
EKONOMIK OPOLE
MIEJSCE NA TWÓJ RUCH



Jak zaprosić do szkoły, która tak wiele oferu-
je, w kilku zaledwie zdaniach? Może jednym 

stwierdzeniem, że po prostu lubimy tu być, wspól-
nie pracować i ciekawie spędzać czas, na ulicy Ko-
ściuszki 43 w Opolu i jesteśmy dumni, że po raz 
kolejny zostaliśmy uznani w Ogólnopolskim Ran-
kingu Techników Perspektywy 2021 za Najlepsze 
Technikum w województwie opolskim i 15 najlep-
sze technikum w skali całego kraju. 

Nasz budynek jest jak szachownica, która 
należy do dwóch głównych graczy: nauczycieli 
i uczniów. I nigdy nie stosujemy w naszej grze 
gambitu, aby uzyskać lepszą pozycję. Każdy jest 
dla nas ważny, każdy równo traktowany. 

Nauczyciele zarażają swoją pasją do fotogra-
fowania, inspirują wokalnie, poetycko, graficznie, 
filmowo, rozwijają sportowo. Uczniowie także 
niejednokrotnie wpływają na nauczycielskie pa-
sje. Tak powstaje atmosfera otwartości, tolerancji 
i wspólnego kreatywnego działania. Aktywność 
naszej młodzieży powoduje, że jest zapraszana 
do elitarnych projektów ogólnopolskich, jak np.: 

„To my tworzymy świat” we współpracy z firmą 
CANON i Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu 
czy prestiżowego projektu „Europejski Korpus 
Solidarności”.

Bezpieczeństwo w przyszłości – to daje nasza 
szkoła absolwentom. Zdana matura, zdobycie 
zawodu, a nawet kilku w ciągu 5 lat, zapewnią 
stabilizację: pracę, a także możliwość podjęcia 
studiów na wyższych uczelniach. Robimy wszyst-
ko, aby młodzież naszej szkoły sprostała najnow-
szym wymaganiom współczesnej rzeczywistości. 
Uczymy mobilności, współpracy, komunikacji, 
otwartości, rozwiązywania problemów, odwagi 
i nie zapominamy o tradycji oraz dobrym wycho-
waniu. To czyni naszą młodzież konkurencyjną na 
rynku pracy. 

W Ekonomiku pamiętamy o naszym patronie 
gen. Stefanie Roweckim „Grocie” i historii, nie 
jesteśmy obojętni, co potwierdzają działania na-
szych wolontariuszy, potrafimy rywalizować za-
równo w nauce, jak i w sporcie, zdobywając wiele 
sukcesów. I… wspólnie cieszymy się ze wszyst-
kich osiągnięć. Mamy partnerów: pracodawców, 
wyższe uczelnie, instytucje kultury i od nich także 
czerpiemy wiele inspiracji. Nie zawsze siedzi się tu 
w ławkach, często zajęcia prowadzone są w alter-
natywny sposób. 

Drogi Ósmoklasisto! Jeżeli lubisz być sobą, 
nie pragniesz ograniczeń, ale chcesz rozwoju, to 
dołącz do nas! Obok nauki na najwyższym pozio-
mie, zapewnimy ci także przygodę na naszej sza-
chownicy pełnej inicjatyw, szalonych projektów, 
współpracy, wyjazdów oraz niekonwencjonal-
nych pomysłów. Spójrz na strony w tej publikacji, 
to praca naszych uczniów, wspieranych przez na-
uczycieli. Nawet w trudnym czasie zdalnego na-
uczania, stworzyliśmy razem projekt, który nas 

opisuje. Zdjęcia, grafiki i teksty tu umieszczone  
są autorstwa Zuzi, Agnieszki, Wita, Aleksandry,  
Floriana, Remigiusza, Aleksandry, Krzysztofa, 
Carmen, Dawida, Weroniki, Karoliny i Agaty. 

Oni zrobili już swój ruch, teraz kolej na 
Ciebie. 

 Zapraszam do naszej gry.

Dyrektor ZSEk
Ewa Nowak-Kübler

Cześć! Jestem przewodniczącym Ekonomika i po-
dzielę się z Tobą kilkoma uwagami na temat mojej 
szkoły. 

Dobrze pamiętam moment, kiedy musiałem 
podjąć decyzję, gdzie chcę się dalej uczyć. Miałem 
szczęście. Dlaczego? Bo wybrałem najlepszą szkołę 
techniczną na Opolszczyźnie! Świadczą o tym nie 
tylko wyniki egzaminów, ale również dobra opinia 
uczniów. Tutaj nikt nie jest pionkiem. Każdy ma 
swój głos. Już jako uczeń klasy drugiej w zawodzie 
technik ekonomista dowiedziałem się wielu pasjo-
nujących rzeczy na temat podstaw ekonomii, staty-
styki i prawa. Teraz wiem, na czym polega mecha-
nizm rynkowy i jak założyć własną firmę. W szkole 
zawsze mogę liczyć na wsparcie, nawet w trudniej-
szych chwilach. Jesteśmy różni, ale zawsze znajdzie 
się ktoś do rozmów. 

Dodatkowo w szkole panuje miła i życzliwa 
atmosfera. Dla mnie jest to bardzo ważne, bo to 
sprawia, że chcę w niej przebywać. Nauczyciele, 
których poznałem, utwierdzili mnie w przekonaniu, 
że najważniejsze w życiu jest wytrwałe dążenie do 
celu. Stawiając sobie cele, jesteśmy w stanie lepiej 
określać życiowe priorytety. Dzięki temu możemy 
działać w zgodzie ze sobą, swoimi potrzebami 
i marzeniami. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. 
Dlatego zapraszam Ciebie i liczę, że we wrześniu 
spotkamy się w tej szkole. 

Jaki będzie Twój następny ruch?

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ZSEk
Dawid Feliks

I MIEJSCE 
w rankingu techników  

w województwie opolskim

XV MIEJSCE 
w rankingu techników w Polsce



FOTOGRAFIA

REKLAMA

ZAWÓD KSIĘGOWEGO ZAWSZE BYŁ I BĘDZIE CENIONY  

Popyt na profesjonalne usługi księgowe jest ogromny i to się raczej prędko nie zmieni. Uzyskanie zawodu technika rachunkowości 
stwarza możliwość ciągłego rozwoju i nowych perspektyw. Specjalista od controllingu, analityk, doradca podatkowy to tylko 
kilka opcji. W Ekonomiku od lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu i dzięki 
temu trzymamy rękę na pulsie. Pod okiem bardzo doświadczonych nauczycieli i praktyków nauczysz się prowadzenia analizy 
finansowej, rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS, ewidencjonowania operacji gospodarczych. Jeśli stawiasz 
na rozwój i chcesz mieć realny wpływ na kształt i funkcjonowanie firmy dołącz do tygrysów rachunkowości! Rozgrywki księgowe 
prowadzi mgr inż. Anna Suchińska (na zdjęciu) – miłośniczka wspinaczek górskich, która od wielu lat z dużym powodzeniem 
przygotowuje uczniów do egzaminów zawodowych. 

ROZGRYWKI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE): EKA.05 Prowadzenia spraw kadrowo płacowych i gospodarki  
finansowej jednostek organizacyjnych, EKA.07 prowadzenie rachunkowości 

WARIANTY PRZYSZŁOŚCI: specjalista ds. księgowości, sektor bankowy, doradztwo finansowe,  
doradztwo ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe,  

biura rachunkowe, analityka finansowa. 

MAMY WIZJĘ, POMYSŁY I ENERGIĘ. REKLAMA NIE MOŻE BYĆ BANALNA 

Jak tworzyć komunikat reklamowy, projektować bilbordy i wymyśleć key visual dla kampanii reklamowej? To zadanie 
dla technika reklamy! Pod okiem praktyków i pasjonatów reklamy dowiesz się, jak poprawnie przygotować reklamę 
w programach do grafiki wektorowej i rastrowej (pracujemy na CorelDRAW i Adobe Illustrator). Na zajęciach 
z komunikacji i psychologii reklamy poznasz najważniejsze techniki perswazyjne i dowiesz się, jak skutecznie 
i efektywnie przygotować przekaz reklamowy. Reklamowcy w Ekonomiku mają dużo zajęć praktycznych, 
dzięki którym zdobywają doświadczenie w kreacji oraz realizacji kampanii reklamowej szkoły. Nieszablonowe 
podejście do realizacji kampanii reklamowej oraz duże zaangażowanie uczniów w wizerunek Ekonomika 
to znak rozpoznawczy szkoły. Nad zawodowcami czuwa partner szkoły – Pan Tomasz Stotko, właściciel 
agencji reklamowej ArSter. Na zajęciach z komunikacji reklamy oraz przygotowania projektów reklamowych 
spotkacie mgr Maję Janczak (na zdjęciu) – projektantkę, graficzkę i tatuażystkę.

ROZGRYWKI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE):  
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego, PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową 

WARIANTY PRZYSZŁOŚCI: account menager, specjalista ds. marketingu, art designer,  
copywriter, specjalista ds. reklamy, specjalista ds. PR 

LIFESTYLOWE ZDJĘCIA ULICZNE CZY FOTOGRAFIA MODY?

Organizacja pracy na planie zdjęciowym, dobór parametrów oświetlenia i rejestracji zdjęcia to najważniejsze kompetencje w za-
wodzie technik fotografii i multimediów. Podczas nauki zawodu będziesz pracować nad obróbką cyfrową zdjęć w programie Adobe 
Photoshop, poznasz tajniki pracy w ciemni fotograficznej i najważniejsze zasady kompozycji obrazu. W części multimedialnej (druga 
kwalifikacja) nauczysz się projektowania graficznego w programach Adobe Illustrator i CorelDRAW, a także wykonywania animacji 
i przygotowania identyfikacji wizualnej. Fundamentalną umiejętnością w tym zawodzie jest precyzja i dzięki niej szkoła uzyskuje 
bardzo wysokie wyniki na egzaminach zawodowych. Dobremu fotografowi potrzebne są także kompetencje miękkie: otwartość, 

umiejętność współpracy z ludźmi i chęć do kreowania rzeczywistości. Obsługi powiększalnika w ciemni i obróbki cyfrowej obrazu 
nauczy Ciebie mgr Piotr Wójcik – nauczyciel fotograficznych i reklamowych przedmiotów zawodowych, UX designer, czło-

nek Zespołu Krajowego w kwalifikacji AUD.02 przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Daj się wciągnąć w świat fotografii! 

ROZGRYWKI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE): AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,  
AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych 

WARIANTY PRZYSZŁOŚCI: studia fotograficzne, agencje reklamowe, redakcje,  
wytwórnie filmowe, działy promocji i reklamy, laboratoria kryminalistyczne. 

RACHUNKOWOSC



LOGISTYKA

GRAFIKA I POLIGRAFIA

EKONOMIA

PROGRAMOWANIE

W TWORZENIU GRAFICZNYCH FIGUR OSIĄGNĘLIŚMY PERFEKCJĘ 
Tworzenie druków reklamowych, projektów i grafik na strony www to kluczowe umiejętności w zawodzie technik grafiki  

i poligrafii cyfrowej. W Ekonomiku nauczysz się tworzyć w programach Adobe Photoshop, Ilustrator, CorelDRAW, a także 
poznasz zasady składu publikacji w Adobe InDesign. Uzyskasz wiedzę z zakresu przetwarzania obiektów i przygotowania 
do druku 3D. Graficy z Ekonomika tworzą unikatowe projekty, dzięki którym wygrywają liczne konkursy, a ich grafiki są 
stałym elementem wizualnym szkoły. Przygotowania layoutów nauczy Cię mgr Joanna Cybulka-Chruszcz (na zdjęciu) 

– nauczycielka przedmiotów graficznych i poligraficznych, praktyk z nieocenioną wiedzą na temat druku i grafiki użytkowej. 

ROZGRYWKI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE): PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie  
prac graficznych i publikacji cyfrowych, PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

WARIANTY PRZYSZŁOŚCI: wydawnictwa, agencje reklamowe, studia projektowe, 
firmy poligraficzne, działy marketingu i promocji. 

KSZTAŁCIMY NOWYCH WIZJONERÓW! 
Branża IT poszukuje zdolnych, logicznych i samodzielnych twórców. Nudzą Cię aktualnie dostępne aplikacje? Stwórz własne! 
W opolskim Ekonomiku zdobędziesz gruntowną wiedzę na temat języków programowania (m.in.: JavaScript, SQL, Python), 
tworzenia stron, ich administrowania i bazach danych. Opanujesz zasady projektowania, programowania i testowania aplikacji 
webowych, desktopowych i mobilnych. Właściwych algorytmów sortowania nauczy Ciebie mgr inż. Remigiusz Janik  
(na zdjęciu) – wicedyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych i multimedialnych, pasjonat 
filmów i gier komputerowych. 
ROZGRYWKI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE): INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz bazami danych, INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. 
WARIANTY PRZYSZŁOŚCI: programista baz danych, Web Developer, programista systemów łączności 
komputerowej, projektant aplikacji, menadżer projektu. 

STRATEGIA I TAKTYKA NIE TYLKO W SZACHACH 
Zautomatyzowane magazyny, śledzenie pojazdów, drony – to przyszłość transportu. Do tego potrzebna jest kadra ambitnych 
i wykwalifikowanych specjalistów, którzy szukają efektywnych rozwiązań. W szkole nauczysz się planowania, organizowania 
i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych. Poznasz zasady prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz 
przechowywania i wydawania towarów. Wielu absolwentów Ekonomika studiuje na prestiżowych uczelniach wyższych, 
dzięki indeksom, które zdobyli, zajmując najwyższe pozycje na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. Ekonomik 
od lat współpracuje z austriacką firmą transportową LKW WALTER. Na pracowni transportowo-spedycyjnej spotkasz 
mgr Dariusza Kordka (na zdjęciu), który wiele lat pracował w logistyce na stanowiskach kierowniczych, a jego pasje 
to tenis, podróże i dobra muzyka. 

ROZGRYWKI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE): SPL.04 Obsługa transportu, SPL.01 Obsługa magazynów 

WARIANTY PRZYSZŁOŚCI: specjalista ds. logistyki produkcji, pracownik działu logistyki, firmy transportowo-spedycyjne,  
działy sprzedaży i logistyki, lotniska, porty miejskie, centra logistyczne. 

SZACH-MAT! EKONOMIŚCI ZAWSZE WYGRYWAJĄ! 
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości w naszej szkole zdobywają naj-
wyższe pozycje w olimpiadach i konkursach branżowych. Obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo-pła-

cowych, rachunkowości oraz działalności gospodarczej to najistotniejsze umiejętności ekonomisty. W szkole 
nauczysz się stosować różne metody kalkulacji cen sprzedaży, a także sporządzać deklaracje i zeznania podat-

kowe. Rynek szuka profesjonalistów, a my pomożemy Tobie do nich dołączyć. Wszystkiego na temat finansów 
przedsiębiorstwa oraz założenia własnej firmy dowiesz się od mgr Patrycji Dawid (na zdjęciu) – nauczycielki 
przedmiotów ekonomicznych, absolwentki Ekonomika, właścicielki restauracji i miłośniczki tzw. słodkich stołów. 

ROZGRYWKI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE): EKA.04 prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, 
 EKA.05 Prowadzenia spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

WARIANTY PRZYSZŁOŚCI: banki, biura maklerskie, firmy consultingowe,  
agencje ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i podatkowe.



KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 
 
TRZY TYTUŁY TECHNIKA W 5 LAT – ZAWODOWA ROSZADA DLA AMBITNYCH
 
Rynek pracy jest bardzo dynamiczny i szybko reaguje na zmiany zachodzące w gospodarce. 
Rok 2020 pokazał, że nic nie może być pewne i dlatego warto zaopatrzyć się w dodatkowe kwalifikacje. 
Wielu uczniów kończy szkołę z dwoma lub trzema zawodami! Jak to możliwe? Wyjaśnimy na przykładzie… 
W trakcie nauki w zawodzie technik rachunkowości (po ukończeniu 18 lat) możesz dodatkowo uczęszczać 
na bezpłatny kurs kwalifikacyjny EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz 
EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji. Większość zajęć odbywa się w systemie e-learningowym. 
Na koniec szkoły, po zdaniu egzaminów zawodowych, uzyskujesz tytuł technika rachunkowości, technika 
ekonomisty i technika administracji! Od wielu lat Ekonomik prowadzi nabór na bezpłatne kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (KKZ) dla dorosłych, które cieszą się dużym powodzenie i wysoką zdawalnością egzaminów! 
Najlepsza osoba do kontaktu w szkole w tej kwestii to wicedyrektorka szkoły – mgr Małgorzata Radziszewska. 
Uczennica klasy 3A w zawodzie technik fotografii i multimediów – Julia Sikora (na zdjęciu) planuje uzyskać dodatkową 
kwalifikację PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową. 

To szansa także dla Państwa (w każdym wieku)! Jeśli planujecie zmienić pracę  
lub chcielibyście poszerzyć swoje kwalifikacje zapraszamy na stronę  
www.ekonomik.opole.pl – nabór organizujemy co pół roku! 

WOLONTARIAT 

WOLONTARIAT TO BARDZO DOBRE POSUNIĘCIE W KARIERZE 
ZAWODOWEJ I W ŻYCIU! 
 
Wolontariusze Ekonomika mają wspólny cel – pomoc innym.  
Łączą ich pasja, dobre serce i zapał do działania. Grupa W to społeczność 
uczniów z różnych klas i zawodów, a także przekrój różnych osobowości. 
Najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu zaangażowanych 
wolontariuszy jest Koncert Charytatywny Otwarte Serce  
(przed nami XV edycja) oraz akcja Pola 
Nadziei, kojarzona w województwie  
opolskim z żółtymi żonkilami. 
W tym roku Grupa W liczy 
80 osób, a koordynatorami działań 
wolontariackich w Ekonomiku są: 
Damian Niesłony – technik 
logistyk (na zdjęciu) i Gloria Kula 
– technik reklamy (na zdjęciu). 
Grupa W dzięki swoim staraniom 
i ciężkiej pracy została wyróżniona 
w konkursie „Młodzież przyjazna 
Samorządowi”. 
Udział w wolontariacie jest 
pozytywnie odbierany przez 
pracodawców, to doświadczenie, 
które warto wpisać do CV. 
Dołączcie do najaktywniejszych 
wolontariuszy w Opolu. 

Czekamy na Wasz 
ruch! 
Znajdź nas na IG 
@grupaw_ 

OLIMPIADY 

JAK ZOSTAĆ ARCYMISTRZEM I BYĆ W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE.
O OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIJCZYKACH, OPOLSKICH 
ORŁACH I ZWYCIĘZCACH Z EKONOMIKA

Mistrz szachowy wertuje książki, ma potężne bazy danych 
w komputerach, analizuje sekwencje, partie, strategie. To jednak 
nie wszystko. Szuka mentorów oraz włącza kreatywność. Dąży 
uparcie do celu. I tak jest z naszymi utytułowanymi uczniami. 
Pod okiem swoich nauczycieli, którzy często są także 
wykładowcami na wyższych uczelniach, 
każdy, kto ma niegasnący zapał, 
bierze udział w olimpiadach, 
konkursach i zawodowych projektach.
Korzyści? Jest ich wiele: zwolnienie 
z egzaminów zawodowych 
teoretycznych, z egzaminu 
maturalnego, stypendia naukowe, 
stypendium Prezesa Rady 
Ministrów, zdobycie indeksu 
na wyższą uczelnię i ogromna 
satysfakcja. Opolski Ekonomik wiedzie 
prym w przygotowaniu do olimpiad 
zawodowych, jesteśmy sklasyfikowani 
w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 
Olimpijskich, obok najlepszych w Polsce 
liceów i techników, a Prezydent Miasta 
Opola corocznie wręcza naszym uczniom 
zaszczytne odznaczenie Opolskiego Orła. 
Poznaj naszą strategię wygrywania partii na 
poziomie arcymistrzów i wykorzystaj swoje 
zdolności. Na zdjęciu Andrea Polański – 
technik reklamy – dwukrotna laureatka 
Olimpiady Języka Niemieckiego.



CHÓR 

GŁOSEM WYGRYWAJĄ KAŻDĄ PARTIĘ! EKONOMIK PRZYCIĄGA TALENTY MUZYCZNE! 

W ubiegłym roku szkolnym zespół wokalno-instrumentalny Work in Progress prowadzony przez mgr Damiana 
Kaźmierczaka (nauczyciela ekonomicznych przedmiotów zawodowych) zdobył najważniejsze nagrody na 
wojewódzkich festiwalach pieśni religijnej i patriotycznej. Każdego roku do zespołu dołączają kolejne osobowości 
o zachwycających głosach! 
A to nie koniec… Coach muzyczny i nauczycielka języka angielskiego – mgr Magdalena Wójcik-Gugulska 
(kanał YT MsGugu) zainicjowała unikatowy i bardzo emocjonalny projekt wokalny, w którym udział wzięli 
uzdolnieni uczniowie Ekonomika. Zdjęcia do teledysku „From Now On” zrobiono na terenie Muzeum Wsi Opolskiej 
w Opolu w otoczeniu plenerowej ekspozycji zabytków drewnianej architektury wiejskiej Śląska Opolskiego 
(zobaczcie klip na YT). 
Swoją solową karierę w Ekonomiku rozpoczęli lub kontynuowali także: Jessica Stelmach (technik reklamy),  
która nagrywa już w profesjonalnym studio (DMB Studio), Agnieszka Poremba (technik grafiki i poligrafii cyfrowej) 
nagrała cover utworu „Someone You Loved” Lewis’a Capaldi oraz Wojciech Miśtalski – absolwent Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, który w ubiegłym roku zaprezentował nowy teledysk do autorskiego utworu „Nigdy więcej”. 

Na zdjęciu: Natalia Hurek (technik ekonomista), która za swój najważniejszy sukces uważa zdobycie 
2. miejsca na festiwalu „Lingua Fest” i Wiktoria Matysek (technik reklamy), która za najważniejsze 
osiągnięcie zespołowe uważa zdobycie 1. miejsca na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej 
,,Dobrze jest śpiewać naszemu Panu” w Komprachcicach. 

PRAKTYKI ZAGRANICZNE 
I NIE TYLKO 

 
ROZGRYWKI W MIĘDZYNARODOWYM GRONIE 
I ZAWODOWA PRZYGODA ŻYCIA 
 
Na ten moment czeka bardzo wielu uczniów Ekonomika... 
To oczywiście praktyki zawodowe, które stanowią 
nierozerwalny element szkolnej i zawodowej kariery uczniów 
szkół technicznych. To czas, kiedy graficy, fotografowie, 
ekonomiści, programiści, reklamowcy i logistycy udają 
się do firm, instytucji lub zakładów na próbny test swoich 
umiejętności. Oczywiście to także czas nauki praktycznej 
i zdobywania kolejnych tajników 
wybranego zawodu. 
Dzięki programom unijnym można odbyć 
także staże za granicą. Brzmi świetnie, 
prawda? A jeśli powiemy, że to dopiero 
początek? 
Praca w firmie logistycznej w Niemczech, 
agencji reklamowej w Irlandii lub 
Hiszpanii? Wszystko jest dla uczniów 
na wyciągnięcie ręki już w trzecim 
roku nauki. Ekonomik realizuje 
także programy partnerskie ze 
szkołami w Niemczech, Czechach 
i we Francji. Na najlepszą przygodę 
życia zapraszają koordynatorzy 
międzynarodowych programów w szkole 
– mgr Sylwester Strzelec, mgr Patrycja 
Borczyńska i mgr Adam Skwira. 
Florian Rychlik (na zdjęciu), młody 
rysownik i uczeń klasy fotograficznej 
czeka na swój wymarzony wyjazd  
do Irlandii. 

SPORT 

HETMAN MOŻE PORUSZAĆ SIĘ W DOWOLNYM KIERUNKU 

W początkowej fazie gry w szachy każdy gracz ma jednego hetmana 
ustawionego obok króla. Młodzi sportowcy i świetna kadra trenerów 
Ekonomika sprawiają, że szkoła dominuje w licznych dyscyplinach 
sportowych w Opolu i całym województwie. W poprzednich 
latach szczypiornistki Ekonomika trzy razy z rzędu triumfowały 
w Mistrzostwach Województwa. Drużynę szkolną tworzą 
zarówno amatorki jak i dziewczęta na co dzień trenujące 
w opolskich klubach sportowych. Szkolne reprezentacje 
Ekonomika w piłce nożnej (dziewcząt) i piłce ręcznej, to od 
wielu lat najbardziej utytułowane drużyny w mieście Opolu 
i województwie.
W rozgrywkach siatkarzy, każdego roku zdobywamy medale 
w Mistrzostwach Miasta Opola. Szkoła jest otwarta na kolejne 
dyscypliny sportowe. Za nami także liczne sukcesy w pływaniu, 

wędkarstwie, piłce plażowej 
i biegach. 

Na zdjęciu nasze 
najsilniejsze „figury”, które 

rozgrywają mecze siatkarskie w barwach 
Ekonomika: Kacper Paczkowski – 
technik logistyk, Mikołaj Kojs – technik 
grafiki i poligrafii cyfrowej oraz Patrycja 
Broj – technik rachunkowości.



KLUB EUROPA W SZKOLE 

KRYTYCZNIE, ALE Z SZACUNKIEM. UCZYMY SIĘ DEBATOWAĆ 

Logiczne myślenie, pewność siebie, przewidywanie konsekwencji swoich 
działań to tylko niektóre umiejętności, które kształtują się podczas gry 
w szachy. Podobnie sprawa wygląda wtedy, 
kiedy ludzie uczą się ze sobą komunikować, 
rozmawiać. Od wielu lat dużą popularnością 
cieszy się Klub Europa w Szkole 
prowadzony przez mgr Urszulę 
Izdebską – wielką pasjonatkę historii, 
sztuki i kultury. Dzięki dodatkowym 
zajęciom uczniowie poznają tajniki 
debaty oksfordzkiej, zdobywają 
wiedzę na temat funkcjonowania Unii 
Europejskiej. Działalność klubu wiąże 
się z licznymi wyjściami, wyjazdami, 
uczestnictwem w konferencjach 
naukowych i spotkaniami z wartościowymi 
ludźmi. 
Na zdjęciu: Agata Frydrych i Remigiusz 
Rawza – technik reklamy – ambitni, 
krytyczni i głodni dyskusji „klubowicze” 
czekają na Was w Ekonomiku. 

Redakcja: mgr Ewa Nowak-Kϋbler / mgr Piotr Wójcik, Aleksandra Gałan (3E), Agata Frydrych (3E), Karolina 
Gmyz (3E), Weronika Gmyz (3E), Remigiusz Rawza (3E), Dawid Feliks (2F). Grafika: Agnieszka Poremba (2SE), 
Carmen Krause (2SE), Wit Chruszcz (2SE), Zuzanna Ryszytyło (2SE), Krzysztof Żukowski (2SE). Fotografia: 
Aleksandra Kinder (3A), Florian Rychlik (3A). Skład publikacji: mgr Joanna Cybulka-Chruszcz.
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MINI-PRZEDSIEBIORSTWO 

OSZCZĘDZAĆ CZY NIE OSZCZĘDZAĆ? TO DRAMAT NIE TYLKO SZEKSPIRA
 
Zaradni, praktyczni i odważni – gdzie się podziali członkowie szkolnego mini przedsiębiorstwa? Jedno jest oczywiste 
– z całą pewnością nie nudzą się. Przedsiębiorczy technicy rachunkowości i ekonomii zrealizowali na przestrzeni wielu 
lat dziesiątki projektów edukacyjnych, zadbali o oprawę artystyczną i cateringową wielu wojewódzkich 
uroczystości. Nieprzerwanie od 1998 roku powstają w szkole mini-przedsiębiorstwa, dzięki którym 
uczniowie szybko i praktycznie poznają zasady działania rynku w skali mikro. 
Uczniowie są współorganizatorami m.in.: Potyczek Księgowych i Wojewódzkiego konkursu 
Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 
W tym roku mini-przedsiębiorstwo „ECONOM COMPANY” tworzą uczniowie klasy 
2F (technik rachunkowości). Prezesem jest Mateusz Radiemerski 
(na zdjęciu), a jego zastępczynią Karolina Jurkiewicz (na zdjęciu). 
Przebiegu i zasad gry dopilnowuje mgr Tamara Słodkowska-Tramś.

WWW.EKONOMIK.OPOLE.PL

ODYSEJA UMYSŁÓW 

TWORZĄ WŁASNĄ SZACHOWNICĘ  
I SZUKAJĄ NIESZABLONOWYCH ROZWIĄZAŃ
 
Żywa rzeźba, jak z obrazu Leonarda da Vinci, 
albo nurek stworzony z przypraw, nitek 
i innych nieoczywistych materiałów – 
brzmi jak fikcja? To tylko kilka pomysłów, 
które zrealizowali uczniowie naszej szkoły 
w ramach międzynarodowego programu 
edukacyjnego Odyseja Umysłów. 
Odyseusze Ekonomika uwielbiają marzyć. 
Dla Magdy Grzebskiej – technik 
fotografii i multimediów (na zdjęciu) 
i Vic Wons – technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej (na zdjęciu) trening kreatywności 
i nieszablonowego myślenia to kolejny 
powód, aby wziąć udział w kolejnej edycji 
projektu. Pomysłodawcy, inicjatorzy i 
kreatorzy! Stwórzmy razem nowy wymiar! 
Wymyślmy nową figurę szachową! 
Zapraszamy do grona pozytywnie 
zakręconych, otwartych i pomysłowych 
ludzi – Odyseuszy marzeń opolskiego Ekonomika. 
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