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Uczeń kontra nauczyciel

*Jesteś.. uśmiechniętą osobą.
*Lubisz... szczerych i pozytywnych ludzi.
*Ulubiony zespół... Nie mam ulubionego, słucham wszystkiego,  
  zależy od dnia.
*Interesuje Cię... fotografia, uwielbam fotografować, mogę wtedy    
  uchwycić daną chwilę na dłużej.
*Twoje największe osiągnięcie to... zaoszczędzenie pieniędzy  
  na aparat fotograficzny.
*Ulubiona potrawa... naleśniki z nutellą.
*Świat nie mógłby istnieć bez... książek.
*Ulubiony przedmiot... język polski..
*Najsympatyczniejszy nauczyciel… p. K. Gaik oraz p. K. Grabna  
  -Krok.
*Denerwuje Cię... dwulicowość ludzi.
*Ostatnio czytałaś... „Emma i Olivier” Benway Robin.
*Jako dziecko chciałaś zostać... pomysłów na przyszły zawód mia- 
  łam bardzo wiele... jednak najbardziej zapadła mi w pamięć chęć bycia   
  nauczycielem albo strażakiem. Pamiętam, że w podstawówce robiliśmy  
  własne dzienniki lekcyjne z papieru i bawiliśmy się w szkołę.
*Wady i zalety pracy nauczyciela? Wady: uciążliwi uczniowie, spraw- 
 dzanie kartkówek i sprawdzianów. Zalety: zaskakujące sytuacje każdego  
 dnia.
*Największe marzenie to... założyć własny biznes.
*Boisz się... pomysłów moich przyjaciół.
*Swoją przyszłość wiążesz... z zawodem fotografa.
*ZSE kojarzy Ci się... z sympatycznymi nauczycielami i brzoskwiniami. 
*Twój ulubiony film to... ,,Dlaczego nie!” w reżyserii Ryszarda  
  Zatorskiego.
*Podróż Twoich marzeń... oczywiście ciepłe kraje.
*Dlaczego ZSE... bo fotografia to moja pasja.
*Twoje motto życiowe to... „Jeszcze będzie pięknie, mimo  
  wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.”  
  – Jan Paweł II.

*Jest Pani… kobietą.
*Lubi Pani… spać! Sen daje mi poczucie totalnego bezpieczeństwa  
  i maksimum regeneracji. 
*Ulubiony zespół… Pink Floyd.
*Interesuje Panią… kolarstwo. Muszę szczerze przyznać, że zaczę-       
  łam jeździć, bo chciałam zrzucić kilka kilogramów. Kobiety- tak mają 
   – jesteśmy nieustannie na diecie. Jazda na rowerze daje mi też poczucie      
  wolności.
*Pani największe osiągnięcie to…  mam nadzieję, że jest jeszcze 
  przede mną.
*Ulubiona potrawa… barszcz ukraiński z młodymi ziemniaczkami, 
  okrasą.
*Świat nie mógłby istnieć bez… uśmiechu, serdeczności i dobrej  
  energii.
*Ulubiony przedmiot… język polski.
*Najsympatyczniejszy uczeń… z uśmiechem na twarzy.
*Denerwuje Panią… pozostawione od tak, wszędziobylskie śmieci. 
*Ostatnio czytała Pani… książkę Saroo Brieleya „Daleko od domu”
*Jako dziecko chciała Pani zostać… tak się składa, że nauczycielką
*Dlaczego została Pani  nauczycielem... Gdy sięgam pamięcią  
  wstecz do czasów  licealnych, przypominam sobie rozmowy 
  z rodzicami, o kierunkach studiów. Wśród  moich krewnych, wielu    
  miało związek z wychowywaniem młodzieży. Myślę, że  w jakimś 
 sensie podążyłam ich śladem. Bardzo często słyszałam słowa:  
 „Ty nie możesz pracować  gdzieś tam, ty musisz pracować z dziećmi.”    
  Zatem jestem nauczycielem  i dobrze mi z tym… 
*Pani ulubiony film to... „Thelma i Louise”, wyreżyserowany na pod 
 stawie nagrodzonego Oscarem oryginalnego scenariusza autorstwa   
  Callie Khouri przez mistrza kina akcji Ridleya Scotta.
*Podróż Pani marzeń... woda jak lapis-lazuli, obowiazkowo nie   
  bieskie niebo, słońce, upał, aromatyczne i soczyste owoce, ławice tro 
 pikalnych ryb… Marzę o wypoczynku na egzotycznej wyspie…  
  *Pani motto życiowe to... „Ważne są dni, których jeszcze nie    
  znamy”. Zanzibar...
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W dzisiejszych czasach trudno znaleźć 
przyjaciela,  któremu można powierzyć swoje 
sekrety i być pewnym, że zachowa je dla siebie. 

W swoim życiu spotykamy wielu ludzi, 
których uważamy za przyjaciół, jednak często 
okazuje się, że  wielu z nich kieruje się swo-
im interesem. Mamy wrażenie, że określenie 
,,przyjaciel” jest już przestarzałe.

Czy w dzisiejszych czasach jest szansa 
mieć prawdziwego przyjaciela? Oczywiście 
termin ten dla każdego oznacza zapewne co 
innego. Dla jednych to osoba, która jest z nami 
całe życie – przeżywa z nami troski i radości, 

 Czy w dzisiejszych czasach istnieje prawdziwa przyjaźń?
nigdy nas nie zawiedzie i zawsze możemy na 
nią liczyć, spędzamy z nią każdą wolną chwilę. 
Dla kogoś innego  to po prostu osoba, z którą 
dobrze spędza się czas i miło rozmawia. Jesz-
cze dla innych to ktoś, do kogo biegniemy, gdy 
„świat się zawali”, a on cierpliwie na nas czeka. 
Rozmawiając  ze znajomymi, niejednokrotnie 
słyszeliśmy stwierdzenie, że przyjaźń nie ist-
nieje i jest czymś zbędnym.

Naszym zdaniem przyjaciel potrzebny 
jest do życia jak powietrze. Dzisiejszy spo-
sób egzystencji sprzyja samotności. Gonitwa 
za  karierą, pieniędzmi, które pozornie służą 

spełnieniu marzeń, powodują, że nie mamy 
czasu dla bliskich, przyjaciół. I jeśli wszystko 
układa się tak jak sobie to zaplanowaliśmy, to 
nie odczuwamy braku przyjaciela. Ale jeśli co-
kolwiek zaczyna nam się psuć, uświadamiamy 
sobie, że nie mamy nikogo. Z biegiem lat gro-
no przyjaciół stopniowo się kurczy. Pozostają 
nieliczni, za to najbliżsi - tacy, których bliskości 
nie niszczy zmniejszona częstotliwość spotkań  
i kontaktów. Pamiętajmy więc o tym, aby   pie-
lęgnować nasze znajomości.

K. Idziak, kl. IIa, 
J. Moliński, kl. IIb

Redakcja

(Wywiad z Mateuszem Milerem, laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego)
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Z poligrafią za pan brat...

Strażak wśród ekonomistów
(Wywiad z Rafałem Tyczyńskim ucz. kl. IIIa)

Natalia: Co skłoniło Cię do tego, aby zostać 
strażakiem?
Rafał: Nie mogę jednoznacznie stwierdzić, co 
miało główny wpływ. Z jednej strony posta-
wa mojego taty, który od ponad 20 lat działa 
w OSP Strzałków. Z drugiej strony druhowie, 
którzy zachęcali mnie do zasilenia ich szere-
gów.
Natalia: Czy mógłbyś opowiedzieć o począt-
kach swojej służby w OSP?
Rafał: Moja przygoda ze strażą rozpoczę-
ła się od Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej, w której jednak nie byłem zbyt aktywny. 
Dopiero później, gdy zacząłem brać udział  
w akcjach ratunkowych poczułem, że jestem 
do tego stworzony. 
Natalia: Więc na pewno dobrze pamiętasz 
swoją pierwszą akcję?
Rafał: Tak, pamiętam ją doskonale. Zostali-
śmy wtedy wezwani do płonącego lasu. Nie 
posiadałem jeszcze swojego ubrania bojowe-
go i w chaosie wziąłem strój taty o kilka roz-

miarów za duży. Na pewno wyglądałem wtedy 
śmiesznie. Ale to nie było najważniejsze...
Natalia: Co czujesz, gdy słyszysz dźwięk syre-
ny? Jakie są twoje pierwsze odruchy?
Rafał: Momentalnie rzucam wszystko i pędzę 
na zbiórkę. Całość dzieje się w takim tempie, 
że nie zastanawiam się nad tym “jak?” tylko 
“jak szybko” się tam dostanę. Zdarzyło mi się 
nawet kilka razy wyjść ze szkoły, aby uczestni-
czyć w akcji.
Natalia: Odczuwasz strach biorąc udział  
w niebezpiecznych operacjach?
Rafał: W czasie akcji nie ma dla niego miejsca. 
Dopiero, gdy wszystko się kończy, dochodzi 
do mnie jak ryzykowną mam pasję. 
Natalia: Czego nauczyłeś się będąc straża-
kiem?
Rafał: Przede wszystkim dyscypliny i odpo-
wiedzialności. Nauczyłem się również,  
że warto dokształcać się, by w przyszłości 
nieść pomoc w najlepszy, możliwy w danym 
momencie sposób. 

Natalia: Jakie jest twoje największe marzenie?
Rafał: Aktualnie dostać się do Szkoły Głów-
nej Służby Pożarniczej w Warszawie, bądź 
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie. Mam nadzieję, że w przy-
szłości będę mógł wstąpić w szeregi Państwo-
wej Straży Pożarnej. 
Natalia: Czego Ci serdecznie życzę...

Rozmawiała N. Szczepocka z kl. IIIa

Mateusz Miler, 
uczeń klasy IVe 
15 marca 2018r. 
wziął udział w 
etapie finałowym  
II Ogólnopolskie-
go Konkursu Poli-
graficznego, zorga-
nizowanego przez 
Wydział Inżynierii 
Produkcji Politech-
niki Warszawskiej 
i został laureatem 
tego konkursu!  

W nagrodę otrzymał indeks na kierunek pa-
piernictwo i poligrafia na tej uczelni. 
Damian: Z tego co wiem, brałeś udział w tym 
konkursie już rok temu. Dlaczego postanowi-
łeś spróbować swoich sił ponownie?
Mateusz: Rok temu p. mgr. Z. Wróblewski 
zachęcał uczniów do wzięcia udziału w tym 
konkursie, więc postanowiłem spróbować 
swoich sił. Wtedy skończyłem na drugim eta-
pie i nie udało mi się dostać do finału. Na te-
ście uzyskałem 55% poprawnych odpowiedzi, 
a wymagane było 70%, aby dostać się do fina-
łu. W tym roku przygotowałem się solidniej  
i udało się!
Damian: Co zachęciło Cię do wzięcia udziału 
w konkursie?
Mateusz: Możliwość sprawdzenia swojej wie-
dzy, zdobycia doświadczenia oraz dostania się 
na jedną z najlepszych uczelni w Polsce.
Damian: Czy planujesz skorzystać z szansy, 
jaką daje ci zajęte miejsce?

Mateusz: Myślę, że tak. Wcześniej myślałem 
o innych kierunkach, bardziej artystycznych  
i związanych z muzyką, lecz trudne egzaminy 
wstępne i wysokie wymagania trochę mnie 
zniechęciły. Dzięki wiedzy zdobytej w naszej 
szkole sądzę, że poradzę sobie całkiem nieźle 
na tym kierunku. Poza tym zawsze chciałem 
mieszkać w Warszawie, jest to cudowne mia-
sto dające duże możliwości, więc swoje hobby 
będę mógł rozwijać poza studiami.
Damian: A jak wyglądał konkurs z perspekty-
wy uczestnika?
Mateusz: Mieliśmy 45 min. na rozwiązanie 
testu. Pytań było 30, niestety były wielokrot-
nego wyboru, co przeraziło mnie najbardziej. 
Chociaż pierwsze pytanie było banalnie pro-
ste, to następne były już większym wyzwa-
niem. Po zakończeniu etapu konkursowego, 
studenci oprowadzili nas po instytucie. Poka-
zali sale wykładowe, komputerowe, pracownie 
z maszynami drukarskimi i pracownie introli-
gatorskie. Późnie ogłoszono wyniki.
Damian: Konkurencja była duża? Jak wysoka 
była poprzeczka?
Mateusz: Prawie połowa uczniów na etapie 
finałowym była z Warszawy i Garwolina. My-
ślę też, że liczba 600 osób, które wzięły udział 
w internetowym etapie również mówi sama za 
siebie. Są to ogromne liczby, które sprawiają, 
że wciąż nie dowierzam w mój wynik.
Damian: Jak podobał ci się  Wydział Inżynie-
rii Produkcji?
Mateusz: Było bardzo ciekawie. Odwiedzili-
śmy wiele pracowni, m.in. naświetlania form 
drukowych, fleksograficzną, introligatorską. 

Pokazano nam również maszyny offsetowe 
oraz cyfrową maszynę elektrofotograficzną. 
Jeden ze studentów opowiedział nam o wy-
maganiach oraz pokazał prace, jakie muszą 
wykonać studenci na zaliczenie.
Damian: Czy poza grafiką masz jakieś hobby?
Mateusz: Tak, mam, nawet niejedno. Ale naj-
ważniejszym z nich jest muzyka. Od 3 lat gram 
na gitarze, tak się złożyło, że razem z Tobą 
gram w zespole od prawie pół roku. Nasza 
stylistyka oscyluje wokół black metalu. Kie-
dy teraz rozmawiamy, to właśnie kończymy 
nagrywać naszą pierwszą EPkę, zostały nam 
jeszcze wokale. Na pewno w przyszłych mie-
siącach będziecie mogli usłyszeć nasz pierw-
szy singiel, więc już teraz szukajcie zespołu 
Towards The Hell w internecie. A poza mu-
zyką i grafiką lubię fotografować, grać w gry 
komputerowe i pisać teksty do mojej muzyki.
Damian:  Czy chciałbyś coś jeszcze dodać?
Mateusz: O ile dobrze pamiętam, to  
15 listopada startuje następna edycja tego kon-
kursu. Chciałbym zachęcić wszystkich grafików  
z naszej szkoły, do wzięcia w nim udziału, po-
nieważ daje on naprawdę ogromną szansę na 
dalszy rozwój w tym kierunku. Kto wie, może 
podczas przyszłej edycji to ja będę jednym ze 
studentów oprowadzających was po uczel-
ni? Mam nadzieję, że spotkam tam naszych 
uczniów.
Damian:  Dziękuję za wywiad i życzę dal-
szych sukcesów.

Rozmawiał: D. Ozga  z kl. IIe

(Wywiad z Mateuszem Milerem, laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego)
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Poszerzamy nasze umiejętoności zawodowe
Kurs Kelnerski

W naszej szkole odbyły się kursy kelner-
skie przeprowadzone przez p. J. Jakimowi-
cza ze Stowarzyszenia Kelnerów Polskich.  
Tematem warsztatów byla ,,Profesjonalna ob-
sługa Gości”. Dzięki zaangażowaniu nauczy-
cieli przedmiotów zawodowych p. I. Raksy  
i p. I. Piotrowskiej,  zostało przeszkolonych 
120 uczniów, a kolejnych 15 pozna podstawy 
obsługi kelnerskiej już w maju.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w warsz-
tatach, otrzymali certyfikaty potwierdzające 
uczestnictwo w dwóch językach – polskim  
i angielskim. Serdecznie zachęcamy uczniów, 
którzy zastanawiają się nad swoją dalszą drogą 
kształcenia, do zapoznania się z ofertą eduka-
cyjną naszej szkoły, która nie tylko ma świet-
nych nauczycieli, ale również wspaniale wypo-
sażone pracownie.

Kurs Animatora Czasu Wolnego
Uczniowie „Ekonomika” wzięli też udział 

w organizowanych przez firmę STAGEMAN 
warsztatach „Animacja czasu wolnego”. Szko-
lenia animatorów to okazja do zdobycia nowch 
umieętności zawodowych. Uczniowie pozna-
li tańce animacyjne, gry, zabawy, opanowali  
sztukę występów scenicznych. Kurs wypo-
sażył uczestników w umiejętności, które są 
niezbędne w pracy animatora czasu wolne-
go. Prowadzenie warsztatów powierzono  
p. P. Cieślakowi, jednemu z najwybitniejszych 
specjalistów od animacji.

Wszyscy uczniowie, którzy ukończy-
li szkolenie, oprócz zdobycia praktycznych 
umiejętności, otrzymali również: certyfikat 
ukończenia szkolenia w języku polskim i an-
gielskim oraz książkę Jakuba B. Bączka „Ani-
macja czasu wolnego”, zawierającą gotowe 
scenariusze zajęć animacyjnych. Uczestnicy 
kursu mogą wziąć udział w castingu - firma 
organizuje bowiem profesjonalne castingi dla 
animatorów, którzy szukają pracy na sezon let-
ni zarówno w kraju jak i zagranicą. 

Redakcja
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Gala Przedsiębiorczości w Warszawie

Finał IX edycji konkursu  
„Bądź Przedsiębiorczy Wypromuj  Firmę i Zawód”
23 marca w Pubie PATIO w Radomsku 

odbył się finał IX edycji konkursu „Bądź 
Przedsiębiorczy Wypromuj Firmę i Zawód”.
Konkurs cieszy się od lat dużym zaintereso-
waniem wśród młodzieży. W wielu szkołach 
przeprowadzane są eliminacje, aby zgłosić do 
konkursu 3-ech  najlepszych uczniów (wymóg 
regulaminu). 
W tegorocznej edycji wzięło udział 18 szkół.
Laureatami IX edycji zostali:
W kategorii prezentacja multimedialna:
1 miejsce:  
Kinga Przybyło z PG w Lgocie Wielkiej
2 miejsce ex aequo: 
Michał Różycki z PSP w Kietlinie 
oraz Zofia Zięba z PSP 
w Kobielach  Wielkich             
3 miejsce:  Marita Woldan z PG w Gidlach 
w kategorii fotografia

1 miejsce: Katarzyna Dudek z PSP w Kobie-
lach Wielkich
2 miejsce: nie przyznano
3 miejsce: Julia Szymurska  z Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Gomunicach
w kategorii 15-sekundowy spot na telebim:
1 miejsce: Sandra Borowiecka z ZSE
2 miejsce: Mateusz Siciński z ZSE
3 miejsce: Aleksandra Łęska z II LO
Wyróżnienie:
Angelika Knychalska z ZSE-E
Komisja przyznała też 9 wyróżnień w katego-
rii prezentacja multimedialna.
Nagrodami w konkursie w kat. prezentacja 
multimedialna i fotografia były karty przedpła-
cone, których fundatorem był ESBANK Bank 
Spółdzielczy w Radomsku. 
Nagrodami w kat. spot na telebim były vo-
uchery na kurs prawa  jazdy kategorii B ufun-

dowane przez Ośrodek Szkolenia Kierowców 
Łukasz Dynus oraz 3-tygodniowe emisje spo-
tów reklamowych na telebimie w centrum Ra-
domska. Fundatorem emisji spotów jest Agen-
cja Reklamy Gawlikowski.
Nagrody rzeczowe dla osób wyróżnionych 
ufundowało Starostwo Powiatowe.
Pozostałe instytucje i przedsiębiorcy wspiera-
jący realizację projektu to: Powiatowy Urząd 
Pracy, Operator Play w Radomsku
z ul. Krakowskiej 1, Patio Pub, Biuro Usług 
Płatniczych ACCADIA,
Firma U chłopaków, Galeria Radomsko, Milo. 
Patronat medialny: NTL, Gazeta Radomsz-
czańska, Radomsko24. Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom i składamy serdeczne podzięko-
wania fundatorom nagród.
                                                                                       

M. Delczyk, kl.IIa    

Już po raz piąty ZSE zdobył tytuł   
„Najaktywniejszej szkoły w programie Dzień 
Przedsiębiorczości 2017 za wspieranie mło-
dzieży w podejmowaniu świadomych wy-
borów edukacyjnych i zawodowych”. Uro-
czysta gala podsumowująca projekt objęty 
patronatem prezydenta RP A. Dudy odbyła się  
9 marca 2018 roku na Sali Notowań Giełdy  
Papierów Wartościowych w Warszawie.  
Nasz Ekonomik reprezentowali: dyr. szkoły  
p. M. Kołodziejska, szkolni koordynato-
rzy Dnia Przedsiębiorczości, p. S. Gnoińska  
i p. I. Raksa oraz przedstawiciele samorzą-
du szkolnego K. Janik z kl. IIa i M. Siciński  
z kl. IIe. Na uwagę zasługuje fakt, iż w pro-
jekcie  wzięło  udział  630 szkół z  całej Pol-
ski, a nasza znalazła się w wąskim gronie 20 
wyróżnionych. Jesteśmy przekonani, że nie 
jest to nasza ostatnia statuetka i już 21 mar-
ca będziemy uczestniczyć w kolejnej 15 edycji 
programu, który sprzyja podejmowaniu przez 
młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu 
dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. 
Serdeczne gratulacje. 

M. Siciński, kl.IIe
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Dotyk historii
W tym roku obchodzimy 100 rocznicę od-

zyskania przez Polskę niepodległości. Jest to 
dla nas ważne wydarzenie, ponieważ my, Po-
lacy, szczególnie cenimy sobie naszą wolność 
i niezależność. Wpływ na to ma nasza historia, 
która nie szczędziła nam „zakrętów dziejo-
wych”. Jesteśmy wyjątkowo wrażliwi na sło-
wo „wolność”, a wynika to przede wszystkim  
z tego, że nasi przodkowie musieli o nią niejed-
nokrotnie walczyć, poświęcając własne życie. 

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie pie-

lęgnuje się wśód młodego polkolenia naszą 
historię i kształtuje postawy patriotyczne. Na-
uczyciele i uczniowie podejmują szereg dzia-
łań, aby realizować to założenie. Kierując się 
tą zasadą, w tym roku szkolnym uczniowie Ze-
społu Szkół Ekonomicznych, w ramach żywej 
lekcji historii, zwiedzili Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Interaktywna ekspozycja wy-
warła na uczestnikach wycieczki duże wraże-
nie i przybliżyła wydarzenia z okresu II wojny 
światowej. 

Drugim punktem wyjazdu było zwie-
dzanie Sejmu RP. Uczniowie mogli zobaczyć 
miejsce, w którym zapadają najważniejsze  
decyzje polityczne w naszym kraju. 

Organizatorem wycieczki była p. E. Ża-
kowska przy współpracy p. J. Kucharskiej,  
p. A. Piotrowskiej oraz p. Z. Wróblewskiego. 
Młodzież wróciła z wycieczki zadowolona  
i już snuje plany kolejnych „historycznych  
wyjazdów”.

B. Listwan, kl. Ie

W marcu br. odbyły się Targi Turystyczne 
w Łodzi, które są kopalnią pomysłów i niewy-
czerpalnym źródłem inspiracji związanych ze 
zwiedzaniem Polski i świata, a co za tym idzie, 
obowiązkowym wydarzeniem  dla osób, które 
uwielbiają wyprawy i przygody.

Wystawcy, którzy pojawiają się na tar-
gach, prezentują bardzo atrakcyjną ofertę dla 
tych, którzy planują wyruszyć w drogę – od 
standardowych ofert turystycznych, poprzez 
usługi i gadżety pomocne podróżnikom, 
kończąc na niekonwencjonalnych metodach 
wojażowania bliskich globtroterom. Dlatego 
nie mogło tam zabraknąć naszych hotelarzy  
z klas I i II.

p. I. Piotrowska

„Ekonomik” na Targach Turystycznych
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Gala wolontariatu

Powiatowy Dzień Języków Obcych

7 grudnia 2017r. był wyjątko-
wym dniem dla wszystkich osób dzia-
łających w wolontariacie, ponieważ  
w Miejskim Domu Kultury w Radomsku od-
była się uroczysta gala zorganizowana przez  

W środę 24 stycznia 2018 roku w Miejskim 
Domu Kultury w Radomsku odbył się VII 
Powiatowy Dzień Języków Obcych organi-
zowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Radomsku. Dyrekcja i nauczyciele języ-
ków obcych radomszczańskiego Ekonomika 
zaprosili do konkursów młodzież ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z Radomska  
i okolic. 

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem 
brali udział w przygotowanych konkursach, 
łącząc naukę z zabawą. Wszyscy uczestnicy 
zaprezentowali wysoki poziom, dlatego też 
wyłonienie tych najlepszych było dla jury nie-
zwykle trudnym zadaniem.

Znajomość języków obcych to klucz do sukcesu. 
Cieszy mnie, że uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjalnych świadomi są, jak wiele korzyści przynosi 
człowiekowi nauka języków obcych. Dzięki znajo-
mości języków możemy lepiej zrozumieć otaczający 
nas świat, poznać tradycje i kulturę innych krajów. 

Przygotowaliśmy łącznie pięć konkursów skiero-
wanych do uczniów. Pokazane plakaty i prezenta-
cje multimedialne, promujące kraje frankofońskie,  
anglo- i niemieckojęzyczne, zręcznie łączyły umiejętno-
ści plastyczno – graficzne ze znajomością języka ob-
cego. Największe emocje wzbudził konkurs z wiedzy  
o krajach frankofońskich, anglo- i niemieckojęzycznych, 
do którego zgłosiło się tym razem 9 szkół. Pytania, 
choć do łatwych nie należały, nie sprawiły uczestni-
kom trudności. Dopiero dogrywka wyłoniła zwycięski 
zespół. Ostatnie dwa konkursy to prezentacja i opis  
w języku obcym stroju europejskiego oraz humorystycz-
na scenka w wybranym języku. Dziękuję nauczycie-
lom za wspaniałe przygotowanie młodzieży, a wszyst-
kim uczestnikom gratuluję wiedzy. Zapraszamy  
za rok do kolejnej edycji. – powiedziała Ewa Kmieć, 
nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych  
w Radomsku.

D. Zięba, kl. IIIe

Polski Czerwony Krzyż. Była  to okazja do 
prezentacji najważniejszych działań Oddziału 
Rejonowego PCK, Szkolnych Kół PCK oraz 
wolontariuszy. 

Podczas gali wręczono wyróżnienia i po-

dziękowania dla szkół i wolontariuszy PCK 
za ich działalność, rozstrzygnięto konkursy na 
„Najaktywniejsze SK PCK 2017‘’, „Wolon-
tariusza PCK 2017”,”Najaktywniejszy Klub 
Wiewiórka”, wręczono też wyróżnienia „Przy-
jaciel PCK”, Odznaki Honorowe PCK i legi-
tymacje „Zasłużony Opiekun Szkolnego Koła 
PCK”. 

Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał 
nagrodę za aktywny udział w akcjach statuto-
wych radomszczańskiego PCK.
Odznakę Honorową PCK III stopnia przy-
znano p. Ewie Kmieć, która jest wieloletnim 
opiekunem koła w naszej szkole. To dzięki jej 
działalności nasi uczniowie corocznie aktyw-
nie uczestniczą w różnego rodzaju przedsię-
wzięciach.

D. Zięba, kl. IIIe
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Fotoalbum
Studniówka 2018r.

Klasa IVa, wych. p. I. Dobranowska Klasa IVd, wych. p. K. Górak

Klasa IVb, wych. p. J. Handydraj Klasa IVe, wych. p. E. Kmieć

Klasa IVf, wych. p. E. SmędzikKlasa IVa, wych. p. A. Kutek



Ekonomik News 10/2018

9



Ekonomik News 10/2018

10

Kolorowo, wesoło - malujemy odział dziecięcy

Szlachetni rekordziści

,,Kocha, lubi, szanuje...”
Podczas tegorocznych Walentynek mło-

dzież naszej szkoły mogła złożyć  życzenia 
swej dziewczynie, chłopakowi lub przyjacio-
łom  wysyłając je Walentynkową  Pocztą. Naj-
większą aktywność wykazali uczniowie klas  
II  i Ie, którzy wykonali samodzielnie niezwy-
kle oryginalne kartki walentynkowe w ramach 
lekcji WOK-u. Najpiękniejsze można  było 
obejrzeć w naszej szkolnej galerii. 
     
 p. J. Woroniecka

Bajkowe lodowisko
Uczniowie kl. Ie ZSE w Radomsku pomogli 

w  przygotowniu  scenografii  do  przedstawienia  
pt. ,,Bajkowy wieczór Krainy Lodu”. Występ 
odbył się z okazji zakończenia ferii zimowych na 
lodowisku MOSIR-u w Radomsku. Młodzież 
pod opieką p. M. Butrym i p. K. Grabnej-Krok 
malowała kilkunastometrowe płótna, których 
tematyka była związaną z baśniową Krainą 
Lodu. Wszystkie prace wykonywane były  
w szkole. W ramach podziękowania  za swo-
ją pracę nasi uczniowie  otrzymali darmowe  
karnety na basen i siłownię od MOSIRu.
     
  B. Listwam, kl.Ie

Młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Radomsku postanowiła  w tym  roku  zrezy-
gnować z tradycynych prezentów mikołajko-
wych  i w darze serca przekazać najmłodszym  
pacjentom   Powiatowego  Szpitala w Radom-
sku  odnowioną salę szpitalną. 

Upominki w postaci maskotek, książek, 
słodyczy dostępne są na wyciągnięcie ręki,  na-
tomiast wyremontowanie zniszczonej sali szpi-
talnej, ozdobienie jej ścian różnymi postacia-
mi bajowymi, wniesie wiele radości i pozwoli 
małym pacjentom szybciej wracać do zdrowia. - mówi  
p. M. Butrym. Nasz prezent wręczony w okre-
sie przedświątecznym będzie służył przez ko-

lejne miesiące, a nawet lata. Zaangażowanie 
młodzieży, ich otwartość i włożona cząstka 
siebie w podjęte dzieło, stały się wspólnym 
prezentem zarówno dla obdarowywanych, jak 
i dla tych, którzy obdarowują. Nie udałoby  się 
zrealizować projektu, gdyby nie zaangażowa-
nie nauczycieli przedmiotów zawodowych, 
młodzieży  z kierunków graficznych i foto-
technicznych oraz sponsorów, którzy wspo-
mogli, to wspaniałe przedsięwzięcie.
Myślimy, że jest to nowy pomysł, ale nie ostat-
ni...

M. Bryl, kl. Ie

Już po raz kolejny nauczyciele i ucznio-
wie ZSE włączyli się w ogólnopolską akcję 
Szlachetna Paczka. SzP jest obecnie jednym  
z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej 
zorganizowanych projektów społecznych  
w Polsce. W Ekonomiku SZP połączona 
jest z organizacją „Ekonomicznej Paczki”,  
w ramach której, pomagamy rodzinom 
uczniów z naszej szkoły.  

Wolontariat łączy biednych i bogatych, 
uczy mądrze pomagać. Darczyńcy dzielą się 
z potrzebującymi rzeczami i siłą życzliwo-
ści. Akcje charytatywne w ZSE koordynuje  

i wspiera z ogromnym zaangażowaniem - da-
jąc wzór młodzieży - p. Małgorzata Koło-
dziejska, dyrektor naszej szkoły.

p. M. Kotlińska



Ekonomik News 10/2018

11

Nowa specjalizacja w naszej szkole

Nowe urządzenia – nowe możliwości

Nowe książki w bibliotece

Każdy z nas chce przebywać w ładnie 
urządzonych wnętrzach, ze stylistycznie do-
pasowanymi barwmi. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom rynku,  Zespół Szkół Ekono-
micznych w Radomsku otwiera w roku szkol-
nym 2018/2019 klasę kształcącą uczniów  
w nowej specjalizacji - komputerowa aran-
żacja wnętrz. Pozwoli ona uczniom nabyć 
praktyczne umiejętności z zakresu kompute-
rowego projektowania wnętrz oraz wykształci 

umiejętności planowania i dekorowania po-
mieszczeń o różnym przeznaczeniu. Zajęcia 
będą dotyczyły m.in. historii architektury, 
materiałoznawstwa, koloru i przestrzeni, po-
miarów, technik i technologii stosowanych  
w projektowaniu wnętrz.
 Absolwent po ukończeniu szkoły bę-
dzie przygotowany do podjęcia pracy m.in.  
w pracowni projektowej, firmie produkującej 
wyposażenie wnętrz, firmie deweloperskiej, 

pracowni scenograficznej i wystawienniczej, 
pracowni graficznej, agencji reklamowej, ad-
ministracji samorządowej w zakresie kultury, 
w galerii sztuki, może też prowadzić  własną 
działalność. 

Zapraszamy do szkoły  uczniów, których 
pasjonuje wystrój i wyposażenie pomieszczeń, 
pragnących rozwinąć swoje zainteresowania  
i umiejętności w praktyce.   
                           p. K. Grabna-Krok

Warsztaty w NTL

W tym roku baza dydaktyczna naszej 
szkoły została wzbogacona o kilka nowych 
urządzeń, dzięki którym nauka może być tyl-
ko przyjemniejsza. Najważniejszym z nich 
jest drukarka 3D firmy XYZ Printing, która  
na pewno zaciekawi niejednego ucznia, bo kto 
nie chciałby stworzyć czegoś trójwymiarowe-
go. Wyobraźcie sobie, że dzięki takiej drukar-
ce powstają między innymi protezy, które są  
w stanie ocalić komuś życie! Co prawda  
w dzisiejszych czasach niektórzy może marzą 
o  latających  samochodach, ale drukowanie 
3D jest czymś równie fascynującym. Zawsze 
można sobie wydrukować taki samochód! 

Poza wyżej opisanym sprzętem posiadamy 
również nowe skanery firmy Epson, drukarkę 
laserową HP, gilotynę, a także trymer. Właśnie 
– trymer? Czym się różni od gilotyny, skoro 
również tnie? Dzięki temu urządzeniu jeste-
śmy w stanie idealnie ciąć większą ilość papie-
ru. Nawet do kilkunastu arkuszy jednocześnie. 
Zresztą nie tylko papier, bo dzięki trymerowi, 

który jest wyposażony w ostrze rotacyjne, je-
steśmy w stanie z dużą precyzją przecinać fo-
lie, karton czy fotografie. 

Wróćmy jeszcze do drukarki laserowej. 
Jest to bardzo szybkie urządzenie, które po-
trafi „wypluć” zadrukowane szarościami lub 
kolorem strony z prędkością nawet do kilku-
dziesięciu sztuk na minutę. Wbrew nazwie nie 
wypala niczego laserowo, a używa do druku 
specjalny, bardzo drobny proszek o właści-
wościach magnetycznych. Wydajność takiej 
drukarki, w porównaniu do atramentowej, jest 
dużo większa, co jest jej ogromną zaletą. 

Wymienione urządzenia będą wykorzysty-
wane przede wszystkim przez uczniów grafi-
ków i naszych fotografów. Szkoła planuje też 
zakup drukarki fotograficznej o większym for-
macie, perforatora, plotera tnącego, krajarki 
jednonożowej, a przede wszystkim zaopatrze-
nie pracowni  w profesjonalne oprogramowa-
nie do druku 3D. 

  S. Borowiecka kl. IIe

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych pracujący w ramach koła Public Rela-
tions odbyli warsztaty dydaktyczne w Nieza-
leżnej Telewizji Lokalnej w Radomsku.

Warsztaty przeprowadziła p. A. Frączyk, 
redaktor naczelny TV NTL, osoba o wielolet-
nim doświadczeniu w branży dziennikarskiej. 
W trakcie spotkania odbył się m.in. panel dys-
kusyjny o roli telewizji jako ważnego medium 
promocji nie tylko lokalnych przedsiębiorstw.
                                                                                  

p. E. Rybak

W tym roku szkolnym udało się zaku-
pić nowe pozyce książkowe do naszej bi-
blioteki szkolnej. Szkoła otrzymała dotację  
w wysokości 15 000 złotych na zakup nowości 
wydawnicznych oraz lektur. Pieniądze otrzy-
mano w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.

Zostało zakupionych ponad 900 pozycji 
książkowych o różnej tematyce. Znaczną ich 
część stanowiły letury szkolne. Oprócz nich ku-

piono beletrystykę dla młodzieży i dorosłych. 
Dużą część stanowią nowości autorstwa m.in. 
R. Broze i C. Lacberg. Mamy również książki  
historyczne, literaturę fantazy oraz wiele po-
zycjii o tematyce kryminalnej, bibliograficznej 
i sensacyjne. 

Jak twierdzi nauczyciel biblioteki,  
p. K. Gaik, cieszą się one dużym zainteresowa-
niem wśród czytelników, zarówno nauczycieli 
jak i uczniów.  

D. Zięba, kl. IIIe
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Olimpiada  Przedsiębiorczości i Zarządzania 

Konkurs wiedzy o BHP 

II etap Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych

Konkurs Wiedzy o Podatkach

Konkurs z Zasad Rachunkowości

12 grudnia 2018 roku w naszej szkole od-
była się Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarzą-
dzania zorganizowana przez Politechnikę Czę-
stochowską. Do udziału w konkursie zgłosiło 
się aż 40 uczniów z klas II i IV. 

Do drugiego etapu, który odbył się 9 mar-
ca 2018r. zakwalifikowało się aż 19 uczniów. 

Miło nam poinformować, że uczniowie 
klasy IVb P. Łysik oraz M. Stępień po pierw-
szym etapie konkursu zajęli drugie miejsce  
w kategorii „Częstochowski Olimpijczyk”

p. M. Marczak 

16 marca 2018r. na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył 
się II etap Olimpiady Wiedzy o Ubezpiecze-
niach Społecznych, autorski projekt Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych realizowany pod 
patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej oraz przy współpracy z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej. 
Uczniowie korzystali z materiałów dydak-
tycznych projektu „Lekcje z ZUS” – zeszy-

tu ucznia i zeszytu nauczyciela. To wiedza  
dotycząca systemu ubezpieczeń społecznych,  
zasiłków, emerytur i prowadzenia firmy. 
W II etapie Olimpiady oprócz wiedzy  
potrzebna była również umiejętność pracy  
w grupie.
Naszą szkołę reprezentowali: H. Piechórow-
ski, M. Lara oraz O. Jędrasiak z klasy IVb.

M. Lara, kl. IVb

15 marca 2018 r. na Wydziale Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego od-
był się II Etap Szóstego Łódzkiego Konkursu 
Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych pod honorowym patrona-
tem Łódzkiego Kuratora Oświaty, Dziekana 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz  Plagiat.pl. 

W II etapie konkursu wzięło udział 73 
uczniów z całego województwa, a naszą szko-
łę reprezentowali: 
- A. Kołodziejska, kl. IIIa
- K. Szczeszek, kl.IIIb
- A. Woźniak, kl. IIIb

- K. Sambor, kl.IIIb
- S. Kowalska, kl. IVa
Bardzo dobrze rozwiązany test w części  
pisemnej i doskonałe odpowiedzi na pytania 
w części ustnej konkursu zagwarantowały 
Sylwii Kowalskiej drugie miejsce i zakwalifi-
kowanie do Ogólnopolskiego Etapu Konkur-
su Wiedzy o Podatkach, który odbędzie się  
13 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa   
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w  Ka-
towicach. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów 
                                                                                                                            

p. E. Maks

     p. M.  Łukaszewska

ZSE w roku szkolnym 2017/18 wziął 
udział w programie edukacyjnym „Kultura 
bezpieczeństwa”.
W ramach tego programu młodzież naszej 
szkoły uczestniczyła :
- w pracach plastycznych o tematyce bhp
- w konkursie szkolnym na temat „Poznaj 
swoje prawa pracy”
- w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli 
o tematyce : bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, w górach i nad wodą, prawa i obowiązki 
pracodawcy i pracownika, ochrona pracy ko-
biet, młodocianych i niepełnosprawnych.

Dwie uczennice klasy IIb technik ekonomista 
Kamila Gągorowska i Klaudia Wiatrak brały 
udział w okręgowym konkursie „Poznaj swoje 
prawa pracy” . 

Dzięki temu programowi kształtowana 
jest świadomość zagrożeń zawodowych wy-
stępujących w środowisku pracy, a także pod-
noszony jest wśród młodzieży poziom wiedzy 
z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bez-
pieczeństwa i higieny pracy.

p. M. Sommerfeld

W dniu 11 kwietnia 2018r. uczniowie  
Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięli udział 
w międzyszkolnym konkursie z zasad rachun-
kowości zorganizowanym przez Stowarzysze-
nie Księgowych w Polsce, odział okręgowy  
w Częstochowie. 

Uczennice A. Kołodziejska, Z. Szopa  
i N. Szczepocka zajęły II miejsce i otrzymały 
dyplomy, nagrody pieniężne oraz upominki 
firmowe. Serdcznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

A. Kołodziejska, kl. IIIa
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Patron szkoły - bliski nam czy daleki?

Turniej Scrabble w Ekonomiku

Konkurs historyczny 
„Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę”

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym
W tym roku szkolnym uczennice ZSE  

M. Błasiak z kl. IIa i K. Wiatrak z kl. IIb 
zakwalifikowały się do etapu Wojewódz-
kiego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy  
o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.  
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy 
na temat prawa wyborczego wśród uczniów, 
w szczególności w zakresie wyborów samo-
rządowych, propagowanie idei udziału w tych 

wyborach oraz świadomego uczestnictwa  
w procesie wyborczym. W konkursie wzięło 
udział 191 uczniów z 18 szkół ponadgimna-
zjalnych, a polegał on na wypełnieniu testu 
wiedzy. Uczennice do konkursu przygoto-
wywał nauczyciel wiedzy o społeczeństwie  
p. E. Żakowska. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

K. Wiatrak, kl. IIb

Dnia 22 marca 2018 roku odbył się w na-
szej szkole pierwszy etap konkursu „Wiedza  
o patronie”. Cieszył się on dużą popularno-
ścią, ponieważ wzięło w nim udział aż 58 
uczniów.  Pytania testu wiedzy dotyczyły życia 
i twórczości Tadeusza Kotarbińskiego. Każdy 
uczeń miał 10 minut na jego rozwiązanie na 
platformie e-learningowej Moodle. Do na-
stępnego etapu zakwalifikowały się:
1. K. Błaszczyk kl. IIId - 83,3%
2. K. Szatan kl. IIc - 83,3%
3. N. Gonera kl. Ic – 78,8%

4. S. Socha kl. Ic – 72,2%
5. K. Kłosowska kl. IVc - 72, 2%
27 marca odbył się drugi etap. Przeprowadzo-
no go w formie parodii popularnego progra-
mu telewizyjnego „Jeden z dziesięciu” i zo-
stał poprowadzony przez  uczennicę klasy Ia 
Karolinę Szczepaniak. Dwadzieścia trudnych 
pytań wyłoniło zwycięzcę, którym okazała się 
Karolina Szatan z  kl. IIc. Gratulujemy.

K. Błaszczyk, kl. IIId

Już po raz kolejny uczniowie Zespo-
łu  Szkół  Ekonomicznych wzięli udział  
w konkursie historycznym ,,Żołnierze Wyklę-
ci obudźcie Polskę!”. Konkurs jest objęty pa-
tronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy i ma na celu popularyzację hi-
storii i wiedzy o Żołnierzach Wyklętych oraz 
kształtowanie postaw patriotycznych wśród 
młodzieży.

W tym roku szkolnym cieszył się on dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów naszej szko-
ły, bo aż 56 osób przystąpiło do pierwszego  
etapu, polegającego na rozwiązaniu testu  

23 lutego br. odbył się Pierwszy Szkolny 
Turniej Scrabble w ZSE zorganizowany przez 
świetlicę szkolną i MOSiR w Radomsku. Naj-
ważniejszym elementem tej gry jest posze-
rzanie słownictwa przez  uczestników oraz  
doskonalenie  umiejętności ortograficznych 
i gramatycznych. Scrabble wymagają kreatyw-
nego myślenia, ponieważ gracze muszą się 
wykazać znajomością ortografii i gramatyki 
oraz umiejętnościami słowotwórczymi. Gra 
ta zmusza do zaglądania do słowników, do 
czytania książek i czasopism, a ponadto uczy 
spostrzegawczości. 

Turniej cieszył się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów naszej szkoły. Poziom 
gry był wyrównany, wszyscy zawodnicy byli 
dobrze przygotowani i zdyscyplinowani.

Zwycięzcami zostali: G. Marczak z kl. IVa,  
H. Pawłowski z kl.IVa oraz P. Jarzębska  
z kl.IIb.

Bardzo się cieszymy, że w turnieju udział 
wzięło wielu początkujących graczy .Mogli się 
przekonać, że turnieje to nie tylko rywalizacja, 
ale przede wszystkim dobra zabawa.

D. Witczyk, kl.IIb

wiedzy. Do etapu regionalnego zakwalfiko-
wało się troje spośród nich: P. Szczepanik  
z kl. Ic oraz  S. Kowalska i A. Barański oboje  
z kl. IVa. Uczniowie Ci w lutym br. w Opocz-
nie reprezentowali ZSE na szczeblu regio-
nalnym. Tu sukcesem mogła pochwalić się 
Sylwia, która znalazła się w wąskim gronie fi-
nalistów. Etap wojewódzki odbył się w Łodzi, 
a za udział w którym, otrzymała ona nagrody 
książkowe.
Brawo!

P. Szczepanik kl.Ic
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Savoir-vivre – czy komuś jeszcze to potrzebne?
Savoir-vivre to francuskie wyrażenie, 

którym określa się zbiór zasad dobrego wy-
chowania. Savoir-vivre dotyczy bardzo wielu 
dziedzin: od reguł zachowania się przy stole, 
przez te panujące w biznesie, mówiące o tym, 
jak poprawnie formułować wysyłane wiado-
mości e-mail,  po te poświęcone odpowiednie-
mu ubiorowi czy relacjom damsko-męskim.  
W związku z tym chciałbym  przedstawić  krót-
kie zasady, o których każdy z nas wie, czasami 
jednak zdarza się o nich nam „zapomnieć.” 

Uśmiech zamiast kwaśnej miny 
Nawet jeżeli nie masz dobrego humoru, 

staraj się tego nie okazywać. Urzędniczka na 
poczcie, ekspedientka w sklepie, nauczyciel 
nie są winni, że zapomniałeś telefonu. Mimo 
wszystko uśmiechaj się, a zobaczysz, że wtedy 
więcej uda ci się załatwić.
Dzień dobry, co słychać? 

Nie traktuj ludzi jak powietrze! Zdobądź 
się na uprzejme powitanie, gdy wchodzisz do 
windy, miłe podziękowanie, gdy ktoś prze-
puszcza cię w drzwiach, krótką wymianę zdań 
ze starszym sąsiadem na temat pogody. Wszy-
scy lubimy, gdy bliźni nas dostrzegają...
Nie wkraczaj na cudze terytorium 

Zwróć uwagę, czy w windzie lub autobusie 
nie stoisz za blisko drugiej osoby, a w kolejce 
do kasy w supermarkecie nie popychasz kogoś 
wózkiem. Niektórzy mogą się w tej sytuacji 
czuć mało komfortowo, a nawet widzieć  
w tym zagrożenie. Ty też pewnie tego nie lu-
bisz. Przyjmuje się, że dystans między obcymi 
osobami nie powinien być mniejszy niż pół 
metra.
Nie musisz wszystkiego wiedzieć 

Każdy ma prawo do sekretów. Nawet naj-
bliższy przyjaciel nie ma obowiązku mówić  
ci wszystkiego. Jeżeli czujesz, że nie chce po-
ruszać jakiegoś tematu, nie nalegaj, i nie obra-
żaj się. Uszanuj prywatność drugiej osoby.

Czego nie robić publicznie?
Gumę żuj dyskretnie 

Guma do żucia awansowała ostatnio do 
rangi zdrowego produktu, ale raczej nie wy-
pada demonstracyjnie okazywać, że o tym do-
brze wiesz. W domu rozkoszuj się smakiem 
gumy jak chcesz, ale w publicznym miejscu 

żuj ją zawsze z zamkniętymi ustami. Zapomnij  
o żuciu gumy np. w czasie rozmowy, na kon-
cercie czy w kościele.
W kinie nie widać, ale... słychać 

Fakt, że teraz niemal wszyscy widzowie 
mają zwyczaj zajadać w kinie kukurydzę i chip-
sy, nie oznacza, iż wolno ci robić to głośno. 
Nie oglądasz filmu sam, więc odgłosami swo-
jej uczty nie psuj innym odbioru filmu.

Jak się witać i przedstawiać
Kto przedstawia się pierwszy 

Generalnie mężczyzna przedstawia się ko-
biecie, zaś młodsza kobieta – starszej (ale nie 
bądź zbyt szybka – to starsza kobieta wyciąga 
dłoń pierwsza). W pracy swoje imię i nazwisko 
pierwsza wymienia osoba młodsza rangą.
Wstać czy witać się na siedząco 

Zasada, że „kobieta zawsze siedzi”  
trąci nieco myszką. Dziś normy są elastyczne  
i mniej honorują płeć piękną. Zawsze możesz 
siedzieć, gdy witasz się z osobami młodszymi 
od siebie (wyjątkiem są szefowie). Uniesienie 
się z krzesła jest oznaką szacunku dla osoby, 
z którą się witasz, bez względu na wiek i płeć. 
Nigdy więc nie zaszkodzi.
Całuję twoją dłoń... madame 

Ta dość kontrowersyjna forma powi-
tania ma wielu zwolenników, zwłaszcza 
wśród starszego pokolenia. Jeżeli nie życzysz  
sobie pocałunku w rękę, podaj ją do powitania  
w sposób niebudzący wątpliwości, że oczekujesz 
tylko uścisku – nisko, z kciukiem skierowanym  
do góry. Gdy pan mimo to pochyli się nad 
twoją dłonią, pozwól mu na ten gest – wyry-
wanie ręki będzie nieuprzejme.
Uścisk, który wiele zdradza 

Zdecydowany, ale nie za długi uścisk dło-
ni budzi zaufanie, zbyt mocny zdradza osobę 
skłonną do manipulowania innymi, zaś zbyt 
słaby – niepewną. Poćwicz więc „chwyt”  
na partnerze bądź przyjacielu.

Telefoniczna etykieta
Telefoniczna cisza nocna obowiązuje każ-
dego, ale... 

Pory telefonowania dostosuj do trybu ży-
cia rodziny i przyjaciół. Niektórych można 
przecież zastać w domu dopiero po godzinie 
22.00! Ograniczenia dotyczą raczej osób ob-
cych, do nich nie należy dzwonić później niż 
o godzinie 20.00.
Nie bój się powiedzieć, że nie masz czasu 

Gdy ktoś zadzwoni nie w porę, nie miej 
skrupułów przyznać, że jesteś zajęta. Obiecaj,  
że oddzwonisz i określ porę. Najlepiej, jeśli to 
osoba dzwoniąca pyta, czy nie przeszkadza.
Ups, znów zapomniałaś wyłączyć komór-
kę! 

Nie powinno się to zdarzyć w teatrze, ki-
nie, kościele, w czasie ważnych spotkań pry-
watnych. Wyłączenie telefonu ma być natural-

nym odruchem, takim jak zdjęcie płaszcza.

Czy wszyscy muszą słuchać twoich roz-
mów? 

W miejscach publicznych rozmowy tele-
foniczne ogranicz do absolutnego minimum, 
chyba że znajdziesz ustronne miejsce, gdzie 
będziesz mógł spokojnie kontynuować roz-
mowę. Nie chodzi tu o to, że tobie trudno roz-
mawiać. To ty będziesz przeszkadzać innym. 
Współpasażerowie w pociągu czy autobusie, 
goście w restauracji na pewno nie chcą słu-
chać, jak spędziłeś dzień.
Ustaw dyskretny dzwonek 

Elektryzujący dzwonek twojego telefo-
nu nie musi stawiać na baczność wszystkich 
dookoła. Wybierz sygnał, który ty łatwo roz-
poznasz, ale który nie będzie drażnił innych 
i nie będzie wybijał się ponad wszystkie inne 
dźwięki.

W Internecie też obowiązują zasady...
Nie zostawiaj e-maili bez odpowiedzi 

Zaglądaj do poczty przynajmniej raz 
dziennie. Ideą poczty elektronicznej jest 
szybkość wymiany informacji, więc zgodnie  
z tą zasadą nie wypada pozostawiać e-maili 
bez odpowiedzi. Powinieneś jej udzielić w cią-
gu 24 godzin.
Przestrzegaj zasad pisania elektronicz-
nych listów 

Pisz zwięźle i na temat, to nie miejsce na 
rozwlekłe opowieści. W nagłówku podawaj 
zawsze temat, aby adresat od razu wiedział, 
o co chodzi. Odpowiedzi wysyłaj jako zwy-
kłe listy, nikt nie będzie miał kłopotów z ich 
otwieraniem. W tekście nie używaj drukowa-
nych liter – w internetowej konwencji to rów-
noważnik podniesionego głosu.
Zaproszenie e-mailem – tylko z koniecz-
ności 

Pamiętaj, że korespondencja elektroniczna 
wciąż nie ma takiej wagi jak odręcznie napi-
sany list czy telefoniczna rozmowa. Dlatego 
wiadomościami nadzwyczajnej wagi nie wypa-
da się dzielić za pośrednictwem e-maila. Doty-
czy to np. zaproszenia na ślub lub inne ważne 
uroczystości rodzinne.

W dzisiejszym świecie ciężko odnaleźć 
się w konwenansach i rzeczach, które wolno,  
a których nie. Warto więc wiedzieć jak się za-
chować i czym są dobre maniery, by pokazać 
się z jak najlepszej strony. Z pewnością takie 
zachowanie nie zaszkodzi, a w przyszłości 
może jedynie zaowocować. Dzięki temu unik-
niemy wielu gaf, w końcu zachowanie  jest na-
sza wizytówką.

p. M. Molińska
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Krzyżówka

O przyjaźni raz  jeszcze

      1)                   
    2)                     
      3)                   
     4)                    
      5)                   
      6)                   
    7)                     
     8)                    
                         
 

 

1. Dokument stanowiący pisemne zobowiązanie wystawcy do zapłacenia określonej sumy 
pieniędzy. 

2. Instytucja udzielająca kredyty. 
3. Organizacja działająca nie dla zysku. 
4. Analiza, której zadaniem jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 
5. Produkt, który jest wystawiony na sprzedaż. 
6. Jest zawiązana między dwiema stronami np. kupna, sprzedaży. 
7. Komputerowy program do księgowania operacji gospodarczych. 
8. Zespół reguł ustanowionych przez odpowiednie organy państwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dokument stanowiący pisemne zobowiązanie wystawcy do zapłacenia określonej sumy pieniędzy.
2. Instytucja udzielająca kredyty.
3. Organizacja działająca nie dla zysku.
4. Analiza, której zadaniem jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
5. Produkt, który jest wystawiony na sprzedaż.
6. Jest zawiązana między dwiema stronami np. kupna, sprzedaży.
7. Komputerowy program do księgowania operacji gospodarczych.
8. Zespół reguł ustanowionych przez odpowiednie organy państwa.

H. Betor, K. Kampa, W. Wróblewska, kl.IVa oraz P. Kowalski kl.IIIa

Bardzo często to zjawisko jest mylone ze 
znajomością albo koleżeństwem, które opar-
te są jedynie na cienkich niciach relacji mię-
dzyludzkich. Przyjaźń z kolei to coś o wiele 

silniejszego, mającego podłoże we wspólnych 
przeżyciach, wspomnieniach, zaufaniu, zainte-
resowaniach oraz cechach charakteru. Zwykle 
przyjaciel jest dla nas bardzo bliską osobą,  
a nawet w pewnym momencie zaczynamy go 
traktować jak członka rodziny, nawet jeśli nie 
mamy wspólnych więzów krwi. Czasem nie 
potrafimy rozróżnić, kto rzeczywiście jest na-
szym prawdziwym przyjacielem, a kto go uda-
je. Ostatecznie obdarowujemy nieodpowied-
nią osobę zaufaniem, a gdy wychodzi na jaw 
jak beznadziejny błąd popełniliśmy, jest już za 

późno. Zatem jak powinna wyglądać szczera 
przyjaźń? 

1. Przyjaźń bezinteresowna – to naprawdę 
miłe uczucie, kiedy ktoś lubi cię za to, jaki je-
steś, a nie za to, co masz i jakie korzyści mo-
żesz przynieść. Zaabsorbowanie własną oso-
bą i interesami powinno zejść na drugi plan, 
gdy w grę wchodzi przyjaźń. Tutaj ważna jest 
też ta druga osoba, warto się o nią troszczyć 
i warto mieć w sobie gotowość do zrezygno-
wania ze swoich spraw, aby bezinteresownie 
pomóc komuś bliskiemu.

2. Przyjaźń godna zaufania – zaufanie to je-
den z filarów prawdziwej przyjaźni, bez niego 
prędzej czy później zbudowana relacja runie 
jak domek z kart. Przyjaciel to osoba, której 
można powierzyć tajemnicę i być pewnym, 
że zostanie tajemnicą. Przypomina nam, że 
nie jesteśmy sami, mamy wsparcie ze strony 
najbliższych i w trudnych sytuacjach zawsze 
nam pomogą.
 
3. Przyjaźń tolerancyjna – przyjaźń nie polega 
na tym, że dwójka ludzi jest taka sama i tak 
samo patrzy na świat. Mając przyjaciela, trzeba 
nauczyć się akceptować jego zdanie. Dążyć do 
równości, zrozumienia i chociaż nie zawsze 
możemy się z nim zgadzać, należy z szacun-

kiem wyrażać własne zdanie, nie raniąc przy 
tym drugiej osoby.

4. Przyjaźń empatyczna – gdy wchodzimy  
z kimś w głębszą relację, nasze uczucia prze-
stają grać główną rolę. Równie ważny staje 
się przyjaciel, którego musimy nauczyć się 
rozumieć. W prawdziwej przyjaźni słuchając  
o cudzych problemach, od razu staramy się 
postawić na jego miejscu i szukamy możli-
wych rozwiązań. Liczy się nawet najdrobniej-
szy gest, jak wysłuchanie przyjaciela i podaro-
wanie mu swojego cennego czasu oraz uwagi.

5. Przyjaźń wesoła – najlepszy przyjaciel po-
winien być osobą, która wie w jaki sposób 
podnieść nas na duchu. Jest w stanie nas roz-
bawić, poprawia nam humor, sprawia, że od 
razu czujemy się lepiej. W parze zawsze raź-
niej.

Przyjaźń oczywiście nie jest sztywną rela-
cją z przykazaniami, ale gdy jest prawdziwa, 
pewne zachowania stają się nawykami. Gdy 
zależy nam na drugiej osobie, cenimy sobie jej 
komfort i chcemy dla niej jak najlepiej.
     

W. Felicjańska, kl. Ie
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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 :)
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