
My - czyli zespół redakcyj-

ny gazetki szkolnej. 

Jej pierwszy numer zyskał 

popularność i to przekonało 

nas, że warto spróbować. 

Pozwólcie, że się przedsta-

wimy. Marlena Magiera 

z kl. IIb, Karolina Giełda, 

Paulina Klimek, Zuzanna 

Molińska, Natalia Nowak, 

Domin ika Woźniczka 

z kl. IIc, Kinga Kolacha, 

Wojciech Makieła i Karoli-

na Skorupa  z kl. IIIa oraz 

Aleksandra Prokop z kl. IIIc. 

Naszym szefem jest Woj-

tek.  

Na łamach naszej gazetki 

planujemy spotykać się 

z Wami raz w miesiącu 

i mamy nadzieję, że będą 

to spotkania coraz bardziej 

udane. 

To MY! 

Byle do ferii 
Byle do świąt – takie słowa mogliśmy często usłyszeć na szkolnych kory-

tarzach w grudniu. Mamy styczeń, więc przyszedł czas na zwrot: Byle 

do ferii. Co zrobić, by ten wolny czas nie był w pewien sposób zmarno-

wany? Jak wykorzystać czternaście wolnych dni? Łącząc przyjemne 

z pożytecznym. 

Zero klasówek, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac domowych i wielu 

innych rzeczy, które na co dzień są dla nas karą. Przed nami dwa tygodnie, 

podczas których nie musisz nastawiać budzika na wczesną godzinę – to jest 

właśnie szczęście! Każdy ferie spędza w inny sposób.  Jakie plany mają 

uczniowie EKONOMIKA?  

cd. na s. 2 
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cd. ze s.1 
Oto kilka ich pomysłów: 
- Będę miała czternaście dni 
na odpoczynek od szkoły. 
Myślę, że pogram w gry 
na komputerze, ale również 
będę chodzić na lodowisko. 
Mam w planach wyjazd 
na narty i nadzieję, 
że to wszystko się uda – 
wypowiada się Paulina. 
- Zazwyczaj siedzę w domu, 
ale znajduję czas na długie 
spacery z moim psem. Uwiel-
biamy razem biegać. Chcia-
łabym pojechać na narty, 
ponieważ nigdy nie jeździ-
łam, a mam ochotę spróbo-
wać czegoś nowego – mówi 
Roksana. 
- To czas dla mnie, mam 
zamiar wziąć się za siebie. 

Będę codziennie ćwiczyć, 
chcę wzmocnić swoje mięśnie. 
Chcę spędzić ten czas z naj-
bliższymi i przyjaciółkami. 
Nie zamierzam zmarnować 
ani minuty – komentuje Mar-
tyna. 
- Będzie to czas na sport 
i naukę. Może brzmi strasz-
nie, ale mam też w planach 
wyjazdy na narty i snowbo-
ard. Uwielbiam biegać, 
gdy na dworze pada śnieg, 
więc to będzie kolejna opcja 
dnia. Chcę się doszkolić 
w graniu na gitarze oraz 
flecie. Nie chcę marnować 
czternastu wolnych dni – do-
daje Kasia. 
Każdy spędzi wolny czas 
w inny sposób, choć plany 
bywają do siebie podobne. 
A Ty jak zamierzasz spędzić 

ferie? Może warto pooglą-
dać jakieś wartościowe fil-
my, poczytać książki, może 
nawet nabierzesz chęci 
do nauki nowego języka? 
Każdy pomysł jest dobry.  
Położenie naszego miasta 
umożliwia nam łatwy dojazd 
do pobliskich stoków nar-
ciarskich w Smoleniu, Morsku 
czy Cisowej. Wbrew pozo-
rom nie jest to bardzo drogi 
sport. Warto poszukać 
w Internecie informacji 
na temat interesującego nas 
miejsca. Jeśli nie możesz się 
zdecydować czy warto i czy 
dasz radę albo mówisz so-
bie, że nie nauczysz się 
szybko jeździć, to pamiętaj 
–  nie od razu Kraków zbu-
dowano. 
Nasze miasto w okresie ferii 

Byle do ferii  

24. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

Niedziela, 10 stycznia 2016 rok, 120 tysięcy 
wolontariuszy i tylko jeden cel. 
Wszyscy zwarci i gotowi, aby pomagać. 
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organizuje różnorakie kon-
kursy, turnieje czy zawody. 
Nawet jeżeli nie jesteś z Za-
wiercia, to i tak możesz wziąć 
w nich udział. Powinny Cię 
do tego przekonać cenne 
nagrody. 
Jeżeli nie chcesz zmarnować 
czternastu zimowych dni, 
to poszukaj czegoś, co Cię 
zainteresuje. Może to dobry 
czas na naukę jazdy na nar-
tach? Jeżeli nie chcesz spę-
dzić ferii aktywnie, na pewno 
znajdziesz dla siebie coś spo-
kojniejszego. Śledź na stro-
nach internetowych wydarze-
nia w mieście. Jestem przeko-
nana, że na pewno coś Cię 
zainteresuje w mniejszym 
lub większym stopniu. 
Nie prześpij ferii. 

Marlena Magiera 

Zespół redakcyjny: 
Wojciech Makieła - redaktor naczelny, dziennikarze: Marlena Magiera, Karolina Giełda, Paulina Klimek, Zuzanna Molińska, Natalia Nowak, 
Dominika Woźniczka, Kinga Kolacha, Wojciech Makieła , Karolina Skorupa, Aleksandra Prokop  
Zapraszamy do współpracy! 

Co roku, w drugą niedzielę stycznia, 
organizowana jest ogólnopolska im-
preza o charakterze charytatywnym 
nosząca nazwę Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Po raz pierwszy, 
za sprawą Jerzego Owsiaka, zagrała 
ona już w 1993 r. Jej podstawowym 
elementem jest właśnie granie Wiel-
kiej Orkiestry, czyli odbywające się 
w każdym mieście koncerty, z któ-
rych dochody przeznaczone są 
na pomoc potrzebującym. Całość 
transmitowana jest bezpośrednio 
przez program drugi Telewizji Pol-
skiej. Atrakcją końcową dla wszyst-
kich uczestników, jest Światełko 
do nieba, najczęściej mające postać 
fajerwerków.  
Każdego roku określany jest cel fina-
łowej zbiórki. Ubiegłoroczny, 23. Fi-
nał, poświęcony był podtrzymywaniu  

wysokich standardów leczenia dzieci 
na oddziałach pediatrycznych i onko-
logicznych oraz godnej opieki me-
dycznej seniorów. Uzbierano na ten 
cel ponad 53 mln złotych. 
W tym roku zbierano pieniądze 
na zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycznych oraz – 
tak jak rok wcześniej, na godną opie-
kę medyczną dla seniorów.  
Kwota zadeklarowana w dniu Finału 
wynosiła ponad 44 mln złotych, jed-
nak końcowy wynik poznamy dopiero 
za kilka tygodni, na początku marca. 
Natomiast maksymalny ruch interne-
towy tegorocznej zbiórki wynosił 
ponad połowę więcej, niż w poprzed-
nim roku. Wpłaty kartą, przez telefon 
czy Internet wyniosły ponad 500 tyś. 
złotych, to jak na razie, najlepszy 
wynik w historii Finałów WOŚP! 

Akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, choć nie przez wszystkich 
popierana, może naprawdę pomóc 
wielu ludziom. Pokazuje ona również, 
jak wszyscy potrafimy się zjednoczyć, 
chociaż w tym jednym, szczególnym 
dniu, aby wspólnie zrobić coś poży-
tecznego i wielkiego. Wielu z uczniów 
naszej szkoły co roku podejmuje się 
pełnienia wolontariatu. Podczas 
24. Finału w grupie tej znaleźli się: 
Klaudia Bialik, Martyna Gotowiecka, 
Tomasz Janicki, Kamila Kuziuta, Kin-
ga Łachan, Szymon Nowak, Paulina 
Piwek, Bartłomiej Rok i Klaudia Ry-
dzyńska. Czy warto? Jasne! Zachę-
cam do tego wszystkich. Jeden dzień 
zbiórki, jedna złotówka od Ciebie. 
Innym może pomóc, a dla nas to na-
prawdę niewielki wysiłek.  

Zuzanna Molińska 



Białego Wilka i będziemy chcieli towa-
rzyszyć mu w kolejnych przygodach. 
W losach Wiedźmina pojawiają się 
m.in. czarodziejka Yennefer z Venger-
burgu, bard Jaskier, Lwica z Cintry – 
Calanthe oraz jej córka Pavetta. 
Akcja książki rozgrywa w świecie stwo-
rzonych przez autora Królestw Północy, 
gdzie ludzie, czarodzieje, driady, elfy, 
gnomy i krasnoludy żyją obok siebie. 
Ostatnie życzenie należy do zdecydo-
wanej klasyki polskiej fantastyki. Świat 
wykreowany przez autora jest niepo-
wtarzalny. Jeśli ma się z nim styczność 
choć raz, to już nie jest się w stanie 
przejść obok niego obojętnie. Książkę 
mogę polecić zarówno tym, którzy za-
czynają swoją przygodę z fantastyką, 
jak i tym, którzy już coś podobnego 
czytali. W opowiadaniach nie zabrak-

Któż nie słyszał o ponadprzeciętnym 
autorze polskiej fantastyki Andrzeju 
Sapkowskim i jego dziecku Wiedźmi-
nie? Myślę, że nie ma takich ludzi, 
a bynajmniej nie jest to ci, którzy 
chociaż trochę interesują się fantasty-
ką. 
 
Sama długo się zastanawiałam, 
czy książka, która pozytywnie została 
odebrana przez tak wiele osób, trafi 
również do mnie. Wątpliwości te roz-
wiałam już po pierwszych stronach lek-
tury. 
Ostatnie życzenie to zbiór opowiadań 
stanowiący wstęp do cyklu wiedźmiń-
skiego. Składa się z siedmiu opowieści. 
Książka ma dość oryginalną konstruk-
cję, głównym opowiadaniem jest Głos 
rozsądku. Pozostałe stanowią wspo-
mnienia i uzupełnienia. Wszystko razem 
tworzy spójną historię Wiedźmina – 
płatnego zabójcy potworów. 
W książce poznajemy Geralta z Rivii. 
Postać barwną i  tajemniczą, a jedno-
cześnie odznaczającą się niezwykłą 
odwagą i charyzmą. Bohater często 
jednak patrzy tylko i wyłącznie na do-
bro własne i osób mu bliskich, co czyni 
go jeszcze bardziej autentycznym. 
Przez takie cechy od razu polubimy 

nie ironicznego wręcz czarnego humo-
ru, ale także poważnych dylematów 
moralnych. 
Warto wspomnieć, że uniwersum 
Wiedźmina kreowane jest na podsta-
wie średniowiecznej wschodniej Europy. 
Nie zabraknie tu nawiązania  do ro-
dzimej słowiańskiej kultury. 
Ciekawostką jest fakt, że na podstawie 
książki powstał zarówno film, jak i se-
rial pt. Wiedźmin oraz trzy gry wideo. 
Film oraz serial, moim zdaniem, były 
nieudanymi produkcjami, jednakże gry 
stały się międzynarodowymi hitami. 
Nadzieją dla wszystkich fanów Wiedź-
mina jest fakt, że powstaje kolejny ob-
raz na motywach książki. 
 

Aleksandra Prokop 

Później mówiono, że człowiek ów nadszedł od północy…  

Historia w szkole... i to dosłownie! 
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A CO TO BYŁABY ZA MIŁOŚĆ, 

GDYBY KOCHAJĄCEGO NIE BYŁO STAĆ 

NA TROCHĘ POŚWIĘCENIA.  
 

ANDRZEJ SAPKOWSKI 

Czterech nastolatków i jeden ustrój – 
komunistyczny, do zwalczenia. Cel 
i założenia są proste, więc do dzieła! 
Może brzmieć to niedorzecznie, ale 
właśnie tego w przeszłości podejmo-
wali się ludzie, którzy zgodzili się 
odwiedzić naszą szkołę 25 stycznia 
2016 r. 
Panowie, o których mowa to: Grzegorz 
Klisiak, Marek Kowalik, Janusz Or-
man oraz Marek Wachowicz. Spotka-
nie podzielono na dwie części. Pierw-
szą z nich była prezentacja przygoto-
wana przez p. Marlenę Bednarską, 
a przedstawiona przez uczennice na-
szej szkoły: Aleksandrę Prokop, Pauli-
nę Klimek oraz Karolinę Giełdę. 
Nie bez powodu to właśnie one zostały 
wybrane do tego zadania. Pół roku 
wcześniej wymienione wyżej koleżanki 
napisały pracę konkursową na temat 
konspiracyjnej działalności naszych 
Gości. Praca została wysłana na kon-
kurs Bohaterowie drugiego planu zorga-
nizowany przez Muzeum Historii Polski, 
Fundację Banku Zachodniego WBK 
i Państwową Wyższą Szkołę Filmową, 
Teatralną i Telewizyjną im L. Schillera 
w Łodzi. Praca otrzymała nagrodę 
przyznaną przez partnera konkursu – 
Polską Press Grupę. Nagrodą były 
warsztaty dziennikarskie w siedzibie 
Dziennika Zachodniego w Sosnowcu. 

- Dopiero tam uświadomiłam sobie, 
że nasz artykuł zostanie zamieszczony 
w czasopiśmie ukazującym się w całym 
kraju, a nie tylko w naszym mieście – 
mówi Paulina Klimek. 
- Byłam zadowolona, że ktoś docenił 
naszą ciężką pracę, którą wraz z dziew-
czynami włożyłyśmy w napisanie tej pra-
cy – dodaje Aleksandra Prokop. 
Wszystkich zainteresowanych tematem 
pracy konkursowej odsyłam do Pań 
Aldony Dreliszek i Marleny Bednar-
skiej lub do szkolnej biblioteki – tutaj 
można zapoznać się z tekstem wysła-
nym na konkurs, a także przeczytać 
reportaż, który ukazał się w miesięczni-
ku Nasza Historia. 
Drugą częścią spotkania wypełniła roz-
mowa z Gośćmi. Uczniowie mogli za-
dać nurtujące ich pytania i uzyskać 
na nie odpowiedzi. Panowie ciekawie 
i z pasją opowiadali o przeszłości 
i jej wpływie na teraźniejszość. 
 Nie zabrakło również anegdotycznych 
ciekawostek. Uczniowie interesowali się 
na przykład tym, co się stało z pomni-
kiem żołnierzy radzieckich i gdzie się 
teraz znajduje. 
Oczywiście Gościom podczas rozmowy 
towarzyszyły nie tylko dobre wspo-
mnienia. Równie otwarcie opowiadali 
o szkolnych problemach, które dotknęły 
ich w związku z prowadzoną działalno- 

ścią antykomunistyczną. 
Bohaterowie – to słowo padało bardzo 
często. Zapewne dlatego, że oddaje 
wagę Ich działań oraz nasz ogromny 
szacunek do Nich. Szacunek, na który 
na pewno zasługują, ponieważ gotowi 
byli poświęcić cząstkę siebie dla wyż-
szego dobra. Cóż więcej dodać... 
Chwała Bohaterom! 

 
Wojciech Makieła 
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Gry komputerowe 
dla wielu uczniów 
są miłą odskocznią 
od nauki, ale także 
pasją, którą mogą 
dzielić ze swoimi 
znajomymi. League 
of  Legends to jedna 
z tych gier, przy 
której nie da się nu-
dzić. 
 
W LoL-u głównym 
zadaniem jest znisz-
czenie Nexusa prze-
ciwnej drużyny.  Za-
danie to nie jest pro
-ste, ponieważ na na
-szej drodze stoi 
mnóstwo przeciwno-
ści, takich jak wro-
gie stwory, wieże 
czy inni gracze. Dro-
ga do zwycięstwa 
nie jest łatwa, dlate-
go trzeba umieć po-
łączyć swe siły z in-
nymi graczami, 
by wspólnie stawić 
czoła czekającym 
nas niebezpieczeń-
stwom.  
Do wyboru w grze 
mamy blisko 150 
postaci różniących 
się umiejętnościami 
i specyfikacją. Każ-
da osoba z drużyny, 
ma swoją rolę, 
do której przypisa-
ne są zadania i cele. 
W League of Le-
gends występują: 
wojownicy, mago-
wie, strzelcy, wspie-
rający, obrońcy oraz 
zabójcy. W zależ-

ności od naszego 
wyboru udajemy się 
na jedną z trzech 
alei (górną, środko-
wą oraz dolną) albo 
wybieramy się do 
dżungli, w której po-
zostajemy w ukryciu, 
by później móc z za-
skoczenia zaatako-
wać niczego niespo-
dziewającego się 
wroga. 
Granie w LoL’a, 
jak się okazuje, 
to nie tylko chwilowa 
pasja. Część graczy 
może pochwalić się 
paroletnim doświad-
czeniem. - Gram od 
początku trzeciego 
sezonu czyli cztery 
lata – mówi Łukasz 
Iskierka. - W LoL’a 
gram już od jakichś 
dwóch lat - dodaje 
Oskar Lech. 
Wśród naszyc h 
uczniów gra ta cie-
szy się sporą popu-
larnością. Gracze 
najbardziej cenią 
ją za to, że wygrana 
nie przychodzi ła-
two, a ich sprawność 
i umiejętności są do-
ceniane przez prze-
ciwników. - Satysfak-
cja po ciężkiej, wy-
granej rundzie. My-
ślę, że to jest to, 
co najbardziej lubię 
w tej grze – mówi 
Daniel Matysek. 
- W tej grze najbar-
dziej lubię emocje 
występujące podczas 

teamfightów (walk 
drużynowych) – do-
daje Oskar Lech. 
Społeczność LoL’a 
to nie tylko chłopcy. 
Część graczy to ró-
wnież dziewczyny, 
chociaż nie zawsze 
tak było. Dawniej 
grami interesowała 
się głównie męska 
część populacji, jed-
nak liczba dziew-
czyn w League 
of Legends stopnio-
wo rośnie. - Moim 
zdaniem liczba chłop-
ców i dziewczyn jest 
zbliżona, z lekką 
przewagą dla chłop-
ców – stwierdza Da-
niel Matysek. 
Poznawanie nowych 
ludzi to nieodłączny 
element gier online. 
W tym wypadku nie 
jest inaczej. Podczas 
zmagań można po-
znać wiele cieka-
wych osób, z różnych 
zakątków kraju czy 
świata. - Dzięki grze 
poznałem kilka miłych 
i sympatycznych o-
sób, z którymi do te-
raz utrzymuje kontakt 
– twierdzi Oskar 
Lech. Z drugiej jed-
nak strony, dla nie-
których internetowe 
znajomości nie mają 
sensu. - Podczas czte-
rech lat gry pozna-
łem mnóstwo osób, 
lecz były to  tylko 
niewiele znaczące 
z n a j o m o ś c i 

Odskocznia od szkolnego życia, czyli League of Legends  

w grze – mówi Daniel 
Matysek. 
Okazuje się, że w wielu 
przypadkach uczniowie 
potrafią pogodzić 
przyjemność płynącą 
z gry z codziennymi 
obowiązkami, takimi 
jak chociażby nauka 
czy prace domowe. 
- Najpierw się uczę, ni-
gdy nie przedkładam 
rozrywki ponad obowią-
zek – mówi Paweł Głą-
bik. - W pierwszej ko-
lejności się uczę, ponie-
waż nauka to podstawa, 
a po skończonej nauce 
mogę się zrelaksować 
grając w LoL’a – doda-
je Oskar Lech. 
League of Legends jest 
grą,  k tóra mimo 
że premierę miała wiele 
lat temu, to nadal przy-
ciąga nowych graczy. 
Dzięki wielu możliwo-
ściom, wielu bohaterom, 
jak i wielu graczom 
żadna potyczka nie bę-
dzie dublem. Zawsze 
dzieje się coś nowego. 
Zawsze możesz stanąć 
przed wyborem, który 
zdecyduje o wyniku roz-
grywki. Czasem się uda, 
czasem nie. Jeśli jednak 
jeszcze nie próbowałaś 
swoich sił w League, ser-
decznie Cię do tego za-
chęcamy. W razie trud-
ności wiesz gdzie szukać 
pomocy – w szkole! 

 
Karolina Giełda 

Wojciech Makieła 
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Każdy człowiek dobiera sobie 
ludzi, z którymi spędza życie. 
Niektóre z tych wyborów po-
dejmowane są przez nas, 
inne są od nas zupełnie nie-
zależne. Czy możemy w jakiś 
sposób sprawić, by żyło nam 
się lepiej? Możemy wyróżnić 
trzy grupy ludzi, z którymi 
mamy do czynienia na naszej 
niedługiej przecież jeszcze 
drodze życia. Są to: rodzina, 
przyjaciele i koledzy ze szko-
ły.  
 
Z kim przystajesz, takim się sta-
jesz – te słowa często można 
usłyszeć szczególnie od osób 
starszych. Nierzadko dotyczy 
to zachowania młodych ludzi, 
którzy świadomie lub wręcz 
przeciwnie, nieświadomie, 
wchodzą w różne środowiska. 
W każdym momencie naszego 
życia można jednak zmienić 
swoje otoczenie – o ile dostrze-
gamy jakieś zagrożenia 
dla siebie albo przynajmniej 
starać się być przykładem 
dla innych.  
Jeśli chodzi o rodzinę sprawa 
wygląda dużo trudniej, ponie-
waż tutaj to nie my wybiera-
my. Możemy jedynie starać się 
jak najlepiej dobrać własnego 
partnera. Nie uważam jednak, 
że ironiczne powiedzenie – 
z rodzinną najlepiej na zdjęciu 
i to w środku, żeby nas nie wy-
cięli, było stuprocentowo słusz-
ne. To rodzina jest dla nas 
podstawą życia społecznego. 
To na niej wzorowane będą 
nasze przyszłe domy. To z tymi 
ludźmi spędzamy każdy dzień, 
ale i wolny czas, święta. Może-
my więc postarać się w tych 
właśnie spędzanych razem 
chwilach podpatrywać to, 
co najlepsze, i zadbać wzajem-
nie o miłą atmosferę.  

Uważam, że przemilczenie 
przykrych słów, które cisną nam 
się na usta po wścibskich pyta-
niach naszych „ukochanych” 
cioć czasem może okazać się 
najlepszym rozwiązaniem.  
Sytuacja lepiej przedstawia się 
w szkole. Jednak tutaj także 
nie mamy wpływu na to, z kim 
będziemy chodzić choćby do 
jednej klasy. Wybór nauczy-
cieli, z którymi będziemy mieli 
szanse współpracować także 
jest niezależny od nas. Może-
my jednak wybrać odpowiedni 
samorząd, który w naszym 
imieniu postara się rozwiązać 
klasowe kłopoty. To na jego, 
samorządu, głowie zostawiamy 
nasze troski czy potrzeby 
zmian na lepsze.  
Problemem, który utrudnia nam 
dobre relacje z innymi jest du-
szenie w sobie uczuć i emocji. 
Wielu ludzi nie chce sobie dać 
pomóc lub, co bywa gorsze, 
stara się naprawić sytuację 
kłamstwami. Powoduje to jed-
nak jeszcze gorsze zagmatwa-
nie dotychczasowych relacji. 
Możemy zaobserwować falę 
kłamstwa rozszerzającą się po 
świecie. Wyliczankę można 
rozpocząć od polityków, którzy 
swoim zachowaniem powinni 
dawać przykład i wzór do na-
śladowania. Niestety nie doty-
czy to tylko ich. Kłamią wszy-
scy. Ale czy byłby ktoś na tyle 
odważny, żeby powiedzieć 
swojej babci, że przesoliła zu-
pę? Bo ja nie... 
Utrudnieniem, które spotykamy 
na swojej drodze jest także 
rywalizacja. To przez nią moż-
na zauważyć pierwsze spięcia, 
które dotyczą już przedszkola-
ków. Bo przecież każdy chce 
mieć lepszy obrazek niż nasz 
kolega z piaskownicy. Najgor-
sze jest jednak to, że taka nie- 

zdrowa rywalizacja dotyczy 
całego naszego życia, gdyż 
nie skupiamy się na faktycznie 
wykonywanej pracy, a jedynie 
na tym, by zrobić coś lepiej 
niż ktoś inny.  
Często cierpi na tym ostateczny 
efekt wykonywanego zadania. 
Najsmutniejsze jest to, że więk-
szość ludzi, nawet na starość, 
nie potrafi w pojedynkę pora-
dzić sobie z tym problemem. 
Obserwujemy przecież zacho-
wanie choćby swoich sąsiadek, 
k tó re  p rze ś c iga ją  s i ę , 
aby już za życia mieć lepszą 
płytę nagrobną niż sąsiadka…  
Przeszkodą stały się w pew-
nym sensie także komunikatory 
internetowe. Wielu ludziom za-
stępują one normalną rozmo-
wę. Ciężko wymyślić nawet 
pretekst do spotkania ze zna-
jomymi. Bo przecież siedząc 
przy swoim biurku możemy 
skontaktować się z całym inter-
netowym światem. A także 
wszystko przesłać, chociażby 
skanując lub robiąc zdjęcie. 
Nie zapominajmy jednak, 
że komputer nie zastąpi nam 
bliskości drugiego człowieka. 
Także teraz w dobie sztucznej 
inteligencji. 
Najważniejsze jest jednak 
to, aby podczas doboru na-
szych bliskich nie kierować się 
stereotypami otaczającymi 
nas zewsząd. Wybór towarzy-
szy naszego życia jest trudny, 
jednak pamiętajmy, że plotki, 
które nieraz słyszymy, często 
nie mają w sobie nawet ziaren-
ka prawdy. A ludzie, których 
one oczerniają mogą być war-
tościowi i potencjalnie mogą 
wnieść w nasze życie dużo ra-
dości, pogody ducha i spokoju. 
Mam szczerą nadzieję, że tylko 
pośród takich spędzicie swoje 
życie. 

Karolina Skorupa 
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Na boisku prezentowała się 
zupełnie inna drużyna, 
co było dla wszystkich nie-
spodzianką. Niestety kontu-
zja jednej z naszych zawod-
niczek,  która musiała opu-
ścić boisko, wybiła nasze 
reprezentantki z rytmu 
i ostatecznie przegrałyśmy 
19:26. Z dwiema porażkami 
dziewczyny niestety nie mo-
gły awansować i nie zagra-
ją w finale Spartakiady. 
Dwa dni później, w środę, 
odbyły się zawody piłki 
ręcznej. Nasze reprezen-
tantki były pełne pozytyw-
nej energii i wszystkie zgod-
nie twierdziły, że ich jedy-
nym celem jest wygrana. 
I udało się. Drużyna Ekono-
mika rozegrała mecze 
z reprezentacjami z trzech 
szkół :  Zespołu Szkół 
im. H. Kołłątaja, ZSRCKU 
im. Jana Pawła II w Żarnow-
cu oraz I LO w Zawierciu.  
Wygrana z tą ostatnią 
to prawdziwy sukces. 
Dziewczyny z „Żeroma”  
były faworytkami. Wynik 
5:4 dla Ekonomika był wiel-
kim zaskoczeniem. Wszyscy 
obserwatorzy i same dziew-
czyny zgodnie uważają, 
że ogromne znaczenie 

W drugiej połowie stycznia 
sportowi reprezentanci 
naszej szkoły walczyli 
o występ w finale Sparta-
kiady. Odbyły się zawody 
męskiej i damskiej koszy-
kówki oraz piłki ręcznej. 
Jak poszło naszym ucz-
niom? 
W poniedziałek, 18 stycznia 
2016r., o awans walczyły 
dziewczyny grające w ko-
sza. W pierwszym meczu 
spotkały się z reprezentant-
kam i  Zespo łu  Szkó ł 
im. H. Kołłątaja w Zawierciu. 
Niestety mecz skończył się 
wynikiem 7:10 dla przeciw-
niczek, które okazały się 
minimalnie lepsze. - To fru-
strujące, bo przez cały mecz 
grałyśmy równo. Obie druży-
ny popełniły dużo błędów. 
Jednak wystarczyło kilka 
chwil nieuwagi w ostatnich 
sekundach i było po meczu – 
mówi Zuzanna Molińska, 
jedna z naszych zawodni-
czek. 
W drugim spotkaniu dziew-
czyny zmierzyły się z fawo-
rytami grupy – reprezenta-
cją I LO w Zawierciu. Miłym 
zaskoczeniem było nasze 
prowadzenie w dwóch 
pierwszych  kwar tach . 

dla pomyślności rozgrywek 
miała świetna gra naszej 
bramkarki Karoliny Treściń-
skiej. Z trzema zwycięstwa-
mi na koncie Ekonomik ulo-
kował się na pierwszym 
miejscu w grupie i w finale 
będzie walczył o awans 
do rozgrywek wojewódz-
kich. 
Chłopcy grający w koszy-
kówkę pokazali, co potrafią 
w piątek 22 stycznia. 
W pierwszym meczu zmie-
rzyli się z gospodarzami 
i niestety musieli uznać prze-
wagę przeciwników. Spo-
tkanie zakończyło się wyni-
kiem 13:19. Mecz z zawod-
nikami z Poręby był więc 
meczem o wszystko. Obie 
drużyny czuły presję, która 
widocznie dodała im sił. 
Spotkanie okazało się bar-
dzo wyrównane i stresujące. 
W podstawowym czasie 
mecz skończył się remisem 
i to dogrywka ostatecznie 
zadecydowała o zwycię-
stwie. A zwyciężył Ekonomik! 
- Straciłem paznokcie i gar-
dło. Zdecydowanie było dużo 
stresu. Fajne było jednak 
to, że większość chłopaków 
z „Żeroma”  kibicowała na-
szym zawodnikom – skomen-
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tował po meczu jeden 
z uczniów naszej szkoły.  
Sukces szczypiornistek powtó-
rzyli nasi piłkarze ręczni. 
26 stycznia chłopcy zmierzyli 
się z drużynami z Zespołu 
Szkół im. X. Dunikowskiego 
w Zawierciu oraz ZSRCKU 
w Żarnowcu. Oba spotkania 
wygrali kolejno 28:11 i 30:8, 
tym samym powtarzając ubie-
głoroczny sukces. Piłka ręczna 
mężczyzn w naszej szkole stoi 
na naprawdę dobrym pozio-
mie, więc szybkie zwycięstwo 
nikogo nie zaskoczyło. 
- To były łatwe mecze i wyniki 
same o tym mówią. Prawdziwa 
walka odbędzie się dopiero 
w finale Spartakiady w meczu 
z Żeromskim. Tam będziemy 
musieli dać z siebie wszystko – 
skomentował Dawid Żabka, 
jeden z reprezentantów na-
szej szkoły. Trzymamy kciuki 
i wierzymy w to, że w tym 
roku chłopcy pójdą o krok 
dalej i zdobędą pierwsze 
miejsce w powiecie. 
Tydzień zawodów sportowych 
dobiegł końca. Zdecydowanie 
możemy być dumni z naszych 
reprezentantów i mamy 
ogromną nadzieję na dalsze 
sukcesy.  

Dominika Woźniczka 
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