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Pierwszaki okiem starszaków
11

Klasa I A - wych. pani A. Rudek-Kowalczyk

Klasa I B - wych. pani M. Wróblewska

„Tyle było dni, do utraty sił,
Do utraty tchu, tyle było chwil,
Gdy żałujesz tych, 
z których nie masz nic,
Jedno warto znać,
jedno tylko wiedz:
Że ważne są tylko te dni, 
których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil, 
tych, na które czekamy,
Ważne są tylko te dni,
których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil...”

Marek Grechuta

Rozpoczął się kolejny rok nauki  
w naszym „Ekonomiku” i po raz ko-
lejny w mury naszej szkoły zawitali 
pierwszoklasiści. Spoglądaliśmy na 
nich z ciekawością, wypatrywaliśmy 
przyjaciół i znajomych, ale też starali-
śmy się być dla nich pomocni, bo prze-
cież tak niedawno to my byliśmy na ich 
miejscu. 

Dobrze pamiętamy  emocje związa-
ne z tym wydarzeniem. Niepewność 
towarzyszyła nam na każdym kroku  
i tylko nieliczni z nas próbowali „grać 
twardziela”. W tym dniu kolega ze 
starszej klasy to najlepsze antidotum  
w tej sytuacji, ale cóż, nie każdy mógł 
się pochwalić taką ”podporą”.
   W głowach kłębiło się nam wiele 
nurtujących pytań: czy sobie poradzę, 
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Klasa I C - wych. pani J. Woroniecka 

Klasa I D - wych. pani M. Skalik

Klasa I E - wych. pani K. Plaskacz

czy odnajdę się w nowej rzeczywi-
stości, jak będą postrzegać mnie inni, 
czy zostanę zaakceptowany, czy będę 
mógł liczyć na pomoc starszych ...

Uczeń, rozpoczynający naukę  
w szkole ponadgimnazjalnej wstępuje 
w zupełnie inną rzeczywistość niż ta, 
w której funkcjonował dotychczas. 
Przede wszystkim jest traktowany 
prawie jak  dorosły, więc oczywiście 
więcej się od niego wymaga. Szcze-
gólnie podejmowania bardziej dojrza-
łych decyzji w różnych kwestiach. Nie 
wszyscy od razu to rozumieją, dlatego 
potrzebują więcej czasu na „zaklimaty-
zowanie się”.

Większość pierwszoklasistów prze-
kraczających próg naszej szkoły raczej 
wie, czego tu może się spodziewać. 
Zazwyczaj szkoła jest im znajoma, wi-
dzeli ją podczas Dni Otwartych. Mimo 
to wiele rzeczy pozytywnie ich zaska-
kuje.

Obawa o akceptację ze strony 
starszych uczniów jest niczym nie-
uzasadniona, bowiem społeczność 
„Ekonomika” jest przychylnie nasta-
wiona wobec pierwszoklasistów. Starsi 
uczniowie wykazują duże zrozumienie 
dla młodszych kolegów, gdyż sami też 
przeżywali stres związany z rozpoczę-
ciem nauki w nowej szkole.

Zarówno uczniowie jak i nauczycie-
le zawsze starają się służyć pomocą  
w różnych dziedzinach życia szkol-
nego. Tak więc pierwszaki - głowy 
do góry, jesteśmy z wami. W naszym 
„Ekonomiku” każdy odnajdzie swoje 
miejsce na ziemi. 

J. Jeż, J. Molasy, kl. II C
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Wycieczka integracyjna klas I 

Odwiedziny w prastarym Wrocławiu

11

Jak najlepiej i najszybciej może się zintegro-
wać grupa nieznanych sobie osób? Oczywi-
ście nic tak nie łączy jak wspólne pokonywa-
nie kłopotów i rozwiązywanie problemów, ale              
i wspólna zabawa. Kierując się tą zasadą klasy  
I „D” i I „A” wraz z wychowawcami wybrały 
się 4 października br. do Wapiennik na wy-
cieczkę integracyjną. Humory wszystkim do-
pisywały tym bardziej, że była słoneczna po-
goda, co zachęcało nas do działania. 

Pierwszym punktem programu była gra te-
renowa, podzielona na sześć części, podczas 
których należało wykonać różne zadania. 
Utworzyliśmy sześć mieszanych grup i wzię-
liśmy się do roboty. Każda drużyna otrzymała 
mapę z zaznaczonymi na niej punktami.

Obudził się w nas duch rywalizacji. Z za-
angażowaniem dążyliśmy do zdobycia jak 
największej liczby punktów w konkurencjach 
takich jak na przykład: strzelanie z łuku, wal-
ki sumo - które sprawiły nam najwięcej frajdy, 
lub chociażby układanie jak najwyższej wieży 
z klocków Jenga. To było szczególnie trudne 
wyzwanie, ale nie poddawaliśmy się.

Na koniec imprezy przyrządziliśmy kiełba-
ski na ognisku. Wspaniała atmosfera i dobra 
zabawa sprawiły, że miejsce zabawy z żalem 
opuszczali wszyscy. 

M. Drożdż, kl. I D

   Już pod koniec ubiegłego roku szkolnego 
pojawił się w naszej klasie pomysł zorgani-
zowania wycieczki. Długo zastanawialiśmy 
się, dokąd chcemy pojechać i co chcieliby-
śmy zwiedzić, aż w końcu dnia 2 październi-
ka 2018 r. zrealizowaliśmy nasz zamiar. Wraz  
z nauczycielami, p. K. Dudą oraz p. J. Starost-
ką, wyruszyliśmy na wycieczkę krajoznawczą 
do Wrocławia. 

Pierwszym punktem programu było odwie-
dzenie kręgielni. Był to strzał w dziesiątkę, 
gdyż zabawa była doskonała.

Następnie udaliśmy się do punktu wido-
kowego SKY TOWER, znajdującego się              
w najwyższym budynku w Polsce. Miejsce to 
znajduje się na przedostatnim piętrze wieżow-
ca, na wysokości prawie 200m, a wjazd windą 
trwa około minuty. Widoki, które mieliśmy 

okazję zobaczyć z takiej wysokości, były na-
prawdę niesamowite! 

Ponieważ pogoda dopisywała, pomimo 
obecnej pory roku, wyruszyliśmy na dosyć 
długi, ale bardzo przyjemny spacer po Wro-
cławiu. 

Nasza wychowawczyni, p. K. Duda, wspa-
niale sprawdziła się w roli przewodnika i opo-
wiadała nam krótko o każdym kolejnym mija-
nym przez nas miejscu, a było ich dosyć sporo, 
gdyż Wrocław to miasto bardzo bogate w za-
bytki architektury i różne instytucje. Zobaczy-
liśmy m. in. Stary Ratusz, most Tumski, Wieżę 
Matematyczną Uniwersytetu Wrocławskiego, 
dworzec PKP Wrocław Główny, katedrę św. 
Marii Magdaleny, Operę Wrocławską, Osso-
lineum, archikatedrę pw. św. Jana Chrzciciela, 
fontannę ,,Zdrój” oraz różne uczelnie i szko-

ły wyższe. Po drodze podziwialiśmy również 
urocze kamienice. 
    Końcowym punktem naszej wycieczki było 
centrum wiedzy o wodzie ,,Hydropolis”. Jest 
to arcyciekawe miejsce, w którym obejrzeliśmy  
fenomenalną prezentację na temat wody, bez 
której nie byłoby życia na Ziemi. Droga po-
wrotna minęła nam bardzo szybko i śpiewają-
co. Okazało się, że mamy w klasie wiele osób 
utalentowanych muzycznie. Około godziny 
20:00 zmęczeni, choć naładowani pozytywną 
energią i bogatsi w nowe doświadczenia, wró-
ciliśmy do Radomska. Już planujemy następną 
wyprawę. 

M. Nowak, M. Rybak, kl. II A
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Uczeń kontra nauczyciel
11

*Jesteś... sobą.
*Lubisz... poznawać nowe osoby. Uważam, że jest dobrze jak ma się 

dużo znajomych, którzy mogą pomóc w każdej sytuacji, a poza tym 
człowiek nigdy nie czuje się samotny….

*Ulubiony zespół... Nie mam ulubionego zespołu, słucham różnych 
gatunków muzyki, jednak najbardziej przemawia do mnie muzyka hip 
– hop.

*Interesuje Cię... motoryzacja i grafika komputerowa.
*Twoje największe osiągnięcie to... udział w z wojewódzkich zawo-

dach w biegach na 1000m.
*Ulubiona potrawa... oczywiście pizza, jest bardzo popularna i wszę-

dzie dostępna.
*Świat nie mógłby istnieć bez... słońca.
*Ulubiony przedmiot... język polski.
*Najsympatyczniejszy nauczyciel... p. K. Grabna-Krok.
*Denerwuje Cię... zachowanie niektórych ludzi, szczególne osób nie 

dotrzymujących słowa, zmieniających często zdanie.
*Ostatnio czytałeś...”Outsider” Kinga, lubię dobry kryminał.  
*Jako dziecko chciałeś zostać... strażakiem lub policjantem.
*Wady i zalety pracy nauczyciela? 

Główną zaletą jest kontakt z młodymi ludźmi , możliwość  ich kształ-
towania  i obserwacja wyników swoich działań. Poza tym uważam, że 
jeżeli ktoś wykonuje zawód nauczyciela, to musi być to osoba, która 
lubi uczyć.
Podstawową wadą pracy nauczyciela jest to, iż jest on zmuszony do 
ciągłego oceniania uczniów i niestety do stawiania jedynek. Ponad-
to musi on być ciągle opanowany, trzymać nerwy „na wodzy”, a to                      
w pracy z nami jest trudne.

*Największe marzenie to... zdanie matury, ukończenie szkoły i znale-
zienie dobrej pracy.

*Boisz się…wysokości, nie wyobrażam sobie podróży samolotem.
*Swoją przyszłość wiążesz... z pracą grafika. Myślę, że to idealny za-

wód dla mnie. Grafik komputerowy jest zawodem interesującym, do-
brze płatnym oraz pozwala się ciągle rozwijać.

*ZSE kojarzy Ci się... ze wspaniałymi ludźmi, których tam właśnie 
spotkałem i ze sprawdzaniem zmiennego obuwia w szatni szkolnej. 

*Twój ulubiony film to... lubię polskie komedie, jeśli muszę wybrać 
jeden, to będzie to ,,Dzień świra”  w reż. Marka Koterskiego.

*Podróż Twoich marzeń... Chciałbym jeszcze raz spędzić wakacje       
w Chorwacji, piękne krajobrazy, dobra kuchnia, wspaniały Adriatyk 
oraz słońce, które tak bardzo kocham.

*Dlaczego ZSE... ponieważ wiążę przyszłość z pracą grafika, a ta  
szkoła oferowała kierunek,  który mi umożliwi rozwój i doby start      
w dorosłość.

*Twoje motto życiowe to... „Bierz z życia to, co najlepsze...’’

*Jest Pani - matką i żoną.
*Lubi Pani  - słońce, kojarzy mi się z radością, wolnością, nicnierobie-

niem :). Te wschody i zachody słońca... Poza tym słońce dodaje energii 
i poprawia gorszy nastrój, zresztą ,,dziewczyny lubią brąz...” 

*Ulubiony zespół - KULT, chyba całe moje życie słucham tego zespo-
łu i jeszcze mi się nie znudził. Kazik Staszewski niejednokrotnie zaska-
kuje niekonwencjonalnymi tekstami, ulubiona piosenka tego artysty to 
oczywiście,, 12 groszy” i ,,Tata dilera”

*Interesuje Panią - Książka - kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, 
doświadczam uczucia, jakbym zyskała nowego przyjaciela.
Muzyka - wpływa na intelekt. Moda - zawsze ubieraj się tak, jakbyś szła 
na spotkanie ze swoim najgorszym wrogiem. Dekorowanie i projekto-
wanie wnętrz - wolność pochodzi z wnętrza.

*Pani największe osiągnięcie - myślę, że wszystko przede mną. 
*Ulubiona potrawa  - nie jestem specjalnie wybredna, ale gdybym mia-

ła jeść przez klika dni to samo danie, to wybrałabym gołąbki. 
*Świat nie mógłby istnieć bez - rodziny. Rodzina jest najważniejsza, 

a z takich bardziej przyziemnych rzeczy świata tego, to dobra książka 
oraz kawka z mlekiem i ciasto Brownie 

*Najsympatyczniejszy uczeń - uśmiechnięty, pomocny no i oczywi-
ście inteligentny. Bo jak człowiek jest inteligentny, to sobie w życiu 
poradzi.

*Denerwuje Panią - bałagan. Nieporządek wywołuje u mnie stres, nie-
pokój i utratę kontroli nad przestrzenią. Jestem bardzo pedantyczna       
i lubię mieć zawsze wszystko poukładane.
*Ostatnio czytała Pani - ,,Kontratyp” R. Mroza, to ostatnio mój ulu-
biony pisarz, przeczytałam już wszystkie książki, które wydał i czekam 
z niecierpliwością na kolejne, zresztą serdecznie wszystkim polecam 
jego twórczość. 

*Jako dziecko chciała Pani zostać - poszukiwaczem złota ...
*Dlaczego została Pani nauczycielem - to był świadomy wybór, 

choć trochę zaskakujący, bo będąc uczniem nie przepadałam  za szko-
łą i nigdy nie zakładałem, że będę nauczycielem. Ja po prostu  lubię 
pracę z młodymi ludźmi. Zdaję sobie sprawę z tego, że to zależy ode 
mnie czy uczeń polubi przedmiot, którego uczę, czy nie, czy rozwinę 
w nim pasję oraz chęć do nauki. Robię co tylko w mojej mocy... :)

*Pani ulubiony film to - „Nietykalni” - fajny film o przyjaźni, przeła-
mywaniu barier i wewnętrznej sile. Poza tym uwielbiam filmy Quentina 
Tarantino (np. „Pulp Fiction” ), czekam z niecierpliwością na nowy 
film tego reżysera, szczególnie, iż wystąpi w nim polski aktor Rafał 
Zawierucha.  

*Podróż Pani marzeń - od lat marzymy z mężem, by wybrać się                
w  podróż do Meksyku :) Gdy tylko temperatura spada z dnia na dzień, 
jest ponuro, chłodno i wyjmuję z szafy coraz cieplejsze ubrania, które 
pozwolą mi przetrwać zimę, wtedy zawsze myślę: ,,A może by tak zro-
bić sobie wakacje w środku zimy i ruszyć w stronę słońca?”.

Rozmowy przeprowadziła: M. Makowska, kl. II E
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E-sport - moja pasja
11

Mam na imię Szymon, jestem uczniem klasy 
IIID o profilu hotelarskim. Większość czytel-
ników pewnie mnie zna, trudno bowiem nie 
znać jednego z dwóch radomszczańskich ho-
telarzy uczęszczających do klasy trzeciej. 

Mieszkam w jednej z malutkich wsi w oko-
licach Radomska. Wolny czas spędzam z tym, 
o czym przeczytacie w poniższym artykule. 
Pozwala mi na to obecność na wszystkich lek-
cjach bez żadnych ucieczek, aby delektować 
się czasem wolnym, a nie uczyć się dniami  
i nocami. Poza tym dobrze radzę sobie z ję-
zykami obcymi oraz lubię posłuchać muzyki, 
która wpada w ucho i ma jakiś ciekawy prze-
kaz.
Czym jest e-sport? 

Jest to po prostu sport elektroniczny. Pod 
tym pojęciem kryje się rywalizacja z użyciem 
różnych form aktywności fizycznej oraz psy-
chicznej. Esport opiera się przede wszystkim 
na rywalizacji zawodników, niekoniecznie dru-
żyn, ponieważ istnieją tytuły, w których sami 
musimy wykazać się umiejętnościami, aby po-
konać przeciwnika. Wygra ten, kto przyjmie 
najlepszą strategię na dany pojedynek i zakoń-
czy go na swoją korzyść w wyznaczonym cza-
sie lub limicie rund. 

Skąd pomysł na uczynienie z gier kompu-
terowych „czegoś więcej”?

Z biegiem czasu gry video przestawały być 
tylko „pochłaniaczem czasu wolnego”. Po-
wstał pomysł, aby przekształcić je w coś wy-
magającego współpracy, myślenia i rozwijania 
swoich umiejętności, aby stać się najlepszym. 
Jeszcze kilka lat temu organizowano kilka tur-
niejów w ciągu roku, w których udział brali 
tylko najlepsi z danego regionu, poświęcając 
ciężko zarobione pieniądze na podróż oraz 
sprzęt, aby móc stanąć do walki z przeciwni-
kiem. Teraz  mamy odpowiedniki  mistrzostw 
świata czy igrzysk olimpijskich  w sportach 
elektronicznych. Turnieje w każdą z bardziej 
znanych gier, tj. Counter Strike, League of  
Legends czy też Dota 2, zrzeszające dziesiątki 
graczy i tysiące widzów w jednej hali, to już 
coraz częściej spotykane zjawisko. Nie dziwi 

również sponsorowanie drużyn przez takich 
światowych gigantów jak Audi, LG, Redbull 
czy też Coca-Cola. 
Moje początki 

Był to rok 2006. Komputer po raz pierw-
szy zagościł w czterech ścianach domu ro-
dzinnego. Jeden z pierwszych systemów ope-
racyjnych, parametry pozwalające grać tylko  
w wybrane tytuły... na tamte czasy to i tak to 
było „coś”. 

Pierwszą grą, na którą poświęciłem troszkę 
czasu był Need For Speed Carbon - gra wy-
ścigowa wyprodukowana i wydana w 2006r. 
przez Electronic Arts. Już wtedy uczyłem się 
niestandardowego myślenia, schematów oraz 
- co może wydać się dziwne - były to początki 
mojego zamiłowania do języka angielskiego. 

Czas mijał, pojawiały się nowe tytuły, np. 
dobrze znana każdemu gra piłkarska – FIFA. 
Począwszy od wersji 07 - rok w rok gości na 
moim sprzęcie. Nie zabrakło też zwykłych 
przygodówek i gier karcianych, z których naj-
bardziej w pamięci zapadł mi Poker w wesji 
„Texas Hold-em”, tj. dwukartowy. Gra uczyła 
jak mądrze ograć przeciwnika i czerpać z tego 
daleko idące korzyści. 

Rok 2011 - początki z ukochaną. Jesteśmy 
ze sobą aż po dziś dzień!

Nie, nie chodzi o dziewczynę. W lutym 2011 
roku moje oczy ujrzały strzelankę z możliwo-
ścią gry przez internet z innymi ludźmi, coś 

co wydawało się dla mnie niemożliwe do wy-
konania!

Mowa tu oczywiście o Counter Strike, grze 
typu First Person Shooter. Aby rozpocząć grę, 
musiałem znaleźć odpowiednią ksywkę - wy-
bór padł na „veb1k” - „veb” oznaczało Visca 
el Barca, czyli zwrot używany przez kibiców 
FC Barcelony, której sympatykiem jestem wła-
śnie od 2006 roku, a końcówka to zdrobnienie 
z uwagi na mój piskliwy wówczas głos, który 
inni gracze słyszeli w swoich słuchawkach, gdy 
coś mówiłem. 

Począwszy od wersji „Source”, przez „1.6” 
aż do „Global Offensive”, ja, młody chłopak 
z małej miejscowości, oddany jednemu tytu-
łowi. 

Licznik godzin spędzonych przy niej prze-
kroczył zapewne 10 tysięcy (udokumentowane 
6000 w Global Offensive, 500 w 1.6 a reszta 
rozgrywana również w 1.6 i Source, ale poza 
programem zliczającym czas gry). Jeśli cięż-
ko jest Wam to przeliczyć, to służę pomocą: 
prawie 14 miesięcy spędzonych przed ekra-
nem z jedną grą. Dziwne? Głupie? Zmarno-
wanie młodości? Nic bardziej mylnego. Praca 
w weekendy, wakacje aby wyjść „na swoje”  
w kwestii nie tak taniego sprzętu, setki pozna-
nych osób, masa przejechanych kilometrów, 
rozwijanie umiejętności oraz psychiki, aby stać 
się „kimś”, niezliczone emocje oraz satysfak-
cja z sukcesów całej drużyny... jest to coś nie 
do opisania. 

Moją pozycją od zawsze jest „prowadzący”, 
tj. osoba, która rozstawia drużynę na polu 
walki (tzw. mapie) oraz ustala plan na tre-
ning, rundę, mecze te o stawkę, ale również te  
o „pietruszkę” i to właśnie sukces ogółu, a nie 
mój indywidualny jest najważniejszy. 

W Polsce zna mnie bardzo dużo osób, nie 
tylko z samej gry, ale też z udzielania się na 
wszelkiego rodzaju forach e-sportowych, po-
magania nowym ludziom na scenie się zaakli-
matyzować itp. 

Pragnę również wspomnieć, iż od jakiegoś 
czasu jestem redaktorem pewnej strony in-
ternetowej poświęconej sportom elektronicz-
nym. Robię to dla przyjemności, bezintere-
sownie.

Dzięki e-sportowi nie ma w moim słowni-
ku słów „papieros”, „alkohol”, „używki”. Jest 
za to sukces, wspomnienia, szczęście, mózg. 
Nikt nie powiedział, że w życiu będzie łatwo, 
nie zawsze było kolorowo. Musiałem walczyć  
z przeciwnościami losu, ale nigdy się nie pod-
dałem, ponieważ po prostu nie byłoby to  
w moim stylu.

Czy jeśli miałbym cofnąć się o kilka lat  
i zmienić swoje życie, - zaplanować je bez 
takiego zaangażowania w grę, zrobiłbym to? 
Odpowiedź może być tylko jedna: nie. Nigdy 
nie pożałuję ani minuty spędzonej z tym, co 
kocham. 
    

Szymon „veb1k” Łukowski, 
kl. III D
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Każdy artysta ma własny styl
11
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¡Hola! ¿Qué tal?
11

Słońce, fi esta, fl amenco, plaża, siesta, ga-
zpacho, południowy temperament... Każde 
z tych słów przywodzi na myśl pozytywne 
skojarzenia. Dodajmy do tego niezliczone 
zabytki, pozostałości po starożytnych i nowo-
żytnych cywilizacjach.  Mowa tu o Andaluzji 
w południowej Hiszpanii, gdzie młodzież na-
szej szkoły  odbywała staż zawodowy.

Dwutygodniowa przygoda  jednak  dobie-
gła końca. Szesnastoosobowa  grupa uczniów  
naszego „Ekonomika” z klas trzecich w za-
wodach: technik cyfrowych procesów gra-
fi cznych, fototechnik i technik handlowiec 
spędziła 14 dni na południu tego śródziemno-
morskiego kraju. Wyjazd odbył się w ramach 
projektu „Mobilność poszerza horyzonty”, 
który realizowany jest przy wsparciu fi nan-
sowym Unii Europejskiej z programu Era-
smus+. 

„13 października- w sobotę wylądowaliśmy 
w Maladze, gdzie czekała na nas przedstawi-
cielka fi rmy partnerskiej Celei. Po przywitaniu 
udaliśmy się na obiad, który zjedliśmy podzi-
wiając fale Morza Śródziemnego, a następnie 
po omówieniu spraw organizacyjnych poje-
chaliśmy do Granady. W niedzielę odbyła się 
wycieczka do przepięknej Kordoby – położo-
nej w dolinie Gwadalkiwiru, nad samą rzeką,.
Miasto leży u stóp masywu gór Sierra Morena. 

Ze względu na liczne i wspaniałe zabytki, bę-
dące świadectwem obecności wielu cywilizacji, 
została wpisana na listę UNESCO. Za naj-
większy z nich uznawany jest wielki meczet - 
La Mezquita. Jest to potężna świątynia muzuł-
mańska, miejsce zadziwiające architektoniczną 
harmonią panującą w jej wnętrzu. Znajduje się 
w nim ponad 800 kolumn wspierających po-
dwójne łuki podkowiaste oraz piękny, ośmio-
kątny mihrab z kopułą w kształcie muszli. Od 
poniedziałku  rozpoczęliśmy  staż w hiszpań-
skich fi rmach.” – wspomina Mateusz.

„Uczniowie odbywali praktykę m.in. w fi r-
mach grafi cznych, zakładach fotografi cznych 
czy sklepach sportowych. W pracy mieli oka-
zję zdobywać doświadczenie zawodowe, ale 
również zobaczyć jak funkcjonują hiszpań-
skie przedsiębiorstwa. Do ich zadań należało 
np. tworzenie plakatów grafi cznych, animacji, 
wykonywanie zdjęć, tworzenie katalogów pro-
mocyjnych czy przygotowywanie asortymentu 
do sprzedaży” - informuje koordynator pro-
jektu, p. Magdalena Geniusz-Starostka.
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Popołudniami uczniowie mieli okazję po-
znawać najciekawsze zakątki Grenady w towa-
rzystwie przewodnika Arturo, który poza opo-
wiadaniem o zabytkach i historii proponował 
stażystom wiele ciekawych aktywności.

Praktykanci brali udział w bardzo boga-
tym programie kulturowym. Odbyły się m.in. 
warsztaty z kolażu czy rywalizacja w ogrodach 
romantycznych, gdzie uczniowie podzieleni na 
grupy mieli przydzielone zadania do wykona-
nia. Innym razem odbyły się zajęcia związane 
z twórczością lokalnego graficiarza.
W weekend miało miejsce zwiedzanie najcie-
kawszego zabytku w Hiszpanii, czyli Alham-
bry- warownego zespołu pałacowego wpisa-
nego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO.

„Mieliśmy okazję spróbować tradycyjnych 
hiszpańskich dań i słodkości. Nasz hiszpański 
przewodnik pokazał nam piękne, najlepsze, 
nieturystyczne miejsca.

Hiszpańska przygoda dla nas się nie zakoń-
czyła, zostanie w głowach jeszcze przez długi 
czas” - z uśmiechem wspomina Mateusz.

Młodzieży podczas wyjazdu towarzyszyły 
wicedyrektor szkoły p. Marzena Sommerfeld 
i koordynator projektu p. Magdalena Geniusz-
-Starostka.

D. Zięba, kl. IV E
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Alwyn Hamilton „Buntowniczka z pustyni”

Odnaleźć w sobie odwagę
11

Odwaga to jedna z tych cech, które w dzi-
siejszym świecie decydują o tym, czy nasze 
życie będzie udane. Uczęszczając do szkoły, 
musimy wyrobić sobie swój charakter, a odwa-
ga idzie z tym w parze, bo odwaga to dążenie 
do osiągnięcia swoich celów, pomimo lęków 
i przeciwności losu. Im więcej masz w sobie 
odwagi, tym pełniej żyjesz. Szczerość, miłość, 
mądrość nie są możliwe bez odwagi. 

Nieco inną odwagą musieli się wykazać pol-
scy piloci walczący o Anglię podczas II woj-
ny światowej, których uczniowie ZSE mogli 
podziwiać na ekranie filmu ,,Dywizjon 303”.  
Przedstawia on prawdziwą historię polskich 
asów przestworzy, inspirowaną bestsellerem 
Arkadego Fiedlera o tym samym tytule. Polscy 
lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewa-
ni, stali się legendą w czasach, gdy każdy dzień 

mógł być ostatnim, nie wahali się wykonywać 
ewolucji powietrznych na granicy szaleństwa. 

Nikt nie latał tak jak oni. Ich ponadprzecięt-
ne umiejętności i niezwykły patriotyzm mogą 
być przykładem dla kolejnych pokoleń Pola-
ków. Film opowiada nie tylko o spektakular-
nych akcjach, w których brali udział podczas 
bitwy o Anglię, ale pokazuje również ich życie 
prywatne. Kogo kochali, kogo stracili i za kim 
tęsknili.  

Podczas każdego lotu wykazywali się  mę-
stwem i odwagą. Podejmowali ryzyko co-
dziennie, ze świadomością , że mogą umrzeć. 
W głębi duszy do walki pobudzała ich wiedza, 
że są dobrzy w tym co robią,   czuli się także 
odpowiedzialni  za losy Anglii oraz ojczyste-
go kraju. Czuli, że podniebna walka to  ich 
obowiązek, że  muszą wypełnić misję. Jest to 

wzruszający film o wymowie patriotycznej.

A. Rojszczyk, W. Ostojska, kl. II B

Magia, tajemnica i pustynny żar. Tego 
można się spodziewać po książce Alwayn 
Hamilton „Buntowniczka z pustyni”. Krąży 
wiele pogłosek, że gdzieś na bezkresnych pu-
styniach nadal żyją Dżiny - cudowne, magicz-
ne postacie. 

Amani mieszka jednak w  Dustwalk – nie-
wielkiej osadzie położonej niedaleko granicy     
i utrzymującej się głównie z kopalni. Nie ma 
w niej nic niezwykłego. Amani bardzo pragnie 
wyrwać się z „zabitej dechami dziury” oraz 
uwolnić się od apodyktycznego wuja i móc     
w końcu być wolną. Pewnego razu dziewczy-
na wymyka się na zawody strzeleckie i poznaje 
tam tajemniczą postać. Dzień później okazuje 

się, że musi podjąć najważniejszą decyzję swo-
jego życia.

Książka jest naprawdę dynamiczna i wcią-
gająca. Magiczne stworzenia, bezkres pustyni, 
przystojny chłopak u boku oraz tajemnica, 
jaka się z nim wiąże, tworzą naprawdę powala-
jącą na kolana historię. Losy Amani są świetną 
odskocznią od codzienności. Niebieskooka 
Bandytka podbiła moje serce i wiem, że wasze 
też skradnie, więc nie zastanawiajcie się i się-
gnijcie po tę książkę bez wahania. 

Serdecznie polecam i życzę miłej lektury:

P. Musiał, kl. IV D 

A złoto toczy się w krąg - z rąk do rąk
(Prezentujemy fragment powieści uczennicy klasy IIE, Weroniki Felicjańskiej)

Wyciągnął się leniwie na rozgrzanym od 
słońca dachu starej kamienicy i ziewnął prze-
ciągle. Wokół niego zebrało się kilka oswo-
jonych gołębi, które choć zawsze odganiał 
ostrzegawczym warczeniem i tak natychmiast 
zlatywały się z powrotem. Zdarzały się takie 
dni, kiedy czuł się bardziej niż zdesperowany 
głodem, wtedy łapał jednego z nich, oskuby-
wał z piór i piekł nad prymitywnym ogniskiem 
z gazet, a potem dzielił się z pozostałymi 
psami. Biorąc pod uwagę ilość obrzydlistw  
i chorób, jakie te latające szczury pochłaniały 
każdego dnia, to wciąż cud, że dzieciak jego 
pokroju: zmizerniały oraz słaby, wciąż żył.

Przekręcił się na drugi bok, podciągnął kola-
na pod brodę i objął je chudymi rękami. Kasz-
tanowe, spłowiałe kosmyki włosów opadły na 
bladą, wychudzoną twarz. Zacisnął mocniej 
szczęki, zgrzytając zębami, żeby zagłuszyć sil-
ny ból w żołądku oraz nieznośne burczenie. 
Mimo, że rano udało mu się ukraść spory ka-

wałek sera, zgodnie ze zwyczajem podzielił 
się nim z psią rodziną i dla niego nie zostało 
prawie nic. Ledwo kilka okruszków, które na-
syciły go na nie dłużej jak parę minut. W po-
łudnie zaś nie trafił na żadną dobrą okazję do 
napełnienia żołądka. Przez falę upałów mało 
kto wyściubiał nos ze swojego domu, a co się 
z tym wiązało, mało kogo mógł obrabować.

Na całe szczęście zbliżała się noc. Słońce 
już prawie zniknęło za najwyższymi wieżami 
na zachodzie. Jego ostatnie promienie wpa-
dły w soczysty błękit nieba i stworzyły słodką 
mieszankę różu zahaczającego o złoto. Nie-
wielkie, kłębiaste chmury leniwie sunęły ską-
pane w harmonii kolorów, a daleko na wscho-
dzie pojawiały się pierwsze gwiazdy. Można 
by nazwać ten widok ładnym, gdyby nie gęsty 
dym wylatujący z kominów kamienic i spalar-
ni, który zawisł tuż nad dachami, roznosząc 
obrzydliwy smród palonych śmieci.

Sfora nie znał pojęcia piękności. Przywykł 

do takich scenerii, dlatego nie potrafił narze-
kać na zanieczyszczone powietrze, czy napa-
wać się wymalowanymi przez słońce kolora-
mi. Nie rozumiał też ludzi, którzy powtarzali, 
że wygląd jest ważny, ale cóż on mógł o tym 
powiedzieć, wszak był tylko zwykłą sierotą i to 
wiecznie zbyt zajętą walką o przetrwanie, aby 
cieszyć się chwilą.

Pierwsi z domów wybyli latarnicy. Pokony-
wali niewielkie odległości między latarenkami, 
potem wspinali się po taszczonych przez nich 
drabinach, żeby oświetlić ulice bladym świa-
tłem świec. Sfora wychylił głowę zza rynny, 
żeby spojrzeć na jednego z latarników. To był 
wysoki i chudy mężczyzna w czarnym fraku 
z metalowymi guzikami przy kołnierzyku. Na 
czoło miał wciśnięty ciemny, zamszowy cylin-
der. 

cdn...
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Liczymy pieniądze z tegorocznej kwesty…

Uczniowie na warsztatach w ESBANKU

11

Inne spojrzenie na Różewicza

Młodzież Zespoł Szkół Ekonomicznych 
z profi lu handlowego (III C, II B) uczest-
niczyli w warsztatach dydaktycznych 
w Centrali ESBANKU Banku Spółdzielczego 
w Radomsku.

Warsztaty przeprowadziły panie A. Piasecka 
oraz A. Węgrzyńska. 

Spotkanie dotyczyło płatności bezgotówko-
wych i było dla uczniów doskonałym uzupeł-
nieniem wiedzy zdobytej na lekcjach „obsługi 
klientów”. Było więc o możliwościach, jakie 
daje posiadanie karty debetowej, kredytowej, 
przedpłaconej, walutowej czy mobilnej.

Było też o usłudze cashback/moneyback, 
przelewach poprzez system Elixir oraz prze-
lewach ekspresowych Sorbnet, zaletach ban-
kowości elektronicznej, błyskawicznych płat-
nościach internetowych oraz internetowej 
platformie walutowej, dostępnej w Bankach 
Spółdzielczych SGB, także w ESBANKU .

Nie zabrakło również edukacji w zakresie 
zasad świadomego i bezpiecznego korzystania 
z kart płatniczych i e-bankowości.

Październikowe warsztaty były kolejnym ele-
mentem wieloletniej i wszechstronnej współ-
pracy ZSE z ESBANKIEM .

                                           
p. E. Rybak

Stało się już tradycją naszej szkoły, że co-
rocznie w listopadzie organizowana jest zbiór-
ka pieniędzy na ratowanie zniszczonych przez 
czas zabytkowych pomników zasłużonych ra-
domszczan, znajdujących się na naszym cmen-
tarzu. 

2 listopada 2018 roku od godziny 08:00 
uczniowie klasy IIA i IV D oraz nauczyciele 
„Ekonomika”, p. I. Piotrowska, p. A. Kuli-
gowska oraz p. M. Marczak, z wielkim zapa-
łem rozpoczęli liczenie pieniędzy zebranych 
w czasie tegorocznej kwesty na renowację za-
bytkowych grobów.

Z dziesięciu ciężkich puszek wysypały się 

stosy monet i banknotów. Ku naszej radości 
ofi arodawcy wykazali się hojnością, wrzucając 
wiele papierowych pieniędzy. 

Wydarzenie to zakończyło cykl przygoto-
wań do kwesty, w którym brała udział nasza 
szkoła. Identyfi katory i naklejki zaprojektował 
i wykonał M. Borycki. Przygotowaliśmy także 
oznakowania puszek na kwestę.

ZEBRANA KWOTA TO 17 774,59 zł.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim 

kwestującym i ofi arodawcom.

P. Gaik, kl. II A

W ramach programu „Różewicz Open Fe-
stiwal Radomsko 2018” uczniowie naszej 
szkoły spotkali się z Marcinem Filipowiczem 
i Piotrem Śmiałowskim - animatorem kultu-
ry i dziennikarzem, by porozmawiać o życiu 
i twórczości Stanisława Różewicza. Obaj pa-
nowie znali go nie tylko ze szklanego ekranu. 
Głównym tematem było porozumiewanie się 
Różewicza i jego partnerów przy tworzeniu 
scenariusza. 

Panowie przytaczali nam fragmenty listów 
pisanych wzajemnie do siebie. Na miejscu 
była również wystawa zdjęć poświęcona Sta-
nisławowi Różewiczowi. W wydarzeniu udział 
wzięły uczennice z klasy IV B.

K. Prokop, K. Szczeszek, kl. IV B
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Europejski Dzień Języków Obcych

Spacer historyczny

11

Święto Edukacji Narodowej oraz 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości przez Pol-
skę uczciła społeczność radomszczańskiego 
Ekonomika udziałem w spacerze historycz-
nym „Radomsko u progu niepodległości”. 

Tym razem uczestnicy Spaceru wyruszyli  
w rejony miasta związane z okresem odzyska-
nia niepodległości przez Polskę – począwszy 
od dworca PKP, poprzez Plac Metalurgii przy 
Centrum Handlowym, II LO, Kinemę po plac 
3 Maja. W tym miejscu warto wspomnieć  
o postaci marszałka Józefa Piłsudskiego, któ-
ry jest symbolem odradzającej się po długim 
czasie zaborów Polski. Marszałek jest od 1921 
roku  Honorowym Obywatelem miasta Ra-
domska. Przy skwerze Niemca, obok Kinemy 
nauczyciele ZSE wykonali piosenkę „Ach jak 
przyjemnie”, a pieśń „My pierwsza brygada” 
została odśpiewana przez młodzież w cen-
trum miasta.

W trakcie tej „żywej” lekcji historii ucznio-
wie pogłębili swoją wiedzę, rozwinęli pomy-
słowość i kreatywność, wykonując tradycyjne 
kotyliony, a jednocześnie świetnie się bawili.

p. A. Kuligowska

Europejski Dzień Języków Obcych odbył 
się w  naszej szkole 26 września 2018 roku. 
Cała społeczność szkolna wzięła udział w tym 
wydarzeniu, aby uczcić różnorodność języ-
kowo-kulturą w Europie poprzez wystrój sal, 
przygotowanie strojów oraz tańca charaktery-
stycznego dla wylosowanego wcześniej kraju 
europejskiego.

Sale lekcyjne zamieniły się na chwilę w po-
szczególne kraje europejskie, ukazując naj-
ciekawsze ich elementy oraz symbole, a za-
prezentowane stroje i taniec dopełniły obraz 
różnorodności kulturowej.  Wszystkie klasy 
włożyły dużo pracy w przygotowanie tego 
dnia. Oto najlepsi: 
I miejsce - II B, II D, 
II miejsce - I D, II A, 
III miejsce - I A, I E, II E. 
Wyróżnienia - II C, III D

Gratulujemy wszystkim! 
p. A. Bilczewska
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Na uczniów „Ekonomika” zawsze można liczyć

Nasze osiągnięcia sportowe

„Radomsko u Progu Niepodległości”
(Gra Miejska)

11

W  tym  roku szkolnym młodzież naszej 
szkoły bardzo aktywnie uczestniczyła w zma-
ganiach sportowych  i osiągnęła następujące 
wyniki:
1.Indywidualne biegi przełajowe-I miejsce na 
szczeblu powiatu zdobyła P. Witaszczyk;
2.Wojewódzkie biegi przełajowe –IV miejsce 
zdobyła P. Witaszczyk;
3.Sztafetowe biegi przełajowe-III miejsce za-
jęła drużyna dziewcząt, IV miejsce drużyna 
chłopców;
4.Powiatowe zawody w unihokeja-III miejsce 
drużyna dziewcząt;
5.Zawody powiatowe w piłce ręcznej-II miej-
sce drużyna dziewcząt.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

p. U. Sadek

We wrześniu w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych przeprowadzono akcję charytatywno-pa-
triotyczną, w którą aktywnie włączyła się mło-
dzież naszej szkoły.

Celem  przedsięwzięcia „100 wyprawek 
dla polskich dzieci na Kresach na 100-le-
cie odzyskania niepodległości od uczniów  
z województwa łódzkiego” było zebranie dla 
młodzieży uczącej się w polskich szkołach na 
terenie Białorusi, Litwy i Ukrainy darów w po-
staci artykułów papierniczych, pomocy szkol-
nych, materiałów edukacyjnych i plecaków.  

Zebrane rzeczy były systematycznie segre-
gowane i pakowane, a następnie zostały prze-
kazane  do wojewódzkiego punktu zbiórki. 

Dzięki wsparciu młodych  darczyńców pomoc 
uzyskają, m.in. uczniowie z: Grodna, Lidy, Sta-
rej Huty, Drohobycza, Czerniowców, Wołko-
wyska.

Akcja została objęta Honorowym Patro-
natem przez Łódzkiego Kuratora Oświaty      
dr. G. Wierzchowskiego oraz IPN Oddział  
w Łodzi. Warto wspomnieć, że jest to corocz-
ne przedsięwzięcie, które z okazji jubileuszu 
odzyskania przez Polskę niepodległości odby-
ło się w tym roku z jeszcze większym rozma-
chem.  

p.M.Kotlińska

17 października, w rocznicę oficjalnej wi-
zyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ra-
domsku, która miała miejsce 17 październi-
ka 1921 roku, zorganizowaliśmy wspólnie  
z pracownikami Urzędu Miasta Radomska grę 
miejską RADOMSKO U PROGU NIEPOD-
LEGŁOŚCI, w ramach obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

W grze wzięło udział sześć drużyn: PSP nr 
2, PSP nr 4, PSP nr 6, PSP nr 9 oraz dwie 
drużyny z PSP nr 7. Drużyny ze szkół pod-
stawowych zmierzyły się z najróżniejszymi za-
daniami, wykonywanymi w róznych punktach 
miasta, m. in. w Jatkach, w Kinemie, na Starym 
Cmentarzu, w Muzeum Regionalnym, w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, w kancelarii parafii 
św.Lamberta czy II LO. W Kinemie uczniowie 
spotkali się z bardzo ciekawym zadaniem. Nie 
zachowało się menu obiadu, którym podej-
mowano Piłsudskiego. W związku z tym za-
daniem graczy było stworzenie takiego menu 

oraz nakrycie do stołu. Innym zadaniem było 
wygłoszenie odezwy do mieszkańców Ra-
domska wzywającej do walki o niepodległość 
i znalezienie na wystawie radomszczańskich 
kolekcjonerów broni, którą mieszkańcy mogli 
się posługiwać.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - drużyna PSP nr 4 
II miejsce - drużyna PSP nr 6 
III miejsce - drużyna PSP nr 2

Koordynatorzy projektu
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Czy energia mieszka w puszce?
11

Życie w ciągłym biegu, kiepska dieta, nad-
miar obowiązków, stres i problemy ze snem – 
to wszystko sprawia, że brakuje nam energii. 
Bardzo często doładowujemy ją w niewłaściwy 
sposób, sięgając po piątą w ciągu dnia fi liżan-
kę kawy czy puszkowane napoje energetyczne. 
Ale nie tędy droga – ta sztuczna energia jest 
tyle nieskuteczna, co niezdrowa. 

Dużo lepiej poszukać naturalnych napojów, 
które dodadzą energii i witalności. A tych jest 
naprawdę sporo. Rynek napojów energetycz-
nych z roku na rok rośnie w siłę. Co jakiś czas 
pojawiają się w sklepach nowe marki, mamy 
już nawet napoje typu light oraz o różnych 
smakach. A skoro jest podaż, jest też popyt. 
Wiele osób traktuje napoje energetyczne na 
równi ze szklanką wody czy kubkiem herbaty, 
nie zdając sobie sprawy, jak bardzo są szkodli-
we dla naszego zdrowia.

Co zawierają w sobie napoje energetyczne 
i dlaczego te substancj są szkodliwe dla 

zdrowia?
Kofeina – kofeina pobudza pracę serca i ukła-
du krążenia, stymuluje pracę mózgu, działa 
wzmacniająco na cały organizm i usuwa oznaki 
zmęczenia. Owszem, tak jest w sytuacji natu-
ralnej kofeiny, występującej w kawie. Sztuczna 
kofeina, dodawana do napojów energetycz-
nych jest substancją syntetyczną, szkodliwą dla 
zdrowia – szczególnie wtedy, gdy dostarczamy 
jej w nadmiarze.
Tauryna – tauryna pobudza metabolizm 
i pracę wielu układów, pozytywnie wpły-
wa na pracę mózgu, poprawia koncentrację. 
W napojach energetycznych występuje jednak 
w dużych dawkach, co może powodować drże-
nie rąk, skurcze mięśni, a także nieregularną 
pracę serca.
Inozytol – zwany bywa też witaminą B16. 
W normalnych dawkach jest naszemu organi-
zmowi niezbędny. Poprawia pamięć, koncen-
trację, samopoczucie, łagodzi stany depresyj-
ne. W napojach energetycznych występuje 
jednak w bardzo dużych dawkach, co powodu-
je zahamowanie wchłaniania żelaza, wapnia 
oraz cynku.
Kwas ortofosforowy – jest to regulator kwa-
sowości, występujący też pod nazwą E338. Jest 
składnikiem, między innymi nawozów sztucz-
nych czy odkamieniaczy. Z naszego organizmu 
bardzo szybko wypłukuje wapń, powodując 
szkodliwe dla zdrowia niedobory.
Puszka napoju energetycznego raz na jakiś 
czas, w sytuacji kryzysowej, raczej nie powin-
na zaszkodzić naszemu zdrowiu. Jednak picie 
takich specyfi ków codziennie może doprowa-
dzić do wielu niebezpiecznych niedoborów 
w organizmie. Na co dzień warto postawić na 
naturalne sposoby dostarczenia sobie energii.

7 naturalnych napojów, które dodadzą  
energii i witalności  na co dzień

1. Zielona herbata
Zielona herbata jest obecnie najpopularniej-
szym zamiennikiem dla kawy i sztucznych na-
pojów pobudzających. Jej pozytywne właści-
wości znane już były w starożytności. Zawiera 
mniej kofeiny niż kawa, a ponadto ma mnó-
stwo antyoksydantów, które wzmacniają orga-
nizm, poprawiają krążenie i opóźniają procesy 
starzenia. Zielona herbata łagodnie pobudza, 
poprawia koncentrację, stymuluje pracę mó-
zgu i pozytywnie wpływa na pamięć. Już jedna 
fi liżanka dziennie pomaga odzyskać energię 
i witalność.
2. Woda kokosowa
Woda kokosowa uzyskiwana jest z młodych, 
zielonych orzechów kokosowych. Jest bardzo 
bogata w witaminy i minerały oraz inne skład-
niki odżywcze. Poprawia pracę serca i ukła-
du krążenia, korzystnie wpływa też na pracę 
mózgu. Polecana jest w sytuacjach stresowych 
oraz przy dużym wysiłku fi zycznym i umysło-
wym. Doskonale orzeźwia, dodaje energii i wi-
talności. Woda kokosowa nie zawiera laktozy 
ani cukru – mogą ją spożywać diabetycy, oso-
by nietolerujące laktozy, a nawet małe dzieci.
3. Yerba mate
Yerba mate to wyjątkowy napar pochodzący 
z Ameryki Południowej. Tworzy się go z liści 
niewielkiego drzewa. Yerba mate zawiera sub-
stancję o nazwie teobromina, która działa po-
budzająco i można ją znaleźć także w gorzkiej 
czekoladzie. Napój jest świetnym sposobem 
na naturalne dostarczenie energii. Pobudza, 
poprawia krążenie, wzmacnia koncentrację 
i poprawia funkcjonowanie mózgu i pamięci. 
Poprawia też przemianę materii i wydolność 
organizmu. Warto ja pić w sytuacjach wzmo-
żonego wysiłku fi zycznego lub umysłowego, 
a także w sytuacjach stresowych.
4. Herbata z żeń-szenia
Korzeń żeń-szenia od tysięcy lat jest uważany 
za źródło energii, wigoru i młodości. Napar 
przyrządzony ze sproszkowanego korzenia 
to doskonały napój, który dodaje energii, 
poprawia pamięć i koncentrację, a dodatko-
wo wpływa wzmacniająco na cały organizm. 
Dodatkowo żeń-szeń poprawia odporność na 
sytuacje stresowe i nerwowe. Obniża poziom 
cholesterolu i glukozy we krwi, dzięki czemu 
zapobiega skokom cukru i nagłym spadkom 
energetycznym.
5. Napój imbirowo-cytrynowy
Napój przyrządzany z imbiru i cytryny ma 
właściwości wzmacniające, rozgrzewające 
i pobudzające. Świetnie sprawdza się w sezonie 
jesienno-zimowym jako herbatka na chłodne 
popołudnia. Połączenie imbiru z cytryną do-
daje energii, łagodnie pobudza, poprawia na-
strój i na długo pozwala zachować dobre sa-
mopoczucie. Jest świetnym zamiennikiem dla 

kawy oraz sztucznie pobudzających napojów 
energetycznych.
6. Herbata z guarany
Guarana od zawsze uważana była przez ame-
rykańskich Indian za źródło energii, witalności 
i siły życiowej. Herbatka z guarany to dosko-
nały zamiennik dla napojów energetycznych. 
Ma silne działanie pobudzające, ale nie powo-
duje późniejszych spadków energetycznych. 
Poprawia pamięć i koncentrację, stymuluje 
procesy pamięciowe, ułatwia uczenie się oraz 
rozwiązywanie zadań wymagających logiczne-
go myślenia. Guarana działa kojąco na układ 
nerwowy, ułatwia radzenie sobie z sytuacjami 
stresowymi, zwiększa wydajność psychiczną 
i fi zyczną. To prawdziwa bomba energetyczna 
zamknięta w naturalnej herbatce.
7. Woda z miodem
Naturalny, dobrej jakości miód ma mnóstwo 
cennych składników odżywczych, witamin 
i minerałów. Woda z miodem to świetny napój 
dodający witalności i energii, a jednocześnie 
wzmacniający odporność, wydajność organi-
zmu i poprawiający pamięć. Wodę z miodem 
warto pić co rano. Wystarczy dzień wcześniej 
wymieszać dwie łyżeczki miodu w szklance 
ciepłej wody. Można też dodać odrobinę soku 
z cytryny. Taki napój o poranku sprawdzi się 
dużo lepiej niż kawa.

Jedzenie ma znaczenie
Przyczyną zmęczenia i osłabienia organi-

zmu może być także nieodpowiednia dieta. 
Dopasowanie jej do naszych indywidualnych 
potrzeb może mieć kluczowy wpływ na po-
prawę samopoczucia.
W walce o szczupłą sylwetkę często eliminu-
jemy z diety węglowodany, które dostarczają 
nam energii. Potwierdzono naukowo, że ich 
spożywanie zmniejsza poziom przygnębienia 
u osób z depresją i stan napięcia. Warto więc 
sięgać po produkty z pełnego ziarna, kasze 
czy otręby.
Ważną rolę odgrywają również witaminy i mi-
nerały, które mają działanie antydepresyjne. 
Niedobór magnezu może zwiększyć podat-
ność na stres i osłabienie organizmu, nato-
miast niedostateczna ilość selenu sprzyja po-
wstawaniu chandry i pogarsza nastrój.
Wzbogać swoją dietę również o dobre tłusz-
cze. Jadłospis obfi tujący w produkty bogate 
w Omega 3 zmniejsza ryzyko depresji i po-
prawia nastrój. Spożywaj więc owoce morza, 
tłuste ryby morskie, orzechy włoskie oraz na-
siona lnu.

p. M. Molińska
pedagog szkolny 
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Krzyżówka

Sprawdź swoją wiedzę z historii
11
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1. Jeden z modyfikatorów oświetlania stosowany w fotografii i filmowaniu. Używany głównie do studyjnych lamp oświetleniowych.
2. Układ optyczny w przyrządzie optycznym składającym się z soczewki lub zespołu soczewek, dający rzeczywisty i odwrócony obraz.
3. Urządzenie służące do pomiaru natężenia światła, pozwala na ustalenie właściwych parametrów ekspozycji.
4. Fotografia, w której fotografowany obiekt zostaje odwzorowany w naturalnych rozmiarach 
   lub jest nieznacznie powiększony.

5. Godzina w fotografii przed zachodem i po wschodzie słońca.
6. Rodzaj fotografii, w której wykonywane są zdjęcia legitymacyjne.
7. Miejsce służące do obróbki chemicznej materiałów fotograficznych.
8. Technika w fotografii polegająca na wykonaniu kilku ekspozycji tego samego kadru, z których część jest niedoświetlona, a część 
    prześwietlona.
9. Element służący do odbicia światła w celu uzyskania odpowiedniego oświetlenia fotografowanego obiektu.

10. Namiot używany w celu ograniczenia wszelkiego rodzaju odbić na fotografowanym przedmiocie, wykonany z półprzezroczystego 
      białego materiału.
11. Rodzaj aparatu, inaczej nazywany tradycyjnym.

N. Kowalska, M. Suchan, kl. II C

1. Kiedy Rada Regencyjna ogłosiła niepodle-
głość Polski?

a) 16 listopada 1918r.
b) 11 listopada 1918r.
c) 4 października 1918r.

2. Komu powierzono dowództwo nad Armią 
Polską we Francji?

a) Józefowi Piłsudskiemu
b) Romanowi Dmowskiemu
c) Józefowi Hallerowi

3. Józef  Piłsudski po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości objął funkcję:

a) Tymczasowego Zwierzchnika Sił Zbroj-
nych

b) Tymczasowego Premiera Państwa
c) Tymczasowego Naczelnika Państwa

4.Po ilu latach Polska odzyskała niepodle-
głość?

a) 125
b) 231
c) 123

5. Pierwszym komendantem Legionów 
został:

a)  Józef  Piłsudski
b) Karol Trzaska-Durski
c) Felicjan Sławoj

6. Powstanie Wielkopolskie wybuchło:
a) 27 grudnia 1918r.

b) 25 grudnia 1918r.
c) 24 grudnia 1918r.

7. Przebieg granicy 
wschodniej II Rze-
czypospolitej został 
ustalony traktatem:

a) ryskim
b) wersalskim
c) poczdamskim

8. Uchwaloną w 1921r. konstytucję Rzeczy-
pospolitej Polskiej nazywa się:

a) majową
b) kwietniową
c) marcową

9. Kiedy wybuchła I Wojna Światowa?
a) 28 lipca 1914r.
b) 24 sierpnia 1914r.
c) 15 lipca 1914r.

P. Łoboda, W. Kopiecka, kl. II A

Mural wykonany przez uczniów kl. II E 
z okazji 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości



Ekonomik News

Zespół Szkół  
Ekonomicznych

97-500 Radomsko
ul. Przedborska 39/41

tel/faks: +48 44 6821209

e-mail: sekretariat@zseradomsko.
edu.pl

www.zseradomsko.edu.pl

Zapraszamy do współpracy!
Tkwi w tobie dusza artysty? Piszesz wiersze, opowiadania? Chcesz pokazać się z innej strony? Spróbować swoich sił  
w pisaniu artykułów? Bardzo dobrze trafiłeś! To właśnie miejsce dla ciebie, to okazja, która może się już nie powtórzyć! 
Redakcja szkolnej gazetki zaprasza do współpracy :)
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