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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

2021 - 2022 
Dzisiaj uczniowie i pracownicy naszej szkoły rozpoczęli rok szkolny 2021/2022. Wszyscy zastanawiają 
się, jaki on będzie? Co przyniesie? 

O plany, zamiary i życzenia zapytaliśmy panią dyrektor Marię Lach i uczniów szkoły. 

- Ogromnie się cieszę, że mogę przywitać uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Z optymizmem 
patrzę w przyszłość i żywię nadzieję, że ten rok będzie dla nas łaskawy, że wzmocnimy relacje, 
wystawione na próbę przez czas pandemii, że razem, podkreślam razem, będziemy podejmować 
kolejne wyzwania - mówi Maria Lach. 

Uczniom i nauczycielom życzy zaś: 

- Przede wszystkim zdrowia. Radości z wykonywanej pracy, satysfakcji z osiąganych sukcesów. Życzę 
również odwagi w podejmowaniu wyzwań, gotowości na edukacyjną przygodę i wrażliwości  
w budowaniu relacji - podsumowuje pani dyrektor. 

Przychylni dla kalendarza są również uczniowie: 

- Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęłam z dużą dozą radości, ponieważ wreszcie mogę uczyć się 
stacjonarnie wśród znajomych i wspaniałych nauczycieli, ale także z obawami, które naturalnie  
są spowodowana klasą maturalną - mówi Dominika Ptak, z klasy IV TGP. 

A jakie ma plany na najbliższe miesiące: 

- Moim celem na ostatnią klasę jest porządne przygotowane do matury, ale również spędzenie miłych 
chwil z klasą. 

I tego serdecznie życzymy wszystkim uczniom Ekonomika. 
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WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA SZKOLNEGO 
ZESPOŁU PROJEKTÓW EUROPEJSKICH 

Koniec wakacji okazał się bardzo pracowitym czasem dla naszego szkolnego Zespołu Projektów 
Europejskich! W dniach 21-23 sierpnia panie Iwona Cesarz i Edyta Bańczyk uczestniczyły w wizycie 
przygotowawczej w mieście Malmö w Szwecji w ramach przedsięwzięcia „Kształcenie kompetencji 
kluczowych w dobie pokolenia Z”: projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów. 

Celem wizyty było podpisanie umowy ze szkołą Malmö Fria Laroverk, dzięki której uczniowie naszej 
szkoły kształcący się w zawodzie technik ekonomista wezmą udział w warsztatach branżowych 
organizowanych w tejże placówce w październiku. Wspólnie ze szwedzkimi kolegami będą zakładać 
własną firmę w trakcie pięciodniowych warsztatów, które odbędą się w języku angielskim. 

W trakcie wizyty wraz z organizatorami panie opracowały program warsztatów oraz miały okazję 
zwiedzić szkołę, która kształci młodzież w branżach ekonomicznych, turystycznych, hotelarskich, nauk 
społecznych, edukacji wczesnoszkolnej oraz fryzjerskich. 

Malmö to miasto w południowej Szwecji i port morski położony nad cieśniną Öresund w prowincji 
Skania. Na przeciwległym brzegu, w odległości ok. 27 km, położona jest stolica Danii, 
Kopenhaga. Otwarty 1 lipca 2000 roku most nad cieśniną Öresund, łączący Kopenhagę ze Szwecją  
i Malmö, umożliwia szybką podróż pomiędzy oboma miastami. Położony w Malmö port morski jest 
jednym z większych portów Szwecji. Malmö położone jest na stosunkowo płaskim terenie  
z niewysokimi wzniesieniami, klasyfikowane jako jedno z najbardziej przyjaznych rowerzystom miast 
świata. 

Wśród zabytków i ciekawych miejsc w Malmö najbardziej warte zobaczenia to kościół św. Piotra, 
zamek Malmöhus z początku XVI wieku, budynek ratusza miejskiego, synagoga z 1903 roku oraz 
Turning Torso, najwyższy (190 m) budynek mieszkalny w Szwecji, jeden z najwyższych w Europie, 
ukończony w listopadzie 2005 roku. 
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NARODOWE CZYTANIE W EKONOMIKU 
W tym roku przypadła jubileuszowa - 10 odsłona Narodowego Czytania. Podczas tegorocznej akcji 
Para Prezydencka zaproponowała do wspólnego czytania „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej 

Uczniowie i nauczyciele Ekonomika – podobnie jak w poprzednich latach – przyłączyli się do akcji. 

W dniach od 2 do 7 września wspólnie czytaliśmy Moralność pani Dulskiej przestrzegając wszelkich 
obowiązujących wytycznych i zaleceń sanitarnych.Pełny tekst utworu Gabrieli Zapolskiej można 
znaleźć na stronie serwisu prezydent.pl 

https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2021/tekst-utworu/ 

Dodatkowo otrzymaliśmy pamiątkowy stempel, którym opieczętowaliśmy wszystkie egzemplarze 
Moralności pani Dulskiej. 

Koordynatorzy akcji nauczyciele-bibliotekarze: Izabela Banajska, Kornelia Granacka-Trzaska dziękują 
wszystkim biorącym udział w tegorocznym Narodowym Czytaniu.  
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W EKONOMIKU ZNAJĄ SIĘ NA PODATKACH. 

SPRAWDŹCIE JAK DOBRZE 

Wodzisławski Ekonomik rozpoczyna rok szkolny z przytupem. Szkoła chwali się sukcesem  
w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. 

Cztery uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych z sukcesem zaprezentowały się w finale 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach zorganizowanym przez Śląski Oddział Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych w Katowicach. Finał konkursu odbył się 7 września 2021 r. na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. - Do ścisłej rywalizacji awansowały 
wszystkie nasze uczennice: Emilia Kałuża, Natalia Kozub, Aneta Stabla i Paulina Wawrzyńczyk - mówi 
dyrektor szkoły Maria Lach. Warto zaznaczyć, że łącznie do finału awansowało 27 uczniów ze szkół  
w całej Polsce. - Dziewczyny wykazały się doskonałą wiedzą z zakresu ogólnie pojętego prawa 
podatkowego, zawodu doradcy podatkowego czy poszczególnych podatków - dodaje Maria Lach. 
Laureatkami Konkursu zostały: Paulina Wawrzyńczyk, która zajęła 9 miejsce w Polsce oraz Natalia  

Kozub, która zajęła 10 miejsce. 
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SUSHI NA LEKCJI GASTRONOMII W 2 TGN 
W miniony wtorek uczniowie klasy drugiej technikum żywienia i usług gastronomicznych w ramach 
lekcji gastronomii odbyli kulinarną podróż na Daleki Wschód – tematyką lekcji było Sushi. 

Pod okiem swych nauczycieli młodzi gastronomowie uczyli się zasad gotowania ryżu do sushi i jego 
zakwaszania. Przygotowywali dodatki do sushi – ogórka, papryki kolorowej, sałaty, awokado, 
filetowali łososia, kroili warzywa, smażyli łososia w słodko-kwaśnym sojowym sosie. 

W czasie lekcji powstały różne rodzaje sushi: 

- nigiri wegetariańskie i z wędzonym łososiem 

- nigiri z krewetkami 

- hosomaki z surimi i łososiem 

- California rolls z surimi i wędzonym łososiem z warzywami i serkiem Philadelfia 

- uromaki ze smażonym łososiem 

- autorskie sushi z polskim dodatkiem – kiszonym ogórkiem 

Każdy uczeń zakończył lekcję prezentacją dań i degustacją z klasycznymi dodatkami, czyli sosem 
sojowym, pastą wasabi, marynowanym imbirem. 
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OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
HANDLOWO MENEDŻERSKICH 

To już kolejna edycja!  Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich kierowana jest do 
uczniów klas III i IV uczących się w zawodach: technik ekonomista i handlowiec. 

Eliminacje szkolne odbędą się 11 października na lekcji 5 i 6 w sali nr 2. 

Wszystkich chętnych zapraszamy (zapisy u pań: Katarzyny Juraszek, Ewy Grzeni i Joanny Musioł). 

Cztery osoby, które najlepiej poradzą sobie na etapie szkolnym, będą reprezentowały Ekonomik na 
zawodach okręgowych. 

 

NASI UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI PODCZAS 
WYJĄTKOWEJ GALI 

4 października w Wodzisławskim Centrum Kultury miała miejsce uroczysta Gala Ślubowania na Ucznia 
Rzemiosła zorganizowana przez Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu 
Śląskim. 

Uczniowie szkół branżowych z rąk Prezydenta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy i Starszego 
Cechu Jerzego Waltara odebrali legitymacje Uczniów Rzemiosła oraz pamiątkowe breloki.  
To wyróżnienie w swoim zamyśle ma podkreślić wartość i znaczenie zawodów rzemieślniczych. - 
Czym jest to ślubowanie? W waszym wypadku jest obietnicą, że będzie godnie i szczerze uczyć się  
i podnosić swoje kwalifikacje po to, by po kilku latach przystąpić do egzaminu czeladniczego. To jest 
ten wyczekiwany finał waszej nauki - tak zwrócił się do uczniów szkół branżowych Jerzy Waltar. 
Imprezę wokalnie uświetniły uczennice ZSE Wiktoria Marcol oraz Milena Fros.  Na uroczystości 
obecni byli Poseł Krzysztof Gadowski, Starosta Kornelia Newy, Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna 
Zöllner - Solowska, przedstawiciel kuratorium Katowice -  dyrektor delegatury w Rybniku Alicja 
Bartkowiak, Dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej przedsiębiorczości w Katowicach, 
dyrektorzy szkół, kierownicy szkolenia praktycznego, pracodawcy-mistrzowie oraz uczniowie - 
pracownicy młodociani.  - Naszą szkołę podczas uroczystej gali reprezentowało 18 uczniów klasy I BS, 
którzy uczą się w zawodach cukiernik i kucharz. Jestem z nich ogromnie dumna i wierzę, że trud, 
który wkładają w swoją edukację, ale także ogromne zaangażowanie pracodawców, w przyszłości 
przyniosą wymierny efekt w postaci sukcesu zawodowego - powiedziała Maria Lach, dyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. 
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ODNAWIAMY KONTAKTY ZAWODOWE 
 

Po długim okresie zamknięcia wreszcie mogliśmy wznowić wycieczki zawodowe - w ostatni czwartek, 
uczniowie II klasy technikum hotelarskiego, wraz z opiekunem Jackiem Sędkiem odwiedzili hotel 
Amadeus w Wodzisławiu Śląskim. Celem i tematem wycieczki było zapoznanie młodzieży  
z największym obiektem hotelarskim w regionie, jego infrastrukturą noclegową i towarzyszącą oraz 
ofertą usługową. Uczniowie mieli okazję zobaczyć różne pomieszczenia hotelowe, porównać 
wyposażenie z obowiązującym systemem kategoryzacyjnym oraz zapoznać się z zadaniami na 
poszczególnych stanowiskach pracy. Wycieczka okazała się dla młodzieży świetną lekcją i okazją do 
praktycznego poznania pracy w zawodzie technik hotelarstwa, a także doskonałą okazją do 
odnowienia kontaktu z kierownictwem i pracownikami hotelu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRONIKA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU  ŚLĄSKIM, ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

KOLEJNA EDYCJA STAŻY PROJEKTU „ŚLĄSKIE 
ZAWODOWCY” W EKONOMIKU 

W lipcu, sierpniu i wrześniu odbyły się kolejne staże zawodowe naszych uczniów biorących udział  
w projekcie „Śląskie.Zawodowcy”. 

Tym razem 31 uczniów naszego Ekonomika odbyło płatne staże zawodowe u lokalnych 
pracodawców. 

24 uczniów klasy drugiej i trzeciej Technikum żywienia i usług gastronomicznych, zakończyło staż 
zawodowy w restauracji firmy OL-SERW Olga Serwotka, "Trattoria Włoskie Klimaty” i restauracji 
hotelowej "Gościniec Wodzisławski” w Wodzisławiu Śląskim oraz w „Domu Przyjęć Atmosfera”  
w Mszanie. 

Ponadto 7 uczniów klasy trzeciej Technikum handlowego realizowało staże w placówkach  
„PSS Społem” w Wodzisławiu Śląskim. 

We wrześniu odbyły się egzaminy sprawdzające dla pierwszych 16 uczniów gastronomii, 
przeprowadzone przez Komisję Certyfikującą Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach. W skład komisji weszli Szefowie kuchni i przedstawiciel Izby 
Rzemieślniczej. Wszyscy nasi uczniowie otrzymali wysokie oceny komisji i pozytywnie zakończyli 
egzamin oraz otrzymali Certyfikaty. Dziękujemy pracodawcom za dostarczone surowce do wykonania 
dań egzaminacyjnych. 

Kolejny egzamin dla pozostałych uczniów już w listopadzie. 

Przed nami kursy i warsztaty dla 9 uczniów klasy 2 i 3 Technikum gastronomicznego. 

Ruszył też nabór uczniów do III edycji projektu dla uczniów "Śląskie.Zawodowcy” na rok 2022. 
Szczegóły u szkolnych specjalistów ds. staży i kursów. Zachęcamy do udziału. 

  

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie 
zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, przy współpracy Izby 
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. 
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GASTRONOMOWIE I NAUCZYCIELE 
EKONOMIKA W TURCJI 

Po covidowej przerwie w wyjazdach zagranicznych projektu Erasmus+ Kitchen Our Kingdom Cooking 
Our Passion (KOKCOP), 11 października 2021 r jesteśmy w tureckiej szkole średniej w Kayseri.  
Po wizytach zagranicznych uczniów w naszej szkole i wizycie szkoleniowej dla specjalistów w Turcji  
w 2021r, przyszedł czas, aby nasza młodzież uczyła się kuchni zagranicznych partnerów. 
Rozpoczynamy od tradycyjnej kuchni tureckiej i regionalnej kuchni anatolijskiej. 

Nasz Ekonomik reprezentują Weronika i Wiktoria z klas czwartych technikum gastronomicznego  
i hotelarskiego pod opieką nauczycieli Izabeli Głomb i Krzysztofa Zielonki. 

W pierwszym dniu uczniowie zapoznali się z turecką szkołą, ich kierunkami kształcenia oraz poznali 
naszych partnerów projektowych z Francji, Słowenii, Rumunii, Włoch, gospodarzy czyli Turcję  
i oczywiście nas koordynatora głównego, czyli Polskę. Odbyła się prezentacja szkół i miast 
partnerskich, nie inaczej jak w języku angielskim. Wręczyliśmy też drobne polskie słodkości i upominki 
promujące Śląsk, za które serdecznie dziękujemy Śląskiej Organizacji Turystycznej z Katowic. 

Po części organizacyjnej rozpoczęliśmy warsztaty gastronomiczne – dziś była tradycyjna zupa Lentil, 
pieczywo-placki Lavas z mielonym mięsem i deser Sekerpare. Na kuchni oprócz muzyki tureckiej 
rozbrzmiewało 6 języków narodowych i nasz wspólny angielski, a wszystkie spajał ten uniwersalny – 
kulinarny. 
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UCZNIOWIE ZŁOŻYLI NAJLEPSZE ŻYCZENIA 
W piątek uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. A okazją ku temu było 
święto Komisji Edukacji Narodowej, które uczciliśmy niezwykłym spotkaniem. 

Z okazji 200 rocznicy urodzin wyjątkowego poety Cypriana Kamila Norwida przypomnieliśmy 
sylwetkę poety, w sali wybrzmiały najpiękniejsze jego utwory. 

Akademię przygotowali uczniowie  klas:  IIITHN i IIATEN z wychowawcami: Anną Dujović i Michaliną 
Cofór. 

Dla zgromadzonych zatańczyła Zuzia Halfar z IIATEN, śpiewały zaś Milena, Julia i Natalia z IITHN. 
Deklamowały Zuzia, Oliwia, Julia z IIITHLTN i Natalia z IIATEN.  
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III MIEJSCE W MINISTERIALNYM KONKURSIE 
GASTRONOMICZNYM W WARSZAWIE 

Wyjazd 9 października 2021 na IX Ogólnopolski Konkurs dla Ponadgimnazjalnych Szkół 
Gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub 
aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia,  Gwarantowana Tradycyjna Specjalność  
Chronione Oznaczenie Geograficzne, zakończył się dużym sukcesem naszej absolwentki Anny Elsner. 

Po kilkustopniowej weryfikacji wtedy jeszcze uczennica Ekonomika dostała się do finału rywalizacji  
w Warszawie. Konkurs został przesunięty w czasie o ponad rok, w związku z pandemią.  
W międzyczasie Ania zdała egzaminy zawodowe, maturę, rozpoczęła pracę w prestiżowym hotelu  
w Wiślem i studia na kierunku gastronomia i hotelarstwo. 

Systematycznie również robiła próby, by w sobotę zaprezentować: glazurowany comber jagnięcy  
w sosie winno – żurawinowym w towarzystwie klopsa z krupnioka w ziołach, z puree fasolowym, 
jesiennymi warzywami i kurkami.  

Uczestnicy rywalizacji oceniani byli przez czołowych polskich szefów kuchni w tym: Bartosza Petera – 
kapitana Reprezentacji Narodowej Kucharzy Polski i Jarosława Uścińskiego - Prezesa Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, w nowoczesnym studio kulinarnym 
Trangourmet w Warszawie, którzy chwalili finalistów za porządek na stanowisku, organizację pracy  
i wysoki poziom przygotowanych dań. 

Dla absolwentki z  Ekonomika, pracującej pod okiem  p. Judytę Lamża, to nie był pierwszy sukces. 
Kilkakrotnie zajmowała czołowe miejsca w konkurach ogólnopolskich i regionalnych. Teraz życzymy 
jej sukcesów w pracy i powodzenia w rozwijaniu na studiach swoich pasji zawodowych. 
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SZKOLENIE Z PROJEKTU ERASMUS + KOKCOP 
W TURCJI 

Wyjazd C2 z projektu Erasmus+ Kitchen Our Kingdom Cooking Our Passion (KOKCOP) do Kayseri  
w Turcji już za nami. Miło było spotkać się z zespołami gospodarzy oraz z partnerami z Włoch, 
Słowenii, Francji i Rumunii. 

Polskiego partnera i zarazem głównego koordynatora projektu reprezentowały Weronika i Wiktoria  
z klas technikum gastronomicznego i hotelarskiego pod opieką nauczycieli Izabeli Głomb i Krzysztofa 
Zielonki. 

W czasie tygodniowego intensywnego szkolenia gastronomicznego z tradycyjnej kuchni tureckiej  
i regionalnej kuchni anatolijskiej nauczyliśmy się sporządzać wiele egzotycznych i nieznanych nam 
dań, znalazły się wśród nich zupy: 

- tradycyjna zupa Lentil z białej soczewicy z ziołami; 

- zupa Ezogelin z czerwonej soczewicy, ryżu i pasty pomidorowo-paprykowej. 

Przekąski i dania główne: 

- pieczywo-placki Lavas z mielonym mięsem; 

- Izmir Meatballs, wołowo-jagnięce kotleciki Kofty z ostrą papryką, pomidorami i ziemniakmi 
zapiekane z sosem pomidorowym; 

- Karnyarik, czyli faszerowanych mięsem pieczonych bakłażanów w sosie paprykowo-pomidorowym; 

- ryżowym Pilaff z sosem cacik (podobny do sosu greckiego tylko z miętą i cytryną); 

- Yaprak Sarma, czyli małe gołąbki z liści winogron z warzywami, ryżem i pastą paprykowo-
pomidorową; 

- Tandir Pastry rodzaj zapiekanki z cienko wałkowanego ciasta półfrancuskiego, gdzie masło 
częściowo zastąpiono pastą Tahiti, a przekładano mieloną wołowina w paście paprykowej  
z pietruszką i sezamem; 

- Icli Kofte, czyli nadziewane mięsem wołowo-jagnięcym kulki ciasta z semoliny; 

- Kayseri Mantisi, podobne do naszych uszek , faszerowane ciasto pierogowe surową jagnięciną 

z mieszanką aromatycznych przypraw, a to wszystko ugotowane i podane z zupą pomidorowo-
paprykową z dodatkiem jogurtu czosnkowego, mięty i sumaka. 

Każdy obiad w Turcji kończy się deserem, a więc przygotowywaliśmy: 

- Nevzine Desert, słodkie ciasto sezamowe z orzechami, macerowane w syropie winogronowym  
z karmelem; 

- Revani Dessert – ciasto z kaszy manny w zalewie cytrynowo-cukrowej; 

- Firin Sutlac – tradycyjny cytrynowo-waniliowy pudding ryżowy zapiekany w kokilkach; 

- Sekerpare – ciasteczka migdałowe z orzechami. 

- Baklava – ten najbardziej znany deser, wykonaliśmy pod okiem dwóch mistrzów cukiernictwa 
przygotowaliśmy w wersji pistacjowej, z jasnym kajmakiem, waniliowo-orzechowej oraz w formie 
rożków orzechowych. 

Kończąc część praktyczną kulinarnego szkolenia w szkole tureckiego partnera projektu wszystkim 
wręczono Certyfikaty za udział i Certyfikaty potwierdzające nabycie nowych umiejętności 
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kulinarnych. W uroczystym zakończeniu udział wzięli Dyrektor Szkoły i Naczelnik Wydziału Oświaty 
miasta Kayseri oraz lokalne media. 

A to nie koniec atrakcji – zgodnie z programem kulturalnym projektu w trakcie jego trwania 
zwiedziliśmy część Kayseri Old City, meczety, góry nad Kayseri - kurort narciarski na wygasłym 
wulkanie, górze Erciyes. 

Projekt zakończyliśmy jednodniową wycieczką do Kapadocji ze słynnymi formami skalnymi, kominami 
skalnymi, domami i kościołami w jaskiniach wczesnych Chrześcijan oraz zabytków kultury Perskiej  
i Osmańskiej. 

KLASA PIERWSZA W NOWYCH STROJACH 
KUCHARSKICH 

Od października 2021 roku uczniowie pierwszej klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim gotują ubrani w kolejną edycję nowych strojów 
kucharskich w barwach szkoły. Komplety kucharskie zostały wykonane z wysokiej klasy materiałów, 
atestowanych do pracy w gastronomii. Każdy kitel posiada barwy szkoły, tj. granatowe logo 
Ekonomika, polskie flagi w stójce, a także imię i nazwisko ucznia. W komplecie uczeń posiada 
granatową zapaskę i nakrycie głowy – granatową bandanę. Dodatkowo firma wyposażyła naszych 
uczniów w breloczki reklamowe na klucze z kucharzem. 

Serdecznie dziękujemy firmie Cheman za udaną współpracę i liczymy na jej kontynuację. 
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TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
Od 25 do 29 października Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Perła” w Wodzisławiu Śl. realizuje Tydzień 
Zdrowia Psychicznego, w ramach którego odbędą się m.in. warsztaty dla młodzieży dwóch 
wodzisławskich liceów poświęcone profilaktyce zdrowia psychicznego, w tym zapobieganiu stanom 
depresyjnym.  

Ośrodek podejmuje działania na rzecz pomocy młodym ludziom w kryzysie psychicznym lub 
emocjonalnym, który bez właściwej reakcji ze strony otoczenia może skończyć się próbą samobójczą. 

Młodzież, która nie radzi sobie ze swoimi problemami może liczyć na fachową pomoc dorosłych. 

 

ODDALI CZEŚĆ BOHATEROM 
Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Szkoła pamięta”. 

Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. 

- Dzisiaj z grupą młodzieży udaliśmy się na cmentarz, by oddać hołd, tym którzy poświęcili swoje 
zdrowie i życie w zmaganiach podczas II wojny światowej - mówi Agnieszka Mroziakiewicz. 

Uczniowie klasy I THK złożyli pod pomnikiem bohaterów kwiaty w barwach narodowych. 
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA  

W EKONOMIKU 
 

W dniach od 9 do 24 października 2021 r. odbył się #CodeWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania. 
To społeczna inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników  
w całej Europie. Nasz szkoła również włączyła się do tej akcji. Uczniowie klas: I TREKN, I TERAN, I TGN,  
I TIFN, I BS, II ATEN, II TGN gr., II THLTN, II TRHN, II TREKN, III ATE, III TEIN, III TGN, pod opieką  
p. Izabeli Banajskiej, p. Bożeny Mrozek, p. Andrzeja Machy i p. Andrzeja Runa, wzięli udział  
w multimedialnym escape game dotyczącym zagadek i logicznych łamigłówek z informatyki, 
przygotowanym przez p. Izabelę Banajską. Dodatkowo uczniowie musieli również odnaleźć 
wskazówki w realu (np. w klasie). Wszyscy wspaniale sobie poradzili przy okazji dobrze się bawiąc.  
Za zorganizowaną akcję nasza szkoła otrzymała CERTYFIKAT. 
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EKONOMIK TAŃCZY 
Chcesz być zdrowy – Ruszaj się! „W zdrowym ciele, zdrowy duch” - takich cytatów i powiedzeń jest 
wiele, ale jak to zrobić, gdy się nie chce? Mamy receptę! Może zacząć od tańca. 

Dzięki współpracy z Małgorzatą Karwot, założycielką Szkoły tańca „ART MOVE” w Wodzisławiu 
Śląskim udało nam się przeprowadzić w naszej szkole warsztaty taneczne dla zainteresowanych tą 
formą ruchu klas. Na zajęciach pojawiły się ćwiczenia rozluźniające, rozciągające oraz ćwiczenia 
pobudzające. Uczyliśmy się układu z tańca współczesnego oraz układów hip-hopowych. To wszystko 
połączone z dobrą atmosferą i uśmiechem było dużą dawką dobrej energii. Oprócz Małgorzaty 
Karwot zajęcia prowadziły instruktorki ze szkoły tańca: Paulina Kaźmierczak, Sabina Hojecka. 
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KUCHNIA TURECKA NA LEKCJACH  

W EKONOMIKU 
W pierwszym tygodniu listopada klasa 2 i 3 technikum żywienia i usług gastronomicznych odbyła 
szkolenie z zakresu dań kuchni tureckiej. Uczniowie wykorzystali receptury przywiezione z mobilności 
C2 projektu Erasmus+ Kitchen Our Kingdom Cooking Our Passion (KOKCOP) do Kayseri w Turcji. 

Swoimi umiejętnościami naszych młodych adeptów sztuki kulinarnej wsparły uczennice uczestniczące 
w projekcie oraz nauczyciel i koordynator projektu Krzysztof Zielonka. 

W ramach tematyki kuchni świata przygotowano tradycyjne dania tureckie i regionalne Kayseri. Nasi 
uczniowie podali : 

- Kayseri Yaglama, pieczywo-placki Lavas z mielonym mięsem wołowym w pikantnym sosie; 

- ryżowym Pilaff z sosem cacik (podobny do sosu greckiego tylko z miętą i cytryną) 

- Karnyarik, czyli faszerowane mięsem pieczone bakłażany w sosie paprykowo-pomidorowym; 

- Revani Dessert – ciasto z kaszy manny w zalewie cytrynowo-cukrowej; 

- Nevzine Desert, słodkie ciasto sezamowe z orzechami, macerowane w syropie winogronowym  
z karmelem. 

Zajęcia zakończyły się degustacją sporządzonych dań, a aromat orientalnych przypraw długo unosił 
się na szkolnych korytarzach. 
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WARSZTATY DLA UCZNIÓW  

W SZWEDZKIEJ SZKOLE 
18 pażdziernika 2021 grupa 12 uczniów Technikum Ekonomicznego rozpoczęła tygodniowe warsztaty 
w szwedzkiej szkole Fria Laroverk w Malmo. 

Fria Laroverk jest szkoła prywatną, oferującą naukę w klasach o profilach ogólnokształcących  
i zawodowych takich jak turystyka i hotelarstwo, biznes i administracja, opieka nad dziećmi  
i rekreacja oraz fryzjerstwo. Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych tej szkoły przygotowali 
wspólne zajęcia dla uczniów szwedzkich i polskich, na których opracowywali kolejne kroki 
prowadzące do podjęcia własnej działalności: omawiano zadania typowo ekonomiczne dotyczące 
prawa, marki czy produktu. 

Emilia: "Najciekawsze zajęcia dotyczyły produktu – segmentacji, sloganu, opakowania itp. Na nich 
tworzyliśmy tzw. moodboard, który zawierał to, co chcielibyśmy, aby kojarzyło się z naszym 
produktem. Te lekcje nauczyły mnie najwięcej rzeczy potrzebnych w przyszłej pracy, bo dzięki nim 
będę wiedziała jak dbać o stronę marketingową w mojej firmie". 

Uczniowie omawiali również sprawy kadrowe, zatrudnianie pracowników, a także warunki ubiegania 
się o pracę. Przygotowywali mowy motywacyjne do wykorzystania podczas rozmów o pracę. 

Daria: "Podczas wyjazdu pojawiła się możliwość spróbowania swoich sił w tych sytuacjach, które 
wymagają skupienia oraz kreatywności, a przy tym dobrej komunikacji zespołu. Komunikacja  
z uczniami z szwedzkiej szkoły, z którymi tworzyliśmy owe zespoły była przyjemna i bardzo 
zrozumiała". 

Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim. 

Jakub: "Byłem pod wrażeniem znajomości języka angielskiego młodzieży w Szwecji i cieszę się, że ja 
również miałem okazję rozmawiać po angielsku i przełamać barierę językową. Wyjazd był świetnym 
doświadczeniem, odkryciem innych możliwości niż te, które znamy u nas w Polsce, związanych między 
innymi z założeniem własnej firmy". 

Warsztaty zorganizowano w ramach przedsięwzięcia "Kształcenie kompetencji kluczowych w dobie 
pokolenia Z" realizowanego od 1 grudnia 2019 do 30 listopada 2021 w projekcie „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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NAUCZYCIELE SZKOLILI SIĘ  

W FINLANDII I IRLANDII 
W październiku dwie grupy nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych uczestniczyły w szkoleniach 
zagranicznych doskonaląc swoje umiejętności i podnosząc kompetencje: 

W dniach 3 - 9 października nauczycielki ZSE przebywały w stolicy Finlandii, Helsinkach, biorąc udział 
w szkoleniu metodycznym: Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Finland. 

Celem kursu było zapoznanie uczestników z 16 krajów Europy z fińskim systemem edukacji, który jest 
uważany za jeden z najlepszych na świecie. Kurs skupił się zarówno na fińskim systemie edukacji jak  
i na spotkania z przedstawicielami szkół podstawowych, średnich, zawodowych oraz z edukatorami 
osób dorosłych. Oprócz udziału w seminariach i warsztatach uczestnicy odwiedzili również szkoły  
w Helsinkach oraz mieli okazję wirtualnie uczestniczyć w lekcjach i porozmawiać z uczniami. 
Dodatkowo kursanci wzięłi udział w projektach terenowymi "Contexts4Content" poznając miejsca  
o znaczeniu przyrodniczym, historycznym i kulturowym. Wszystkie te elementy pomogły lepiej 
zrozumieć edukację i kulturę społeczeństwa fińskiego, które szanuje swoich nauczycieli i jest bardzo 
zaangażowane w przyszłość młodych obywateli poprzez edukację. 

W dniach 24 - 30 października 7-osobowa grupa nauczycieli Ekonomika przebywała w stolicy Irlandii 
biorąc udział w kursie językowym „English for Teachers", który miał na celu wyposażenie nauczycieli 
w odpowiednie umiejętności i narzędzia do pracy z uczniami oraz poprawę praktycznej znajomości 
języka angielskiego. Nauczyciele przywieźli mnóstwo pozytywnych wrażeń, nowych doświadczeń, 
kontaktów, umiejętności. 

Zajęcia prowadzone w języku angielskim umożliwiły 
nie tylko doskonalenie językowe. Warsztaty 
dopełniły wycieczki po Dublinie, podczas których 
uczestnicy połączeni w grupy międzynarodowe  
i wyposażeni w mapy musieli znaleźć punkty 
docelowe. Czas po zajęciach wypełniło zwiedzanie 
stolicy oraz malowniczych okolic Dublina. 
Nauczyciele mieli możliwość głębszego poznania 
kultury irlandzkiej, tradycji, języka oraz historii. 
Zdobyte doświadczenia z pewnością pozwolą 
uatrakcyjnić prowadzone lekcje. 

Mobilności odbyły się w ramach projektu 
NOWOCZESNY NAUCZYCIEL EKONOMIKA, który ZSE 
realizuje od września 2019r. Pierwszy wyjazd miał 
miejsce w lutym 2020r. również do Dublina gdzie 
pierwsza grupa nauczycieli szkoliła umiejętności 
językowe podczas kursu „English for Teachers”.  
W październiku 2021r, po kilku zmianach terminów 
szkoleń podyktowanych sytuacją epidemiologiczną 
udało się zrealizować kolejne 2 zaplanowane 
wyjazdy. 

Cały projekt został zrealizowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 
Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój w ramach 
projektu Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. 
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NIESTATYSTYCZNY SUKCES UCZENNIC 
EKONOMIKA 

Wielki sukces naszych uczennic w Olimpiadzie Statystycznej! 

Po raz pierwszy w historii uczniowie Ekonomika wzięli udział w Olimpiadzie Statystycznej 
organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny. I to z dużym sukcesem! 

Najlepsze okazały się w etapie szkolnym Natalia Kozub i Natalia Żero z IVATE, natomiast ostatnie 
miejsce na podium zajęła Sandra Miechówka z IIIATE. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi w zmaganiach się z tymi statystycznymi zagadnieniami. 

Życzymy dalszych sukcesów! 
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EKONOMIK GOTUJE W RUMUNII 
Kolejna kulinarna mobilność 6 państw, uczestników projektu Erasmus+ Kitchen Our Kingdom Cooking 
Our Passion (KOKCOP) rozpoczęta. 

Dziś spotykamy się w Galati nad Dunajem z naszymi partnerami projektowymi z Francji, Słowenii, 
Turcji i gospodarzami czyli nauczycielami i uczniami z Rumunii. Partnerów z Włoch powitaliśmy na 
odległość, są z nami on-line w związku z ich obostrzeniami covidowymi. 

Przez 5 dni będziemy gotować i degustować narodowe dania Kuchni Rumuńskiej i regionu Galati.  
W programie również zajęcia kulturowo-integracyjne i na koniec wycieczka kulinarna w Karpaty do 
Transylwanii. 

Pierwszego dnia tradycyjna prezentacja szkół i regionów. Wręczyliśmy też gospodarzom drobne 
polskie słodkości i upominki promujące Śląsk, za które serdecznie dziękujemy Śląskiej Organizacji 
Turystycznej z Katowic. Wszyscy uczestnicy mobilności zostali poczęstowani polskimi cukierkami  
i czekoladkami, które zjedli ze smakiem, pomimo obfitości dań projektowych. 

Zajęcia w kuchni rumuńskiej rozpoczęliśmy od regionalnej zakąski mici, czyli ostrych kiełbasek  
z mielonego mięsa jagnięcego i wołowiny z papryką, pojawiła się też tradycyjna zupa - rumuński 
barszcz z kury z papryką i pomidorami, a następnie danie główne – mołdawskie kotlety mielone  
z ziemniaczaną zapiekanką i surówką z kapusty z octem winnym. Na zakończenie jako deser papanasi 
– pączki serowe podawane z kwaśną śmietaną i konfiturą żurawinową. 

Po takim obfitym posiłku konieczny spacer wzdłuż Dunaju, a dzień zakończyliśmy jak przystało na 
kulinarny projekt lekką kolacją w tradycyjnej restauracji rybnej. 
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ZASKAKUJĄCE OWOCE. CZY WIECIE JAK JE 
PRZYGOTOWAĆ? 

W poniedziałek w pracowni gastronomicznej odbyły się warsztaty z udziałem uczniów klasy IIITG oraz 
szefa kuchni Macieja Mrozka, naszego absolwenta. Tematem zajęć były owoce morza. Uczniowie 
przygotowali: krewetki smażone z pomidorami, ślimaki zapiekane z masłem czosnkowym, zupę  
z ogonów rakowych, ośmiornice duszone z warzywami, kalmary panierowane w panko, mule 
gotowane w białym winie, krewetki smażone z czosnkiem. 

W czasie zajęć gastronomowie mieli okazję dowiedzieć się więcej szczegółów o pracy w gastronomii. 
Maciek chętnie też podzielił się swoją bogatą wiedzą z zakresu sporządzania potraw z owoców 
morza. Było bardzo ciekawie i smacznie. Dla większości uczestników temat owoców morza zaczynał 
się i kończył na jedzeniu krewetek. Dzięki zajęciom mogli poznać inne smaki, techniki ich 
przygotowania i pozytywnie przekonać się do „frutti di mare”. 

Lekcje z mistrzem przyjęte zostały przez uczniów z zainteresowaniem, bo pomogły rozwijać ich pasje 
oraz  były okazją do spotkania z doświadczonym praktykiem, który chętnie przekazuje swoją wiedzę  
i umiejętności.  
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EKONOMIK DO HYMNU 
W przededniu Narodowego Święta Niepodległości wysłuchaliśmy audycji przypominającej 
najważniejsze wydarzenia z okresu zaborów Polski oraz odzyskania niepodległości. Uczniowie klasy 
pierwszej kształcący się w zawodzie technik reklamy odśpiewali hymn narodowy. Stanowili oni 
reprezentację Ekonomika w akcji „Szkoła do hymnu”. Atmosferę dzisiejszego dnia tworzyły kotyliony  
i wystrój szkoły przypominający nam o tym doniosłym wydarzeniu.  
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RUMUŃSKA KUCHNIA BEZ TAJEMNIC  

W PROJEKCIE ERASMUS+ KOKCOP 
Zakończyliśmy kolejne dwie mobilności 6 państw, uczestników projektu Erasmus+ Kitchen Our 
Kingdom Cooking Our Passion (KOKCOP). 

Mobilność C4 i C10 w Galati nad Dunajem dla uczestników projektu z Polski, Francji, Słowenii, Turcji, 
Włoch i gospodarzy czyli Rumunii już za nami. 

W czasie 5-cio dniowych warsztatów uczennice Ekonomika Emilia Kałuża i Nina Grabowska wraz  
z nauczycielami Alicją Pawliczek, Aleksandrą Zielonka i koordynatorem projektu Krzysztofem Zielonka 
sporządzali wiele zakąsek, zup, dań i ciast charakterystycznych dla regionu Galati i Kuchni 
Rumuńskiej, były to: 

- Mici, czyli ostre kiełbaski z mielonego mięsa jagnięcego i wołowiny z papryką, 

- Headcheese - tradycyjny wieprzowy salceson, 

- rumuński barszcz z kury z papryką i pomidorami, 

- żurek drobiowy z czosnkiem i octem, 

- mołdawskie kotlety mielone z ziemniaczaną zapiekanką i surówką z kapusty z octem winnym, 

- pasta z białej fasoli ze smażoną cebulką z pomidorami 

- gulasz cebulowy ze smażonym kurczakiem z ostrą papryką 

- Plachie, czyli duszony karp w warzywach i paście pomidorowej z polentą i czosnkiem, 

- kiełbasa mołdawska z czosnkiem i ziołami, 

- Bulz, czyli zapiekane kule z polenty z regionalnym serem i śmietaną, 

- Papanasi – pączki serowe podawane z kwaśną śmietaną i konfiturą żurawinową, 

- Biscuits salami, czyli rodzaj ciasta na zimno z herbatników, bakalii, kokosu i tureckich słodyczy 
podanych w formie rolady, 

- Poale-n brau tradycyjne słodkie kołaczyki drożdżowe z serem, 

- Cozonac – ciasto drożdżowe z nadzieniem orzechowym. 

Partnerzy z Włoch gotowali te dania online w swojej szkole, cały czas będąc z nami poprzez kamery, 
w związku z ich wewnętrznymi obostrzeniami covidowymi. Mamy nadzieję, że spotkamy się  
w następnej mobilności. 

Warsztaty zakończyliśmy rozdaniem Certyfikatów Projektu przy udziale Dyrekcji Szkoły  
i pamiątkowymi zdjęciami, po czym rozpoczęliśmy część kulturalno-integracyjną mobilności, 
wycieczką kulinarną w Karpaty do Transylwanii. Zobaczyliśmy stare miasto Brasov, zamek Bran 
(zamek Drakuli), najstarszy działający młyn wodny zbożowy, zabytkowy monastyr Sinaia oraz 
Ursitelor, a w drodze powrotnej zamek Peles. 

A jak było, zapraszamy do galerii i na szkolnego Facebooka oraz na stronę projektu www.kokcop.eu , 
gdzie możecie znaleźć przepisy na te dania i nie tylko w 7 językach oraz kulinarny słownik 
multimedialny. 
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Z DUMĄ O SZKOLE NA REGIONALNEJ 
KONFERENCJI 

Podczas konferencji nt. popularyzacji kształcenia zawodowego w regionie dyrektor szkoły Maria Lach 
zaprezentowała przedstawicielom trzech powiatów raciborskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego  
i wodzisławskiego najlepsze praktyki edukacyjne wdrażane w naszej szkole.  

- Udział w konferencji był okazją do zaprezentowania atrakcyjnych sposobów promocji  wiedzy  
i umiejętności zawodowych. Z ogromną ciekawością wysłuchałam również innych wystąpień - 
powiedziała Maria Lach. 

A my mamy naprawdę powody do dumy: nowoczesne rozwiązania edukacyjne, współpraca  
z pracodawcami, efektywnie wyposażone pracownie. Tylko korzystać młodzi! 
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GASTRONOMOWIE MASZKIECĄ 
Za nami kolejny już szkolny konkurs gastronomiczny, tym razem na słodko. 

Zadaniem uczestników było przygotowanie trzech porcji deseru z wykorzystaniem ciasta 
biszkoptowego. Już przed konkursem wiadomo było, że uczeń Ekonomika jest kreatywny i zna się na 
gotowaniu na słodko i słono. Jednak tym razem efekty, zdecydowanie przekroczyły nasze 
oczekiwania.  Mamy prawdziwe talenty cukiernicze! 

Jury, pod przewodnictwem pani redaktor naczelnej gazety fachowej „Mistrz branży”,  miało niemały 
problem. Ostatecznie zwyciężyły Cakesicles autorstwa Oliwii Błachut z klasy IIITGN, II miejsce zajęła 
Julia Korzeniewska, a III miejsce przyznano Julii Nosiadek - uczennicom klasy IIITG.  

W związku z wysokim poziomem konkursu jury przyznało aż 3 wyróżnienia dla: Laury Kristof (IIITGN), 
Magdaleny Grzegorczyk (ITG), Weroniki  Graczkowskiej (IIITG). W konkursie rywalizowali również: 
Mateusz Prudel, Izabela Krakowczyk, Martyna Bąk (z klasy IIITGN), Witold Musioł, Natalia Kozider  
(z klasy ITG).  

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy. Dostrzegliśmy, że słodkie wypieki są Waszą PASJĄ! 
Wielkie podziękowania dla Pani Natalii Aurory Igacek z „Mistrza Branży” za poświęcony czas, cenne 
uwagi i dobre słowo.  
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ŁĄCZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE 
We wtorek 16 listopada zorganizowaliśmy w naszej szkole pierwszą w tym roku szkolnym akcję 
krwiodawstwa. 

Młodzież klas trzecich i czwartych chętnie odpowiedziała na zaproszenie i licznie przybyła na akcję, 
która odbyła się w reżimie sanitarnym. Tym razem aż 40 osób podzieliło się najcenniejszym darem - 
zdrowiem i życiem. 

Młodzież i nauczyciele łącznie oddali 17,750 ml krwi. 

Dziękujemy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRONIKA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU  ŚLĄSKIM, ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

 

 

 



KRONIKA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU  ŚLĄSKIM, ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

NASI UCZNIOWIE NA OLIMPIADZIE WIEDZY  
I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO 

MENEDŻERSKICH 
W dniu 18 listopada 2021 uczniowie klasy IVTE wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności 
Handlowo Menadżerskich w Sosnowcu. 

Szymon Cygan, Daria Widenka, Natalia Kozub i Daniel Rybka zmagali się z zagadnieniami z zakresu 
nauk ekonomicznych. 

Następny etap - ogólnopolski - już w grudniu. Trzymamy kciuki "za awans" :) 

 

 

CZYTAJ.PL – „AKCJA NIE Z TEJ ZIEMI” 
Akcja CZYTAJ.PL w tym roku pod hasłem „Akcja nie z tej ziemi" i nawiązuje do słynnego polskiego 
pisarza i futurologa Stanisława Lema, który w tym roku obchodziłby swoje setne urodziny.  

Wśród 12 dostępnych za darmo tytułów znalazły się w tym roku aż cztery reportaże, m.in. głośna 
„Lajla znaczy noc” Aleksandry Lipczak, nagrodzona Nagrodą Literacką im. Witolda Gombrowicza,  
a także „Gorzkie pomarańcze” Dionisiosa Sturisa nominowane do Nagrody im. Ryszarda 
Kapuścińskiego w 2014 roku. Nie zabrakło również kryminałów, które reprezentują „Wiosna 
zaginionych” Anny Kańtoch i „Żałobnica” Roberta Małeckiego. 

Lemowskie inspiracje skłoniły organizatorów do literackich podróży na inne planety. Na liście znalazły 
się też lektury dla miłośników natury. 

Aby wziąć udział w tegorocznej odsłonie akcji, wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Woblink z App 
Store lub Google Play i przejść do zakładki Czytaj PL. Po zeskanowaniu kodu QR (kod znajdziecie m.in. 
na plakacie) zyskacie dostęp do 12 bezpłatnych tytułów do czytania i słuchania. W tym roku akcja 
Czytaj PL po raz pierwszy zagościła na czytnikach książek elektronicznych.  
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WYNIKI IX EDYCJI POWIATOWEGO 
KONKURSU ARTYSTYCZNEGO  

„BARWY JESIENI” 

 
Jest nam niezmiernie miło ogłosić wyniki IX edycji Powiatowego Konkursu Artystycznego „Barwy 
Jesieni”. 

Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim pod 
Honorowym Patronatem Starosty Wodzisławskiego Pana Leszka Bizonia i Powiatowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. 

Oceniając prace plastyczne, fotograficzne i literackie komisja konkursowa wzięła pod uwagę 
następujące elementy: realizację tematu konkursu, oryginalny pomysł, walory artystyczne, 
wrażliwość oraz estetykę i wkład pracy. 

Uczestnicy konkursu wykazali się wrażliwością literacką, wysokimi umiejętnościami warsztatowymi  
z zakresu rysunku i fotografii, a także oryginalnymi pomysłami. Wszystkie te elementy sprawiły, że 
każda z nadesłanych prac stała się niepowtarzalna w swoim wyrazie artystycznym, stąd też niezwykle 
trudno było wyłonić laureatów konkursu. 

  

Ostateczny werdykt przedstawiamy poniżej: 

Kategoria fotograficzna 

I miejsce 

Patrycja Wacławczyk „Złota chwila” Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 

II miejsce 

Filip Wasilewski „Jesień nie zawsze musi być złota” Zespół Szkół Ponadpodstawowych w 
Rydułtowach  

III miejsce 

Natalia Zając „Jesień dnia” Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl. 

Wyróżnienie 

Weronika Pirogowicz „Polną ścieżką w las” Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach  

Wyróżnienie 

Patrycja Kulik „Rubin wśród złota” Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 

Kategoria plastyczna 
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I miejsce 

Beata Szefer „Lisek” Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 

II miejsce 

Nadia Kaczka „Jesienny lis” Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śl. 

III miejsce 

Nikola Gawlik „Krajobraz jesieni” Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 

Kategoria literacka 

I miejsce 

Olszewska Marta „Przepis na (za)barwioną nutą melancholii Jesień” Powiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. 

II miejsce 

Martyna Elsner „Jesienne historie utkane z opowiastek brzozowego liścia” Powiatowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. 

III miejsce 

Magdalena Jakubczyk „Była jesień” Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz opiekunom, a laureatom serdecznie 
gratulujemy! 

Wkrótce na stronie będzie można obejrzeć wirtualną galerię prac uczestników konkursu – już dzisiaj 
serdecznie zapraszamy! 
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WIEDZĄ Z KIM ROZMAWIAĆ  

O PIENIĄDZACH 
W Ekonomiku uczniowie rozmawiali o wielkich pieniądzach z przedstawicielem Narodowego Banku 
Polskiego.  

Po raz kolejnym uczniowie Ekonomika  z klasy 3ATE - technik ekonomista mieli możliwość 
uczestniczenia w zajęciach z NBP Oddział Katowice.  

Bardzo ciekawe zajęcia poprowadził Pan Bartosz Łuczywo. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jakie 
zadania ma NBP, jakie są zabezpieczenia banknotów, na co zwracać uwagę aby nie dostać fałszywego 
banknotu. 

Takie zajęcia to tylko w Ekonomiku! 
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W EKONOMIKU NIEBANALNIE  

O STATYSTYCE 
Uczniowie Ekonomika uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez pracowników Urzędu 
Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku.  

Było trochę o historii statystyki, uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest statystyka w naszym życiu 

, skąd Urząd pozyskuje dane, do czego je wykorzystuje, a także w jakich dziedzinach prowadzone są 
badania i analizy.  

- Bardzo dziękujemy za inspirujące zajęcia - mówią uczniowie. 
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JUŻ ZA KILKA DNI TRZYMAMY KCIUKI ZA 
NATALIĘ! 

Wiecie jak to jest znaleźć się wśród sześćdziesięciu osób w Polsce, które posiadły tajniki wiedzy 
menedżerskiej? 

Jeśli nie, to powie Wam to Natalia Kozub, która dostała się do ogólnopolskiego finału VII Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. I teraz uwaga:  

10 grudnia trzymamy za Natalię kciuki.  

Uczennica już dziś jednak jest zwolniona z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. 

 

DZIEWCZYNY STATYSTYCZNIE SĄ NAJLEPSZE! 
ZA NAMI ETAP OKRĘGOWY 

Uczennice Ekonomika walczyły w etapie okręgowym Olimpiady Statystycznej - Natalia Żero, Natalia 
Kozub i Sandra Miechówka. Zmagały się z pytaniami testowymi, obliczeniami, logicznymi 
łamigłówkami.  Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki.  

Uczestnikom towarzyszyła Pani Elżbieta Pińczak - pracownik Urzędu Statystycznego w Rybniku. 

Byłyście super dziewczyny. 

Gratulacje! 

 

KSIĄŻKI NA ŚWIĘTA 
Święta Bożego Narodzenia już niedługo,  z tej okazji zachęcamy wszystkich do wypożyczeń książek na 
długie grudniowe wieczory. Mamy wiele  tytułów pełnych świątecznego ciepła, miłości i przyjaźni, 
choinek i gwiazdek, ale i nie tylko.... 

Zachęcamy do wypożyczania i życzymy wszystkim naszym czytelnikom Wesołych Świąt! 

Zdjęcia naszej bibliotecznej ekspozycji wykonała Karolina Zyra i Klaudia Hajski z klasy III BSN. 
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NARODOWY PROGRAM ROZWOJU 
CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021 - 2025 

Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim otrzymało wsparcie 
finansowe w wysokości 15000 zł. w ramach programu wieloletniego - "Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3 - Kierunek Interwencji 3.2". 

Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych, uzupełnienie lektur oraz 
nagród książkowych, które będą miały wpływ na rozwój czytelnictwa. 

W ramach realizacji programu zostaną przeprowadzone w szkole i  poszczególnych klasach 
 różnorodne działania mające na celu promowanie czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań 
młodzieży.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRONIKA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU  ŚLĄSKIM, ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

LAURATKI W POWIATOWYM KONKURSIE 
ARTYSTYCZNYM „BARWY JESIENI” 

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że nasze 
uczennice zajęły wysokie miejsca w Powiatowym 
Konkursie Artystycznym „Barwy Jesieni” 

Beata Szefer z klasy IVATE otrzymała I miejsce  
w kategorii plastycznej za pracę „Lisek”, Nikola Gawlik 
z klasy IIREKN zajęła III miejsce w kategorii plastycznej 
za pracę „Krajobraz jesieni”, a Patrycja Kulik  
z klasy IIIATE  otrzymała wyróżnienie w kategorii 
fotograficznej za pracę „Rubin wśród złota” 

Konkurs zorganizowany został pod patronatem 
Starosty Wodzisławskiego Pana Leszka Bizonia  
i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Wodzisławiu Śl. 

Konkurs od lat cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem, na tegoroczną IX edycję wpłynęło 
ponad 250 prac ze szkół średnich powiatu 
wodzisławskiego. 

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie 
wszystkim uczniom, którzy reprezentowali naszą 
szkołę, a Laureatkom gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów! 
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UCZENNICE WODZISŁAWSKIEGO 
EKONOMIKA LAUREATKAMI W KONKURSIE 

ZUS 
Oddział ZUS w Rybniku podał już wyniki etapu regionalnego konkursu pt. „Jak zachęcić babcię  
i dziadka do założenia konta w banku?” 

Była to inicjatywa, w ramach której uczniowie mieli się wykazać plastycznie i przygotować plakat lub 
komiks lub nagrać film z tematyki ubankowienia. Wszystko po to, aby pokazać w ciekawy sposób 
zalety posiadania konta w banku i przelewania emerytury na konto bankowe. 

W konkursie udział wzięło ponad 50 uczniów z regionu: od podstawówek po szkoły średnie.  
W kategorii szkół ponadpodstawowych uwagę komisji zwróciły m.in. prace uczniów Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. W etapie regionalnym dostrzeżone zostały prace  
w kategoriach: 

Film, autorki: Marta Styrnol, Weronika Nandzik, Julia Rduch (miejsce 1) 

Film, autorki: Dominika Pykało, Nikola Roszak (miejsce 2) 

Prezentacja, autorka: Oliwia Zmuda (miejsce 1) 

Komiks, autorki: Marta Wojciechowska, Tycjana Zawadzka (miejsce 4) 

Wymienione prace zostały zgłoszone do etapu ogólnopolskiego. Wyniki tej rywalizacji poznamy  
do 21 stycznia 2022 roku. Trzymamy kciuki Super dziewczyny! 
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EKONOMIK NA PROJEKCIE W SŁOWENII 
 

 

 

Kolejna kulinarna mobilność uczestników projektu Erasmus+ Kitchen Our Kingdom Cooking Our 
Passion (KOKCOP) rozpoczęta. 

Dziś spotykamy się w Valenje w Słowenii z naszymi partnerami projektowymi z Włoch, Słowenii, 
Turcji i z Rumunii. 

Przez 5 dni będziemy gotować i degustować narodowe dania Kuchni Słoweńskiej oraz typowej dla 
regionu Valenje. W programie również zajęcia kulturowo-integracyjne, zwiedzanie miasta i lokalnych 
zabytków. W ostatnim dniu zgodnie z założeniami projektu wycieczka kulturoznawcza. 

Pierwszego dnia przedstawiono założenia i cele mobilności C11 czyli szkoleń specjalistycznych dla 
kadry nauczycielskiej i mobilności C5 dla uczniów i opiekunów. Tradycyjnie prezentacje wyświetliły 
wszystkie szkoły partnerskie projektu. Nasz Ekonomik zaprezentowali nauczyciel gastronomii  
i zarazem koordynator projektu Krzysztof Zielonka i uczennica klasy czwartej Technikum żywienia  
i usług gastronomicznych Patrycja Niemczyk, którym towarzyszyli nauczyciele Ryszard Wolny i Jacek 
Sędek, nauczyciel gastronomii i hotelarstwa. Wręczyliśmy też gospodarzom drobne polskie słodkości  
i upominki promujące Śląsk, za które serdecznie dziękujemy Śląskiej Organizacji Turystycznej  
z Katowic. Wszyscy uczestnicy mobilności zostali poczęstowani polskimi czekoladkami, które zjedli ze 
smakiem, pomimo obfitości dań projektowych. 

Zajęcia w kuchni rozpoczęliśmy od tradycyjnej zupy – Rićet, czyli zupy jarzynowej z boczkiem i fasolą  
z dodatkiem kaszy, a następnie danie główne Divjaćinski Golaź – gulasz z jelenia z dodatkiem knedli 
bułczanych. Na zakończenie jako deser Prekmurska Gibanica – warstwowe ciasto z serem, makiem, 
jabłkami i warstwą orzechową. Wszystkie potrawy smakowały znakomicie. 

Po takich działaniach w szkolnej kuchni obowiązkowo spacer oraz wspinaczka i zwiedzanie lokalnego 
zamku z XIII wieku połączone z pokazem tańców w tradycyjnych strojach. 
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SŁOWEŃSKA KUCHNIA W PROJEKCIE 
ERASMUS+KOKCOP 

Zakończyliśmy kolejne dwie mobilności projektu Erasmus+ Kitchen Our Kingdom Cooking Our Passion 
(KOKCOP), które odbyły się w Valenje w Słowenii. 

W czasie 5-cio dniowych warsztatów uczennica naszego Ekonomika Patrycja Niemczyk wraz  
z nauczycielami Jackiem Sędkiem i Ryszardem Wolnym oraz koordynatorem projektu Krzysztofem 
Zielonką sporządzali zakąski, zupy, dania mięsne i rybne oraz ciasta charakterystyczne dla regionu 
Valenje i narodowej kuchni Słoweńskiej, były to: 

- Rićet – czyli gęsta zupa, danie jednogarnkowe z kaszą, fasola, kiełbasą, boczkiem i warzywami; 

- Divjaćinski Golaż – gulasz z dziczyzny, nasz był z jelenia; 

- Goveja Juha z Rezanci – bulion wołowy z makaronem i gotowanym mięsem; 

- Martinova Pojedina s Mlinci – „Uczta Świętego Marcina z kluskami” - faszerowana gęś lub kaczka 
faszerowana kasztanami i cebulą z czerwoną kapustą i domowym makaronem moczonym w bulionie, 

- Telećja Pećenka – pieczeń cielęca, 

- Prekmurski Bograć - bogracz z mięsa wołowego, cielęcego i jagnięcego z warzywami i ziemniakami; 

- Ribji Brodet z Blitvo In Krompirjem, czyli mieszanka pieczonych ryb (pstrąg, okoń morski, dorada, 
skorpena, leszcz) z brukwią i ziemniakami, 

- Struklji – kluski-pierogi z masą ziemniaczaną z cebula i boczkiem, 

- Ocvrta Piśćanćja Bedra s Prażenim Krompirjem, czyli smażone panierowane kawałki kurczaka  
z smażonymi ziemniakami; 

- Bakalca – tradycyjny słoweński gulasz jagnięcy z kluskami 

- Kobariśki Struklji – kluski-pierogi z nadzieniem orzechowym z palonym masłem i bułką tartą, 

- Ognjiśćna Potica – ciasto drożdżowe w formie okrągłej z nadzieniem serowo-jabłkowym; 

- Potica – rolada drożdżowa z masą makową ; 

- Prekmurska Gibanica – ciasto warstwowe z nadzieniem orzechowym, makowym, serowym, 
jabłkowym. 

Ponadto odbyliśmy specjalistyczne szkolenia z nowych trendów w kuchni prowadzone przez szefów 
kuchni z restauracji wyróżnionych w przewodniku Michelin, gdzie przygotowywaliśmy tradycyjne 
dania w nowoczesnej odsłonie: 

- kaczka sous-vide na domowych kluskach z musem morelowym na białym winie, z dodatkiem puree 
z czerwonej kapusty i sosu pieczeniowego; 

- pieczeń cielęca sous-vide w popiele z drzewa jabłkowego z puree z pasternaka, fondanta 
ziemniaczanego, z dodatkiem confitowanej skorzonery i bobu oraz sosu buerre blance; 

To nie koniec bogatego programu mobilności w Słowenii – swoich sił spróbowaliśmy w parzeniu kaw 
Latte Art oraz w sporządzaniu bezalkoholowych owocowo-leśnych drinków pod okiem młodych 
medalistów w tych dziedzinach sztuki kulinarnej. 

Warsztaty zakończyliśmy rozdaniem Certyfikatów Projektu przy udziale Pani Minister Edukacji  
i Sportu Słowenii, Pani Starosty oraz Pani Naczelnik Wydziału Oświaty Valenje i Dyrekcji Szkół. 
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Ostatni dzień zgodnie z założeniami projektu to wycieczka kulturoznawcza. Zwiedziliśmy miasto Celje 
i stolicę Lublane oraz jaskinię Postojnska wraz z podróżną podziemną kolejką. 

A jak było, zapraszamy do galerii i na szkolnego Facebooka oraz na stronę projektu www.kokcop.eu, 
gdzie możecie znaleźć przepisy na te dania i nie tylko w 7 językach oraz kulinarny słownik 
multimedialny. 
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LEKTURY ONLINE 
Serwis Lektury.gov.pl, to otwarty dostęp do cyfrowych zasobów edukacyjnych i kulturowych. Lektury 
można pobierać przez Internet i słuchać ich wersji audio lub czytać i słuchać w przeglądarkach. 

Publikacje zamieszczone w portalu Lektury.gov.pl są dostępne na różne urządzenia: laptopy, tablety, 
komputery, e-czytniki i smartfony. Pobieranie publikacji na urządzenia jest możliwe dzięki wyborowi 
wielu formatów jak: EPUB, MOBI, MP3 lub PDF. 

Ebooki i audiobooki pobierać można bez ograniczeń czasowych. 

Serwis ma przejrzystą stronę i prostą wyszukiwarkę, w której w momencie wpisania tytułu lub autora 
książki otrzymujemy wynik wyszukiwania. 

Po kliknięciu w wynik wyświetlone zostają informacje o lekturze: tytuł, autor, informacje o utworze, 
epoka, rodzaj, gatunek, główne wątki, bohaterowie, wybrane cytaty itp. 

Na tym etapie wybieramy, czy chcemy pobrać ebooka lub audiobooka, czy wolimy czytać lub słuchać 
w przeglądarce. 

Adres serwisu: https://lektury.gov.pl/ 

Serwis wolnelektury.pl, to otwarty dostęp do darmowych utworów, lektur i bogatej literatury.  
To projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska przy współpracy Biblioteki Narodowej. 
Serwis udostępnia w swoich zbiorach lektury szkolne, które są opracowane i udostępnione w wielu 
formatach tekstowych (PDF, TXT, EPUB, MOBI, FB2, DAISY) i audio MP3 wszystko na wolnej licencji. 

Wszystkie pliki zgodnie z prawem można bezpłatnie przeglądać online, ściągać na swój komputer,  
a także udostępniać innym. 

Wolne lektury to nie tylko lektury szkolne, ale również bogata baza literatury polskich i światowych 
autorów. 

Wolne lektury mają innowacyjną wyszukiwarkę, która daje możliwość przeszukania tekstów  
z zastosowaniem kryteriów takich jak: tytuł autor, epoka, rodzaj, gatunek literacki, motyw/temat 
literacki oraz cytat. 

Serwis stanowi również doskonałą bazę opracowań motywów literackich. 

Serwis umożliwia również założenie konta i wówczas można gromadzić lektury na wirtualnych 
półkach.  
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 
8 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem - Działajmy razem! Wydarzenie  
to powstało z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Organizatorem DBI w Polsce jest Polskie 
Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja 
Dajemy Dzieciom Siłę Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Tradycyjnie, jak co roku 
nasza szkoła włącza się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu i zorganizowała szereg działań 
promujących temat bezpieczeństwa online. 

Pani pedagog szkolny i pani psycholog zorganizowały zajęcia, na których uczniowie zobaczyli film pt.: 
"Na zawsze" i wzięli udział w dyskusji. 

Uczniowie z koła multimedialnego mieli możliwość uczestniczenia w kursie e-learningowym  
„W Sieci”. Natomiast w bibliotece szkolnej można obejrzeć wystawę, której celem jest dostarczenie 
wiedzy na temat zagrożeń w sieci oraz poznanie porad jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami 
związanymi z cyberprzemocą. 

Nauczyciele na zajęciach z informatyki oraz nauczyciele – bibliotekarze przeprowadzili quiz 
sprawdzający wiedzę uczniów z zakresu bezpieczeństwa w sieci. 
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EKONOMIK NA WARSZTATACH KUCHNI 
WŁOSKIEJ 

Uczniowie i nauczyciele Ekonomika rozpoczęli kolejną mobilność projektu Erasmus+ Kitchen Our 
Kingdom Cooking Our Passion (#KOKCOP). 

W pierwszym tygodniu marca spotykamy się w Genui we Włoszech z naszymi partnerami 
projektowymi z Francji, Słowenii, Rumunii, Włoch oraz online z Turcji. 

Przez 5 dni będziemy gotować i degustować narodowe dania Kuchni Włoskiej oraz typowej dla 
regionu Ligurii, Genua. W programie również zajęcia kulturowo-integracyjne, zwiedzanie miasta 
 i lokalnych zabytków. W ostatnim dniu zgodnie z założeniami projektu wycieczka kulturoznawcza. 

Pierwszego dnia przedstawiono założenia i cele mobilności szkoleń zawodowych dla kadry 
nauczycielskiej i dla uczniów. Tradycyjnie uczestnicy projektu zaprezentowali swoje miasta i kierunki 
kształcenia szkół. Tym razem nasz Ekonomik reprezentowali Pani Dyrektor ZSE Maria Lach wraz  
z nauczycielami Barbarą Waliczek i Krzysztofem Zielonką, zarazem koordynatorem projektu oraz 
uczennice Ewelina Dronszczyk z klasy 4TGP technik turysta oraz Julia Rzemieniak i Dominika Omyła  
z klasy 3TG technik żywienia i usług gastronomicznych. Wręczyliśmy też gospodarzom drobne polskie 
słodkości i upominki promujące Śląsk, za które serdecznie dziękujemy Śląskiej Organizacji 
Turystycznej z Katowic. Wszyscy uczestnicy mobilności zostali poczęstowani polskimi czekoladkami. 

Zapoznaliśmy się ze szkołą gospodarzy, a czasie pierwszych dwóch dni warsztatów kulinarnych 
sporządzaliśmy przystawki: 

- focaccia genueńska z cebulą, 

- piekliśmy ciabattę, 

- grissinni, 

- farinatę; 

oraz dania główne: 

- gnocchi z sosem pomidorowym z mozzarrellą i parmezanem, 

- trofie z Pesto – ręcznie robiony makaron z sosem Pesto i parmezanem. 

Nie mogło obyć się bez włoskich deserów – na stole pojawiła się wykonana przez nas Panna Cotta  
z sosem karmelowym i wykonane w szkole gellatto - lody waniliowe podane w koszyczku z ciasta 
cygaretowego. 

Wszystkie potrawy smakowały znakomicie. 

Po takich działaniach w szkolnej kuchni obowiązkowo spacer oraz zwiedzanie miasta i zabytków 
Genui, katedry, pałace i place rodzin szlacheckich, port, starówka. 
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WŁOSKIE SMAKI W PROJEKCIE EARSMUS+ 
KOKCOP 

Zakończyliśmy kolejne dwie mobilności projektu Erasmus+ Kitchen Our Kingdom Cooking Our Passion 
(#KOKCOP), które odbyły się w Genui we Włoszech. 

W czasie 5-cio dniowych warsztatów uczennice naszego Ekonomika, Technikum turystycznego 
Ewelina Dronszczyk oraz Technikum żywienia i usług gastronomicznych Dominika Omyła i Julia 
Rzemieniak, wraz z Dyrektorem ZSE Panią Marią Lach i nauczycielami Barbarą Waliczek oraz 
Krzysztofem Zielonką, koordynatorem projektu, sporządzali zakąski, zupy, dania mięsne  
i makaronowe, desery oraz ciasta charakterystyczne dla regionu Ligurii i narodowe potrawy kuchni 
włoskiej. Wśród nich znalazły się: 

- Farinata – rodzaj zapiekanki z mąki z ciecierzycy; 

- Tiramisu – słynny deser z mascarpone, biszkoptów i kawy; 

- Pizza genueńska; 

- Gellato Alla Crema – lody waniliowo-śmietankowe; 

- Focaccia genovese – z cebulą, naturalna z oliwą, z suszonymi pomidorami, z oliwkami; 

- Troffi – ręcznie robiony makaron z sosem Pesto i parmezanem; 

- Gnocchi – kluseczki ziemniaczane podane z sosem orzechowym i parmezanem; 

- Panna Cotta z sosem karmelowym i owocami; 

- Pansoti w sosie orzechowym – pierożki z serem w sosie z orzechów włoskich; 

- Pandolce – ciasto Bożonarodzeniowe, keks z orzechami i bakaliami; 

- Minestrone Alla Genovese – zupa jarzynowa minestrone w wersji Genueńskiej; 

- Ravioli z mięsem w sosie Bolognese; 

- Sacripantina – ciasto biszkoptowe z kremem i rumem w postaci półkuli; 

- ciabata – bułeczki drożdżowe; 

- grissini – paluchy z ciasta drożdżowego; 

- drobne ciasteczka. 

Po zajęciach każdego dnia odbywała się druga część programu projektu – zapoznanie z kulturą  
i zwyczajami danego regionu i państwa, zwiedzaliśmy zabytki Genui, Starówkę, dom Krzysztofa 
Kolumba, Aquarium morskie, port i urokliwe uliczki Genui. 

Warsztaty zakończyliśmy rozdaniem Certyfikatów Projektu KOKCOP przy udziale lokalnej prasy, gości, 
Dyrekcji Szkół i Naczelnika Wydziału Oświaty Genui. 

Ostatni dzień zgodnie z założeniami projektu to wycieczka kulturoznawcza. Pojechaliśmy pociągiem 
do Santa Margherita Ligure i dalej pieszo, zwiedzając zabytki wzdłuż uroczego wybrzeża Morza 
Śródziemnego, do Portofino. 

Teraz przed naszymi uczennicami i nauczycielami kolejne zadanie – przekazać zdobyte umiejętności  
i wiedzę na lekcjach w swoich klasach, zapewnie będzie smacznie. 

A jak było, zapraszamy do galerii i na szkolnego Facebooka oraz na stronę projektu www.kokcop.eu, 
gdzie możecie znaleźć przepisy na te dania i nie tylko, aż w 7 językach oraz kulinarny słownik 
multimedialny. 
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BYLIŚCIE W POKOJU ZAGADEK? 
15 marca uczniowie świętowali w szkole Dzień Liczby π. 

 - Pięcioosobowe grupy  z kilkunastu klas zmagały się z łamigłówkami i zagadkami podczas pobytu 
w Matematycznych Escape Roomach - tłumaczy nauczycielka matematyki. 

Konkurujące drużyny podczas zmagań musiały wykazać się spostrzegawczością, umiejętnością 
posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz sprytem podczas łamania kodów.- Wielu klasom 
udało się opuścić Escape Room w regulaminowym czasie - dodaje. Najszybciej opuściła Escape Room 
zdobywając tym samym pierwsze miejsce klasa 1TREN, jako drudzy wyszli reprezentanci  klasy 4TEH, 
trzecie miejsce zajęła drużyna klasy 3Aten. Zdobywcy pierwszego miejsca wywalczyli dla klasy 
dofinansowanie do wycieczki do Brennej. 

Klasa 4TEH wygrała wyjście do kręgielni Amadeus, a klasa 3aTEN poczęstuje się pizzą. 

Nagrody ufundowała Fundacja Szkolna Ekonomik oraz Rada Rodziców. 

Dziękujemy Sponsorom za ustanowienie nagród! 
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CZY ZNAJĄ SIĘ NA PODATKU OD WIEDZY? 
DWOJE UCZNIÓW W FINALE KONKURSU 

Wodzisławski Ekonomik po raz drugi bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach  
i po raz drugi ma finalistów. Ten prestiżowy Konkurs organizowany jest przez Krajową Izbę Doradców 
Podatkowych pod patronatem Ministerstwa Finansów. Uczniowie w XI edycji konkursu 11.03.2022 r. 
rozwiązali test sprawdzający wiedzę z podatków dochodowych PIT, CIT, VAT czy  podatku od 
nieruchomości.Tym razem dwójka naszych uczniów Julia Fajkis oraz Stanisław Bajer zostali finalistami 
konkursu. Warto dodać, że z województwa śląskiego finalistami zostało dziesięciu uczniów, z czego 
dwoje z wodzisławskiego Ekonomika.  

Finał odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. Trzymamy kciuki. 
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UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ 
EKONOMICZNYCH UCZESTNICZĄ W STAŻACH 

U PRACODAWCÓW 
W ramach europejskiego projektu - Innowacyjne Nauczanie Potrzebą Przyszłości kolejna grupa 
uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych ma okazję uczestniczyć w stażach u zaprzyjaźnionych  
pracodawców. 

Czterech uczniów technikum handlowego podnosi swoje umiejętności w placówkach Deichmanna, 
czterech innych z technikum żywienia i usług gastronomicznych podjęło staż w Gościńcu 
Wodzisławskim. 

Życzymy wszystkim wiele satysfakcji z podjętych działań. 
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NARODOWY PROGRAM ROZWOJU 
CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim otrzymała 
wsparcie finansowe w wysokości 5 000 zł. w ramach programu wieloletniego - ,,Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3 - Kierunek Interwencji 3.2". 

Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych, uzupełnienie lektur oraz 
nagród książkowych, które będą miały wpływ na rozwój czytelnictwa. W ramach realizacji programu 
zostaną przeprowadzone w szkole i  poszczególnych klasach  różnorodne działania mające na celu 
promowanie czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań młodzieży.  
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EKONOMIK ROZPOCZYNA MOBILNOŚĆ 
PROJEKTU KOKCOP WE FRANCJI 

 

Ostatnia już kulinarna mobilność uczestników projektu Erasmus+ Kitchen Our Kingdom Cooking Our 
Passion (KOKCOP) dla reprezentacji wodzisławskiego Ekonomika rozpoczęła się podróżą z Krakowa do 
Paryża i dalej pociągiem TGV do Bretanii. 

Dziś spotykamy się w Lycée La Closerie - professionnel hôtelier school w Saint-Quay-Portrieux we 
Francji z naszymi partnerami projektowymi z Włoch, Słowenii, Turcji i z Rumunii oraz oczywiście 
gospodarzami mobilności. 

Przez 5 dni będziemy gotować i degustować narodowe dania Kuchni Francuskiej oraz typowej dla 
Bretanii. W programie również zajęcia kulturowo-integracyjne, zwiedzanie miasta i lokalnych 
zabytków. W ostatnim dniu zgodnie z założeniami projektu wycieczka kulturoznawcza. 

Pierwszego dnia przedstawiono założenia i cele mobilności czyli szkoleń specjalistycznych dla kadry 
nauczycielskiej oraz szkoleń gastronomicznych dla młodzieży i ich opiekunów. Tradycyjnie 
zaprezentowali się wszyscy uczestnicy warsztatów promując swoje miasta i szkoły partnerskie 
projektu. Nasz Ekonomik zaprezentowali nauczyciel gastronomii i zarazem koordynator projektu 
Krzysztof Zielonka i uczniowie klasy 3 technikum żywienia i usług gastronomicznych Viktoria Świtała  
i Szymon Juszczyk, którym towarzyszyli nauczycielka gastronomii Judyta Lamża i anglistka Iwona 
Cesarz. Jak na każdym spotkaniu zgodnie z polskim zwyczajem wręczyliśmy gospodarzom tradycyjne 
słodkości i upominki promujące Śląsk, przy wsparciu Śląskiej Organizacji Turystycznej z Katowic. 
Wszyscy uczestnicy mobilności zostali również obdarowani polskimi czekoladkami i krówkami, które 
zawsze cieszą się dużą popularnością, nie tylko wśród młodzieży. 

Zajęcia w kuchni rozpoczęliśmy od tradycyjnych Crepes i Galetters, czyli naleśników w słodkim  
i słonym wydaniu, charakterystycznych dla regionu Bretanii naleśników z mąki gryczanej z jajkiem, 
szynką i serem oraz dodatkami duszonych warzyw. Drugi dzień upłynął pod znakiem skorupiaków  
z pobliskiej zatoki – mozolnie gotowaliśmy Crustacean Bisque – zupę z ryb i okolicznych skorupiaków. 
Na naszym stanowisku pracy pojawiły się krewetki, langustynki, krab pająk, krab aksamitny, homar 
oraz liczne warzywa, a także koniak i szampan. Wszystkie potrawy smakowały znakomicie. 

Po takich działaniach w szkolnej kuchni każdego dnia obowiązkowo spacer , zwiedziliśmy miasteczko, 
port i okoliczną plażę z pięknymi widokami. 
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WIRTUALNE WYKŁADY DLA UCZNIÓW 
W dniu 29 marca uczniowie technikum handlowego brali udział w Wirtualnym Festiwalu 
Umiejętności Zawodowych. Dzięki uprzejmości Akademii Umiejętności Eurocash uczestnicy poznali 
wiele ciekawych zagadnień powiązanych tematycznie z ich kierunkiem kształcenia. Wirtualne 
wykłady oraz interesujące zagadnienia na nich poruszane okazały trafionym pomysłem na 
poszerzenie horyzontów. Kolejna edycja w listopadzie - czekamy z niecierpliwością.  

 

 

 

A CO POWIECIE NA PIĄTEK BEZ PLECAKA? 
Wasze koleżanki i koledzy z Samorządu Uczniowskiego proponują Wam nie lada wyzwanie już w ten 
piątek (01.04) postawcie na pomysłowość i oryginalność i zastąpcie plecak czymś absolutnie 
zaskakującym. 

- Prosimy, aby rzeczy, w których przyniesiecie książki i zeszyty były adekwatne do statutu naszej szkoły 
i były bezpieczne dla Was i otoczenia - przekazują przedstawiciele SU. 

I jeszcze: osoby, które tego dnia zrezygnują z plecaka, będą zwolnione z odpytywania podczas lekcji. 
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KLASA 3 TECHNIK EKONOMISTA  
ORAZ 2 TECHNIK RACHUNKOWOŚCI WZIĘŁY 

UDZIAŁ W SZKOLENIU 
Uczniowie klas 3 ATE technik ekonomista oraz  2 RHN technik rachunkowości brali udział w szkoleniu 
dotyczącym zmian w przepisach po wejściu w życie Polskiego Ładu. Szkolenie poprowadziła Pani 
Justyna Marszałek-Świtlik z rybnickiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Prowadząca w prosty i przystępny sposób przedstawiła zmiany w obszarze ubezpieczeń społecznych. 
A zmian jest naprawdę sporo. Nasi uczniowie po szkoleniach z ekspertami są jak zwykle świetnymi 
fachowcami. 

Dziękujemy! 
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Z SERCEM NA DŁONI DLA MAŁEGO MIKOŁAJA 
Wiecie jak gra się z serca? Robi się to wyjątkowo, z przejęciem, zaangażowaniem i wzruszeniem. 
Tak dziś było w wodzisławskim Ekonomiku. Uczniowie i nauczyciele swoimi talentami, dobrym 
sercem i hojnością wsparli małego Mikołaja Kubalę. 

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych  Wodzisławiu Śląskim zagrali dziś dla małego Mikołaja 
Kubali, który zmaga się z ciężką chorobą. Jego rodzice, a nasi absolwenci Małgosia i Marcin, zbierają 
pieniądze na najdroższy lek świata, naprawdę najdroższy! Potrzeba ponad 9 milionów złotych. 

- Już od dwunastu lat organizujemy koncerty charytatywne. Ekonomik jest zawsze tam, gdzie 
potrzebna jest pomoc, uważność i serce. Nie inaczej jest i tym razem, choć sytuacja jest wyjątkowa - 
rodzice Mikołaja to nasi absolwenci. To mobilizuje w dwójnasób - powiedziała Maria Lach, dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych. 

Gościem specjalnym, który skradł nasze serca, był sami Mikołaj z mamą.  

- To bardzo wzruszające. Patrzymy w twarzyczkę tego dziecka i chcemy pomagać, będziemy grać  
i zbierać pieniądze dla tego malucha - powiedzieli nam uczniowie. 

Na scenie pojawili się soliści, formacje taneczne, wszyscy ci, którzy chcieli podzielić się swoim 
talentem z małym Mikołajem. 

My przypominamy link do zrzutki, tu możecie wspomóc tego małego wojownika: 

https://www.siepomaga.pl/miki-sma 

Nie mogliśmy zapomnieć również o wszystkich tych, którzy codziennie stają w obliczu wojny: 

- Jesteśmy z Wami, rozumiejąc ogrom tragedii, jaki spotyka naszych ukraińskich sąsiadów  
i przypominamy za noblistką Olgą Tokarczuk: atak na wolną Ukrainę jest atakiem na Europę - dodała 
Maria Lach. 

Dzisiejszy koncert był również okazją do uroczystego przekazania do użytku szkolnego nowo 
wyremontowanych przestrzeni szkoły. To tam młodzież może się uczyć i realizować sportowo  
w nowej sali fitness. Dzięki staraniom władz powiatowych wyremontowane zostało przyziemie 
szkoły, gdzie utworzono szatnie uczniowskie.  

- Cieszę się, że mogę przekazać tak wyremontowaną przestrzeń uczniom i nauczycielom szkoły. Mam 
nadzieję, że przyniesie ona Wam wiele radości - powiedział podczas uroczystości Leszek Bizoń, 
Starosta Powiatu Wodzisławskiego.  

Koncert swoją obecnością zaszczycili: członkowie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego ze starostą 
Leszkiem Bizoniem na czele, wykonawcy odpowiedzialni za remont, Przewodnicząca Rady Rodziców 
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. 
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FRANCUSKIE PRZYSMAKI W PROJEKCIE 
ERASMUS+KOKCOP 

Zakończyliśmy ostatnie dwie mobilności projektu Erasmus+ Kitchen Our Kingdom Cooking Our 
Passion (KOKCOP), które odbyły się w Lycée La Closerie - professionnel hôtelier school w Saint-Quay-
Portrieux we Francji z naszymi partnerami projektowymi z Włoch, Słowenii, Turcji i z Rumunii oraz 
oczywiście z gospodarzami mobilności. 

Przez 5 dni zespół Wodzisławskiego Ekonomika sporządzał i degustował narodowe dania Kuchni 
Francuskiej oraz typowej dla Bretanii. W programie nie zabrakło zajęć integracyjnych, językowych  
i kulturalno-krajoznawczych. 

Nasz Ekonomik zaprezentowali nauczyciel gastronomii i zarazem koordynator projektu Krzysztof 
Zielonka , nauczycielka gastronomii Judyta Lamża i anglistka Iwona Cesarz. Także uczniowie klasy 3 
technikum żywienia i usług gastronomicznych Viktoria Świtała i Szymon Juszczyk. Dania, których 
uczyliśmy się sporządzać to: 

- Crepes suzette - czyli flambirowane naleśniki z pomarańczami na specjalnych naleśnikarkach; 

- Galetters, naleśniki w słodkim i słonym wydaniu, charakterystycznych dla regionu Bretanii 
naleśników z mąki gryczanej z jajkiem, szynką i serem oraz dodatkami duszonych warzyw; 

- Crustacean Bisque – zupę z ryb i okolicznych skorupiaków (krewetek, krabów pajęczych, krabów 
aksamitnych zwanych diabelskimi, langustynek) z dodatkiem koniaki, wina i szampana; 

- Sola w w cieście francuskim sosie Beurre Blanc muszlowo-szafranowym z palonym masłem; 

- tradycyjny Fricasse z kurczaka w białym sosie z ziemniakami gratin; 

- tarta z gruszkami z kremem migdałowym; 

- ryż a’la Imperial z musem owocowym. 

Po takich działaniach w szkolnej kuchni każdego dnia obowiązkowo spacer, zwiedziliśmy miasteczko, 
zatokę, port i okoliczną plażę z pięknymi widokami. 

Warsztaty zakończyliśmy rozdaniem Certyfikatów Projektu przy udziale Generalnego Inspektora 
Oświaty, Naczelnika Wydziału Oświaty, Dyrekcji Szkoły i mediów. 

Ostatni dzień zgodnie z założeniami projektu to wycieczka kulturoznawcza. Zwiedziliśmy Mont-Saint-
Michel, Sanit-Malo, a w drodze mieliśmy okazję do krótkiego spaceru i zrobienia zdjęć 
najważniejszych atrakcji turystycznych Paryża – Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Sekwanę, Luwr, Aleję 
Champs-Elysees, Plac Zgody, Plac De Gaullea, wzgórze Montmartre z bazyliką Sacre-Coeur. 

A jak było, zapraszamy do galerii i na szkolnego Facebooka oraz na stronę projektu www.kokcop.eu, 
gdzie możecie znaleźć przepisy na te dania i nie tylko w 7 językach oraz kulinarny słownik 
multimedialny. 
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PIERWSZOKLASIŚCI PIERWSZORZĘDNIE BIJĄ 
PIANĘ 

Pierwszy raz w naszej szkole dla integracji klas pierwszych odbył się turniej sprawności wszelakich: 
„Rabbit”.  

- Celem zabawy było połączenie symboli wiosny i Świąt. Zaproponowaliśmy siedem konkurencji w tym 
również te sprawnościowe, które pomogły młodzieży sprawnie się komunikować, rywalizować,  
ale przede wszystkim dobrze bawić - mówi jedna z organizatorek, nauczycielka Ewa Grzenia. 

Kluczowymi konkurencjami były uwaga…ubijanie piany i  spacer po wybiegu dla modelek i modeli.  

Bawiliśmy się przednio, o skutecznej komunikacji nauczyliśmy się naprawdę wiele i czekamy na 
jeszcze! 
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CO MAJĄ ZE SOBĄ WSPÓLNEGO EKONOMIA, 
RACHUNKOWOŚĆ I GASTRONOMIA? 

Wiele! 

Nasi kreatywni uczniowie z technika ekonomisty, technika rachunkowości i technika żywienia i usług 
gastronomicznych wzięli udział w I konkursie EkonoGastro. Wszyscy świetnie się bawili, wykazali się 
widzą i pomysłowością. Uczniowie zmagali się z testem ekonomiczno-gastronomicznym oraz  
z zadaniem praktycznym. 

Zwyciężył zespół z klasy 2ATEN, a kolejne miejsca na podium zajęły drużyny z klas: 3TG i 1ATERAN. 
Gratulacje! 

Dziękujemy naszej zaprzyjaźnionej firmie PRYMAT SA za wspaniałe nagrody dla uczestników. 

Tylko u nas możesz połączyć zamiłowanie do rachunkowości z pasją gastronomiczną. Spróbujesz? 
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EKONOMIK KSZTAŁCI MISTRZÓW 
RACHUNKOWOŚCI 

Z ogromną radością informujemy, że w „Konkursie z zakresu rachunkowości i podatków” uczniowie 
klas 4 naszej szkoły zajęli pierwsze, drugie i czwarte miejsce. 

Gratulujemy Kamilowi i Natalii miejsc na podium oraz Laurze i Szymonowi bardzo wysokich wyników. 

Główną nagrodą w konkursie był bezpłatny udział w Kursie dla kandydatów na specjalistę  
ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego). 

Uczniowie  Jastrzębia, Raciborza, Żor, Rybnika Wodzisławia zmierzyli się z ambitnym zestawem 
zadań. Patronat merytoryczny nad konkursem objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Fila w Rybniku. 

- Znajomość rachunkowości, procesów finansowych, przepisów podatkowych, kadrowych, jest 
aktualnie bardzo ceniona na rynku pracy - mówi jedna z nauczycielek opiekujących się uczniami 
podczas konkursu. 

Wszystkim, którzy rozważają karierę w księgowości, polecamy nasze kierunki: technik ekonomista  
i technik rachunkowości. Absolwentom proponujemy rozważyć kierunki rachunkowo – finansowe. 

Dla zainteresowanych zamieszczamy linki dotyczące uczelni, która gościła naszych uczniów na 
konkursie. 

 Film o rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: 
https://www.youtube.com/watch?v=16aLg82BM5o 

 Film o kierunku studiów Finanse i Rachunkowość: 
https://drive.google.com/file/d/1ilziSdVY1Jcp2Q9QbUbVhAhR3InzHDPf/view?usp=sharin 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ilziSdVY1Jcp2Q9QbUbVhAhR3InzHDPf/view?usp=sharin
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MAJ, BZY I WY, ABSOLWENCI EKONOMIKA 
2022 

Jeszcze w piątek żegnaliśmy się wzruszeni i zaskoczeni, że to już. Na uroczystej akademii poświęconej 
zakończeniu nauki przez uczniów klas czwartych towarzyszyli nam przedstawiciele władz Starostwa 
Powiatowego, Wasi rodzice, nauczyciele.  

 To już. Żegnamy się w poczuciu spełnienia i dobrze wykonanej pracy - powiedziała dyrektor 
szkoły Maria Lach. 

Piątkowa akademia była okazją do przywołania najważniejszych chwil z ostatnich czterech lat: 

 Nie były to lata łatwe, ale sprostaliście postawionym Wam wyzwaniom - dodała pani 
dyrektor. 

Z zadumą i refleksją przywołaliśmy również bieżące wydarzenia, które pozornie tylko dalekie, na 
Ukrainie, każdego dnia dotykają nas samych. Chwilą ciszy oddaliśmy również hołd tym, którzy stracili 
swoje życie na KWK Pniówek i KWK Zofiówka - to ostatnia lekcja, którą mogliśmy dać naszym 
absolwentom, bo przecież, jak powiedziała jedna z nauczycielek: 

 W ostatecznym rozrachunku liczy się tylko człowiek! 

Dziś wielu z Was stoi w obliczu kolejnego wyzwania: matury. W tych zmaganiach życzymy Wam 
wszelkiego powodzenia. 

Dziękujemy za te cztery lata wspólnej przygody, za relacje, za życzliwość, czujność na emocje, 
gotowość do współdziałania. Bądźcie szczęśliwi. 
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ARDMORE – KLIFY W POŁUDNIOWEJ 
IRLANDII ORAZ GOAT ISLAND (KOZIA WYSPA) 
 

Po drugim tygodniu odbywania stażu wreszcie nadszedł upragniony weekend a wraz z nim – relaks. 
Nasz irlandzki opiekun i przewodnik Eamon specjalnie dla nas zamówił przepiękną pogodę – co nie 
zawsze udaje się w Irlandii – udało mu się to doskonale!!! 

  

Irlandia to kraj otoczony klifami. To właśnie klify są kolejnym, wielkim symbolem Irlandii. Wierzcie 
nam – warto je zobaczyć. Ich widok zapiera dech w piersiach, wywołując efekt WOW. Są zbyt 
fascynujące, żeby będąc w Irlandii, pominąć je. Stąd też nasza dzisiejsza wycieczka…. Wędrówkę 
rozpoczęliśmy w Ardmore – miejscowości uważanej za najstarszy ośrodek chrześcijański w Irlandii.  
Po przejściu trasy wzdłuż klifów dotarliśmy do przepięknej plaży, ukrytej wśród skał. Taka mała 
„enklawka klifowo-plażowa” to Goat Island – cudne i urokliwe miejsce. 

Zobaczcie sami – chociaż wiemy, że zdjęcia nie oddadzą klimatu i urody tej plaży … 

  

Było naprawdę zjawiskowo … 
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II MIEJSCE DLA ZUZI KNECHT Z KLASY I TRE  
W X EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU 

POETYCKIEGO „DAJ MI SŁOWO” 
Konkurs „daj mi Słowo” jest adresowany do młodych poetów z Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego. W tegorocznej X edycji Jury Konkursu przyznało II miejsce Zuzi Knecht za 
utwór „Nadzieja”, uzasadniając swój wybór następująco: 

„Krótka, a jakże treściwa refleksja na temat jednej z trzech naczelnych wartości, jaką jest nadzieja. 
Autorka swój liryk pieczętuje zaskakującą puentą, że to człowiek jest metaforą nadziei”. 

Oprócz Zuzanny w konkursie udział wzięły również Maria Opalkowska i Natalia Matus z klasy I TRE 
oraz Nikola Gawlik z klasy II TRE, które otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

Wszystkim uczestniczkom konkursu serdecznie dziękujemy za udział, a laureatce gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów! 
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EKONOMIK ON TRIP TO DUBLIN 
Kolejny dzień wolny - wycieczka do stolicy Irlandii. 

Dublin powitał nas piękna pogodą. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od spaceru wzdłuż rzeki Liffey, gdzie 
najpierw zobaczyliśmy pomnik ofiar Wielkiego Głodu, statek Jeanie Johnson oraz most Samuela 
Becketta w kształcie harfy. Następnie udaliśmy się do Irlandzkiej Galerii Narodowej,Trinity College  
i na zamek. Zwiedziliśmy również Katedrę św.Patryka i Kościół Chrystusowy. Spacerowaliśmy 
malowniczym uliczkami Dublina m.in słynną Temple Bar, a pamiątki kupiliśmy na O' Connell Street, 
gdzie króluje nad miastem 120 metrowa iglica The Spire.  
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PIEROGOWE SZALEŃSTWO W EKONOMIKU 
Wczoraj w pracowni gastronomicznej odbył się szkolny konkurs gastronomiczny 
„Pierogowe szaleństwo”. Jego celem było rozbudzenie pomysłowości i inicjatywy gastronomów, 
wymiana doświadczeń zawodowych, integracja młodzieży, doskonalenie umiejętności zawodowych  
i kształtowanie umiejętności pracy w zespole wśród młodych adeptów sztuki gastronomicznej.  

Pracujący w parach uczniowie mieli za zadanie przygotowanie w czasie 90 minut dwóch porcji 
pierogów na słono. 

Jak zwykle nasi kreatywni gastronomowie nas nie zawiedli, Dania były profesjonalnie przygotowane, 
smaczne i  pomysłowe - podkreśliła nauczycielka przedmiotów zawodowych i organizatorka konkursu 
Judyta Lamża. 

I miejsce zajęli Milena Salawa i Magdalena Polok z kl. IITGN, II miejsce Viktoria Świtała i Krystian 
Kozioł  z kl. IIITG, a III Witold Musioł i Julia Młynarska z kl. ITGN.  

Ponadto jury pod przewodnictwem pani Elżbiety Kaczmarek-Wija przyznało wyróżnienie dla Laury 
Kristof i Mateusza Prudel z kl. IIITGN. 

W konkursie udział wzięli również uczniowie klasy ITGN: Magdalena Grzegorczyk i Marta Dąbrowska, 
Wiktoria Gawliczek i Natalia Kozider, Paulina Rymer i Wiktoria Podeszwa. Z klasy IITGN w gotowaniu 
brali udział :Wiktoria Błatoń i Laura Staniczek, Julia Marcinek i Wiktoria Firut, Karolina Lazar  
i Weronika Kowalik.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody z rąk pani dyrektor Marii Lach.  

Już dziś zapraszamy na następne konkursy gastronomiczne - dodaje Judyta Lamża. 
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EKONOMIK PODPISAŁ UMOWĘ  
Z PRESTIŻOWĄ IZBĄ DORADCÓW 

PODATKOWYCH 
Dyrektor wodzisławskiego Ekonomika Maria Lach podpisała umowę Krajową Izbą Doradców 
Podatkowych. 

Porozumienie to zakłada organizację warsztatów, ćwiczeń, konkursów i innych działań z zakresu  
z podatków. 

- Dzięki współpracy z wieloma instytucjami, a teraz również z Krajową Izbą Doradców Podatkowych, 
zyskujemy ogromne wsparcie zewnętrzne w kształceniu młodych ekonomistów, którzy w przyszłości 
mają stanowić filar życia gospodarczo-instytucjonalnego regionu. Jestem ogromnie wdzięczna za 
podjęcie takiej inicjatywy i czekam na jej efekty - podkreśla Maria Lach. 
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KRAKÓW ZNANY I POZNANY 

Uczniowie i nauczyciele zwiedzili Kopiec Kościuszki, historyczną zabudowę miasta: Wawel  
i Sukiennice. 

Grupa turystów dodatkowo odwiedziła lotnisko w Balicach, gdzie zapoznali się m.in.z procedurą 
odprawy a hotelarze. odwiedzili też hotel Hilton. 

Wycieczka odbyła się w ramach programu Poznaj Polskę.  
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MŁODZI RADZĄ: LOGIKA NAKAZUJE IŚĆ 
DO EKONOMIKA 

Kadry, płace podatki i inne ciekawe tematy były przedmiotem powtórkowej lekcji w Dzień Dziecka. 

Młodzi technicy ekonomiści oprócz gruntownej powtórki materiału mieli możliwość wygrania fajnych 
nagród. Tym razem to coś na ząb od niezawodnego AgroWodzisław..Dodatkowo młodzież mogła 
pochwalić się talentem poetyckim, gdyż mieli dokończyć zdanie, za co lubią Ekonomik. Drużyna  
w składzie Karolina Nogły, Oliwia Krótki i Natalia Szypuła nie tylko była najlepsza i najszybsza  
z powtórek, ale ułożyła zabawny wierszyk: 

Gdy kończysz już 8 klasę 

Proponuję Wam jedną trasę 

Gdyż jedna jest dla młodych w życiu logika 

Pójść do wodzisławskiego Ekonomika 

Nie ma lepszej szkoły we wszechświecie 

Jak nie spionujecie to się nie dowiecie! 

Chcesz mieć dyplom dobrego technika 

Odwiedź mury Ekonomika. 

 

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO FOX 2022 

Oto wyniki konkursu: 

 EMILIA WITKOWSKA - wynik: 83.75 (55.83%) - kategoria: Lions 

 DARIA GRZELAK - wynik: 80 (53.33%) - kategoria: Eagles 

 AGATA BREJZA - wynik: 73.75 (49.17%) - kategoria: Eagles 

 WIKTORIA MAZUREK - wynik: 67.5 (45.00%) - kategoria: Eagles 

 PAULINA WIECZOREK - wynik: 53.75 (35.83%) - kategoria: Eagles 

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 
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KOLEJNY FESTIWAL AKADEMICKI ZA NAMI 
W wodzisławskim Ekonomiku uczniowie uczestniczyli w kolejnej już edycji Festiwalu Akademickiego.  

- Ideą przedsięwzięcia jest spotkanie się w jednym miejscu i w jednym czasie uczniów i pracowników 
naukowych uczelni. Nasi uczniowie mogli uczestniczyć w wielu atrakcyjnych i interesujących 
wykładach, ćwiczeniach i eksperymentach - podkreśla Maria Lach, dyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomicznych. 

Tematyka zajęć była bardzo różnorodna. Od zajęć z ekonomii, giełdy, zarządzanie zapasami, po 
wykłady z dziedziny, fizyki, chemii, bezpieczeństwa wewnętrznego, eksperymenty związane z energią, 
drukarką 3D czy kreatywne warsztaty z tworzenia Foto-Budki. Dodatkowo uczniowie mogli zapoznać 
się z ofertą uczelni, a nauczyciele z ofertą studiów podyplomowych na specjalnie dedykowanych 
stanowiskach. Działa się naprawdę dużo! 

Organizowane wydarzenie stworzyło uczniom Ekonomika, możliwości kontaktu ze środowiskiem 
uniwersyteckim, pozwoliło na udział w wybranych wykładach, zajęciach, warsztatach i laboratoriach 
prowadzonych na terenie szkoły.  Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się z działalnością 
kół naukowych i organizacji studenckich. Na tej podstawie mogą zaplanować swoją przyszłą ścieżkę 
edukacyjną, rozwijać pasje, zainteresowania, rozszerzać horyzonty myślowe. W Festiwalu udział 
wzięło dziesięć uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Politechnika 
Śląska, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Uniwersytet Opolski, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Wyższa Szkoła 
Techniczna w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa z Chorzowa oraz Akademia Humanistyczno-
Ekonomiczna w Łodzi Filia w Wodzisławiu Śląskim.  
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ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ERASMUS+ 
KOKCOP W EKONOMIKU 

W dniach od 5 do 8 czerwca 2022 roku odbyła się ostatnia wizyta zagranicznych partnerów z projektu 
Erasmus+ Kitchen Our Kingdom Cooking Our Passion (KOKCOP) w Wodzisławskim Ekonomiku. Miło 
było spotkać się znowu z koordynatorami i nauczycielami z Włoch, Słowenii, Francji, Rumunii i Turcji. 

Celem tego działania była wspólna Międzynarodowa Konferencja podsumowująca projekty 
Erasmus+, w tym Projekt KOKCOP, prezentująca jego rezultaty i mobilności. W konferencji udział 
wzięli zagraniczni partnerzy, koordynatorzy projektu i nauczyciele, Pani Kornelia Newy vice-starosta 
powiatu Wodzisławskiego, Naczelnik Wydziału Edukacji, uczniowie naszego Ekonomika, wszyscy 
uczestnicy poszczególnych mobilności, czyli uczniowie i nauczyciele biorący udział w zagranicznych 
wyjazdach szkoleniowych projektu. Również gościliśmy profesorów i wykładowców okolicznych 
uczelni biorących w tym czasie udział w Festiwalu Akademickim. 

Część konferencji poświęconą projektowi KOKCOP poprowadził koordynator główny projektu, 
nauczyciel gastronomii Ekonomika Krzysztof Zielonka. 

Podsumowując działania projektowe, w ciągu 3 lat odbyło się 75 mobilności nauczycielskich i 50 
mobilności uczniowskich, w czasie których poznaliśmy tajniki kuchni narodowych i regionalnych. Były 
to kuchnia Polska i Śląska, Turecka i Anatolijska, Rumuńska i regionu Galatii, Słoweńska i regionu 
Valenje, Włoska i Liguryjska, Francuska i Bretońska. Na ten cel pozyskano ponad 187,5 tyś euro. 

W czasie konferencji przedstawiono cele i założenia projektu, zaprezentowano wypracowane 
rezultaty, min: 

- stronę internetową projektu w 7 językach www.kokcop.eu, 

- multimedialny słownik zawodowy gastronomiczny w 7 językach 
https://www.kokcop.eu/index.php/pl/slownik/w-kuchni, 

- receptury potraw narodowych i regionalnych w 7 językach 
https://www.kokcop.eu/index.php/pl/dania, 

- galeria zdjęć projektowych, 

- facebook projektu z aktualnymi wydarzeniami i zdjęciami 
https://www.facebook.com/ErasmusKOKCOP, 

- filmy instruktarzowe ze sporządzania wybranych potraw, nakręcone przez uczniów i nauczycieli ze 
szkół partnerskich, 

- filmy z odbytych mobilności, 

- książka kucharska w wersji drukowanej i elektronicznej w 7 językach z wybranymi potrawami 
sporządzanymi w czasie mobilności, 

- sprawozdania i zdjęcia z przeprowadzonych przez uczestników projektu lekcji gastronomii w swoich 
macierzystych szkołach po każdej wizycie zagranicznej. 

W czasie konferencji koordynatorzy podzielili się nowymi doświadczeniami i wrażeniami z kolejnych 
mobilności. Zaprezentowano też relację zdjęciową z każdej mobilności, co było miłą chwilą 
wspomnień. 

W następnych dniach odbyły się warsztaty koordynatorów przygotowujące dokumentację 
projektową i rezultaty do złożenia raportu końcowego. 

http://www.kokcop.eu/
https://www.kokcop.eu/index.php/pl/slownik/w-kuchni
https://www.kokcop.eu/index.php/pl/dania
https://www.facebook.com/ErasmusKOKCOP
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Pobyt zakończyliśmy wycieczką do Kopalni Guido i Cieszyna, gdzie nasi zagraniczni goście bliżej 
poznali kulturę naszego regionu i mogli skosztować dania kuchni Śląska Cieszyńskiego. 
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Z ŻYCZENIAMI DO OPOLA 
Pani dyrektor Maria Lach gościła na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Okazja ku 
temu była nader wyjątkowa: to trzydziestolecie istnienia Wydziału. Sto lat! Z jego Dziekanem 
doktorem Bartoszem Chorkowym rozmawiała jednak przede wszystkim o przyszłości. A co w niej? 
Nowe perspektywy, nowe projekty i nowe pomysły na intensywną współpracę Ekonomika z opolską 
uczelnią. Technik ekonomista i technik rachunkowości zyskuje silnego sojusznika w kształceniu 
zawodowym. Nic tylko korzystać, do czego ogromnie zachęcamy! 
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 
Za nami już kolejny rok szkolny. Pełen wyzwań, trudnych decyzji i przeszkód. Jednocześnie był to czas 
budowania relacji i wyborów koleżeńskich, a przecież to najważniejsze: odwaga, uczciwość  
i autentyczność w relacji! Tego uczyliśmy się w mijającym roku szkolnym. 

W piątek pożegnaliśmy również absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy z wiedzą, 
umiejętnościami i entuzjazmem poszli w świat dorosłych wyborów i odpowiedzialności za własne 
losy. Wzruszeniom nie było końca! 

Życzymy wspaniałego, bezpiecznego i wyjątkowego czasu! 
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