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Redakcja odpowiada na listy.
Nadesłane materiały mogą być wykorzystane
na łamach gazetki. Redakcja nie odpowiada
za otrzymane materiały ze względu na brak
możliwości ich przechowywania. Możliwy
odbiór przesłanych treści i fotografii po wcześniejszym umówieniu się.
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji
i skrótów materiałów.

SŁOWO WSTĘPNE

Drodzy uczniowie
Z radością przekazujemy Wam kolejny numer szkolnej gazetki – tym razem w zupełnie nowej odsłonie.
Wprawdzie zmieniliśmy nazwę i szatę graficzną, jednak jak zwykle odnajdziecie w niej te tematy, które
Was najbardziej interesują. „Szkolne Echa” opowiedzą
Wam o tym, co dzieje się w szkole. Jestem przekonana, że teraz, gdy lekcje odbywają się zdalnie, a dostęp
do szkolnej społeczności jest ograniczony, tym chętniej
sięgniecie po nowy numer naszej gazetki. Zależy nam
na tym, byście dzięki artykułom zawartym w gazetce
mieli poczucie, że znów jesteście w szkole, spacerujecie po szkolnych korytarzach i witacie się z przyjaciółmi. Przecież Wszyscy – zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele mimo dzielących nas odległości i niemożności bezpośredniego kontaktu jesteśmy jedną
drużyną. Dlatego tęsknimy za prawdziwą obecnością,
której teraz tak bardzo wszystkim brakuje. Czytajcie
i komentujcie, a wkrótce na pewno spotkamy się znów
w szkole, – życzę tego wszystkim z całego serca.
Małgorzata Pańczyk
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Biblioteka szkolna
w nowej odsłonie i z nową misją...

...Biblioteka będzie inspirować i stwarzać możliwości rozwoju młodych ludzi!
Zapraszamy do naszej biblioteki szkolnej po przeprowadzce.
Znajdujemy się w odnowionym,
kolorowym wnętrzu – na parterze, w sali nr 10. Do powierzchni bibliotecznej należy także
część holu, który został przygotowany jako czytelnia. Znajduje
się w nim regał Bookcrossingu,
służący do wymiany książek i kącik
Pani Izabela Radek-Beczak
ekologiczny, w którym prezentujemy
BIBLIOTEKARKA
różne działania związane z ochroną
środowiska. Zmieniona aranżacja, nowe meble, obrazy, kwiaty uczyniły z przestrzeni bibliotecznej miejsce
przyjemne i funkcjonalne .
Dokonane zmiany ułatwiły przemodelowanie profilu
biblioteki i wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodzieży. Zależy nam, by w swoich zbiorach gromadzić nie
tylko książki, ale także inne materiały służące zarówno
nauce jak i rozrywce. Wykorzystując dostępne możliwości zamierzamy realizować nową bibliotekę jako
centrum kultury, rozrywki i rekreacji.
Aktualnie stwarzamy możliwość popracowania w ciszy,
poczytania, skorzystania z czasopism i zasobów inter-

netu. Można także porozmawiać, napić się herbaty lub
pozostać parę chwil dłużej, by odpocząć.  
Podejmujemy się także nowych, innowacyjnych działań i zachęcamy uczniów do różnych aktywności.
Włączamy się w działania na rzecz ochrony środowiska, stąd inicjatywa „Ekobiblioteki”.
Organizujemy konkursy, spotkania z autorami i innymi
ciekawymi ludźmi. Przekazujemy informacje o aktualnych wydarzeniach na stronie internetowej szkoły, Facebooku i Instagramie.
Chcemy popularyzować nasze zbiory i usługi w najbliższym środowisku, przystępujemy do współpracy
z Radą Osiedla „Podleśna”.
Zależy nam, by biblioteka jako centrum kulturalne, łączyła tradycyjne i nowoczesne zadania oraz była jednym z najbardziej przyjaznych miejsc w szkole.
Mamy nadzieję, że nowa oferta i wnętrze bardziej przyciągnie czytelników, zachęci do odwiedzania biblioteki
i będzie atrakcyjną wizytówką naszej szkoły.
Gwarantujemy życzliwą i przyjazna atmosferę :)
Zapraszamy
Izabela Radek-Beczak
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„Ekobiblioteka”

– kształtowanie postawy proekologicznej
Wychodząc naprzeciw potrzebie realizowania, wśród
młodzieży, przyjaznych naturze postaw – rozszerzyliśmy zakres działań. Zainicjowaliśmy przedsięwzięcie
o nazwie „Ekobiblioteka”. W ramach działań przygotowany jest „kącik ekologiczny”, w którym zbieramy nakrętki, zużyte baterie, makulaturę i plastikowe butelki.
Dzięki wsparciu Rady Rodziców udało na się zakupić
– zgniatarkę do butelek.

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie akcji informacyjnej związanej z Dniem Bez Opakowań Foliowych
(23 stycznia). Artykuły i plakaty znalazły się na stronie
internetowej szkoły i w mediach społecznościowych.
W udostępnionych materiałach jest zakładka do książki
zawierająca wskazówki, jak zredukować nadmiar plastikowych opakowań. Zachęcamy do jej wydrukowania
i do śledzenia naszych ekologicznych poczynań.
Izabela Radek-Beczak
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PSYCHOLOG RADZI...

Pandemia – Trudny czas dla młodzieży.
Jak zadbać o swoje samopoczucie?
dojść lub dojechać do szkoły trzeBycie nastolatkiem jest trudne, a w czasach
ba było wstać nawet kilka godzin
światowej pandemii koronawirusa jest jeszwcześniej. Teraz, ucząc się
cze trudniejsze. Wraz z zamknięciem szkół
w domu, masz więcej czasu
i odwołaniem wszystkich wydarzeń młona sen i odpoczynek. Skorzydzież jest zmuszona zrezygnować z wielu
staj z tego!
ważnych aspektów codziennego życia, tj. 4. Podziel sobie problemy na
dwie kategorie. Pierwsza z nich
spotkania ze znajomymi, wyjścia do kina,
to taka, na którą masz wpływ, a druuprawiania sportu, zajęć dodatkowych.
Aktualna sytuacja jest szczególnym wyzwaniem dla
młodych osób, którym często towarzyszą negatywne
uczucia tj. niepokój, lęk, smutek, rozczarowanie. Pamiętajcie - nie jesteście z tym sami.
Poniżej przedstawiam Wam kilka rad, jak zadbać
o swoje samopoczucie w tym trudnym czasie:

5.

Jeśli decyzja o zamknięciu szkół i alarmujące nagłówki
w mediach wywołują u Ciebie niepokój, wiedz, że nie
tylko Ty tak to odczuwasz. Jest to prawidłowa reakcja
organizmu w takiej sytuacji.
1. Zaakceptuj emocje, jakie się pojawiają. Niepokój, lęk, smutek, rozczarowanie są to uczucia,
które nam często towarzyszyły wcześniej. Każda 6.
emocja jest nam potrzebna, abyśmy mogli lepiej
reagować w różnorodnych sytuacjach. Emocje negatywne (lęk, strach) często ostrzegają nas przed
zagrożeniem i pomagają nam podejmować działania, aby siebie chronić.
2. Jeżeli szukasz informacji o aktualnej sytuacji- szukaj w wiarygodnych źródłach (WHO, UNICEF) Jeżeli się boisz o swoje zdrowie – nie bój się o tym
rozmawiać. Sama rozmowa z kimś bliskim i zaufanym może mieć duże znaczenie w radzeniu sobie 7.
z trudnymi emocjami. Często rozmowa jest jak
plaster na ranę.
3. Poszukaj pozytywnych stron aktualnej sytuacji.
Czy zdarzało się Tobie narzekać, że chciałbyś
się zająć czymś nowym, np. gry nauki na instrumencie, ćwiczeniem jogi, czytaniem książek. Te- 8.
raz, kiedy masz więcej czasu wolnego – możesz
zacząć! Kolejny plus- więcej czasu na sen. Aby
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Pani Magdalena Gniadek
PSYCHOLOG

ga na którą nie masz wpływu (np.
kolejne obostrzenia). Poprzez taki
podział nie będziesz się obarczał za to, na co nie
masz wpływu, ale możesz się zastanowić, jak sobie poradzić z problemami, na które masz wpływ
(np. jak wykorzystasz czas, kiedy nie możesz spotkać się ze znajomymi)
Znajdź nowe sposoby na kontakty ze znajomymi.
Ograniczenia związane z wychodzeniem z domu
powodują, że czujemy się samotni. Wielość i różnorodność aplikacji do komunikacji zachęca do
skorzystania z nowych form kontaktu. A może
chciałbyś doświadczyć tego, jak Twoi rodzice,
dziadkowie się komunikowali i zaczniesz pisać listy? Kreatywność nie zna granic…
Zrób sobie plan dnia. Często zdarza się, że siedzenie w domu powoduje „zlewanie się” dnia
i wieczorem tak naprawdę dochodzimy do wniosku, że nic się ciekawego nie wydarzyło. Plan dnia
to może zmienić. Wieczorem wypisz sobie, co
chciałbyś robić kolejnego dnia i zapisz sobie mniej
więcej, ile czasu Ci to zajmie. Jak spojrzysz na tą
listę pod koniec następnego dnia, to dostrzeżesz,
ile fajnych rzeczy udało Ci się zrobić, a dzień, który masz za sobą, nie był taki „byle jaki”
Bądź w bliższej relacji. W wielu domach rodzice
wykonują pracę zdalną, a więc więcej czasu są
w domu. Spędź więcej czasu z rodziną – wypijcie
razem herbatę, pograjcie w planszówkę, obejrzyjcie razem film, a zobaczycie jak wasze relacje się
zmienią na korzyść.
Nie rezygnuj z wyjścia z domu. Mimo obostrzeń
zadbaj o to, abyś jak najczęściej przebywał na
świeżym powietrzu. Wystarczy, że pójdziesz wy-

nieść śmieci, kupić pieczywo do piekarni, zrobić
drobne zakupy czy wyjdziesz z psem na spacer.
Wyjście z domu i zaczerpnięcie świeżego powietrza na pewno będzie korzystne dla Twojego
zdrowia.
9. Nie siedź zbyt dużo czas przed ekranem. Wiele
badań donosi, że spędzanie wielu godzin przed
monitorem niekorzystnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne. Jak skończysz lekcje onlinezrób sobie przerwę od ekranu – wypij herbatę,
posłuchaj muzyki, poćwicz.
10. Bądź otwarty na innych. Czas pandemii to czas,
kiedy wielu z nas potrzebuje porozmawiać, pobyć
blisko. Nie rezygnujmy z tego. Czasem wypicie
wspólnie herbaty lub krótkiej rozmowy może kogoś uszczęśliwić.

Myślę, że kilka powyższych rad pozwoli Wam lepiej
zorganizować sobie ten trudny czas. Jeżeli chcecie więcej ciekawych informacji- zapraszam Was do
dołączenia, do zamkniętej grupy na Facebooku dla
uczniów, rodziców i nauczycieli. Staram się tam systematycznie zamieszczać ciekawe posty.
Magdalena Gniadek

Jeżeli czujecie potrzebę rozmowy/
kontaktu ze mną zapraszam do
kontaktu przez dziennik elektroniczny lub na Messenger: Magdalena Gniadek.
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ZAPRASZAM
htt ps: //w ww.fac ebo ok. com /gr oups/247003283124343.
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Harcerstwo

Nasze pasje

Harcerstwo jest organizacją, która działa na całym świecie
oraz jest podzielona na bardzo dużo teoretycznie oddzielnych organizacji.

W Polsce możemy wyróżnić 2 najpopularniejsze organizacje, są to:
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego
ZHR – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ZHR – jest organizacją patriotyczną. Drużyny te chodzą na obchody, itp.
ZHP raczej nie jest organizacją patriotyczną. Drużynom tym także zdarza się chodzić na obchody, ale raczej rzadziej od ZHR.
Jest oczywiście wiele więcej organizacji, np.:
DHiH – Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy
POH – Polska Organizacja Harcerska
POS – Polska Organizacja Skautowa
FDC – Federacja Drużyn im. Cichociemnych
W tych organizacjach mamy podział jeszcze na hufce.
Dalej są szczepy, a na samym końcu drużyny harcerskie oraz gromady zuchowe. Mamy jeszcze podziały
w drużynach na zastępy, a w zuchach na szóstki. Są to
po prostu mniejsze grupy, a to pomaga, np. wtedy gdy
są zbiórki drużyny i mamy do wykonania jakieś zadanie. Wówczas jest łatwiej je wykonać w grupach kilkuosobowych. Wtedy przeważnie robimy je w zastępach.
Jeżeli chodzi o to, co się robi na takich zbiórkach, to
naprawdę zależy to od tematu zbiórki i pomysłowości
drużynowego/prowadzącego. Czasem na zbiórkach
poznaje się historie harcerstwa czy też swojej drużyny.
Czasem po prostu gra się w gry planszowe, przedstawia sceny. Tego, co się będzie działo na danej zbiórce
nie zawsze można przewidzieć.
Dlatego najlepiej na zbiórki ubrać si wygodnie. Oczywiście są zbiórki, na które trzeba się ubrać w mundur
harcerski gdyż są to spotkania na których następuje,
np. przekazanie drużyny i inne różne tego typu rzeczy.
Mundur harcerki różni się wyglądem od tego dla chłopców i dziewczyn. Jedno się jednak nie różni – chłopcy
zakładają spodnie/krótkie spodenki z getrami i wywijkami (w zależności od pory roku) i koszue mundurową.
Dziewczyny ubierają spódnice z getram i wywijkami
i koszulę mundurową.

Tak mniej więcej wygląda koszula damska w ZHP, koszula męska wygląda
praktycznie tak samo tylko tyle, że jest zielona

Mundur ZHP przedstawiony na rysunku to zarówno damski jak i męski.

Czuwaj!
Zuzanna Gamańska
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Ekipa ZSEH TV
Pomysł na szkolną telewizję powstał spontanicz- tylko osobiście, ale również rozwijamy swoje umiejętnie na lekcji języka polskiego w marcu 2019 roku. ności w zakresie naszych kierunków.
Z pełną parą zaczęliśmy działać już w maju 2019 roku, Codziennie sami szukamy tematów do programów,
podczas nagrywania “Wirtualnych dni otwartych” oraz czasami nauczyciele podpowiadają nam, jak je znafilmiku „Poznajcie naszą paczkę”. Do naszej grupy na- leźć. Przy publikowaniu filmików pomaga nam Pan
leży: Zuza, Agata, Maciej, Mikołaj, Karolina oraz Niko- Piotr Mikołajczyk, który zarazem jest opiekunem
dem a razem stanowimy Ekipę ZSEH TV. Na co dzień szkolnej telewizji. Wspierają nas nauczyciele, którzy
zbieramy informację o tym, co dzieje się w szkole. In- uczestniczą w wywiadach, współpracuje z nami rówteresujemy się także wydarzeniami z naszego miasta nież dyrekcja, która udostępnia nam sprzęt oraz sale.
Olsztyna. Chcemy opowiadać Wam o tematach ważnych i ciekawych dla Was, oczywiście z przymruże- Dziękujemy nauczycielom oraz dyrekcji za pomoc. Poniem oka i kapką humoru. Robimy to z własnej chęci zdrawiamy czytelników .
i powołania, dzięki takiej przygodzie rozwijamy się nie
Ekipa ZSEH TV
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Nasi Dziennikarze

Siemka, tu kilka słów o nas i o działalności szkolnej TV.
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Rynek pracy a pandemia
Pandemia wymusiła spore zmiany zarówno w życiu osobistym każdego z nas jak
i na rynku pracy. Koronawirus wiele branż
bardzo osłabił, inne- zdecydowanie mniej liczne- wzmocnił.
Do pierwszej grupy zaliczyć możemy branżę
turystyczną i transport.
Z drugiej strony pandemia
bardzo rozwinęła branżę logistyczną i informatyczną. Eksperci są zgodni,
Pani Katarzyna Bartkowska
DORADCA ZAWODOWY
że w wyniku pandemii w całej
gospodarce rozwijać się będą cyfryzacja,
automatyzacja i robotyzacja. Głównym pytaniem, jakie zapewne pojawia się wśród
maturzystów jest pytanie czy w dobie pandemii koronowirusa kontynuować naukę
na uczelni wyższej a jeśli tak, to jaki kierunek zapewni dobrze płatną pracę.

DORADCA ZAWODOWY RADZI...

Przed dokonaniem wyboru dalszej ścieżki kształcenia,
dobrym pomysłem jest sprawdzenie, na które zawody
jest zapotrzebowanie na rynku pracy, a które są w tak
zwanej nadwyżce. Raport z takimi informacjami, każdego roku jest przygotowywany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a koordynowany przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. „Barometr
zawodów” – tak nazywa się ten raport, opiera się na
opinii ekspertów – pracowników: powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym
rynku pracy, którzy spotykają się i wspólnie analizują
sytuację w poszczególnych zawodach w danym powiecie. Pod uwagę brane są tylko te zawody, które
występują na lokalnym rynku pracy. Raport na 2020
rok został przygotowany w roku 2019, a więc jeszcze
przed pandemią. Jednak można z niego wywnioskować, że zawodem nadwyżkowym w całym kraju jest

ekonomista. Braki kadrowe natomiast występują wśród
fryzjerów, magazynierów, programistów, specjalistów
w branży budowlanej. Pełen raport zarówno dla Polski
jak i dla poszczególnych województw znajdziecie na
stronie www.barometrzawodow.pl .
Warto zaznaczyć, że pandemia w znaczny sposób
wpłynęła na rozwój przemysłu 4.0. Czym jest przemysł 4.0? To określenie tak zwanej czwartej rewolucji
przemysłowej oznaczającej zmiany społeczne, technologiczne i przemysłowe wywołane cyfrową transformacją przemysłu. Prościej mówiąc, to częściowe
zastępowanie pracy człowieka pracą urządzeń. Dzięki pracy maszyn można wytworzyć więcej produktów
w określonym czasie. Proces ten generuje potrzebę
zatrudniania specjalistów automatyków, mechatroników, programistów, specjalistów IT. Niezaprzeczalnym faktem jest jednak, że urządzenia nie będą
w stanie zastąpić całkowicie pracy człowieka, który
będzie potrzebny by je zaprojektować, zaprogramować czy naprawić. Sztuczna inteligencja nie zastąpi
także pracy psychologa, animatora czasu wolnego
czy grafika- a więc zawodów wymagających kreatywności czy empatii.
Przy planowaniu ścieżki własnej kariery zawodowej
warto wziąć jednak pod uwagę nie tylko tendencje
rynku pracy ale także własne zainteresowania i predyspozycje zawodowe. Nawet najlepiej płatna praca
wykonywana pod przymusem nie będzie dawała satysfakcji. Wszak już Konfucjusz powiedział „Rób to, co
kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować.
Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby na indywidualne konsultacje, w trakcie których będziemy mogli porozmawiać o Waszej ścieżce kariery, o zdolnościach i zainteresowaniach- tak, by każdy z Was mógł
lepiej poznać siebie i świadomie zaplanować swoją
przyszłość zawodową.

– 10 –

Z pozdrowieniami
Katarzyna Bartkowska
Doradca zawodowy

Nie samym WF-em człowiek żyje!
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Jak sama nazwa wskazuje należą do rodziny dusicieli.
W naturze, boa można spotkać w Ameryce Środkowej
i Południowej. Polują na małe ssaki, ptaki, gady i płazy.
Dorastają do 3-4 metrów, ale w terrarium rzadko kiedy
przekraczają 2,5. Samica jest zawsze dłuższa i masywniejsza od samca. Według różnych źródeł, boa
żyją 25-30 lat. Moja najstarsza samica ma dopiero 11.
Występuje wiele odmian barwnych, więc jest w czym
wybierać. Jedyną przeszkodą jest zasobność portfela.
Ceny niektórych osobników dochodzą do 10 tysięcy
euro! Boa raczej nie wykazują agresji. Nie sprawiają
kłopotów, jeżeli chodzi o żywienie. Przyjmują każdy
rodzaj pokarmu czy to żywy, czy mrożony. Ja preferuję karmienie mrożonkami. Jest to bezpieczniejsze,
ponieważ żywy szczur czy królik może pokaleczyć
węża. Młode węże karmię raz w tygodniu, a te większe, raz na dwa – trzy tygodnie. Oczywiście wielkość
podawanego pokarmu musi być dobrana do wielkości
węża. Nie rozdrabniają one pokarmu, tylko połykają
w całości. Dzięki ruchomym szczękom mogą połknąć
bardzo dużą zdobycz. Ostrymi zębami chwytają swoją
ofiarę i oplatają się wokół niej. Przy każdym wydechu
zaciskają splot i trzymają tak długo aż serce ofiary się
zatrzyma (tak to się dzieje w naturze). Żeby zacząć
przygodę z wężami trzeba najpierw dużo poczytać
i dowiedzieć się na ten temat, a w kolejnych krokach
stworzyć im odpowiednie warunki, czyli kupić lub zbudować terrarium, gdzie będzie środowisko zbliżone do
naturalnego. Po tych wszystkich zabiegach możemy
zacząć szukać młodego osobnika. Terrarium powinno
rosnąć razem z wężem. Młode osobniki można trzymać w pojemnikach wielkości pudełka po butach, ale
dla dorosłego węża potrzebne jest już terrarium średnio o wymiarach 120x80x80. Z mojego doświadczenia

wiem, że nie musi być takie wysokie, ponieważ wąż
im większy tym mniejszą ma ochotę na wspinaczkę.
Polecam wszystkim te gady, ale jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z wężami, to na początek może zacząć
od węży zbożowych lub pytonów królewskich. Są one
dużo mniejsze od boa i nie mają takich wymagań. Zapomniałem jeszcze dodać, że przy kupnie boa, sprzedawca powinien dać Wam zaświadczenie o urodzeniu
węża w niewoli, ponieważ boa podlegają w obrocie
międzynarodowym przepisom Konwencji Waszyngtońskiej CITES – II. To tylko kilka podstawowych informacji. Jeżeli ktoś też podziela moje zainteresowania,
to zawsze możemy sobie na ten temat porozmawiać.
Wymienimy się spostrzeżeniami i wiadomościami. Pozdrawiam serdecznie.
Ps. Może kiedyś moje węże odwiedzą naszą szkołę.
Maciej Humeniuk

Nasze pasje

Witajcie! W tym krótkim artykule chciałbym się podzielić z Wami moim hobby, czyli gadami, a szczególnie wężami. Obecnie hoduję 4 boa dusiciele (boa constrictor).
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Koszykówka

Ciekawostki

Koszykówka jest sportem zespołowym. Ko- są to wtedy tzw. kroki. Jak się zatrzymamy z piłką,
musimy ją już wtedy komuś podać bądź rzucić do koszykarze mają zadanie:
• zdobyć jak najwięcej koszy podczas gry,
• tak potoczyć rozgrywkę, aby uniemożliwić dostanie
się piłki w ręce przeciwnej drużyny,
• jeżeli przeciwna drużyna ma piłkę, mają ją odebrać
bez faulowania.
Koszykówka ma oczywiście swoje reguły i zasady,
jak w każdym innym sporcie. Najważniejszą regułą
jest to, iż podczas gry na boisku jedna drużyna może
składać się z 5 zawodników. Drużynę może tworzyć
większa ilość osób, tzw. rezerwowych. Mecz koszykówki składa się z czterech 10 minutowych kwart
z ewentualnymi dogrywkami. Rozgrywkę zaczyna
się od wybicia piłki przez 2 zawodników (1 z jednej,
2 z drugiej) ze środka boiska. W koszykówce dozwolone jest tylko kozłowanie, nie wolno chodzić z piłką,

sza, jeżeli jest to możliwe. Kroki podczas gry możemy
wykonać tylko w czasie rzutu do kosza, wykonuje się
dwutakt, lecz możemy go wykonać tylko i wyłącznie
z rozbiegu lub po zrobieniu kozła. Gdy zrobimy to bez
wykonania kozła są to po prostu kroki.

Najistotniejszą i najważniejszą rzeczą w grze jest piłka. Są 3 wielkości piłki do koszykówki: 5, 6 i 7.
• 5 jest oczywiście najmniejsza. Tą piłką gra się przeważnie w klasach 4 i 5 podstawówki,
• 6 jest już większa, ale dalej jest jednak mała. Tą piłką
gra się już w klasie 6 i 7 podstawówki,
• 7 jest już największa. Gra się nią już w klasie 8, szkole średniej i wyżej. Tą piłką gra się również na profesjonalnych meczach MBA.
Zuzanna Gamańska

5

Przykładowe zdjęcia
piłek do koszykówki.

7
6
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Miłość

Poeci ZSEH

Miłość to najbardziej skomplikowana emocja na świecie. Każdy chyba zna jej formy, co
nie oznacza, że każdy jej doznał...

ty, nie zawsze jej doznajemy. W szczególności w dzisiejszym świecie, kiedy kariera i dążenie do celów jest
najważniejsze. No cóż, być może taka jest cena postępu. Praca, kariera, pokazanie siebie. Czy to źle? To
zależy, jeśli ktoś jest szczęśliwy, to niczego nie można
mu zabronić, tylko życzyć powodzenia. Jednak ja nie
jestem takim człowiekiem. Osobiście, chciałbym mieć
córeczkę, takie małe „oczko w głowie” tatusia, dla którego zrobi wszystko (oczywiście to nie znaczy że może
jak za parę lat urodzi mi się syn będę zły). Tylko jedyne,
co się zmieni to to, że będę modlić się o to, żeby nie
był jak Ojciec, aby przysłowie, „niedaleko pada jabłko od jabłoni” po prostu się nie spełniło. A dlaczego?
Może kiedy indziej o tym opowiem. Teraz mam pytanie
do Ciebie. Wiesz, co łączy to wszystko ze sobą? To
wszystko może się skończyć. Osoba, którą się kocha
może umrzeć i wtedy pojawia się inny rodzaj miłości,
który chcę opisać. Dla mnie jest on najważniejszy. Miłość do przeszłości. To uczucie nas kształtuje, pokazuje obecną drogę i nas samych, naszą historię. W tej miłości może wszystko się znaleźć: Dawne (może głupie)
żarty, z których śmialiście się z kimś bliskim, kogo już
nie ma, wspólnie spędzony czas i wiele chwil, które już
nie wrócą Pamiętajcie o “tej miłości”.
Kyern Curie
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Miłość ma cienkie granice, a wręcz zahacza o: szaleństwo, nienawiść, radość i smutek. Nie ma chyba
drugiego takiego uczucia. Ale też możemy odczuwać
to do różnych rzeczy. Na początku jest chyba najmniej
skomplikowana. Myślę o miłości do przyjaciela, nieważne czy to jest skierowane do człowieka, czy do
zwykłego pupila typu pies, kot. Ta miłość dla mnie jest
najczystsza, co nie oznacza, że bezproblemowa. Niestety, wszystko ma swoje minusy, nawet odmiany tego
dziwnego uczucia. Miłość jest chyba jednym z najbardziej kruchych rodzajów, bo czasem wystarczy jeden
błąd i wszystko może runąć jak domek z kart. Innym
rodzajem miłości jest ta, którą porównałbym do oceanu: burzliwa, nieobliczalna, czasem ryzykowna, która
może nawet prowadzić do szaleństwa. Pewnie Ty drogi czytający wiesz, co mam na myśli. Związki dwóch
partnerów są różne, nie można ich do końca dokładnie
opisać, bo każdy związek na czym innym polega. Jednych łączą wspólne pasje, inni opierają swoje relacje
na długotrwałej znajomości. Czasem jest to miłość
nieodwzajemniona, a czasem płonąca tak mocno, “że
można od tego oślepnąć”. Każdy z nas powinien sam
ją sobie “zdefiniować”, myśleć o niej, rozwijać czasem
tą myśl. Innym rodzajem jest miłość rodzicielska. Najbardziej potrzebna na początku naszego życia. Nieste-
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Muzyka

Nikt nie spodziewał się, jaki będzie rok 2020, ile się w nim wydarzy i do czego
będziemy zmuszeni się przyzwyczaić. Sytuacja ta zmieniła branżę muzyczną,
brak koncertów i festiwali oznaczał kłopoty, jednakże prędko zaczęto organizować wydarzenia live nawet z samych domów artystów. W międzyczasie mieli
więcej czasu na pracę nad swoimi utworami, przez co w tym roku mogliśmy
odkryć artystów, na których wcześniej nie zwrócilibyśmy uwagi. Wśród wielu
genialnych utworów i albumów tego roku postanowiłyśmy podzielić się z Wami
tymi, które pomogły nam przejść przez ten trudny czas.
„Dynamite” – BTS
Był to z pewnością jedne z największych hitów 2020
roku. Jest to piosenka koreańskiego zespołu BTS,
wykonana w całości w języku angielskim i wydana 21
sierpnia 2020r. „Dynamite” to optymistyczny utwór z gatunku disco-pop z elementami funku i soulu. W krótkim
czasie zyskała wiele osiągnięć, między innymi znalazła się na 1. Miejscu listy Billboard HOT 100. Jednak
największym osiągnięciem jest nominacja „Dynamite”
do Grammy w kategorii Najlepszy Występ Popowy
w Duecie/Grupowy. Piosenka jest wyjątkowa nie tylko
ze względu na osiągnięcia, ale także dzięki przesłaniu,
które ze sobą niesie. „Dynamite” ma na celu dodanie
siły fanom (i nie tylko) w czasie pandemii, który niewątpliwie jest trudny dla każdego z nas. Zdecydowanie
jest to piosenka, z którą warto się zapoznać.

„Dazzle dazzle” – Weki Meki
Pomimo braku wielkiego sukcesu na rynku muzycznym, „Dazzle Dazzle’’ jest jedną z moich ulubionych
piosenek tego roku. Jest to cyfrowy singiel wydany
przez południowokoreański girlsband Weki Meki 23
lutego 2020r. „Dazzle Dazzle’’ jest piosenką popową
z odrobiną hip-hopu oraz moombahton. Dynamiczne i radosne brzmienie to nie jedyne mocne strony.
Członkinie grupy swoimi głosami idealnie wpasowały
się w klimat i melodię piosenki oraz pokazały swój
wielki talent. Na ogromną pochwałę zasługuje także
sam teledysk, który jest estetyczny i utrzymany głównie w kolorach różu i błękitu. Nawet jeżeli na co dzień
nie jesteście fanami kpopu, „Dazzle Dazzle’’ z pewnością przypadnie do gustu wielu z Was - pod względem
muzycznym lub wyglądu MV.
– 14 –

„-77.82X-78.29” – Everglow
Jest drugim mini albumem południowokoreańskiego girlsbandu EVERGLOW. Album został wydany 21
października 2020 r. składa się z dwóch wersji i czterech piosenek: „LA DI DA”, „UNTOUCHABLE”, „GxxD
BOY”, „NO GOOD REASON”. Utworem tytułowym,
do którego pojawił się teledysk i zespół promował się
w programach muzycznych, jest,, LA DI DA”. Jest to
utwór w stylu synth-pop z brzmieniem retro lat 80-tych.
Piosenka ma także swoje przesłanie, skierowane do
osób, które są hejterami. Przykładem tego jest jeden
z fragmentów tekstu: „Got no time for haters, to all the
bad guys and the players”.
„LA DI DA” posiada również futurystyczny, ale także vintage teledysk, który z cyber-punkowej scenerii
przechodzi do neonowego parkietu w stylu lat 80-tych.
EVERGLOW z każdym kolejnym albumem zyskują
coraz większą popularność nie tylko międzynarodowo,
ale także w Korei. -77.82X78.29 Zdecydowanie jest
jednym z moich ulubionych albumów tego roku. Album
świetnie prezentuje się wizualnie, a każda z piosenek
zawartych w albumie jest wyjątkowa i pozwala członkiniom grupy zaprezentować swój talent.

„Chromatica” – Lady Gaga
Jest to szósty album studyjny tej piosenkarki, jest
dance- i electro-popowym projektem, zawierającym
elementy gatunków, jak house, disco, jak i wielu różnych elektronicznych stylów. Teksty odnoszą się do
tematów zdrowia psychicznego, depresji, samotności,
poszukiwania miłości i samooceną, które kontrastują z pozytywnymi i skocznymi brzmieniami albumu.
W albumie można usłyszeć utwory nagrane z Arainą
Grande, Blackpink i Elton Johnem. Najbardziej popularnymi singlami były utwory „Stupid Love” oraz „Rain
On Me” w kolaboracji z Arianą Grande, odniosły one
spory sukces komercyjny zajmując pierwsze miejsca
w notowaniach w wielu krajach.
NR 1 | LUTY 2021
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„Wake Up, Sunshine” – All Time Low
To ósmy już album amerykańskiego zespołu rockowego All Time Low, powrót po trzech latach odniósł
pozytywny sukces w branży. Krytycy jak i sam zespół
postrzegają go jako „nostalgiczny powrót do wcześniejszej twórczości zespołu”. Większa część albumu
to pop-punkowe utwory w klasycznym stylu. Album
promują single „Sleeping In” i „Some Kind Of Disaster”, drugi z utworów Billboard określił, jako początek
nowego rozdziału w karierze zespołu. Album pokazuje, że nawet po siedemnastu latach wspólnego grania
nadal można tworzyć dobry i świeży pop-punk.

„Post Human: Survival Horror”
– Bring Me The Horizon
Nowa EP-ka zespołu, która miesza gatunki muzyczne
tworząc pełną energii muzykę, jak tylko mogą. Możemy tu usłyszeć muzykę z gatunków takich, jak: metalcore, hard rock czy nu metal. Jest to pierwsza z czterech zaplanowanych EP-ek, które wspólnie tworzą
jedną całość. Wydanie otrzymało pozytywne recenzje
krytyków, a fani śmiało twierdzą, że jest to powrót do
cięższego brzmienia wczesnych albumów zespołu.
Na EP-ce poza zespołem możemy usłyszeć też Nova
Twins, BabyMetal, Yungblud i Amy Lee. Usłyszymy tutaj wiele elektroniki, ale jest bardzo dobrze zrównoważona, z czego zespół już wcześniej zdążył zasłynąć.
„Confetti” – Little Mix
Confetti to szósty album brytyjskiej grupy Little Mix.
Muzycznie mamy połączenie R&B, popu, dance i nawet hip-hopu, a w samych utworach słyszeć inspiracje
zespołami takie jak TLC, czy Destiny’s Child. Krytycy określili ten album, jako „idealne połączenie retro
i współczesnego popu”. Na całej płycie uwagę przyciąga utwór „Not A Pop Song”, w którym mowa jest
o manipulowaniu dziewczyn przez ich byłą wytwórnię.
Singlami promującymi zostały „Break Up Song”, „Holiday” i „Sweet Melody”, których tematyka krąży wokół
niezależności kobiet, deklaracji kobiet o ich sile.

Mamy nadzieję, że nasze ulubione albumy spodobają się wam i zawitają także na Waszych playlistach. Ufamy, że te piosenki będą wywoływać w Was jak najwięcej pozytywnych emocji tak, jak w nas.
Alex i Klaudia
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SUPERMEN ZA 10 ZŁ

Trud lekcji w systemie zdalnego nauczania daje się
we znaki dzieciom i ich nauczycielom, wbrew pozorom
ciągłe siedzenie w domu przy komputerze, w sumie
smartfon to też komputer, staje się wyzwaniem. Tak
sobie pomyślałem, widziałem Supermena, dlaczego
nasze dzieci nie mogą być takimi mniejszymi Supermenami? Owszem, mogą i to „na całego”, dzieci XXI
wieku też mogą, te niesforne, prześmiewcze, głośne,
niby trudne.
Padł pomysł, zróbmy wspólną akcję, pomóżmy komuś, kto tej pomocy potrzebuje, co o tym myślicie?
Taaaaaa – padła entuzjastyczna odpowiedź. Jak się
tu nie cieszyć?
Oczywiście kolorowo nie było zawsze, ale po kilku
dniach pojawiła się nazwa akcji, nikt nie prote-

Inicjatywy

Tomasz Czuba
NAUCZYCIEL

Czy spotkaliście się ze stwierdzeniem „kiedyś młodzież to była inna”?
Najczęściej bardziej doświadczeni życiem ludzie rzucają takie powiedzenia pokazując, że dzisiejsza młodzież jest zupełnie inna niż za ich
czasów, bo za ich czasów to wszyscy byli lepsi... Staram się nie używać
zbyt często zaprzeczeń, ale stwierdzam, że TAK NIE JEST, młodzi ludzie są
najprawdopodobniej tak samo dobrzy jak dawniej :)

stował, tak powstał zalążek, drobny początek, coś, co
nazywamy „światełkiem w tunelu”. Droga Supermenów z ZSEH przybrała własną nazwę – „Obdarujmy
ciepłem”. Później powstało doprecyzowanie naszych
działań: na co przeznaczymy pieniądze? Jakie to pieniądze? Czasy trudne, zachcianek wszyscy mamy
wiele, różne pragnienia, marzenia i jeszcze należy pomyśleć o sfinansowaniu akcji. Ustaliliśmy, że uczestnicy wydarzenia mogą poświęcić do 10 zł na zakup
rzeczy, które udowodnią potrzebującej osobie, że nie
jest sama, że w jej rejonie jest Supermen za 10 zł. Uff,
okazało się, że za te nieduże pieniądze można kupić
bardzo przydatne elementy niezbędne do codziennego życia, od produktów spożywczych po chemię do-
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mową, środki higieny osobistej, nawet podstawowe
środki farmakologiczne. Stworzyliśmy prostą tabelę,
pojawiła się tam lista darczyńców i ich cele.
Jaki to był miły widok, gdy tabela się zapełniała w szybkim tempie. Jest moc, czyli można powiedzieć, że razem możemy przenieść góry, ale zaraz, Supermen
przenosił duże obiekty, samoloty, samochody...
Pewnego dnia dzwoni do mnie koleżanka, mówi: słuchaj, jest tutaj Tata jednej dziewczynki z Twojej klasy,
ma trochę rzeczy do paczki, gdzie to zostawić? Okazało się, że ten Tata, przyniósł wiele więcej niż miał
dostarczyć w imieniu swojej córki, uznał, że ta jedna
rzecz, jaką miał przynieść to dziwnie mało, zbyt skromnie. Jak pomyślał, tak uczynił ;) Otrzymaliśmy reklamówkę różnych przydatnych produktów. Wspaniale!
Zbliża się dzień wręczenia, wcześniej zrobiliśmy demokratyczne zebranie, zagryzałem wargi, miałem
małą nadzieję, że paczka pofrunie do samotnych
matek... Ach te dzieciaki, te niesforne, kochane,
cudowne, wybrały pewną starszą Panią, Babunię.
Pozostał we mnie mały niepokój, czy to był dobry
wybór, żeby się ona nie okazała jakąś milionerką,
cóż za myślenie moje, sam się uśmiałem po zastanowieniu z moich obaw.
Mam pozwolenia od rodziców, ten dzień nadszedł,
dla mnie bardzo szalony, wszędzie ledwo co, na styk,
czas się mocno kurczy. Zbieramy się w szkole, spotkał
mnie kolejny miły gest ze strony Pań, które każdego
dnia dbają o czystość i porządek w naszej szkole.
„Moje” dziewczyny przybyły z odsieczą, pomagają
wycinać serduszka, Pani Bibliotekarka ogromnie pomogła, zostawiła nam elementy upiększające paczkę,
żeby nie była taka szara, Supermen miał taki kolorowy
kostium, my mamy paczkę z kartonu i serduszka czerwone na nim.
Jedziemy, wieczór, zastanawiam się, jak to będzie...
Pewien miły Tata przywiózł jedną dziewczynkę, poświęcił swój czas i pieniądze, też pomógł, sympatyczna
pewna Mama przywiozła kolejną dziewczynkę, robi się
ciekawie, nie jesteśmy sami. Jest wieczór, wjeżdżamy
na ciemne podwórko, u góry, na schodach w wejściu,
czeka na nas starsza Pani, uśmiecha się, wita, padają
miłe sowa i towarzyszy nam szczypta tremy. Dodam,
że chyba wszyscy ją mieliśmy. Okazało się, że ta Pani
jest sympatyczną Babunią, chyba jest bardziej od nas
poddenerwowana ale i dumna, zadowolona, wzruszona. Sam nie wiem czy zawartość paczki jej pomogła,
czy bardziej fakt, że dzieci, te niesforne, nieznośne itp.
pojawiły się u niej i udowodniły, że Babunia nie jest

sama, że są młodzi ludzie, którzy też czerpią radość
z niesienia pomocy. Taki gest. Tak też sobie myślę,
przypominam, jak czasem te heroiczne zachowanie
Supermena powodowało, że ludzie czuli się dumni, że
też chcieli tacy być, pomagać innym po obejrzeniu filmu. Czy później komuś pomogli, tego nie wiem. Wiem
jednak, że Supermen to postać z komiksu, a nasze
niesforne dzieci są prawdziwe, jedyne takie, wspaniałe, czasem tylko trzeba w nie bardziej wierzyć, wskazać drogę, szepnąć do ucha, a później z nurtem...
Tak kończy się opowieść, mam nadzieję, że będzie
ciąg dalszy, może w kolejnym artykule pojawi się tytuł Wonderwoman za 10 zł, tego nie wiem, ale wierzę
w to, co napisałem.
Dziękuję wszystkim, którzy naszą inicjatywę wspierali,
Izunia, Asiu. Pani Dyrektor, która miała niesamowitą
pozytywną wizję, wierzę, że to się spełni, może nie jutro ale za jakiś czas...
„Moje Dzieciaki” z 1TR, jesteście cudowne, trzymajcie się razem, wspierajcie, uczcie się, bo warto, później będzie Wam łatwiej. Dziękuję Wam.
Tomasz Czuba
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-HANDLOWYCH
W OLSZTYNIE
im. Polaków spod Znaku Rodła
Tytuł

OGROMNY SUKCES „Brązowej Szkoły 2021”
naszych uczniów i nauczycieli
na maturze z języka polskiego

JESTEŚMY JEDYNYM TECHNIKUM W OLSZTYNIE,
W KTÓRYM 100% UCZNIÓW W 2020 ROKU ZDAŁO MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO.
Czas, w jakim odbywały się egzaminy dojrzałości
był bardzo trudny. Wszyscy przeżywali stres związany z nową sytuacją spowodowaną pandemią. Terminy egzaminów zostały przełożone, zajęcia odbywały się
zdalnie. Wszyscy obawiali się kwarantanny. Nieustannie towarzyszyła nam niepewność. Mimo tylu przeciwności, odnieśliśmy sukces, ogromny sukces!! Brawo!!
Wynik, jaki szkoła osiągnęła, nie tylko podnosi jej prestiż, ale przede wszystkim jest ważnym kryterium i wskazówką dla kandydatów i ich rodziców, którzy stają przed
wyborem szkoły średniej.

w rankingu

Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Edukacyjna Perspektywy przyznała Technikum nr 2 przy
Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie tytuł „Brązowej Szkoły 2021”, który jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy.
Jest to sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego i ambitnych uczniów. Twórcy rankingu biorą
pod uwagę: wyniki z matury na poziomie rozszerzonym
i podstawowym, wyniki z egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz sukcesy w olimpiadach
i konkursach.
Serdecznie gratulujemy
absolwentom, uczniom
i nauczycielom
naszej szkoły.
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