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Nie masz jeszcze postanowień na 2015 rok…? 
Nadszedł Nowy Rok, a wraz z nim postanowienia noworoczne! Zrób coś wyłącznie dla siebie! Zainwestuj 

w swoją lepszą przyszłość! Wybierz szkołę i profil, który da ci satysfakcję i perspektywy na pracę w przy-

szłości! Dlaczego warto dołączyć do nas? Zaśpiewaj z nami, bo melodię już chyba znasz… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa człowieka nie dla wszystkich…? 

Idziesz ulicą ubrany tak jak tobie się podoba, w twoich uszach 

rozbrzmiewa muzyka, którą ty wybrałeś, na swoim profilu wpi-
sujesz to co czujesz, na forach wypowiadasz swoje zdanie, a 

czy wiesz, że są kraje gdzie nie jest to dozwolone, gdzie co-

dziennie łamane są prawa człowieka.  
Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każde-

mu z nas wynikające z samego faktu bycia człowiekiem np.: 
prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się, czy 

prawo do edukacji. Prawa człowieka są niepodzielne i po-

wszechne dla wszystkich ludzi. Są fundamentem demokracji, 
społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości oraz 

pokoju.  

Prawa człowieka mają charakter: 

 powszechny - są takie same dla każdego człowieka na 

całym świecie. 

 przyrodzony - istnieją niezależnie od woli władzy czy prze-

pisów prawa, 

 niezbywalny - żadna władza nie może nam ich odebrać, 

 nienaruszalny - "prawa człowieka istnieją niezależnie od 

władzy i nie mogą być przez władze dowolnie regulowane" 

 naturalny - człowiek posiada je z racji godności osobowej, 

człowieczeństwa, a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania. 
niepodzielny - wszystkie prawa człowieka stanowią integralną i 

współzależną całość. 

Tak właśnie powinno być, lecz organizacja Amnesty Interna-
tional uzmysłowiła uczniom naszej szkoły jak w wielu przypad-

kach te zapisy nie są nic warte. 12 grudnia 2014 Ekonomik 
przyłączył się do międzynarodowej akcji Maratonu Pi-

sania Listów. Naszą akcję wspomagali uczniowie jak i nau-

czyciele i administracja naszej szkoły. Razem napisaliśmy 202 
listy – możliwe, że właśnie one zmieniły czyjeś życie!  

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi 

działających na rzecz praw człowieka, która corocznie organi-
zuje maraton Pisania Listów w obronie konkretnych osób prze-

trzymywanych, więzionych czy torturowanych. 
Myślisz, że to nic nie daje przeczytaj wypowiedz jednego z 

uwolnionych dzięki tej akcji:  
„Kiedy przyszło pierwszych 200 listów, strażnicy zwrócili mi 
ubranie. Gdy nadeszło 200 następnych, dyrektor więzienia 
przyszedł, aby mnie zobaczyć. Listy wciąż napływały: 3000. 
Poinformowano prezydenta. Strumień listów nie ustawał. Pre-
zydent zadzwonił do więzienia i kazał mnie uwolnić.” 

Julio de Pena Valdez, związkowiec z Dominikany 
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„Poznaj swoje prawa w pra-

cy”- etap regionalny 

Kamil Szylar – uczeń klasy IV techni-
kum w zawodzie technik ekonomi-
sta zajął II miejsce w regionalnym 
etapie konkursu "Poznaj swoje prawa 
w pracy”. ZS nr 3 w Łańcucie od wie-
lu lat współpracuje z Państwową In-
spekcją Pracy w związku z realizacją 
programu edukacyjnego dla szkół 
ponadgimnazjalnych „Kultura bezpie-
czeństwa – młodzi pracownicy bez-
pieczny start”. Kamil otrzymał nagro-
dę rzeczową tj. tablet oraz zakwalifi-
kował się do zawodów centralnych, 
które odbędą się dnia 15 kwietnia 
2015r. w Centrum Nauki „Kopernik” 
w Warszawie.  
To, i jeszcze wiele innych spraw przy-

datnych w życiu zawodowym związa-
nym z prowadzeniem biznesu do-
wiesz się ucząc się z nami w  

technikum ekonomicznymtechnikum ekonomicznym np. jak 

posługiwać się nowoczesnymi pro-
gramami księgowymi, kadrowo – pła-
cowymi i magazynowymi, dowiesz się 
jak skutecznie kierować zespołem, 
zapoznasz się z zasadami nowocze-
snej rachunkowości i finansów oraz 
jak umiejętnie analizować działania 
firmy. 

Wybierasz przyszłość? Wybierasz przyszłość? Wybierasz przyszłość? Rozważ, przemyśl i zadecyduj!Rozważ, przemyśl i zadecyduj!Rozważ, przemyśl i zadecyduj!   

Wolontariusz …pilnie poszukiwany! 
Nasza szkoła to miejsce gdzie można się realizować w wielu organiza-

cjach. Jednym z naszych celów jest propagowanie wolontariatu i przeko-

nanie młodych ludzi, że udział w nim jest potrzebny i warty zaangażo-

wania. Chcemy również ukazać, że wolontariuszem można być na różne 

sposoby, lecz zawsze niesie się dzięki temu pomoc innym. Wolontariusze 

naszej szkoły wraz z opiekunką koła odwiedziło podopiecznych DPS w 

Łańcucie. Podczas odwiedzin obdarowali pensjonariuszy własnoręcznie 

wykonanymi kartkami i słodyczami. Wizyta ta sprawiła wiele radości 

chorym, natomiast wolontariuszom dała wiele satysfakcji. Nasi uczniowie odwiedzili także podopiecznych Domu Pomocy Spo-

łecznej w Łące. Uczniowie obdarowali ich owocami, słodyczami, pluszakami i przyborami papierniczymi... 

To, co nasze jest najlepsze jest, bo nasze jest! 

To, co nasze jest najlepsze jest, to nasze, wiesz?! 

To, co najlepsze jest, bo nasze jest! 

To, co jest najlepsze w Ekonomiku jest! 

Ekonomik to szkoła z tradycja 

Nauka i zabawa tu jest 

Ekonomik jest szkołą z ambicją 

Kto tu chodzi ten o tym wie! 

Ta szkoła nie ma żadnych kompleksów 

Za to dużo kierunków tu jest 

Ekonomistów, handlowców, fryzjerów 

Specjalistów od reklamy wielu tu jest! 

 

Ref.: To, co nasze jest... 

My Ekonomistki wiemy jak to działa 

Wiemy jak używać wiedzy, którą szkoła dała 

To jest ta gorąca krew! To jest nasz ekonomiczny zew! 

My ekonomistki wiemy jak księgowość działa 

Wiemy jak obracać kasą, by się rozmnażała 

To jest ta przedsiębiorcza krew! To jest ta wiedza i 

wdzięk! 

 

Ref.: To, co nasze jest... 

My Handlowcy wiemy jak to działa 

Wiemy jak się uczyć, żeby cała klasa zdała 

To jest ta gorąca krew! To jest nasz handlowców zew! 

My handlowcy wiemy jak rynek, biznes działa 

Umiemy handlować na przerwach i wagarach 

To jest ta przedsiębiorcza krew! To jest ta wiedza i wdzięk!  

 

Ref.: To, co nasze jest... 

My fryzjerzy wiemy jak to działa 

Wiemy jak używać wiedzy, którą szkoła dała 

To jest ta gorąca krew! To jest nasz fryzjerski zew! 

My fryzjerki wiemy jak lokówka działa  

Wiemy jak układać włosy, by fryzura była trwała! 

 

Ref.: To, co nasze jest... 

My technicy wiemy jak to działa 

Wiemy jak używać wiedzy, którą szkoła dała 

To jest ta gorąca krew! To jest nasz reklamowców zew! 

My technicy wiemy jak program Corel działa 

Wiemy jak zrobić reklamę, by się podobała 

To jest ta przedsiębiorcza krew! To jest ta wiedza i wdzięk  

 

Ref.: To, co nasze jest... 



O włos od zdrowego włosa…. 

Na kondycję włosa ogromny wpływ ma nasza dieta. Włos zbudo-
wany jest z keratyny produkowanej w mieszkach włosowych. W 
diecie na piękne włosy nie może zabraknąć: produktów pełnoziar-
nistych takich jak kasze, makarony z pełnego ziarna, pełnoziarni-
ste pieczywo, otręby, płatki owsiane, orzechy, migdały, siemię 
lniane, sezam, pestki roślin strączkowych, warzywa o czerwonym 
i pomarańczowym kolorze, warzywa o zielonej barwie, owoce, 
produkty zawierające zdrowe tłuszcze tj. awokado, orzechy, oli-
wa, nabiał i jaja, mięso i ryby,  zielona herbata i świeżo wyciska-
ne soki. Na kondycję włosów oprócz diety wpływ mają także: 
słońce, klimatyzacja, czapka, suche powietrze no i oczywiście ko-
loryzacje oraz stylizacja. O tym wszystkim możesz dowiedzieć się 
na lekcjach stylizacji, technik fryzjerskich i innych przed-
miotach technikum usług fryzjerskich. 

 
Przy częstym myciu głowy, ciągłych stylizacjach warto 
dowiedzieć się więcej o zabiegu keratynowej odbudowy 
włosa. Celem zabiegu jest uzupełnienie keratyny tam 
gdzie jej brak. Na początku fryzjer myje włosy specjal-
nym oczyszczającym szamponem, następnie na każde 
pasmo nakłada płynną keratynę, suszy je i każde pasmo 
prostuje prostownicą. Efekt zabiegu utrzymuje się jakieś 
4 miesiące. To czy tego potrzebujesz sprawdzisz ogląda-
jąc włos pod specjalna kamerką na zajęciach w naszej 
pracowni fryzjerskiej.  
 

Technik usług fryzjerskich to wspaniały zawód Technik usług fryzjerskich to wspaniały zawód   

z korzyściami dla Ciebie! z korzyściami dla Ciebie!   

Będziesz piękny tak jak my… będziesz 
wiele dziewczyn miał… 
Oczywiście, że tak będzie w Ekonomiku bo corocz-

nie odbywa się u nas „Szkolny Dzień Promocji Zdro-

wia”, gdyż nasza szkoła posiada certyfikat szkoły 
promującej zdrowie. W tym roku harmonogram im-

prezy obejmował m.in. prelekcję na temat: 
„Aktywność fizyczna - Twój sposób na zgrabną syl-

wetkę”, wykład uczennic dotyczący dobrych nawy-

ków żywieniowych, zabawę zręcznościową, która 
polegała na ubraniu kolegi lub koleżanki z klasy na 

mroźną zimę oraz występ naszego szkolnego ka-

baretu „Tere Fere” jak i kółka wokalnego. 
A my w ramach promowania zdrowego tryby życia 

polecamy: 
 

„Sałatka fit egzotyka” 

• 2 plastry melona zielonego 
• 1 kiwi 

• 1 mandarynka 
• 2 łyżki pestek granatu 

• ½ łyżeczki miodu naturalnego 

• Listki świeżej mięty 

Melona pokrój w dużą kostkę. Kiwi obierz i także 
pokrój w kostkę. Mandarynki umyj i obierz ze skórki, 

ścinając lekko miąższ. Granata przekrój na pół i wyj-
mij wszystkie nasionka. Wszystkie owoce przełóż do 

miski i wymieszaj ze sobą dodając miód, miskę przy-

kryj i wstaw do lodówki na ok. 30 min. Podawaj 
schłodzoną. Przed podaniem udekoruj liskami mięty. 

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  

Czy wiesz jakie są cechy dobrego pla-
katu reklamowego? 

Plakat to wykorzystywane przez organizacje narzędzie pro-
mocyjne, eksponowane w miejscach, które odwiedzają od-

biorcy organizacji. Ma dużą siłę wyrazu, najczęściej jednak 
nadaje się do prostego przesłania przekazu. Działa na zasa-

dzie wezwania do działania (call to action), co oznacza, że 

w pierwszej kolejności powinien zwrócić uwagę odbiorcy, a 
następnie wzbudzić jego zainteresowanie, zachęcić do dzia-

łania. Jego zadaniem jest też wzmacnianie i utrwalanie w 
świadomości odbiorcy hasła, nazwy organizacji. 

Zasady tworzenia plakatu: 

 bezpośredniość – najlepiej zwracać się do odbiorcy bez-

pośrednio: „Włącz się”, „Zadzwoń”, „Wyślij ankietę”; 

 prosty i czytelny przekaz – bez zbędnych ozdobników, 

zbyt dużej liczby elementów, skomplikowanych i obfitych 

przekazów słownych; 

 jeden dominujący motyw – obrazek, zdjęcie, napis; 

 wyraźne, duże napisy – by były widoczne z odległości 

kilkudziesięciu metrów; 

 ograniczona liczba słów – krótkie słowa i zdania stano-

wią o sile plakatu; 

 kontrast – wyraźne, skontrastowane barwy przyciągną 

uwagę odbiorcy; 

 ekspozycja logo – logo na plakacie musi być na tyle 

widoczne, by odbiorca skojarzył przekaz z konkretną orga-
nizacją, działaniem; 

 rozmieszczenie – od lewego górnego rogu zaczynając, 

na prawym dolnym kończąc (jest to zgodne z tym, w jaki 

sposób ludzie czytają i oglądają plakaty itp.) 

Tego w naszej szkole uczą się właśnie technicy organiza-
cji reklamy. 

Nowoczesne świnki skarbonki! 
Myślisz o tym, aby w wakacje pojechać gdzieś na biwak, na 
krótką wyprawę a może uwielbiasz chodzić do kina lub na 

kręgle? Aby to wszystko zrealizować potrzebujesz…

pieniędzy. Spróbuj zastanowić się, w jaki sposób zaoszczę-
dzić drobne kwoty. Oto jedna z metod: Metoda „zawsze 

mnie wrzuć”. Polega na odkładaniu drobnych, które zostają 
nam w portfelu ustalając sobie, jakie to maja być nominały. 

Przykładowo, zakładamy, iż ma być to 1zł, więc kiedy pod 

koniec dnia zostają nam drobne w portfelu i widzimy tam 1 
zł, musimy wrzucić go do skarbonki. W momencie, kiedy 

ktoś wyda nam z 10 zł samymi „złotówkami”, musisz wrzu-
cić wszystkie złotówki. Pod koniec miesiąca sprawdzasz 

skarbonkę i możesz oszczędzać dalej bądź wydać na jakąś 
małą przyjemność. Nasi uczniowie technikum ekono-

micznego i handlowego, jako młodzi przedsiębiorcy i 

ekonomiści wiedzą dużo nie tylko na temat oszczędzania, 

bo na przedmiotach zawodowych poruszane są tematy 

związane z planowaniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej, obliczaniem podatków, prowadzeniem 

rachunkowości, księgowości komputerowej, biorą także 
udział Sesjach Po-

pularnonaukowych 

Młodych Ekonomi-
stów. Na ostatnim 

spotkaniu można 
było wysłuchać wie-

lu ciekawych wykła-
dów m.in. prelekcji 

dyrektora statystyki 

NBP Józefa Soboty. 
Wyjazd ten był 

wspaniałą lekcją 
ekonomii. 

Na wesoło:) 

Olimpiada ta, to ogromna rywalizacja młodzieży z całej Polski. Obejmuje ona bardzo 
szeroką tematykę, a uczestnicy dodatkowo za nieprawidłowe odpowiedzi otrzymują 
ujemne punkty. Im wyższy etap, tym większy stopień trudności. Dlatego cieszy nas 
bardzo sukces dwóch uczniów tj. Wojciecha Świątoniowskiego i Kamila Piątek z 
kl. II technik ekonomista, którzy otrzymując wymaganą liczbę punktów zakwalifi-

kowali się do etapu okręgowego. Odbędzie się on w marcu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.  


