej kształcenia w zawo-
dzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez 
Ministra Edukacji. Ponadto kształtowanie wzor-
ców wychowawczych, pobudzanie ambicji zawo-
dowych uczniów klas hotelarskich oraz kształto-
wanie umiejętności samodzielnego zdobywania 
wiedzy. Olimpiada stwarza dla młodzieży możli-

wość szlachetnego współzawodnictwa w rozwi-
janiu swoich uzdolnień i zainteresowań.

Etap szkolny OWH odbył się w naszej  
szkole w dniu 24 października 2016r. Wzięło  
w   nim  udział  69  uczniów z klas : IIIc,  IIId,  
IId  HOT. Do etapu okręgowego w Warszawie 
zakwalifikowały się dwie uczennice klasy IIId:  

Aleksandra Janecka 
Kinga Wojtkiewicz

p. I. Raksa

I edycja Olimpiady  
o Bezpieczeństwie  

i Obronności

W tym roku szkolnym po raz pierwszy 
uczniowie z ZSE przystąpili do Olimpiady  
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, która 
jest inicjatywą edukacyjną konsorcjum tworzo-
nego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersy-
tet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie  
we współpracy z wiodącymi ośrodkami  
akademickimi całego kraju. Celem olimpia-
dy jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk  
o bezpieczeństwie i obronności, kreowanie postaw  
patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tole-
rancji wobec drugiego człowieka. 

W olimpiadzie tej uczestnicy walczą o 36  
indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w 
renomowanych wyższych uczelniach oraz cenne 
nagrody rzeczowe. 

Do drugiego etapu zakwalifikowano  
prace ucznia klasy IIIc Jakuba Woźniaka na  
temat „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa 
Polski”. 

Życzymy dalszych sukcesów. 

p. E. Żakowska
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Z ekologią za pan brat
ZSE został laureatem konkursu „Nasza Eko-pracowania” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 29 069 zł na realizację projektu wyposażenia pracowni ekologicznej. Klasa otrzyma nowe meble, 
pomoce dydaktyczne dotyczące edukacji ekologicznej oraz nowoczesny sprzęt badawczy, komputerowy i audiowizualny. We własnym zakresie wyremon-
towaliśmy podłogę pracowni, zmodernizowaliśmy oświetlenie, pomalowaliśmy ściany. 

W ramach działań związanychz realizacją projektu dnia 26 października 2016 r. odbył się w ZSE konkurs ekologiczny organizowany przez klasy IVd 
oraz IVc, pt.: „Z ekologią za pan brat”

Podzielono go na trzy etapy: 
W pierwszym z nich uczniowie uczestniczyli w ekologicznym biegu z przeszkodami, w trakcie którego musieli wypić szklankę wody z cytryną, 

namalować coś, co kojarzy im się z ekologią. Podczas biegu musieli zbierać odpadki biodegradowalne, które na samym końcu trzeba było wrzucić  
do odpowiednich pojemników. Wszystko oczywiście-  na czas. 

W drugim etapie uczniowie zmagali się w konkursie wiedzy ekologicznej. Test składał się z 15 pytań, z różnych dziedzin ekologii. 
Najciekawszym etapem konkursu był pokaz mody ekologicznej. Zadaniem uczniów było wykonać stroje z materiałów ponownego użytku, np. papier, 

plastik, płyty CD i inne. Uczniowie wykazali się wielką kreatywnością, tworząc ciekawe rozwiązania. 
Jury w składzie - dyrektor szkoły- pani  M. Kołodziejska, w-ce dyrektor pani M. Sommerfeld oraz uczniowie K. Tomalka z klasy IVd i  M. Nowak  

z klasy IVc, wyłoniło zwycięzców:
I miejsce – klasa IIIa
II miejsce – klasa IIc
III miejsce– klasa IIIf

 Gratulujemy :)  
Izzy 
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Dnia 28.10.2016r.  odbyło się w Ekonomiku szkolenie w zakresie pierwszej pomocy dla klasy IId. 
Gościliśmy panią Małgorzatę Lewandowską, prezesa PCK w  Radomsku.

Na samym początku spotkania poznaliśmy teorię, a później wykonywaliśmy ćwiczenia związane  
z pierwszą pomocą. Używaliśmy do tego profesjonalnego sprzętu oraz sztucznej krwi.

Pierwszym zadaniem była resuscytacja wykonywana na fantomach, na których każdy mógł  
poćwiczyć i otrzymać istotne wskazówki od pani Lewandowskiej. Następnie uczyliśmy się opatrywa-
nia ran, postępowania ze złamaniami kończyn oraz poparzeniami. Nauce towarzyszyła  dobra zaba-
wa, ponieważ wszystkie rany wykonywaliśmy sami za pomocą sztucznej krwi oraz masy z papieru i 
wody. Przygotowaliśmy również poczęstunek, w czasie którego pani zachęcała nas do wolontariatu  
w PCK. 

Po zakończeniu spotkania pani Lewandowska pogratulowała nam oraz wręczyła certyfikaty.
Bawiliśmy się świetnie, a do tego przyswoiliśmy dużą dawkę wiedzy i umiejętności.

W. Dyguda i M. Błachowicz, 
kl. IId

Potrafimy udzielać pierwszej pomocy

Rozmowy sprzedażowe uczniów z Ekonomika
Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych z kl.IIe (technik handlowiec) w ramach lekcji 

obsługi klientów prowadzili rozmowy sprzedażowe z przedstawicielami handlowymi Operato-
ra Telefonii Komórkowej PLAY w Radomsku przy ul. Krakowskiej 1.
Konfrontując teorię z praktyką oceniali profesjonalizm sprzedawców. Prze-
prowadzono też badanie marketingowe z menedżerem salonu Mariuszem  
Wysoglądem. Celem wywiadu była analiza i ocena kultury obsługi różnych typów klientów.

Po warsztatach młodzież wysoko oceniła sztukę sprzedaży przedstawicieli salonu 
PLAY na ul. Krakowskiej 1, bo w obecnej sytuacji gospodarczej sprzedaż niewątpliwie jest 
sztuką.

p. Ewa Rybak

Członkowie Koła Public Relations na warsztatach                          
w Ośrodku Szkolenia Kierowców Dynus  

Grupa członków Koła Public Relations z klasy IIe (technik cyfrowych procesów  
graficznych) odwiedziła w ramach zajęć dodatkowych OSK Łukasz Dynus. Młodzież  
na warsztatach poznała zasady funkcjonowania własnej firmy na przykładzie szkoły  
edukującej przyszłych kierowców. W trakcie spotkania instruktor, a zarazem egzaminator, pani 
Joanna Musiał  mówiła m.in. o misji i celach OSK, mikro- i makrootoczeniu,  w jakim funk-
cjonuje szkoła, dokonała analizy SWOT. Na koniec odpowiadała na interesujące przyszłych 
grafików komputerowych pytania.

 D. Zięba kl. IIe
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SPORT TO ZDROWIE
SPORT -  jest to forma aktywności człowieka, dzięki której doskonali 

on swoją sprawność fizyczną  w ramach współzawodnictwa, indywidualnie 
bądź zbiorowo.  Pomimo, iż Zespół Szkół Ekonomicznych nie posiada 
własnej, profesjonalnej hali sportowej, nasi uczniowie bardzo chętnie upra-
wiają sport i uczestniczą w zawodach sportowych.

Nasze sukcesy:
1.Indywidualne biegi przełajowe – powiat – 14.09.2016 r.

  Drużyna dziewcząt – 8 osób:
• Witaszczyk Paulina kl. I D – I miejsce – zakwalifikowała się do 

zawodów wojewódzkich – Uniejów 28.09.2016 r.
• Loręcka Wiktoria – kl. I E – XIX miejsce

• Krauze Aleksandra – kl. II D – XIV miejsce 
  Opiekunowie:   K. Łodyga i K. Jabłońska

   Drużyna chłopców – 5 osób.

2. Szkolna Liga Lekkoatletyczna – powiat– 22.09.2016 r.
 Drużyna dziewcząt – 16 osób – IV miejsce ( 829 pkt )
 Drużyna chłopców – 19 osób – VI miejsce ( 639 pkt )

 Opiekunowie :  U. Sadek,  I. Barańska

Finał wojewódzki:
 Indywidualne biegi przełajowe – Uniejów 28.09.2016 r.

• Witaszczyk Paulina – kl. I D – IV miejsce
   Opiekun : K. Łodyga

I miejsce – bieg na orientację – 10. X. 2016 r.
Drużyna w składzie: 
• Anna Waloch – I E

• Jakub Moliński – I B
• Hubert Rossa – I A

  Opiekun : J. Handydraj

Informacje ze świata sportu zebrała 
K. Dobroń, klasa IIIc

Wycieczka integracyjna - Wapienniki
28.09.2016 r. odbyła się wycieczka integracyjna 
klas pierwszych. W tym roku uczniowie wraz  
z opiekunami wybrali się na teren eventowy  
Wapienniki, gdzie wyszkoleni animatorzy orga-
nizowali czas na świeżym powietrzu. Uczniowie 
brali udział w turniejach paintballowych, strzela-
li z łuków, mogli spróbować swoich sił w walce 
sumo i skorzystać z wielu innych atrakcji. 
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A Ty ! Co czytasz ?
Czy zastanawialiście się kiedyś,  jaki gatunek książek jest najchętniej czytany? Po jaki typ lektury najlepiej sięgnąć, by się nie rozczarować? 
My to dla Was sprawdziliśmy !
Przeprowadziliśmy sondę wśród uczniów ZSE. Jesteście ciekawi po co najchętniej sięga nasza szkolna młodzież?

Kącik czytelniczy Pass Morgan - Misia 100
Mija trzysta lat, odkąd Ziemia została zniszczona przez kataklizm. Ludzie, uciekając przed śmiercią, opuszczają planetę. Teraz  stacja kosmiczna  

zaczyna tracić swoje zasoby. Trzeba się pogodzić z faktem wyginięcia ludzkości. Ktoś wpada na pomysł, by młodociani przestępcy zbadali zgliszcza 
Ziemi. 

W tym czasie na stacji kosmicznej dochodzi do wycieku tlenu, czas nagli. Do więzienia trafia  Glass, miesiąc później Clarke. Przebywa tam też Octavia. 
Misja się rozpoczyna. Z więzienia wyprowadzają setkę skazańców. Nikt nie wie co się dzieje. Zakładają im bransolety i pakują na statek. Zaczyna  
się odliczanie. Słychać strzał. Ktoś upada, więźniowie próbują się wydostać. Komuś się udaje. Ktoś inny wbiega do zamykającej się kapsuły. Ruszają... 

Historia opowiadana jest z perspektywy kilku osób. Mamy wątek miłosny, motyw nienawiści, kłopoty związane z zasobami. Dezorientacja, strach  
i wszelkie inne lęki towarzyszą uczestnikom misji. My śledzimy to jako obserwatorzy. Książka nie angażuje czytelnika w swoją historię, tylko związuje  
nas emocjonalnie z bohaterami. Od razu opowiadamy się po jednej ze stron. Dopingujemy bohaterów. Podejmujemy wybory razem z nimi. 
To nie jest typowa lektura o zagładzie planety. Na barki tych młodych ludzi spada wielka odpowiedzialność. Muszą przetrwać. 
Przedstawione są  zachowania i decyzje, jakie ludzie mogliby podjąć w takiej sytuacji. Bardzo podoba mi się opis samej planety.  Ukazuje się nam zielona 
przestrzeń, gdzieniegdzie strumyk lub rzeka, jakiś budynek pokryty mchem. Zawalone podłogi i dachy, zburzone ściany. Obraz, jakiego nikt inny nie 
widział. 

Gorąco polecam sięgnąć po tę serię a być może i wam przypadnie ona do gustu.
Książkę poleca  

P. Musiał kl. II d

Istnieje wiele powodów i zalet czytania 
książek.

Oto kilka z nich:

• poszerzenie słownictwa
• rozwój wyobraźni
• sprawniejsze myślenie
• relaks i odprężenie
• poprawa naszej pisowni ortograficznej
• łatwość w wysłowieniu się
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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 powtorzyć! Redakcja szkolnej gazetki zaprasza do współpray :)

Emilia Pidanta

Monika Polewiak Patycja Marchewka


