
Dlaczego Merkury?

Debata w Urzędzie Miasta

Dzień Edukacji Narodowej

MERKURY
Numer 5 (1 /201 3) październik 201 3 Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku

18 1

Święto Edukacji Narodowej, obchodzone

jest co roku przez 650 tysięcy nauczyciel i , pedagogów

i wychowawców. Dzień ustanowiony został w 1 972

roku – data 1 4 października, upamiętnia powstanie

Komisj i Edukacji Narodowej w 1 773 roku. Jest

powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach

związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach.

Jak co roku, w tym dniu uczniowie naszej

szkoły wraz z Samorządem Uczniowskim przygotowali

uroczystość, aby podziękować nauczycielom za ich

trud, poświęcenie i włożoną pracę w nauczanie

i wychowanie. Młodzież, na ręce Dyrekcji złożyła

kwiaty, a wszystkich pracowników szkoły obdarowała

własnoręcznie wykonanymi upominkami. Nie zabrakło

też słodkości, uśmiechu i wzajemnej życzl iwości.

Redakcja postanowiła odpowiedzieć na pytanie:

dlaczego szkolna gazeta nosi nazwę „Merkury”?

Odpowiedź ma formę testu wielokrotnego wyboru.

Czytelniku podkreśl właściwą, Twoim zdaniem,

odpowiedź. Możesz ją zachować dla siebie lub podziel ić

się z bliskimi.

Szkolna gazeta nazywa się Merkury ponieważ:

a) w 1 977 r. ukazał się pierwszy numer gazety

okolicznościowej Zespołu Szkół Ekonomiczno -

Kupieckich pt. "Merkury" pod redakcją nauczyciela wos

Wojciecha Lisockiego.

b) nawiązuje do tytułu pierwszej gazety polskiej pt.

„Merkuriusz Polski Ordynaryjny”, która ukazała się

w 1 661 r. w Krakowie. Tu Merkuriusz w znaczeniu

kurier, goniec.

c) Merkury - w mitologii rzymskiej bóg przede wszystkim

handlu (podobno też patron złodziei), także posłaniec

Jowisza.
d) Merkury - planeta układu słonecznego krążąca

najbl iżej Słońca. Ma związek z nazwą gazety, która

opisuje wszystko bardzo jasno, a Czytelników traktuje

ciepło i życzl iwie

e) Mercury - nazwa amerykańskiego programu badań

kosmicznych. Pasuje do nazwy gazety, która reaguje na

wydarzenia z prędkością rakiety.
f) Mercury (Freddie - sol ista grupy Queen) uzasadnia

nazwę, bo nasze wypowiedzi na piśmie są bez fałszu,

a wydawanie wychodzi śpiewająco.
Za wybór odpowiedzi redakcja nie ponosi

odpowiedzialności.

Przygotowania do Dnia Nauczyciela.

Lubimy to Święto.

Ekonomik na przełaj

Reprezentacja Ekonomika z opiekunami.

Pobiegniemy "na szóstkę".

Nasi silni, przystojni i pełni zapału mężczyźni :)

W dniu 1 8 października reprezentacja ZSEK wzięła udział

w Międzypowiatowych Sztafetowych Biegach

Przełajowych w Podgórzu.

Dziewczęta pobiegły sztafetę 1 0 x 800m w składzie:

Natal ia Sobczak z klasy I b, Paulina Lubińska (I b),

Paulina Węderl ich (I b), Katarzyna Pypkowska (I b),

Katarzyna Melka (I c), Natal ia Kwiatkowska (I c), Jul ia

Myślińska (I c), Emil ia Kołodziejska (I I I b T Hot), Monika

Głowacka (I I e), Teresa Ślasa (I I e).

Chłopcy pobiegl i sztafetę 1 0 x 1 000m w składzie:

Radosław Kępczyński (I I f), Bartosz Milewski (I I I b T Hot),

Kamil Żurański (IV a TE), Dominik Osiński (I I I b TH),

Maksym Maksym (I I I b TH), Damian Nowakowski (I d),

Bartosz Słowiński (I d), Arkadiusz Rękawiecki (I I c),

Sebastian Wiśniewski (I I e), Przemysław Boczkowski

(I Ie).

Co będzie

Dnia 23 października byliśmy wraz z naszą wychowawczynią Hanną Jeżewską w Urzędzie

Miasta na debacie, której tematem było "Szkolnictwo Zawodowe w Polsce a w innych krajach UE".

Spotkaliśmy się z lokalnymi przedsiębiorcami oraz z przedstawicielami władzy i oświaty. Miel iśmy okazję

poznać i porównać systemy edukacyjne w krajach zachodnich, takich jak: Niemcy i Szwajcaria. Jednym

z zaproszonych gości była pani Kurator Oświaty Katarzyna Góralska, która przedstawiła nam nowy

system szkolnictwa zawodowego i przybliżyła strukturę i formę egzaminów zawodowych.

Lokalni przedsiębiorcy wypowiedziel i się, czego oczekują od absolwentów szkół zawodowych

i techników. Zaproponowali możliwości ulepszenia zawodowego systemu edukacyjnego w Polsce tak, aby

absolwenci mogli stać się dla nich cennymi pracownikami. Myślę, że dla uczniów technikum

ekonomicznego, było to cenne doświadczenie.

Martyna Ciuk, uczennica klasy IV c TE
Nie dla każdego debata była interesująca ;)

- rozstrzygnięcie konkursu o patronie szkoły

- obchody Święta Niepodległości

- zbiórka krwi

- Andrzejki klasowe

- I edycja ogólnopolskiego konkursu pod hasłem: "Poznaj swoje prawa w pracy". Etap

szkolny odbędzie się 22 listopada, godz. 9:00

- zbiórka prezentów mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych - podopiecznych

Stowarzyszenia "Silni Razem". Zbiórka darów do 25.11

- mecz towarzyski piłki siatkowej dziewcząt w ramach przygotowań do Ligi Szkół

Ponadgimnazjalnych z Zespołem Szkół Usług i Przedsiębiorczości

- Bieg Niepodległości ul icami miasta Płocka pod hasłem "biegnij z biało-czerwoną" -

8.1 1 .201 3

- w ramach rozgrywek piłki siatkowej dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych

nasza szkoła w grupie el iminacyjnej rywalizować będzie z pięcioma szkołami. Mecze

rozgrywane będą systemem ligowym.



Pamięć kolejnych pokoleń

Czy wiesz, że...?

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

72

W "Ekonomiku" od wielu lat pielęgnowana jest tradycja opieki nad grobami

zmarłych nauczyciel i , którzy pochowani są na Starym i Zabytkowym Cmentarzu.

Dyrektor Szkoły zwrócił uwagę, że niektóre groby dawnych nauczyciel i ,

zwłaszcza tych, którzy nie mają najbl iższej rodziny w Płocku lub krewni także nie

żyją, wymagają większej troski i pamięci.

Co roku przed Świętem Zmarłych młodzież pod opieką nauczyciel i sprząta groby,

składa kwiaty, zapala znicze na miejscu spoczynku dawnych nauczyciel i

i wychowawców. Tradycję pamięci w naszej szkole podtrzymują już kolejne

pokolenia.

W październiku młodzież

Ekonomika, w ramach projektu

JESTEŚMY RAZEM, pojechała na

jednodniową wycieczkę do Treblinki –

miejsca istnienia hitlerowskiego obozu

zagłady (1 942-43).

W Zespole Szkół w Małkini

Górnej odbyły się warsztaty integracyjno-

językowe z młodzieżą z Izraela i Białorusi.

Zostały one przeprowadzone przez

edukatorów współpracujących z Muzeum

Histori i Żydów Polskich. Oficjalne

uroczystości odbyły się przy pomniku

upamietniającym 70-lecie zbrojnego

wybuchu buntu więźniów. W trakcie

uroczystości głos zabral i przedstawiciele

władz polskich i izraelskich. Uczniowie

polscy i izraelscy zapali l i znicze i oddali

honor ofiarom zamordowanym w obozie.

J.B.

Młodzież Ekonomika podczas uroczystości z opiekunami i władzami miasta (drugi od prawej stoi zastępca
Prezydenta m. Płocka Roman Siemiątkowski)

Tradycyjnie przed maturą nasi

maturzyści (94 uczniów) udali się

z pielgrzymką na Jasną Górę. Uczniowie

modli l i się o pomyślne zdanie matury

i egzaminów zawodowych.

W trakcie pielgrzymki poznawali

dziedzictwo narodowe: słynny skarbiec,

wały jasnogórskie, salę rycerską

z trzema kulami szwedzkimi w ścianie -

pamiątka najazdu Szwedów na Jasną

Górę, architekturę całego klasztoru jako

zabytku.

Młodzież była zadowolona

z wyjazdu, chętnie śpiewała w autokarze

i żałowała, że czas na pielgrzymce tak

szybko minął.

siostra Monika

Na wałach jasnogórskich

Dyrektorowi Ireneuszowi Szychowskiemu z okazji Dnia Edukacji
Narodowej wręczono Nagrodę I stopnia Prezydenta m. Płocka za
osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Na zdjęciu Dyrektor I .
Szychowski w towarzystwie Przewodniczącej Rady Rodziców W.
Jabłońskiej.

W tym samym dniu panią kierownik ds. praktyk Halinę Obara
uhonorowano nagrodą I I stopnia Prezydenta m. Płocka. Na zdjęciu p.
Kierownik w towarzystwie przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego G.
Ruszkowskiej i Przewodniczącej Rady Rodziców.

Wycieczka do Treblinki

Silna i zwarta grupa młodzieży przygotowana do porządkowania cmentarza.

Refleksje o przemijaniu w wykonaniu uczniów "Ekonomika" i ks. W. Kruszewskiego

"Ekonomik" w panoramie cmentarza



Bieg Tumski "na pięć"
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"Żółty" Bieg Papieski
1 6 października odbył się w Płocku I Bieg Papieski

zorganizowany w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej oraz Dnia

Papieskiego. Inicjatorem biegu była Akcja Katol icka Diecezji Płockiej.

Bieg rozpoczął się przy Placu Celebry przed obeliskiem Jana Pawła I I .

Przed startem krótką modlitwę poprowadził asystent Akcji Katol ickiej

ks. Dariusz Marzec. W biegu wzięło udział ponad stupięćdziesięcio

osobowa grupa dzieci i młodzieży w tym ponad dziewięćdziesięciu

uczniów płockiego Ekonomika. Nasza młodzież ubrana w żółte koszulki

z logo Szkoły była bardzo widoczna. Trasa przebiegała ul icami

Ignacego Łukasiewicza, Antoniego Jul iana Nowowiejskiego, Stefana

Okrzei, Kazimierza Wielkiego, Stary Rynek, Stanisława

Małachowskiego, Teatralną, Placem Narutowicza, Tumską aż pod

Pomnik Jana Pawła I I przed katedrą Płocką i l iczyła prawie 4km. Przed

Zespołem Szkół Ekonomiczno - Kupieckich uczestników biegu gorąco,

z ogromnym zaangażowaniem, dopingowała dyrekcja, nauczyciele

i młodzież. Na mecie do uczestników biegu przemawiał prezes Akcji

Katol ickiej Diecezji Płockiej Danuta Janicka oraz ks. Dariusz Marzec,

asystent Akcji Katol ickiej.

Zdjęcia: str. 4, 5Uczestnicy biegu prezentują żółte koszulki z logo szkoły.

"Ekonomik" wystawił swoich reprezentantów

w XXII Biegu Tumskim (11 .1 0.201 3). Start i meta

zlokalizowane były na Starym Rynku.

Szkołę reprezentowali Radosław Kępczyński

z klasy I I f, Bartosz Słowiński z klasy I d, Paulina

Węderl ich z klasy I b. Natal ia Sobczak z klasy I b zajęła 5
miejsce i zdobyła dyplom.

Natalia Sobczak na mecie.

Reprezentacja szkoły wraz z opiekunkami

Warto było!

ListyDoRedakcji
Drodzy Nauczyciele!

W imieniu wszystkich uczniów
chcielibyśmy was poinformować, że my też
mamy prawo do popełniania błędów,
zapominania książek, odrobienia zadania
domowego, czy nauczenia się na
sprawdzian.

Wiecznie powtarzacie nam, że jesteście
tylko ludźmi, ale my też nimi jesteśmy
i również nie jesteśmy idealni. Skoro
wstawiacie komuś jedynkę za brak
zadania to innym wstawcie piątkę za to, że
je mają. Jeżeli wpisujecie komuś uwagę za
złe zachowanie, to innym wpiszcie
pochwałę za dobre. Nie zadawajcie nam
do domu 5 stron z jednego przedmiotu bo
mamy ich jeszcze 13 innych. Czas wolny?
Po pracy wy go macie, my nie, bo musimy
zakuwać na kolejne sprawdziany, z których
i tak po tygodniu nic nie będziemy
pamiętać. Szkoła jest po to, żebyście nas
tam uczyli, a nie kazali uczyć się w domu.
Nie krzyczcie na całą klasę, jeśli czegoś
nie rozumiemy. Jesteście tam po to, żeby
nam wytłumaczyć, a nie śpieszyć się, żeby
zdążyć z przerobieniem materiału.

Z poważaniem, uczniowie.

Do Redakcji trafił (przedrukowany
powyżej) l ist, adresowany do nauczyciel i .
Nie mamy zwyczaju odpisywania na listy
anonimowe, ale pewien nauczyciel
zaprzyjaźniony z Redakcją postanowił
odpisać. Mamy nadzieję, że jego zdanie
będzie reprezentatywne dla ogółu
pedagogów.

Drodzy Uczniowie!
W imieniu wszystkich nauczycieli
pragniemy Was poinformować, że my też
mamy prawo do popełniania błędów,
zapominania książek, nieodrobienia
zadania domowego czy nieprzygotowania
sprawdzianu. Podobnie jak Wy jesteśmy
tylko ludźmi i nie jesteśmy idealni. Skoro
któremuś z nauczycieli wystawiacie
(między sobą) złą ocenę, to innym
wystawcie dobrą (oczywiście, gdy na nią
zasługują). Nie dziwcie się, że czasem
Wasza klasówka nie została jeszcze
sprawdzona, ale mamy do sprawdzenia
także dwadzieścia innych.

Czas wolny? A co to znaczy?! Zajęcia
pozalekcyjne, sprawdziany, przygotowanie
do zajęć…… Większość z nas ma też
rodziny, w tym dzieci, którym czasem
trzeba pomóc w przygotowaniu się do
lekcji. W zasadzie macie rację, szkoła jest
po to żebyśmy WAS uczyli, ale przyznajcie
- z tym zakuwaniem lekko przesadzacie.

Gdyby tak było, to nasze wspólne wyniki
wyglądałyby znacznie lepiej.

Bardzo byśmy chcieli, żeby było tak: my
tłumaczymy to, co trudne, nowe czy
niezrozumiałe. Zakładamy, że uczniowie
szkół średnich umieją już czytać i znają
tabliczkę mnożenia. Czasem więc ktoś
z nas nie wytrzymuje, gdy się okazuje, że
to nie musi być prawda.

A tak w ogóle, to narzekacie, a przecież to
Wymacie lepiej. Oto kilka dowodów:
- do Was pretensje mają w zasadzie tylko
rodzice (bo co my możemy Wam zrobić?),
nas „ścigają” wszyscy: Wy, wasi rodzice,
dyrekcja, minister oświaty;
- Wymożecie uciec z lekcji, my . . .
- może nie cenicie Rzecznika Praw
Ucznia, ale czy ktoś słyszał o Rzeczniku
Praw Nauczyciela?
- jesteście młodzi i piękni, a my . . .?
- jeszcze chwilka i skończycie szkołę, a my
tu zostaniemy na kolejny rok w tej samej
klasie.

Z szacunkiem, Nauczyciel :)

PS. Wasze uwagi dotyczące ocen (tych
dobrych) za prace domowe, pochwał oraz
pracy samodzielnej weźmiemy poważnie
pod uwagę.

"Ekonomik" w Muzeum Wojska Polskiego
Uczniowie należący do

Towarzystwa Przyjaciół AK udali się 25

października na wycieczkę do Warszawy.

Została ona zorganizowana przez

Stowarzyszenie Dzieci Wojny, które

wygrało fundusz grantowy "Sztafeta

pokoleń - magią histori i".

W Muzeum Wojska Polskiego

opowiedziano młodzieży o działaniach

wojennych armii polskiej walczącej we

wrześniu 1 939, kampanii we Francji , armii

generała Andersa oraz powstaniu

warszawskim.

Młodzież zapoznano również

z innowacjami technicznymi, które

wprowadzono w okresie XX-lecia

międzywojennego. Uczniowie dowiedziel i

się o przygodach Adolfa Bocheńskiego,

o rozbrajaniu Goliatów i zachowanych

sztandarach WP oraz postaci Józefa

Piłsudskiego, a także mordzie katyńskim.

Podziwial i kurtkę Stanisława Skalskiego,

Enigmę, skrzynkę narzędziową Łosia czy

tankietkę z I I RP oraz kapsułę

Hermaszewskiego. W plenerze uczniowie

oglądali czołgi, samoloty i śmigłowce.

Jeden z uczniów przymierzał nawet plecak

ze spadochronem.

Lekcje histori i w Muzeum Wojska

Polskiego to już tradycja Ekonomika.

Spotkanie z żywą historią to dla uczniów

bezcenna wiedza, która na długo zostaje

w pamięci. R.T.

Żywa lekcja historii
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Radosna grupa uczestników Biegu Papieskiego.

Reprezentanci Papieskiej Kadry Ekonomika dopingowani do biegu przez dyrekcję, nauczycieli i młodzież (fot. J. Waćkowski)

Klasa II b przed startem.

Klasa II c.

Klasa I a.

Klasa II d.




