
Z e s p ó ł  S z k ó ł  E k o n o m i c z n y c h  w  R a d o m s k u

Nr 10/2018
kwartalnik

EKONOMIK  NEWS
Gazetka szkolna

Wywiady, fotorelacje, sprawozdania

Nr 12/2019

 Uczeń kontra nauczyciel
Nasi ekonomiści podbijają 

Wielką Brytanię 
Gdy zakwitną kasztany...

Studniówka



Ekonomik News 10/2018

2

Uczeń kontra nauczyciel
12 2019

*Jeteś...   Wyłącznie sobą.
*Lubisz... Rozmawiać z ludzmi, każdy ma coś nowego do powiedzenia 

na dany temat. Ludzie mają różne poglądy i inaczej patrzą na świat, co 
jest bardzo ciekawe i zawsze daje wiele do myślenia.

*Ulubiony zespół... Słucham muzyki zależnie od sytuacji. Rano lubię 
słuchać czegoś energicznego, żeby się pobudzić i dodać energii. Na-
tomiast gdy potrzebuję chwili, by się skoncentrować, lubię słuchać 
rapu, ten gatunek muzyki skłania do wielu przemyśleń.

*Interesuje Cię... Sport, chodzę na siłownię oraz uprawiam boks. Inte-
resuję się również fotografią, ale więcej radości daje mi wykonywanie  
portretów oraz fotografowanie imprez masowych.

*Twoje największe osiągniecie... W życiu stawiam sobie coraz to 
inne cele i ciężko powiedzieć, który z nich jest „najlepszym”. 

*Ulubiona potrawa... Nie mam ulubionej, staram się odżywiać zdro-
wo, lecz od czasu do czasu pojawia sie pizza :)

*Świat nie mogłby istnieć bez... Ludzi.
*Ulubiony przedmiot... Wszystkie przedmioty zawodowe.
*Najsympatyczniejszy nauczyciel... Jest takich wielu w naszej szkole, 

lecz najsympatyczniejsza jest Pani Dyrektor.
*Denerwuje Cię... Kłamstwo. Kiedyś zdarzyła się sytuacja, że osoba 

okłamała mnie i postanowiłem więcej już nie utrzymywać z nią kon-
taktu. Od tamtej pory osoby, które są w stosunku co do mnie nie-
szczere, tracą w moich oczach. 

*Jako dziecko chciałeś zostać... Strażakiem.
*Ostatnio czytałeś... Czytam głównie artykuły związane z fotografią.
*Wady i zalety pracy nauczyciela... Ciężko jest pisać na ten temat, 

ponieważ nie znam się na tym zawodzie, lecz wydaje mi się, że zaletą 
jest  na pewno kontakt z młodzieżą. Największą wadą jest bierna po-
stawa uczniów, którzy sami proszą się o jedynki, a przecież  nauczy-
ciele wcale nie lubią ich stawiać.

*Największe marzenie to... Ukończyć szkolenie strażackie i pomagać 
ludziom. Założenie własnej działalności fotograficznej.

*Boisz się... Pająków,  brzydzą mnie.
*Swoją przyszłość wiążesz z... Fotografią, sportem, strażą pożarną.
*ZSE kojarzy ci się... Z przyjacółmi, świetnymi chwilami oraz uśmie-

chem.
*Twój ulubiony film... Nie mam ulubionego, to zależy od nastroju czy 

też tego, z kim go oglądamy.
*Podróż twoich marzeń... Od dziecka marzy mi sie podróż do Brazy-

lii, inni ludzie, wspaniałe widoki. Od niedawna bardzo podobają mi 
się kraje skandynawskie z uwagi na piękne krajobrazy, co wiąże się  
z fotografią.

*Dlaczego ZSE... Jest to jedyna szkoła, która oferuje mi rozwijanie  
pasji.

*Twoje motto życiowe to... ,,Możesz albo wiecznie czekać na okazje 
albo codziennie małymi krokami zmierzać do celu. Wybieraj!”

*Jest Pan... Nauczycielem, twórcą, mężem.
*Lubi Pan... Wodę i las – ogólnie pojętą naturę. Jej spokój i kolory 

pozwalają mi się wyciszyć.
*Ulubiony zespół... Daft Punk - ten duet muzyczny zainteresował 

mnie już w szkole podstawowej, gdyż muzyka elektroniczna motywuje 
mnie do pracy i tworzenia.

*Interesuje Pana... Sztuka. malarstwo – które pozwalają w ciekawy 
sposób przedstawić swój świat oraz wyzwolić emocje na płótnie. Fo-
tografia – najbardziej ta tradycyjna – pozwala każde wydarzenie lub 
postać zapisać na lata.  Muzyka – już w liceum grałem w zespole na 
gitarze solowej. Teraz mam mniej czasu na grę, ale gitara jest wciąż 
obecna w moim życiu. Także w czasach szkolnych bardzo chciałem 
zostać DJ-em.

*Pana największe osiągnięcie... Jeżeli po latach usłyszę od swojego 
ucznia „Dziękuję, pomógł mi Pan, ta wiedza mi się przydała” -  to 
będzie moje największe osiągniecie.

*Ulubiona potrawa... Bardzo trudne pytanie. Lubię kuchnię włoską 
(szczególnie makaron), meksykańską i oczywiście polską. Zajadam się 
także dobrze przyrządzonymi owocami morza. Najlepsze są proste  
i smaczne potrawy, które nigdy się nie nudzą.

*Świat nie mógłby istnieć bez... Bliskich mi osób - czyli rodziny oraz 
sztuki. Muzyka, malarstwo  czy fotografia  to dziedziny, które sprawia-
ją, że człowiek odnajduje w sobie piękno i dobroć.

*Najsympatyczniejszy uczeń... Pomocny dla innych, samodzielny  
i myślący - chętny do pracy i działania.

*Denerwuje Pana... Chamstwo i głupota.
*Ostatnio czytał Pan... „Migawki” Wojciecha Plewińskiego – bardzo 

ciekawa książka o życiu i twórczości jednego z bardziej znanych pol-
skich fotografów oraz „Myśleć jak Leonardo da Vinci”

*Jako dziecko chciał Pan zostać... Zdecydowanie archeologiem! Do 
dziś interesuję się historią.

*Dlaczego został Pan nauczycielem... Zawsze chciałem zostać foto-
grafem i założyć własną firmę i to się udało. Nie podejrzewałem, że 
zostanę nauczycielem, chociaż kierunek moich studiów oferował mi 
przyszłość w tym zawodzie, a praktyki w czasie studiów były dla mnie 
wielką frajdą. U młodzieży zafascynowała mnie ich chęć pracy i zainte-
resowanie, które we mnie rozbudzało jeszcze większą pasję.

*Pana ulubiony film to... Zdecydowanie uwielbiam filmy oparte na 
faktach i biograficzne. Bardzo podobał mi się między innymi film  
o Vincencie van Goghu na podstawie powieści pt. „Pasja życia” o tym 
samym tytule, a także ostatni film pt. Bohemian Raphsody”. 

*Podróż Pana marzeń... Meksyk ze względu na jedzenie, kulturę i mu-
zykę. Natomiast moja żona marzy o Barcelonie, więc będziemy mu-
sieli wybrać coś pomiędzy...może Ciechocinek :) Żartuję oczywiście. 
Pewnie postaramy się pojechać w obie destynacje. Podróże przecież 
kształcą. Marzy mi się też zwiedzić cały Luwr i zobaczyć dzieła sław-
nych mistrzów na żywo.

Redakcja

Pr
ze

m
ys

ła
w

 S
ka

lik
 

- u
cz

eń
 k

la
sy

 II
 C

Pa
n 

M
ar

ci
n 

Ju
re

k
- n

au
cz

yc
ie

l p
rz

ed
. z

aw
od

ow
yc

h



Ekonomik News 10/2018

3

12 2019

Jak dwie krople wody...

Hej, nazywamy się Martyna i Natalia Trze-
ciak, chodzimy do klasy II D o profilu hote-
larskim. Jesteśmy bliźniaczkami, czego nie 
da się ukryć . Urodziłyśmy się 20 kwietnia 
2001r. - Martyna o 21:35, a Natalia o 21:40. 
Mieszkamy w Lipowczycach w gminie Kodrąb  
i  mamy jedenaścioro rodzeństwa. Interesuje-
my się siatkówką oraz muzyką. Lubimy jeździć 
na rowerze, spacerować wieczorem oraz, po-

mimo wieku, chodzić na plac zabaw.
Często zadawanym pytaniem kierowanym 

do nas jest: ,, Czym się różnicie?” Żartobliwie 
odpowiadam, że różnimy się imionami, a tak 
na poważnie Martyna jest wyższa o 2 cm, nosi-
my inne pierścionki oraz bransoletki. Nauczy-
ciele oraz koleżanki z klasy rozpoznają nas 
po tym, że Martyna ma pieprzyka nad brwią,  
a Natalia w brwi. Różnimy się też charak-
terem. Lubimy się tak samo ubierać, co dla 
niektórych stanowi poważne utrudnienie  
w odróżnieniu nas.

Często sądzi się, że bliźniacy mogą komu-
nikować się ze sobą telepatycznie, że istnieje 
między nimi „specjalna” łączność. W naszym 
przypadku jest tak samo i zdarza nam się bar-
dzo często porozumiewać w ten sposób. Dla 
osób patrzących na to z boku jest to bardzo 
dziwne i niezrozumiałe. Jednakże my nie 
mamy na to wpływu. My robimy to sponta-
nicznie. Nierzadko zdarza nam się powiedzieć 
to samo w tym samym czasie, czego nie kon-
trolujemy.

 Wiele razy spotkałyśmy się z tym , że np. na 
Martynę mówią Natalia albo odwrotnie. Dużo 
osób nas przeprasza za to, że się pomyliło, ale 
dla nas nie stanowi to wielkiego problemu, po-
nieważ jesteśmy już do tego przyzwyczajone. 
Rodzi to wiele śmiesznych sytuacji.

Często zdarza się, że nauczyciel, który pa-
trzy się na Martynę, chce zapytać Natalię albo  
Natalia rozmawia z koleżanką, a za parę chwil 
koleżanka kontynuuje ten sam temat z Mar-
tyną, która nie wie o co chodzi.  Martyna ma  
chłopaka, który raz zwrócił się do Natalii: ko-
chanie.

Jesteśmy bliźniaczkami, które prawie  
w ogóle się nie kłócą. W miejscowości, w któ-
rej mieszkamy wiele osób mówi na nas ,,sio-
stry ksero” albo kiedy nas widzą zaczynają 
śpiewać piosenkę pt. ,, Bliźniaczki szałowe”. 
Naszym zdaniem jest fajnie mieć siostrę bliź-
niaczkę, ponieważ żyje nam się łatwiej. Mo-
żemy sobie pomagać w różnych sytuacjach  
i zawsze na sobie polegać.

N. Trzeciak, kl. II D 

Dnia 26 lutego 2019 roku przedstawicie-
le naszej szkoły w składzie: dyrektor ZSE 
M. Kołodziejska, szkolny koordynator Dnia 
Przedsiębiorczości S. Gnoińska oraz ucznio-
wie- M. Nowak z kl. IIA, K. Krak z kl. IIB  
i P. Skalik z kl. IIC wzięli udział w Gali Przed-
siębiorczości podsumowującej 15. edycję Dnia 
Przedsiębiorczości organizowanego przez 
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości 
pod honorowym patronatem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, która odbyła się w Sali Noto-
wań Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie.

Podczas Gali zostały nagrodzone najak-
tywniejsze szkoły, firmy i instytucje, a także 
najaktywniejsi szkolni koordynatorzy Dnia 
Przedsiębiorczości oraz uczniowie wyróżnie-
ni w konkursie „Jak Dzień Przedsiębiorczości 
wpłynął na moje decyzje zawodowe.”

Warto podkreślić, że po raz szósty nasza 

szkoła została wyróżniona i znalazła się wśród 
21 najaktywniejszych szkół z całej Polski. Do-
datkowym sukcesem okazało się wyróżnienie 
dla pani Sylwii Gnoińskiej, która zdobyła tytuł 
najaktywniejszego koordynatora Dnia Przed-
siębiorczości 2018 roku.

Nasza szkoła uczestniczy w tym projek-
cie od samego początku, czyli od 15 lat. Ten 
jeden dzień, w którym uczniowie pracują  
w wybranym przez siebie miejscu, pomaga  
w przyszłości w wyborze studiów oraz miejsca 
i rodzaju wykonywanej pracy. Dzień Przedsię-
biorczości pozwala uczniom na poznanie swo-
jego zawodu od strony praktycznej. Uczniowie 
nie zawsze wybierają miejsca pracy związane  
z zawodem, którego się uczą, co pozwala 
na poszerzenie ich wiedzy z zakresu innych 
branż. Przedsiębiorcy, prowadzący działalność 

gospodarczą w naszym regionie, bardzo chęt-
nie przyjmują uczniów do swoich firm oraz za-
poznają ich z tajnikami funkcjonowania  firmy 
na rynku. 

W 2018 roku w Dniu Przedsiębiorczości 
uczestniczyło ponad 26 tysięcy uczniów z 668 
szkół oraz 26 tysięcy wolontariuszy z ponad 12 
tysięcy firm i instytucji.

Tegoroczna Gala Przedsiębiorczości miała 
szczególne znaczenie, ponieważ zainauguro-
wała obchody stulecia działalności organi-
zacji Junior Achievement Wordlwide, której 
członkiem jest Fundacja Młodzieżowej Przed-
siębiorczości. JA Worldwide jest najstarszą, 
największą i najszybciej rozwijającą się organi-
zacją pozarządową uczącą młodzież przedsię-
biorczości i ekonomii.

M. Nowak, kl. II A

Gala Dnia Przedsiębiorczości w Warszawie
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Kerstin Gier - Czerwień rubinu   

A złoto toczy się w krąg - z rąk do rąk
Ciąg dalszy powieści uczennicy klasy II E, Weroniki Felicjańskiej

12 2019

Gdy latarnik ominął starą kamienicę, Sfo-
ra ostrożnie zszedł po parapetach na ziemię  
i szybko czmychnął w zaułek pomiędzy 
dwiema kamienicami naprzeciwko. Tam  
w cieniu odpoczywał duży, utytłany w błocie  
i kurzu wilczarz irlandzki, który kiedyś miał 
ładną, kremową sierść, ale dzisiaj wyglądał, 
jakby ktoś wrzucił go w stos węgla.

Widząc zbliżającego się chłopca, natych-
miast uniósł łeb i wywalił na wierzch jęzor. 
Sfora uśmiechnął się ciepło, przesuwając dło-
nią po jego grzbiecie, a potem wyprostował 
się i ruchem głowy wskazał ulicę. Na ten gest 
pies poderwał się na łapy i przylgnął cielskiem 
do drobnej sylwetki dziecka. Gdyby nie los 
ulicznego włóczęgi, byłby pięknym, potęż-
nym zwierzęciem w sile wieku. Mierzył prawie 
dziewięćdziesiąt centymetrów wysokości, więc 
niewiele dzieliło go od Sfory, który  urósł zale-

dwie do marnego metra czterdzieści.
Razem wyszli po drugiej stronie zaułka  

i skierowali się w stronę jednej z najbardziej 
plugawych dzielnic w okolicy. O tej porze 
wszystkie kasyna, burdele i oberże zaczynały 
tętnić życiem. Życiem śmierdzącym od alko-
holu, krwi oraz rozpusty. Prawdopodobnie 
ten klimat zepsucia oraz fałszywej wolno-
ści kusił tak wielu nierozsądnych głupców. 
Zwłaszcza bogatych arystokratów, którzy 
za dnia popijali w swych lożach wytrawne 
wino, zachwycając się elegancją wszystkiego 
dookoła, a po zmroku szukali obrzydlistwa 
w postaci hazardu i kobiet do towarzystwa. 
Obrabowanie kogoś takiego, zwłaszcza spi-
tego do resztek nieprzyzwoitości, było bułką  
z masłem nawet dla zwykłej sieroty.

Psu ruchem dłoni polecił powęszyć do-
okoła gospód i tawern, a sam zagłębił się   

w  zaprawioną ryzykiem noc. Starając się po-
zostać niezauważalnym, przemknął przez tyły 
jednego z bardziej obskurnych domów roz-
koszy, a potem przyczaił się z boku umiejsco-
wionej obok gospody. Upatrzył już pijanego 
jegomościa, którego mała sakiewka pobrzęki-
wała dźwięcznie u pasa. Zerwanie jej nie sta-
nowiłoby większych problemów i uśmiechnął 
się na tę myśl zadowolony, że wreszcie napełni 
czymś żołądek.

Sięgnął dłonią do buta, z którego wycią-
gnął zniszczony, ale wciąż zdatny do prostej 
roboty nożyk motylkowy. Zgarbił się nieco  
i wysunął jedną nogę do przodu, przygotowu-
jąc do szybkiej akcji. Zacisnął mocniej palce 
na rękojeści, wstrzymał oddech, zbierając  
w sobie odwagę i… 

cdn...

Szesnastoletnia Gwen jeszcze nie ma po-
jęcia, jakie przygody spotkają ją w przyszło-
ści. Intrygująca i romantyczna opowieść  
o podróżniczce w czasie. Autorka postanowiła 
wplątać nas w historię tej młodej dziewczyny. 
Wir zdarzeń jest nieprzewidywalny. W jednej 
chwili Gewn stoi na jednym z londyńskich 
chodników, w drugiej cofa się sto lat w prze-
szłość. Ale dlaczego? To jej kuzynka miała być 
posiadaczką tego wspaniałego genu. Czy coś 
poszło nie tak?

Gideon od zawsze wiedział, jakie jest jego 
przeznaczenie. Skoki w czasie nie były dla nie-
go niczym niezwykłym. Przecież do tego wła-

śnie się przygotowywał. Jego życie ma tylko 
jeden cel – wypełnić misję. 

Spotkanie tych dwóch młodych osób ni-
gdy nie było planowane. Czy poradzą sobie  
w XVIII wieku, kiedy ich życie będzie wisiało 
na włosku? Czy zaufają sobie na tyle, by za-
cząć współpracować i dokończyć misję ?

Książka jest idealną odskocznią od naszych 
codziennych problemów czy zajęć. Od czasu 
do czasu warto samemu wskoczyć w XVIII 
wiek i napić się herbatki z jedną z tamtejszych 
hrabin. 

P. Musiał, kl. IV D 

Młodzi filmowcy z ZSE
Udział młodzieży ZSE w Dniach  Kina to 

już tradycja. Tegorocznym obchodom towa-
rzyszyły warsztaty realizatorskie, warsztaty 
krytyki filmowej, pastiszu, konferencja filmo-
znawcza, przegląd filmów i liczne konkursy. 
Największym zainteresowaniem cieszył się 
konkurs filmowy ,,Życie i twórczość Gabrieli 
Muskały”. Sukcesem naszych uczniów zakoń-
czył się konkurs na etiudę filmową ph. „Boha-
ter(ka)- role kobiet w filmie i kinematografii”.    
J. Radziejewski, D. Kościański i M. Siciński na-
kręcili film pt. „Marina Abamović”, który zajął 
III miejsce. Gratulujemy.

M. Broniś, kl. II C
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17 marca 2019 r. rozpoczął się staż w Wiel-
kiej Brytanii dla 14 uczniów z klas III A i III B 
technikum ekonomicznego. Realizując projekt 
koordynatora p. M. Geniusz-Starostki „Mo-
bilność poszerza horyzonty” uczniowie zdo-
bywają i ugruntowują wiedzę praktyczną oraz 
doskonałą umiejętności językowe, zwłaszcza 
ekonomiczny język branżowy.

Uczniowie wraz z opiekunami p. A. Bilczew-
ską i p. M. Łukaszewską polecieli do Londynu,  
a następnie udali się do miasteczka Ports-
mouth na południu Wielkiej Brytanii. 18 mar-
ca 2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjne 
w siedzibiew partnera Training Vision. Gru-
pa dowiedziała się jak zorganizowany będzie 
pobyt i praca w angielskich firmach. Tego sa-
mego dnia rozpoczęły się spotkania stażystów  
z pracodawcami w miejscach pracy. Ucznio-
wie pracują w sektorze usługowym, handlo-
wym, a także w administracji szkoły językowej.  
W sobotę 23 marca 2019 r. stażyści zwiedzali 
Londyn. Zaplanowana  jest kolejna wycieczka 
dotycząca historii miasta Portsmouth. Ucznio-
wie mieszkają u rodzin angielskich. Ekonomi-
ści kończą staż 30 marca 2019 roku. Zdobyte 
umiejętności będą potwierdzone certyfikatem 
ukończenia stażu i dokumentami Europass-
-mobilność, które na pewno będą pomocne  
w poszukiwaniu pracy na rynku polskim i za-
granicznym.

p. M. Geniusz-Starostka
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Konkurs „Wybieram wybory”
26 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Eko-

nomicznych odbył się etap szkolny trzeciej 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Prawie 
Wyborczym „Wybieram wybory”.

Nazywam się Natalia i tym roku szkolnym 
zostałam radną Młodzieżowej Rady Miasta  
w Radomsku.

Moja przygoda z samorządnością zaczęła 
się bardzo prozaicznie od rozmowy z przy-
jaciółmi, którzy zaproponowali właśnie mnie 

jako kandydatkę do Rady.
Bardzo się zdziwiłam, gdyż dotąd nie bar-

dzo interesowałam się tym tematem, a poli-
tyka była dla mnie tak jak dla przeważającej 
większości młodych ludzi czymś bardzo odle-
głym. Uznałam, że będzie to dla mnie kolejne 
doświadczenie życiowe. 

  Wybory odbyły się w szkole i nie ukrywam, 
był to dla mnie moment stresujący - głosowa-
nie i oczekiwanie na wyniki.

  Wygrałam… Pierwsza sesja Młodzieżowej 
Rady Miasta nieco mnie rozczarowała, przede 
wszystkim nie znałam innych członków rady, 
chciałam się jak najlepiej zaprezentować. Oka-
zało się, że ma ona określony porządek pracy, 
najpierw odbyły się wybory na przewodni-

czącego, wiceprzewodniczących, sekretarzy  
i skarbnika.

Później nadszedł czas na rozmowy i kon-
sultacje, określenie jakimi obszarami będzie-
my się zajmować. Cisza. Każdy bał się zabrać 
głos. To była krótka sesja. 

Kolejne wyglądały już lepiej. Utworzyliśmy 
zespół do spraw kultury, w którym rozpoczę-
łam pracę. Cieszę się, że możemy przekazy-
wać instytucjom odpowiedzialnym za rozwój 
kultury potrzeby radomszczańskich uczniów 
w tym zakresie, a przez to mamy wpływ na 
kulturalny wymiar naszego miasta. To jest wła-
śnie nasz i mój cel…

N. Wieczorek, kl. II D

Celem konkursu jest upowszechnianie 
wiedzy na temat prawa wyborczego wśród 
uczniów, propagowanie idei udziału w wybo-
rach oraz świadomego uczestnictwa w pro-
cesie wyborczym. Rywalizacja na polu prawa 

wyborczego zainteresowała dużą grupę na-
szych uczniów. Do zmagań konkursowych 
przygotowywała p. E. Żakowska. 

Życzymy powodzenia!
J. Molasy, kl. II C

Konkursu historyczny „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę!”
Znajomość historii naszego kraju jest 

ważna dla uczniów Zespołu Szkół Ekono-
micznych, dlatego po raz kolejny młodzież 
zainteresowana problematyką walki o wol-
ność i niepodległość Polski wzięła udział 
w kolejnej edycji konkursu historycznego 
„Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę!”. Kon-
kurs jest objęty patronatem IPN Oddział  
w Łodzi. Rywalizacja będzie przebiegała  
w trzech etapach, do etapu okręgowego za-
kwalifikowały się: J. Niewiada kl. III B, J. Jeż 
kl. IIC, K. Wiatrak kl. III B. Serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.

J. Jeż, kl. II C
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Uczennica ZSE mistrzynią 
hotelarstwa w regionie łódzkim

12 2019

Po raz czwarty radomszczański „Eko-
nomik” znalazł się na podium Regional-
nego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie 
organizowanego przez Zespół Szkół Eko-
nomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wła-
dysława Grabskiego w Łodzi we współpracy 
z łódzkim hotelem DoubleTree by Hilton.   
Poczynania uczniów oceniało jury w składzie: 
K. Niewiadomska z Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi,  
T. Pietrzak z Vienna House Andel’s Łódź, Ewa 
Jaskólska-Kajak z PURO Łódź oraz P. Kill-
man z DoubleTree by Hilton Łódź. I miejsce 
i tytuł Najlepszego ucznia – mistrza hotelar-
stwa w regionie łódzkim 2019 roku otrzymała 
uczennica klasy III D – A. Dziegieć.

Konkurs miał na celu rozwijanie wśród 
młodzieży kształcącej się w zawodzie technik 

hotelarstwa pasji zawodowych, a także inte-
grację środowiska hotelarskiego i wzbogaca-
nie form pracy z najzdolniejszymi uczniami. 
Zadaniem konkursu było uaktywnienie i roz-
wijanie zainteresowań branżowych uczniów, 
zaznajomienie z sytuacjami stresującymi zwią-

zanymi z realną, codzienną obsługą gości ho-
telowych oraz aktywna rywalizacja uczniów  
z rożnych szkół.

Uczniów przygotowała p. M. Amrozik – na-
uczyciel przedmiotów zawodowych

Redakcja

Bądź przedsiębiorczy-wypromuj zawód
28 marca w Pubie Patio w Radomsku od-

był się finał X edycji konkursu „Bądź przed-
siębiorczy-wypromuj zawód”organizowanego 
przez naszą szkołę pod patronatem starosty 
powiatu radomszczańskiego p. Beaty Pokory.

Celem konkursu jest promocja szkolnictwa 
zawodowego, prezentacja zawodów oferowa-

nych przez ZSE oraz rozwój przedsiębiorczo-
ści u uczniów.
W tegorocznej edycji wzięło udział 17szkół.
Laureatami zostali: 1 msc. ex aequo: A. Kle-
kociński z PG w Kamieńsku oraz N. Knychal-
ska z PSP w Lgocie Wielkiej, 2 msc. ex aequo:  
K. Surmacka z PSP nr 9 w R-sku oraz W. Wę-

grzyńska z PSP nr 2 w R-sku, 3 msc. ex aequo: 
B. Rusin  z PSP w Kobielach Wielkich oraz  
D. Opak z ZSP w Gomunicach.
Serdecznie gratulujemy. 

p. E. Rybak

Znamy prawa konsumenta
Światowy Dzień Konsumenta, znany też 

jako Światowy Dzień Praw Konsumenta, ob-
chodzony jest corocznie w Polsce od 2000 
roku. W związku z tym w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Radomsku odbyło się spo-
tkanie młodzieży z M. Sewerynkiem, Powia-
towym Rzecznikiem Konsumentów. Rzecznik 
Konsumentów, wykorzystując swoje doświad-
czenie zawodowe, odniósł się do wielu pro-
blemów, z którymi spotykamy się na co dzień 
jako klienci korzystający z różnych form han-
dlu detalicznego.

Dzień Konsumenta w „ekonomiku” był 
doskonałą okazją do upowszechniania wiedzy 
i uświadomienia młodym ludziom, że konsu-
mentem jest każdy z nas i wszyscy mamy pra-
wo do informacji o produktach, do wyboru 
i bezpieczeństwa towarów. Ważna jest także 
wiedza o instytucjach i organizacjach chronią-
cych nasze prawa jako nabywców. Są to m.in. 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
oraz Federacja Konsumentów.

p. M. Kotlińska
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Studniówka 2019
12 2019
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Powiatowy Dzień Języków Obcych
12 2019

Kolejna edycja cieszącej się ogromną po-
pularnością imprezy za nami. 6 lutego br. 
w Miejskim Domu Kultury w Radomsku  
odbył się VIII Powiatowy Dzień Języków 
Obcych, którego organizatorem był Zespół 
Szkół Ekonomicznych.

Do rywalizacji przystąpili uczniowie gimna-
zjów oraz ósmych klas szkół podstawowych  
z terenu powiatu radomszczańskiego. Łącznie 
zgłosiło się 16 szkół.

Impreza miała na celu propagowanie na-
uki języków obcych oraz zachęcenie mło-
dzieży do poznawania kultury, tradycji  
i historii krajów anglo-, niemiecko- oraz fran-
cuskojęzycznych.

aktorskim. Laureaci wszystkich konkursów 
otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy pa-
miątkowe.

p. A. Kutek

W bieżącym roku Powiatowy Dzień Języ-
ków Obcych obejmował następujące katego-
rie: konkurs na plakat filmowy lub okładkę 
książki promującą wybrany kraj europejski; 
konkurs na prezentację multimedialną do-
tyczącą krajów Unii Europejskiej pt. „Czym 
zaskoczy cię…(wybrany kraj)?”; konkurs na 
scenkę językową związaną z hasłem: „Dla-
czego warto uczyć się języków obcych?” oraz 
quiz z wiedzy o krajach frankofońskich, an-
glo-, i niemieckojęzycznych.

Po raz kolejny  młodzież wykazała się nie 
tylko  ogromnym  zaangażowaniem, ale tak-
że bardzo wysokim poziomem wiedzy, kre-
atywnością i , w przypadku scenki, talentem 

Frankofonia
21 marca obchodziliśmy w naszej szkole 

Dzień Frankofonii, czyli święto języka francu-
skiego. Przyłączyliśmy się do obchodów, któ-
re corocznie odbywają się na całym świecie. 
Frankofonia to zarówno organizacja skupia-
jąca rządy kilkudziesięciu krajów francusko-
języcznych, ale również pojęcie oznaczające 
grupę ludzi posługujących się językiem fran-
cuskim. Nie wszyscy wiedzą, że Polska w Mię-
dzynarodowej Organizacji Frankofonii ma 
status obserwatora.

W ramach obchodów tego święta odbyły się: 
konkurs wiedzy o Francji, konkursy plastycz-
ny i na prezentację multimedialną. Uczniowie 
przygotowali również pokazy wcześniej wylo-
sowanych krajów frankofońskich, rewię mody 
oraz prezentacje słynnych postaci pochodzą-
cych z odległych zakątków świata.

Gościem specjalnym wydarzenia była 
Klaudia Roczek – nasza absolwentka, któ-
ra aktualnie mieszka i pracuje we Francji. 
Klaudia opowiadała uczniom o swoich do-

świadczeniach z pobytu w tym kraju i o pracy  
w hotelu. 

Uczniowie przygotowali również przed-
stawienie komediowe po francusku, piosenki  
i potrawy charakterystyczne dla krajów fran-
kofońskich. Wszyscy laureaci konkursów 
otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Za organizację święta odpowiedzialna była 
p. M. Geniusz-Starostka.

p. M. Geniusz-Starostka.
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Pierwszy dzień wiosny 
2019

Jak co roku, młodzież naszej szkoły nie mo-
gła zrezygnować z przywitania  wiosny. Or-
ganizacją tego dnia zajęły się klasy I C i I E,   
Z tej okazji odbył się miedzyklasowy konkurs 
na najlepszą wiosenną dekorację sali,  barwną  
potrawę oraz ekologiczny strój dla  Pana i Pani 
Wiosny.   

Ciekawych propozycji było wiele- komisja 
zobaczyła zainscenizowany biwak, a nawet 
symboliczne topienie Marzanny. Najtrudniej 
było wyłonić zwycięzcę.  Najwyżej jury oceni-
ło klasy II E i I A, drugie miejsce zajęła mło-
dzież klasy II A, a trzecie klasy III C.

Równolegle odbywały się w siłowni  zawo-
dy sportowe dla chłopców.  Do rywalizacji  
w typowo męskich konkurencjach stanęła rów-
nież przedstawicielka płci pięknej- W. Smoląg 
z klasy I A, którą uhonorowano I miejscem. 
Kolejne zajęli: J. Kostyra i M. Kocot z klasy  
III E (fot. str 14).

Ciekawym pomysłem była również wiosen-
na fotobudka, w której każdy mógł wykonać 
pamiątkowe zdjęcie.

 
M. Broniś, kl. III C
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a dajemy szansę na lepsze życie porzuconym 
zwierzakom przebywającym w schronisku. 
W ostatnich tygodniach nasza klasa postano-
wiła ponownie zorganizować taką zbiórkę, 
tym razem angażując w to uczniów z całej 
szkoły. Przez cały tydzień wyznaczone osoby 
z naszej klasy zbierały pieniądze i artykuły po-
trzebne schronisku, takie jak koce czy smycze. 
Zbiórka udała się, jesteśmy z tego powodu 
naprawdę zadowoleni i chcielibyśmy częściej 
organizować tego typu przedsięwzięcia, po-
nieważ warto pomagać innym.   

J. Molasy, kl. II C

Każdemu z nas zdarza się mieć gorszy 
dzień. Nic wtedy nie pomaga tak, jak wsparcie 
i zrozumienie, którym obdarza nas prawdzi-
wy przyjaciel. Nie wymaga to słów, wystarczy 
spojrzenie, aby nawiązać tę nierozerwalną nić 
porozumienia. Jednak nie tylko w takich mo-
mentach ich potrzebujemy… Próbowaliście 
sobie kiedyś odpowiedzieć na pytanie, jaką 
rolę w Waszym życiu pełnią zwierzęta?

    

Społeczność  naszego „Ekonomika” jest   
w pełni tego  świadoma, dlatego nie przechodzi 
obojętnie szczególnie obok tych najbardziej 
potrzebujących  i organizuje pomoc dla miesz-
kańców schroniska  dla zwierząt w Radomsku. 
Uczniowie  kl. II C  przeprowadzili zbiórkę 
funduszy na zakup  karmy, legowisk oraz za-

12 2019

Trzy futrzaste urwisy 

Nasz prawdziwy przyjaciel...

Cześć! Czy Wy też macie kota  w domu  
i kiedy  budzicie się rano, chcąc  założyć 
swoje kapcie, znajdujecie w nich  różne , nie-
chciane oczywiście, niespodzianki? Otwie-
racie lodówkę i nagle wskakuje tam mały 
zwierzak? Macie ochotę zjeść coś w domu, 
a  pewni ,,domownicy” wam na to nie po-

zwalają? Wskakują na blat w kuchni, biorą  
w swój pyszczek zdobycz i siłują się z wami, 
bo myślą że to zabawa?  Chcecie odrobić lek-
cje, pouczyć się, a nagle na książce i zeszycie 
kładzie Wam się kot, który chciałby żeby-
ście się z nim pobawili ? Takie zdarzenia to  
w moim domu  codzienność.

 Jeszcze rok  temu  rodzice nie chcieli słyszeć 
o przygarnięciu żadnego zwierzaka.  Obecnie 
posiadam trzy kotki. Jedna nazywa się Brysia, 
druga Krawatka, a trzecia to Czarnuszka. Kra-
watka i Czarnuszka są siostrami.

Informacje o nich znaleźliśmy  w Internecie 
na początku wakacji. Ich historia nie jest we-
soła. Wraz   ze swoim rodzeństwem zostały 
wywiezione do lasu (na szczęście wszystkie 
kotki znalazły już dom). Jedna z nich ma białą 
krawatkę pod szyją, a druga jest cała czarna- 
stąd ich imiona. Natomiast Brysia urodziła się 

u znajomych rodziców rok temu moi rodzice 
za ich namową wzięli ją do nas do domu. I tak 
to się właśnie zaczęło. 

Każdy kotek trzyma się jednego z domow-
ników : Brysia spędza najwięcej czasu z mamą, 
Krawatka z tatą, a Czarnuszka ze mną. Jak już 
wspomniałam, codziennie muszą coś nabro-
ić, ale potrafią być też kochane. Przychodzą 
do łóżka, kiedy leżę, kładą się koło mnie lub 
na mnie i zaczepiają, żeby je pogłaskać albo 
zwrócić na nie uwagę. Kiedy wracam ze szko-
ły, zawsze jedna z nich czeka przy schodach  
i miauczy, żeby się z nią pobawić. Pomimo 
kłopotów, nie żałuję że je przygarnęłam. Gdy-
by ich teraz nie było, życie mojej rodziny było-
by bardzo nudne. Może i wy zaopiekujecie się 
jakimś bezdomnym zwierzakiem?

XYZ.

bawek  dla bezdomnych psów i kotów i  wraz 
z wychowawczynią p. E. Żakowską odwiedzili 
schronisko, przekazując zakupione artykuły. 
Podczas tej wizyty miałyśmy okazję zobaczyć, 
w jakich warunkach żyją zwierzęta oraz dowie-
działyśmy się, jak wygląda praca i wolontariat  
w schronisku. Nie jest to wcale łatwe, ponieważ 
ma się do czynienia ze zwierzętami po trauma-
tycznych przejściach, nierzadko agresywnymi. 
Spotkanie to skłoniło nas do przemyśleń na 
temat tego, że warto pomagać oraz, że adop-
cja zwierzęcia jest lepszym rozwiązaniem niż 
zakup, ponieważ nie przykładamy się wów-
czas do ich cierpienia w pseudohodowlach, 
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Konkurs Fotograficzny dobiega końca

Kursy zawodowe
12 2019

Ten rok kalendarzowy zaczął się  bardzo 
pracowicie dla młodzieży ,,Ekonomika’’. 
Uczniowie z radością uczestniczą w kursach 
zawodowych, które nie tylko kształcą w zawo-
dzie, a również dostarczają masę pozytywnej 
energii oraz zabawy. Mowa tutaj o kursach dla 
klas o profilu hotelarskim –  kursie barmań-
skim, kelnerskim, animatora czasu wolnego 
oraz baristy. 

Różnorodność kursów pozwoliła uczniom 
wybierać to, co interesuje ich najbardziej. Mi-
łośnicy kawy, rozrywki, barmanistyki jak i kel-
nerstwa mogli pogłębiać swoją wiedzę, a także 
spróbować swoich sił w ćwiczeniach praktycz-
nych. 

Kursy prowadzili cudowni trenerzy, którzy 
w ciekawy sposób przekazali uczniom swo-
ją wiedzę. Poczucie smaku i wizjonerstwa  
w świecie baristyki pomogła nam wykształcić 
pani J. Szataniak z Coffee Bar Academy. Zasa-
dy i triki idealnego kelnera pokazał młodzieży 
Ekonomika pan J. Jakimowicz z Horeca Aca-
demy. Pod bacznym okiem pana P. Boreckiego 
uczniowie przekonali się, z czym zmaga się  

w pracy profesjonalny barman, poznali tajniki 
zawodu oraz zdobyli duże umiejętności prak-
tycznie w zakresie przyrządzania napoi bezal-
koholowych.

Poprosiłyśmy o opinie uczestniczki kursu 
Natalię Jurek, Milenę Błachowicz oraz Wikto-
rię Prudło.
„Było świetnie, nie spodziewałam się, że at-
mosfera będzie tak przyjemna i przyjazna.”
„Kursy kojarzyły mi się z czymś nudnym, ale 
diametralnie zmieniłam zdanie. Było interesu-
jąco, a przy okazji nauczyłam wielu rzeczy.”
„Kursy dają wiele możliwości, a także czynią 
z nas osobę bardzo dobrze wykwalifikowaną.”
„Z kursami łatwiej jest znaleźć posadę, ponie-
waż stajemy się bardziej atrakcyjni na rynku 
pracy.” „Kursy otwierają nam drzwi do sukce-
su.„ „Dzięki praktyce zwiększyliśmy pewność 
siebie i nie musimy się bać, że na przykład wy-
lejemy zupę na klienta.”

Myślę, że kursy to doskonała forma prze-
kazania wiedzy. Nie tylko uczymy się teorii, 
ale również ćwiczymy praktycznie, co jest nie-
zmiernie ważne. Dostarczają one również wie-

le rozrywki, nauka nie staje się nudna, a wręcz 
przeciwnie – przyciąga uwagę i cieszy.

W. Dyguda i N. Jurek, kl. IV D

Zakończyła się V edycja Konkursu Fotor-
graficznego z cyklu Cztery Pory Roku dla 
uczniów szkół powiatu radomszczańskiego. 
Głosami internautów wyłoniono najlepsze 
zdięcia finałowe z danego miesiąca. Wyniki  
II etapu już wkrótce.

p. E. Smędzik

Kwiecień - Wiosenne kontrasty - D. Zięba

Lipiec - Widokówka z wakacji - K. Osumek

Luty - Miłość niejedno ma imię - N. Gonera

Październik - Kolory jesieni - J. Jeż

Wrzesień - Odbicie - K. Kardas
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EUKLIDES
12 2019

7 marca 2019r. w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr  1 w Wieluniu miał miejsce etap 
okręgowy XX Konkursu Matematycznego 
„EUKLIDES” . Naszą szkołę reprezentowali: 
K. Janik z kl. III A oraz J. Woźniak z kl. II A – 
zwycięzcy etapu szkolnego. 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzy-
szenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych 
i Aktywnych Szkół Zawodowych z siedzibą 
w Bydgoszczy a konkurs jest skierowany do 
uczniów klas 1-3 techników. Zadaniem kon-
kursowym uczestnika było samodzielne roz-
wiązanie 5 spośród 10 zaproponowanych, 
niełatwych zadań.

 W zmaganiach konkursowych na eta-
pie szkolnym wzięło udział 17 osób, byli to:  
J. Gołębiowska - kl.I E, M. Nowak, W. Odrzy-
wolska, M. Rybak, K. Szczepaniak, J. Woźniak 

– kl.II A; J. Jeż – kl.II C; K. Janik, A. Bitne-
rowska, P. Najgebauer, M. Zatoń – kl.III A,  
J. Muszyński –kl.III C; D. Kuśmierska, N. Mu-
charska – kl.III D; M. Borycki, K. Czarczyk, 
D. Oleśkiewicz – kl.III E. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulu-

jemy podejmowania intelektualnych wyzwań    
i otrzymanych wyników. Zachęcamy do udzia-
łu w następnych edycjach.

Życzymy kolejnych miłych spotkań na trud-
nych ścieżkach z matematyką

p. K. Kłobucka-Olczyk 

Palcem po mapie...
Rozpoznaj  państwa po ich  konturach,  fla-

gi, główne religie świata, podaj tytuł mapy, 
uzupełnij jej legendę....na te i inne pytania 
odpowiadali uczniowie 2 kwietnia tego roku  
w ZSP w Kleszczowie podczas Międzysz-
kolnego Konkursu Geograficznego ,,Palcem 
po mapie”. Pytania nie były łatwe i wyma-
gały doskonałej znajomości map fizycznych, 
politycznych i tematycznych świata i Polski, 

umiejętności rozwiązywania zadań z wyko-
rzystaniem mapy. Naszą szkołę reprezento-
wali Karolina Szczepaniak, Maciej Górecki  
z klasy II A oraz Patryk Broniszewski z klasy  
III. Miło nam poinformować,  że w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych III miejsce zdobył 
Patryk Broniszewski. Brawo!

p. J. Woroniecka

15 marca odbyły się powiatowe eliminacje 
konkursu o puchar komendanta policji, który 
składał się z części teoretycznej oraz spraw-
nościowej. Naszą szkołę reprezentowały 4 
osoby: K. Janik, P. Witaszczyk, H. Rossa oraz  
R. Tyczyński. Nasza drużyna zajęła 4 miejsce 
na 8 drużyn.                                     Redakcja

Puchar Komendanta PolicjiPielgrzymka maturzystów

W dniu 12 marca 2019 r.  w Publicznej Szko-
le  Podstawowej nr 2 w Radomsku  odbyły się 
eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobie-
ga Pożarom”. Naszą szkołę reprezentowali:  
M. Nowak II A, M. Rybak II A oraz R. Ty-
czyński IV A. Turniej miał na celu populary-
zację wśród młodzieży znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśni-
czym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz 

historii i tradycji ruchu strażackiego. Turniej 
przebiegał dwuetapowo. W pierwszej części 
wzięli udział wszyscy uczestnicy, a polegał on 
na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru.
Do drugiej części - ustnej - zakwalifikowała się 
M. Rybak, która w końcowej klasyfikacji wy-
walczyła 2 miejsce, które pozwoliło na udział 
w eliminacjach powiatowych. 

28 marca w Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej  w Radomsku odbyły 
się eliminację powiatowe. Martyna podczas eli-
minacji powiatowych zajęła również 2 miejsce.

Redakcja

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

W sobotę - 9 marca br. uczniowie ZSE 
wzięli udział w Archidiecezjalnej Piel-
grzymce Maturzystów na Jasną Górę. 
Maturzyści udali się do Częstocho-
wy autokarem pod opieką katechetów.  
W Bazylice Jasnogórskiej uczestniczyli w uro-
czystej Mszy Świętej, której przewodniczył Ks. 

Arcybiskup W. Depo. Po zakończeniu Liturgii 
Eucharystycznej pielgrzymi udali się do Auli 
ojca Augustyna Kordeckiego na konferencję 
„Ujrzał i uwierzył” wygłoszoną przez ks. M. 
Krawczyka – dyrektora Szkoły Nowej Ewan-
gelizacji Św. Jana Chrzciciela w Częstochowie. 

p. E. Saj
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Gdy zakwitną kasztany...

12 2019

Wiosna …wiosna…wiosna
Nadeszła wiosna, a z nią nowe plany, nowe 

postanowienia i …  czas zakochania i miło-
ści…

Niektórzy uważają, że miłość to reakcja che-
miczna, wywołująca różne stany emocjonalne. 
Inni twierdzą, że to magiczna, niemal mistycz-
na siła,  przyciągająca do siebie ludzi. Skąd 
wiemy, że to właśnie miłość? Jak ją przeżywać, 
jak sprawić, by trwała?  

Każdy z nas rozumie miłość inaczej. Istnieje 
wiele rodzajów miłości: partnerska, matczy-
na, siostrzana... Najwięcej problemów i pytań 
związanych jest zazwyczaj z przeżywaniem 
miłości partnerskiej, romantycznej. Skąd wia-
domo, co właściwie wtedy odczuwamy? Na 
czym to skomplikowane uczucie polega?

Zjem cię
Filmy, książki serwują nam wizję miłości 

między dwojgiem ludzi jako pełnego pasji, 
namiętności związku. W rzeczywistości tak 
nie jest. W początkowej fazie - zakochaniu - 
faktycznie najważniejsza jest namiętność. Nie-
pohamowane pragnienie, by nieustannie być 
z drugą osobą, poznawać ją. Zakochanie jest 
fazą niezwykle intensywną. Wiele osób zatraca 
się w drugiej osobie. Jednak jej specyfiką jest 
to, że nie trwa  zbyt długo.

Porozmawiajmy
Następnie zauroczenie może przejść w głę-

bokie uczucie. Wzrasta poziom zaanga-
żowania zakochanych. Natomiast element 
intymności ma nieco mniejsze znaczenie. Ro-
dzi się wzajemny szacunek, zażyłość między 

partnerami. Wiele osób na tym etapie przeży-
wa wątpliwości, czy rzeczywiście związani są  
z tym „właściwym/ właściwą”, skoro przesta-
ją czuć dreszcze kiedy ukochany jest w pobli-
żu, albo serce nie bije już szybciej na odgłos 
kroków partnera. Tymczasem jest to proces 
naturalny. Jeżeli ludzie poznają się lepiej, rodzi 
się między nimi zażyłość. Zaczynają dostrze-
gać zalety partnera, ale także jego wady. Na 
tym etapie warto porozmawiać o wzajemnych 
oczekiwaniach, plusach i minusach relacji.

Kochać ze świadomością wad
Jeżeli my, podobnie jak partner chcemy pra-

cować nad związkiem, czujemy wspólną więź, 
doskonale się rozumiemy, możemy wejść  
w etap miłości dojrzałej. Ta miłość charak-
teryzuje się pewną stabilizacją uczuć. W tym 
momencie warto zadać sobie pytanie: czy ak-
ceptuję mojego partnera z jego wadami? Albo 
w przypadku, kiedy partner jest bałagania-
rzem, czy zaakceptujemy, że trzeba będzie cią-
gle przypominać mu o sprzątaniu mieszkania? 
Trzeba zrozumieć, że próba zmiany zacho-
wań, przyzwyczajeń ukochanej osoby może 
zakończyć się niepowodzeniem. Bardzo trud-
no zmienić osobę, która przez całe życie wy-
pracowała sobie pewne schematy zachowań. 
Jeżeli dojdziemy do wniosku, że akceptujemy 
swojego partnera i czujemy się akceptowani, 
możemy stwierdzić, z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa, że to, co odczuwamy, to prawdziwa 
miłość.

I żyli długo i szczęśliwie
Kolejna faza miłości, to etap, w którym za-

angażowanie obojga partnerów jest najsil-
niejsze. Istnieje potoczna opinia, że ludzie 
w wieloletnich związkach są ze sobą z przy-
zwyczajenia. Może być w tym stwierdzeniu 
ziarenko prawdy. Natomiast jeśli towarzyszy 
temu procesowi wzrost zaufania, zrozumienia, 
wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa, to 
może być to piękny, wspólnie spędzony czas.

Pamiętaj…
Gdy i Ty spotkasz swoją miłość, poczekaj, 

aż będziesz już gotowy/-a, aby ujawnić swoje 
uczucie. Ciesz się niepewnością, niedopowie-
dzeniami, tajemniczością. To czas, gdy do-
piero kiełkuje uczucie. Lepiej na siłę nic nie 
przyspieszać, tylko z zachwytem obserwować, 
jak niespodziewanie w Waszych sercach „coś” 
zaczyna wzrastać. Czasem pojawia się pokusa, 
by jakoś sprawdzić osobę, w której się podko-
chujesz. Robi się wtedy różne głupie rzeczy. 
Na przykład wysyła się anonimowe esemesy, 
zasypuje mailami, podpuszcza się znajomych, 
by przetestowali dziewczynę/chłopaka, czy 
rzeczywiście jest zakochana/-y. Wystrzegaj się 
takich zachowań, bo niechcący możesz sobie 
narobić niezłego bigosu i całkowicie stracić 
zaufanie osoby, którą obdarzasz uczuciem. 
Tak więc nie kombinuj, jak przetestować deli-
kwentkę czy delikwenta, ale postaw na szcze-
rość! Perypetie zakochanych, choć podobne 
do tych z komedii romantycznych, w życiu nie 
zawsze kończą się happy endem.

Pozdrawiam  
Pedagog szkolny 

p. M. Molińska

    Sport
Tak rywalizowali uczniowie ZSE podczas 

święta Wiosny. 

NASZE OSIĄGNIĘCIA
III miejsce w mistrzostwach powiatu z piłce 

nożnej dziewcząt. 
III miejsce w mistrzostwach powiatu w dru-

żynowych biegach przełajowych na dystansie 
1200 m chłopców. 

IV miejsce dziewcząt w biegach przełajo-
wych.

V miejsce drużyna dziewcząt oraz chłop-
ców w zawodach powiatowych w koszyków-
ce. 

Nauczyciele Wych. fiz.
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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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Sprawdź swoją wiedzę z historii
1. W którym roku  została uchwalona Konsty-

tucja 3 maja?
a) 1795r.
b) 1793r.
c) 1791r.

2. Jaką  zasadę dotyczącą  władzy ustanowiła 
Konstytucja 3 maja?
a) trójpodział
b) dyktatura
c) absolutyzm

3. Jaki organ przyjął ustawę rządową z 1791 r.?
a) Senat
b) Sejm Czteroletni
c) Król

4.Kto był ostatecznym redaktorem tekstu  
Konstytucji 3 maja byli:
a)  Hugo Kołłątaj
b) Stanisław Szczęsny Potocki
c) Ignacy Potocki

5. Co znosiła Konstytucja 3 maja?
a) jedność państwa
b) liberum veto
c) pańszczyznę

6) Gdzie uchwalono Konstytucję 3 maja?
a) w miejscowości Targowica
b) na Zamku Królewskim w Krakowie
c) na Zamku Królewskim w Warszawie

7) Imię i nazwisko marszałka sejmu lat 1788-
1792.
a) Adam Czartoryski
b) Józef   Poniatowski
c) Stanisław  Małachowski

8) Jak długo obowiazywała Ustawa Zasadni-
cza z 1791 r.
a)do roku 1815
b) jeden rok
c) do  1795 r.

J. Jeż, kl. II C

1. Rozprasza światło wokoło, można nim dobrze oświetlić całe pomieszczenie.
2. Wbudowana w zestaw tylnych soczewek korygujących, regulujemy nią ilość światła 

wpadającego.
3. Na nim umieszczamy aparat fotograficzny.
4. Służy do pomiaru natężenia światła.
5. Rodzaj obiektywu, w którym właściwa ogniskowa jest niezmienna.
6. Aparat posiadający lustro i wymienną optykę.
7. Może być naturalne lub sztuczne.
8. Nazwa fotografii, w której istotną rolę odgrywa detal.
9. Płaska nasadka na obiektyw aparatu.
10. Film zakładany do aparatu analogowego.
11. Światłoczuła w aparacie cyfrowym.

J. Jeż, kl. II C
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