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Motto na marzec 

Są dwie drogi, aby przeżyć życie.  

Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. 

Druga to żyć tak, jakby cudem 

 było wszystko. 

Albert Einstein 
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Zapraszamy do współpracy! 

Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, nurtuje Cię jakiś 

problem, pisz na nasz e-mail: 

krzykekonomik@o2.pl 
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Fot. Okładka, 
Patrycja Osnowska 
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Jesteśmy najaktywniejszą szkołą w Polsce 

 

27 lutego delegacja naszej szkoły (z naszą redaktorką Joanną 

Jurkowską) na czele z panią dyrektor Martą Mysoną 

uczestniczyła w gali podsumowującej 16. edycję „Dnia 

przedsiębiorczości”.  

Podczas uroczystości, która odbyła się w Sali pod Kopułą 

Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, nagrodzone zostały 

najaktywniejsze szkoły oraz szkolni koordynatorzy „Dnia 

przedsiębiorczości”. Wśród wyróżnionych tytułem 

Najaktywniejszej Szkoły znalazł się nasz zespół szkół. 

Fot. Aneta Soja-Ząbek    Joanna Jurkowska (druga z prawej) 
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU, 

czyli inaczej DBI jest obchodzony już od dwa tysiące 

czwartego roku z inicjatywy UE, ale już od dobrych paru lat 

przekracza granice cybersfery, gdyż w inicjatywę włączają się 

państwa z całego świata. 

DBI 2020 odbył się we wtorek, 11 lutego, pod hasłem „Dzień 

Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” 

Dbajmy więc razem o bezpieczne miejsce w sieci, które kiedyś 

będziemy mogli pokazać własnym dzieciom. Nie chcemy 

przecież, żeby zapamiętały nas jako Super myślnik troll 

myślnik trololo dwadzieścia trzy? 

O tym warto pamiętać (zwłaszcza przeglądając internet lub 

korzystając z komputera): 

- dbajmy o nasz język ojczysty, gdyż jak powszechnie 

wiadomo, od czasu stworzenia Internetu ruch obrotowy Ziemi 

jest przede wszystkim napędzany przez zbiorowe intensywne 

obracanie się nauczycieli języka polskiego w grobach; 

- zabezpieczmy nasz komputer, smartfon (a nawet 

mikrofalówkę z androidem!), gdyż przeglądarka internetowa 

może służyć do przeglądania internetu z komputera, jak i na 

odwrót;  

- kiedy osiągnęliśmy stadium: „patrzę przez okno łamane 

przez wychodzę na dwór łamane przez odrabiam lekcję bo 

brak mi zasięgu łamane przez rodzice zmienili hasło do wifi”, 

warto poprosić o pomoc kogoś dorosłego!  
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To już uzależnienie! (oczywiście z pomocą może nawet nam 

ruszyć nauczyciel infy ze szkoły lub wujek informatyk! Ważne, 

by był to ktoś, komu ufamy!); 

- nie podawajmy danych osobowych w sieci! Chyba że chcecie 

mieć wjazd na chatę kuby rozpruwacza i przyblokowane konto 

bankowe; 

- nie ufajmy bezgranicznie internetowym znajomym! W końcu 

pod nickiem Ładna kropka laska trzynaście może się kryć Nie 

taki ładny kuba rozpruwacz! 

- szanujmy prawa autorskie! – i tak tu mowa nie tylko 

o torrentach, ale i o pobieraniu zdjęć z watermarkami do 

prezentacji!  

- nie hejtuj bliźniego, gdyż sam nie chcesz hejtu obcego! 

- nie klikaj nigdy, ale to nigdy w clickbaity! W najlepszym 

wypadku zawirusujesz kompa tylko sobie! 

- jeśli coś na internetach cię niepokoi, poproś o pomoc 

dorosłego lub zadzwoń na bezpłatny numer zaufania dla dzieci 

i młodzieży: 116 111;  

- i pamiętaj! Działaj wspólnie, by chronić dobro wspólne, jakim 

jest internet! 

Łucja Polewska 
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ANKIETA 

Nasza szkoła od 10 lat aktywnie włącza się w obchody 
Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Z tej okazji wśród 
pierwszoklasistów została przeprowadzona ankieta 
„Uzależnienie od komputera”, którą można pobrać ze 

strony http://www.ekonomik.mielec.pl/test%20internet.pdf. 
Co pokazuje analiza wyników? 

99% ankietowanych nie 

wyobraża sobie dnia bez 

korzystania z komputera 

bądź telefonu. Spora 

część naszych uczniów 

z reguły woli spędzić czas 

na social-media niż 

spotkać się ze zna-

jomymi. 

 Z przeprowadzonej an-

kiety dowiedzieliśmy się 

również, że młodzi ludzie 

zaczynają mieć trudności 

w relacjach z ludźmi, tracą 

umiejętność mówienia 

o swoich uczuciach. Niepokojące jest również to, że młodzież 

jest w stanie spędzić całą noc z urządzeniem elektronicznym 

w dłoni. Powoduje to bóle kręgosłupa, głowy, oczu. 

Plakat ucznia klasy I 

http://www.ekonomik.mielec.pl/test%20internet.pdf
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Większa część ankietowanych potwierdziło, iż ilość czasu, 

jaką spędza przed komputerem, jest znacznie dłuższa niż kilka 

miesięcy temu i systematycznie, chociaż powoli się wydłuża. 

Facebook, Instagram, Tik-Tok, YouTube to najczęściej 

używane aplikacje dostępne zarówno dla młodzieży, jak 

i dorosłych czy dzieci. Współcześni ludzie poprzez używanie 

Internetu, różnych aplikacji tracą wartości, zanika umiejętność 

dyskusji, złożonej wypowiedzi. Brak wolnego czasu 

spowodowany wykorzystywaniem go na social-media 

przyczynia się do braku pomysłu na siebie, dążenia do 

wszystkiego łatwymi, czasami nielegalnymi sposobami, 

natomiast brak emocji powoduje pogłębianie się depresji, 

nerwicy. Gry komputerowe często powodują oderwanie się od 

rzeczywistości. Coraz częściej słyszymy o młodych 

przestępcach oraz o myśleniu - najczęściej wśród chłopców - 

o „nieśmiertelności'” bądź „kilku życiach”, jakie posiadają 

w grach. 

Internet to również hejt, wyłudzenia oraz szerzące się pedofilia 

i pornografia. 

Dzień Bezpiecznego Internetu przypomina nam o wadach 

i zaletach korzystania z wynalazku XXI wieku, jakim jest 

dostęp do Internetu. Wyniki ankiety nie są korzystne, ale 

pamiętajmy, że w nas musi rozwijać się umiejętność 

poprawnego korzystania z tego, co posiadamy. 

Patrycja Kowalska 
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14 LUTEGO – WALENTYNKI 
 

Może nie wszyscy przepadamy za tym świętem, ale każdy 

z nas lubi dostawać prezenty i kwiaty, a walentynki to 

przecież świetna okazja, aby obdarować ukochaną osobę 

i miło spędzić czas. 

Oto co na temat tego święta wybrała dla Was uczennica klasy 

pierwszej, Izabela. 

Walentynki (ang. Valentine’s Day) – coroczne święto 

zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. 

Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele 

katolickim obchodzone jest również tego dnia. 

Zwyczajem w tym dniu jest 

wysyłanie listów zawiera-

jących wyznania miłosne 

(często pisane wierszem). Na 

Zachodzie, zwłaszcza w Wie-

lkiej Brytanii i Stanach 

Zjednoczonych, czczono św. 

Walentego jako patrona 

zakochanych.  

Dzień 14 lutego stał się więc 

okazją do obdarowywania się 

drobnymi upominkami. 

  
Fot. facebook.com/ekonomik.mielec 
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Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie 

od średniowiecza.  

Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego 

grona znacznie później. 

Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika 

jego imienia w Terni, na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami 

patrona umieszczono inskrypcję „Święty Walenty patron 

miłości”.  

Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego 

przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch 

i świata, w celu złożenia przyrzeczenia miłości. Gromadzą się 

tu również małżonkowie świętujący 25. lub 50. rocznicę 

zawarcia sakramentu małżeństwa. W Terni w tym dniu 

wręczana jest również nagroda „Rok Miłości”. W roku 1997 list 

do par narzeczonych przesłał również Jan Paweł II, a jego 

przesłanie wyryto na marmurowej tablicy przy grobie świętego 

Walentego. 

Kilka miast w Polsce przyznaje się do posiadania relikwii św. 

Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno. W każdym z nich 

14 lutego organizowane są obchody ku czci patrona 

zakochanych. Stałym niemalże elementem walentynek jest 

wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych 

karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone 

walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem. 

Izabela Jarosz 
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„It’s all about the game”. . . 
 

Okres od 22 lutego do 02 marca to dni mojej wielkiej 

cypryjskiej przygody, a to dzięki uczestnictwu w projekcie 

Erasmus+ Młodzież pt. „ It’s all about the game”.  

Ten edukacyjny projekt odbył się w Pafos na Cyprze 

i zgromadził młodych entuzjastów sportu i aktywnego 

spędzania czasu z 7 krajów: Cypru, Grecji, Włoch, Serbii, 

Litwy, Chorwacji oraz Polski.  

  

Fot. Patrycja Osnowska 
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Ta międzynarodowa grupa została zakwaterowana razem 

w King’s Holiday Apartments. Ja miałam ogromną 

przyjemność dzielić mój pokój z koleżankami z Grecji 

i Chorwacji, co dało mi niebywałą okazję nauki wielu greckich 

i chorwackich zwrotów od native speaker’ów tych języków 

(była to nauka najlepsza z możliwych, bo nie książkowa, 

a ściśle praktyczna, np. w kuchni, przed zaśnięciem, na 

balkonie. Zwroty te pozwolą mi w przyszłości w sytuacjach 

życia codziennego komunikować się z Grekami i Chorwatami 

za pomocą ich języka, zaś takie chęci są zawsze doceniane 

przez obcokrajowców, a mnie wzbogacają językowo). 

Program zajęć był bardzo intensywny, ale ich różnorodność, 

dynamika i atrakcyjność pozwalały odczuwać masę 

pozytywnych emocji i wrażeń. Oczywiście językiem, który 

pozwalał się nam wszystkim porozumiewać na co dzień, był 

język angielski. Zajęcia integrujące tak dużą grupę były tak 

efektywne, że początkowy sceptycyzm, czy uda się 

zapamiętać prawie 50 imion i pochodzenie uczestników, minął 

jak ręką odjął. 

Każdy kraj odpowiadał za przygotowanie prezentacji, na bazie 

których toczyły się późniejsze dyskusje i gry. 

My, jako polska drużyna, mieliśmy za zadanie zaprezentować 

temat Igrzysk Olimpijskich w starożytnej Grecji w porównaniu 

do ich kształtu w czasach obecnych. Kolejna prezentacja 

dotyczyła chuligaństwa w Polsce w obszarze sportu.  
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Ujęcie tego samego tematu przez każdy kraj pozwoliło mi 

zweryfikować moje poglądy na temat agresji wśród polskich 

kibiców. Zajęcia wymagały nie tylko dzielenia się tym, co 

przygotowane wcześniej, ale też wyobraźni i kreatywności 

(w grupie, w której pracowałam, wspólnie napisaliśmy wiersz 

w języku angielskim będący Odą do Erasmusa, a punktem 

wyjścia była analiza słów Hymnu 

Olimpijskiego), no i formy fizycznej - rozegraliśmy 

międzynarodowy turniej koszykówki, ćwiczyliśmy jogę na 

plaży, a sam w sobie Treasure Hunt stanowił niesamowitą 

fizyczno-mentalną rozrywkę; ależ się nabiegaliśmy po mieście. 

Super doświadczeniem była tzw. Intercultural night, gdy 

wszystkie kraje prezentowały typowe przysmaki kulinarne oraz 

prezentowano atrakcje swojego kraju.  

Nasz oscypek oraz biały twarożek zdecydowanie najbardziej 

podbiły serca uczestników.  

 

Projekt dał mi też 

możliwość pozna-

nia kultury i więk-

szych obszarów 

Cypru niż tylko 

samo Pafos.  

  

Fot. Patrycja Osnowska 
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Wędrowaliśmy po cypryjskich górach pod samo źródło 

wodospadu, zasiedliśmy na skalistym wzgórzu zatoki Morza 

Śródziemnego, gdzie leżą antyczne ruiny miasta Kurion wraz 

z zachwycającym amfiteatrem, zwiedziliśmy Limassol 

z cudowną miejską nadmorską promenadą.  

Wycieczka do Nikozji pozwoliła nam zwiedzić tamtejszy 

uniwersytet z zapierającą dech w piersiach biblioteką, która 

wyzwoliła w nas chęć nauki. 

Jednak najwięcej emocji wywołało w samym centrum Nikozji 

strzeżone przez żołnierzy ONZ przejście piesze przez granicę 

„Zieloną linię” do Cypru Północnego - Tureckiej Republiki 

Fot. Patrycja Osnowska 
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Cypru Północnego; państwo, które nie jest uznawane na 

arenie międzynarodowej, jest tematem tabu i krajem 

uznawanym jedynie przez Turcję.  

W tureckiej części Cypru weszliśmy do meczetu - musiałyśmy, 

jako kobiety, zakryć włosy, co nie było przyjemne, bo chusty 

do tego przezna-

czone są wielo-

krotnego użytku. 

Pafos dało nam 

możliwość obejrze-

nia Grobów Króle-

wskich - rozległej, 

starożytnej nekro-

poli, zabytku wpi-

sanego na Listę 

Światowego Dzie-

dzictwa UNESCO.  

 

 

Uczestnictwo w projekcie dostarczyło mi całą gamę wrażeń 

i doświadczeń na wielu poziomach kompetencji językowych, 

społecznych i kulturowych.  

  

Fot. Patrycja Osnowska 
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Poznałam wspaniałych 

młodych ludzi, pełnych 

życia i chęci budowania 

wspólnej Europy bez 

względu na szerokość 

geograficzną, w jakiej się 

urodzili i żyją. Kolejny raz 

przekonałam się, że język angielski jest medium zjednoczonej 

Europy, językiem, który pozwala wspólnie pracować, bawić 

się, poszerzać horyzonty i nawiązywać przyjaźnie. 

Patrycja Osnowska 

 
 Fot. Patrycja Osnowska 
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KARTKA z KALENDARZA 

…………………………………………………… 

75. rocznica wyzwolenia Auschwitz  

27 stycznia 1945 r. żołnierze 60. armii Pierwszego Frontu 

Ukraińskiego otworzyli bramy obozu koncentracyjnego 

Auschwitz. 

W obozie Auschwitz Birkenau i Monowitz doczekało 

wyzwolenia około 7 tys. więźniów. Około 500 więźniów 

żołnierze radzieccy wyzwolili przed 27 stycznia i wkrótce 

potem w podobozach KL Auschwitz: w Starej Kuźni, 

w Blachowni Śląskiej, Świętochłowicach, Wesołej, Libiążu, 

Jawiszowicach i Jaworznie. 

W obozie macierzystym i w Birkenau żołnierze radzieccy 

znaleźli około 600 zwłok więźniów zastrzelonych przez 

esesmanów w trakcie wycofywania się z Auschwitz oraz 

zmarłych z wycieńczenia. 

Przez długi czas liczba ofiar Auschwitz była przedmiotem 

dyskusji. Nadal nie znamy i zapewne nie poznamy dokładnej 

liczby osób, jakie poniosły śmierć w obozie koncentracyjnym. 

W 1945 r. radziecka komisja, bazując na przepustowości 

krematoriów i pierwszych zeznaniach esesmanów, podała, że 

w Auschwitz zginęły ok. 4 mln ludzi. 

Joanna Jurkowska 

  



 

  
17 

 
  

krzykekonomik@o2.pl 2020 

XX Światowy Dzień Walki z Rakiem 

We wtorek 4 lutego obchodzono Światowy Dzień Walki 
z Rakiem (World Cancer Day). 
Święto zostało ustanowione 
20 lat temu, w 2000 roku 
podczas Światowego Szczytu 
Walki z Rakiem w Paryżu.  

Podczas Światowego Dnia 

Walki z Rakiem w wielu 

placówkach onkologicznych organizowane są dni otwarte, 

czyli „Biała Sobota”. Pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych 

badań (np. mammografia, USG piersi, cytologia, 

dermatoskopia, badanie fiberoskopowe w kierunku wczesnego 

wykrywania nowotworów głowy i szyi), konsultacji 

onkologicznych, psychologicznych. Można wysłuchać 

wykładów dietetyka, rehabilitanta, a także wykonać pomiar 

masy i  składu ciała. Celem akcji jest edukacja zdrowotna 

społeczeństwa, mająca przekonać o korzyściach z profilaktyki 

przeciwnowotworowej.  

Pamiętajmy o tym, żeby zwracać szczególną uwagę na rolę, 

jaką w walce z chorobami nowotworowymi odgrywa 

profilaktyka. Rak rozpoznany odpowiednio wcześnie jest 

niemal w każdym przypadku całkowicie wyleczalny!  

Joanna Jurkowska 
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Pielęgnuj twórczy umysł! 

Kreatywność to nie tylko cecha geniuszy – drzemie 
w każdym z nas, wystarczy ją rozbudzić. Zagadnienie 
twórczości jest szczególnie ważne w procesie 
edukacyjnym.  

 

Fot. Marek Dziedzicki 

Twórczość i innowacyjność wciąż są jedną z najbardziej 

pożądanych kompetencji. Bez twórczości nie istnieje postęp. 

Zasób wiedzy jest potrzebny, aby stworzyć coś nowego. 

Jednak sama encyklopedyczna wiedza do tego nie wystarczy. 

Jak powiedział Albert Einstein: Wszyscy wiedzą, że czegoś nie 

da się zrobić, aż pojawi się taki jeden, który nie wie, że się nie 

da i on to robi. Dlatego poszukiwanie alternatyw to jeden 

z warunków rozwoju społeczeństwa. 
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Michael Michalko w artykule „Jak być kreatywnym?”, który 

został opublikowany w magazynie „Wszystko co Najważniej-

sze”,  udowadnia, że kreatywność jest cechą, którą posiada 

każdy. Tylko jak samemu uwierzyć w to, że każdy z nas to 

innowator? Michalko zwraca uwagę na kilka spraw, o których 

należy pamiętać: 

1. Nie poddawaj się i pracuj nad twórczym myśleniem. 

2. Bądź przekonany o swojej kreatywności. 

3. Doświadczaj nowego – zarówno w świecie realnym, jak 

i w wyobraźni. 

4. Uświadom sobie, że nie istnieje tylko jedna właściwa 

odpowiedź. 

5. Eksperymentuj – twórz nowe pomysły, aby wreszcie 

stworzyć ten idealny. 

6. Nie zrażaj się krytyką. 

7. Zaufaj swojemu przeczuciu. 

8. Zmień myślenie dotyczące niepowodzenia – błędy nie są 

porażką. 

9. Pielęgnuj własne zdanie. 

10. Patrz na problem z różnych perspektyw. 

11. Myśl niekonwencjonalnie. 

Zachęcam do lektury! 

 https://operon.pl/Aktualnosci/Po-szkole/Nauczyciel-i-uczniowie-jako-

odkrywcy 

Beata Szędzioł 

https://operon.pl/Aktualnosci/Po-szkole/Nauczyciel-i-uczniowie-jako-odkrywcy
https://operon.pl/Aktualnosci/Po-szkole/Nauczyciel-i-uczniowie-jako-odkrywcy
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WYWIAD Z PANIĄ PAULINĄ BUZIAK-ŚMIATACZ 
 

Paulina Buziak-Śmiatacz – 
polska lekkoatletka, chodziarka. 
Czterokrotna mistrzyni kraju 
w chodzie na 20 kilometrów, 
halowa mistrzyni Polski w cho-
dzie sportowym na 3000 metrów, 
10. zawodniczka Młodzieżowych 
Mistrzostw Europy, dwukrotna 
uczestniczka Igrzysk Olimpij-
skich w Rio de Janeiro 

i Londynie. Od września 2019 r. nauczycielka wychowania 
fizycznego w naszej szkole. 
 
Jak rozpoczęła się Pani przygoda z chodem sportowym? 

Moja przygoda z chodem sportowym rozpoczęła się już 

w gimnazjum. Często brałam udział w szkolnych zawodach 

sportowych, między innymi w biegach. Podczas 

ogólnopolskich zawodów biegowych w Mielcu wywalczyłam 

pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Wtedy to 

wypatrzył mają osobę trener Józef Wójtowicz, który namówił 

mnie do uprawiania chodu sportowego. Na początku nie 

traktowałam treningów poważnie, ale kiedy przyszły pierwsze 

sukcesy w tej dyscyplinie, moje podejście całkowicie zmieniło 

się i sport stał się dla mnie priorytetem.  

Każdy sport wymaga sporo poświęceń, wyrzeczeń. 

Jak wyglądały Pani treningi, przygotowania do zawodów? 

Fot. Paulina Buziak-Śmiatacz 
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Na początku 

mojej kariery 

sportowej 

treningi były 

krótkie, ale 

intensywne, 

ponieważ 

jako młodzi-

czka, junior-

ka startowa-

łam na krótszych dystansach, tj. 3km, 5km. Dużo czasu 

poświęcałam technice. Chód sportowy różni się od biegu tym, 

że sędziowie na trasie oceniają technikę zawodników, która 

jest dokładnie opisana. Z czasem dystans wydłużył się do 

10km i 20km, a od niedawna wprowadzono również dla kobiet 

dystans 50km. Trening to wiele „przechodzonych” kilometrów 

w różnym tempie, na różniej trasie, niezależnie od warunków 

atmosferycznych. Ważny jest również stretching, praca nad 

poprawną techniką, siłownia, ćwiczenia stabilizacyjne oraz 

odnowa biologiczna. Od paru lat należę do Kadry Polski 

w chodzie sportowym. Wiąże się to z systematycznymi 

wyjazdami na zgrupowania sportowe. Niekiedy są to wyjazdy 

2- lub 3-tygodniowe, zagraniczne czy też organizowane w 

Centralnych Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich. Tam już 

wszystko jest podporządkowane pod trening. 

Fot. echodnia.eu 
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Ciężka praca popłaca – mogłaby Pani powiedzieć. 

Niejednokrotnie była Pani mistrzynią Polski w chodzie na 

20 km i ma Pani również inne osiągnięcia na swoim 

koncie. Jakie to uczucie stać się rozpoznawanym 

w świecie sportu, zwyciężać? 

Miło jest, kiedy podczas 

treningu czy też na ulicy 

ktoś cię rozpozna, 

wesprze dobrym sło-

wem. Niesamowitym u-

czuciem jest stanie na 

najwyższym stopniu 

podium. Dumą każdego 

sportowca jest reprezentowanie Polski z orłem na piersi na 

Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach 

Olimpijskich. Czuję się wtedy zadowoloną i szczęśliwą osobą. 

Wiem, że ciężka praca przyniosła założone rezultaty. Takie 

chwile motywują mnie do dalszej ciężkiej pracy oraz do 

osiągania coraz lepszych wyników. 

Brała Pani udział w mistrzostwach świata, dwukrotnie 

w Igrzyskach Olimpijskich. Co z tych startów wspomina 

Pani najmilej? 

Sport to wiele wyrzeczeń poświęceń, ale też niezwykła 

przygoda, która wiąże się z poznawaniem nowych ludzi, 

nowych ciekawych miejsc.  

Fot. sport.trojmiasto.pl 
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W pamięci utkwiła mi przede wszystkim niezwykła atmosfera 

panująca w wioskach olimpijskich, spotkanie sportowców 

z całego świata, a przede wszystkim spotkanie swoich 

sportowych idoli, takich jak: Usain Bolt, Yelena Isinbayeva. 

Duże wrażenie zrobiły na mnie obiekty sportowe, na których 

rozgrywano zawody. Zawsze były wypełnione kibicami, którzy 

do samego końca towarzyszyli sportowcom podczas ich 

zmagań.  

Każdy sport uczy nas czegoś innego. Czego nauczyła się 

Pani podczas swojej kariery? 

Sport kształtuje naszą osobowość oraz charakter, uczy 

konsekwencji w postępowaniu i uporu w dążeniu do celu. 

Podczas mojej długoletniej kariery nauczyłam się dyscypliny 

poprzez systematyczny trening, przezwyciężanie swoich 

słabości związanych zarówno ze sferą fizyczną, jak 

i psychiczną. 

Gdyby Pani mogła, jaką dałaby radę osobom 

rozpoczynających przygodę z chodem sportowym? 

Chodzić każdy może; ) Rada dla początkujących – to przede 

wszystkim zwracanie uwagi na poprawną technikę , ponieważ 

na samym początku kariery łatwo jest to skorygować. Nie 

wolno zaniedbywać także stretchingu, bo w przyszłości 

organizm będzie narażony na liczne kontuzje. Osoba 

trenująca chód sportowy powinna charakteryzować się dużą 

cierpliwością, bo sukcesy nie zawsze przychodzą od razu, 
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trzeba lat treningu, żeby móc rywalizować na najwyższym 

poziomie. 

W tym roku w lecie odbędą się Igrzyska Olimpijskie 

w Tokio. Czy zamierza Pani w nich wystartować? 

Aby wystartować na Igrzyskach Olimpijskich, trzeba spełnić 

szereg wymagań ustalonych przez Światową Organizację 

Lekkoatletyki oraz Polskiego Związku. Na tę chwilę 

przygotowuję się do Halowych Mistrzostw Polski oraz do 

Mistrzostw Polski na dystansie 20km. Aby pojechać do Tokio, 

trzeba osiągnąć wyznaczony limit czasowy, który jest 

wygórowany, ale to nie znaczy, że nieosiągalny i jeśli tylko 

zdrowie na to pozwoli, to będę walczyć o wyjazd. 

Czy oprócz sportu ma Pani jeszcze inne pasje? 

Oprócz sportu, który pochłania mi bardzo dużo czasu, lubię 

w wolnej chwili obejrzeć dobry film. Odskocznią dla mnie są 

bezpieczne przejażdżki na motorze, ale tylko po sezonie 

startowym. 

Od tego roku szkolnego może się Pani sprawdzić w innej 

(niż chodziarka) roli – jako nauczyciel wychowania 

fizycznego. Jak podoba się Pani w naszej szkole? 

Sport od zawsze był moją pasją, teraz od niedawna w innej 

roli. Podoba mi się praca w naszej szkole.  

Chciałabym zachęcić uczniów do aktywności fizycznej, do 

zdrowego stylu życia.  
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Wiem, że w dzisiejszych czasach jest trudniej w tej kwestii, ale 

mimo tego nasza współpraca dobrze się układa. 

W sporcie trudniej jest wymagać od siebie czy od innych? 

Myślę, że najpierw powinno wymagać się od siebie. Jeśli 

przyniesie to rezultaty, to później można wymagać od innych. 

W dzisiejszych czasach w chodzie sportowym na poziomie, 

jaki prezentuję, jest coraz trudniej, jeśli chodzi o wymagania 

od innych. Na rodzinie i najbliższych mi osobach mogę 

polegać zawsze. Sytuacja niestety jest trochę gorsza, jeśli 

chodzi o wsparcie materialne, pomoc w profesjonalnych 

przygotowaniach do kolejnego sezonu. Jeśli nie jesteś na 

szczycie, to jesteś przeciętny. 

Dziękujemy za rozmowę. 

Marzena Wąsik 

 

 

Z OSTATNIEJ CHWILI! 

Podczas Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Toruniu, 

które odbyły się 29 lutego, pani Paulina Buziak-Śmiatacz, 

reprezentantka LKS „Stal-Mielec”, wywalczyła brązowy 

medal na dystansie 3000m w chodzie sportowym, gdzie 

startowała na dystansie 20km.  

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych startach. 
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Zapraszamy do lektury  
Poniżej prezentujemy kolejne rozdziały opowiadania 

„Kolorowy ogon” naszej koleżanki z klasy Ibg T Łucji 

Polewskiej. 

 

Rozdział 3 Braciszek i ryby 
 
Rudy łebek powoli i ostrożnie wyjrzał z nory. Właśnie zaczęła 

się wiosna i pojawiło się więcej smacznych gatunków ptaków. 

Nie lubił zabijać, ale jeść musiał, inaczej by umarł. Nie chciał 

umierać, pamiętał dobrze zimne futerko swej mamy. 

- Aaaa! Wrrr! Zabiję cię intruzie! - krzyknął Szary. Szary był 

jego bratem, zresztą jednym z wielu. Jednak Szary dokuczał 

mu najbardziej, reszta raczej wolała go ignorować. 

- Uciekaj, to nie twój teren! - dokończył bojowy okrzyk Szary 

i ugryzł rudaska w ucho. 

- Ałaaa to boli! - jęknął Rudy. 

- I co z tego! Jestem panem tego lasu! Potężnym wilkiem!  

Szary wpił się mocniej w ucho rudego - zresztą ty nie byłbyś 

w stanie złapać szczura, a co dopiero rybę! 

- Rybę? - zastanowił się Rudy, nigdy nie jadł ryby. 

- Rybę - powtórzył brat. 

- Mówisz o tych, co są w rzece? 

- Tak! One są bardzo smaczne! Kiedyś znalazłem jedną, 

zostawioną przez niedźwiedzia! - potakiwał Szary. 

- Mamooo! - krzyknął niewiele myśląc Rudy. 

- Mogę iść z Szarym nad rzekę!? 
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- Idźcie… tylko nie wskakujcie do wody, nurt może was 

porwać! - odkrzyknęła zajęta młodszymi dziećmi czarna 

wilczyca. 

Kiedy przyszli nad rzekę, ryby wyskakiwały w promieniach 

słońca z wody, po czym z pluskiem doń wracały. 

Rudy spróbował stanąć na kamieniu, najdalej wysuniętym 

w stronę wody. Nagle poślizgnął się i wpadł z pluskiem do 

wody. Usiłował utrzymać równowagę, ale nurt go podciął. 

Krzyknął - pomóż mi Szary! 

- Powiem mamiee! - odkrzyknął śmiejąc się Szary. 

Nurt niósł Rudego dobre parę kilometrów dalej, do lasu, 

którego nie znał. To na pewno nie był teren jego stada. 

Podtapiało go co chwilę, z trudem łapał powietrze, gdy nagle 

usłyszał świst powietrza i poczuł szpony na plecach. Bolało 

go, ale nie piszczał, cieszył się, że uwolnił się od 

zdradzieckiego nurtu. 

- Ale dobre jedzonko! - usłyszał nad sobą. 

Przestraszył się, ale zaraz wylądowali. Tajemnicze zwierzę 

ciągle przytrzymywało go dziobem, aby nie uciekł. 

- Bój się mnie! - krzyknął Rudy, biorąc przykład z szarego 

braciszka. 

- Jestem panem tego lasu! 

- Nie jesteś panem tego lasu - odpowiedział jego oprawca. 

- Jestem strasznym wilkiem! - Rudy nadal próbował. 

- Nie jesteś wilkiem. Jesteś lisem, a wilki jedzą lisy. 
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- Jestem wilkiem – odparł, ale już bez przekonania Rudy. 

- Spójrz w wodę, jesteś rudy, masz dużą rudą kitę. Jesteś 

lisem. 

Lisek podszedł do wody, gdyż na szczęście zwierz już go 

puścił. Faktycznie - miał wielką kitę za sobą… 

Nagle usłyszał huk i zrobił się jakiś dziwnie senny… 

Rozdział 4 Klatka 

Obudził się w klatce. Klatka była bardzo ciasna, właściwie nie 

miał miejsca, aby się obrócić. Powitał go głos – uważaj, 

wyprostuj się i pokaż kitę. Lis odwrócił się, zobaczył takiego 

samego lisa, jak on, tylko białego. 

Białasek uśmiechnął się. 

- Będziesz dużo kosztował. 

- Gdzie jestem? - spytał Rudy. 

- W klatce, a co nie widać? 

- Gdzie jestem? - spytał ponownie rudasek. 

- W hodowli. 

- O co tu chodzi? 

- Będzie z ciebie ładne futerko. Jak podrośniesz, zabiją cię 

i sprzedadzą - Biały pięknie się uśmiechnął. 

Następne tygodnie Rudy dostawał dużo jedzenia, jednak nie 

było ono smaczne, były to właściwie ochłapy. Rudy słabł coraz 

bardziej, przez większość czasu rozmawiał również z Białym, 

aż nadszedł ten dzień….   

Ciąg dalszy w nowym numerze 


