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„Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem się sobie zdarzają. 

Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. 
Zdarzamy się sobie. Tak zdarzyłaś się mi...” 

 

Minęły wakacje, czas, który dla większości z nas był odpoczynkiem od 

codzienności, z jaką mieliśmy styczność przez cały rok szkolny. Wielu z nas 

miało okazję spotkać na swojej drodze nowe osoby, nawiązać relacje, poznać 

siebie na nowo. Podczas tego obfitego we wspomnienia i doświadczenia 

czasu, mogliśmy pogłębić nasze znajomości, a tym samym zauważyć wiele 

różnic zarówno w naszym 

sposobie bycia, jak i w 

otaczających nas osobach. 

Bowiem jesteśmy odmienni 

na każdym polu. Mamy nie 

tylko inną budowę ciała, 

różnimy się genetycznie, 

psychologicznie i emocjonalnie. To nic dziwnego. Pewnie każdy ma tego 

świadomość, lecz wciąż wielu z nas zastanawia się nad różnicami istniejącymi 

między kobietą i mężczyzną. Często bywa tak, że trudno jest nam się 

porozumieć, a wówczas dochodzi do frustracji i niepotrzebnego stresu. Z tego 

też powodu ostatnimi czasy natrafiłam na fragmenty analiz naukowych, 

w których na to zagadnienie zwrócono uwagę. Badania dotyczące różnic 

w zachowaniu między płciami przeprowadzano między innymi na dzieciach.  

Jedną z najbardziej zauważalnych różnic między chłopcami a dziewczynkami 

jest agresywność.  

Zdjęcie 2, blogdda.pl 
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Źródło tego zachowania ma raczej charakter biologiczny - nie społeczny. 

Pokazują to np. badania Moyer nad różnicą w poziomie agresji, które 

rozpoczęto od wywoływania zachowań aspołecznych u myszy.  

„Jeden z chwytów polega na tym, żeby mysz trzymać przez jakiś czas 

w samotności, a następnie wprowadzić do jej klatki obcą mysz. Dorosłe 

samce myszy okazują obcemu niechęć - atakują go. Ale zachowanie to może 

być kontrolowane. Gdy samiec zostanie wykastrowany, będzie znacznie 

łagodniejszy. Jeśli następnie wykastrowanemu zwierzęciu wstrzyknie się 

hormon męski, powraca ono do swoich dawnych agresywnych zachowań”.  

Kolejną zauważalną podczas obserwacji różnicą jest emocjonalność.  

We współcześnie stosowanych testach psychologicznych, kobietom łatwiej 

mówić o emocjach. Bierze to swój początek w koordynacji półkul mózgowych. 

„Jeśli lewa półkula zajmuje się mową, a prawa emocjami, kobietom łatwiej 

jest dawać słowny wyraz emocjom, połączyć jedno z drugim, natomiast 

u mężczyzn funkcje te są rozłączne”. Dodatkowo badania  Maccoby i Jacklin 

dotyczące lęku u dzieci w wieku przedszkolnym wykazały u obu płci różne 

wyniki w zależności od zmiennych sytuacyjnych, np. „w aspekcie lęku przed 

obcymi, który występował u blisko połowy dzieci, częściej był on dostrzegany 

u chłopców, ale reakcje dziewczyn były bardziej intensywne”. Natomiast 

patrząc na osoby dorosłe, możemy zauważyć, że w sytuacji stresu 

egzaminacyjnego studentki częściej ujawniają większy lęk niż studenci, którzy 

reagują z niepokojem podczas wykonywania zadań kobiecych.  

Jednak warto zaznaczyć, że owe różnice mogą mieć swój początek 

w oczekiwaniach społecznych, gdzie to kobietom „pozwala się” na otwarte 

okazywanie takowych emocji, a mężczyznom nie. Dodatkowo naukowcy, 
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analizując osobowość (zbiór cech), stwierdzili występowanie niewielkich 

różnic i na tym tle. Według nich różnice „dotyczą większej wrażliwości kobiet 

na innych i asertywności mężczyzn”. Zauważono także powiązanie między 

testosteronem a osobowością. Kobiety, u których poziom testosteronu jest 

wysoki, zazwyczaj rzadziej były matkami i w ogóle mniej interesowały się 

rodzicielstwem. Natomiast te, mające znacząco niższy jego poziom, z reguły 

znacznie bardziej interesowały się dziećmi i eleganckimi ubiorami. Poza tym 

badanie Fishermana (rozmowa między małżonkami) wykazało, iż kobiety trzy 

razy częściej zadawały pytania, mające na celu utrzymanie lub zaczęcie 

rozmowy, które zazwyczaj kończyły się niepowodzeniem. U mężczyzn ów 

sukces pojawiał się znacznie częściej, gdyż żony wykonywały wysiłek podjęcia 

interakcji.  

Powyższe różnice stanowią tylko część wszystkich potwierdzonych do tej 

pory badaniami, lecz wprowadzają w zaintrygowanie pewnie niejednego  

z nas. Temat ten jest bowiem bardzo rozległy i ważny, gdyż poznanie różnic 

między płciami powinno ułatwić wzajemne porozumienie i przyczynić się do 

załagodzenia nadmiernych, odwiecznych konfliktów między kobietą  

a mężczyzną. Dzięki takim wiadomościom, a także informacjom na temat 

psychologii człowieka będzie nam łatwiej zrozumieć siebie nawzajem  

i tworzyć trwałe relacje.  

„Najbardziej intensywne konflikty, jeśli zostaną rozwiązane, pozostawiają 

po sobie poczucie bezpieczeństwa i spokoju, który nie jest łatwy do 

zakłócenia. To tylko te intensywne konflikty i ich żar, są potrzebne do 

osiągnięcia wartościowych i trwałych rezultatów.” (Carl Gustav Jung) 

Marta 
Źródła: 

https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2013-2.pdf  
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Spotkanie z profesorem Bralczykiem 

Niedawno, bo 5 października, uczniowie naszej szkoły mieli okazję 

uczestniczyć w spotkaniu  

z  profesorem Jerzym Bralczykiem, 

polskim językoznawcą, profesorem 

nauk humanistycznych, specjalistą  

w zakresie języka mediów, reklamy  

i polityki. Profesor jest przedstawiany 

jako jeden z popularnych autorytetów 

w dziedzinie języka polskiego. 

Publiczność, którą stanowiła mielecka 

młodzież wraz z nauczycielami oraz 

pan prezydent Jacek Wiśniewski, 

mogła zagłębić się w tematykę 

związaną z naszym językiem. Gość 

przedstawiał ciekawostki językowe, publikacje dotyczące języka oraz 

odpowiadał na pytania prowadzącej i uczniów. Była to z pewnością 

pożyteczna lekcja. 

Julia Rzeźnik 

Zdjęcie 3, Małgorzata Lubera 
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Ukraina w relacji naszego gościa 

 

Zdjęcie 4, Małgorzata Lubera 

6 października gościliśmy w naszej szkole panią Svietlanę Uvarienko, 

obywatelkę Ukrainy, na co dzień mieszkającą w Kijowie. Okazję, aby spotkać 

się z nią i porozmawiać, miała klasa IVagT.  

Na wstępie wysłuchaliśmy pięknego wiersza patriotycznego w języku 

ukraińskim i rosyjskim w wykonaniu naszego gościa. Później pani Svietlana 

opowiedziała o początkach inwazji Rosji na Ukrainę, w tym również na samą 

stolicę. Wysłuchaliśmy też relacji o przeżyciach ludzi oraz o warunkach,  

w jakich byli zmuszeni funkcjonować. To, czego dowiedzieliśmy się, 

przekraczało nasze wyobrażenia. Wydaje nam się to niemal niemożliwe, by 

nasi sąsiedzi w dzisiejszych czasach musieli mierzyć się z inwazją. 

Usłyszeliśmy także o szkolnictwie, o tym jak nasi rówieśnicy oraz młodsze 

dzieci próbują odnaleźć się w tej sytuacji. Możemy jedynie podejrzewać, że 

nie jest im łatwo. Kobieta opowiedziała nam o kulturze ukraińskiej, np. 



 

  
8 

 
  

krzykekonomik@o2.pl 2022 

o świętach Bożego Narodzenia. Poznaliśmy historię Ukrainy oraz obraz życia 

mieszkańców w poprzednich latach. 

Każdy z nas miał okazję nie tylko sprawdzić swoje umiejętności w zakresie 

posługiwania się językiem rosyjskim, ale również poznać różnice miedzy 

językiem rosyjskim a ukraińskim, który jest bardziej zbliżony do języka 

polskiego. 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Nasunęło nam, uczniom, pewne 

przemyślenia. Jesteśmy wdzięczni za możliwość rozmowy i chcielibyśmy 

jeszcze raz podziękować pani Swietlanie za poświęcony nam czas. 

 
Paulina Zachowska 

 

Warto pomagać 
 

WSPÓLNOTA CENACOLO 

 
Wspólnota Cenacolo to inicjatywa włoskiej zakonnicy Elwiry Petrozzi. 

Początki wspólnoty sięgają końca XX wieku, a jej głównym zadaniem jest 

niesienie pomocy dla wszystkich osób wychodzących z nałogów,  

w szczególności alkoholowych i narkotykowych. Pierwszy taki dom powstał  

w 1983 r. we Włoszech, obecnie zaś istnieje ponad 60 domów, rozsianych po 

całym świecie, w tym cztery w Polsce. 

Jeden z czterech ośrodków jest położony nieopodal Tarnowa, a dokładniej 

w Woli Rzędzińskiej. To tam spotkaliśmy się (klasa IIIa T) z przedstawicielami 

tej wspólnoty. Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie, a także oprowadzeni 

przez członków po całym obiekcie. Mogliśmy poznać realia ich życia podczas 

wychodzenia z chorób nałogowych.  
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Ideą metody siostry Elwiry w odchodzeniu od nałogu jest wzajemna 

pomoc uzależnionych. Szczególnie ważne podczas tego procesu są rozmowa  

i modlitwa. Sami nie posiadają żadnych pieniędzy, a wszystko, co potrzebne 

jest im do życia, wytwarzają we własnym zakresie. Żyją z wolnych datków. 

Styl ten można porównać do życia zakonu benedyktynów, którzy wyznają 

dewizę św. Benedyktyna: „Ora et labora” (Módl się i pracuj). 

Wyjazd pokazał nam, jak ważne w życiu jest wsparcie bliskich osób, 

a także ludzkie życie, które bardzo łatwo zniszczyć, a czasem nieodwracalnie 

stracić. Był to dla nas niezwykle poruszający oraz pouczający czas. 

Życie można porównać do jednej z zasad szachowych, tzw. promocji, 

w której każdy pionek, czyli najsłabsza figura, po dojściu do końca pola 

przeciwnika może zamienić się w silniejszą figurę. Tak samo wygląda życie. 

Nawet jeśli człowiek upadnie i zostaje tą słabą figurą, może podnieść się 

i dojść do wybranego celu, jeśli tylko się nie podda. Porównanie to zostało 

użyte przez ks. Jana Kaczkowskiego w filmie „Johnny”. 

W życiu mogą pojawić się zdarzenia lub osoby, które będą chciały nas 

zniszczyć, tak jak przeciwnik naszego pionka, jednak my nie powinniśmy ugiąć 

się przed światem. Tylko od Boga, od nas i naszej siły zależy, jak ukształtujemy 

nasze życie.  

Łukasz Lewandowski, Wiktoria Obara 
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Wyniki ankiety dla pierwszoklasistów 
 

Wrzesień to czas zmiany dla wielu uczniów, w szczególności dla tych, 

którzy wcześniej chodzili do ósmej klasy. Czas rozłąki, nowych przeżyć 

i ekscytacji, a zarazem kolejny etap zdobywania doświadczeń. Niekiedy 

trudno jest nam przyzwyczaić się do koniecznych w naszym życiu zmian, lecz 

nie zawsze. Aby się przekonać o tym, jak było w przypadku naszych 

najmłodszych uczniów, została przeprowadzona w szkole krótka ankieta 

mająca na celu zbadanie samopoczucia młodzieży po pierwszych tygodniach 

nauki. 

 

Jej wyniki na pewno zaskoczą wielu z was, bowiem aż 61% ankietowanych 

stwierdziło, że lubi tę placówkę, a jej wybór dla 53% pierwszoklasistów okazał 

się strzałem w dziesiątkę. Zdanie to jest zatem bardzo podbudowujące dla 

renomy szkoły, która z każdym rokiem stara się sprostać rosnącym 

oczekiwaniom uczniów. Efekty tej pracy na pewno doceni 5% ankietowanych, 

dla których ważne jest, aby szkoła przygotowała ich do poszerzania wiedzy na 

studiach. 

Przeprowadzony niedawno sondaż utwierdza w przekonaniu, że szkoła 

powinna być miejscem, gdzie uczniowie oprócz zdobywania ogólnej wiedzy, 

będą mogli posiąść umiejętności praktyczne, poparte teorią zawodową, które 

dla 45% uczestników badania są jednym z kluczowych czynników przy 
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wyborze szkoły. Dlatego też Ekonomik stał się dla nich świetną inwestycją, 

dającą nie tylko wykształcenie ogólne, ale i przygotowanie do pracy w 

zawodzie. Warto również zaznaczyć, że większość uczniów bez problemu 

zaadaptowała się w nowym środowisku, chociaż mimo wszystko przebywanie 

w nowym miejscu nie jest dla klas pierwszych czymś bezstresowym. 

56% osób ankietowanych oznajmiło, iż odpowiedzi przy tablicy wywołują 

u nich mnóstwo negatywnych emocji, a nieprzygotowanie to jeden 

z czynników tworzących niepotrzebne obawy. Dodatkowym kłopotem dla 

uczniów są lekcje z przedmiotów, za jakimi nie przepadają. Tworzy to u 16% 

z nich zbyteczny niepokój, skutkujący odczuwaniem stresu. 

Warto zaznaczyć, że w szkole działa koło dziennikarskie, do którego chęć 

przyłączenia zadeklarowało 14% osób. To bardzo pocieszająca informacja, 

bowiem w ten sposób można udoskonalić umiejętność pisania, która jest 

bardzo przydatna nie tylko na maturze z języka polskiego. 

Wyniki ankiety pokazują, że pierwszy miesiąc nowych wrażeń minął 

bardzo szybko. Uczniowie powoli przyzwyczajają się do pewnej rutyny, 

z szeroko otwartym umysłem gotowym na wiele zadań, mając świadomość, 

że „Cały świat usuwa się z drogi człowiekowi, który wie, dokąd zmierza”. 

Marta, Zuzanna 
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FOTORELACJA 

Z WYCIECZKI IIA T DO BÓBRKI I ŻARNOWCA 
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Zdjęcia Agnieszka Lorynowicz 
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Wywiad z Maksymilianem Madejem z IVcT,  

uczestnikiem stażu zagranicznego we Włoszech 

 

Jak udało Ci się zakwalifikować do projektu "Staże zagraniczne z POWEREM 

to możliwość zostania europejskim liderem", nr POWERVET-2019-1-PL01-

KA102-063625?  

W pierwszej klasie technikum, w listopadzie 2019 roku, grupa chętnych 

zgłosiła się do napisania egzaminu, który decydował o zakwalifikowaniu do 

projektu. W takim egzaminie brało udział około 30 uczniów z naszej szkoły. Po 

ogłoszeniu wyników mogliśmy zobaczyć, kto się dostał, a kto jest na liście 

rezerwowej. Niestety przez pandemię wyjazd został przełożony na 2022 rok. 

Dużo osób skończyło naszą szkołę i zrezygnowało z wyjazdu. Na ich miejsce 

dostały się osoby z listy rezerwowej.  

Ilu było uczestników projektu?  

W projekcie brało udział 16 uczniów i 2 opiekunów.  

Jakie wymagania należy spełnić, aby się do niego zakwalifikować?  

Wymagania były związane z kierunkiem, w którym się uczymy, w moim 

przypadku jest to technik organizacji turystyki. Był też dodatkowy test  

z języka angielskiego. W teście językowym były zadania ze słuchu oraz  

z podstaw gramatyki.  

Ile trwał projekt?  

Projekt trwał trzy tygodnie.  
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Od kiedy trwały przygotowania do wyjazdu?  

Nasze przygotowania do wyjazdu zaczęły się na przełomie kwietnia i maja, 

kiedy dostaliśmy deklaracje uczestnictwa w projekcie. W międzyczasie 

opiekunowie wysyłali nam pliki na platformie Teams, w których trzeba było 

uzupełnić podstawowe dane osobowe. W sierpniu zaczęliśmy kurs włoskiego, 

który trwał 15 dni po 1,5 godziny, w sumie 30 godzin. Po skończonym kursie 

odbyliśmy spotkanie z opiekunami i podpisywaliśmy się na różnych umowach, 

które były potrzebne do projektu.  

Co dał ci udział w projekcie?  

Udział w projekcie dał mi dużo doświadczeń. W ciągu tych trzech tygodni 

zwalczałem moją barierę językową, ponieważ nie byłem na tyle pewny, żeby 

mówić bez problemu po angielsku. Oczywiście mogliśmy w praktyce 

sprawdzić znajomość języka włoskiego, którego się uczyliśmy. Każdy z nas 

miał apartament z aneksem kuchennym i mogliśmy sobie sami gotować. 

O apartamenty musieliśmy dbać jak o swoje własne mieszkanie, dzięki czemu 

mogliśmy się poczuć jak na studiach albo - w przyszłości - we własnych 

czterech kątach. To nas nauczyło „prawdziwego życia”, że nie przyjdą 

sprzątaczki codziennie i posprzątają po nas. Zyskałem też doświadczenie 

w dziale księgowości. Przez cały projekt pracowałem w hotelu KURSAAL**** 

w Cattolice. Miałem za zadanie segregowanie faktur oraz wpinanie ich do 

różnych segregatorów. Było to dość odpowiedzialne zadanie, żeby się nie 

pomylić w datach albo żeby firmy były ułożone alfabetycznie. Wydaje się to 

nudnym zajęciem, ale jeśli człowiek wdroży się w temat, to potrafi polubić 

stos faktur. Do pracy musieliśmy dojeżdżać pociągami i to także było super 

przeżycie.  
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Komu poleciłbyś Erasmusa? 
 
Projekt ERASMUS+ poleciłbym osobom, które nie boją się nowych wyzwań 

w życiu. Projekt pomaga nawiązać nowe znajomości oraz zobaczyć, jak 

wygląda prawdziwa praca.  

Czy nauczyłeś się języka włoskiego?  

Mój język włoski nie jest na poziomie rozszerzonym, ale umiałem się 

przywitać, pożegnać, podziękować, poprosić - po prostu podstawy włoskiego. 

Jeśli szliśmy do sklepu czy restauracji, to większość rzeczy nie musieliśmy 

tłumaczyć na język polski, ponieważ kojarzyliśmy z kursu.  

Czy podczas pracy w hotelu musiałeś mówić w języku włoskim?  

Włochy to kraj, w którym nie wszyscy mówią doskonale po angielsku, tak jak 

my po włosku. W pracy moja księgowa nie do końca rozumiała angielski, a ja 

włoski. W pierwsze dni było trochę ciężko, ale już po kilku dniach 

porozumiewaliśmy się trochę po angielsku, trochę po włosku i oczywiście 

trochę na migi. Były momenty, że zapominałem się i mówiłem słowa po 

polsku, choć ku mojemu zdziwieniu niektóre z nich zrozumieli. Do tej pory się 

śmiejemy ze znajomymi z sytuacji, kiedy chciałem nożyczki, ale nie umiałem 

powiedzieć po włosku, a pani nie rozumiała po angielsku. Wskazałem wtedy 

na kartkę, pokazałem palcami ruch nożyczek, powiedziałem: CIACH CIACH  

i pani bez problemu wiedziała, o co chodzi. Nie warto się stresować, że nie 

zna się doskonale języka, ponieważ z każdym da się dogadać.  

Ile dostałeś kieszonkowego?  

Kieszonkowego dostaliśmy około 495€, choć z tych pieniędzy 100€ było 

przeznaczone na różne wyjazdy lub wycieczki. Więc zostało nam 395€ na 

przeżycie w ciągu trzech tygodni.  
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Z tego, co wiem od innych i z własnego przykładu, zostało nam trochę 

pieniędzy i mogliśmy wydać je na co chcemy.  

Co zwiedziłeś?  
W pierwszy dzień nasi opiekunowie wzięli nas na spacer po plaży.  

W słoneczne dni mogliśmy chodzić na plażę opalać się, a gdy byliśmy  

z opiekunami, mogliśmy się także zamoczyć w morzu Adriatyckim.  

W pierwszy weekend w sobotę pojechaliśmy do oceanarium w Cattolice, 

miejscowości, w której pracowałem. Oceanarium było duże oraz miało dużo 

gatunków zwierząt. W niedzielę pojechaliśmy autokarem zwiedzić San 

Marino. Dużo pięknych zabytków na wzniesieniu. Ku naszemu zdziwieniu 

niektórzy handlujący mówili płynnie po polsku. W bazylice św. Franciszka 

mogliśmy podziwiać obraz naszego świętego Maksymiliana Marii Kolbego. 

W następny weekend pojechaliśmy pociągami do pięknego miasta na wodzie 

– Wenecji. Na samym początku było bardzo zimno i delikatnie padało, ale po 

jakimś czasie zrobiła się ciepła i słoneczna pogoda. Przepłynęliśmy wodnym 

autobusem, z którego mogliśmy podziwiać architekturę. Widzieliśmy plac  

i bazylikę św. Marka. Tego dnia każda grupa musiała przygotować historie  

i ciekawostki z danego miejsca w Wenecji. Ja miałem opowiadać o bazylice 

św. Marka, o której można by było mówić bardzo długo, bo jest pięknie 

ozdobiona oraz ma ciekawą historię. Niestety w jedną niedzielę nie udało 

nam się nic zwiedzić, ponieważ we Włoszech były strajki motorniczych 

pociągów. W ostatni dzień przed naszym wylotem opiekunowie wzięli nas na 

nocny spacer po naszym mieście Rimini. Rimini nocą było bardzo piękne. 

Nazwaliśmy miasteczko mini Wenecją. 
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C 
Czy polecasz udział  
w projekcie?  
Oczywiście, że tak. Jeśli ktoś 

nie jest pewny swoich 

umiejętności, niech idzie  

i niech próbuje, bo to nic 

nie kosztuje, a bardzo 

możliwe, że się uda 

zakwalifikować na cudowne 

trzy tygodnie w innym 

kraju. Według mnie jest to 

super przygoda. Mogliśmy 

zobaczyć, jak wygląda praca 

w dużych firmach, jak żyją 

Włosi i nawet poczuć się jak 

oni. 

 

 

 Bardzo polecam i życzę każdemu, żeby do takiego projektu się dostał.  

Dziękuję za rozmowę. 

Wywiad przeprowadziła Kornelia Żołądź 

Zdjęcie 5, Patrycja Osnowska 
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Poprosiliśmy naszych pierwszoklasistów o krótkie zaprezentowanie 

się na łamach naszego pisma.  

Oto oni: I a, I b, I c oraz I d. 

Prezentacja klasy I a T 

 

Zdjęcie 6, Małgorzata Kamuda 

Ekonomik to nasz właściwy adres 

Ot i prawda o nas cała 

Nasza klasa jest wspaniała 

Więcej wychowawczyni nas nie miała 

My ekonomiści mamy swoje złote myśli 

Znamy dużej kasy same korzyści 

Pilnie się uczymy, ale i tak 

Imprezować najbardziej lubimy 



 

  
21 

 
  

krzykekonomik@o2.pl 2022 

Wszystkich nauczycieli pozdrawiamy  

I do nas na lekcje zapraszamy 

Prezentacja I b T 

 

Zdjęcie 7, Bogusława  Skowron 

W naszej klasie znajdziesz ludzi o różnych zainteresowaniach - zaczynając od 

uzdolnionych artystów i sportowców, kończąc na montażystach i fotografach.  

Jesteśmy zainteresowani grafiką komputerową, dlatego znaleźliśmy się w tej 

szkole na profilu technik reklamy. Energiczność i kreatywność to nasze drugie 

imię. Mamy wiele pasji, które staramy się rozwijać oraz wspieramy siebie 

nawzajem.  

Przeciwieństwa się przyciągają i jesteśmy tego świetnym przykładem. 
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Prezentacja I c T 

 
Technik logistyk klasa pierwsza (w skrócie ta najlepsza) to osoby logicznie 

myślące, choć niekoniecznie to zawsze się sprawdza.  

Mamy głowę do interesów, mimo że przygodę z tym profilem zaczęliśmy 

dopiero miesiąc temu.  

Naszą najbardziej zauważalną cechą jest fakt występowania dużej liczby osób 

w klasie, z czego większość to chłopcy (22), co oznacza, że jest bardzo 

ciekawie i zabawnie.  

Znamy się prawie wszyscy od publikacji list przyjętych, ponieważ zależało 

nam na kontakcie z ludźmi, z którymi mamy spędzić te niezwykłe 5 lat.  

Zdjęcie 8, Małgorzata Kapinos 
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Przyzwyczajanie się do nowych osób, klasy, nauczycieli, przedmiotów nie 

sprawiło nam żadnej trudności, wręcz przeciwnie, mamy wrażenie, jakbyśmy 

znali się od dawna.  

Pod względem zauważalności jesteśmy całkiem charakterystyczną klasą, obok 

której trudno przejść obojętnie.  

Nasze rozszerzenia są bardzo przyszłościowe, bo choćbyśmy trafili gdzieś 

indziej niż na logistykę, to na pewno z dobrze napisaną maturą damy radę 

dostać się na wymarzone studia.  

Z nauką dużych problemów nie mamy (jeszcze), a gdy takie się już pojawią, to 

je szybko ogarniemy.  

Uważamy, że na nauczycieli lepszych trafić nie mogliśmy, szczególnie 

pozytywnie jesteśmy zaskoczeni tymi od przedmiotów zawodowych, 

ponieważ mimo że wymagania procentowe są wysokie, przyjemnie chodzi się 

na lekcje.  

Na lekcjach jest luźna atmosfera, a każda godzina to nowa przygoda i wiedza.  

Naszą główną pasją są palety, dlatego kącik logistyka jest zbudowany właśnie 

z nich.  

Nasza wychowawczyni (Pani Renata Ciężadło) jest NAJLEPSZA, wspiera nas 

zawsze, pomaga nam we wszystkim, potrafi nas bardzo dobrze nauczyć, 

pokazuje nam, że pamięta o wszystkich, a najważniejsze jest to, że każda 

lekcja z nią jest wspaniała. 

Należy też wspomnieć o tym, jak dobrze się dogadujemy.  

Choć znamy się krótko, szybko się przed sobą otworzyliśmy.  

Znamy zasady i staramy się być kulturalni. 
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Prezentacja I d T 

Klasa 1d- technik rachunkowości i technik organizacji turystyki. Dopiero się 

poznajemy, liczymy na to, że się zaprzyjaźnimy. Pierwszy krok już mamy za 

sobą, spędziliśmy miło czas na spotkaniu integracyjnym, które odbyło się 

w restauracji ,,Frezja’’ nieopodal szkoły. 

Po przybyciu na miejsce zjedliśmy już wcześniej zamówioną pizzę, a następnie 

uczestniczyliśmy w przygotowanych przez panią pedagog zabawach, które 

pomagały nam lepiej się poznać. Później miło spędziliśmy czas na rozmowie, 

tańczyliśmy i śpiewaliśmy. 

W planach mamy wycieczkę klasową.  

Większość klasy stanowią dziewczyny, ale pamiętamy o naszych kolegach. 

Wychowawcą klasy jest pani Marzanna Mazur-Witek. 

 

 

Zdjęcie 9, Małgorzata Kapinos 

Zebrała Beata Szędzioł 
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Recenzja filmu 

 

„Johnny” w reżyserii Daniela Jaroszka to wzruszająca opowieść o miłości. 

Film powstał na podstawie prawdziwego życia Patryka Galewskiego, który 

miał przeszłość kryminalną, oraz ks. Jana Kaczkowskiego. W roli Patryka 

wystąpił Piotr Trojan, zaś księdza Jana zagrał Dawid Ogrodnik. Podczas seansu 

można było doznać wielu emocji, od śmiechu aż po łzy.  

Ks. Jan był żywym dowodem na to, że przyjaźń i wiara w człowieka mogą 

dokonać cudów. Choć w życiu bohaterów często było pod górkę, możemy my, 

widzowie, odebrać bardzo ważną naukę, że warto dostrzec w ludziach 

i w sobie zawsze iskrę nadziei na lepsze jutro. 

Podczas filmu możemy zaobserwować proces toczącej się nieustannie 

choroby księdza Jana, jaką był glejak. Mimo krótkiego czasu, jaki mu pozostał, 

zdążył zbudować hospicjum pw. św. Ojca Pio, gdzie odbywały się główne 

sceny w filmie, zarówno te smutne – śmierci, jak i radosne – miłość, przyjaźń  

i przede wszystkim wiara. 

Film zostanie w naszej pamięci przez bardzo długi czas. Jestem w stanie 

stwierdzić, że spodoba się zarówno młodzieży, jak i starszej publiczności. Bez 

wahania mogłabym polecić go każdemu, gdyż niesie ze sobą naukę, humor 

i wzruszenie, które mogłoby poruszyć niejednego widza. 

„Czas... Czas to jest coś najcenniejszego, co możemy dać drugiemu 

człowiekowi.” ~ Ksiądz Jan (Johnny) Kaczkowski. 

Emilia 
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Recenzja książki 
 

Strzeż się śmiertelne serce! 
 

Mamy koniec października, a jeszcze nie tak dawno były wakacje – czas 

odpoczynku oraz czas, by…. poczytać książki! Udało mi się przeczytać godną 

polecenia trylogię autorstwa Holly 

Black „Okrutny Książę”. To właśnie 

z tego tomu pochodzą słowa zapisane 

jako tytuł. Słowo kluczowe w nim to 

ŚMIERTELNOŚĆ. Bo wszystko dzieje się 

tu przez nią. 

Akcja utworu dzieje się w świetnie 

wykreowanym świecie elfów 

w Elysium, Elfhame. Zapewne 

pomyślicie, że to dziecinna historia, 

ale nie tym razem. Elfy oraz inni 

bohaterowie nie są tacy jak w takich bajkach otóż większość z nich ma swoje 

za uszami. Ciągłe intrygi, żądza władzy, walki oraz miłość to tylko 

poszczególne elementy w tej trylogii. Główna bohaterka, jaką jest Jude 

Duarte, wraz ze swoją siostrą bliźniaczką Taryn uczęszczają na lekcje, gdzie 

jako śmiertelniczki są ciągle nękane. Głównie przez jednego z książąt, 

Cardana. Jednak Jude sobie na to nie pozwala. Wie, że nigdy nie będzie 

prawdziwym elfem, ale za wszelką cenę stara znaleźć dla siebie miejsce 

w tym świecie. To jest jej cel.  

  

Zdjęcie 10, frustracjabooks 
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By go zrealizować, podejmuje ryzyko, a nawet zabija. Dzięki jej poświęceniu 

zyskuje znacznie więcej. Nie sądziła, że zajdzie aż tak daleko.  

Czytając tę trylogię, przeniosłam się do całkiem innego świata. Te niezwykłe, 

ciągłe zwroty akcji, świetni bohaterowie oraz niebanalna miłość, która się 

zrodziła z nienawiści, a przerodziła się w tę prawdziwą... Książka ma też wiele 

cennych wartości do przekazania: żeby dążyć do spełniania swoich marzeń, 

choć wydają się niemożliwe, by uwierzyć w siebie (tak jak to zrobiła Jude). 

Pomimo że była śmiertelniczką w świecie elfów, znalazła dla siebie miejsce 

wśród nich. Dlatego wy też, jeżeli macie jakieś cele i marzenia, dążcie do ich 

spełnienia! Z całego serca polecam Wam tę trylogię. Miłego czytania! 

„Najbardziej ze wszystkiego nienawidzę cię dlatego, że o tobie myślę. 

Często. To okropne, ale nie mogę przestać.” 

Daria 

D 

A to ciekawe! 
 

Wszyscy obecnie korzystamy z wielu urządzeń komputerowych 

sterowanych systemami operacyjnymi ale czy wiemy co to jest 

system operacyjny czasu rzeczywistego, w skrócie RTOS? 

 
RTOS to system operacyjny czasu 

rzeczywistego z języka ang. real time 

operating system, który powstał już 

w latach 80. ubiegłego wieku. 

Zdjęcie 11, www.elektroda.pl/ 
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 Został opracowany tak, by spełnić wymagania narzucone na czas 

wykonywania żądanych operacji przez procesor. 

Można przyjąć założenie, że zadaniem systemu operacyjnego czasu 

rzeczywistego oraz oprogramowania pracującego pod jego kontrolą i całego 

sterownika komputerowego jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie, 

któremu z zadań należy przydzielić procesor oraz na jak długi czas, aby 

wszystkie wykonywane procesy spełniały zdefiniowane dla nich ograniczenia 

czasowe. 

Wyróżniamy dwa rodzaje systemów operacyjnych czasu rzeczywistego:  

 twarde, dla których znany jest najdłuższy czas odpowiedzi, lecz nie 

zostanie on przekroczony 

 miękkie. czyli takie, które starają się odpowiedzieć najszybciej jak to 

możliwe, ale nie wiadomo jest, jaki może być najgorszy czas 

odpowiedzi. 

Zastosowania systemów operacyjnych czasu rzeczywistego można znaleźć 

w wojskowości (sterowanie rakietami), nawigacji GPS, w centralach 

telefonicznych, w automatyce i robotyce, w motoryzacji (ABS) oraz 

w astronomii (wyprawy kosmiczne i sterowanie łazikami) 

Oliwia 
Informacje z: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/ 

 
Wrześniowe osiągnięcia sportowe 

 
Poprzedni rok szkolny okazał się wyśmienity dla naszych sportowców.  

W klasyfikacji szkół ponadpodstawowych województwa podkarpackiego ZSE 

zajęło 26 miejsce na 139 szkół. Oby ten rok był jeszcze lepszy i bardziej obfity 

w wygrane! 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Czas
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Rok szkolny 2022/2023 zaczął się od zawodów lekkoatletycznych na Stadionie 

Stali Mielec.  

 

 

 

 

 

27 września uczniowie brali udział w różnych konkurencjach, a oto ich 

osiągnięcia: 

 1 miejsce w rzucie oszczepem zajęła Emilia Augustyn, 

 1 miejsce w biegu na 100m zajęła Nikola Kolisz, 

Bardzo dobrze reprezentowali nas: 

 Kinga Nowak, Alicja Stobierska, Yuiry Kochmar, Konrad Margol 

i Szymon Pieróg w skoku w dal, 

 Magdalena Padykuła i Klaudia Dubiel w biegu na 400m, 

 Zuzanna Kseń i Daniel Stala w biegu na 800m, 

 Antek Borowiec i Kamil Hyjek w biegu na 100m, 

 Jakub Bawoł w rzucie kulą. 

Wszystkich szkół startujących w zawodach było 11. 

Cieszymy się z tak dobrego rozpoczęcia i gratulujemy naszym sportowcom! 

Przygotowali ich nauczyciele wychowania fizycznego: pani Elżbieta Kukowska 

oraz pan Bartłomiej Dydo. 

Nasi uczniowie w najbliższym czasie wezmą udział w zawodach w biegu 

przełajowym. Życzymy im powodzenia! 

Zuzanna Kseń 

Zdjęcie 12, Elżbieta Kukowska 


