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Świat Ekonomika według pierwszaków
 Pierwszy dzień w szko-

le. Zawsze szybki. Niewyspani 
uczniowie, jeszcze w powakacyj-
nym szoku, zmierzają do szkół. 
Większość udaje się do dobrze  
im znanych murów, spotka 
znajome twarze nauczycieli  
i kolegów, część jednak za chwi-
lę wkroczy w nowy, nieznany  
świat.  Większość pierwszoklasi-
stów przeżywa tremę przed nowym, 
nieznanym…

Tradycją jest, że rok szkolny zaczyna 
się akademią lub przedstawieniem, tak 
też było w Ekonomiku. Później rozej-
ście się do klas i tutaj pojawiają się scho-
dy (no tak, schody), „Kurczę, gdzie tu 
iść?”. Ekonomik jest szkołą ogromną, 
z dużą liczbą uczniów. Zaczynają się 
rodzić pytania: „No więc którędy iść? 
No, na górę. Szukać sali. Za kim iść? 
Za klasą. Z kim ja w klasie jestem?!” 
Gdyby ktoś narysował komiks, to nad 
głowami pierwszoklasistów fruwałyby 
chmurki z takimi tekstami: ,,Uff, już 
po bólu… Klasa znaleziona” twarze 
kolegów i koleżanek zidentyfikowane, 
zapoznanie z wychowawcą, ogólne  
informacje i do jutra.

Następnego dnia znowu: „Ej gdzie 
jest ta sala?!”. Lekcje mijają, nauczy-
ciele się przedstawiają, my poznajemy 
szkołę, ludzi, zwyczaje itd. 

A jakie odczucia mieli inni tegorocz-
ni pierwszoklasiści? Przeczytajcie…

„Przez pierwsze dni byłam za-
gubiona. Wstydziłam się odezwać                            
do nowych kolegów z klasy, ale dzięki 
koleżankom z gimnazjum nie czułam 
się samotna. Byłam również ciekawa 
jak jest w nowej szkole, jacy są nauczy-
ciele i uczniowie. Jestem zadowolona, 
że wybrałam tę szkołę.”

Weronika, kl. I A

„Na początku było fajnie, nowi zna-
jomi , mili nauczyciele.  Ekonomik 

wych. pani Katarzyna Duda

wych. pani Agnieszka Bilczewska

wych. pani Magdalena Butrym
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Fotogaleria

wybrałam ponieważ były tutaj najfaj-
niejsze profile i dużo osób polecało  
tę szkołę.”

Natalia, kl.I C

„Różne opinie o Ekonomiku                   
do mnie docierały, ale gdy się tu zna-
lazłam zrobił na mnie mega dobre               
i pozytywne wrażenie. Nie znałam               
w tej szkole za wiele osób, lecz wszy-
scy okazali się mili, wyrozumiali                                                                 
i pomocni.  Szybko złapałam kontakt                                                         
z nową klasą. Mogę wręcz powiedzieć, 
że jest lepiej niż w mojej starej szkole. 
Podsumowując, nie żałuję swojej decy-
zji i gdybym miała wybrać jeszcze raz, 
to mój wybór znów padłby właśnie   
na Ekonomik.”

Paulina, kl. I A

„Przyszedłem do Ekonomika, po-
nieważ chciałbym być ekonomistą. 
Ponadto lubię matematykę, geogra-
fię i język angielski. Ten profil ofe-
ruje te przedmioty na rozszerzonym               
poziomie. W wyborze utwierdziła 
mnie możliwość szybkiego znalezie-
nia pracy w zawodzie po ukończeniu 
tej szkoły. Pomogły mi również pozy-
tywne opinie znajomych. Teraz mam 
zamiar skupić się na nauce.”

Kuba, kl. I B

„Mój brat też chodził do Ekonomi-
ka, był bardzo zadowolony i zawsze 
mile wspomina tę szkołę. Dokonałem 
tego samego wyboru, ponieważ uwa-
żam, że ekonomista to ciekawy zawód, 
który daje perspektywy na przyszłość. 
Można po ukończeniu tego kierunku 
podjąć studia albo pracę. Zaintereso-
wała mnie również możliwość wyjaz-
du na zagraniczne praktyki zawodo-
we. Wiem, że są one bardzo dobrze         
zorganizowane, a młodzież uczestni-
cząc w nich zdobywa doświadczenie 
zawodowe. Te dwa argumenty zadecy-
dowały o moim wyborze.”

Mariola, kl. I B

Artykuł zredagowała 
K. Wiśniewska, kl. I A

wych. pani Julita Starostka

wych. pani Katarzyna Grabna-Krok

Ślubowanie klas pierwszych
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Życie Hardcore’a. 
Wywiad z panem Wojciechem Michałkiem

Paulina: Czy mógłby nam Pan opo-
wiedzieć o swojej pasji - od kiedy trwa     
i jakie emocje temu towarzyszą?

Pan Wojtek: Pasja rowerowa rozwi-
nęła się u mnie na poważnie jakieś  6-7 
lat temu. Opowiem, jak to w tej chwili 
wygląda. W zasadzie trenuję cały rok, 
również jesienią i zimą. Wygląda to 
tak:  jeżeli chcę wystartować w marato-
nie     latem, a  taki maraton liczący 250 
km odbywa się w Alpach,  to  by przy-
gotować się do niego muszę  pracować             
również zimą. Tak więc zima to jest  czas 
na intensywny trening rowerowy.    Jeżeli 
nie ma warunków pogodowych,  to   jeż-
dżę na  zawody biegowe.

 Nie wiem czy wiecie, ale mam jeszcze 
inną  pasję- runmageddon.  Jest to taki 
bieg, który liczy około 6km, podczas 
którego pokonuje się liczne przeszko-
dy terenowe i  trzeba nie raz  utaplać się  
w błocie, wpaść do wody. Po zakończe-
niu biegu, który odbywa się w miesią-
cach zimnych – w październiku, listopa-
dzie,  jest się od stóp do głów brudnym 
i przemoczonym.

Aleksandra: Ostatnio odbył się  bieg 
ekstremalny tutaj w Radomsku, czy         
w nim także brał Pan udział?

Pan Wojtek: Tak, po raz pierwszy  
w życiu brałem udział w   takim wy-
darzeniu i  tak mi się to spodobało, że 
pojechałem na taki prawdziwy runma-
geddon do Szczyrku. Tutaj  bieg miał 
charakter górski, w związku z tym ilość 
przeszkód była znacznie większa , do 
tego dochodziły jeszcze  podbiegi pod 
górę,  korytem rzeki, potokiem gór-

skim itd. Było ciężko, ale  na mecie jest 
ogromna satysfakcja -  medal, zdjęcia, 
wszyscy tak samo utaplani w błocie jak 
ja, mówiąc oczywiście żartobliwie,  fraj-
da jest na pewno. 

Aleksandra: Czy mógłby nam Pan 
jeszcze opowiedzieć  jakąś historię zwią-
zaną z Pana zainteresowaniami?

Pan Wojtek: Lubię górskie wyprawy, 
wyścigi, podczas których podjeżdża się  
najwyższymi  drogami alpejskimi, tam 
gdzie da się jeszcze wjechać rowerem. 
Byłem myślę ponad 50 razy na wyso-
kości ponad 2 tysiący m.n.p.m na takich 
rowerowo –sportowo - asfaltowych dro-
gach . Mam zaliczoną pierwszą 10-tkę 
takich szlaków w Alpach . 

Paulina: Trenuje Pan dla własnej 
satysfakcji czy raczej jest to związane  
z Pańską pracą?

Pan Wojtek: Moja pasja jest ogólno 
sportowa, stąd się wzięły moje studia 
na AWF-ie. Prawdę mówiąc moje za-
interesowania zmieniały  się przez lata. 
Kiedyś trenowałem piłkę możną, potem 
były studia, po nich rozgrywki piłkarskie  
w Radomsku. Fascynacja rowerem za-
częła się od spontanicznej jazdy rowe-
rem nad morze, potem były moje pierw-
sze zagraniczne wyjazdy- najpierw po 
terenie płaskim, a potem żeby było trud-
niej,  pod górkę. Następne były Alpy, w 
których zaczynałem od dystansów  50 
km.  Mój najdłuższy wyścig po górach 
liczył dotychczas około 250km . Jest to 
bardzo ciężki, wytrzymałościowy sport.

Aleksandra: Był Pan w tym roku na 
takim „wypadzie” ?

Pan Wojtek: Tak, we Włoszech, wy-
ścig nazywał się Tour de Ortler. Polegał 
na tym , że jedzie się dookoła  masywu, 
który ma 4 tysiące metrów wysokości,  
a my pokonujemy od 2500-2700m zjeż-
dżając z górki i wjeżdżając pod górkę. 
Ten wyścig wygląda tak, że startuje się 
po ciemku po to, by zdążyć w ciągu dnia 
objechać górę dookoła i żeby przed 
zmrokiem następnego dnia dotrzeć  
w to samo miejsce. Najlepsi objeżdżają 
go w 9-10 godzin, słabsi 12-15 godzin,  
a niektórzy nie kończą, bo nie są w sta-
nie wytrzymać fizycznie. 

Aleksandra: Proszę wymienić Pana 
największe sukcesy.

Pan Wojtek: Sukcesy? Chyba dwu-
krotne ukończenie  Tour de Ortler we 

Włoszech ( 250 km), ukończenie Liege-
-Bastogne w Belgii  (272 km) i  Otztaler-
marathon w Austrii ( dwa razy po - 238 
km).

Paulina: Chciałby Pan jakoś zachęcić 
naszą młodzież do takich wypraw? 

Pan Wojtek: No pewnie, ale proble-
mem może być rower. Barierę zawsze 
będzie stanowił sprzęt, ponieważ do ta-
kich wyścigów trzeba mieć rower szoso-
wy, tzw. kolarzówkę. Poza tym ten sport 
jest bardzo niebezpieczny, trenuje się 
głównie na ulicach. 

Paulina: Myślał Pan by przejść na za-
wodowstwo lub wystartować w słynnym 
wyścigue Tour de Pologne bądź Tour de 
France?

Pan Wojtek: Hehe...  Ja mam tak dłu-
gi pesel, że to już niestety niemożliwe. 
Na Tour de Pologne jeżdżą faceci dużo 
młodsi ode mnie, ja nie mam najmniej-
szych szans. Są profesjonalistami i zawo-
dowcami. Tacy kolarze jak ja- amatorzy, 
trenują popołudniami czy w weekendy, 
rywalizujemy w swoim własnym gro-
nie... Jestem takim zawodowym amato-
rem....

Aleksandra i Paulina:  Uczniowie są 

pełni podziwu dla Pańskich  osiągnięć  
i doświadczeń, jest Pan dla nich auto-
rytetem. W ich imieniu życzymy więc 
Panu dalszych sukcesów sportowych  
i satysfakcji z tego, co Pan robi poza 
pracą zawodową. 

Z p. W. Michałkiem rozmawiały: 
A. Staniszewska i P. Musiał kl. III D
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Nie robię wszystkiego sam - mam przyjaciół
Dnia 27 października odbyły się wybory           

do  Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głoso-
wania przewodniczącym szkoły został Mateusz 
Siciński. Funkcję zastępców przewodniczącego 
będą pełniły Klaudia Błaszczyk oraz Ania Ko-
łodziejska. Sekretarzem szkoły została Klaudia 
Janik. Życzymy samych sukcesów i owocnej pracy 
w tym roku szkolnym. Poniżej możecie przeczy-
tać wywiad z nowym przewodniczym.

Z pozdrowieniami,
Redakcja

Filip: Zacznijmy od początku. Co 
sprowadziło Cię do „Ekonomika” i jakie 
było twoje pierwsze wrażenie związane                    
ze szkołą?

Mateusz: Mówiąc szczerze do „Eko-
nomika” przyszedłem za sprawą dni 
otwartych. Po skończeniu gimnazjum nie 
wiedziałem gdzie  kontynuować naukę                     
i to właśnie bezpośrednia wizyta  w szkole 
roztrzygnęła tę kwestię. Nauczyciele  są 
życzliwi i pomocni, tworzą świetną at-
mosferę, a uczniowie ją dopełniają. Teraz 
wiem, że  wszyscy pracują nad tym aby 
było po prostu miło… Wracając do tema-
tu, po rozpoczęciu roku szkolnego byłem 
trochę przerażony, wiadomo, ukończenie 
gimnazjum i przejście do szkoły średniej 
to jednak jakaś zmiana w życiu, nowe po-
czątki…

Filip: Chyba większość odczuwała ten 
niepokój w podobny sposób?

Mateusz: Na początku się bałem, jak 
każdy, ale z każdym kolejnym dniem było 
mi coraz łatwiej. Nawiązywanie nowych 
znajomości czy moje dobre samopoczucie 
jest wynikiem tego, że ludzie są tu otwar-
ci, dlatego łatwo jest się w Ekonomiku        
zaaklimatyzować.

Filip:  Niektórzy, w tym ja, zastanawiają 
się jak to się stało, że zdobyłeś tak dużą 
popularność  w zaledwie rok. Praktycznie 
każdy cię zna, albo chociaż kojarzy. Jak 
dokonałeś tego tak szybko?

Mateusz: Generalnie nie lubię tego sło-
wa - popularny, ja się nie czuję popularny 
tylko po prostu rozpoznawalny. 

Filip: Ale nie odpowiedziałeś na moje 
pytanie…

Mateusz: Moja recepta to zaangażowa-
nie. Nie przechodzę obojętnie obok tego 
co w „Ekonomiku” się dzieje, pracuję        
w samorządzie szkolnym, współtworzę 
radiowęzeł, PCK, wolontariat. Staram  się 
zmieniać moje otoczenie według moich 
wyobrażeń i marzeń. Jestem otwarty, ko-

munikatywny i pomocny dla 
wszystkich. Mówię  „cześć”  
i „dzień dobry”, to zwykła co-
dzienna uprzejmość, o której 
często zapominamy…

Filip: …Czyli ogólnie wy-
znajesz zasadę: „Jeżeli Ty je-
steś spoko, to my jesteśmy 
spoko”?

Mateusz: Właśnie, tak 
to działa. Ja „daję” ludziom 
uśmiechy, co bardzo lubię ro-
bić, a oni je odwzajemniają.

Filip: Jesteś teraz przewod-
niczącym Samorządu Szkol-
nego „Ekonomika”, ale jesteś 
też przewodniczącym swojej 
klasy oraz pełnisz funkcję ra-
diowca w szkolnym radiowęź-
le. Jak godzisz te wszystkie 
obowiązki?

Mateusz:  Wystarczy być zorganizo-
wanym, to tyle. Nie wydaje mi się, że to 
jakaś specjalna zdolność. Każdy może taki 
być, jeśli tylko chce. Jeśli chodzi o prze-
wodniczącego klasy, to wiadomo - sprawy 
klasowe. Każdy powinien tego spróbo-
wać, zobaczyć jak się w tym czuje. Jeżeli 
chodzi o funkcję radiowca, to po prostu 
lubię się udzielać, sprawia mi to satysfak-
cję. Obowiązki te trzeba dzielić, pełnię te 
trzy funkcje, a pomimo to znajduję czas 
dla rodziny, przyjaciół, na naukę czy  dla 
samego siebie.

Filip: Jednak pełnienie aż trzech funkcji 
mniej lub bardziej ważnych wymaga tro-
chę więcej determinacji niż ma przeciętna 
osoba.

Mateusz: Podkreślam, że nie robię 
wszystkiego sam. Mam przyjaciół. W sa-
mym samorządzie klasowym jest zastęp-
ca bądź zastępczyni, jest skarbnik i jakoś 
ogarniamy klasę. Jeżeli chodzi o samorząd 
uczniowski, też pracujemy zespołowo.             
W radiowęźle świetnie się dogadujemy, 
nawet jeśli ktoś czegoś zapomni, rzucamy: 
„Spoko, jakoś damy radę”. Co do deter-
minacji, to zawsze jej trochę potrzeba, ale 
głównie chodzi o współpracę i dobrą or-
ganizację.

Filip: Nawet jeżeli świetnie sobie ra-
dzicie, to zawsze taki nawał obowiązków 
wiąże się ze stresem, a Ty odznaczasz się 
raczej stoicyzmem. To kwestia wprawy 
czy tylko charakteru?

Mateusz: Nie określam siebie jako 
stoika, po prostu „luźno” podchodzę do 

życia i nie ma zbyt wielu sytuacji, które 
mnie stresują. Ponadto lubię mieć wszyst-
ko zaplanowane, by móc w spokoju dzia-
łać. Logiczne myślenie także się przydaje.  
Jeżeli mówisz o tym, że cały czas zacho-
wuję spokój ducha, zapewne masz na my-
śli to, że nie panikuję?

Filip: Dokładnie.
Mateusz: Moi rodzice są cierpliwi i to 

zapewne po nich odziedziczyłem tą cechę. 
Od zawsze taki byłem i taki jestem….

Filip: Idealna cecha do Twojego stano-
wiska. A teraz może wyjawisz nam czym 
się interesujesz  i co lubisz robić?

Mateusz: Rzadko lubię mówić o sobie. 
Poza pomaganiem innym lubię poezję. 
Często biorę udział w konkursach recyta-
torskich w Radomsku. Pomimo kierunku, 
który wybrałem, bawię się też montażem 
filmowym.

Filip: Można to godzić i traktować jako 
hobby?

Mateusz: Właśnie tak robię. Mam tro-
chę materiałów i czasami montuję po to, 
aby nie wyjść z wprawy, może się to kie-
dyś przydać. Poza tym lubię rozmawiać               
i służyć pomocą. Jeśli ktoś chce się do 
mnie zwrócić z jakimś problemem, za-
wsze chętnie wysłucham.

Filip: Na pewno niejednemu taka in-
formacja bardzo się przyda. Dziękuję za 
udzielenie wywiadu, powodzenia.

Z Mateuszem Sicińskim  
rozmawiał F. Reszka z kl. II E
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Ekonomik w Bieszczadach

W dniach 16-20.10.2017r. uczniowie 
klasy III D i klas II wraz z opiekunami: 
p. Ireną Piotrowską, p. Moniką Moliń-
ską i p. Katarzyną Gaik  udali się na 
pięciodniowy wypoczynek w malow-
nicze Bieszczady. Swój pobyt spędzili  
w urokliwym  pensjonacie “Szeptucha” 
w miejscowości Polańczyk. Młodzież 
podczas zielonej szkoły nie zmarno-
wała ani sekundy . Każdy dzień prze-
pełniony był atrakcjami, począwszy od 
dnia wyjazdu. W trakcie drogi grupa  
z Ekonomika zatrzymała się w Kiel-
cach, gdzie czekał już na nich prze-
wodnik, który w ciekawy sposób opro-
wadził turystów po mieście, pokazując 
najciekawsze miejsca. 

Drugiego dnia dla całej grupy zosta-
ła zorganizowana: wycieczka objazdo-
wa po okolicach Polańczyka, spacer po 
wzgórzach oraz wspaniały godzinny 
rejs po Solinie. Uczniowie zobaczy-
li takie miejsca jak : Choczew, Bali-
gród, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne, 
Muczne, Lutowiska, Czarna Polana, 
Bukowiec. Po powrocie  do pensjona-
tu czekały na nich dwie niespodzianki: 
ognisko oraz legendy bieszczadzkie, 
które z pasją  opowiadał przewodnik 
wycieczki. 

Trzeciego dnia odbyła się prze-
jażdżka słynną  Bieszczadzką Kolej-
ką Leśną z Majdanu do Balnicy, która 
zakończyła się  ogniskiem. Następ-
nie uczniowie powędrowali  szlakiem  
z Buka do Łopienki, podczas wyciecz-
ki mieli szansę  podziwiać uroki  je-
siennego krajobrazu Bieszczad oraz 
zwiedzić Cerkiew- Sanktuarium Matki 
Boskiej Łopieńskiej. Po kolejnym dniu 
spędzonym w otoczeniu przyrody, tu-
ryści z Radomska wrócili do ośrodka, 

gdzie została zorganizo-
wana dyskoteka fluore-
scencyjna.

Czwarty dzień  okazał 
się najbardziej ekstremal-
ny. Uczniowie spędzili 
czas pełen sportowo-re-
kreacyjnych atrakcji w 
ośrodku Osada Ostoja 
w Baligrodzie. Zostały 
przewidziane takie zaję-

cia jak: przejazd samochodem wojsko-
wym po  bagnistych drogach  do miej-
sca wypału drewna, ognisko, paintball 
oraz dyskoteka pożegnalna.

Ostatniego  dnia w drodze powrot-
nej do Radomska udało się jeszcze 
obejrzeć   Jaskinię  Raj w Chęcinach.

To był niezwykle interesujący, aktyw-
ny i pełen wrażeń tydzień. Przepiękna 

pogoda sprzyjała zwiedzaniu.  Ocza-
rowani pięknem bieszczadzkiej przy-
rody już zbieramy pieniądze na kolejny 
wyjazd. 

 N. Jurek, kl. III D 

POLAŃCZYK
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Ciao Italia...
Praktyki zawodowe klas III we Wło-

szech w ramach projektu „Mobilność 
kluczem do sukcesu” realizowane-
go w ramach programu Unii Euro-
pejskiej Erasmus+ rozpoczęły się  
30 września 2017 r.  28 osobo-
wą grupą uczniów Ekonomika  
klas III w zawodach technik eko-
nomista, technik cyfrowych proce-
sów graficznych, technik handlowiec  
i fototechnik wyruszyliśmy wraz 
z opiekunami, p. M. Łukaszewską  
i p. A. Bilczewską na miesięczny staż 
zawodowy do słonecznego miasta 
Rimini we Włoszech, położonego nad 
Morzem Adriatyckim . 

Na miejsce dojechaliśmy po długiej, 
męczącej, 28 godzinnej podróży. Na-
stępnego dnia obejrzeliśmy zabytki  
miasta i udaliśmy się na pierwsze  spo-
tkanie organizacyjne w Sistema Turi-
smo, gdzie otrzymaliśmy  bilety mie-
sięczne uprawniające do poruszania 
się po całym mieście oraz angielskie 
dzienniczki praktyk. Przez resztę tygo-
dnia oprowadzani byliśmy po naszych 
miejscach pracy, zapoznawaliśmy się 
 z pracodawcami oraz współpracowni-
kami. Przyszedł też czas na zmierzenie 
się z pierwszymi zadaniami wyznaczo-
nymi przez opiekunów praktyk. 

W sobotę 7 października wyruszyli-
śmy na wycieczkę  tramwajem wodnym 

do najsłynniejszego  miasta na wodzie 
-Wenecji. Pod opieką przewodnika 
mieliśmy możliwość zwiedzenia tego 
pięknego miasta. Przywieźliśmy z tego 
miejsca wiele pięknych wspomnień, 
pamiątek oraz zdjęć, które będą nam  
o tym przypominać.

Kolejny tydzień minął nam na zdo-
bywaniu doświadczenia zawodowego  
i na oswajaniu się z językiem włoskim  
i angielskim. Znalazł się też czas ma 
przyjemności, zawieranie nowych 
znajomości, próbowanie nowych po-
traw i smaków. Na stole znalazły się 
przysmaki takie jak: kalmary, ośmior-
nice, małże, krewetki oraz dużo, dużo 
ryb. Nie można również zapomnieć  
o pysznych makaronach, które są pod-
stawą włoskiego menu.

14 października  udaliśmy się do San 
Marino, państwa stanowiącego enkla-
wę na obszarze Włoch. Cała grupa 
była zachwycona cudownymi widoka-
mi ze wzgórz.

Nasz staż, choć wydawał się na po-
czątku przerażający, ponieważ nie 
znaliśmy nawet języka i baliśmy się 
jak sobie poradzimy, okazał się nie-
samowitą przygodą pełną cudownych 
chwil i wspomnień. Dzięki niemu 
zdobyliśmy doświadczenie zawodo-
we i zasmakowaliśmy samodzielne-

go dorosłego życia. Dzięki nowo 
poznanym przyjaciołom, integracji  
w naszej grupie oraz temu wspania-
łemu miejscu czujemy się dojrzalsi.  
Ciężko przyjdzie nam zamknąć ten  
krótki, ale jakże kolorowy i piękny roz-
działu w naszym życiu i powrócić do 
szkolnych obowiązków. Dzięki naszej 
szkole udało nam się przeżyć wspania-
łą i niezapomnianą przygodę.

K. Jaros i K. Jackowska, kl. III B

RIMINI
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Pierwszaki w Wapiennikach

Kwesta
2 listopada br. od godziny 08:00 

uczniowie klasy III D oraz nauczyciele 
Ekonomika z wielkim zapałem roz-
poczęli liczenie pieniędzy zebranych  
w czasie tegorocznej kwesty na reno-
wację zabytkowych grobów.

Z dziesięciu ciężkich puszek wy-
sypały się stosy monet i banknotów. 
Ku naszej radości ofiarodawcy wy-
kazali się hojnością wrzucając wie-
le papierowych pieniędzy. Wydarze-
nie to zakończyło cykl przygotowań  
do kwesty, w którym brała udział nasza 
szkoła. Identyfikatory zaprojektowała 
i wykonała E. Bartnik pod opieką pani  
M. Butrym. Przygotowaliśmy także 
oznakowania puszek na kwestę.

Redakcja

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim kwestującym i ofiarodawcom.

Wapienniki to stara kopalnia wap-
nia niedaleko Radomska, zamknięta 
w latach 60-tych, która po rekulty-
wacji stała się niezwykłym miejscem.  
Na szczególną uwagę zasługuje zróż-
nicowanie terenu i panujący tam kli-
mat. Na terenie znajduje się najwięk-
szy w centralnej Polsce  tor offroad, 
pole paintballowe, strzelnica sportowa 
oraz park linowy.

Z tych atrakcji mogli skorzystać 
uczniowie klas pierwszych, którzy  
8 października 2017 r. udali się  
na wycieczkę integracyjną. Grupa 

pierwszaków  była  dość liczna, więc 
część osób udała się na Paintball, 
inni zaś korzystali z innych atrakcji,   
takich jak strzelanie z łuku, sumo czy 
też wielka jenga. Wielkim zaintereso-
waniem cieszyło się strzelanie, sport 
rzadki, z którym niewielu uczniów 
spotkało się do tej pory. Dużą popu-
larnością, zwłaszcza wśród chłopców, 
cieszyło się sumo oraz gry zespołowe. 
Znaleźli się również zwolennicy  gry 
zręcznościowej zwanej jenga.

 Największą popularnością cieszyły 
się gry plenerowe rozgrywane w gru-

pach. Chyba wszyscy byli usatysfakcjo-
nowani z rozgrywek, co potwierdzał 
dobry humor i uśmiech. Na zakończe-
nie zjedliśmy kiełbaski z ogniska i wy-
piliśmy ciepłą herbatę. Później prze-
wodnik oprowadził nas po  terenie,  
na którym są organizowane różne spo-
tkania i zabawy. Do autobusów wró-
ciliśmy zmęczeni i mokrzy, ponieważ 
pogoda ciągle się zmieniała. Pomimo 
tego wszyscy byli zadowoleni z tej wy-
cieczki.

B. Listwan, kl. I E
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Ekonomik to dobra marka

Pierwsza pomoc

O tym wiedzą i głośno mówią 
członkowie koła Public Relations.  
Celem koła jest kreowanie dobrego 
wizerunku szkoły w środowisku lokal-
nym. Z wielkim zaangażowaniem pra-
cują w nim uczniowie  różnych profili 
zawodowych: handlowcy, graficy, foto-
technicy i hotelarze. Każda z grup ma 
swoje zadania. Czasami są to wspól-
ne projekty, np. realizacja IX edycji 
konkursu „Bądź przedsiębiorczy, wy-
promuj firmę i zawód” czy spotkania  
z ciekawymi osobowościami.

W ramach współpracy z lokalnymi 
przedsiębiorcami koło Public Rela-
tions zorganizowało warsztaty dydak-
tyczne w siedzibach lokalnych przed-
siębiorców. 

Zajęcia dla młodzieży uczącej się 
obsługi kelnerskiej podczas przyjęcia 
okolicznościowego odbyły się w sali 
bankietowej Patio, zaś profesjonalnej 
obsługi klientów dla zawodu mene-
dżer handlowy w salonie Play. Ser-
decznie dziękujemy przedsiębiorcom 
za współpracę.

                                                       
Opiekun p. E. Rybak 

23 października 2017r. odbył się  
w naszej szkole  kurs pierwszej po-
mocy, który prowadziła pani Małgo-
rzata Lewandowska, prezes Oddziału  
Rejonowego PCK w Radomsku. 
Udział w nim wzięli  uczniowie klas 
drugich. Celem szkolenia było uświa-
domienie młodzieży, jak ważna  jest 
właściwa reakcja w sytuacji zagrożenia 
ludzkiego życia i zdrowia oraz opano-
wanie  odpowiednich umiejętności, 
które pozwolą im na szybką i facho-
wą pomoc poszkodowanym. Kursanci 
chętnie wykonywali ćwiczenia, nauczy-
li się podstawowych zasad resuscytacji, 
której zadaniem jest utrzymanie przy 
życiu osoby poszkodowanej w wy-
padku i niedopuszczenie do dalszych 
powikłań ażdo chwili przybycia karet-
ki pogotowia ratunkowego. Młodzież 
wykonywała ćwiczenia na dorosłych 

i dziecięcych fantomach, ćwiczy-
ła ułożenie osoby poszkodowanej  
w bezpiecznej pozycji, opatrzenie  ran 
różnego pochodzenia oraz jak zare-
agować w sytuacji podejrzenia zatrucia 
czadem. 

Kurs był bardzo ciekawy i wiedza, któ-
ra została nam  przekazana,  pomoże nam 
odpowiednio się zachować w trudnych sytu-
acjach życiowych – powiedział uczestnik 
kursu Mateusz Siciński.                                 

                                                                                                                             
p. E. Kmieć

Spotkanie z dziennikarzem P. Tomaszem Michałem Kolmasiakiem

Warsztaty dydaktyczne w sali bankietowej Patio Pub
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Świętujemy...
Dzień Edukacji Narodowej obcho-

dzony jest 14 października, w rocznicę 
powstania w 1773 r. Komisji Eduka-
cji Narodowej - pierwszego w Europie 
ministerstwa oświaty, które zajęło się 
reformowaniem szkolnictwa w Pol-
sce. Również w naszym Ekonomiku 
przebiegał on w atmosferze życzeń  
i gratulacji, a dobry humor udzielił się 
wszystkim, zarówno nauczycielom, 
uczniom jak i pozostałym pracowni-

kom szkoły. Tradycyjnie odbyła się oko-
licznościowa akademia, podczas której  
pani dyr. Małgorzata Kołodziejska zło-
żyła  najserdeczniejsze życzenia tym, 
którzy każdego dnia z zaangażowaniem 
i pasją wkładają wiele wysiłku w naucza-
nie i wychowanie młodych ludzi. Impre-
zę uświetniła część artystyczna przygo-
towana przez uczniów z klasy IV A.

Redakcja

Nasze sukcesy
Dnia 9 listopada 2017 r. odbył się  

w naszej szkole pierwszy etap  
II     Ogólnopolskiego     Konkursu   Wiedzy  
o Prawie Wyborczym „Wybie-
ram Wybory”.Celem Konkursu jest 
upowszechnienie wiedzy na temat 
prawa wyborczego wśród uczniów,  
w szczególności w zakresie wyborów 
samorządowych, propagowanie idei 
udziału w wyborach oraz świadomego 
uczestnictwa w procesie wyborczym. 
Do rozwiązywania testu przystąpiło 
27 uczniów naszej szkoły. Młodzież 
do konkursu przygotowywała się 
pod kierunkiem nauczyciela wiedzy 
o społeczeństwie, p. E. Żakowskiej.  
Życzymy im sukcesów. 

18 października 2017 r. odbył się 
organizowany przez Towarzystwo 
Numizmatyczne w Radomsku Kon-
kurs „Grosik”, mający na celu po-
pularyzację wiedzy numizmatycznej  
i historycznej wśród młodzieży. Na-
szą szkołę reprezentowało 5 uczniów,  
spośród których Sylwia Kowalska  
z kl. IV A zajęła pierwsze miejsce.  
Serdecznie gratulujemy.

Już po raz kolejny uczniowie na-
szej szkoły wzięli udział w Olimpia-
dzie Wiedzy Hotelarskiej, której 
celem jest rozwijanie wśród młodzie-

ży zainteresowań hotelarstwem i tu-
rystyką oraz podnoszenie poziomu 
umiejętności zawodowych ujętych  
w podstawie programowej kształcenia 
w zawodzie technik hotelarstwa, za-
twierdzonej przez Ministra Edukacji.

 
Etap szkolny OWH odbył się w na-

szej szkole w dniu 6 listopada 2017 r.
 Wzięło w nim udział 34 uczniów  

z klasy  III HOT, a do etapu okrę-
gowego zakwalifikowały się dwie 
uczennice: Klaudia Błaszczyk i Alek-
sandra Staniszewska klasa IIID, które  
w styczniu 2018 r. będą walczyły   
w etapie okręgowym w Warszawie.
ŻYCZYMY SUKCESU!!

W dniu 8 listopada 2017r. o godz. 
9.00 odbyły się zawody szkolne XXXI 
edycji Olimpiady Wiedzy Ekono-
micznej, której hasłem przewodnim 
jest: „Wyzwania współczesnego rynku 
pracy”. Do eliminacji przystąpiło 13 
uczniów z klas II B, III A oraz IV A. 

Koordynatorami olimpiady są na-
uczyciele przedmiotów zawodowych: 
p. S. Gnoińska i p. A. Rudek-Kowal-
czyk.

Redakcja
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Z książką w plecaku

Kącik czytelniczny

W roku szkolnym 2017/2018  
Zespół Szkół Ekonomicznych w Ra-
domsku otrzymał dotację na dopo-
sażenie biblioteki szkolnej. Pieniądze 
uzyskaliśmy z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach tego projektu należy 
wykonać szereg działań związanych  
z upowszechnieniem czytelnictwa  
w szkole . 

Od września zaczęliśmy organizo-
wać konkursy, maratony i spotkania 
związane z czytaniem i książkami.

Nawiązaliśmy współpracę z Biblio-
teką Pedagogiczną i  Filią nr 1  Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Radom-
sku. Uczennice klasy II C w ramach 
tej współpracy czytały bajki dzieciom  
w przedszkolu przy ulicy Miłej.

Z kolei w bibliotece szkolnej 
uczniowie uczestniczyli w Maratonie 
Głośnego Czytania oraz wieczerni-
cy poświęconej noblistce, Wisławie 
Szymborskiej.

Odbyło się szereg sesji zdjęciowych, 
których tematem było pozowanie  
z książką, uchwycenie zaczytanej twa-
rzy bądź ukazanie siebie jako książko-
wego mola.

W ramach Dni Kultury Żydowskiej 
powstała wystawa poświęcona Żydom. 
Można również wymienić się ciekawą 
książką w bibliotecznym kufrze.

Ostatnio odbyło się spotkanie  
z dzieciakami w szpitalnym oddziale 
dziecięcym, podczas którego chorzy 
zostali obdarowani książeczkami i ma-
skotkami.

W dniach 13-30 listopada 2017 r. 
każdy uczeń będzie mógł ocenić naj-
ciekawsze pozycje książkowe wska-
zane przez czytelników, oznaczając  
je odpowiednio symbolami: wciągają-
ca, dobra, przeciętna, słaba. 

To nie koniec wydarzeń związanych 
z realizacją projektu. Możecie być 
pewni, że przed nami jeszcze szereg 
ciekawych spotkań w bibliotece.

Ponadto zapraszamy do czytania 
nowych, ciekawych powieści, któ-
re wzbogaciły szkolny księgozbiór.  
Od kryminału i horroru, poprzez  
romans, po książkę historyczną.  
Miłego czytania! 

  M. Broniś, K. Szatan, kl. II C

Dave Eggers - Krąg

Niesamowita książka. Fabuła przed-
stawia nam życie z pozoru idealne. 
Każdy chciałby mieć niewymagającą 
pracę, najlepszą opiekę zdrowotną, co-
dziennie uczestniczyć w  nowych wy-
darzeniach kulturalnych, i to za darmo. 
Wszystko w cenie twojego aktywnego 
udziału w firmowym portalu społecz-
nościowym. Podnoszenie swoich wy-
ników do 100% ? Pestka. I w dodat-
ku mamy przy sobie swoją najlepszą 
przyjaciółkę. Kilka kamer tu czy tam, 
co z tego. Ludzie nas kochają, chcą nas 
oglądać. 

Bohaterka Mae tak bardzo wciągnęła 
się w to wszystko, że nie zaczęła już 

zwracać uwagi na innych ludzi. Kom-
puter, tablet, telefon czy naszyjnik  
z kamerą stały się jej nieodłącznymi 
kompanami. 

Autor pokazał nam świat utopij-
ny, lecz tylko na zewnątrz. W środku 
jest  on jeszcze gorszy niż obecny. Czy 
ktoś  z was chciałby być obserwowa-
ny? Mieć kamery w pokoju cały czas 
nagrywające wasze ruchy? 

A teraz zastanówmy się, czy nasz 
świat  nie brnie w tym samym kierun-
ku?

Mamy już wielkie korporacje, które  
łączą się z innymi, tworząc  potężne 
firmy o międzynarodowym zasięgu, 
wszechobecny monitoring, który kon-
troluje życie ludzi. 

Książka uświadamia, nam jak ważna 
jest prywatność. Nie możemy z niej re-
zygnować. 

P. Musiał kl. III D
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Przegląd kulturalny
Deszczowa jesień była nam 

niestraszna. Doznaliśmy wielu 
wzruszeń, dzięki emocjonalnym 
i wspomnieniowym konkursom, 
spektaklom i filmom. 

    4 października 2017 r. w Miejskim 
Domu Kultury odbył się Konkurs Re-
cytatorski pt. „Mówię Różewiczem”  
w ramach rozpoczynającego się 
„Różewicz Open Festiwal”- po-
święconego życiu i twórczości braci 
Różewiczów. Naszą szkołę repre-
zentowali: K. Kędzia kl. II C, M. Si-
ciński kl. II E, M. Nowakowska oraz  
P. Antońska kl. II B. Komisja po wysłu-

chaniu wszystkich wykonawców wyło-
niła laureatów tegorocznego konkur-
su. Wyróżnienie zdobył jedyny męski 
przedstawiciel ZSE – Mateusz Siciński.  
B R A W O!

Niedługo potem, bo 14 październi-
ka, miał miejsce kolejny konkurs, tym 
razem poświęcony bł. ks. Jerzemu Po-
piełuszce pt. „Zło dobrem zwyciężaj”. 
Odbył się również w Miejskim Domu 
Kultury w Radomsku, w sali kameral-
nej. Osobami reprezentującymi Eko-
nomik były: M. Nowakowska oraz  
P. Antońska z kl. IIB, które wzię-
ły udział w turnieju recytatorskim. 
Naszych recytatorów w doborze 
oraz interpretacji liryków wspierały  
p. M. Skalik oraz p. M. Kotlińska.

Mimo, że nie jest to pierwszy występ, nie-
ustannie towarzyszącymi emocjami są: stres, 
niepewność oraz obawa przed zapomnieniem 
prezentowanego utworu. Ale, co tam, naszym 
kolegom  i koleżankom recytacja przed szer-
szą publicznością sprawia niesamowitą  przy-
jemność. Trud włożony w odpowiednie przy-
gotowania, wynagradzany jest przez aplauz 
widowni oraz wyrazy uznania ze strony jury. 
Bywanie na konkursach recytatorskich nie 
jest spowodowane żądzą wygrania czy uzy-
skania nagrody, lecz chęcią  rozwijania pasji 
oraz przekazania przyszłym  pokoleniom, 

którzy oglądają zmagania z „trudną” po-
ezją, ważnych  wartości. – mówi Patrycja.

„Dwudzieste dyktando w Radom-
sku, czyli urodzinowy zawrót głowy” 
– tymi słowami rozpoczęło się jubi-
leuszowe dyktando odbywające się  
w ramach XX edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Ortograficznego „Miłość 
pisze się Jezus”. Do udziału w kon-
kursie zgłosiło się 125 uczestników.  
W ortograficznych zmaganiach  
uczestniczyła młodzież Ekonomika 
oraz pani dyrektor Małgorzata Koło-
dziejska.

18 października odbyła się wyciecz-

ka klas pierwszych do Teatru Wielkie-
go w Łodzi. Był to nasz pierwszy taki 
wyjazd, dzięki któremu mieliśmy oka-
zję obejrzeć cudowną sztukę baleto-
wą pt. „Kopciuszek”. Przed seansem 
zwiedziliśmy kulisy oraz garderobę  
aktorów. Stanęliśmy, i to w dosłownym 
tego słowa znaczeniu - bez butów,  
na jednej z największych scen teatral-
nych w Polsce. Mieliśmy okazję zoba-
czyć jej techniczne możliwości, zajrzeć 
do  ogromnej malarni, modelarni czy 
pracowni krawieckiej, sprawdzić, jak 
głęboki jest kanał orkiestry, zgubić się  

w ogromnych magazynach kostiu-
mów, a przy odrobinie szczęścia przez 
uchylone drzwi podsłuchać artystów 
podczas próby. Nie zdawaliśmy sobie 
sprawy z tego, jak wiele przygotowań 
wymaga wystawienie sztuki teatralnej  
i jak wielu ludzi przygotowuje i czuwa 
nad całą realizacją. Jeżeli chodzi o sam 
spektakl, to możemy stwierdzić śmia-
ło: był fenomenalny. Muzyka, stroje, 
dekoracje i gra aktorska tworzyły ideal-
ną całość. Przed obejrzeniem tej sztu-
ki sądziliśmy, że balet nie jest czymś 
specjalnie ciekawym, ale bardzo  się   
myliliśmy. Cieszymy się, że mogliśmy 

tam być i na pewno chętnie pojedzie-
my na kolejne wyjazdy zorganizowane 
przez panie polonistki.

Mieliśmy też okazję obejrzeć film 
„Dwie Korony”. Jest to obraz opowia-
dający o człowieku, który miał niezwy-
kłą odwagę, aby zmieniać świat. Prawie 
wszyscy znamy historię jego niezwy-
kłego życia, chociażby z filmu „Życie 
za życie. MAKSYMILIAN KOLBE” 
w reżyserii K. Zanussiego z 1991r. czy 
z książki T. Terlikowskiego, ale dzięki 
nowej produkcji mogliśmy poznać nie 
tylko jego „inżynierskie” pomysły, ale 
także niezwykłą osobowość i chary-
zmę.

W. Kowalska i D. Wilk,  kl. I D
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Jak to jest z modą w naszym Ekonomiku?

Kolejny sukces Ekonomika!

Moda potocznie oznacza potrzebę 
naśladowania innych, aby się z nimi 
identyfikować, najbardziej widoczna 
jest w ubiorze. To  także sposób ucze-
sania czy makijaż popularny w jakimś 
czasie lub miejscu. Młodzież w dzisiej-
szych czasach szuka inspiracji dotyczą-
cych swojego wyglądu zewnętrznego. 
A jak to jest z modą w Ekonomiku?

 Większość uczniów naszej szkoły 
goni za nowymi trendami mody . Po-
konując piętra naszej szkoły, możemy 
dostrzec różnorodne style ubioru.  
Co na to wpływa? . Głównie są to 
obowiązujące trendy, zainteresowania,  
ale również możliwości finansowe.

Znaczna większość uczniów ubiera 
się w sposób stonowany, nie wyróż-
niając się przy tym spośród tłumu. 
Dziewczyny stosują delikatny makijaż, 
coraz częściej noszą torby zamiast ple-
caków po to,  aby nie psuły im ,,outfi-
tu”. Spoglądając na obuwie jednomyśl-
nie możemy stwierdzić, że młodzież 
ceni sobie wygodę. Zarówno dziew-
częta jak i chłopcy noszą podarte oraz  
powycierane spodnie i wcale nie dlate-
go, że podarły się w drodze do szkoły.

Niektórzy uczniowie chcąc oderwać 
się od panującej monotonii wzorują się 
na swoich autorytetach, np. sportow-
cach, wokalistach, grupach muzycz-
nych. W naszej szkole jest kilka osób, 
które naprawdę wyróżniają się swoją 
indywidualnością, oryginalnością oraz 
pomysłowością.

Osoby ubrane na czarno, noszą-
ce łańcuchy, glany lub mające tunele 
w uszach i tatuaże zwracają na siebie 
uwagę nie tylko uczniów,  ale i nauczy-
cieli. Od razu kojarzymy ich z fanami 
ciężkiej muzyki: rocka, heavy metalu, 
co w większości jest prawdą, ale zda-
rzają się też wyjątki. 

Są uczniowie,  którzy mają inny 
styl niż ten wyżej wymieniony. Noszą 
kolorowe włosy, zabawne naszywki 
na ubraniach i plecakach świadczące 
o dużym poczuciu humoru i pozy-
tywnym spojrzeniu na świat. To tacy 
wieczni ,,krejzole”.

Podziwiamy takie osoby, które  

potrafiły wybić się z tłumu i mają swój 
własny styl, nie reagują na wpływ oto-
czenia, jeżeli kłóci się to z ich upodo-
baniami.

A jakie jest wasze zdanie w kwestii 
mody? Zapraszamy do dyskusji na ten 
temat na łamach naszej gazety.

P. Najgebauer,
M. Zatoń, 

M. Delczyk, kl.II A

W dniu 15 września 2017 r. Paulina 
Witaszczyk kolejny raz wygrała organi-
zowane dla szkół ponadgimnazjalnych 
z całego powiatu Indywidualne Biegi 
Przełajowe. Zwycięstwo w tym biegu 
umożliwiło Paulinie start  w zawodach 
na szczeblu wojewódzkim. Odbyły 
się one w Uniejowie. Paulina zajęła 
tam bardzo dobre IV miejsce. Kolej-
nym sukcesem, tym razem chłopców 
z Ekonomika, było zajęcie III miejsca 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
szkół ponadgimnazjalnych, które od-
były się 9 października. Gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów!

p. K. Woźniakowska
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Zbuntowane nastolatki - poradnik dla rodziców
Szczera rozmowa, ciągłe zaan-

gażowanie, wypracowanie kompro-
misów oraz bezgraniczna miłość są 
kluczem do    utrzymania dobrych 
relacji ze zbuntowanymi nastolatka-
mi.

Kiedy dzieci dorastają, w jednej chwili 
mogą przeistoczyć się z miłych i uczyn-
nych pociech w nieprzyjemne, zbun-
towane nastolatki. Większość osób  
w tym wieku przechodzi okres buntu, co 
jest całkowicie   naturalne. Warto jednak 
dowiedzieć się, co zrobić, aby sytuacja 
nie wymknęła się spod kontroli i aby ro-
dzice pozostali autorytetem i wsparciem 
dla swoich dorastających dzieci.

 
• Załagodzenie konfliktu
Pierwsza zasada to niedoprowadze-

nie relacji pomiędzy zbuntowanymi 
nastolatkami a rodzicami do otwartego 
konfliktu. Często zdarza się, że dzieci  
w różnych sytuacjach chcą walczyć  
o swoją autonomię. Kiedy rodzic nie 
pozwala na późny powrót z imprezy 
czy odważny ubiór, nastolatek zaczyna 
podkreślać, że jego zdanie jest ważne  
i inni mają się do niego dostosować. Wa-
żne jest to, w jaki sposób tego dokonu-
je - rozmową, krzykiem czy milczeniem  
i robieniem wszystkiego wbrew zaka-
zom.

• Najważniejszy jest kompromis
Szereg zakazów i obowiązków nie 

jest dobrą drogą. Aby móc dogadać się           
z dzieckiem, należy zawrzeć wiele kom-
promisów, które pomogą w utrzyma-
niu dobrych relacji. Kiedy zbuntowane  
nastolatki chcą wyjść na imprezę i wró-
cić później niż zwykle, należy dać im 
szansę, ale zaznaczyć, że rodzic odbier-
ze je z miejsca prywatki w nienagannym 
stanie. Jeśli dziecko wykorzysta tę szansę 
i nie zawiedzie oczekiwań rodziców,  
należy małymi krokami zwiększać pole 
wolności - o ile nastolatki będą wywią-
zywać się z danego słowa. Jeśli ubiór 
zbuntowanych nastolatek nie odpowiada 
rodzicom, należy pozwolić im wyrażać 
siebie, ale pod warunkiem, iż do szkoły 
będą ubierać się mniej ekstrawagancko.

• Kolejny krok - zaufanie
Najlepszą formą ujarzmienia niesfor-

nego nastolatka jest rozmowa. Częs-
to rodzice nie wiedzą jak się do tego 
zabrać, więc jeśli dziecko samo nie 
wykazuje inicjatywy, nie powinno się go  
zmuszać do tego. Warto jednak oka-
zywać zainteresowanie codziennymi 
sprawami i reagować jeśli zauważa się, 
że dzieje się coś złego (na przykład dzie-
cko nagle zamyka się w sobie, jest nie-
dostępne). Rutynowe pytanie „Co tam  
w szkole?” nie jest rozmową. Na-
leży znaleźć odpowiedni moment, na  
przykład podczas wyjścia matki z córką 

na zakupy. Wspólne spędzanie czasu 
zbliża, a dziecko prawdopodobnie nie 
będzie się odgradzało od życia rodzin-
nego, jeśli rodzice będą rozumieli sprawy 
i problemy dorastającego nastolatka. 
Każdy problem należy traktować powa-
żnie - przecież każdy miał kiedyś swo-
je problemy, które z perspektywy czasu 
może i stają się błahe, ale dla zbuntowa-
nych nastolatek są całym światem.

• Popularny problem i jego rozwią-
zanie

Zbuntowane nastolatki często zarzu-
cają rodzicom, że ci „czepiają się”                  
o wszystko. Nie należy wybierać za 
dzieci znajomych, form spędzania wol-
nego czasu, sposobu ubierania się.  
Pozostawienie wyboru dziecku jest nie-
zwykle istotne, albowiem nastolatek 
ma poczucie, iż nikt nim „nie rządzi”, 
jest wolny. Oczywiście każdy musi mieć 
swoje obowiązki, ale za ich dobre wypeł-
nianie dziecko powinno być doceniane. 
Zawsze należy być konsekwentnym  
i sprawiedliwym, a każdą odmowę na-
leży sensownie uzasadnić. Nigdy nie na-
leży argumentować swoich decyzji skwi-
towaniem „nie, bo nie”. To pokazuje,  
iż rodzice nie potrafią wytłumaczyć 
zbuntowanym nastolatkom, dlaczego 
się na daną rzecz nie zgadzają. W wy-
chowaniu i utrzymaniu dobrych relacji 
ze zbuntowanymi nastolatkami najwa-
żniejsza jest jednak miłość i wsparcie, 
które pozwolą przetrwać trudy okres za-
równo rodzicom jak i dzieciom.

Proponowana literatura:
• Nastolatki szczerze o sobie Louise  

Bedwell, Megan Lovegrove, wydawnic-
two Edgard

• Nastolatki pod lupą. Poznaj, by zrozu-
mieć Nowość: książka Aleksandry Pio-
trowskiej,

• Jak mówić do nastolatków, żeby nas słu-
chały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały 
Adele Faber

• Nastolatek dla początkujących Leszek 
K. Talko

p.  M. Molińska
pedagog szkolny
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1.  Przygotowanie na komputerze materiałów do druku.
2.  Potocznie zapis kroju pisma w postaci cyfrowej.
3.  Dział zakładu poligraficznego lub samodzielne przedsiębiorstwo zajmujące się oprawą książek        
     i  wykończem druków.
4.  Cienki materiał służący do druku, pisania, pakowania itp.
5.  Proces regulacji świateł międzyliterowych; manipulacja tekstem polegająca na zmniejszeniu lub   
     zwiększeniu odstępu między literami lub liniami tekstu.
6.  Stopień pisma odpowiadający 10 punktom typograficznym.
7.  Ciężar jednego metra kwadratowego wytworu papierniczego wyrażony w gramach.
8.  W znaczeniu ogólnym – drukarstwo, potocznie – druk wypukły, a najczęściej – kompozycja      
     druków z czcionek, grafik, linii i ornamentów.
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Krzyżówka

Taki wygląd nasz...

S. Borowiecka, M. Siciński, kl. II E
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Zapraszamy do współpracy!
Tkwi w tobie dusza artysty? Piszesz wiersze, opowiadania? Chcesz pokazać się z innej strony? Spróbować swoich sił  
w pisaniu artykułów? Bardzo dobrze trafiłeś! To właśnie miejsce dla ciebie, to okazja, która może się już nie powtórzyć! 
Redakcja szkolnej gazetki zaprasza do współpracy :)

Z przymrużeniem oka...

Aneta Kuśmierz i Natalia Muranowicz, kl. II E


