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Rok szkolny 2011/2012 rokiem 

Jubileuszu 66-lecia 1946-2012 

oraz 100-lecia tradycji edukacyjnej 1911-2011 

 

 
Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w roku 2012 obchodzi 66 rocznicę istnienia szkoły. Szkoła 

powstała w 1946 roku z połączenia przedwojennych szkół, które w 1945 roku wznowiły działalność: 

żeńskiego Prywatnego Gimnazjum Handlowego J. Jankowskiej-Statkowskiej oraz męskiej Szkoły 

Handlowej im. J. i M. Roeslerów. Dzisiaj w skład Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 wchodzi 

VI Liceum Profilowane oraz Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika. 
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Wywiad z dyrektorem  

Zespołu Szkół Licealnych  

i Ekonomicznych nr 1  

dr nauk ekonomicznych 

Janiną Mospinek   

 
                   

 
 

Czy mogłaby Pani Dyrektor podzielić się z nami 

refleksjami związanymi z Jubileuszem 66-lecia Szkoły? 

Wiemy, że jest Pani związana ze szkołą od pięćdziesięciu 

lat, jest Pani przecież absolwentką tej szkoły. Prosimy 

o garść wspomnień z tego okresu. 

Naukę w Technikum Ekonomicznym nr 1 

rozpoczęłam w roku 1962 w klasie 1 B o specjalizacji 

handel zagraniczny. Przez pierwsze dwa lata moim 

wychowawcą był p. Zdzisław Łutczyk – nauczyciel 
matematyki, późniejszy dyrektor szkoły, a w klasach 

trzeciej, czwartej i piątej (nauka w technikum trwała pięć 

lat) – p. August Okoń – nauczyciel przysposobienia 

obronnego. Uczyłam się na drugim piętrze w budynku B, 

w budynku A była szkoła chemiczna. Moimi ulubionymi 

przedmiotami były matematyka i rachunkowość, której 

uczyła mnie p. Irena Strupińska. Lubiłam też zajęcia 

sportowe, byłam w szkolnej drużynie piłki ręcznej. Miło 

wspominam obóz w Ustce, którego uczestniczką byłam w 

klasie maturalnej. Z tego okresu pamiętam prace społeczne; 

pracowaliśmy wtedy wszyscy przy odgruzowywaniu 
Warszawy. Później, kiedy byłam już nauczycielem, nasi 

uczniowie pracowali przy odbudowie Zamku Królewskiego. 

Wrócę do mojego wychowawcy p. Augusta 

Okonia, który pracował w tej szkole od końca lat 40-tych. 

Pamiętam organizowane przez niego zawody sanitarne, 

w których brałam udział. W programie przysposobienia 

obronnego poza sprawami sanitarnymi były zagadnienia 

związane z ruchem drogowym i pan profesor lubił często 

odpytywać nas ze znaków drogowych. W szkole była, 

zorganizowana przez niego, strzelnica. Znajdowała się ona 

na strychu budynku. Była to strzelnica międzyszkolna – 

korzystało z niej wiele warszawskich szkół. Istniała do lat 

90-tych. 

           Jak wyglądały początki Pani pracy nauczycielskiej 

i dyrektorskiej? 

            Po ukończeniu technikum rozpoczęłam studia 

w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dzisiejsze SGH). 

Studiowałam na kierunku ekonomika produkcji, miałam 

„ciągotki nauczycielskie” i dlatego jednocześnie kończyłam 

studium pedagogiczne. Po ukończeniu studiów odbyłam 

wędrówkę po warszawskich zakładach przemysłowych w 

poszukiwaniu pracy (był to czas,  kiedy obowiązywał tzw. 

nakaz pracy). Ja jednak po rozmowie z p. Zdzisławem 

Łutczykiem zdecydowałam się na pracę w szkole, którą 

wcześniej ukończyłam. Do pracy przyjęła mnie 
p. dyr. Kazimiera Kartasińska. I tak z dniem 1 września 

1970 r. zostałam nauczycielem przedmiotów: finanse, 

ekonomia i ekonomika. Po ukończeniu studiów 

podyplomowych z zakresu rachunkowości na SGPiS, 

zaczęłam uczyć również tego przedmiotu. Zaraz po studiach 

podyplomowych podjęłam studia doktoranckie, które 

ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale 

Ekonomiczno-Społecznym. W 1987 r., w maju, obroniłam 

doktorat. Pracowałam naukowo jednocześnie będąc 

nauczycielem, od 1981 r. wicedyrektorem, a od 1984 r. 

dyrektorem naczelnym. Początki mojej pracy pedagogicznej 

nie były dla mnie stresujące, nie miałam tremy w kontakcie 
z młodzieżą, natomiast bardziej obawiałam się grona 

pedagogicznego, ponieważ byli to nauczyciele, którzy mnie 

niedawno uczyli. Nadal do swoich dawnych nauczycieli 

zwracałam się „pani profesor”, „panie profesorze”. To samo 

zjawisko obserwowałam później u innych naszych 

absolwentów, którzy przychodzili do nas jako początkujący 

nauczyciele, a byli to: pp. Mirosław Podowski, Elżbieta 

Kryszczuk,  Urszula Więckiewicz,  Iwona Łęczycka. Kiedy 

objęłam funkcję dyrektora szkoły otrzymałam spore środki 

pieniężne i przeprowadziłam całkowity remont budynku 

szkolnego. Remont trwał 5 lat i objął wymianę c.o., 
kanalizacji, przebudowę niektórych sal lekcyjnych i sali 

gimnastycznej. Remontu wymagał zwłaszcza budynek A, 

z którego wyprowadziło się technikum chemiczne, trzeba 

było dostosować go do potrzeb i zmieniających się 

warunków.  

Może kilka słów porównania między szkołą dawniej 

i dziś. Czy widzi Pani jakieś różnice? 

Lata 70-te i następne był to czas, kiedy mieliśmy 

wielu kandydatów do szkoły – robiliśmy nabór do 12 – 14 

klas pierwszych. Szkoła „pękała w szwach”. Młodzież była 

chętna do nauki, ambitna, zainteresowana swoim rozwojem 
i realizacją swoich planów na przyszłość. Dzisiaj mam 

wrażenie, że młodzież również jest świadoma, że nauka jest 

bardzo ważna, ale ma większe trudności 

ze zmobilizowaniem się do systematycznej pracy. Dawniej 

uczniowie chętniej uczestniczyli w zajęciach 

pozalekcyjnych, dużym zainteresowaniem cieszyły się 

wycieczki szkolne. Mieliśmy doskonały kontakt 
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z rodzicami, na zebrania w szkole przychodzili prawie 

wszyscy rodzice. Dziś, mimo naszych starań, ta współpraca 

nie jest taka jak kiedyś. Za to znacznie udało nam się 
poprawić warunki techniczne procesu dydaktycznego. 

Mamy wspaniale wyposażone w sprzęt multimedialny 

pracownie, szkoła jest skomputeryzowana, tablice 

interaktywne umożliwiają i ułatwiają nowoczesne 

kształcenie młodych ludzi. Klasy są mniej liczne i dzięki 

temu nauczanie może być bardziej zindywidualizowane. 

Biblioteka szkolna oferuje bogaty księgozbiór włącznie 

z podręcznikami i literaturą fachową. W najbliższej 

przyszłości chcemy położyć jeszcze większy nacisk 

na nauczanie języków obcych. Szkoła od dwudziestu lat 

utrzymuje kontakty międzynarodowe. Młodzież przez wiele 
lat wyjeżdżała „na wymianę” do Holandii. Dzisiaj 

współpracujemy ze szkołą w Niemczech a w tym roku 

szkolnym uczniowie po raz pierwszy wyjechali na Ukrainę 

do Lwowa. W przyszłym roku rozszerzamy nasze kontakty 

o Bułgarię. 

Ma Pani na swoim koncie wiele osiągnięć. Prosimy 

opowiedzieć o nich, które z nich uważa Pani 

za najważniejsze?  

Najbardziej cenię sobie sukcesy z lat, gdy szkoła 

wiodła prym w Olimpiadach Ekonomicznych. Boleję nad 

tym, że teraz aż tak nie błyszczymy. Ale dwa lata temu 

uczeń p. Łęczyckiej odniósł spory sukces – dotarł do etapu 
Wojewódzkiego Olimpiady. Finaliści olimpiad, wraz 

z nauczycielami i dyrektorami szkół zapraszani byli i są 

do dzisiaj do Urzędu Rady Ministrów na spotkania 

z premierami i wicepremierami oraz prezesem Giełdy 

Papierów Wartościowych. Te spotkania są wielkim 

wyróżnieniem. Pamiętam takie spotkanie, gdy uczennica 

Ewa Piechota zajęła I miejsce w VII Edycji Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Obraz wiszący w moim 

gabinecie to nagroda, którą wówczas otrzymaliśmy 

od wicepremiera Marka Borowskiego. Szkoła miała renomę; 

mówiono o nas „ekonomik na Stawkach”. Dyplom technika 
ekonomisty po naszej szkole dawał duże możliwości pracy. 

Ci, którzy chcieli kształcić się dalej oczywiście studiowali, 

głównie na SGH, wydziale ekonomii UW i innych 

uczelniach. Wiedza, która wynieśli ze szkoły na studiach 

była bardzo przydatna. Podobnie jest i dziś. Dumna jestem 

z sukcesów naszych absolwentów. Naszym absolwentem 

jest m. in. prof. Zbigniew Marciniak wiceminister edukacji 

narodowej w latach 2007 – 2009 oraz wiceminister nauki 

i szkolnictwa wyższego w latach 2010 – 2012. Ukończył 

nasze technikum w klasie wspomnianej wcześniej 

p. Ireny Strupińskiej. Wiceburmistrzem Dzielnicy Bielany 

jest p. Marek Lipiński, także nasz absolwent. Nasi 
absolwenci pracują w Urzędach Skarbowych, w bankach, 

w działach finansowych przedsiębiorstw. Przez pewien 

okres kształciliśmy kadry dla ZUS i do dzisiaj pracuje tam 

wielu naszych absolwentów. Mieliśmy umowę z ZUS 

i pracownicy tej instytucji przychodzili na zajęcia do szkoły 

i przygotowywali młodzież do przyszłej pracy. Do szkoły 

niełatwo było się dostać, obowiązywał egzamin wstępny, 

było bardzo dużo chętnych i przyjmowaliśmy tylko 

najlepszych. 

W ciągu tych lat, gdy byłam dyrektorem 

odnosiliśmy też duże sukcesy w sporcie. Wiele pucharów, 

które stoją w gablocie w holu to trofea za osiągnięcia 

sportowe. Ostatni sukces to zdobycie wicemistrzostwa 

Dzielnicy Śródmieście – srebrnego medalu w rozgrywkach 
piłki ręcznej w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

Należałoby podkreślić, że te sukcesy odnosimy mimo 

skromnej bazy sportowej. Boleję nad tym, że nie udało mi 

się przebudować boiska szkolnego. Jest gotowy plan 

przebudowy boiska i częściowo zabezpieczone środki 

finansowe na ten cel. Realizację tych planów pozostawiam 

mojemu następcy.  

Mówiła Pani o sukcesach, które odnosiła szkoła w czasie, 

gdy była Pani Dyrektorem. Nie wspomina Pani 

sukcesach osobistych. 

Jestem doktorem nauk ekonomicznych i od roku 
1996 r. nauczycielem akademickim, pracuję jako adiunkt 

w Społecznej Akademii Nauk – wykładam rachunkowość. 

Uczę studentów, którzy ukończyli różne szkoły i muszę 

powiedzieć, że nasi absolwenci błyszczą na ich tle – 

wyróżniają się dobrym przygotowaniem do studiów 

ekonomicznych. Jestem również ekspertem MEN 

ds. programów nauczania i podręczników przedmiotów 

zawodowych. Na zlecenie MEN i uczelni wyższych 

recenzuję podręczniki szkolne i akademickie z zakresu 

rachunkowości. Byłam członkiem Komisji ds. Szkolnictwa 

Zawodowego w MEN. Moją pracę doceniono: otrzymałam 

Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji 
Narodowej. Szkoła została odznaczona Medalem 

Pamiątkowym Za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Oświaty 

w Stołecznym Województwie Warszawskim.  

Jaka jest recepta Pani Dyrektor na sukces zawodowy, 

ponieważ jest to fenomen – 28 lat pracy na stanowisku 

dyrektora jednej szkoły, praca na uczelni i inne 

obowiązki? 

Nie ma gotowej recepty na sukces. Jedno, co mogę 

powiedzieć to, że oczywiście najważniejsza jest praca 

i doskonalenie zawodowe. Liczy się także osobiste 

zaangażowanie i pasja. Nie da się osiągnąć sukcesu, jeśli nie 
lubi się swojej pracy. Nie bez znaczenia jest też 

doświadczenie zawodowe, w moim przypadku 

to doświadczenie 42- dwóch lat pracy. 

Co Pani pamięta szczególnie miło z tych 42 lat pracy 

pedagogicznej? 

Miałam szczęście spotkać bardzo wielu świetnych 

pedagogów, wielu z nich to byli jeszcze przedwojenni 

nauczyciele. Serdecznie wspominam grono pedagogiczne, 

które mnie wspierało w pierwszych latach mojej pracy 

pedagogicznej. Szczególną opieką otoczyła mnie 

p. dyr. Kazimiera Kartasińska, która mówiła do mnie „moje 

dziecko”. Uczyła biurowości i korespondencji. Wspaniale 
stenografowała, za co ją podziwialiśmy. Jako dyrektor 

szkoły wszystkie problemy rozwiązywała dyskretnie 

w zaciszu swojego gabinetu, co mnie nie zawsze się udaje 

ze względu na mój temperament. Natomiast zawodu 

nauczyła mnie p. Irena Strupińska. W późniejszych latach 

była metodykiem i współpracowałyśmy ze sobą przy 

opracowywaniu programów związanych z administracją 

państwową. Te zagadnienia wykładane były przez jakiś czas 

w naszej szkole. Dzisiaj znalazły się w programach szkół 

wyższych. 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 

 

    Technikum Ekonomicznego nr 1  

    im. Mikołaja Kopernika  
 

Rok szkolny 2012/2013 będzie rokiem szczególnym, 

ponieważ szkoła będzie musiała się zmierzyć z 

trzecim etapem reformy oświaty, która wkracza do 

szkół ponadgimnazjalnych.  Klasy pierwsze będą 

uczyć się  

w oparciu o nową podstawę programową. Zmianie 

ulega całkowicie formuła i programy nauczania zawo 
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Wspominam mile również wydarzenia z historii 

szkoły, jakimi były: w roku 1974 nadanie imienia Mikołaja 

Kopernika Technikum Ekonomicznemu oraz w roku 1990 
powołanie Liceum Ogólnokształcącego przy ZSLiE nr 1 

i nadanie mu imienia gen. Stefana Roweckiego „Grota” 

w 1992 r. Ze wzruszeniem wspominam wszystkie jubileusze 

szkoły, które udało nam się zorganizować, a szczególnie 

w roku 2006 – I Zjazd Absolwentów i Jubileusz 60-lecia 

Szkoły, w którym występowałam w podwójnej roli jako 

nauczyciel i absolwent. Miałam wtedy okazję po raz 

pierwszy spotkać się z moją klasą, która stawiła się prawie 

w komplecie ze wspaniałym koszem róż. 

Czy w związku z Jubileuszem chciałaby Pani Dyrektor 

przekazać młodzieży, nauczycielom i rodzicom jakieś 

refleksje i rady na przyszłość? 

Nauczycielom życzę, aby mieli jak najlepszych 

uczniów, zainteresowanych nauką zawodu ekonomisty 

i chcących kontynuować swoją edukację na studiach 

wyższych. Życzę również, by nie ustawali w wysiłkach 

skierowanych na pracę wychowawczą. W dzisiejszych 

czasach to niezwykle trudna, ale i ważna część naszej pracy. 

Życzyłabym nauczycielom, z roku na rok, coraz lepszych 

warunków pracy, wzbogacenia warsztatu pracy i coraz 

lepszej bazy dydaktycznej. Młodzieży życzę przede 

wszystkim sukcesów w nauce, następnie w pracy 

zawodowej – by praca sprawiała im satysfakcję. Rodzicom 
chciałabym podziękować za owocną i długoletnią 

współpracę i życzyć by była ona kontynuowana. 

Gimnazjalistów serdecznie zapraszamy w progi naszej 

szkoły. Mamy dla nich bogatą ofertę edukacyjną. Wiedza 

i umiejętności zdobyte w naszej szkole są bardzo cenione 

na rynku pracy a jednocześnie są przydatne w dalszym 

kształceniu. 

         Dziękujemy za rozmowę.  

 

            Rozmawiały: Krystyna Deutschman i Anna Żyławska 
            Współpraca: Lech Koczywąs 
                        
 
 
 
 
 
 

 
                         
                           
             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 

 

Technikum Ekonomicznego nr 1  

im. Mikołaja Kopernika  
Rok szkolny 2012/2013 będzie rokiem szczególnym, 

ponieważ szkoła będzie musiała się zmierzyć 

z trzecim etapem reformy oświaty, która wkracza 

do szkół ponadgimnazjalnych.  Klasy pierwsze będą 

uczyć się w oparciu o nową podstawę programową. 

Zmianie ulega całkowicie formuła i programy 

nauczania. 

W nowym roku szkolnym proponujemy 

gimnazjalistom naukę w klasach o specjalnościach: 

Technik Ekonomista ze specjalizacją: 

rachunkowość małych i średnich firm lub usługi 

finansowe. 

Przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, prawo, 

ekonomika, rachunkowość, pracownia ekonomiczna, 

język obcy zawodowy, specjalizacja. 

Technik Logistyk 

Przedmioty zawodowe: gospodarka zapasami  

i magazynem, ekonomika logistyki, transport  

i spedycja, planowanie logistyczne, systemy 

logistyczne, gospodarka elektroniczna, laboratorium 

logistyczno – spedycyjne , laboratorium 

magazynowe. 

Technik Ochrony Środowiska 

Przedmioty zawodowe: podstawy techniki, biologia  

i ekologia, ochrona powietrza oraz ochrona przed 

hałasem i drganiami, gospodarowanie odpadami, 

ochrona gleb i rekultywacja, ochrona wód, pracownia 

badań laboratoryjnych, użytkowanie komputerów, 

prawo i ekonomika w ochronie środowiska. 

Technik Obsługi Turystycznej 

Przedmioty zawodowe: podstawy turystyki, obsługa 

ruchu turystycznego, geografia turystyczna, 

ekonomia i prawo w turystyce, marketing usług 

turystycznych, obsługa informatyczna w turystyce, 

język obcy zawodowy, specjalizacja. 

We wszystkich klasach uczniowie odbywają praktykę 

zawodową, która trwa 6 tygodni, po 3 tygodnie 

w klasie drugiej i trzeciej. Jako przedmioty 

rozszerzone ogólnokształcące proponujemy język 

angielski, geografię oraz informatykę. Nauka 

w Technikum trwa 4 lata. Kończy się maturą 

i egzaminem zawodowym. Absolwenci otrzymują 

tytuł zawodowy  

i Suplement Egzaminu Potwierdzającego 

Kwalifikacje Zawodowe w języku angielskim 

uznawany w krajach Unii Europejskiej 
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Krótki rys historyczny 

Państwowa Szkoła Handlowa Męska 

im. Józefa i Marii Roeslerów  

1919-1946 
Korzenie naszej szkoły sięgają roku 1911, kiedy to Maria 

Roeslerowa założyła Fundację Szkolną im. J. i M. 

Roeslerów mającą na celu prowadzenie działalności 

oświatowej. W latach 1911 – 1918 Fundacja prowadziła 

Szkołę Początkową dla ubogich dzieci mieszczącą się 

w Warszawie przy ul. Ogrodowej 69. Szkoła uzyskała 
pozwolenia od zaborcy rosyjskiego na nauczanie w języku 

polskim. W roku 1919, tuż po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości, powstała Państwowa Szkoła Kupiecka 

Męska, której siedzibą stał się nowo wybudowany gmach 

przy ul. Chłodnej 33.  

W 1923 roku szkoła zmieniła nazwę na Państwowa Szkoła 

Handlowa Męska, pod którą funkcjonowała do 1946 roku. 

W 1940 r. szkoła przy ul. Chłodnej 33 znalazła się 

w granicach getta. W listopadzie tego roku do budynku 

szkoły wprowadził się Dom Sierot Janusza Korczaka, 

a szkoła handlowa przeprowadziła się do siedziby Domu 

Sierot na ul. Krochmalną. 
Szkoła funkcjonowała jako zwykła szkoła zawodowa 

do początku 1943 r., gdy została definitywnie zamknięta 

przez Niemców. Nauczyciele prowadzili w konspiracji 

naukę na poziomie licealnym. Na tajnych kompletach 

Roeslerczycy zdawali też maturę. Dyrektorem Szkoły 

im. J. i M. Roeslerów w latach 1919 – 1945 był Szczepan 

Bońkowski. 

 

  
Front gmachu szkolnego, ul. Chłodna 33  

oraz dyrektor Szczepan Bońkowski 

                                                                                        

Szkołę zbudowano w latach 1914-1919 wg projektu 

architekta Władysława Marconiego.  

Budynek szkoły nie przetrwał okupacji i został zniszczony 

przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego w 1944 

roku. W miejscu, gdzie stała szkoła, pod przedwojennym 

adresem Chłodna 33, Roeslerczycy w 1984 r. ufundowali 

pamiątkową tablicę następującej treści: „W tym miejscu, 

w gmachu zburzonym w 1944 r. podczas Powstania 
Warszawskiego mieściło się Państwowe Gimnazjum 

Kupieckie i Liceum Administracyjne im. J. i M. 

Roeslerów kierowane przez pedagoga wielkiego serca 

i rozumu Szczepana Bońkowskiego.” 

 

 
 

Szkoła w latach 1946 - 1958  

ul. Nowogrodzka 58 
 
W roku 1946 dwie szkoły, żeńskie prywatne Gimnazjum 
Handlowe oraz męska szkoła Roeslerów (wznowione w 

1945 r.), mieszczące się w jednym gmachu przy 

ul. Nowogrodzkiej 58, zostały scalone w jedną placówkę 

oświatową pod nazwą Państwowe Liceum Administracji 

Finansowej, które później przekształcono w Technikum 

Ekonomiczne nr 1. 

Ta właśnie szkoła przejęła profil ekonomiczny, uczniów, 

kadrę pedagogiczną oraz bibliotekę Szkoły Handlowej 

im. J. i M. Roeslerów. Stała się bezpośrednim spadkobiercą 

i kontynuatorem jej tradycji. Do 1959 roku działała 

w gmachu przy  ul. Nowogrodzkiej 58.  Dyrektorem szkoły 
w latach 1945 – 1949 oraz w latach 1950 – 1953 był 

Szczepan Bońkowski.  

 

Niewiele pamiątek zachowało się z tamtego okresu.  

Oto kilka archiwalnych zdjęć: 

 

 
   

 Bal maturalny – zgrzebne lata 50-te 
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Nauczyciele wraz z uczniami w szkole na Nowogrodzkiej, 

w środku dyr. Kazimierz Szczepański 

 

 

 

 
 

Zajęcia przysposobienia obronnego – musztra 

 

W archiwum szkoły zachowało się także kilka zdjęć 

legitymacyjnych nauczycieli. Oto one: 

 

 

                                           

           
Józef Humnicki  ks. Władysław Smyrski 

nauczyciel geografii nauczyciel religii  

1952 1946 

                                        

 

 

     

 
Eugenia Zielak Józef Staszewski 
bibliotekarz 1951 1950-1952 

 

 

 

 
 
Konferencja nauczycieli w Lublinie – 1953  
Z prawej strony siedzą: Alina Kudelska, Maria Radziówna 

i August Okoń. Z prawej strony stoi Jadwiga Kołodziejska, 
w środku stoi dyr. Kazimierz Szczepański. 

 

 

Szkoła ekonomiczna na 

Stawkach 1958 – 2012 
 

W roku szkolnym 1958/1959 szkoła przeniosła się 

z budynku przy ul. Nowogrodzkiej 58 (został rozebrany) 

do obecnej siedziby przy ul. Stawki 4 (obecny adres 

to ul. Stawki 10).  

Budynek szkoły ma bardzo ciekawą historię. Zbudowano go 

w latach 1932 – 1938, składał się z dwóch osobnych 

gmachów, które później połączono. Pod adresem ul. Stawki 

4/6 mieściły się Publiczne Szkoły Powszechne nr 112, 
nr 120 i nr 122 oraz biura Zarządu Miasta, a pod adresem 

Stawki 8 planowano we wrześniu 1939 r. otwarcie kolejnej 

Publicznej Szkoły Powszechnej. Budynek szkoły wyróżniał 

się nowoczesnością na tle zabudowy Muranowa i zwany był 

przez mieszkańców „bombonierką”. 
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W latach okupacji budynek szkolny znalazł się 

w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiego getta w obrębie 

Umschlagplatzu. W latach 1940 – 1943 służył przejściowo 

jako szpital, a w okresie likwidacji getta w 1942 – 1943, 

jako punkt zbiorczy, w którym przetrzymywano ludność 

żydowską przed wywiezieniem do Treblinki i innych 

obozów zagłady. Tory kolejowe dochodziły do boiska 

szkolnego i tu „ładowano” ludzi do wagonów.  

 

 

Plan Uschlagplatzu Mieczysława Jędruszczaka z Teki IPN

Ci, którzy się nie zmieścili spędzali noc w szkole czekając 

na kolejny transport. Naoczny świadek i uczestnik tych 

wydarzeń pani Halina Birenbaum opisała je w swojej 

książce pt. „Nadzieja umiera ostatnia”. W latach 2007 – 

2010. P. Halina Birenbaum czterokrotnie gościła w naszej 

szkole. Podczas spotkań z młodzieżą opowiadała o swoich 

przeżyciach z czasów getta, o strasznych chwilach 

na Umschlagplatz i w szkole, gdzie spędziła ostatnie chwile 

z rodziną zamknięta w małej klasie na trzecim piętrze. Z rąk 

dyrektora szkoły p. Janiny Mospinek p. Halina Birenbaum 

otrzymała tytuł „Honorowego Gościa i Przyjaciela Szkoły”. 
 

 

 
 

 
   

Nasz honorowy gość p. Halina Birenbaum opisała wizytę 

w naszej szkole w lutym 2008 roku w artykule, który 

opublikowała w polskojęzycznej gazecie wydawanej 

w Izraelu Nowiny Kurier z 27 marca 2008 roku. Tę samą 

relację umieszczono na stronie internetowej Muzeum 

w Oświęcimiu (www.auschwitz.org.pl). 

 

 
 

Sierpień 1944. Mur getta otaczał już tylko rumowisko, jakie 

pozostało po dzielnicy żydowskiej. W głębi widać ocalały 

budynek szkoły na Stawkach. Na gruzach: Jan Józef 
Karpiński, jeden z fotoreporterów walczącej Warszawy. 

 

Gmach szkoły ocalał z wojennej pożogi i od 1946 roku stał 

się siedzibą szkół zawodowych (krawieckiej i chemicznej), 

a od 1958 szkoły ekonomicznej. 

 

Z Kroniki Szkoły  

1958 -2012 
Na przestrzeni lat miało miejsce wiele wydarzeń. Polskie 

szkolnictwo ulegało przekształceniom, a wraz nim nasza 

szkoła. Zmieniały się nazwy i kierunki kształcenia, 

ale szkoła utrzymała swój profil ekonomiczny. 
 

Rok szkolny 1958/1959 

Zmiana siedziby szkoły i przeprowadzka  

z ul. Nowogrodzkiej 58 na ul. Stawki 4 
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18 maja 1974 

Nadanie Liceum Ekonomicznemu nr 1 

imienia Mikołaja Kopernika 

18 maja 1974 r. z inicjatywy p. dyrektor Kazimiery 

Kartasińskiej Liceum Ekonomicznemu Nr 1 zostaje nadane 

imię wielkiego Polaka – Mikołaja Kopernika. Uroczystość 

nadania imienia zostaje połączona z wręczeniem sztandaru 

i obchodami 25-lecia istnienia Liceum Ekonomicznego Nr 1 

w powojennej Polsce. 

Od tej pory Mikołaj Kopernik, zajmujący wybitne miejsce w 

naszej historii, nauce i tradycji kulturalnej, stał się wzorem 

pomocnym w kształtowaniu osobowości wychowanków. 

Z okazji tak ważnego wydarzenia został ogłoszony konkurs 
na prace artystyczne uczniów poświęcone Kopernikowi. 

Inicjatorem i głównym animatorem wszelkich działań 

związanych z tym konkursem oraz organizatorem wystawy 

poświęconej Kopernikowi, był nauczyciel historii Bolesław 

Iskra. W pierwszą rocznicę nadania szkole imienia, 

zaprzyjaźniony ze szkołą nauczyciel przysposobienia 

obronnego (nieżyjący już) Ryszard Górski wykonał 

popiersie Mikołaja Kopernika, które w 1975 r. zostało 

umieszczone na dziedzińcu szkolnym, gdzie odbywają się 

najważniejsze uroczystości szkolne. 

 

 
 

1992 

Nadanie imienia gen. Stefana Roweckiego „Grota” 

XXXII Liceum Ogólnokształcącemu powstałemu  

w 1990 roku przy ZSLiE nr 1  

Na uroczystości obecna była córka generała p. Irena 

Rowecka-Mielczarska, która odsłoniła tablicę pamiątkową. 

Wicedyrektorem ds. liceum ogólnokształcącego została 
p. Bogumiła Rzeszotek 

 

 
 

 

 

 

1992 -2002 

Wymiana młodzieży ze szkołą holenderską 

Przez dziesięć lat uczniowie naszej szkoły wyjeżdżali 

do Hageschooll  w  Almelo w Holandii w ramach wymiany 

międzynarodowej między szkołami europejskimi. Projektem 

kierowała nauczycielka języka angielskiego p. Monika 

Wiśniewska. Uczniami opiekowali się nauczyciele języków 

obcych pp. Wanda Gocół, Ilona Kaznowska i Andrzej 

Szajner. 

 

11 czerwca 1999 

Papież na Umschlagplatz 
     

 
 

Ojciec Święty Jan Paweł II odmawiający modlitwę 

za pomordowanych Żydów na Umschlagplatz. 
W kameralnej uroczystości uczestniczyła dyrektor szkoły 

Janina Mospinek. 

 

1994 – 2004 

Wycieczki szkolne 

Przez okres dziesięciu lat nauczyciel historii p. Tadeusz 

Kalinowski prowadził w szkole akcję turystyczną, która 

polegała na organizowaniu jednodniowych wycieczek 

krajoznawczych. Odbyło się bardzo wiele takich wycieczek 

(ok. 20 rocznie): od Bugu i Grabarki na wschodzie do Bzury 

i Łęczycy na zachodzie, od Gór Świętokrzyskich 
i Bodzentyna na południu do Płocka i Nidzicy na północy. 

Dały one uczniom moc turystycznych przygód i wrażeń. 

Jako opiekun młodzieży jeździł najczęściej 

p. Lech Koczywąs. Dla pierwszych klas organizowane były 

wspólne ogniska i zabawy nad Bugiem, które w sposób 

naturalny pozwalały uczniom poznać się nawzajem 

i zintegrować ze środowiskiem szkolnym. Tę akcję 

turystyczną wspierała dyr. Janina Mospinek.  
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Grabarka – przy rynku.  

Wycieczka szkolna w październiku 2000 r. Po prawej 
organizator wycieczek Tadeusz Kalinowski, po lewej – 

opiekun Lech Koczywąs 

 

2004 

Obchody Roku gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz 

60-tej rocznicy Powstania Warszawskiego 

W ramach obchodów odbyła się uroczysta akademia. 

Biblioteka szkolna przygotowała wystawę rocznicową oraz 

spotkanie z kombatantami Armii Krajowej 

Naszymi gośćmi byli: 

Pani Sławomira Zarod ps. „Ada”, sanitariuszka 
ze zgrupowania „Baszta”, wieloletnia nauczycielka naszej 

szkoły. 

Pan Jerzy Zakrzewski ps. „Młot” z Szarych Szeregów OC 

– WD Ochota, w 1944 r. żołnierz zgrupowania AK 

„Chrobry II”, 

Pan Stanisław Kręcik – W czasie Powstania w 2 kompanii 

batalionu Olza (O2) pułku AK „Baszta” na Mokotowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca 2005 roku  

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy 

upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej Kedywu 

Kolegium „A”  

 

W uroczystości wzięli udział: prezydent Warszawy Lech 

Kaczyński, min. Władysław Bartoszewski, kombatanci 

Armii Krajowej oraz przedstawiciele gminy żydowskiej. 
Tablicę ufundowano w 46 rocznicę Powstania 

Warszawskiego. W 60 rocznicę, jej rozszerzoną wersję o 

teksty we języku hebrajskim i angielskim, wmurowano na 

budynku szkoły od strony Umschlagplatz. 

 

 
 

2006 

Jubileusz 60-lecia Szkoły i pierwszy Zjazd Absolwentów  

 

 
 

 
 

Licznie zgromadzonych gości przywitała dyr. Janina 

Mospinek. Z okazji Jubileuszu 60-lecia szkoły otwarto Izbę 

Pamięci i czytelnię multimedialną. Uczestnicy Zjazdu 

Absolwentów z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem 

zwiedzali szkołę i wystawę ze szkolnymi pamiątkami. 
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Na zdjęciu wicedyrektor Bogumiła Rzeszotek spiritus 

movens Zjazdu Absolwentów oraz autorka Monografii 

szkoły. 

 

2007 

Konkurs Wiedzy Chemicznej  
Młodzież z ZSLiE nr 1 przygotowywana przez nauczycielkę 

chemii dr Elżbietę Naumowicz-Węglińską wzięła udział 

w trójetapowym ogólnopolskim konkursie "Maria 

Skłodowska-Curie jako uczona, kobieta, Polka" 

zorganizowanym przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, 

Państwową Agencję Atomistyki, Towarzystwo Marii 

Skłodowskiej-Curie oraz Wydział Fizyki Politechniki 

Warszawskiej. Do etapu I zakwalifikowało się pięcioro 

uczniów, do II etapu – troje, a do finału uczeń klasy I 

Maciek Woroniecki. Efektowna i bardzo przemyślana 

prezentacja wykonana przez chłopca otrzymała I nagrodę – 
tygodniową wycieczkę do Paryża śladami Marii 

Skłodowskiej-Curie. 

 

 

2008  

Konkurs poezji patriotycznej „Witaj Majowa 

Jutrzenko” 

Drugą nagrodę zdobyła Julia Felix recytując Wiersz 

Mariana Hemara „Gdybym…”. Do konkursu uczennicę 

przygotowała p. Grażyna Wasilewska. Konkurs organizuje 

co rok Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. 

 

 
 

 

 

2010 

Rok Fryderyka Chopina 

W 2010 roku obchodziliśmy dwusetną rocznicę urodzin 

wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. 

Dla uczczenia tego jubileuszu biblioteka szkolna 

przygotowała wystawę biograficzną, która miała na celu 

przybliżenie uczniom postaci tego wybitnego artysty. 

Wystawa była prezentowana w szkolnej sali wystawowej 

i składała się z części biograficznej oraz części poświęconej 

dorobkowi kompozytorskiemu Fryderyka Chopina.  

W jednej z gablot zgromadzono chopinalia ze zbiorów 

biblioteki. Wśród nich znajduje się wiele książek oraz 

znaczków pocztowych. Szczególną atrakcję stanowiło 

dziewiętnastowieczne wydanie nut Fryderyka Chopina, daru 
nauczyciela muzyki Edwarda Kuczyńskiego, który przez 

wiele lat prowadził chór w naszej szkole. 

 

 
 

 
 

2010  

21-23 maja 2010  Olsztyn - Frombork 

Zjazd Szkół Kopernikańskich. Pogrzeb Mikołaja 

Kopernika 

 

22 maja roku w katedrze we Fromborku odbył się 

powtórny pogrzeb Mikołaja Kopernika. Liturgii żałobnej 

przewodniczył prymas Polski abp Józef Kowalczyk. 
Sarkofag ze szczątkami Kopernika złożono pod posadzką 

przy ołtarzu św. Krzyża, którym za życia opiekował się 

Kopernik. 

W uroczystości wzięła udział delegacja uczniów Technikum 

Ekonomicznego nr 1 im. M. Kopernika z pocztem 

sztandarowym szkoły (Sandra Kobylińska, Marcin 

Brutkiewicz z kl. 3FB, i Paulina Świderska z kl. 2FA) pod 

opieką p. Anny Mospinek. 
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2010  

Międzyszkolny Konkurs Astronomiczny Helios 

II miejsce zajęła Paulina Ogrzewała, a wyróżniony został 

Adrian Waśkiewicz, uczniowie p. Alicji Kozdrój. 

 

 

 

2011 

Studniówka w szkole 

W roku 2011 po raz pierwszy od wielu lat studniówka 

odbyła się w murach szkoły. Młodzież klas maturalnych 
ze swoimi wychowawcami pp. Jolantą Wilk, Wandą 

Boguszewską i Małgorzatą Szymańską-Abramczyk 

przygotowała samodzielnie całą imprezę włącznie 

z pięknymi dekoracjami. 

 

 

 
 

2011 

Ogólnopolski Konkurs Filmowy 

Sebastian Gaś, uczeń klasy trzeciej technikum, zdobył 

wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie filmowym 
”Koledzy ze szkoły, znajomi z sąsiedztwa”. 
Laureat oraz dyr. Janina Mospinek i nauczyciel historii 

Włodzimierz Maj zostali zaproszeni po odbiór nagrody 

do Kancelarii Premiera.  

 

2011 

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej  

Praskie Spotkania z Ekonomią „Gospodarka Warszawy – 

Nowe Wyzwania”. I miejsce zajął Piotr Osiecki uczeń 

p. Iwony Łęczyckiej z klasy drugiej technikum. 

 

Szkoła dzisiaj  
Szkoła kontynuuje tradycje poprzednich dziesięcioleci 

i śmiało stawia wyzwania przyszłości. Posiada nowoczesną 

bazę dydaktyczną, w tym sześć pracowni komputerowych 

i czytelnię multimedialną. Pozostałe pracownie wyposażone 

są także w nowoczesny sprzęt multimedialny taki jak: 

tablice interaktywne, komputery, rzutniki, telewizory 

plazmowe. 

Szkoła proponuje uczniom zróżnicowane formy aktywności 

pozalekcyjnej, zarówno w formie realizacji indywidualnych 

zainteresowań, jak i różnych form rekreacji i aktywnego 

wypoczynku w postaci zajęć sportowych, wycieczek 
i pobytów w ośrodku szkoły w Ustce np. podczas 

tzw. zielonej szkoły.  

 

 
Obóz integracyjny w ośrodku szkolnym w Ustce 
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W szkole działają liczne koła zainteresowań, gdzie młodzież 

może realizować swoje pasje: Koło Miłośników Muzyki, 
Koło Teatralne i Koło Taneczne. Prowadzone są zajęcia 

wyrównawcze SOS z matematyki i języka polskiego. 

Odbywają się także dodatkowe zajęcia przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka 

angielskiego, języka niemieckiego, geografii i matematyki 

oraz egzaminu z przygotowania zawodowego. Zajęcia 

te odbywają się również w soboty. W soboty i po południu 

w tygodniu w szkole działa Szkolne Koło Sportowe, które 

cieszy się wielką popularnością, a szkolne drużyny sportowe 

odnoszą liczne sukcesy.  

Od wielu lat dla uczniów organizuje się koncerty 
edukacyjne „Spotkania z muzyką” w wykonaniu artystów 

Filharmonii Narodowej. 

Dużą wagę przywiązuje się w szkole do wychowania 

patriotycznego. Każdego roku we wrześniu delegacja 

młodzieży ze sztandarem szkoły uczestniczy 

w uroczystościach pod Pomnikiem Poległym 

i Pomordowanym na Wschodzie, Pomnikiem Nauczycieli 

Tajnego Nauczania oraz Pomnikiem gen. Stefana 

Roweckiego „Grota”. Szkoła współpracuje z Instytutem 

Pamięci Narodowej, Muzeum Niepodległości, Domem 

Spotkań z Historią, które organizują specjalne prelekcje, 

pokazy filmów dokumentalnych oraz wystawy dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. W ramach edukacji czytelniczej 

i medialnej młodzież uczestniczy w lekcjach w Bibliotece 

Narodowej i Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 

Biblioteka szkolna posiada bogate zbiory literatury 

pięknej, komplet lektur i podręczników oraz literaturę 

fachową i czasopisma metodyczne. Biblioteka wspomaga 

maturzystów w przygotowaniach do matury, realizuje 

kwerendy oraz udziela porad bibliograficznych. 

Szkoła dochowała się wielu laureatów olimpiad i konkursów 

przedmiotowych. I tak np. w latach dziewięćdziesiątych 

i dwutysięcznych uczniowie nasi zajmowali pierwsze 
miejsca w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. 

Największe sukcesy odnieśli uczniowie pp. Marii Bałamut, 

Anny Kuczyńskiej-Cesarz, Elżbiety Popławskiej i Ewy 

Jarockiej. Są to: Agnieszka Grabik, Agnieszka 

Jankowska, Dorota Ruszkowska, Renata Wielechowska, 

Urszula Miszkurka, Karol Pankiewicz, Hubert Pora, 

Ewa Piechota, Monika Tymińska, Michał  Koszałkowski, 

Jolanta Mirończyk i Arkadiusz Szczepańczyk. Dzisiaj 

uczniowie uczestniczą w kolejnych edycjach Olimpiady 

Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Finansach i Olimpiadzie 

Przedsiębiorczości. 

Obecnie uczniowie ZSLiE sprawdzają swoją wiedzę 
i umiejętności startując w Szkolnej Internetowej Grze 

Giełdowej. W roku szkolnym 2010/2011 zdobyli I miejsce 

w województwie mazowieckim. Natomiast w bieżącym 

roku szkolnym uzyskali 8 miejsce w Polsce i 1 miejsce 

w województwie mazowieckim. Nad przygotowaniem 

uczniów czuwa p. Iwona Łęczycka. 

W szkole działa Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK), który 

prowadzi p. Grażyna Gutaker. Pomaga ona uczniom 

w wyborze dalszej edukacji i drogi zawodowej. SZOK 

otwarty jest również dla uczniów szkół warszawskich. 

 

 

 
 

W szkole organizowane są co roku: Dzień 

Przedsiębiorczości i Dzień Ziemi. Uczniowie biorą udział 

w akcjach: Sprzątanie Świata i Godzina dla Ziemi. 

W roku 20010/12 szkoła wznowiła kontakty 

międzynarodowe. Nawiązano współpracę ze szkołą 

w Niemczech oraz w Bułgarii i na Ukrainie. W bieżącym 
roku szkolnym gościliśmy młodzież niemiecką, a nasi 

uczniowie wyjeżdżali do Niemiec i do Lwowa na Ukrainie. 

 

 

 

Sport w szkole 

 
Na przestrzeni lat, od początku istnienia szkoły, 

do wychowania fizycznego młodzieży oraz sportu 

przywiązywano wielką uwagę. 

Zasłużonym i najdłużej pracującym nauczycielem w naszej 
szkole – prawie pięćdziesiąt lat (1952 – 2000) jest p. Alina 

Kudelska. – nauczyciel wychowania fizycznego. Pierwsze 

kroki w pracy pedagogicznej stawiała jeszcze w Technikum 

Finansowym nr 1 przy ul. Nowogrodzkiej 58. 

 

                     
 

 

Na zdjęciach p. Alina Kudelska i uczennice podczas 
zawodów kościuszkowskich – lata 60-te 
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Biegi przełajowe – lata 50-te. 

 
W naszej szkole z młodzieżą pracuje kadra 

wykwalifikowanych nauczycieli o różnych specjalizacjach. 

Co roku uczniowie startują w rozgrywkach w ramach WOM 

(Warszawska Olimpiada Młodzieży). Największe 

osiągnięcia mamy w rozgrywkach piłki nożnej chłopców 

pod kierunkiem p. Roberta Mospinka. I tak: w roku 

szkolnym 2007/2008 nasza reprezentacja zdobyła 

wicemistrzostwo Warszawy, w 2010/2011 srebrny medal 

w dzielnicy Śródmieście. Drugą wiodąca dyscypliną 

w naszej szkole jest piłka ręczna. W roku szkolnym 

2009/2010 pod opieką p. Joanny Piotrowskiej dziewczęta 
zdobyły srebrny medal w dzielnicy Śródmieście, 

a w 2011/2012 chłopcy, pod opieką p. Roberta Mospinka –  

srebrny medal. Mamy również szkolne reprezentacje w piłce 

siatkowej dziewcząt i chłopców, które co roku startują 

w Lidze Śródmiejskiej. W roku szkolnym 2007/2008 zespół 

męski zdobył brązowy medal pod opieką p. Joanny 

Piotrowskiej. Dzięki staraniom p. dyrektor Janiny 

Mospinek, w roku szkolnym 2011/12 urządzono w szkole 

znakomicie wyposażoną, nowoczesną siłownię. 

 

 
 

 

 
 

Pani Katarzyna Ojrzanowska  ze swoją drużyną siatkarską. 

                   
Brązowy medal zdobyty przez drużynę piłki ręcznej w roku 

szkolnym 2009/2010 

 

 

 

   
 

Srebrny medal zdobyty przez drużynę piłki ręcznej 

chłopców w roku szkolnym 2011/2012. 
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Wolontariat w szkole 
Wolontariat szkolny działa w ZSLiE nr 1 od 21 listopada 

2003 r. Pracę rozpoczęło trzech uczniów: Michał Jagiełło, 

Tomasz Kucewicz i Łukasz Wdowiak. Od 27 stycznia 

2004 r., po spotkaniu Prezesa Fundacji Krzewienia Kultury 

Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie 

p. Leszka Plocha z dyrektorem ZSLiE p. Janiną Mospinek, 
rozpoczęła się stała współpraca tej Fundacji z naszą szkołą. 

Opiekunem wolontariatu została pani Urszula Więckiewicz. 

Osoby chętne do pracy podzielono na dwie grupy: 

wolontariuszy technicznych i tzw. wolontariuszy grupy 

wsparcia, która czynnie bierze udział w występach Zespołu 

Integracyjnego Mazowiacy. Do zadań grupy technicznej 

należy: zapewnienie sprawnego przebiegu koncertów 

i spektakli teatralnych, przewóz sprzętu nagłaśniającego, 

instrumentów, strojów, rekwizytów itp., zainstalowanie 

niezbędnego sprzętu na scenie, jego demontaż po występie, 

a także obsługa widowni, szczególnie pomoc osobom 
na wózkach inwalidzkich. Młodzież pracująca w grupie 

wsparcia systematycznie uczestniczy w próbach zespołu 

oraz wspomaga swoich niepełnosprawnych kolegów 

podczas występów na scenie. Pomaga w garderobach, przy 

ubieraniu, niekiedy bardzo skomplikowanych, kostiumów 

czy strojów ludowych. Współdziałanie i współuczestnictwo 

z osobami niepełnosprawnymi ukazuje, jak ważne jest 

poszanowanie godności i podmiotowości jednostki, także tej 

dotkniętej przez los.  

Od 2007 r. do grupy wolontariuszy dołączyła grupa uczniów 

pracujących w samorządzie szkolnym. Od tej pory zwarte 

szeregi tych młodych ludzi podejmują coraz więcej 
inicjatyw i działań na rzecz bezinteresownej służby 

bliźniemu. Praca wolontarystyczna nie ogranicza się tylko 

do pracy na rzecz Fundacji. Młodzież jest otwarta 

na różnorodne akcje organizowane przez organizacje 

pożytku publicznego. Bierze udział w Marszu Ludzi Dobrej 

Woli – Ecco Walkathon, w akcjach Góra Grosza, Sprzątanie 

Świata, w akcjach zbierania środków pieniężnych dla 

potrzebujących pod patronatem Fundacji Pomocy Dzieciom 

z Chorobą Nowotworową, Fundacji Zdążyć z Pomocą, 

Fundacji „Świat na Tak”. Uczestniczyli w akcji zbierania 

funduszy na zakup pamiątek związanych z II wojną 
światową organizowaną przez Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Biorą udział w świątecznych zbiórkach 

żywności przeprowadzanej przez Bank Żywności, zbiórkach 

żywności i koców dla schronisk dla zwierząt. Otrzymali 

certyfikat „Przyjaciel Zwierząt” przyznany przez Komitet 

Pomocy dla Zwierząt w Tychach. Z własnej inicjatywy 

organizują akcje: Spełniamy marzenia, Pamiętamy – 

porządkowanie grobów nieżyjących nauczycieli naszej 

szkoły, zbieranie zabawek i słodyczy dla domów dziecka. 

Od sześciu lat organizują Bale Integracyjne w czasie 

karnawału, a od maja 2008 roku również majówkę dla osób 
niepełnosprawnych. W czerwcu 2008 wspomagali Urząd 

Dzielnicy Warszawa Śródmieście, biorąc udział w Grze 

Miejskiej podczas Dni Śródmieścia. Od 2010 r. trzy razy 

w roku odwiedzają chorych z zakładu opiekuńczo-

leczniczego przy ul. Szubińskiej na Bielanach. Dla stu 

pacjentów tego zakładu przygotowują skromne, 

własnoręcznie wykonane upominki z okazji świąt i dnia 

matki i ojca. O swoich działaniach informują nie tylko 

środowisko szkolne (gazetki, gabloty, kroniki), lecz również 

społeczność lokalną. Uwrażliwiają w ten sposób innych 

na potrzeby osób niepełnosprawnych i przełamują istniejące 

w świadomości społeczeństwa bariery. Artykuły jednej 

z wolontariuszek opublikowano w Gazecie Szkolnej, 
Gazecie Warszawskiej oraz w Głosie Śródmieścia. W roku 

2006, 2008 i 2009 wolontariat szkolny został wyróżniony 

w Konkursie Samorządowym „Ośmiu Wspaniałych”. 

Wyróżnienia w tym konkursie otrzymali również 

indywidualnie wolontariusze w latach: 2006, 2007 i 2010. 

Zarząd FKKAON bardzo ceni sobie bezinteresowną pracę 

młodzieży. Na wniosek Zarządu 16 uczniów naszej szkoły 

otrzymało odznakę Wolontariusz Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 
Kolędowanie w Domu Opieki 

 

Odznaki Wolontariusz Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali: 

Stefania Joanna Sitek, Michał Jagiełło, Tomasz Kucewicz, 

Łukasz Wdowiak, Aleksandra Radzikowska, Renata 

Paszkowska, Klaudia Sobczyk, Łukasz Sieczych, Marta 

Kłosińska, Katarzyna Kmiołek, Mateusz Mazur, Kamil 

Rytter, Beata Dmochowska, Julia Felix, Żaneta Sikorska, 

Marcin Jaskulski oraz nauczycielki: pp. Urszula 
Więckiewicz i Dorota Kwiatkowska. 

 

 
Marta Kłosińska odbiera odznakę Wolontariusz RP  
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Samorząd szkolny 
 Samorząd szkolny pod opieką p. Doroty Kwiatkowskiej 

organizuje na terenie szkoły wiele imprez 

okolicznościowych. Młodzież pracująca w samorządzie dba 

o to, aby w szkole panowała dobra atmosfera. Od września 

do czerwca odbywa się wiele imprez, które samorząd 

organizuje  np.:  ślubowanie klas pierwszych, kiermasz 
starej książki, sprzątanie świata, otrzęsiny klas pierwszych, 

akcja „Góra Grosza”, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet, 

pierwszy dzień wiosny. Samorząd szkolny prezentuje szkołę 

na targach edukacyjnych, organizuje Dzień Komisji 

Edukacji Narodowej i pożegnanie maturzystów. Samorząd 

patronuje szkolnemu zespołowi muzycznemu i tanecznemu, 

które biorą udział w Śródmiejskim Festiwalu Młodych 

Talentów oraz w konkursie "Śpiewamy o Warszawie”. 

Współpracuje z wolontariatem szkolnym wspierając 

wszystkie charytatywne działania. Bierze udział 

w spotkaniach Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście. 
Jednym z największych sukcesów pracy samorządu 

szkolnego jest współudział w organizacji dwukrotnej 

wymiany młodzieży. W roku szkolnym 2010/2011 

dwustronnej: polsko-niemieckiej, w bieżącym roku 

szkolnym trójstronnej: polsko-niemiecko-ukraińskiej. 

Przygotowania trwały bardzo długo i wymagały ogromnego 

poświęcenia nauczycieli zaangażowanych w projekt: pp. 

Doroty Kwiatkowskiej i Włodzimierza Maja.  

 

 
 
Przygotowanie upominków dla pacjentów ZOL 

 
 

Biblioteka Szkolna 1919-2012 
Biblioteka szkolna istnieje od 1919 roku, kiedy to powstała 

Szkoła Handlowa im. J. i M. Roeslerów. W roku 1946 

połączono dwie przedwojenne szkoły i powołano 

współczesną szkołę ekonomiczną. Nowa szkoła przejęła 

przedwojenny księgozbiór szkoły Handlowej im. J. i M. 

Roeslerów. Do dzisiaj biblioteka posiada egzemplarze 

pochodzące z tego księgozbioru – najstarsze pochodzą z lat 

80-tych XIX wieku. Wśród nich znajdują się także 

przedwojenne podręczniki. 

 

     
 

Dzisiaj biblioteka szkolna dysponuje zbiorem składającym 

z ok. 24 tys. voluminów. Księgozbiór biblioteki na bieżąco 

jest uzupełniany o interesujące nowości, podręczniki, 

literaturę ekonomiczną oraz wydawnictwa multimedialne. 

Na potrzeby olimpiad przedmiotowych gromadzi najnowszą 

literaturę z danej dziedziny wiedzy. 

Od początku istnienia biblioteka angażowała się 

w organizację imprez kulturalnych m. in. spotkań 

z pisarzami, artystami, świadkami historii. W ostatnich 

latach zorganizowano m. in.: w roku 2008 – Wieczór 

Wspomnień poświęcony Zofii Krasuskiej, która kierowała 
biblioteką szkolną w latach 1960 – 1982 (Wieczór 

Wspomnień połączony z wystawą biograficzną 

przygotowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy 

Polskich), w roku 2011 – Forum Bibliotekarzy Szkół 

Warszawskich pt. Tradycja i Współczesność z piękną 

wystawą promującą naszą szkołę. Biblioteka szkolna 

współpracuje z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką. 

   

 
Wystawa biograficzna poświęcona p. Zofii Krasuskiej. 

Na zdjęciu p. Wiesława Rejmer z SBP wraz z uczennicami. 
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Pracownicy Zespołu 

Szkół Licealnych 

i Ekonomicznych nr 1 

w r. szk. 2011/12 
 

Dyrektor:  
dr Janina Mospinek 

Wicedyrektor:  

mgr Małgorzata Urzyczyn 
 

Nauczyciele: 
Język polski 

mgr Mariola Banaszczyk 

dr Marcin Jurek 

mgr Jolanta Wilk 

 

Język angielski 
mgr Grażyna Lewandowska-

Owczarczak 

mgr Małgorzata Szymańska-

Abramczyk 

mgr Switlana Vozniuk  

 

Język niemiecki 

mgr Dorota Kwiatkowska 

mgr Paulina Rusek 

 

Język rosyjski 

mgr Jadwiga Romanowska-Cemka 

 

Historia, Wiedza o społeczeństwie 

mgr Włodzimierz Maj 

mgr Grażyna Wasilewska 

 

Fizyka 

mgr Alicja Kozdrój 

 

 

Matematyka 

mgr Piotr Brauner 

mgr Ewa Nowak 

mgr Barbara Matysik 

mgr Małgorzata Urzyczyn 

 

Chemia 

dr Elżbieta Naumowicz-Węglińska 

 

Biologia 

mgr Irena Ząbek 

 

Geografia 

mgr Dorota Lipińska 

 

Wychowanie fizyczne,  

przysposobienie obronne 

mgr Anna Mospinek 

mgr Robert Mospinek 

mgr Katarzyna Ojrzanowska 

dr Joanna Piotrowska 

mgr Elżbieta Radek 

 

Wiedza o kulturze 

mgr Jolanta Wilk 

 

Prawo 

mgr Marek Cygan 

mgr Renata Korpak 

 

Etyka, Religia 

mgr Lech Koczywąs 

mgr Mikołaj Laskowski 

mgr Mariusz Maciak 

 

Pedagog  

mgr Jagoda Kalińska-Michałowska 

 

 

Przedmioty zawodowe 

dr Janina Mospinek 

mgr Wanda Boguszewska 

mgr Ewa Borkowska 

mgr Bożena Getka  

mgr Grażyna Gutaker 

mgr Ewa Kłysik 

mgr Iwona Łęczycka 

mgr Grażyna Ostrowska-Górecka 

mgr Elżbieta Radek 

mgr Wiesława Stojanow 

mgr Urszula Więckiewicz 

 

Przygotowanie do życia w rodzinie 

mgr Lech Koczywąs 

mgr Katarzyna Ojrzanowska 

 

Biblioteka 

mgr Krystyna Deutschman 

mgr Anna Żyławska 

 

Pracownicy niepedagogiczni 

 

Administracja 

Małgorzata Sasin 

Jolanta Ziółkowska 

Dorota  Napres 

 

Pracownicy obsługi  

Małgorzata Baranowska 

Teresa Gębarzewska 

Wiesław Kornacki 

Ewa Lesińska 

Małgorzata Ruta 

Wiesław Roszczyk 
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