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* Jesteś... Realistką
* Lubisz… Zwiedzać różne miejsca i je fotografować. Dzięki temu  

piękno zostaje ze mną na zawsze.
* Ulubiony zespół… Nie mam ulubionego, słucham muzyki w zależ-

ności od nastroju.
* Interesuje Cię… Fotografia. Jest to dla mnie forma sztuki, dzięki 

niej mogę wyrazić siebie, to także odskocznia od szarej rzeczywisto-
ści.

* Twoje największe osiągnięcie… Wydaje mi się, że przełamanie 
bariery nieśmiałości i wyrażenie własnego zdania.

* Ulubiona potrawa… Nie mam ulubionej, ale najbardziej do gustu 
przypadła mi kuchnia azjatycka .

* Świat nie mógłby istnieć bez… Dobrych ludzi.
* Ulubiony przedmiot… Przedmioty zawodowe oraz matematyka.
* Najsympatyczniejszy nauczyciel… Według mnie każdy nauczyciel 

stara się być jak najbardziej miłym i sympatycznym.
* Denerwuje Cię … Nietolerancja i zazdrość. Każdy człowiek jest 

wyjątkowy i powinien być oceniany za swoje czyny i charakter oraz 
dążyć do swoich celów, nie bojąc się opinii innych. 

* Jako dziecko chciałaś zostać… Psychologiem, chciałam pomagać 
w szczególności dzieciom w ich ciężkich chwilach, by mogły poczuć 
się lepiej.

* Ostatnio czytałaś… Lubię czytać o fotografii, ale ostatnio zacieka-
wiła mnie książka fantasy „W szponach mrozu” Richelle Mead.

* Wady i zalety pracy nauczyciela… Według mnie zaletą jest kontakt 
z młodzieżą, możliwość nauczenia ich czegoś nowego. Wadą  
natomiast odpowiedzialność za nich, borykanie się z tym, iż niektó-
rzy uczniowie nie chcą się uczyć, mimo wielkich starań nauczyciela.

* Największe marzenie to… Pracować w zawodzie fotograf, zrobić 
zdjęcia krajobrazów Japonii.

* Boisz się… Pająków i ciemności.
* Swoją przyszłość wiąże z… Fotografią.
* ZSE kojarzy mi się… Ze spełnianiem swoich marzeń, miłą atmos-

ferą oraz przyjaciółmi.
* Twój ulubiony film… Nie mam ulubionego, to jak z muzyką.  

W zależności od nastroju oglądam różne gatunki.
* Podróż twoich marzeń… Japonia, jest  pięknym krajem, bardzo 

malowniczym oraz fotogenicznym. Wietnam też jest moim  
marzeniem, chciałabym poznać moje korzenie.

* Dlaczego ZSE…  Dzięki tej szkole mogę się kształcić i rozwijać 
swoją pasję.

* Twoje motto życiowe to… „Nigdy nie rezygnuj z tego o czym nie 
możesz przestać myśleć nawet na jeden dzień”.

* Jesteś… Uczniem, chłopakiem z Ukrainy.
* Lubisz… Jeździć na rowerze.
* Ulubiony zespół muzyczny… Wubbaduck & MONXX – Sleeples 

Night. Najbardziej lubię muzykę elektroniczną.
* Interesuję Cię… Budowa komputerów.
* Twoje największe osiągnięcie… Zająłem 2 miejsce w biegu  

na 6 km.
* Ulubiona potrawa… Ziemniaki na patelni, a z zup to oczywiście 

tradycyjny barszcz ukraiński.
* Świat nie mógłby istnieć bez… Dobra i zła, ponieważ gdyby  

istniało samo dobro, na świecie byłoby nudno, a gdy zło – piekło.
* Ulubiony przedmiot nauczania… Matematyka i wychowanie 

fizyczne.
* Denerwuję Cię… Kiedy nie rozumiem wszystkiego w języku  

polskim.
* Jako dziecko chciałeś zostać… Policjantem, jak wszyscy.
* Czy nauka w polskiej szkole dużo różni się od nauki w szkole 

ukraińskiej? Nauczyciele lepiej tłumaczą, są bardziej wyrozumiali. 
W polskiej szkole istnieje możliwość poprawienia oceny i zgłoszenia 
np. – czego nie ma na Ukrainie.

* Jak zostałeś przyjęty przez rówieśników? Zostałem bardzo  
dobrze przyjęty, nawet się tego nie spodziewałem.

* Dlaczego ZSE… Moim zdaniem był to najlepszy wybór, ponieważ 
mogę tu rozwijać swoje pasje oraz zdobyć zawód.

* Skąd znasz tak dobrze język polski? Uczyłem się go przez ostatni 
rok w polskiej szkole na Ukrainie.

* Masz już nowych przyjaciół? Mam tylko przyjaciół w szkole.
* Ostatnio czytałeś… Ostatnio czytałem „Stalker”.
* Największe marzenie… Moje marzenie to otrzymanie dobrych 

ocen z przedmiotów zawodowych i wyjazd na staż do Francji.
* Twój ulubiony film… ,,Annabelle 3”, uwielbiam horrory.
* Twoje motto życiowe… „Życie jest jak wielka droga i ty nie wiesz 

co jest na końcu”.
* Dlaczego akurat Polska? Mam polskie korzenie i dlatego zdecydo-

wałem się tu zamieszkać.
* Jakie widzisz różnice kulturowe między Polską a Ukrainą?  
    Widzę różnicę kulturową między Polską a Ukrainą, ale tylko religijną. 

Myślę, że każdy obcokrajowiec odpowiedziałby tak samo jak ja.

K. Rojek, D. Skórka, kl. I Cg
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Echo samorządowe...

Dlaczego zdecydowałaś się kandydować 
na przewodniczącą Samorządu Uczniow-
skiego?

 - Zadecydował o tym fakt, że od szko-
ły podstawowej po szkołę średnią każdego 
roku byłam i jestem przewodniczącą klasy. 
Koleżanki namawiały mnie, żebym spróbo-
wała swoich sił także w Samorządzie Uczniow-
skim, więc stwierdziłam, że zaryzykuję  
i udało się. 

Jak sądzisz, jakie Twoje zdolności lub 
cechy charakteru spowodowały, że wygra-
łaś wybory w naszej szkole?

 - Myślę, że jestem komunikatywna, łatwo 
nawiązuję kontakty z rówieśnikami, a poza 
tym mam dużą praktykę w pracy samorzą-
dowej i to jest moim podstawowym atutem. 
Nie boję się wyzwań, rozwiązywania różnego 
rodzaju zadań i problemów. Myślę, że jestem 
właściwą osobą na właściwym miejscu.

 Jak postrzegasz rolę przewodniczącej  
Samorządu Uczniowskiego? 

- Myślę że przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego to bardzo ważna funkcja  
w społeczności szkolnej. Waga tego stano-
wiska wiążę się jednak z odpowiedzialnością, 
chęcią do działania i robieniem czegoś wię-
cej niż pozostali, a to nie jest proste. Jestem 

jednak dobrej myśli i sądzę że ze wszystkim 
sobię poradzę. Będę się starała być dobrym 
łącznikiem między uczniami, nauczycielami  
i „resztą świata”.

Twoje plany na przyszłość? Co zapropo-
nujesz nowego w szkole? Czy masz już ja-
kiś konkretny plan działania na następny 
rok szkolny?

 - Mam wiele pomysłów, wiele planów i ce-
lów, do których będę dążyć. Jeśli się spełnią, 
to myślę, że wszyscy to docenią. Na razie nie 
chcę zdradzić, jakie to plany. 

Jednak musisz uchylić nam nieco  
,,rąbka tajemnicy”.

 - Uważam, że szkoła to nie tylko nauka, 
ale także miejsce, w którym spędzamy dużą 
część naszego czasu. Chciałabym podjąć  
takie działania, które spowodują że wszyscy,  
a szczególnie uczniowie, będą czuli się tu jesz-
cze lepiej niż do tej pory. To bardzo trudne,  
bo poprzeczka postawiona jest wysoko. 

Czy bycie przewodniczącą to duży obo-
wiązek i obciążenie dla Ciebie? 

 - Nie czuję się przytłoczona obowiązkami, 
ponieważ mam do pomocy innych członków 
samorządu, którzy mam nadzieję będą wspie-
rać mnie  w każdym, nawet najmniejszym 
przedsięwzięciu. 

Co zmieniło się w Twoim życiu szkol-
nym, gdy zostałaś wybrana na to stanowi-
sko?

 - Jako przewodnicząca jestem tak samo 
traktowana przez uczniów i nauczycieli, jak 
wcześniej, gdy nią nie byłam. 

A teraz coś bardziej osobistego - Twoje 
zainteresowania.

 - Interesuję się muzyką z lat 80 i 90-tych.
Mam ogromną kolekcję winyli, jestem naj-
wierniejszą fanką Zbigniewa Wodeckiego. 
Poza muzyką jest też pływanie i ćwiczenia  
na siłowni.

Dziękuję za udzielenie wywiadu i życzę 
Ci sukcesów w pracy w samorządzie. 

Rozmawiała: M. Kubik, kl. I Ag
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Paulina na medal

Jesteś osobą znaną nie tylko w naszej 
szkole, ale dzięki swoim osiągnięciom 
sportowym również w całej Polsce. Może 
krótko opowiesz nam o sobie. Od kiedy 
trenujesz bieganie? 

- Trenuję od pięciu lat w ,,UKS Dziesiątka 

Radomsko’’.
Skąd wzięła się Twoja pasja?
- Moja miłość do biegania zaczęła się już  

w szkole podstawowej. Zawsze wiedziałam, 
że chcę uprawiać sport. Kiedy wygrałam moje 
pierwsze biegi przełajowe w 6 klasie pod-
stawówki, postanowiłam że to będzie moja 
przyszłość. Znalazłam w Radomsku klub  
i zaczęłam treningi. Okazało się wtedy, że to 
wymaga o wiele więcej pracy i wysiłku niż się 
spodziewałam. Ale nadal trenuję, bo jestem 
wytrwała i wiem, że mogę dużo osiągnąć.  
W klubie nie tylko nauczyłam się profe-
sjonalnie biegać, ale także potrafię jeździć 
na nartach, łyżwach, pływać, grać w tenisa  
i siatkówkę. 

Co uważasz za swój największy sukces 
sportowy?

- Mój największy sukces to każdy start  
w mistrzostwach Polski, ponieważ poka-
zuje to, że jestem w czołówce biegaczy. 

Moim największym sukcesem jest 11 miej-
sce w mistrzostwach Polski w biegach na 
2000m z przeszkodami. Cieszę się, że jestem  
w czołówce biegaczy w kraju i liczę się w każ-
dych zawodach.

Jak często trenujesz? 
- Trenuję codziennie. Chyba, że kończę póź-

no lekcje, to wtedy niestety muszę odpuścić 
jeden dzień. Jest to czas na regenerację.

Myślę Paulino, że jesteś przykładem, jak 
ciężką, regularną i sumienną pracą można 
osiągnąć sukces sportowy.

Rozmawiała: M. Klekowska, kl. II A

Wywiad z Pauliną Witaszczyk, uczennicą klasy IV D - utytułowaną lekkoatletką

Rozmowa z Michaliną Chrząszcz - nową przewodniczącą SU
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Sport moim życiem

Cześć. Mam na imię Szymon, jestem 
uczniem klasy II C. Chciałbym opowiedzieć 
Wam o mojej pasji, jaką jest sport. Na pew-
no zadajecie sobie pytanie, dlaczego to akurat 
sport, a nie na przykład zbieranie znaczków. 

Z opowieści rodziców wiem, że moje zain-
teresowanie zaczęło się w wieku czterech lat. 
Byłem bardzo energicznym dzieckiem, które 
zawsze musiało coś robić i nie mogło spo-
kojnie usiedzieć w jednym miejscu. W wieku 
siedmiu lat wujek zabrał mnie na trening piłki 
nożnej i od tej pory uprawiam tę dyscyplinę. 

W swoim krótkim życiu zmieniałem klub 
kilka razy, obecnie jestem zawodnikiem  
RKS-u Radomsko. Ale nie tylko piłka nożna 
jest obecna w moim życiu, uwielbiam również 
pływać, grać w siatkówkę, jeździć na rowerze 
oraz biegać. Ruch w moim życiu jest najważ-
niejszy.

 Od pierwszej klasy podstawówki uczest-

niczę w zawodach sportowych, reprezentu-
jąc szkołę. Staram się raz w tygodniu pływać  
i codziennie jeżdżę na rowerze. Oprócz spor-
tów tradycyjnych kocham jazdę na nartach  
i wspinaczki górskie, które dla osób pragną-
cych zdobywać nowe doświadczenia są super 
sprawą. Próbowałem też uprawiać jazdę kon-
ną i grać w piłkę ręczną, ale mi nie wyszło... 
Zaliczyłem dużo obozów sportowych w Pol-
sce i za granicą, na których można było po-
prawić swoją kondycję i poczucie pewności 
siebie. Biorę udział w różnych sportowych 
wydarzeniach jak np. Runmageddon. Przez 
trzy lata grałem również w tenisa stołowego,  
w którym mam osiągnięcia wojewódzkie.

Jestem osobą, która nie tylko sama uprawia 
sport, lecz biorę udział w rożnych wydarze-
niach jako kibic. Moją ulubioną drużyną jest 
PGE SKRA BEŁCHATÓW. W swoim życiu 
również byłem na eventach, takich jak:

Mistrzostwa Świata U-21, które odbywały 
się w Polsce, siatkarska liga mistrzów, mecze 
polskiej ekstraklasy, eventy z różnymi gwiaz-
dami sportu itp. Jestem również kolekcjone-
rem autografów i koszulek z podpisami sław 
sportu. Zostawałem również kilkakrotnie 
sportowcem roku szkoły. Takie osiągnięcia 
dopingują do jeszcze cięższej pracy. W życiu 
rozmawiałem z wieloma gwiazdami sportu  
i wiem, że ich rady są najważniejsze. W przy-
szłości chciałbym zostać trenerem lub dzien-
nikarzem sportowym i swoją pasję do sportu 
dzielić z innymi. Warto również wspomnieć, 
że niedawno zostałem ambasadorem i wo-
lontariuszem PGE SKRY BEŁCHATÓW. 
Dzięki temu lepiej poznam świat siatkówki. 
Zachęcam wszystkich do uprawiania sportu, 
który naprawdę pomaga w ciężkich chwilach 
naszego życia. 

Sz. Niebelski, kl. II C

***
Czasami wciąż o tobie myślę,
przy śniadaniu
lub popołudniowej kawie,
po obudzeniu
czy przed zaśnięciem,
pod prysznicem
i przy spadającej gwieździe.
Dobrze, przyznaję,
myślę o tobie stale.

***
Ciągle mam wrażenie, że wiem za dużo, 
a zarazem za mało,
widzę za wiele, 
a zarazem niewystarczająco, 

Kącik Poetycki
kocham za mocno
 i wciąż za słabo,
marzę marzenia zbyt wielkie
i wciąż jak na mnie za małe, 
mówię za dużo
i milczę za często, 
wciąż słucham,
ale słyszę za mało,
mówię, że żyję za mocno,
a trwam jedynie,
szukając równowagi pomiędzy
byciem za dużo
i byciem zbyt mało.

W Kąciku Poetyckim prezentujemy wiersze 
naszej koleżanki, Julii Gołębiowskiej z klasy  
II E, wkraczającej na scenę poezji. 

J. Guryl, K. Minuta, kl. I Cp
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Jeździectwo - moja pasja 
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Hej, nazywam się Ola i opowiem Wam            
o mojej pasji - jeździe konnej. Jeździectwo 
ostatnimi czasy stało się bardzo popularne,  
a grono osób zajmujących się tym sportem 
stale rośnie. Pierwszy bliższy kontakt z koniem 
miałam w wieku 8 lat. Wzięłam udział w paru 
jazdach, jednak uznałam, że to nie dla mnie. 
Mimo mojej decyzji nie przestałam podziwiać 
tych pięknych, dostojnych zwierząt, które 
wzbudzały u mnie respekt.

Latem 2015r. mój zapał do jeździectwa  
powrócił, więc zaczęłam uczęszczać na lekcje 
jazdy do prywatnej stadniny, gdzie poznałam 
konia, który wywrócił mój świat o 180 stop-
ni. To klacz o imieniu Shanti. Poczułam w niej 
swoją najlepszą przyjaciółkę, wręcz „pokrew-
ną duszę”. Konie to zwierzęta, którym jeżeli 
tylko damy odrobinę miłości oraz poświęcimy 
czas, odwdzięczą się ogromnym oddaniem  
i posłuszeństwem. Moja przygoda z Shanti 
ciągnęła się przez 1,5 roku. Niestety, kiedy na-
sze drogi miały się rozejść, wydarzyło się coś  
niesamowitego i moi rodzice wiedząc, jak 

bardzo zależy mi na tej ,,małej księżniczce” 
zaryzykowali i kupili mi konia! Ale co dalej? 
Przecież to nie jest piesek, którego wezmę do 
pokoju lub zamieszka na małym podwórku. Na 
jakiś czas pozostawiliśmy ją w stajni położonej 
niedaleko mojego domu. Jednak coraz częściej 
poruszany był temat wybudowania własnej 
stajni. I wreszcie spełniło się moje marzenie - 
Shanti trafiła na moje podwórko. Oczywiście, 
kto interesuje się końmi na pewno wie, że są 
to zwierzęta stadne, które nie mogą żyć w sa-
motności, więc trafił do nas też mały kucyk  
o imieniu Prima. Teraz mając konia ,, w domu” 
miałam dla niego więcej czasu i zaczęłam  
regularnie trenować, przygotowując się do  
zawodów.

  W pierwszym konkursie w skokach przez 
przeszkody zajęliśmy 20 miejce na 80 koni. 
Był to dla mnie rewelacyjny wynik, gdyż star-
towaliśmy z dużymi końmi, a Shanti to kuc 
mający zaledwie 145 cm w grzbiecie.

Wtedy padł pomysł, by kupić mi młodego 
konia, którego sama wyszkolę. Tak właśnie 

trafiła do mnie druga moja księżniczka o imie-
niu Tinezja - w skrócie Tina. ,, Dziewczynka” 
nie bała się człowieka, ale zupełnie nie rozu-
miała moich poleceń. Zaczęła się ciężka praca, 
która wkrótce przyniosła efekty.

W tym roku z Tiną wybrałam się po raz 
pierwszy na obchody święta jeźdźców zwa-
ne Hubertusem. Jak się okazało, Tinka była 
najmłodszym, a zarazem najodważniejszym 
koniem, który pokonał każdą przeszkodę. 
Zajęłyśmy pierwsze miejsce! Moja przygoda 
z końmi nadal trwa i zapewne szybko się nie 
skończy. Planuję pracować dalej i myślę nad 
założeniem własnej stadniny, gdzie będę mo-
gła przekazywać wiedzę oraz zapoznawać lu-
dzi z tymi cudownymi zwierzętami. 

A wy macie jakąś pasję? Czym zajmujecie 
się po lekcjach? Ja wracając ze szkoły idę do 
koni, odświeżam umysł i ładuję akumulatory 
na następny dzień. Każdemu mogę to polecić!

A. Bałut, kl. II A

Regionalna ciekawostka historyczna

Trybuna na torze wyścigów w Pławnie ( fot. A. Nowialis)

Mieszkańcy naszego regionu byli prekurso-
rami w Polsce w urządzaniu wyścigów kon-
nych i wystaw rolniczych.

W 1879r. znany hodowca koni i sportsmen, 
Marian Gruszecki, zorganizował w swoim 
majątku w Pławnie w pow. radomskowskim 
prywatny meeting wyścigowy, na który  
zaprosił znaczną ilość gości. Byli wśród nich: 
Sławomir Niemojewski z Włoszczowy, Jan  
i Wiktor Reszke, Leopold Kronenberg, Anto-
nii Nowosielski, i inni, którzy założyli stowa-
rzyszenie miłośników koni.

Pole na tor wyścigowy oddał do dyspozy-
cji M. Gruszecki na terenie swojego majątku 
w Pławnie i obejmował on 1 1/4 wiorsty. 

Wyścigi odbywały się zawsze w końcu lata. 
Wybudowano skromne trybuny, w stodole znaj-
dowała się stajnia, a przybyli goście na czas tego  

wydarzenia mieszkali w domu Gruszeckich 
 i u okolicznych mieszkańców.

p. E. Żakowska - nauczyciel historii



Ekonomik News 10/2018

6

Welcome England!
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W nocy z 6 na 7 października br. w końcu 
nadszedł długo wyczekiwany przez nas mo-
ment, czyli początek naszej angielskiej przygo-
dy. Około godziny 02:00, zaraz po pożegnaniu 
z bliskimi, wyruszyliśmy autokarem spod bu-
dynku szkoły prosto na lotnisko Chopina  
w Warszawie. Już podczas odprawy wszyscy 
byliśmy bardzo podekscytowani i ciekawi, co 
czeka na nas w Anglii. Większość z nas pierw-
szy raz leciała samolotem i bardzo przeżywa-
liśmy moment startu oraz lądowania. Widoki  
z okna samolotu były niesamowite i oczy-
wiście uwieczniliśmy je na zdjęciach. Dziel-
nie znieśliśmy lot, a następnie wyruszyliśmy  
w podróż z lotniska Heathrow w Londynie do 
naszego domua w Portsmouth.

Po przybyciu na miejsce, brytyjsko - wło-
skie małżeństwo, które przyjęło nas pod swój 

dach na te dwa tygodnie, bardzo serdecznie 
nas powitało. Byli to bardzo pozytywni ludzie 
i świetnie się dogadywaliśmy. Mieszkanie u ro-
dzin nie jest wcale takie straszne jak się wydaje. 
Uczymy się komunikatywności i doskonalimy 
swój język. Mieszkaliśmy w bardzo urokliwej 
okolicy z uliczkami pełnymi kolorowych do-
mów.

Pierwszy dzień w pracy był dla mnie bar-
dzo stresujący, ponieważ bałam się tego, że 
pracuję sama i będę miała trudności zwią-
zane z językiem angielskim. Podeszłam do 
tego bardzo emocjonalnie, ale jak się szybko 
okazało, zupełnie niepotrzebnie. Pracowałam  
w Training Vision, czyli firmie, która zajmu-
je się organizacją staży takich jak nasz. Fajnie 

było dowiedzieć się jak to wszystko wygląda 
„od środka”, począwszy od szukania nocle-
gów dla stażystów po organizowanie wycie-
czek. Ponadto zajmowałam się dokumentami 
takimi jak faktury czy potwierdzenia przelewu. 
Reszta moich kolegów pracowała między in-
nymi w szkole językowej, biurze rachunkowym  
i firmie zajmującej się organizacją wycieczek. 
Bardzo podobało mi się to, że wspieraliśmy się 
wzajemnie i bardzo zintegrowaliśmy się pod-
czas tego wyjazdu. W międzyczasie odbywali-
śmy wspólne wycieczki, na przykład do Isle of  
Wight, Southsea czy też do Londynu. Pomimo 
brzydkiej pogody i ciągłego deszczu staraliśmy 
się jak najbardziej korzystać z tego, że jeste-
śmy w Anglii. Bardzo pomocne było to, że  
z każdym, nawet najmniejszym problemem 
mogliśmy przyjść do pani M. Geniusz - Sta-
rostki oraz pani B. Kostrzewy, które były tam 
z nami i czuwały nad prawidłowym przebie-
giem stażu. Nasz pobyt w Portsmouth prze-
biegł bez  żadnych komplikacji. Czas mijał 
nam nieubłaganie. W dniu powrotu do Pol-
ski nasza koleżanka Jessica obchodziła swoje 
18 urodziny i z tej okazji państwo, u których 
mieszkaliśmy, przygotowali pyszny tort - nie-
spodziankę. Odśpiewaliśmy „sto lat” zarówno 
po polsku jak i po angielsku. Myślę, że to będą 
niezapomniane urodziny dla Jessiki. 

To były niezwykłe dwa tygodnie w moim 

życiu. Taki staż zagraniczny to możliwość 
sprawdzenia znajomości języka angielskiego. 
Otwiera nam drzwi do ewentualnej pracy za 
granicą w przyszłości. Nabyliśmy wiele no-
wych umiejętności. Wspominam ten czas miło 
i było to dla mnie niesamowite doświadczenie. 
Jeśli miałabym możliwość wyjechać na taki 
staż ponownie, to zrobiłabym to bez zastano-
wienia! 

M. Nowak, kl. III A
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Spotkanie z Orlojem
13 2019

We wrześniu 2019r. uczniowie „Ekono-
mika”uczestniczyli w wycieczce po Kotlinie 
Kłodzkiej oraz odwiedzili stolicę naszego po-
łudniowego sąsiada- Pragę.

  W pierwszym dniu wyjazdu zwiedziliśmy 
kopalnię złota – Sztolnię Gertruda (część 
muzealna) w Złotym Stoku. Mieliśmy moż-
liwość sprawdzenia jak w dawnych czasach 
wydobywało się ten szlachetny kruszec u nas  
w Polsce. Niewątpliwie dużą atrakcją było 
obejrzenie jedynego w naszym kraju pod-
ziemnego wodospadu w „Sztolni Czarnej”. 
Następnie przeszliśmy Podziemną Trasę   Tu-
rystyczną 1000- lecia Państwa Polskiego.  Wie-
czorem dotarliśmy do Dusznik-Zdroju, gdzie 
zaplanowany mieliśmy nocleg. Wszyscy byli w 
doskonałych humorach, tym bardziej, że zwie-
dzaniu sprzyjała wspaniała pogoda kończące-
go się lata, która w tym rejonie Polski maluje 
piękne krajobrazy .

    Drugi dzień wyjazdu, to zwiedzanie Pra-
gi, m.in. Zamku Praskiego, katedry św. Wita, 
bazyliki św. Jerzego czy Ogrodu Valdsztejna. 
Mieliśmy okazję  przejść przez Most Karola, 
Złotą Uliczką, gdzie zaintrygowały nas małe 
budowle przypominające domki krasnolud-
ków i podziwialiśmy piękne kamienice Stare-
go Miasta oraz unikatowy zegar z Orlojem. 
Ten zdumiewający mechanizm budzi się do 
życia o każdej pełnej godzinie, od ósmej rano 
do ósmej wieczorem. Oprócz idących w po-

chodzie apostołów na zegarze dostrzegamy 
jeszcze inne ruchome figury. Uosabiają one 
największe lęki dawnych mieszkańców Pragi. 
Z jednej strony widzimy symbol chciwości: 
Skąpca ważącego w ręku sakiewkę, obok stoi 
Próżność — człowiek podziwiający swe odbi-
cie w lustrze. Zarówno Skąpiec, jak i Próżność 
kiwają głowami w geście samozadowolenia. 
Po drugiej stronie zegara znajduje się szkielet 
symbolizujący Śmierć, który jedną kościstą 
ręką bije w dzwon, a drugą odwraca klepsy-
drę, symbol upływającego czasu. Po przejściu 
głównej ulicy tego pięknego miasta i zrobieniu 
pamiątkowych zakupów, wieczorem, zmęcze-
ni, ale zadowoleni wróciliśmy do Dusznik-
-Zdroju, gdzie czekała na nas obiadokolacja. 

    W trzecim dniu od rana zwiedzaliśmy 

Duszniki i Kudowę-Zdrój, oraz przeszli-
śmy Szlakiem Turystycznym przez  Szczeli-
niec  Wielki. Tamtejsze skały zrobiły na nas 
duże wrażenie, gdyż niektóre swoim kształ-
tem przypominały zwierzęta. Wieczorem  
uśmiechnięci, z bagażem nowych doświad-
czeń wróciliśmy do Radomska i już planujemy 
kolejną wyprawę.

Opiekę nad nami sprawowali nauczycie-
le: p. E. Żakowska, p. J. Kucharska, p. E. Saj,  
p. Z. Wróblewski, za co serdecznie dziękuje-
my.

A. Ślęzak, N. Gonera, J. Jeż, kl. III C

fo
t. 

M
. B

or
yc

ki
, k

l. 
IV

 E
, M

. B
ro

ni
ś, 

K
. S

za
ta

n,
 k

l. 
IV

 C



Ekonomik News 10/2018

8

W
it

a
j k

ot
ku

13 2019

kl
. I

 A
g 

w
yc

h.
 p

. J
. D

ob
ra

no
w

sk
a

kl
. I

 A
p 

w
yc

h.
 p

. M
. Ł

uk
as

ze
w

sk
a

kl
. I

 B
g 

w
yc

h.
 p

. M
. P

aw
ło

w
sk

a
kl

. I
 B

p 
w

yc
h.

 p
. B

. M
ar

cz
yk



Ekonomik News 10/2018

9

13 2019

kl
. I

 C
g 

w
yc

h.
 p

. A
. K

ul
ig

ow
sk

a
kl

. I
 C

p 
w

yc
h.

 p
. M

. J
ur

ek

kl
. I

 D
g 

w
yc

h.
 p

. M
. A

m
ro

zi
k

kl
. I

 D
p 

w
yc

h.
 p

. B
. R

os
so

ch
ac

ka
-K

az
io

r



Ekonomik News 10/2018

10

Europejski Dzień Języków Obcych
13 2019

Czy wiesz, że…
- Na świecie jest dziś między 6000 a 7000 ję-

zyków; używa ich 7 miliardów ludzi, zamiesz-
kałych na terenie 189 państw.

-W samej Europie funkcjonuje około 225 
rodzimych języków, co stanowi mniej więcej 
3% liczby wszystkich języków świata.

-Najwięcej ze wszystkich języków świata 
funkcjonuje na terenie Azji i Afryki.

- Co najmniej połowa światowej populacji 
jest dwu- lub wielojęzyczna.

- W codziennym życiu Europejczycy coraz 
częściej mają do czynienia z językami obcymi. 
Istnieje zatem potrzeba wzbudzenia wśród 
obywateli Europy większego zainteresowania 
językami.

-Języki pozostają ze sobą w nieustającej inte-
rakcji, wpływając na siebie wzajemnie na wie-
le sposobów: język angielski czerpał niegdyś 
liczne zapożyczenia wyrazów i sformułowania  
z innych języków, dzisiaj zaś języki europejskie 

zapożyczają wiele słów z języka angielskiego.
-Wielojęzyczność niesie liczne korzyści: 

ułatwia uczenie się kolejnych języków, wpły-
wa pozytywnie na proces myślenia i sprzyja 
kontaktom z innymi ludźmi i kulturami.

Zespół Szkół Ekonomicznych świętował  
Europejski Dzień Języków dnia 27 września 
b.r. Młodzież naszej szkoły wzięła udział  
w różnych konkursach, których celem było 
wyłonienie uczniów najlepiej władających ję-
zykiem angielskim oraz niemieckim. Ucznio-
wie uczestniczyli w konkursach leksykalnych  
z tych dwóch języków.  Konkurs z wiedzy  
o krajach frankofońskich wyłonił uczniów 
posiadających największą wiedzę na temat 
Francji, a udział uczniów w dyktandzie  
z języka angielskiego pokazał, że uczniowie 
chętnie uczą się języków oraz chcą pogłębiać 
swoją wiedzę w tym zakresie. Wszystkie kon-
kursy odbyły się na drugim pietrze,  gdzie de-
koracje stanowiły plakaty prezentujące kraje 
europejskie, przygotowane przez uczniów 
ZSE.  

Znajomość języków obcych daje moż-
liwość wykorzystania ich w przyszłości 
podczas podróży po świecie, studiowania 
różnych kierunków oraz pracy w każdym 

miejscu świata, gdzie kontakty z obcokrajowca-
mi są wpisane w życie codzienne, pracę i naukę. 
Dzięki nim uczniowie będą mogli stanąć obok 
wielu znanych ludzi, którzy również posługu-
ją się wieloma językami, np.: Natalie Portman 
zna angielski, japoński, niemiecki, hiszpański 
oraz hebrajski; Shakira zna angielski, hisz-
pański, włoski, portugalski i arabski; HUGH 
LAURIE (dr House) posługuje się angielskim, 
francuskim, niemieckim oraz hiszpańskim, itp.  
O innych ciekawostkach dotyczących nauki 
języków obcych można przeczytać na stronie 
www.edl.ecml.at, gdzie również znajdują się 
konkursy językowe, w których można wziąć 
udział.

Jedna z uczennic klasy I tak podsumowała 
PDJO: „Języki obce to ważna część życia każ-
dego człowieka, bez której trudno funkcjo-
nować we współczesnym świecie i na pewno 
będziemy starać się poszerzać wiedzę w tym 
zakresie. Chcemy również pogłębiać poziom 
swojej wiedzy w zakresie języków obcych, bio-
rąc udział w konkursach i wydarzeniach takich 
jak Europejski Dzień Języków”

p. A. Bilczewska
 - nauczyciel j. angielskiego

Ciekawostka Językowa - najdłuższe słowa świata
BULGARIAN

neprotivokonstitutsionstvuvatelstvuvayte 
(40 liter) - coś przeciwko konstytucji
DANISH

Speciallægepraksisplanlægningsstabiliserin-
gsperiode 

(52 liter) - okres, w którym lekarze specjaliści 
planujący praktykę są stabilizowani.

DUTCH
kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswer-
kzaamheden 

(48 liter) przygotowania do parady karnawało-
wej dla dzieci

ENGLISH

pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoco-
niosis (45 liter) - choroba płuc

SWEDISH
nordvästersjökustartilleriflygspaningssi-

mulatoranläggningsmaterielunderhåll 
– suppföljningssystemdiskussionsinläg-
gsförberedelsearbeten

(131 liter) - rozpoznawcza artyleria morza pół-
nocno-zachodniego symulator lotu wyposa-
żenie obiektu konserwacja urządzeń

,,...zamiast kwiatka”
W tym roku z okazji Święta Edukacji Narodowej w naszej szkole 

została przygotowana przez uczniów z klasy IV A audycja. Miała 
ona charakter humorystyczny i została nadana przez radiowęzeł 
szkolny 16 października. Z przyjemnością wysłuchaliśmy ciekawego 
montażu słowno-muzycznego dedykowanego naszym pedagogom  
i pracownikom szkoły. Tak jak co roku zamiast kwiatów dla 

nauczycieli została przeprowadzona zbiórka „…zamiast kwiatka”. 
Akcja polegała na przeznaczeniu pieniędzy na rzecz potrzebujących 
z Radomska i okolic. W tym roku zdecydowaliśmy się pomóc chorej 
koleżance Oli Droś. Przekazaliśmy zebrane środki w wysokości 3424,30 
zł na jej leczenie.

P. Piechorowska, kl. I Cp
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Wycieczki integracyjne klas pierwszych
2019

W dniu 30 października uczniowie klasy I Bp 
z paniami M. Molińską, I. Piotrowską i B. Mar-
czyk udali się autokarem na klasową wycieczkę 
do Częstochowy. W programie wyjazdu było: 
zwiedzanie Muzeum Produkcji Zapałek, pro-
jekcja filmu pt. „ Joker” w Galerii Jurajskiej,  
a na zakończenie posiłek w McDonald’s. Pod-
czas zwiedzania muzeum dowiedzieliśmy się 
ciekawych rzeczy na temat produkcji zapałek 
i poznaliśmy niezwykłą historię tego miejsca, 
które istnieje od 1882r. do dziś. Ciekawym 
elementem zwiedzania muzeum była projek-
cja filmu. Produkcja trwała 3 minuty i została 
nakręcona w okolicznościach pożaru w 1913 r. 
Pokazywała nam momenty, w których strażacy 
próbowali ugasić rozprzestrzeniający się ogień 
i odbudowę fabryki po tym wydarzeniu. Jest 

ona jednym z pierwszych trzech filmów kine-
matografii polskiej, który posiada we własnych 
zasobach i udostępnia go zwiedzającym mu-
zeum. Po ciekawym zwiedzaniu udaliśmy się  
do Galerii Jurajskiej. W Cinema City obejrzeli-
śmy film, który wielu z nas skłonił do refleksji. 

Dla jednych był on bardzo poruszający, inni 
zaś odebrali go jako zwykły film psycholo-
giczny o chorym człowieku. Recenzje były 
bardzo zróżnicowane. Każdy jednak znalazł  
w nim coś interesującego i ciekawego. 

D. Dawid, J. Miler, kl. I Bp

Uczniowie klas pierwszych, jak co roku, pró-
bują się bliżej poznać nie tylko w szkole, ale 
również na wycieczkach. Dlatego we wrześniu 
pierwszaki organizują wypady integracyjne, na 
których luźna atmosfera sprzyja kontaktom 
koleżeńskim i zawiązywaniu pierwszych przy-
jaźni. W tym roku padło na Wapienniki – pa-
intball.

Nasz pierwszy wyjazd był bardzo przyjem-
ny. Gdy dojechaliśmy na miejsce, organiza-
torzy imprezy  podzielili nas na dwie grupy, 
a później na cztery mniejsze drużyny. Kiedy 

dotarliśmy na pole gry, zostały nam przedsta-
wione zasady i regulamin. Później zaczęła się 
zabawa! Wszystkie drużyny grały między sobą 
5 minutowe mecze. Podczas przerw opraco-
wywaliśmy naszą strategię. Na zakończenie 
naszego wyjazdu odbyło się ognisko, jedli-
śmy kiełbaski i piliśmy ciepłą herbatę w mi-
łej atmosferze, rozmawiając na temat naszych 
zainteresowań. Miło spędzony czas zagwaran-
tował nam lepsze poznanie siebie, co ułatwiło 
nam przełamanie pierwszych lodów.

P. Piechorowska, kl. I Cp

Klasa I Cg integrowała się na wycieczce  
we Wrocławiu. Głównym punktem wyjazdu 
było Afrykarium, które jest największą atrakcją 
wrocławskiego ogrodu zoologicznego. 

To unikatowe na światową skalę oceanarium 
prezentują wyłącznie gatunki zwierząt 
pochodzących z Czarnego Lądu. W specjalnym 
budynku oraz w jego otoczeniu stworzono 
niemal domowe dla zwierząt warunki,  

od oceanicznych głębi, po dziką dżunglę. 
Zamieszkują je dziesiątki niesamowitych 
stworzeń, takich jak żółwie, egzotyczne ryby, 
hipopotamy, płaszczki, rekiny, pingwiny czy 
krokodyle. Równie bogata jest afrykańska flora 
w tamtejszym ogrodzie botanicznym.

J. Jurczyk, kl. I Cg



Ekonomik News 10/2018

12

13 2019

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Lokalnie znaczy globalnie

Młodzi ludzie wyrazili po raz kolejny sprze-
ciw wobec bierności polityków w obliczu ka-
tastrofy klimatycznej. W piątek, 20 września 
2019 roku, w Radomsku po raz drugi odbył 
się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, w któ-
rym uczestniczyli również uczniowie naszej 
szkoły. Wyszli na ulice miasta, by obudzić nie 
tylko polityków, ale i ludzi wokół. Na skwe-
rze przy ul. Sierakowskiego pojawiło się kilka-
dziesiąt osób, młodych wspierali także dorośli. 
Młodzież strajkowała, wołając: „Ekologia”, 
„Środowisko ponad wszystko”. Na przynie-
sionych przez uczestników strajku transparen-

tach widniały hasła: „Nie mamy planety B”, 
„Najpierw natura, potem matura”, „Zejdź na 
ziemię”. 

Kryzys klimatyczny to temat unikany i ba-
gatelizowany przez większość społeczeństwa 
oraz polityków w wielu krajach świata. Ludzie 
nie przejmują się foliową reklamówką rzuconą 
na ziemię, ale każdy narzeka na brudny Bałtyk, 
nikt nie widzi problemu w tym, że nasza go-
spodarka jest oparta w 90% na węglu, ale każ-
dy narzeka na smog. Młodzi wyszli na ulicę,  
by zwrócić uwagę na ten problem i jeśli cho-
ciaż jedna osoba jutro zmieni odrobinę swój 

styl życia, to warto protestować. A jeśli my-
ślisz, że jedna osoba nie zmieni nic, to się 
bardzo myślisz. Wszystko zaczyna się od jed-
nostki, a wielkie zmiany to nic innego jak suma 
czynów.

Masz rację, główne zanieczyszczenia emitu-
ją wielkie firmy przemysłowe, ale usprawiedli-
wianie swojej ignorancji słowami „ale przecież 
inni robią gorsze rzeczy” przed sądem by nie 
przeszło. Obudźmy się! Obudźmy innych! 
Czas na zmiany!

J. Gołębiowska, kl. II E

W ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości zaprasza do udziału  
w programie ,,Otwarta firma". Możliwość 
udziału w nim mają zarówno uczniowie jak  
i nauczyciele. W tym roku program trwa od 
18-24 listopada. Nasza placówka zdobyła już 
cztery statuetki zwycięzcy z rzędu. Realizacja 
tego projektu polega na spotkaniach młodzieży  
z przedstawicielami lokalnego biznesu, 
instytucji i urzędów. Podczas spotkań 
podejmowane są tematy związane  

z prowadzeniem własnej działalności takie 
jak: finanse, marketing firmy, etyczny biznes, 
pracownik i pracodawca, konsument. Działania 
te mają na celu przybliżenie młodzieży 
zagadnień związanych z prowadzeniem 
własnej działalności gospodarczej. 

J. Molasy, kl. III C

Dnia 30 listopada klasa II D udała się wraz 
z p. E. Żakowską do Powiatowego Urzędu 
Pracy w Radomsku. Uczniowie uczestniczyli  
w prelekcji, którą poprowadziła p. A. 
Łuszczyn, kierownik Referatu i Rejestracji 
Świadczeń w PUP. Młodzież dowiedziała się 
między innymi jak zarejestrować się w urzędzie 
pracy, jakie dokumenty należy dostarczyć,  
w jaki sposób przebiega proces poszukiwania 
pracy dla bezrobotnych. Uczniowie byli 
szczególnie zainteresowani rekrutacją na 
staże po ukończeniu szkoły oraz sposobem 
pozyskiwania funduszy na założenie własnej 

firmy. Całości dopełniła warta uwagi 
prezentacja multimedialna poświęcona 

Lekcja w Powiatowym Urzędzie Pracy

omawianym zagadnieniom. 
M. Drożdż, kl. II D
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Kwesta - ratujemy zabytki

Świętujemy Niepodległość
13 2019

 Tegoroczna kwesta na rzecz ratowania  
radomszczańskich nekropolii została zorga-
nizowana już po raz 8. przez Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami. Współorganizato-
rem zbiórki pieniędzy było ZSE. Uczniowie 
przygotowali projekty identyfikatorów oraz  
naklejek przyklejanych darczyńcom. Ucznio-
wie naszej szkoły wraz z nauczycielami  
czynnie zaangażowali się w kwestę. Z ramienia 
tego Towarzystwa jego członkini, p. A. Kuli-
gowska, koordynowała kwestę w naszej szkole. 
Łącznie zaangażowało się w nią 15 osób, które 
później były odpowiedzialne także za liczenie 
pieniędzy. Liczenie odbyło się w poniedziałek 
i trwało 3 godziny. W trakcie kwesty zebrano 
16 491,87zł, 11 euro, kilka lip i innych jed-
nostek monetarnych. Pieniądze były zbierane  
na Starym i Nowym Cmentarzu, natomiast 
groby, które Towarzystwo pragnie odnowić, 
znajdują się na Cmentarzu Starym - najstar-

szym chrześcijańskim cmentarzu radomsz-
czańskim. Łącznie w kweście uczestniczyło 
50 kwestorów. Byli wśród nich są posłowie, 
Prezydent Radomska, Przewodniczący Rady 

Miasta, Starosta Powiatu Radomszczańskiego, 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Dyrektor 
MDK.

M. Nowak, kl. III A

Stało się już tradycją, że w Zespole 
Szkół Ekonomicznych z okazji Święta 
Niepodległości odbywa się konkurs 
"Patriotyczne Śpiewanie". W tym roku 
tematem wiodącym były pieśni związane 
z II wojną światową z racji 80-tej rocznicy 
tego wydarzenia. Komisja konkursowa 

oceniała zaangażowanie klas, scenografię  
i wartość artystyczną wykonywanego utworu. 
Ponadto uczniowie z klasy I Ag przygotowali 
okolicznościową gazetkę związaną z tematyką 
niepodległościową.

K. Konieczna, kl. I Ag

Mamy sukces w konkursie numizmatycznym

W październiku 2019 roku odbył 
się organizowany przez Towarzystwo 

Numizmatyczne w Radomsku konkurs 
"Grosik", mający na celu popularyzację 
wiedzy numizmatycznej i historycznej wśród 
młodzieży. Naszą szkołę reprezentowało  
4 uczniów, z pośród których Karolina 
Konieczna z klasy I Ag zajęła pierwsze miejsce.

Serdecznie gratulujemy.

W. Sztandera, kl. I Ag
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Sukces w zasięgu ręki - sposoby efektywnego uczenia się
13 2019

Jak się uczyć, by wiele się nauczyć?
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to się dzieje, 

ze najlepsi uczniowie potrafią z łatwością przy-
swoić wiedzę? Nie tylko uczą się szybko, ale 
też są w stanie zachować ją na długo w swojej 
pamięci i robić z niej użytek. W ich metodach 
nie ma nic magicznego, ale wielu z nich stosuje 
sposoby, które sprzyjają nauce i przyswajaniu 
wiedzy. Ty też możesz z nich skorzystać, aby 
poprawić swoją efektywność nauki. Poznaj  
kilka sprawdzonych sposobów, które pomogą 
Ci uczyć się szybciej i być lepszym uczniem.

Właściwa pora
Między 13 a 15 gwałtownie spada koncen-

tracja, dlatego nie odrabiaj lekcji zaraz po  
powrocie ze szkoły. Co 30-45 minut rób prze-
rwy (lepiej kilka krótkich niż jedną dłuższą) – 
napij się czegoś, posłuchaj muzyki.

Skoncentruj się na tym, czego masz się  
nauczyć. Nie poddawaj się presji wielozada-
niowości. Wielozadaniowość niszczy zdolność 
koncentracji. Skup się na jednej rzeczy. Zrób ją 
dobrze, a następnie weź się za kolejne zadania.

Określ swoje DLACZEGO
Trudno jest się uczyć, jeśli nie jesteś pewien, 

czego chcesz się nauczyć i po co. Określ cel 
swojej nauki. Jeśli masz określone DLACZE-
GO, masz większą motywację, aby się uczyć. 
Łatwiej też utrzymasz koncentrację i zwalczysz 
pojawiające się rozpraszacze uwagi.

Zrozumienie                                                                                                                      
Nie ucz się bezmyślnie na pamięć. Musisz  
wiedzieć o co chodzi w tym co zapamiętu-
jesz... Po przeczytaniu np. definicji lub notatki 
przetłumacz sobie to, co było tam napisane  
własnymi słowami!

Skojarzenia                                                                                                       
Najtrudniejszy materiał możesz łatwiej przy-

swoić dzięki kojarzeniu wiadomości z obra-
zami np. z fizyki – pojęcie „ciepłe powietrze 
jest lżejsze niż zimne” należy powiązać z balo-
nem, który napompowany takim powietrzem 
leci w górę. Ucząc się, staraj się kojarzyć nową 
wiedzę z wiadomościami już przyswojonymi. 
Szukaj śmiesznych skojarzeń. Ułatwia to zapa-
miętywanie.

Technika zapamiętania
Wykorzystuj wszystkie możliwe „kanały”  

( wzrok, słuch, dotyk ).
• ucząc się używaj słuchu, wzroku i ręki – 

uważnie czytaj, głośno powtarzaj, pisz albo 
rysuj.

• ucząc się, wybieraj ważne informacje, rób 
notatki, podkreślaj najważniejsze fragmenty  
na kolorowo.

 Znajdź swoją własną technikę zapamię-
tywania. Jeśli:

• najszybciej zapamiętujesz to, co słyszysz - 
słuchaj uważnie na lekcjach lub czytaj notatki 
na głos

• najszybciej uczysz się czytając - najważniej-
sze informacje pisz kolorowymi długopisami, 
czytaj notatki, załóż specjalny zeszyt z najważ-
niejszymi notatkami.

• znajdź własną metodę. Możesz na przy-
kład układać rymowanki lub piosenki z tego, 
czego masz się nauczyć.

• ucz się ze zrozumieniem. Najlepiej powta-
rzaj przeczytany materiał własnymi słowami.

• najłatwiej zapamiętujemy początek i ko-
niec jakiegoś materiału, najtrudniej środek.

Światło
Jest ważnym elementem. Musisz uważać, 

żeby nie było za słabe, to może popsuć ci 
oczy. Najlepsze jest światło naturalne, bo przy 
nim czujesz się dobrze i pracujesz efektyw-

nie. Jeśli jesteś praworęczny ustaw biurko tak, 
by okno mieć po lewej stronie. Pracując przy 
komputerze zadbaj, by światło nie odbijało się 
od monitora i cię nie raziło.  

Dobrze, gdy biurko jest duże, wtedy wszyst-
kie kartki i książki masz pod ręką i nie musisz 
biegać za nimi po pokoju. 

Może nie lubisz siedzieć przy biurku? Jeśli 
tak jest, to znaczy, że ten ważny mebel został 
źle dobrany. Wysokość biurka i krzesła powin-
na zapewniać komfort pracy. Zwróć uwagą 
na to, czy się nie garbisz. Wybierając krzesło  
do nauki pamiętaj, że zbyt twarde siedzenie 
jest niewygodne, a zbyt miękkie -usypia! 

Zawsze planowo
Zapisuj w kalendarzu wszystkie terminy kla-

sówek, referatów, egzaminów itp. Warto także 
zaznaczać terminy dyskotek, urodzin, koncer-
tów itp. aby uniknąć zbitki: wieczorem impre-
za, a następnego dnia klasówka. Bardzo ważne 
jest planowanie nauki: jakie mam jutro lekcje? 
Co mam zadane z tych przedmiotów? Co jesz-
cze mam na jutro przygotować?

Zgrana paczka
Jeśli w klasie psują się stosunki, pogarszają 

się także wyniki w nauce. W takich sytuacjach 
najlepiej byłoby wydobyć na światło dzienne 
powód konfliktu i szybko się z nim uporać. 
Wśród przyjaciół łatwiej się uczyć, a energię 
lepiej zużyć na pracę niż na spory.

 Prace domowe
Na początek łatwe zadania, potem trud-

niejsze ćwiczenia, na koniec zostawiamy 
najprostsze prace. Dobrze jest powtarzać  
w domu materiał z lekcji jak najszybciej po ich 
zakończeniu – warto odrabiać wszystkie lekcje 
tego samego dnia, którego były one w szkole  
(aż 80 % zapominamy podczas pierwszych 24 
godzin). W miarę możliwości należy powta-
rzać kolejno po sobie przedmioty jak najmniej 
podobne do siebie, zadania pisemne zaś odra-
biać na przemian z ustnymi.

Uff... dużo tego. Cieszę się, że doczytałeś  
do tego miejsca. Zastosuj te dobre rady  
w swoim miejscu nauki, a zobaczysz, że było 
warto. Każda podróż zaczyna się od jednego 
kroku. Pierwszym krokiem było zapoznanie 
się ze sposobami nauki. Reszta podróży zależy 
od ciebie...

Pedagog szkolny
p. M. Molińska
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 Historia jednej fotografii
Cześć, jestem jedną z uczennic naszej szko-

ły i codziennie, jak każdy z Was, spaceruję  
korytarzami naszego kochanego „Ekonomi-
ka”, przemieszczając się z pracowni do pra-
cowni chcąc zaczerpnąć „chaust wiedzy”.

Mogę się przyznać, że nie bardzo zwra-
cam uwagę na dekoracje scienne, ale ostatnio 
przykuła mój wzrok stara fotografia wisząca  
na pierwszym piętrze tuż przy automacie ze 
słodyczami. Oto ona:

Pod zdjęciemwidnieje napis ,,TRZYKLA-
SOWA KOEDUKACYJNA SZKOŁA 
HANDLOWA POLSKIEJ MACIERZY 
SZKOLNEJ”

To zainteresowało mnie na tyle, że sięgnę-
łam do historii powstania naszej szkoły.

 Czy wiedzieliście, że jest ona najstarszą 
szkołą średnią w mieście? Czy zastanawialiście 
się kiedyś jak powstała? 

W marcu 1924 roku na wniosek delegata 

Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego w Polsce, wizytatora 
Byszewskiego, miejscowe władze podjęły 
działania zmierzające do znalezienia lokalu, 
w którym miała znajdować się szkoła. Dzięki 
pomocy Prezesa Koła Macierzy Szkolnej już  
we wrześniu 1924 roku młodzież mogła uczęsz-
czać do nowo otwartej placówki edukacyjnej,  
która przyjęła nazwę Trzyklasowa Koedukacyj-
na Szkoła Handlowa Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Radomsku. 

Szkoła przez cztery pierwsze lata nie mia-
ła własnego lokalu. Od roku szkolnego 
1928-1929 przydzielono jej budynek przy 
ul. Reymonta 26. Rozwój placówki eduka-
cyjnej, głównie w działalności naukowej  
i kulturalno-oświatowej, przypadł na okres 
1924-1939. Szkoła wykształciła w tym czasie 
ok. 280 uczniów, z których prawie wszyscy 
otrzymali pracę w placówkach handlowych  
i administracyjnych na terenie miasta i powiatu 
radomszczańskiego.

P. Ryszka, kl. II A

„K.W.”
[fragment nowego opowiadania W. Felicjańskiej]

Krew strumieniem płynęła z rany pod 
żebrami. Cały świat wirował dookoła Sekhme. 
Ledwo trzymał się na nogach, czasem kolana 
uginały się pod jego ciężarem, osuwał się  
na ziemię, a potem podpierał się o kamienny 
mur i dalej parł do przodu. 

Cyra powoli przekraczała granicę miasta, 
a jej biały cień majaczył pomiędzy ciemnymi 
sylwetkami drzew. Dzieliło ich od siebie 
zaledwie kilka metrów. Sekhme uniósł ramię, 
sięgając po jedną z dwóch ostatnich strzał 
zawieszonych w kołczanie na plecach. Zacisnął 
szczękę. Z trudem wzniósł łuk i drżącą z bólu 
oraz bezsilności dłonią naciągnął cięciwę. 
Słyszał swój zwolniony oddech, szum krwi 
dudniącej w uszach, hipnotyzujący śpiew Cyry, 
za którym wiodła dziesiątki zapadniętych  
w sen dzieci – nieświadomych, że dalej czeka 
je tylko śmierć. 

Puścił strzałę. Przecięła powietrze z głośnym 
świstem jak jasna, burzowa błyskawica. 
Wydawało mu się, że czas zwolnił. Płynął  
w rytm kołyszących się na wietrze koron 
drzew, które szumem przygrywały zgubnej 
pieśni Cyry. Gdy wtem ją urwała i słowa 
przestały płynąć, czas popędził jak szalony. 
Strzała śmignęła tuż obok policzka kobiety, 
a potem jej spojrzenie wybuchło jasnym, 

gniewnym pożarem. Wystarczyło jedno 
mrugnięcie, aby pokonała dzielące ich metry  
i stanęła naprzeciw niego z wzniesionym 
ponad głowę metalowym mieczem. 

Sekhme raptownie odsunął się, a ostrze 
opadło z obrzydliwym chrzęstem na jego bark. 
Zawył boleśnie, lecz ani drgnął. Ból płonął 
w nim jak żywy ogień, rozdzierając kości  
i mięśnie na strzępy. Ostatkiem sił wyciągnął 
drugą rękę, przebijając pierś Cyry ostatnią 
strzałą. 

Kobieta charknęła zaskoczona. 
— Ty obrzydliwy, przeklęty potworze! — 

wysyczała wściekłe i jej ciało osunęło się na 
ramię mężczyzny, wykrztusiła z siebie ohydną 
czerwonoczarną maź. — Jeszcze… się… 
policzymy… — wychrypiała słabo, zanim jej 
głowa opadła. 

Sekhme rozejrzał się dookoła. Wszystkie 
dzieci niemal natychmiast odzyskały 
świadomość i przerażone kręciły się po ulicy. 
Krzyk, płacz, jęki rozdzierały powietrze 
na wskroś. Sekhme jedynie uśmiechnął się  
na ten widok, a potem poruszył bezgłośnie 
ustami i opuścił Ziemię, zostawiając ten chaos 
śmiertelnym ludziom, którzy przebudzili się  
w najbliższych domach.

~*~
— Co z demonem? — Sifa dopadł 

szpitalnego łóżka, na którym leżał 
sponiewierany Sekhme.

Skrzywił się nieznacznie i sięgnął dłonią do 
aparatury, aby zwiększyć dawkę morfiny.

— Nie żyje — odparł krótko.
— Co z dziećmi? — wpatrywał się w niebo 

z wyraźną nadzieją w oczach czerwonych od 
łez.

Ręce drżały, gdy zaciskał palce na ramie 
łóżka.

— Z ostatniego ataku Cyry ocalone, ale te  
z poprzednich... — urwał i odwrócił wzrok od 
Sify.

Ukradkiem sięgnął dłonią za poduszkę, 
spod której wyciągnął chusteczkę z inicjałami 
K.W. Mężczyzna otworzył szerzej oczy  
i niepewnie wyciągnął po nią rękę, lecz  
w połowie zatrzymał ją. 

— Weź — powiedział Sekhme, widząc 
wahanie przyjaciela i wcisnął mu znalezisko  
w dłoń.

Przez dłuższą chwilę wpatrywał się 
w wyszyte literki, po czym wstał i bez 
słowa opuścił salę. Usłyszał głośny szloch 
dochodzący zza ściany.
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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

1. Owoce dębu.
2. Występuje po deszczu.
3. Ptak, który odlatuje jesienią do ciepłych krajów.
4. Pora roku.
5. Potrzebna nam, gdy pada deszcz.
6. Czerwone korale wiszące na drzewie.
7. Jesienią mienią się różnymi kolorami na drzewach.
8. Owoc ukryty w kolczastej skorupce.
9. Cel wycieczek jesiennych do lasu.
10. Nikt nie wie dokąd tupta w nocy.
11. Miesiąc rozpoczynający kalendarzową jesień.                                      J. Jeż, kl. III C

1.Po  raz pierwszy Sejm Walny zebrał się  
w roku:

   a) 1951  b) 1493
   c) 1505  d) 1374
2. Ustawowa liczba posłów w polskim 

parlamencie to:
 a) 100  b) 460
 c) 150  d) 520
3. Czynne prawo wyborcze to inaczej:
 a) prawo do oddania głosu na kandydata
 b) prawo do zagłosowania za kogoś
 c) prawo do samodzielnego oddania głosu
 d) prawo do kandydowania
4. Wybory do sejmu i senatu odbywają się co:
 a) 4 lata b) 5 lat
 c) 6 lat  d) 7 lat
5. Nadzór nad działalnością sądów 

powszechnych i sądów wojskowych 
sprawuje:

 a) Sąd Administracyjny
 b) Sąd Najwyższy
 c) Trybunał Konstytucyjny
 d) nikt nie sprawuję nad nim władzy
6. Obowiązująca obecnie  Konstytucja RP 

została uchwalona w:
 a)  1971 r.      b)  1972 r.
 c)  1973 r.       d) 1997 r.
7. Która zasada nie należy do zasad 

demokratycznych wyborów:
 a) równość      b) tajność
 c) przyjacielskość    d) bezpośredniość 
8.W hierarchii aktów prawnych w 

Rzeczpospolitej Polskiej najważniejsza jest :
 a) uchwała      b) ustawa
 c) konstytucja      d) zarządzenie

P. Barańska, kl. II A
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