
EKONOMIK

Szanowni Kandydaci! 

Kolejny numer naszej gazety skierowany do Was to praca Wa-
szych starszych kolegów, którzy wybrali opolski Ekonomik 

i  teraz mogą wykazać się umiejętnościami redakcyjnymi, foto-
graficznymi, graficznymi, poligraficznymi oraz w  dziedzinie re-
klamy. 

Wybór szkoły średniej nie jest łatwy, ponieważ staje się pod-
stawą kształtowania przyszłości. Powinno więc paść pytanie: 
czy nie byłoby dobrze zagwarantować sobie dobrego zawodu już 
na tym etapie. Nasi absolwenci w dużej większości kontynuują 
naukę na studiach wyższych, ale w tym samym czasie podejmu-
ją pracę i to dzięki dyplomowi technika. 

Dlaczego warto z opolskim Ekonomikiem podążyć we właści-
wym kierunku? Częściowo odpowiedzą na to artykuły, a najwię-
cej do powiedzenia mają na pewno nasi uczniowie oraz absol-
wenci. 

Niezaprzeczalnie trzeba się uczyć, ale niekoniecznie musi to 
być uciążliwe. Wielu z naszych nauczycieli z pasją prowadzi za-
jęcia, łączy teorię z praktyką, organizuje wiele wyjść przedmio-
towych, a także stwarza przyjazną, pełną zrozumienia atmosfe-
rę. Nie zawsze jest łatwo. I tak właśnie jest w życiu. Aby osiągnąć 
sukces, należy czasami ponieść porażkę, uczyć się na błędach 
i szukać mentorów, a w naszej szkole jest ich wielu.

Dzięki zaangażowaniu grona pedagogicznego, ale i uczniów, 
pogłębiamy wiedzę także w sposób pozaformalny. Uczymy pracy 

w grupie, komunikacji, rozwiązywania problemów, podejmowa-
nia decyzji i artystycznej wrażliwości na wielu zajęciach, także 
pozalekcyjnych, lub w  czasie wyjazdów, akcji wolontariackich, 
działań chóru, maratonów czy nawet w czasie organizowanych 
dla Was Dni Otwartych, na które zapraszamy 21.03.2019 r. 

Z satysfakcją widzę, że wielu uczniów cieszą wysokie wyniki 
uzyskiwane przez naszą szkołę, bowiem lepiej uczyć się na po-
ziomie swoich najwyższych potencjalnych możliwości. Przyszły 
pracodawca zawsze wybiera osobę najbardziej kompetentną,  
która potrafi udowodnić praktycznie swoją 
wiedzę oraz umiejętności. 

Dołączenie do naszego grona to przy-
goda na najwyższych obrotach, zmierzamy 
w  naszej kampanii reklamowej do gwiazd, 
bo liczą się dla nas nie tylko plan, ale i wi-
zja, marzenia. Zapraszam do zapozna-
nia się nie tylko z artykułami, ale i do 
zajrzenia na Facebooka i do rozmów 
z nami – nauczycielami, uczniami. Je-
steśmy otwarci, tolerancyjni, pełni pa-
sji i marzeń. Jeśli choć jedno z tych słów 
cię określa, to możesz być jednym z nas.

Dyrektor ZSEk
mgr Ewa Nowak-Kübler
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Wygląda na 
to, że pierwszy 
raz w tym roku 
Panny będą myśleć o swoim 
zdrowiu. 

Co zrobić, aby poprawić 
swoją kondycję? Najlepszym 
rozwiązaniem będzie skorzy-
stanie z pomocy profesjona-
listy (nauczyciele wuefu cze-
kają na was – piłka nożna, 
siatkówka i koszykówka do 
wzięcia). 

Pojawią się nowe pomysły, 
choć nie wszystkie okażą się 
realne. Panny prawdopodob-
nie i tak podejmą próbę ich 
realizacji. Twoje życie szkolne 
nabierze nowego rytmu, na-
wet jeśli potrzebujesz trochę 
czasu, aby w to uwierzyć, dla-
tego łap okazję i żyj tą chwilą!

W tym mie-
siącu planety 
robią, co chcą, 
a Ty będziesz musiał znaleźć 
samemu drogę w tym całym 
chaosie. 

Jeżeli napotkasz przeszko-
dy na swojej drodze (seria nie-
zapowiedzianych testów dia-
gnozujących to zwykła rzecz), 
nie zniechęcaj się, bądź silny! 

Lwom zależy na presti-
żu i uznaniu innych ludzi. To 
właśnie będzie motywować 
Cię we wrześniu do dalsze-
go działania. Ciężka praca się 
opłaci, pokonasz wszelkie nie-
dogodności, jeśli rozbudzisz 
w sobie pozytywną energię. 
Miłość się do Ciebie uśmiech-
nie, a Twoja praca nie pójdzie 
na marne.

Wrzesień bę-
dzie dla Raków 
bardzo radosny. 
Zdrowie oraz humor będą 
im dopisywać. Raki staną się 
jednak trochę kłótliwe, ponie-
waż mogą inaczej odczytywać 
sygnały od otoczenia. 

Warto pamiętać, że nie 
każdy chce wyrządzić im 
krzywdę. Uran w ich gwiazdo-
zbiorze zachęca je do mówie-
nia i robienia rzeczy, na które 
nigdy wcześniej nie starczyło 
im odwagi. Jeśli będą potra-
fiły ubrać w słowa to, co chcą 
powiedzieć, wszystko pójdzie 
po ich myśli, ale może zakoń-
czyć się to skomplikowaną 
wymianą zdań (pamiętaj, że 
rodzice nie lubią być wzywa-
ni do szkoły).

Bliźnięta nabio-
rą nowych chęci 
do życia. 

W tym miesiącu będziesz 
bronić swoich decyzji i po-
glądów oraz realizować pla-
ny, które wcześniej ułożyłeś. 
Nikt nie przekona cię do zro-
bienia tego, na co nie masz 
ochoty (pamiętaj, że istnieje 
tzw. „nieprzygotowanie”). 

Staniesz się uparty i bar-
dzo pewny siebie. Dobrze za-
rządzaj swoim czasem, a uda 
ci się połączyć przyjemne 
z pożytecznym. Osiągniesz 
wiele, jeśli spokojnie przemy-
ślisz każdy swój krok i nie bę-
dziesz łatwo ulegać emocjom. 
Zrób więc plan swoich zawo-
dowych i życiowych marzeń, 
a potem zacznij go realizować.

Byki we wrze-
śniu będą traf-
nie oceniać co 
warto pozmieniać, a co może 
nawet trzeba uprzątnąć ze 
swojego życia. 

Czas na poważne prze-
myślenia i zmiany. Szczęście 
sprzyja Ci w sprawach zawo-
dowych i naukowych. Prze-
stań się wstydzić swoich 
umiejętności i atutów. Czas na 
rozejrzenie się za nowymi wy-
zwaniami. Zacznie pociągać 
cię kreatywność i twórczość 
(zapisz się do szkolnego chóru 
Work in Progress lub szkolnej 
gazety). Zaczniesz przebywać 
w gronie ludzi niezależnych. 
Pomysły, jakie nasuną ci się 
w ich towarzystwie, zapisz lub 
zapamiętaj.

We wrześniu 
Barany będą się 
świetnie bawić 
i  poznawać nowych przyja-
znych ludzi. 

Popatrzysz na świat 
z większym optymizmem i ła-
twiej będzie Ci podejmować 
decyzje. 

Zapowiada się wiele okazji 
do dzielenia się swoimi poglą-
dami i  doświadczeniami. Nie 
martw się więc na zapas i od-
ważnie realizuj swoje plany! 

Przychylne ci teraz zna-
ki zodiaku to Byk, Skorpion 
i  Waga (może pozwolą ci 
usiąść na jednej ze szkolnych 
kanap). Daj się porwać roz-
rywkowej aurze, bo szczęście 
sprzyja ci w sprawach towa-
rzyskich i miłosnych.

Technik 
EKONOMISTA

Technik LOGISTYK

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
PRACA W ZGODZIE Z PASJĄ OZNACZA SPORO SATYSFAKCJI 

Technik GRAFIKI  
I POLIGRAFII CYFROWEJ

PANNA 
24.08-22.09

LEW 
23.07-23.08

RAK 
22.06-22.07

BLIŹNIĘTA 
23.05-21.06

BYK 
20.04-22.05

BARAN 
21.03-19.04

Od nowego roku szkol-
nego technik eko-
nomista pojawi się 

w nowej odsłonie. Będziemy 
kształcić specjalistów w  za-
kresie prowadzenia doku-
mentacji w  jednostce orga-
nizacyjnej oraz prowadzenia 
spraw kadrowo-płacowych 
i gospodarki finansowej. 

Nasi uczniowie poznają 
nowoczesne oprogramowa-
nie kadrowo-płacowe, ma-
gazynowe oraz będą specja-
listami prowadzenia książki 
przychodów i  rozchodów. 
Nasza szkoła ma wielolet-
nie doświadczenie w kształ-
ceniu ekonomistów, mamy 
wiele sukcesów na olim-
piadach o tematyce ekono-
micznej. Nasi absolwenci są 
cenieni i  chętnie zatrudnia-
ni na opolskim rynku pracy. 

Jeżeli chcesz być profe-
sjonalnym pracownikiem 
biurowym, specjalistą do 
spraw kadr i płac lub chcesz 
założyć w  przyszłości dzia-
łalność gospodarczą, to ten 
zawód jest dla ciebie. Wy-
kształcenie ekonomiczne 
daje wiele możliwości, nie 
ma na rynku przedsiębior-
stwa, które by nie zatrud-
niało ekonomistów. 

Najczęściej kariera 
zawodowa fotogra-
fów opiera się na ich 

determinacji, samodzielnie 
zdobywanym doświadcze-
niu i właściwym zareklamo-
waniu swoich umiejętności. 

Niezwykły zmysł obser-
wacji czy talent do kreowa-
nia własnej, „fotograficznej” 
rzeczywistości to tylko nie-
które elementy, które po-
zawalają na wyróżnienie się 
czymś wyjątkowym na tle 
innych. 

Uczniowie klas fotogra-
ficznych organizują wła-
sne wystawy, uczestniczą 
w  wielu projektach rekla-
mowych i mają wpływ na 
stronę wizualną kampanii 
reklamowej. W  naszej szko-

Sektor nowoczesnych 
technologii cechuje się 
dużym zapotrzebowa-

niem na wykwalifikowanych 
pracowników zwłaszcza 
z branży graficznej i IT. 

Technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej jest odpowiedzią 
na zapotrzebowanie rynku 
na specjalistów od projek-
towania graficznego i  przy-
gotowania materiałów cy-
frowych do druku 2D i  3D. 
Według magazynu COM-
PUTER WORD, rok 2020 
ma być początkiem okresu 
dominacji druku cyfrowego.

Zajęcia z  grafiki, projek-
towania i multimediów cie-
szą się ogromną popular-
nością w  szkole. Graficy 
uczestniczą w  wielu kon-

Logistykę określić moż-
na jako system plano-
wania, organizowania 

i  kierowania przepływu 
surowców lub materiałów. 
Osoba, która chce podjąć 
kształcenie w tym zawodzie 
musi wykazywać chęć zgłę-
bienia tej dziedziny nauki, 
być gotowa do analizy wielu 
zjawisk jednocześnie. 

Rośnie liczba rekrutacji 
na stanowiska planistycz-
ne (według eurologistics.
pl). Kwalifikacje zawodowe, 
które w  trakcie kształcenia 
uzyskuje technik logistyk 
wpisują się w  zapotrzebo-
wanie wynikające z  inten-
sywnego rozwoju w  obsza-
rze zarządzania łańcuchem 
dostaw. 

Oferty zatrudnienia 
na absolwentów logisty-
ki czekają w  firmach TSL 
(transport, spedycja, logi-
styka), zarówno polskich, 
jak i  zagranicznych, w  cen-

Ekonomia to filozofia 
ludzkiego życia i ludzkiej ak-
tywności, odnosi się ona do 
każdego i do wszystkiego.

Technik ekonomista 
i  technik rachunkowości to 
zawody pokrewne, ucznio-
wie tych kierunków będą 
mieli  możliwość podczas 
nauki w  naszej szkole w  ra-
mach dodatkowych kursów 
kwalifikacyjnych uzyskać 
drugi zawód.  

mgr inż. Anna Suchińska

le jest mnóstwo utalentowa-
nych osób, które wychodzą 
z  własną inicjatywą i  z  po-
mocą nauczycieli – prakty-
ków, realizują różne projek-
ty fotograficzne, zdobywają 
niezbędne w  tym zawodzie 
doświadczenie. 

Młodzież doskonali się 
także w  przygotowywaniu 
projektów multimedialnych, 
animacji fotograficzno-fil-
mowej, projektowaniu gra-
ficznym. Rozwój sprzeda-
ży internetowej powoduje 
wzrost zapotrzebowania na 
ekspertów z  dziedziny pro-
jektowania wizualnego oraz 
tworzenia profilu produk-
tów i  dlatego każdy uczeń 
w  Ekonomiku przechodzi 
pełny kurs oprogramowa-

kursach i  projektują indy-
widualne, unikatowe wzo-
ry, szablony reklamowe, 
systemy identyfikacji wizu-
alnej itp. W  Zespole Szkół 
Ekonomicznych młodzież 
doskonali swoje umiejęt-
ności zawodowe na pra-

trach logistycznych, w  de-
partamentach i  wydzia-
łach odpowiedzialnych za 
transport, planowanie i  in-
frastrukturę drogową, we 
władzach samorządowych 
i centralnych. 

Logistycy z  Ekonomika 
znajdują się w  czołówkach 
wszystkich ogólnopolskich 
olimpiad i konkursów zwią-
zanych z tym zawodem! 

Uczniowie mają do wy-
boru nachylenia progra-
mowe: EUROLOGISTYKA 
i  SPRAWNI JAK ŻOŁNIE-
RZE! Szkoła prężnie współ-
pracuje z firmą LKW Walter 
w Wiedniu, a nasi absolwen-
ci już tam pracują i  zajmu-
ją wysokie stanowiska kie-
rownicze. Logistycy w naszej 
szkole są też świetnymi 
sportowcami. Może Ty rów-
nież odnajdziesz się w jednej 
z wielu reprezentacji drużyn 
sportowych? 

 PW 

Klasa 3A w zawodzie technik fotografii i multimediów. 
Otwarcie wystawy i kącika w szkole GWIAZDO[ZBIÓR}3A

ILUSTRATOR, GRAFIK 3D, 
PROJEKTANT STRON 

INTERNETOWYCH  
I APLIKACJI MOBILNYCH, 

TO ZAWODY, KTÓRE 
ZDOMINOWAŁY 

ASPEKT WIZUALNY 
DZISIEJSZEGO ŚWIATA 

nia Adobe Photoshop, Corel 
Draw oraz Adobe Flash.

Dodatkowo, uczniowie 
mają możliwość aranżowa-
nia przestrzeni w szkole, or-
ganizowania własnych kre-
acji fotograficznych.

Kształcenie zawodowe 
obejmuje również techniki 
szlachetne fotografii (wy-
konywanie cyjanotypów, 
talbotypię) oraz pełny kurs 
z  tradycyjnych technik ko-
piowania obrazu.  PW

KAŻDY MA SZANSĘ 

Zespół Szkół Ekono-
micznych im. Gen. 
Stefana Roweckiego 

„Grota” (Technikum nr 3) 
to szkoła, która od wielu lat 
cieszy się dużym zaintereso-
waniem. Atrakcyjne kierunki 
kształcenia w  popularnych 
zawodach oraz duży wybór 
zajęć pozalekcyjnych, po-
zwalają rozwijać kompeten-
cje miękkie i  przygotowują 
do wejścia na zróżnicowany 
i bardzo zmienny rynek pra-
cy. 

Ekonomik to szkoła bar-
dzo otwarta, tolerancyjna 
i gotowa na rozwój. Najważ-
niejsze obszary kształcenia 
zawodowego w  ofercie Ze-
społu Szkół Ekonomicznych 
to: reklama, ekonomia, ra-
chunkowość, marketing, lo-
gistyka, grafika komputero-
wa, fotografia, multimedia 
i poligrafia cyfrowa. 

Ekonomik – szkoła z  pa-
sją, od wielu lat uzyskuje naj-
lepsze wyniki w zestawieniu 
Instytutu Badań Edukacyj-
nych. W 2017 i  2018 roku, 
Zespół Szkół Ekonomicz-
nych uzyskał pierwsze miej-
sce pośród wszystkich szkół 
średnich w  Opolu. Meto-

da EWD to zestaw technik 
statystycznych, które w  do-
kładny sposób pozwalają 
zmierzyć wkład szkoły w wy-
niki nauczania. W przypad-
ku szkół średnich pod uwagę 
brany jest wynik egzaminu 
gimnazjalnego – jako mia-
ra na wejściu oraz wynik eg-
zaminu maturalnego (miara 
wyjściowa). 

Ostatnie 5 lat to tak-
że doskonałe zestawienia 
w rankingu PERSPEKTYWY. 
W 2018 roku szkoła uzy-
skała 7 miejsce w  Polsce 
i 1 miejsce w województwie 
opolskim w  rankingu tech-
ników (na 1740 techników 
w  całym kraju). Rok 2019 
przyniósł szkole 2 miejsce 
w  województwie i  16 miej-
sce w Polsce. Technikum nr 3 
wyróżnia się przede wszyst-
kim wysokim wskaźnikiem 
zdawalności egzaminów za-
wodowych (teoretycznych 
i  praktycznych), a także wy-
sokim wskaźnikiem laure-
atów olimpiad i  konkursów 
na szczeblu wojewódzkim 
i  ogólnopolskim. Ekonomik 
pojawia się także w  zesta-
wieniu 200 najlepszych 
szkół olimpijskich w Polsce,  

[MAŁY LUB WIELKI] Nauczyciele  
przedmiotów  
zawodowych,  
logistycznych:
mgr Anna  
Rogowska,  
mgr Dariusz  
Kordek  
z uczniami

Aleksander Krajewski – tech-
nik ekonomista, iluzjonista

TRADYCJA NASZEJ SZKOŁY
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K o z i o r o ż c e 
wreszcie roz-
winą skrzydła! 

Łap okazje i  nie ociągaj 
się ze zmianami w swoim 
życiu. Będziesz miał wiele 
energii i  zapału. Czeka Cię 
twoja wielka życiowa szan-
sa. Ostrożnie podejmuj de-
cyzje uczuciowe i  towa-
rzyskie, słuchaj się swojej 
intuicji, co pomoże osiągnąć 
Ci cel! 

Warto ryzykować, wcho-
dzić w nowe środowiska, 
podróżować (zapisy na wy-
cieczkę do Pragi u nauczy-
ciela geografii), uczyć się, in-
westować, szczególnie we 
wrześniu. 

To definitywnie twój 
miesiąc!

We wrześniu 
wszystkie Wagi 
odkryją w sobie 
wiele pokładów ukrytych ta-
lentów. Powinny zapisać się 
na dodatkowe kursy lub za-
jęcia. Dzięki temu odkryją 
w sobie to, czego nawet się 
nie spodziewały. 

Jesteś w momencie swo-
jego życia, w którym decydu-
jesz się na zrobienie porząd-
ków w kwestiach osobistych, 
ale nie tylko. Jest to również 
świetny czas na wszelkie rze-
czy związane z administracją 
– praca w Mini Przedsiębior-
stwie to jest to! 

Wrzesień obdarzy Cię 
wieloma możliwościami na 
przetestowanie samego sie-
bie!

We wrześniu 
Wodniki będą 
spokojniejsze 
i bardziej odważne niż za-
zwyczaj. 

Pochłoną Cię ważne prze-
myślenia i obserwacje. Bę-
dziesz częściej zmieniał zda-
nie i starał się uporządkować 
swoje sprawy. Intuicja i umie-
jętność do dostosowania się 
do nowych okoliczności będą 
Ci służyć! 

Nie bądź uparty, a unik-
niesz rozczarowań! Jeśli od 
dawna czekasz, żeby zrobić 
decydujący ruch, teraz jest 
ten moment. Sprzyjające ci w 
sprawach zawodowych zna-
ki zodiaku to Skorpion i Ryby 
(mają mapę, dzięki której nie 
zgubisz się w szkole).

Technik RACHUNKOWOŚCI 

Technik REKLAMY

KOZIOROŻEC
22.12–19.01 

WAGA 
23.09-22.10

WODNIK 
20.01-18.02

STRZELEC
22.11–21.12 

SKORPION 
23.10-21.11

W Ekonomiku mo-
żesz poczuć się 
jak w  domu… Bę-

dziesz wśród znajomych, 
przyjaciół, poczujesz atmos-
ferę pracy zespołowej. Po-
dążamy za bardzo dynamicz-
nym rynkiem reklamy, więc 
zawsze będziesz na „właści-
wym kursie”.

Niech marketing znów 
inspiruje odbiorców (kon-
sumentów) do lepszego ży-
cia, niech daje radość i nieco 
przestrzeni do namysłu. 

Na zajęciach praktycz-
nych uczymy się projektowa-
nia graficznego, wymyślamy 
hasła reklamowe i budujemy 
system identyfikacji wizual-
nej dla firm. 

W  tym zawodzie nie-
zbędna jest wyobraźnia, 
chęć do działania, a dodat-

Wieloletnią tra-
dycją w Zespole 
Szkół Ekonomicz-

nych jest kształcenie w  za-
wodach ekonomicznych, 
gdzie duży nacisk kładzio-
ny jest na rachunkowość 
oraz  współpracę ze Stowa-
rzyszeniem Księgowych 
w  Polsce, Oddział Okręgo-
wy w Opolu. 

Według analizy 10. naj-
bardziej pożądanych za-
wodów w 2019 roku  przy-
gotowanej przez BUISNESS 
INSIDER POLSKA, w  roku 
2019 na ciekawe oferty 
będą mogli liczyć np. księgo-
wi ds. podatków, odpowia-
dający za pełne rozliczenia 
w  firmie. Działalność no-
woczesnych działów finan-
sowo-księgowych bezpo-
średnio wpływa na wzrost 
sprzedaży oraz realne ogra-
niczenie kosztów w firmach, 
dlatego dobrze przygoto-
wany specjalista ds. rachun-
kowości będzie bardzo po-
szukiwanym zawodem. 

Absolwent klasy w  za-
wodzie technik rachunko-
wości będzie przygotowany 
do wykonywania następu-
jących zadań zawodowych: 
prowadzenia rachunkowo-

Myśli Strzel-
ca będą biegły 
jeszcze szyb-
ciej niż zwykle. Jego uczucia 
wzmocnią się, a doświadcze-
nia staną o wiele wyraźniej-
sze. To wspaniale, bo wła-
śnie teraz będzie działo się 
naprawdę sporo. Strzelec 
nie przegapi żadnej okazji 
do rozwoju. Nawet jeśli po-
jawią się jakieś trudne decy-
zje, ostatecznie uczynią ży-
cie o wiele bogatszym. 

Odkryjesz nowe, niezna-
ne horyzonty i oprzesz swo-
je decyzje na przeszłych do-
świadczeniach. Pamiętaj, 
aby nie popełniać tych sa-
mych błędów. Dobrymi zna-
jomymi okażą się Byk i Rak, 
a także sympatyczna Waga.

Wrzesień roz-
pocznie się 
w  dobrej at-
mosferze. Twój zmysł ob-
serwacji pomoże Ci w  unik-
nięciu wielu błędów. Jeśli 
pragniesz uwolnić się od cię-
żaru na swoich barkach, 
znajdziesz pomoc w najbliż-
szym otoczeniu. 

Może się zdarzyć, że Skor-
pion wyda w  tym miesią-
cu o wiele za dużo pieniędzy 
(Biedronka jest blisko  ). 

W życiu zwiększą się wy-
magania, ale to nie zasmu-
ci Skorpiona. Wręcz prze-
ciwnie, będzie zadowolony 
z nowych obowiązków. Co-
dzienność stanie się bardziej 
ekscytująca i nieprzewidy-
walna.

kowo entuzjazm, elastycz-
ność i  zaangażowanie. Na 
pracowni kampanii rekla-
mowej organizujemy sesje 
zdjęciowe i  filmowe na po-
trzeby reklamowe. Uczy-
my się obsługiwania progra-
mów graficznych: CorelDraw, 
Adobe Illustrator i Adobe 
Photoshop. Każdego roku 
klasa reklamowa organizu-
je kampanię reklamową dla 
szkoły oraz przygotowu-
je koncepcje reklamowe dla 
firm i instytucji zewnętrznych. 

Dodatkowo, młodzi en-
tuzjaści komunikacji marke-
tingowej i  PR-u uczestniczą 
w  Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Medialnej. W  2018 
roku uczennica klasy rekla-
mowej – Agata Krasek, zdo-
była tytuł laureatki i  4 miej-
sce w Polsce. 

ści, rozliczania danin pu-
blicznych, rozliczania wy-
nagrodzeń, rozliczania 
składek pobieranych przez 
ZUS, prowadzenia analizy 
finansowej. 

Bardzo atrakcyjnie 
przedstawia się sytuacja na 
rynku pracy dla specjalistów 
ds. rachunkowości i  księgo-
wości (patrz infografika). 

Absolwent klasy w  tym 
zawodzie nie będzie miał 
problemów ze znalezie-
niem zatrudnienia 
m.in.: w  działach fi-
nansowo-księgo-
wych wszystkich 
przedsiębiorstw i  in-
stytucjach typowo finanso-
wych: w  bankach, towarzy-
stwach ubezpieczeniowych, 
urzędach skarbowych lub 
prowadząc własną działal-
ność. Księgowość musi być 
przecież prowadzona przez 
każdą firmę na świecie. 

Praca technika rachunko-
wości polega na sporządza-
niu i  kontroli dokumentów 
księgowych firmy, ewiden-
cjonowaniu zmian zacho-
dzących w  jej majątku i  ka-
pitale, ustalaniu wyników 
finansowych firmy, sporzą-
dzaniu zestawienia obrotów 

i sald, rachunków zysku oraz 
strat – brzmi nieźle? 

Zapraszamy do Ekono-
mika – szkoły z największą 
tradycją kształcenia w  tym 
obszarze.  PW

Emilia Krypel i Natalia Głatki [technik fotografii i multimediów] 
oraz Kamil Romanek [technik grafiki i poligrafii cyfrowej]

Specjaliści od reklamy 
znajdą zatrudnienie w  każ-
dej branży, niezależnie od 
sektora działania. Czy wie-
dzieliście, że biura Facebo-
oka nie mają wykończonych, 
podwieszanych sufitów? 
W  Ekonomiku także sami 
projektujemy przestrzenie, 
kąciki do pracy i  odpoczyn-
ku. W  końcu „Sky is the li-
mit”.  

PW/Karolina Malinowska

cowniach wyposażonych 
w  komputery o mocnych 
procesorach Intel Xe-
non, oprogramowanie Ad-
obe Creative Cloud, Corel 
Graphics Suite X8 oraz Mi-
crosoft Office Professional 
Plus. Jeśli wiedza z zakresu 

KAŻDY MA SZANSĘ 

zestawienia, w którym brane 
są pod uwagę wszystkie typy 
szkół średnich. Dzięki duże-
mu zaangażowaniu nauczy-
cieli w  wszechstronny roz-
wój młodzieży, Ekonomik, 
niezmiennie od kliku lat 
otrzymuje honorowy tytuł 
„Złotej szkoły”. 

Nauczyciele przedmio-
tów zawodowych to za-
zwyczaj praktycy, którzy 
na bieżąco doskonalą swo-
je umiejętności i  korelują 
je z  obecnymi standardami 
rynku pracy. W Ekonomiku 
zajęcia prowadzą specjaliści 
z  bardzo wąskich i  specjali-
stycznych dziedzin, takich 
jak: rachunkowość, marke-
ting, projektowanie graficz-
ne, poligrafia, fotografia, lo-
gistyka, spedycja, reklama 
i  multimedia. Wielu nauczy-
cieli szkoły to także pasjo-
naci, którzy dzielą się swoimi 
zainteresowaniami prowa-
dząc dodatkowe zajęcia. 

W szkole można spotkać 
świetną germanistkę, któ-
ra doskonale odnajduje się 
w fotografii i dzięki temu za-
aranżowała wraz z  uczniami 
wiele profesjonalnych wy-
staw. 

Nauczyciel przedmiotów 
ekonomicznych pasjonuje 
się wokalistyką i dzięki temu 
powstał w  szkole chór, któ-
ry od 5 lat odnosi największe 
sukcesy w  konkursach ogól-
nopolskich i  wojewódzkich. 
Zespół wokalny WORK IN 
PROGRESS, zdobył już po-
nad 15 prestiżowych nagród 
na festiwalach i przeglądach 
wokalnych. 

Nauczycielka przedmio-
tów zawodowych prowadzi 
jedną z  najbardziej prężnie 
działających grup wolon-
tariackich w  Opolu. Już od 
dziesięciu lat uczniowie bar-
dzo chętnie zasilają Szkolny 
Klub Wolontariatu, w  któ-
rym organizowane są ak-
cje charytatywne, koncerty, 
zbiórki i inne działania (m.in. 
akcja Pola Nadziei), które 
uczą prospołecznych postaw 

i  otwartości na człowieka. 
Główną zaletą wolontariatu 
jest możliwość zdobycia nie-
zbędnego w  dalszym życiu 
zawodowym doświadczenia. 

Jednym z ogromnych atu-
tów szkoły jest sport. Każ-
dego roku Ekonomik staje 
na podium za najwybitniej-
sze osiągnięcia sportowe 
w  mieście. Różnorodne dys-
cypliny sportowe oferowane 
przez nauczycieli – pasjona-
tów, gwarantują możliwość 
rozwijania się i  zdobywa-
nia najważniejszych trofeów 
z  dziedziny siatkarskiej, pił-
karskiej, pływackiej lub sza-
chowej. Wszystkie aktualno-
ści sportowe można znaleźć 
w  zakładce sport na stronie 
www.ekonomik.opole.pl 
 PW

OSIĄGNĄĆ SWÓJ WŁASNY, 
[MAŁY LUB WIELKI] SUKCES 

tworzenia grafiki, projek-
towania interfejsów i  przy-
gotowania materiałów 
do druku jest Ci potrzeb-
na aby rozwinąć skrzydła, 
serdecznie zapraszamy do 
Ekonomika. 

 mgr Piotr Wójcik 
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FOTO: KAMIL ROMANEK

W tym miesią-
cu Ryby nabio-
rą nowych chę-
ci do życia. Do odważnych 
świat należy! 

Wrzesień przyniesie ci 
szansę na realizację swoich 
marzeń i  ambitnych zawo-
dowych planów. Nie broń 
się więc przed dodatkowymi 
obowiązkami. Każde nowe 
zadanie pozwoli Ci się wy-
kazać i przybliży Cię do suk-
cesu. 

W tym miesiącu mo-
żesz zyskać nowych przy-
jaciół i  współpracowników, 
np. podczas Nocnego Mara-
tonu Pierwszaka. Wkrótce 
wszystkie nieprzyjemne do-
świadczenia obrócą się na 
twoją korzyść.

RYBY 
19.02-20.03

DEFICYT 

POSZUKUJĄCYCH PRACY

RÓWNOWAGA POPYTU  

I PODAŻY

PROGNOZA NA 2019  
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

PODAŻ I POPYT  
NA PRACOWNIKÓW 

DS. RACHUNKOWOŚCI  
I KSIĘGOWOŚCI



Zawsze – EKONOMIK Opole – na właściwym kursie

4

Nasza szkoła jest najlep-
szą szkołą sportową 
w kategorii dziewcząt 

w mieście Opolu. Ekonomik 
wygrywa ten Plebiscyt 3 rok 
z rzędu. Połączenie edukacji 
ze sportem, wspaniała atmos-
fera, która sprzyja rozwojo-
wi oraz pasja nauczycieli, to 
przepis na wygrywanie. Od 
kilku lat jesteśmy potęgą w 
mieście i w województwie w 
piłce ręcznej i piłce nożnej 
dziewcząt. Mamy wspaniałą 

Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów w roku 
szkolnym 2018/2019 

otrzymała uczennica kla-
sy 4A w zawodzie technik 
fotografii i  multimediów – 
MAJA KOSTRZEWA. 

Wyróżnienie zostało 
przyznane utalentowanej 
i  zdolnej uczennicy, która 
zdobyła najwyższą średnią 
ocen w szkole. Dodatkowo, 
Maja Kostrzewa bardzo an-
gażuje się w pomoc wolonta-
riacką, promocję szkoły i jest 
wytrwałą sportsmenką.  PW

drużynę siatkarzy i piłkarzy 
nożnych. Stawiamy również 
na lekkoatletykę, pływanie, 
badminton, tenis stołowy, 
szachy, gimnastykę i fitness, 
koszykówkę i siatkówkę. 

Prowadzimy zajęcia z sa-
moobrony, dietetyki i fitnessu 
z Trenerem Personalnym. Sta-
wiamy na zdrowie i wszech-
stronną aktywność fizyczną. 
Ekonomik to najlepszy wybór 
dla osób kochających sport. 
 mgr Janina Ficek

TECHNIKUM UKSZTAŁTOWAŁO MÓJ CHARAKTER, 
POMOGŁO ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIĄ ŚCIEŻKĘ, KTÓRĄ CHCĘ PODĄŻAĆ.

JESTEŚMY OTWARCI NA 
NOWE BRZMIENIA

EKONOMIK, 
STAWIAMY NA SPORT!

NAJWYŻSZE 
WYRÓŻNIENIE

KOCHAJĄ 
BRZMIENIE 
CIĘŻKICH GITAR!

Zaczynając swoją przy-
godę z Ekonomikiem, 
wiedziałam, że czeka 

mnie dużo nowych doświad-
czeń. Zmienia się otoczenie, 
nowi nauczyciele przestają 
postrzegać Nas jak dzieci, 
a do planu lekcji dochodzą 
przedmioty zawodowe. 
W tym okresie poznajemy 
ludzi, którzy wybrali podob-
ną drogę do naszej i to z nimi 
zaczynamy rozwijać swoje 
pasje. 

Ja wybrałam marketing 
– jak się potem okazało – 
nie wiedząc do końca, czym 
właściwie jest. To właśnie 
na przedmiotach zawodo-
wych spotkałam nauczycie-
li, którzy podzielili się swoją 
pasją i przekazali mi szero-
ką wiedzę. Na praktykach 
zawodowych miałam oka-
zję realnie zetknąć się z pra-
cą w  reklamie. To pomogło 
mi zweryfikować, jak wy-

Chór szkolny, a właści-
wie zespół muzycz-
no-wokalny, to jeden 

z wielu bardzo istotnych ele-
mentów w ofercie zajęć po-
zalekcyjnych w Ekonomiku. 

Na przestrzeni ostatnich 
sześciu lat pod kierownic-
twem nauczyciela przed-
miotów ekonomicznych, 
dyrygenta – pana Damia-
na Kaźmierczaka, zespół 
szkolny zdobył kilkanaście 
znaczących nagród na festi-
walach ogólnopolskich i wo-
jewódzkich. Nie sposób wy-
mienić wszystkich, ale do 
najważniejszych należą: I 
miejsce na III Festiwalu Pio-

Redakcja: mgr Ewa Nowak-Kübler, 
mgr Piotr Wójcik, mgr Lucyna 
Ożarowska.
Horoskop: Julia Musiał , Dominika 
Czapran.
Skład/projekty graficzne: 
Kamil Romanek,
mgr Joanna Cybulka-Chruszcz.
Kreacja, sesja fotograficzna 
„Zawsze na właściwym kursie”: 
mgr Piotr Wójcik, Weronika 
Marzec, Katarzyna Wójcik.
Zdjęcia/edycja: Kamil Romanek, 
Florian Rychlik (1A), Aleksandra 
Kinder (1A).
W sesji udział wzięli uczniowie 
klasy 3E – agencja reklamowa 
TE/00.

Dziękujemy firmie  Lhoist 
za możliwość realizacji sesji 
zdjęciowej do naszej kampanii 
reklamowej.

Agata Krasek [technik reklamy]  
podczas ubiegłorocznych targów EDU OPOLE

Pani Lidia Stotko z ogólnopolską nagrodą NAUCZYCIEL WO-
LONTARIUSZ ROKU oraz Karolina Jasiak, laureatka pierwszej 
w Polsce edycji programu Pramerica Moc Działania 2018 

senki Poetyckiej i Autorskiej 
„POTOK” (2016), Grand 
Prix X Festiwalu Piosen-
ki Wartościowej „Szukałem 
Was” w Szymiszowie (2016, 
2017), I miejsce w  Turnie-
ju Zespołów IX Przeglądu 
Twórczości Artystycznej 
„Młode Opole” (2017). 

Jak podkreśla opiekun 
grupy: interesuje Nas śpiewa-
nie naturalne, które polega na 
tym, że nie korzystamy z  nut. 
Wszystko, co tworzymy, ro-
bimy na zasadzie słuchowej, 
czyli uczniowie też proponu-
ją pewne dźwięki i  wszystko 
to synchronizujemy w harmo-
nię…

Zespół jest otwarty dla 
wokalistów i instrumentali-
stów z  pasją, którzy kocha-
ją muzykę, pragną rozwijać 
swój talent i występować na 
scenie. Atutem tego zespo-
łu jest brak liderów. Jeżeli 
ktoś bardzo dobrze czuje się 
w  danym utworze, może to 
zaprezentować. Chór spo-
tyka się zazwyczaj dwa razy 
w tygodniu, w zależności od 
potrzeb i nasilenia prób. 

Już we wrześniu 2019 
roku będzie organizowany 
kolejny nabór do zespołu. 
Zacznij z nami swoją karie-
rę muzyczną.

Julia Wojnarowska 

gląda ten zawód w  rzeczy-
wistości. 

Szkoła dała mi szan-
sę udziału w  wielu projek-
tach, takich jak: płatny staż, 
uczestnictwo w  Ogólnopol-

Zespół Szkół Ekono-
micznych to nie tylko 
edukacja, ale też moż-

liwość rozwoju we wszyst-
kich dziedzinach artystycz-
nych. 

Zespół rockowy Re-
public of the Revolution 
stworzyła grupa przyjaciół 
z różnych klas i  specjalizacji 
(logistyka, grafika i reklama). 

Do tej pory muzycy dali 
kilkanaście mini koncer-
tów, m.in.: podczas imprez 
szkolnych, koncertu cha-
rytatywnego, zostali tak-
że zaproszeni do występu  
w programie TVP 3 OPOLE 
,,O!Polskie o poranku”. Ich 
kariera dopiero się rozkrę-
ca, mają dużo planów, wizji 
na przyszłość i jak podkreśla 
wokalistka zespołu – Wa-
nessa Opiela – „nie wyobra-
żam sobie życia bez przyja-
ciół z zespołu”. 

Skład zespołu: Wiktor 
Kruszelnicki (gitara prowa-
dząca);  Kamil Steiner (gita-
ra basowa);  Bartosz Główka 
(gitara rytmiczna), Michał 
Borczyński (perkusja); Wa-
nessa Opiela (wokal). 

K. Lis, K. Kurek

WOLONTARIAT – PRACODAWCY TO CENIĄ! 
Udział w  wolontaria-

cie jest pozytywnie 
odbierany przez pra-

codawców. To dla nich infor-
macja, że dana osoba chce 
się rozwijać i  zdobywać do-
świadczenie. 

– Dużą motywacją są wo-
lontariusze, których mam 
wokół. Chęć pokazania im, 
że można osiągnąć wiele, że 
warto poświęcić czas, moty-
wuje mnie do działania i czu-
ję się odpowiedzialna za ich 
sposób myślenia o danej sy-
tuacji – mówi Karolina Ja-
siak (technik ekonomista), 
wieloletnia liderka Szkol-
nego Koła Wolontariatu 
w ZSE. 

Wolontariat otwiera bar-
dzo dużo możliwości, każdy 

może w jakimś stopniu zaan-
gażować się w  niesienie po-
mocy innym, to także okazja 
do poznania nowych ludzi. 
W ramach wolontariatu sta-
łego, uczniowie Ekonomi-
ka odwiedzają przedszkola, 
świetlice, domy dziecka i Do-
mowe Hospicjum dla Dzieci 
w Opolu. Grupa wolontariu-
szy wymyśla kreatywne za-
bawy, wspomaga pracę opie-
kunów, organizuje imprezy 
okolicznościowe. Jak doda-
je Karolina Jasiak (laureat-
ka pierwszej polskiej edycji 
programu Pramerica Moc 
Działania) pomocy można 
udzielać na wiele różnych 
sposobów. Przykładem jest 
wsparcie biurowe dla Pol-
skiego Stowarzyszenia Dia-

betyków. W ramach wolon-
tariatu akcyjnego „Grupa W” 
organizuje akcję Pola Na-
dziei oraz piękne koncerty 
charytatywne, które wpisały 
się już w tradycję ZSEk.

Od lat aktywni wolonta-
riusze sprawdzają się także 
jako rodzice adopcyjni dla 
Francine z Ruandy w ramach 
akcji Adopcja Serca. Umie-
jętności i  kompetencje zdo-
byte w ramach wolontariatu 
zazwyczaj są potwierdzane 
na piśmie lub certyfikowa-
ne. Poza tym, takie działa-
nia uczą m.in., jak radzić so-
bie ze stresem czy sytuacją 
konfliktową. Te umiejętności 
są często bardzo wysoko ce-
nione przez pracodawców. 

PW/Aleksandra Wierzba 

skiej Olimpiadzie Medialnej, 
wymyślanie kreacji kampa-
nii reklamowej szkoły. Przy 
organizacji przedsięwzięć 
szkolnych i lokalnych mia-
łam okazję współpracować 

z rówieśnikami z innych spe-
cjalizacji (fotografia, grafika, 
logistyka, ekonomia), to było 
wspaniałe doświadczenie. 

Przychodząc do nowej 
szkoły, to od nas zależy, jak 
wykorzystamy te lata. Je-
śli tylko bardzo chcemy, na-
uczyciele i społeczność 
Ekonomika pomogą nam 
rozwinąć skrzydła i zapew-
nią dobry start w  przyszło-
ści. Dzięki temu w  wieku 
20 lat wychodzimy ze szko-
ły ze świadectwem doj-
rzałości, doświadczeniem 
w  zawodzie oraz masą po-
zytywnych wspomnień. 
Technikum przygotowało 
mnie do matury i pomogło 
znaleźć odpowiednią ścież-
kę, którą chcę podążać, ale 
co najważniejsze– ukształ-
towało mój charakter. 

Agata Krasek – maturzystka,  
laureatka Ogólnopolskiej 

Olimpiady Medialnej 

 „WORK IN PROGRESS” podczas uroczystości miejskich

W dzisiejszym świecie 
myślenie wydaje się 
czynnością zbędną 

z uwagi na to, że kultura 
masowa karmi nas 

obrazami i tekstami 
wypaczającymi 

społeczne gusty. To, co 
powinno zasługiwać 

na pochwałę, bywa 
traktowane jako 

szkodliwa odmienność. 
Tymczasem umiejętność 

myślenia jest 
przywilejem człowieka 

i dowodem jego 
wolności. To dzięki niej 

codziennie wspinamy 
się na szczyty swoich 

możliwości staramy się 
zdobywać nowe. 

Fragment przemówienia 
Mai podczas odbierania 

Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów, Opole 2019.
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