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Ekonomia 
 Wiedza praktyczna dotycząca np. rozliczen  podatkowych, prowadzenia księgowos ci 

 Możliwość zatrudnienia w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, bankach 

 Studia na takich kierunko w jak np. ekonomia, finanse, rachunkowos c  

 Praktyki zawodowe w instytucjach uz ytku publicznego 

Fryzjerstwo  
 Wiedza praktyczna dotycząca załoz enia i prowadzenia salonu fryzjerskiego 

 Praktyka fryzjerska: strzyz enie, farbowanie, stylizacja – własna pracownia w szkole, pokazy fryzjerskie! 

 Możliwość samozatrudnienia lub pracy w salonach fryzjerskich 

Handel 
 Wiedza praktyczna: prowadzenie własnej działalnos ci gospodarczej, podstawy handlu, prawa pracy, kasa fiskalna, księ-

gowos c  handlowa 

 Studia: podstawy takich kierunko w jak marketing i zarządzenie 

 Zatrudnienie: jako przedstawiciel handlowy, specjalista ds. marketingu, handlowiec 

Reklama 
 Wiedza praktyczna: obsługa programo w graficznych, techniki reklamy 

 Studia: podstawy kierunko w związanych z reklamą 

 Możliwość zatrudnienia: biura ogłoszen , agencje reklamowe, public relations, działy marketingu 

Zasadnicza szkoła zawodowa 
Praca w zawodach poszukiwanych na rynku pracy: fryzjer, sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, bla-
charz samochodowy, lakiernik, tapicer, stolarz, fotograf  

Nasi absolwenci o Ekonomiku:  
 

Joanna Bułaś - absolwentka 2011 - właścicielka salonu fryzjer-
skiego „Gabinet Fryzur” w Łańcucie 
„…dzięki szkole wiedziałam, jak otworzyć swój zakład fryzjerski, po-
zyskać środki z Unii Europejskiej, a przede wszyst-
kim miałam praktykę z fryzjerstwa…” 
 

Joanna Dzień - absolwentka 2011 - studentka ekonomii na Uni-
wersytecie Rzeszowskim 
…dzięki szkole o wiele łatwiej było mi na studiach, ponieważ miałam 
podstawy przedmiotów kierunkowych…” 

 
Michał Kula - absolwent 2012 - właściciel firmy „Kula 
Studio” oraz student administracji w Wyższej Szkole Prawa i Admi-
nistracji w Rzeszowie 
„… dzięki szkole zamieniłem swoją pasję fotografowania w swój zawód, 
ponieważ wiedziałem, jak rozpocząć działalność gospodarczą i mogę 
sam rozliczać swoją firmę…” 
 

Katarzyna Balawejder - absolwentka 2013 - studentka logistyki 
na Politechnice Rzeszowskiej 
„…dzięki szkole rozwinęłam swoje zainteresowania przedmiotami ści-
słymi, co zaowocowało dostaniem się na kilka uczelni, wybrałam to co 
najbardziej mnie interesowało…” 

 
Kamil Furman - absolwent 2013 - właściciel firmy dekorator-
skiej 
„…dzięki szkole wiem, jak prowadzić własną firmę, jak się rozliczać 
i znam podstawy marketingu i zarządzania…” 
 

Nr 4 

Culture Twister, czyli co gimnazjaliści wiedzą  

o świętach i zwyczajach krojów anglojęzycznych 
                                                                                              

„Culture Twister” to już IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach An-
glojęzycznych dla Gimnazjalistów, który odbywa się w naszej szkole. Corocz-
nym celem konkursu jest zachęcenie uczniów do szerszego poznania oraz 
popularyzacji kultury i historii krajów anglojęzycznych. W konkursie wzięło 
udział 16 szkół gimnazjalnych z całego powiatu łańcuckiego oraz przeworskie-
go, w sumie 28 uczniów. Gimnazjaliści przybyli wraz ze swoimi opiekunami. 

Oto nasi zwycięzcy: 
I miejsce: Anna Benedyk- Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach- 

opiekun: p. Dominika Cisek 
II miejsce: Kamila Barnat- Publiczne Gimnazjum w Wysokiej- opiekun: 

p. Monika Surmacz 
III miejsce: Katarzyna Hoszko- Publiczne Gimnazjum nr2 w Łańcucie- 

opiekun: p. Magdalena Duliban 
WYRÓŻNIENIE: Karolina Całka- Publiczne Gimnazjum w Rakszawie - 

opiekun: p. Mariola Dańczak. 
Jednym z zagadnień naszego konkursu były święta krajów angloję-

zycznych. W marcu w Irlandii obchodzony jest dzień Św. Patryka. Tradycyjnie – 
w Irlandii jest to święto zarówno narodowe, jak i religijne (święty Patryk jest 
katolickim patronem Irlandii). Najważniejszą tradycją obchodów dnia św. Patry-
ka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zieleń to narodowy kolor Irlandii, 
nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypi-

sywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. 
Irlandczycy w wielu miastach organizują fe-
styny i uliczne pochody, w których dominuje 
właśnie kolor zielony. 
Głównym symbolem święta jest shamrock, 
czyli trójlistna koniczyna,  która jest także 
jednym z symboli wiązanych tradycyjnie z 
Irlandią. Według legendy o św. Patryku, wyko-
rzystał on tę roślinę, aby wyjaśniać pierwszym 
irlandzkim chrześcijanom dogmat o Trójcy 
Świętej. Nie mogli oni zrozumieć jak to jest 
możliwe, że są trzy osoby Boskie a jednocze-
śnie są one jednym Bogiem. Jeszcze inną tra-
dycją związaną z obchodami Dnia św. Patryka 
jest tradycja picia whiskey. Otóż jedna z opo-
wieści o świętym podaje, że Patryk nastraszył 

szynkarkę, która nie dolewała pełnej miarki trunku, iż pojawią się w jej karczmie 
potwory. Karczmarka wystraszona, od tego czasu solidnie napełniała szklanice. 
Od tej chwili 17 marca pije się szklaneczkę whiskey zwaną "dzbanem Patryka". 
Jest to dzień śmierci św. Patryka, stąd tego dnia co roku wspomina się jego ży-
cie. 

Wybierasz? Rozważ, przemyśl i zadecyduj! 

Z uczniowskich zeszytów: 

*** 

Hanka i Wasylek kochali się tak bardzo, że ona się uto-
piła, a on umarł z głodu.  

*** 
 Straszne były te krzyżackie mordy. 

*** 
Już przed ślubem Jagna miała liczne upadki moralne. 

*** 
Jagna na szczęście nie była długo chora, wkrótce  
zmarła.  

*** 
Bogurodzica była napisana w języku polskim po łacinie.  



Ekonomik szkoła aktywna i zdrowa 

Młodzież naszej szkoły na czele z SU przeprowadziła happening 

na ulicach Łańcuta propagując zdrowy tryb życia oraz zachęcając 

do oddawania krwi. „Uzbrojeni”-  oczywiście pokojowo - w balo-

niki, ulotki oraz jabłka  z logo szkoły promującej zdrowie, mówili 

o tym, jak ważne jest, aby zdrowo żyć. Szkolny klub „Kropelka” 

starał się przekonać do rzucenia palenia jak i do wartości krwio-

dawstwa. Pomimo, iż o szkodliwości palenia powiedziano już 

wiele my podamy kilka faktów z EKONOMicznego punktu widze-

nia: 

Przyjmijmy, że paczka papierosów kosztuje 10 zł. Paląc paczkę dziennie 

tracisz: 

 miesięcznie - 300 zł – tyle, co kosztują dobre, firmowe  buty 

 w ciągu pół roku – 1800 zł – tyle, co dobry kurs językowy 

 w ciągu roku; 3600 zł – tyle, co atrakcyjne wakacje  zagraniczne 

 po 2 latach – 7200 zł – tyle, co wyposażenie swojego domu w super 
sprzęt stereo 

 po 3 latach – 10800 zł – tyle, co fajny skuter 

 po 5 latach - 18000 zł – tyle, co dobry quad 

 po 10 latach – 36000 zł – tyle, co samochód miejski lub domek letni-
skowy. 

 
Korzyści z rzucenia palenia: 
W ciągu 20 minut po odstawieniu 
nikotyny do normy wraca ciśnienie 
krwi i stabilizuje się puls 
W ciągu 8 godzin od wypalenia 
ostatniego papierosa wyrównuje się 
poziom tlenu w organizmie 
W ciągu doby maleje możliwość 
doznania ataku serca 
W ciągu 48 godzin rozpoczyna się 
regeneracja końcówek nerwów, 
poprawia się smak i węch 
W okresie 2 tygodni - 3 miesięcy abstynencji znacznie poprawia się krą-
żenie krwi, a wydolność płuc wzrasta o 30 % 
Po roku o połowę maleje ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową 
po 5 latach znacznie maleje możliwość zachorowania na raka płuc oraz 
nowotwory rozwijające się w jamie ustnej. 

Pizza z Ekonomika 

Uczniowie klasy 3 A odebrali nagrodę za zajęcie pierw-
szego miejsca w szkolnym konkursie na najpiękniejszy 
stół wigilijny. 
Nagrodą było wyjście klasowe do  zaprzyjaźnionej Piz-
zerii „Joanna” w Łańcucie pod opieką wychowawcy i 
pana dyrektora Jacka Króla. 
W Pizzerii zapoznaliśmy się z tajnikami sporządzania 
pizzy zgodnie z upodobaniami. Każdy sam mógł przy-
rządzić pizzę dla siebie (wybór dodatków był bardzo 
duży). Pomagali nam uczniowie klasy pierwszej w za-
wodzie kucharz. 

Zainspirowani tą wizytą podajemy wam wypróbowany 
przepis na domową pizzę: 

Składniki na ciasto  (2 spody o średnicy ok. 30cm): 

 3 szklanki mąki pszennej 

 1 łyżeczka soli 

 przyprawy do smaku (oregano, bazylia i słodka papry-
ka) 

 1 szklanka ciepłej wody 

 50g świeżych drożdży 

 3 łyżeczki oliwy z oliwek lub oleju 

 szczypta cukru  

 sos pomidorowy. 

Wykonanie: 
1. Suche składniki dokładnie mieszamy.  
2. Drożdże zalewamy ciepłą wodą, olejem i cukrem. Od-

stawiamy do wyrośnięcia. 
3. Gotowy płyn wlewamy do mąki i mieszamy najpierw 

łyżką, potem zagniatamy ręką.  
4. Ciasto odstawiamy pod przykryciem do wyrośnięcia 

na ok. 30 minut.  
5. Rozgrzewamy piekarnik do 2500 C. 
6. Na papierze do pieczenia formujemy z gotowego cia-

sta placki.  
7. Smarujemy spody sosem pomidorowym. Można już w 

tym momencie nałożyć na wierzch pizzy swoje ulubio-
ne składniki. 

8. Pieczemy ok. 7-10 minut. 

Podejrzewa się, że pizzę piekli już starożytni Grecy. Były 
to płaskie chleby posmarowane oliwą, czosnkiem i posy-
pane ziołami. Z Grecji trafiły do starożytnego Rzymu. Po 
sprowadzeniu do Europy pomidorów, w XVII-
wiecznym Neapolu do pizzy zaczęto nieodłącznie stoso-
wać sos pomidorowy. Pierwsza współcze-
sna pizza prawdopodobnie powstała w 1889 r., kiedy 
to Neapol odwiedziła królowa Włoch Małgorza-
ta Sabaudzka wraz z mężem Tamtejszy piekarz,  Rafaele 
Esposito, przygotował na jej cześć specjalną potrawę, w 
której podstawowe składniki miały reprezento-
wać barwy narodowe Włoch. Były to: pomidory, ser 
mozzarella i bazylia. Danie nazwano pizzą, a jej odmianę 
z wyżej wymienionymi składnikami nazwa-
no Margherita i do dziś jest to nazwa najpopularniejszej 
i najprostszej wersji pizzy. 

Uczniowie klasy 3 A  

Zespół redakcyjny: dyrekcja i nauczyciele  

Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika 

37-100 Łańcut, ul. Farna 10 

te. 17 225 40 80 

e-mail: zszlancut@poczta.onet.pl  

Drogi Gimnazjalisto czy wiesz, że najważ-
niejsze litery alfabetu to:  

 

E jak Ekonomik - szkoła przyjazna, nowoczesna lecz z trady-

cjami  

K jak Korzys ci płynące z uczenia się z nami (zawo d, matura, 

dos wiadczenie) 

O jak Organizacje w naszej szkole ( SU, Caritas, szkolne koło 

PCK, „Kropelka”, Klub Przedsiębiorczos ci)  

N jak Nauka praktycznej wiedzy (ekonomista, handlowiec, 

fryzjer, ekspert od reklamy) 

O jak Opieka i wspo łpraca z takimi organizacjami jak Banki, 

Izba Handlowo- Rzemies lnicza, Fundacja Młodziez owej Przed-
siębiorczos ci) 

M jak Międzynarodowe projekty (AISEC, e-Twinning, wymia-

na ze szkołą na Ukrainie i szkołą na Węgrzech) 

I jak Imprezy szkolne (pokaz fryzjerski, występy szkolnego 

kabaretu Tere Fere i koła wokalnego, Dzien  Języko w Obcych, 
Konkurs z Przedsiębiorczos ci, Culture Twister) 

K jak Kształcenie w zawodach (zasadnicza szkoła zawodowa w 

zawodach fryzjer, sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, bla-
charz samochodowy, lakiernik, tapicer, stolarz, fotograf.  

„ Doll’s house”  
Dziewiątego marca w MDK w Łańcucie mogliśmy po raz 

kolejny uczestniczyć w pokazie fryzjerskim, organizowanym z 

okazji Dnia kobiet. 

Tematem przewodnim był „Doll’s house” – czyli „Dom lalek”.  

W każdym z ośmiu pokoi mogliśmy zobaczyć inny rodzaj lalek, 

laleczek czy tym podobnych zabawek.  

Na początku w „Garderobie” zaprezentowali się ucznio-

wie z węgierskiej szkoły krawieckiej z Jaszapati, z którą nawiązali-

śmy współpracę. Później mogliśmy się przenieść w świat dziecię-

cych wspomnień za sprawą motylków, lalek porcelanowych, ba-

letnic, ołowianego żołnierza, klanów, śnieżynek czy szmacianek. 

 Każda scenka była nieco inna, na swój sposób zabawna, koloro-

wa, bajkowa, a niekiedy i zwariowana. Postacie wyrażały różne 

emocje za sprawą gestów, ruchów, barwnych strojów, makijaży i 

ciekawych fryzur. Byliśmy widzami teatrzyku mimów, uległość 

pacynek oraz przeobrażeń w piękne bajkowe postacie. Po psot-

nych i nieco nieśmiałych ruchach mimów zobaczyliśmy nostalgię 

w oczach i zachowaniu porcelanowych pacynek. Później przenie-

śliśmy się w świat bajek za sprawą Alicji z Krainy Czarów, której 

towarzyszył kapelusznik, królik i kot. Była też Królowa kier w oto-

czeniu kart, baletnice tańczące w takt pozytywki i nowoczesny 

ołowiany żołnierz z modną fryzurą.  

 Rozbawili nas klauni i „zmrozili” bohaterowie z Królowej 

śniegu. Ostatni pokój wprowadził nas w stan refleksji nad prze-

mijaniem i ulotnością ludzkiego losu za sprawą szmacianek, któ-

re pragną ciepła, bliskości i miłości.  

Scenki te ukazały nam nie tylko barwne stroje, kolorowe 

makijaże czy widowiskowe fryzury, ale przede wszystkim za spra-

wą tych bajkowych inscenizacji mogliśmy spojrzeć na te postacie 

przez pryzmat naszych wspomnień, marzeń oraz fantazji. Zabaw-

ki stare, niechciane, porzucone czy zapomniane też mogą bawić, 

uczyć i nieść radość innym. 

Tych wszystkich emocji dostarczyli nam uczniowie klas 

fryzjerskich, bez których zaangażowania i pracy tego pokazu by 

nie było. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do 

udziału w kolejnych edycjach.  

Ekonomik poleca  

„Jack Strong” to wspaniała lekcja historii 
najnowszej, podczas, której uczniowie 
naszej szkoły mogli zapoznać się z posta-
cią pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i 
losami polskiego wojska zależnego od 
Sowietów. Władysław Pasikowski przed-
stawił Jacka Stronga jako nieugiętego 
oficera Ludowego Wojska Polskiego, 
który potrafił przeciwstawić się komuni-
stom. Sceny w filmie trzymają w napię-
ciu a szpiegowska akcja przeplata się z 
historycznymi i biograficznymi faktami. 
Zachęcamy wszystkich, którzy mają 
wątpliwości, czy płk Kukliński jest rzeczy-
wiście bohaterem do obejrzenia filmu. 

Tłusty Czwartek w Ekonomiku  
Aby tradycji stało się zadość, ostatni czwartek karnawału w 
Ekonomiku był bardzo tłusty i słodki. Samorząd Uczniowski 
na czele ze swoją przewodniczącą, a przy wsparciu Rady 
Rodziców częstował wszystkich pysznymi pączkami :) 


