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DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 
Początek historii szkoły 
 

 4 klasowa Szkoła Handlowa 
rozpoczyna swoją działalność              
w rok szkolny 1918/19, dokładnie            
w sobotę 21.IX.1918 r.  

 
 Otwarta została klasa pierwsza,    

do której przyjęto 32 chłopców. 
 
 Szkoła Handlowa dzieliła budynek 

przy ul. Długiej 4 (Traugutta 61) 
ze Szkołą Realną.  

 
 Zajęcia lekcyjne przyszłych 

handlowców odbywały                       
się w godzinach popołudniowych: 
od 13. 50 do 18.25. 



DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 
 

 Pierwszym dyrektorem szkoły                   
był Feliks Paschalski. Kierował szkołą 
przez 30 lat (1918-1948). 

 Absolwent wydziału matematycznego 
Uniwersytetu  w Odessie  (1914). 

 Cieszył się ogromnym szacunkiem 
wśród uczniów i nauczycieli. Dzień 
jego imienin (20.XI.) był świętem dla 
całej szkoły. 

 W szkole uczył arytmetyki handlowej               
i matematyki. 

 Feliks Paschalski kierował szkołą do 
1948 roku, tj. do chwili śmierci. 

 

 



 
DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 
 

 

 Nauka w Szkole Handlowej Męskiej 
trwała  cztery lata.  

 
 Dwa pierwsze lata przeznaczone były na 

edukację ogólną, zaś dwa ostatnie na 
kształcenie specjalistyczno-zawodowe.  

Pierwsi nauczyciele Szkoły Handlowej i nauczane 
przedmioty: 

Feliks Paschalski – absolwent Wydziału Matematycznego 
Uniwersytetu w Odessie- arytmetyka handlowa                 
i matematyka 

 ks. Seweryn Bielski -  religia, 
Joanna Bałtutis - j. niemiecki, korespondencja ,  
Leon Janowski - gimnastyka,  
Józef Karpiński – absolwent Wyższej Szkoły Handlowej                   

w Warszawie - arytmetyka handlowa, księgowość, 
korespondencja 

Romana Mroczkowa - kaligrafia,  
Włodzimierz Mroczkowski - historia Polski, geografia 

gospodarcza,  
Paweł Olszewski - absolwent Wyższej Szkoły Handlowej             

w Warszawie-  stenografia, pisanie na maszynie 
Czesław Paschalski – studia na wydziale chemii 

technicznej Politechniki Lwowskiej i na wydziale 
filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego                    
w Krakowie - towaroznawstwo 

Mieczysław Szymański - Uniwersytet w Poznaniu, 
Wydział Ekonomiczny- nauka o handlu  
 



 
DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 
 

 Rok 1923 staje się dla szkoły handlowej 
rokiem przełomowym. 

 
 Stanisław Wierzbicki prezes Stowarzyszenia 

Kupców Polskich wyraził gotowość w imieniu 
Radomskiego Oddziału SKP wzięcia pod 
zarząd  i opiekę szkoły handlowej 
zawodowej w Radomiu.  

 
 Władze oświatowe wydały zezwolenie                

i 1.IX.1923 r. Oddział Radomski SKP stał się 
oficjalnym koncesjonariuszem szkoły.         

     
 Kurs nauki został skrócony do 3 lat              

i placówka otrzymała nazwę                     
3-letniej Męskiej Szkoły Handlowej 
Stowarzyszenia Kupców Polskich  

Stanisław Wierzbicki  Prezes Radomskiego 
Oddziału SKP. 

Słynny na całą Polskę i Europę restaurator 
okresu międzywojennego. 



DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 
 

 W 1929 r. Stowarzyszenie Kupców 
Polskich nabyło na potrzeby szkoły 
nieruchomość przy Traugutta 61 
składającą się z 3 budynków. 

 

 W sierpniu 1930 r. SKP uzyskało koncesję 
na prowadzenie szkoły handlowej 
żeńskiej, jako oddziałów równoległych 
przy dotychczasowej szkole męskiej. 
Odtąd obie szkoły: męska i żeńska, 
funkcjonowały w jednym budynku, pod 
jednym kierownictwem Feliksa 
Paschalskiego. 

 

 Otwarcie szkoły dla dziewcząt nastąpiło                    
w dniu 1.IX. 1930 r. 

 

 Szkoła Handlowa Męska zajmowała                                   
I piętro budynku przy Długiej 4,                          
a Szkoła Handlowa Żeńska II piętro.  

 



 
DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 

  

 W szkole  3- letniej przedmioty 
podzielono na 4 grupy.  

 Grupa A – przedmioty kupieckie: 
geografia, towaroznawstwo, nauka 
o handlu. 

 Grupa B – przedmioty biurowe: 
arytmetyka handlowa, księgowość, 
korespondencja, kaligrafia, 
stenografia, pisanie na maszynie. 

 Grupa C – przedmioty ekonomiczne 
o charakterze ogólnym : nauka o 
Polsce.   

 Grupa D – przedmioty ogólne: 
religia, język polski, j. niemiecki             
z korespondencją, historia, 
matematyka, gimnastyka.  

 Zadaniem 3- letniej szkoły było 
przygotowanie sprawnych 
urzędników gospodarczych, którzy 
spełnialiby następujące wymogi: 

 poprawne władanie językiem 
polskim i 1 językiem obcym, 

 biegłe wykonywanie wszelkich 
rachunków dotyczących zagadnień 
handlowych, umiejętne prowadzenie 
ksiąg handlowych, 

 redagowanie wszelkiego rodzaju 
listów i dokumentów, 

 organizacja handlu, 
 stenografowanie, pisanie na 

maszynie, korzystanie z różnych 
stosowanych w biurze maszyn. 
 



DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 
Pierwszy jubileusz – 10 lat działalności szkoły 

        Rok 1930, oprócz uruchomienia  
szkoły handlowej żeńskiej, zapisał się  
jeszcze jednym ważnym wydarzeniem               
w historii szkoły handlowej. 
 
Obchodzono uroczyście jubileusz          
10-lecia placówki połączony                      
z jubileuszem 10-lecia Stowarzyszenia  
Kupców Polskich w Radomiu.  
 
Perturbacje finansowe i zamieszanie  
związane z zakupem budynków  
szkolnych  sprawiły, że planowane                
na 1928 r. uroczystości, przesunęły   
się w czasie. 
 
21.IX.1930 poświęcono nowo nabyte  
budynki szkolne oraz przekazano   
i poświęcono pierwszy sztandar  
szkoły. Sztandar poświęcił ks. Bolesław  
Strzelecki 
 

 

 

 Bł. Ks. Bolesław Strzelecki  
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 W 1932 roku reforma szkolnictwa 
spowodowała, że powstała 4 –letnia 
Szkoła Handlowa Żeńska i Męska 
Stowarzyszenia Kupców Polskich. 

 Placówka przeznaczona była dla  
obu płci (oddziały męskie i żeńskie) 
różnych wyznań i narodowości. 

  Całkowity kurs obejmował 4 lata 
nauki, przy czym każdy rok 
podzielony był na trzy okresy.  

 Maksymalną liczbę uczniów                            
w poszczególnych klasach ustalono 
na 50 osób.  

W latach 30 –tych XX wieku zaczęto uczyć                   
nowych przedmiotów:  
 
 język polski, 
 język niemiecki 
 język angielski 
 historia z nauka obywatelską 
 geografia gospodarcza 
 prawoznawstwo 
 ekonomia 
 fizyka, 
 chemia z ćwiczeniami 
 matematyka 
 arytmetyka handlowa 
 arytmetyka polityczna 
 księgowość 
 technika i organizacja handlu 
 stenografia 
 ćwiczenia cielesne 
 higiena 
 rysunek i pismo 

 
 
 
 
 
 
 



DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 

pierwszy zjazd absolwentów Szkoły Handlowej  

 Absolwenci Szkoły Handlowej Męskiej po raz pierwszy zorganizowali                                                                 
Ogólny Zjazd Absolwentów 19 czerwca 1932r  



DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 

 
Baza dydaktyczna szkoły powiększyła się w 1933  
roku gdy „nestor kupiectwa polskiego Stanisław  
Wierzbicki” obchodził jubileusz 40-lecia pracy 
zawodowej i z tej okazji założył przy Szkole  
Handlowej  „Bibliotekę im. Stanisława                          
i Jadwigi małż. Wierzbickich”. 
 
W roku szkolnym 1936/37 biblioteka szkolna  
liczyła 
 500 tomów w księgozbiorze przeznaczonym 

dla nauczycieli, 
 700 tomów w księgozbiorze dla uczniów.  
 Stowarzyszenie Kupców Polskich 

prenumerowało dla szkoły pisma fachowe, 
tj. Tygodnik  Handlowy , Poradnik 
Przedsiębiorcy. Znajdowały się one                     
w  bibliotece, która była dostępna nie tylko 
dla uczniów, ale i dla kupców - członków 
Stowarzyszenia. 



DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 
 

 1.IX.1938 r. 4 –letnią Szkołę 
Handlową Stowarzyszenia 
Kupców Polskich przekształcono 
w dwa typy szkół: 

 Prywatne Gimnazjum Handlowe 
Stowarzyszenia Kupców Polskich                
(4-letnie)  

 Liceum Handlowe 
Stowarzyszenia Kupców Polskich 
(2-letnie) 

 Szkoła otrzymała sztandar, 
który przetrwał do dziś i jest 
własnością SKP w Radomiu. 

 



DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 
 

 

 W okresie międzywojennym 

 

 do 1930 roku świadectwa 
ukończenia szkoły otrzymało łącznie 
142 uczniów . 

 

 4-letnią Szkołę Handlową Żeńską            
i Męską ukończyło w sumie 397. 

 

 W latach 1918- 1939 szkołę 
ukończyło 539 osób. 

  

 W okresie międzywojennym 

 

 w 1923 w szkole pracowało            
11 nauczycieli, 1 nauczycielka               
i 4 praktyków ze świata bankowości 
i handlu. 

 

 W roku szkolnym 1934/35 w szkole 
pracowało łącznie 23 nauczycieli. 

 

 Wszyscy nauczyciele przedmiotów 
zawodowych posiadali wykształcenie 
wyższe. 
 

jedyne zachowane dane o liczbie nauczycieli 

 



II WOJNA ŚWIATOWA 

 Wybuch II wojny światowej 01.09. 1939 
przerwał działanie szkoły na kilka miesięcy.                
Dyrektora szkoły Feliksa Paschalskiego 
aresztowali hitlerowcy. 

 Starania o uruchomienie szkoły u władz 
okupacyjnych podjął Józef  Karpiński – 
nauczyciel przedmiotów zawodowych             
oraz Irena Dratwa – nauczycielka języka 
niemieckiego.  

 15 lutego 1940 r. uzyskano pozwolenie             
na uruchomienie 4-letniej szkoły handlowej  
i 2-letniego gimnazjum. 

 Wobec zajęcia budynków szkolnych              
przez okupanta szkołę ulokowano                  
w budynku pocztowym,                              
przy ul. Piłsudskiego 14, a następnie 
przeniesiono do budynku                                       
przy ul. Piłsudskiego 12 (obecna Biblioteka 
Miejska). Potem jeszcze klika razy zmieniała 
swoją lokalizację . 

. 
 



II WOJNA ŚWIATOWA 

 W czerwcu 1940 r. wydane przez niemieckie władze 
okupacyjne zezwolenie zostało cofnięte. Zlikwidowano          
liceum handlowe, a 4- letnią szkołę handlową przekształcono 
w 2-letnią o okrojonym programie nauczania. 
 

 Mimo strasznych represji i szykan ze strony niemieckiego 
okupanta szkoła kontynuowała swą pracę do ostatnich                       
dni okupacji. 

 
 Liczba młodzieży pobierającej naukę  w czasie okupacji                        

to około 390 osób.  
 

 Nauczycieli było 20. 



OKRES  PRL- u 

 

 Po wyzwoleniu szkoła szybko wznowiła swoją 
działalność -  01 marca 1945 r. w budynkach 
przy ul. Traugutta 61. 
 

 W latach 1945-49 szkoła była zorganizowana na 
zasadach przedwojennych tzn.  4- letnie 
gimnazjum (mała matura) i dwuletnie liceum 
(duża matura).   

                                                                                                              
 Dyrektorem był nadal Feliks Paschalski,                      

a właścicielem szkoły było Stowarzyszenie 
Kupców Polskich. 

 
 Szkoła była prywatną placówką oświatową 

pobierającą czesne. 
 
 Pierwszy rok szkolny 1945/46 trwał 4,5 miesiąca 

(od 01 marca 1945 do 15 lipca 1945). 
Uruchomiono 14 oddziałów , w których uczyło 
się  558 uczniów. 
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 W roku szkolnym 1946/47 – 4-letnie 
Gimnazjum Handlowe SKP przekształcono 
w 3-letnie ( w związku z wprowadzeniem 
7 – klasowej szkoły podstawowej). 

 
 W roku szkolnym 1948/49 (zgodnie                   

z reformą szkolnictwa) gimnazjum 
przekształcono w liceum pierwszego 
stopnia, a liceum w liceum drugiego 
stopnia. 

                
  Szkoła zmieniła nazwę na 
Liceum Administracyjno -  Handlowe. 
        
  Kierownikiem liceum pierwszego stopnia 

był J. Karpiński, a kierownikiem liceum 
drugiego stopnia został S. Piękoś. 
Funkcję dyrektora wszystkich szkół                   
do 18 kwietnia 1948 r. tj. do chwili 
śmierci pełnił Feliks Paschalski, a potem 
Mieczysław Szymański. 
 



OKRES  PRL- u   30 –lecie szkoły  
drugi zjazd absolwentów Szkół Handlowych 

 
W październiku 1948r.,  odbył                       
się  drugi zjazd absolwentów                     
z okazji 30- lecia szkoły. 
 
Zjazdu nie doczekał wieloletni  
dyrektor szkoły Feliks  Paschalski,  
ale jego pamięć uczczono  
umieszczając piękny portret  w sali  
głównych obchodów  
jubileuszowych oraz wmurowano   
tablicę pamiątkową. 
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drugi zjazd absolwentów Szkół Handlowych 

 

Podczas II  zjazdu absolwentów wmurowano  
na pierwszym piętrze tablicę pamiątkową,  
która w budynku przy ulicy Traugutta 61  
znajduje się do dzisiaj. 

 
Tekst na tablicy głosi: 
W związku z 30-letnią rocznicą istnienia                             
Szkół Handlowych SKP w Radomiu                      
w uznaniu  zasług założyciela szkół                            
śp. dyrektora Feliksa Paschalskiego,     
przyjaciela młodzieży śp. księdza  Bolesława  
Strzeleckiego  oraz dla uczczenia pamięci  
poległych i zmarłych członków Rady  
Pedagogicznej i wychowanków wmurowana  
zostaje ta tablica pamiątkowa. 
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 Liczba uczniów szkoły w latach 1944-1949 

       (przed upaństwowieniem szkoły) 

 

 Liczba oddziałów i uczniów 

 1944/45 15 oddziałów     581 uczniów  

 1945/46 19 oddziałów     696 uczniów  

 1946/47 16 oddziałów     684 uczniów 

 1947/48 17 oddziałów     828 uczniów 

 1948/49 15 oddziałów     690 uczniów  
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 Od 01 września 1949 r. nastąpiła zmiana 
statutu prawnego szkoły. Szkoła została 
upaństwowiona i przyjęła nazwę 
Państwowego Gimnazjum i Liceum 
Administracyjno – Handlowego                        
w Radomiu. 
 

 Szkołą  kierował Mieczysław Szymański, 
pełnił swą funkcję przez 2 lata, zrezygnował                           
z niej w 1950 r. w wyniku coraz trudniejszej 
sytuacji politycznej, w jakiej musiała 
funkcjonować szkoła.  
 

 W związku   z upaństwowieniem zniesione 
zostały od 1.I.1950 r. opłaty  za naukę. 
Zastąpiono je tzw. wpisowym oraz 
obowiązkowymi wpłatami na Komitet 
Rodzicielski, które przeznaczone były                                
na pokrycie rzeczowych wydatków szkoły.  
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 1.IX.1950 r. placówka została przekształcona w Państwowe Zakłady Szkolenia 
Administracyjno-Handlowego, na czele których  stanął Marian Wilczyński.  

 Pod taką nazwą szkoła funkcjonowała tylko jeden rok. 

 

 W 1951 Państwowe Zakłady Szkolenia Administracyjno-Handlowego przekształcono               
w Technikum Finansowe Ministerstwa Finansów, które istniało do 1956 roku. 

 Nauka w Technikum Finansowym trwała trzy lata, a od roku szkolnego 1954/55 cztery. 

  W Technikum Finansowym kształcenie odbywało się na następujących wydziałach: 

 Wydział bankowy,  

 Wydział administracji finansowej państwa, 

 Wydział finansów przedsiębiorstw przemysłowych, 

 Wydział finansów przedsiębiorstw budowlanych, 

 Wydział rachunkowości przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. 

 W tym okresie Technikum Finansowym kierowali: Hipolit Jakimczyk (1952 – 1953) 

 Stanisław Łoś (III – IX 1953) i od 1953 roku Witold Brzóska 
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 Liczba uczniów i absolwentów Technikum Finansowego              
Ministerstwa Finansów : 

 

 Rok szkolny 1951/52 – 20 klas – 842 uczniów – 186 absolwentów, 

 Rok szkolny 1952/53 – 16 klas – 644 uczniów – 259 absolwentów, 

 Rok szkolny 1953/54 – 12 klas – 443 uczniów – 121 absolwentów, 

 Rok szkolny 1954/55 – 11 klas – 357 uczniów – brak absolwentów 
(wydłużenie czasu nauki) 

 Rok szkolny 1955/56 – 14 klas – 405 uczniów – 77 absolwentów, 

 Rok szkolny 1956/57 – 12 klas – 334 uczniów – 64 absolwentów  
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 W roku szkolnym 1957/58 szkoła zmieniła 
nazwę z Technikum Finansowego na 
Technikum Ekonomiczne                                
i podporządkowana została Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Kielcach.               
Wydłużono także czas nauki do lat pięciu. 

 

 Dyrektorem Technikum był do 1962 roku 
Witold Brzóska. 

 

 Wprowadzono następujące kierunki 
kształcenia: 

 Ogólnoekonomiczny; 

 Ekonomika przemysłu; 

 Rachunkowość przedsiębiorstw usługowych; 

 Ekonomika handlu. 

 

 



OKRES  PRL- u – 40- lecie szkoły 
trzeci zjazd absolwentów  

 

 Trzeci zjazd absolwentów odbył            
się w 1958 roku i  miał na celu 
uczczenie 40-lecia istnienia szkoły                 
i reaktywowania Koła Absolwentów 
Szkoły. 

 

 Hasłem przewodnim zjazdu były 
słowa Józefa Ignacego 
Kraszewskiego: 

  „Nauka, gdy kto raz z nią ślub wziął, 
staje mu się wierną towarzyszką               
aż do grobu”. 
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 W roku szkolnym 1958/59 dyrekcja 
Technikum Ekonomicznego przejęła 
utworzona w 1956 r. z inicjatywy 
radomskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego                   
i działającą przez pierwsze 2 lata                     
przy Technikum Gastronomicznym                        
3 – letnią Zasadniczą Szkołę Handlową 
(70 uczniów i 7 nauczycieli). 

 

 W 1959 roku Technikum Ekonomiczne 
założyło filię szkoły w Kozienicach. 
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 Od 01 września 1962r.  do marca 1966r.,                       
tj. do dnia swojej śmierci, dyrektorem był 
Stefan Piękoś, długoletni, bo od 1932r., 
nauczyciel, a od roku 1949 wicedyrektor 
szkoły. 

 

 W 1962 roku Technikum Ekonomiczne 
założyło filię szkoły w Skaryszewie. 
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 Przez krótki okres, od maja 
1966r. do września 1967r. 
funkcję dyrektora pełnił 
Władysław Fugiel. 

 

 W roku 1966/67 z Wydziału 
Zaocznego Technikum 
Ekonomicznego wyodrębniono 
samodzielna placówkę pod 
nazwą Zaoczne Technikum 
Ekonomiczne. 
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 Uczniowie i absolwenci Technikum Ekonomicznego  
 
 Rok szkolny 1957/58 – 11 klas – 335 uczniów – 62 absolwentów; 
 Rok szkolny 1958/59 – 11 klas – 345 uczniów – 60 absolwentów; 
 Rok szkolny 1959/60 – 11 klas – 359 uczniów - - absolwentów; 
 Rok szkolny 1960/61 – 14 klas – 460 uczniów – 51 absolwentów; 
 Rok szkolny 1961/62 – 16 klas – 559 uczniów – 59 absolwentów; 
 Rok szkolny 1962/63 – 17 klas – 652 uczniów – 90 absolwentów; 
 Rok szkolny 1963/64 – 17 klas – 650 uczniów – 104 absolwentów; 
 Rok szkolny 1964/65 – 17 klas – 638 uczniów – 98 absolwentów; 
 Rok szkolny 1965/66 – 19 klas – 711 uczniów – 120 absolwentów; 
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 Mgr Barbara Peryga, pierwsza w historii szkoły 
kobieta - dyrektor, która funkcję tę pełniła w 
latach 1967 – 1972. 
 

 W roku szkolnym 1967/68 Technikum 
Ekonomiczne przekształcono w 4-letnie Liceum 
Ekonomiczne, kształcące techników 
ekonomistów różnych specjalności : 

 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 
przemysłowych; 

 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw; 
 Ekonomika i organizacja transportu 

samochodowego; 
 Finanse i rachunkowość; 
 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 

handlowych; 
 Eksploatacja pocztowa. 

 



OKRES  PRL- u  -  50 lecie szkoły 
czwarty zjazd absolwentów 

 W październiku 1968r. odbył się 
jubileusz 50-lecia szkoły. 

 

 Na pierwszej stronie zaproszenia 
widniały oficjalne nazwy, które 
szkoła nosiła w minionych latach. 

 

 W sali koncertowej Urzędu 
Miejskiego odbyła się uroczysta 
akademia, podczas której 
wygłoszono referaty obrazujące 
drogę, jaką przebyły w minionym  
50-leciu radomskie szkoły handlowe     
i ekonomicznych 



OKRES  PRL- u   -  50 lecie szkoły 
 czwarty zjazd absolwentów 

 Młodzież szkoły otrzymała sztandar 
ufundowany przez Komitet Rodzicielski.   
Na sztandarze umieszczono symbol – 
czapkę Hermesa greckiego boga handlu, 
otwartą księgę oraz napis: ojczyzna, nauka, 
praca.  

 Na drugiej stronie widniała oficjalna nazwa 
szkoły  Liceum Ekonomiczne   i godło 
państwowe. 

 Z okazji 50-lecia szkoła otrzymała 
również pamiątkowy medal miasta 
Radomia  
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 W 1972 roku stanowisko dyrektora 
objął mgr Wiktor Proniewicz                      
i piastował je do roku 1986.  

 

 W roku szkolnym 1973/74 powołano 
4-letnie Liceum Zawodowe, które 
prowadziło kształcenie w dwóch 
kierunkach: 

 - Sprzedawca-magazynier  

 - Pracownik administracyjno-biurowy. 

 

 W roku szkolnym 1977/78,  

 szkoła przyjęła nazwę  

 Zespołu Szkół Ekonomicznych. 



OKRES  PRL- u 

 

 W ZSE funkcjonowały placówki 
oświatowe tj. Liceum Ekonomiczne, 
Liceum Zawodowe i Zasadnicza 
Szkoła Handlowa  kształcące 
techników ekonomistów, 
wykwalifikowanych robotników 
(pracowników) administracyjno – 
biurowych  oraz sprzedawców. 

 

  Szczególne nasilenie kształcenia              
w zasadniczej szkole handlowej 
miało miejsce w połowie lat 70., 
kiedy to liczba uczniów szkoły 
zasadniczej przewyższyła liczbę 
młodzieży średnich szkół 
ekonomicznych.  



OKRES  PRL- u   -  60 lecie szkoły  
piąty zjazd absolwentów 

 W roku 1978 szkoła świętowała 
jubileusz 60-lecia. Tym razem 
hasłem obchodów były słowa 
Juliana Tuwima: „Szkoło, szkoło, 
gdy cię wspominam, oczy mam 
pełne łez”. 

 Z okazji jubileuszu wydano 
jednodniówkę „Młody 
Ekonomista”, w której 
pokrótce opisano działalność 
szkoły, znanych absolwentów 
i zasłużonych nauczycieli. 

 



OKRES  PRL- u 

 

 W latach 1986-90 funkcję 
dyrektora szkoły sprawowała 
mgr Danuta Kwiatek. 

 W roku 1989 szkoła zmieniła swoją 
siedzibę. Przeprowadzka szkoły                  
do budynku przy ulicy Wernera 22           
odbyła się 9 i 10 listopada.  

 Uczniowie zyskali możliwość nauki                      
w obszerniejszych pomieszczeniach oraz 

dużą i małą salę gimnastyczną. 
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 Pod koniec epoki PRL(1987/88) , 

zorganizowano w Polsce,                        
na wzór innych olimpiad 
przedmiotowych, ogólnokrajową 
Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. 
Była to jedyna tego typu impreza            
w Europie.  

 Odpowiedzialność merytoryczna              
i organizacyjna za funkcjonowanie 
olimpiady spoczęła na Polskim 
Towarzystwie Ekonomicznym. 

 

Pierwsze  sukcesy na OWE odnieśli 

uczniowie: 

B. Baryłko (finalistka I OWE),  

M. Urbańczyk (finalistka I OWE),  

E. Odzimkowska (finalistka I OWE),  

D Rudzińska (finalistka III OWE),  

E. Zając (finalistka III OWE),  

A.J ędrzejewska (laureatka III OWE),  

E. Bukalska (laureatka III OWE) 
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 ROK        `  liczba oddziałów      liczba oddziałów   liczba   
                                technikum/liceum                   ZSH  uczniów 

 

 1966/67     18     6  909 
 1967/68     14  5  719 
 1968/69  14  5  717 
 1969/70  14  4  726 
 1970/71  14  6  782 
 1971/72  14  5  727 
 1972/73  13  9  869 
 1973/74  13  11  918 
 1974/75  13  14  977  
 1975/76  14  16  1057 
 1976/77  16  18  1210  
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 ROK                      liczba oddziałów              liczba oddziałów                     liczba   
                                        technikum/liceum                            ZSH  uczniów 

 

 1977/78  17  18  1234 
 1978/79  18  17  1238  
 1979/80  20  17  1309 
 1980/81  21  18  1233 
 1981/82  21  17  1214 
 1982/83  22  14  1030 
 1983/84   21  16  1055 
 1984/85   20  17  1116  
 1985/86  19  17  1116 
 1986/87  20`  18  1207 
 1987/88   20  17  1197 
 1988/89   21  16  1219 
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 W czasach PRL-u młodzież naszej 
szkoły brała udział w typowych  
dla tamtego okresu tzw. czynach 
społecznych, które były odgórnym 
nakazem ówczesnych władz.               
Uczniowie pracowali przy 
sprzątaniu parku, sadzeniu lasu 
czy kopaniu ziemniaków. 
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 W szkole organizowano 
akcje zbiórki surowców 
wtórnych, które miały 
charakter planowy               
i oparte były na zasadach 
współzawodnictwa 
klasowego. Zbierano butelki                
makulaturę. Każdy miał 
obowiązek dostarczenia 

odpowiedniej ilości surowca  
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 Nieodłącznym elementem            
życia szkoły związanym                    
z poprzednim ustrojem               
było obowiązkowe uczestnictwo 
nauczycieli i młodzieży                        
w corocznych pochodach 
pierwszomajowych. 
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 Przez długie lata obowiązującym 
galowym strojem szkolnym była 
biała bluzka z marynarskim 
kołnierzem. 

 Do końca lat 60-tych uczniowie 
mieli obowiązek noszenia 
zielonych aksamitnych czapek                 
z brązowo rudawym otokiem                        
i srebrnym sznurkiem. 
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 Do szkoły uczniowie chodzili   
w fartuchach z białym 
kołnierzykiem.  

 Na fartuchu szkolnym oraz 
wierzchnim okryciu musiała 
być przyszyta tarcza szkolna. 
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 Wizytówką szkoły był zespół taneczny, 
którym kierowała wieloletnia 
nauczycielka wychowania fizycznego 
Róża Chojnacka. W latach 60-tych 
zespół odnosił liczne sukcesy                          
w ogólnopolskich konkursach 
tanecznych. 

 Występy tancerzy uświetniały 
akademie i uroczystości szkolne                       
i uroczystości w naszym mieście. 
Czardasz w wykonaniu zespołu 
spodobał się samemu ambasadorowi 
Węgier. 
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 W szkole działała drużyna sanitarna pod opieką nauczyciela 
przysposobienia obronnego Zbigniewa Klatki. Uczniowie brali udział 
w licznych zawodach sanitarnych szkół średnich. 
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Szkolna Komenda OHP – rozpoczęła 

działalność w latach 70-tych. 

Młodzież zrzeszona w OHP pracowała przy  

porządkowaniu terenu wokół szkoły. Młodzież  

uczestniczyła w akcjach „zbieramy plony  

jesieni” w PGR Łaziska, sadziła las, pomagała w  

pracach polowych Spółdzielni Kółek Rolniczych 

w Orońsku, porządkowała miasto, zakładała  

trawniki i zieleńce, sadziła drzewka na osiedlu  

„Ustronie”, opiekowała się nauczycielką- 

emerytką, porządkowała sale lekcyjne w dni  

wolne od nauki itp..  

W okresie wakacji i ferii organizowano krajowe 

i zagraniczne (WRL, NRD, Czechosłowacja,  

Bułgaria) wyjazdy OHP . 



OKRES  PRL- u - PODRĘCZNIKI 

 W okresie PRL-u podręczniki do przedmiotów zawodowych i do przedmiotów 
ogólnokształcących były trudno dostępne. Nowe podręczniki były tylko               
dla najlepszych uczniów, a pozostali kupowali podręczniki używane. 
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 Od 01 września 1990r. do 31 sierpnia 1995r. 
dyrektorem szkoły była mgr Jadwiga Wojtasik   

 

 Okres III RP- to czas dużych zmian                            
w programach nauczania zwłaszcza 
przedmiotów ekonomicznych -  wprowadzono 
nauczanie o gospodarce rynkowej.                                  

 Lata 90-te XX wieku to okres, kiedy do szkoły 
trudno było się dostać, nie tylko z tytułu 
renomy, ale też z powodu panującej mody               
na kształcenie ekonomiczne  

 Do szkoły przyjmowano tylko najlepszych 
uczniów. Miało to wpływ na wysoki poziom 
kształcenia  młodzieży oraz przyczyniło              
się do rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w środowisku lokalnym. 
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W skład ZSE do 1995 roku wchodziły następujące szkoły: 
Liceum Ekonomiczne kształcące techników ekonomistów o specjalnościach: 
- ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych 
- ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych 
- eksploatacja pocztowo – telekomunikacyjna 
- ekonomika i organizacja przedsiębiorstw  
- finanse i rachunkowość 
Liceum Zawodowe kształcące pracowników administracyjno – biurowych; 
Liceum Ekonomiczne na podbudowie 3–letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
kształcące techników ekonomistów o specjalności ekonomika i organizacja  
przedsiębiorstw handlowych  
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca sprzedawców; 
Liceum Handlowe kształcące techników handlowców (od roku szkolnego 1991/92); 
Technikum Łączności kształcące techników eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej  
Policealne Studium Administracyjne  
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 W 1992 roku               
poczyniono pierwsze kroki            
w kierunku zorganizowania                
w Zespole Szkół 
Ekonomicznych                    

pracowni komputerowej.  
 

 Pierwsza pracownie 
komputerowa umieszczono  
w sali 210 na II piętrze 
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 Uczniowie naszej szkoły mieli 
możliwość realizowania swoje 
talentów artystycznych. 

 

 W latach 90-tych w szkole działał 
chór kierowany przez                     

mgr Marię Wrzesińską-Siczek  



OKRES III RP  -  75 lecie szkoły  
szósty zjazd absolwentów 

 W dniach 23,24  października 
1993r. odbyły się obchody 
jubileuszu 75-lecia istnienia 
szkół handlowych                               
i ekonomicznych w Radomiu. 

 

 Z okazji jubileuszu wydano 
monografię zatytułowaną 
„75 lat Szkół Handlowych                         
i Ekonomicznych w Radomiu. 
1918 – 1993.” Na 
zaproszeniach na 
uroczystości jubileuszowe 
widniały zarysy poprzedniej i 
obecnej siedziby szkoły.  

 

 Uroczystość uświetnił recital 
Jerzego Połomskiego. 

  



OKRES III RP 

W okresie III RP ukazały się nowe  

Podręczniki. 

Podręczniki ekonomiczne zawierały  

nowe treści. 

Wprowadzono książki do nauki  

nowych przedmiotów np..  

Zarys wiedzy o  gospodarki  

rynkowej oraz Przedsiębiorczość 
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 W roku 1995 stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół 
Ekonomicznych objął                    
mgr Ryszard Wojtowicz                             
i piastował je do roku 2006. 



OKRES III RP 

 W roku szkolnym 1994/95 
nawiązano współpracę z ZSE               
nr 1  w Warszawie, gdzie 
wdrażano nowoczesne 
metodami nauczania 
rachunkowości z 
wykorzystaniem komputera.  

 Efektem tej współpracy było 
wprowadzenie w naszej szkole                            
w roku 1995/96 zmian                           
w programie nauczania 
rachunkowości.  

 60 godzin z programu 
kształcenia rachunkowości 
przeznaczono na rachunkowość 
komputerową.  

PROGRAM DO NAUKI 
KSIĘGOWOŚCI FIKSIK 



OKRES III RP 

 
 Zespół Szkół Ekonomicznych              

co roku bierze udział w Turnieju 
Wiedzy i Umiejętności Handlowo-
Menedżerskich. 

 Pierwszy konkurs odbył                 
się w roku szkolnym 1995/96.  

 W tych zawodach uczniowie szkoły 
odnosili niemałe sukcesy.  

 Na przestrzeni lat szkoła  miał 32 
finalistów, którzy zostali zwolnieni   
z egzaminu i otrzymali ocenę 
celującą na dyplomie dla technika 
handlowca.  



OKRES III RP 

      

 W Liceum Handlowym, kształcącym techników 
handlowców, wdrażano program 
eksperymentalny oparty  na systemie 
kształcenia kupców w Niemczech.  

 Rezultatem wprowadzenia tego eksperymentu 
było otwarcie w 1999 roku handlowego biura 
ćwiczeń, w którym uczniowie zdobywali 
umiejętności praktyczne potrzebne do pracy w 
handlu.  W biurze ćwiczeń prowadzono zajęcia  
z przedmiotu „prowadzenie działalności 
handlowej”. 

     Handlowe Biuro ćwiczeń zostało wyposażone                                                   
w niezbędny sprzęt biurowy tj. komputery, 
drukarki, kserokopiarkę, kasę fiskalną, kamerę. 

     Wszystkie sprzęty techniczne zakupili Niemcy. 
W Polsce tylko kilka szkół posiadało taką 
pracownię.  
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 W związku z reformą szkolnictwa w roku szkolnym 2002/03               
w Zespole Szkół Ekonomicznych utworzono                                   
4-letnie technikum kształcące  w zawodach: 

 - technik ekonomista,  

 - technik handlowiec 

 - technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych  

 3-letnie liceum profilowane                         

       o profilu administracyjno –ekonomicznym  

 2-letnią zasadniczą szkołę  

        zawodową w zawodzie sprzedawca. 



 
 
OKRES III RP  -  85 lecie szkoły  
 

 

 

W październiku 2003r. z okazji            

85-lecia szkoły upamiętniono 

zasłużoną nauczycielkę                   

i wychowawczynię wielu pokoleń  

młodzieży Irenę Pudełkiewicz.  

Wmurowano wówczas tablicę  

pamiątkową na parterze budynku  

szkoły przy ul. Wernera. 
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 W 85 rocznice powstania szkoły 
uczczono pomięć zmarłej                  
w 2002 roku zasłużonej 
nauczycielki szkół handlowych              
i ekonomicznych. 

 

 

 

 O Irenie Pudełkiewicz w październiku 
1968 roku gazeta Słowo Ludu pisała: 
„Irena Pudełkiewicz już od 40 lat 
związana z Handlówką. Pracuje                  
w Technikum Handlowym jako 
nauczycielka. Typ społecznika 
indywidualnego, samotnego.            
Skromna, mało potrzebuje dla siebie ,    
z nauczycielskiej pensji utrzymuje 
zawsze jakieś trudne, czy zaniedbane 

dziecko. Jest świetnym pedagogiem”.  

 



OKRES III RP 

 W XXI wieku w szkole zaczęły 
obowiązywać matura i egzaminy 
państwowe. 

 
 Pierwsze zewnętrze egzaminy przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
odbyły się w czerwcu 2004 roku.               
Do egzaminów potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie sprzedawca 
przystąpili uczniowie 2-letniej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej.  
 

 Uczniowie technikum, egzamin 
potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe, zdawali przed OKE                
po raz pierwszy  w czerwcu 2006 
roku. 



OKRES III RP 

 W październiku 2005r. nastąpiło uroczyste 
poświęcenie i otwarcie nowej hali sportowej.  

 

 Mszę św. odprawił i dokonał poświęcenia hali 
sportowej – ks. Biskup Stefan Siczek. 

 

 Do dyspozycji  uczniów są dwie sale 
gimnastyczne i siłownia. Odnowiony obiekt 
służy nie tylko szkole, ale i społeczności 
lokalnej. 
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 Wybudowana hala sportowa 
zmieniła oblicze szkoły. 



OKRES III RP 

 W roku szkolnym 2000/2001 
rozpoczęła się współpraca 
„ekonomika” ze szkołami 
partnerskimi z różnych krajów 
Europy  
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 Od latach 90 –tych tradycją szkoły 
stały się spotkania wigilijne klas 
maturalnych, które przygotowują 
uczniowie wraz z rodzicami. 
Wystawiano jasełka. 



OKRES III RP 

 

 

 

Obecnym Dyrektorem Szkoły  

jest mgr Anna Glegoła, która  

zarządza szkołą od października  

2006r.  
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 W 2007r. Rada Rodziców 
ufundowała dla szkoły nowy 
sztandar.  

  

 Uroczystość poświęcenia                        
i przekazania sztandaru 
społeczności szkolnej zbiegła             
się ze świętem Komisji Edukacji 
Narodowej. 

  

 Sztandar w Kościele pod 
wezwaniem Matki Bożej 
Częstochowskiej poświęcił                  
ks. Robert Kowalski 



OKRES III RP  -  90 - lecie szkoły  
siódmy zjazd absolwentów 

     W roku 2008 obchodzono 90 - lecie 
istnienia szkół handlowych                                          
i ekonomicznych w Radomiu. 

 

 Z okazji jubileuszu wydano monografię 
szkoły „90-lat szkół handlowych i 
ekonomicznych w Radomiu” , szkolną 
gazetkę jubileuszową „Hossa”. 

 

 Hasłem przewodnim jubileuszu były 
słowa bł. Jana Pawła II „ Pamięć                   
o przeszłości oznacza zaangażowanie 
w przyszłość” 



OKRES III RP  -  90 - lecie szkoły  
siódmy zjazd absolwentów 

 
 Uroczystość 90-lecia rozpoczęła msza 

św., którą celebrował ks. Biskup Stefan 
Siczek. 

 Po zakończonej mszy wszyscy uczestnicy 
zjazdu z towarzyszeniem orkiestry dętej 
Grandioso przeszli  z kościoła do budynku 
szkoły. 

 Wszystkich gości powitała dyr. ZSE mgr 
Anna Glegoła oraz przedstawiła historię 
szkoły. 

 Potem głos zabrali: Ryszard Fałek, Karol 
Semik, Elżbieta Kielska, Jerzy Żuchowski, 

 Krzysztof Orzechowski. 
 W roku jubileuszowym szkole pracowało 

62 nauczycieli  
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 Od 2008 roku w Zespole Szkół 
Ekonomicznych zaczęto 
wprowadzać nowe kierunki 
kształcenia.  

 W roku 2008/09 utworzono 
Technikum w zawodzie technik 
księgarstwa. 

 W roku 20011/12 utworzono 
Technikum w zawodzie technik 
logistyk. 
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 Nowe kierunki kształcenia                             
w Zespole Szkół Ekonomicznych 
zostały wprowadzone                         
w bieżącym roku szkolnym 2013/14. 

 

 Powstało Technikum kształcące                     
w zawodach: 

 - technik spedytor 

 - technik eksploatacji portów                        

   i terminali 
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 Zespół Szkół Ekonomicznych 
kształcąc młodzież w różnych 
zawodach wykorzystuje nowoczesne 
technologie informacyjne. 

 W roku 2013/14 w szkole istnieje               
4 pracownie komputerowe. 

 Uczniowie obsługują profesjonalne 
komputerowe programy księgowe, 
magazynowe oraz pracują                  
w wirtualnych laboratoriach. 
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 W roku szkolnym 2013/14                             
Zespół Szkół Ekonomicznych                           
kształci w zawodach: 

 Technik ekonomista 
 Technik handlowiec 
 Technik logistyk 
 Technik spedytor 
 Technik eksploatacji portów                                                 

i terminali 
 

 Grono pedagogiczne ZSE w roku 
jubileuszowym 2013 : dyrektor, zastępca 
dyrektora , kierownik szkolenia 
praktycznego, pedagog  i 39 nauczycieli  
 

  

W roku szkolnym 2013/14                 
w szkole realizowane są  zajęcia 
wyrównawcze i dodatkowe                 
w ramach dwóch projektów: 

 Stop uzależnieniom – wybieram 
aktywność. 

 Prosta sprawa – kwalifikacje to 
podstawa 
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 W roku szkolnym 2012/13            
Zespół Szkół Ekonomicznych 
podpisał porozumienie                             
o współpracy z Wyższą Szkołą 
Handlową w Radomiu. 

 W ramach współpracy uczniowie 
uczestniczą w wykładach 
otwartych, a jeden z maturzystów 
2013 r. wyjechał na wycieczkę 
organizowana przez WSH                    
do europarlamentu. 
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 W szkole działa Klub 

Europejski, którego opiekunem 
jest nauczycielka Bożena 
Błaszczyk –Ziętek.  

 Klub Europejski realizuje 
projekty polsko – niemieckie. 

 Organizuje  doroczne spotkanie   
dla mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej   „Nad 
Potokiem” oraz dzieci  ze 
Stowarzyszenia im. Ojca Pio 



OKRES III RP 

 

 Klub Europejski Sprząta zabytkowy 
Cmentarza Ewangelicki w Radomiu, 
organizuje kwesty na ratowanie 
nekropolii. 

 Objął polsko-niemieckim patronatem 
Grób-Pomnik Więźniów Obozów 
Koncentracyjnych na Cmentarzu 
Rzymskokatolicki 

 

 W ramach działalności Szkolnego Klubu 
Europejskiego powstały tablice 
upamiętniające zasłużonych Radomian: 

 dr Adolfa Tochtermana - na  kamienicy  
przy ul. Piłsudskiego 7, odsłonięcie: 
20.03. 2010 

 bł. ks. Bolesława Strzeleckiego –  w 
Kaplicy Św. Maksymiliana w Kościele 
Garnizonowym, odsłonięcie: 9.05.2011  



OKRES III RP 

 W szkole działa koło wolontariatu. 

 Opiekun – katecheta Zbigniew 
Milczarski. 

 Wolontariusze pomagają 
potrzebującym, uczestniczą                 
w zbiórce żywności, w zbiórce 
przyborów szkolnych  i wielu 
pożytecznych akcjach m.in. pomagają 
w odrabianiu lekcji potrzebującym 
dzieciom. 

 Szkolne koło wolontariatu 
współpracuje z Caritas Diecezji 
radomskiej oraz Stowarzyszeniem 
Arka 



OKRES III RP – TRADYCJE SZKOŁY 

 
 
 
 
 
 

 Idee wychowania spółdzielczego 
zaszczepiono wśród młodzieży szkoły już               
w okresie II RP. Działał wtedy sklepik 
spółdzielczy o nazwie „Współpraca”.                   
Co roku obchodzono Dzień Spółdzielczości.  

 
 Po wojnie w roku szkolnym 1947/48 

powołano prowadzoną przez młodzież 
spółdzielnię uczniowską. W roku 1950 
opiekunem SPU został Józef Karpiński. 
Dochód ze spółdzielni przeznaczano                    
na zakup książek do biblioteki                            
oraz na dofinansowanie wycieczek                    
i wypoczynku wakacyjnego młodzieży.  

 W 1963 roku spółdzielnia uczniowska 
otrzymała nazwę „Kubuś”. Opiekunami 
spółdzielni byli nauczyciele:                      
p. Regulski, p. Grych, p. Chojnacka,           
p. Kopczyk, p. Farys, p. Kosiec,                  
p. Gajek, Kiljanek i od 23 lat                
aż do dziś p.  Halina Kosior. 

 



OKRES III RP – TRADYCJE SZKOŁY 

 Jak w każdej szkole 100 dni przed maturą 
uczniowie bawią się na tradycyjnych 
studniówkach. Jeszcze w latach 90-tych 
studniówkowym strojem balowym dla 
dziewcząt była biała bluzka i długa czarna 
spódnica. 

 Tradycyjny strój studniówkowy zaczął się 
zmieniać pod koniec lat 90-tych. Uczennice 
zamieniły białe bluzki na okazałe suknie 
balowe, a studniówka z murów szkolnych 
przeniosła się do restauracji i sal balowych. 



OKRES III RP – TRADYCJE SZKOŁY 

 Uczniowie „ekonomika” biorą 
udział w wycieczkach 
przedmiotowych. 

 Wycieczki przedmiotowe były 
organizowane przez nauczycieli 
przedmiotów zawodowych już 
przed wojną. Młodzież chodziła 
do sklepów, fabryk , jeździła          
na Targi Poznańskie, Targi 
Katowickie. W okresie Polski 
Ludowej i w okresie III RP 
uczniowie szkoły co roku biorą 
udział w ciekawych spotkaniach 
i wycieczkach. 



OKRES III RP – TRADYCJE SZKOŁY 

   Tradycją szkoły,                   

w okresie III RP   
stały się pielgrzymki                
klas maturalnych                     
na Jasną Górę 



Absolwenci - Nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych 

 Elżbieta Maciejczyk 

 Magdalena Parzelska 

 Elżbieta Sokół 

 Jadwiga Karolak 

 Danuta Szczych 

 Ryszard Wójtowicz 

 Elżbieta Komosa 
 

 

 

 

 

 Halina Kosior 

 Anna Farys – Styś 

 Ireneusz Maciejewski 

 Dorota Fudala – Borowska 

 Bożena Marszałek - 
Wordingham 

 Maria Chmielnicka 

 Sylwia Płaskocińska 

 Marta Mortka 

 

 Agnieszka Kwapisz – sekretarka 
ZSE 

 



Znani absolwenci szkół handlowych                              
i ekonomicznych w Radomiu 

 

 prof. Zygmunt Bosiakowski- rektor 
SGH (dawniej SGPiS) 

 dr Stanisław Surma 

 dr Stanisław Nowicki 

 dr Krzysztof Orzechowski- 
wykładowca UTH 

 dr Ewa Markowska – Bzducha – 
wykładowca UTH 

 dr dziekan UTH – Marzena Lament 

 dr Jolanta Skuza – nauczyciel KLO 

 

 

 

 Kazimierz Paździor – bokser, mistrz 
olimpijski 

 Lech Słomski – mistrz Polski            
w tenisie ziemnym 

 Jerzy Przyborowski – lekkoatleta, 
wielokrotny mistrz świata weteranów 

 Mariusz Dmochowski – aktor 

 Tadeusz Zlamel – tancerz baletu 
Teatru Narodowego w Goeteborgu 

 Kazimierz Pomagalski – artysta 
malarz 



Znani absolwenci szkół handlowych                              
i ekonomicznych w Radomiu 

 

 Andrzej Maj –założyciel WSH 

 Zdzisław Heńk - redaktor 

 Józef Waniek – dyr. Stacji 
Krwiodawstwa w Radomiu 

 Wiesław Wlazło – dyr. PSP nr 6 
w Radomiu 

 Jerzy Zawodnik – radny miasta 
Radomia z ramienia PO 

 Artur Jagiełło – nauczyciel KLO 

 Jolanta Bilska – Sulima – dyr. 
PG nr 5 w Radomiu 

 

 

 

 

 Marzena Wójcicka – dyr. VII LO 
w Radomiu 

 Jolanta Świtas – zastępca dyr. 
PSP nr 33 w Radomiu 

 Elżbieta Firlej – pracownik 
departamentu Ministerstwa 
obrony Narodowej 

  Jan Pszczoła – radny miasta 
Radomia z ramienia SLD 

 



Księża – absolwenci  
Zespołu Szkół Ekonomicznych 

 

 

 Ks. Ryszard Szcześniak 

 Ks. Karol Kowalczyk 

 Ks. Daniel Glibowski 

 Ks. Janusz Chodelski 

 

 

 

 Ks. Jacek Wierzbicki 

 Ks. dr Sławomir Adamczyk 

 Ks. Leszek Mach 

 zakonnik (franciszkanin) – 

Grzegorz Kwiecień  



Przed laty nauczyciele „ekonomika”, a potem … 

 Edward Grych – dr nauk 
ekonomicznych w zakresie 
rachunkowości (wykładowca 
Politechniki Radomskiej 
(dawniej WSI) 

 Elżbieta Kielska –doc. dr, rektor 
Wyższej Szkoły Handlowej                  
w Radomiu 

 Elżbieta Komosa – założycielka              
i właścicielka Radomskiej Szkoły 
Wyższej 

 Sławomir Górka – dyrektor  
Szkoły Języków Obcych 
„Perfekt”  w Radomiu 

 

 Ewa Podgajna – zastępca 
dyrektora Katolickiego Liceum                           
i Gimnazjum w Radomiu 

 Małgorzata Parzelska – dyrektor 
Szkoły Menedżerów Fundacji 
Oświatowej 

 Elżbieta Piasecka – wykładowca 
RSW 

 Małgorzata Półbratek – radna 
miasta Radomia  

 Ks. Robert Kowalski – zastępca 
dyrektora Caritas Diecezji 
Radomskiej. 



ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

 

 Logo Zespołu Szkół Ekonomicznych 
przedstawia uskrzydloną czapkę 
Hermesa mitologicznego boga dróg, 
podróżnych, kupców i handlu. 

 

 

 

 

 
 

 

Prezentację wykonała mgr Barbara Kozłowska 


