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AKTUALNOŚCI SZKOLNE
Ranking szkół Perspektywa 2022
W tym roku nasza szkoła zajęła  230. miejsce w 
kraju, 19. w Wielkopolsce i 1. miejsce w powiecie 
ostrowskim w Ogólnopolskim Rankingu PER-
SPEKTYW 2022. Co jednak najważniejsze? Jest to 
wspólny sukces całej społeczności szkolnej. „Bardzo cieszymy 
się z tego sukcesu, który jest pięknym zwieńczeniem ciężkiej 
pracy, również pracy w okresie pandemii”- przyznała dumna 
pani dyrektor Beata Matuszczak.
https://technika.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-glow-
ny-technikow- dla zainteresowanych link do pełnego rankingu 
techników w Polsce Perspektywy 2022

PRAKTYKI ZAWODOWE ZA GRANICĄ
W tym roku szkolnym realizowany jest już kolejny pro-
jekt pod nazwą „Doskonalenie kompetencji zawodo-
wych i świadomości europejskiej uczniów i nauczycieli 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopol-
skim”, który dotyczy uczniów i nauczycieli odbywających 
praktyki – staże zawodowe. Projekt ten, z uwagi na panującą pande-
mię, został przesunięty na bieżący rok szkolny. 22 stycznia szesnaścioro 
uczniów z klas czwartych i trzecich uczących się języka hiszpańskiego 
na staże zawodowe do firm logistycznych do Malagi w Hiszpanii.
Od 7 marca 16-osobowa grupa młodzieży odbywała swoje praktyki 
zawodowe w Niemczech, w miejscowości Hildburghausen. W maju 
zaplanowane są wyjazdy uczniów do Irlandii i Hiszpanii, natomiast na-
uczyciele w czerwcu wyjadą do kraju korridy.

Światowy Dzień Kota
Dzień 17 lutego jest Światowym Dniem Kota.  To jedno z 
najbardziej popularnych, ale i nietypowych świąt w roku.  
Ten dzień ma podkreślać rolę kotów w życiu człowieka, 
a także przypominać smutną prawdę o wszystkich bez-
domnych kotach - tych porzuconych lub przebywających 
w schroniskach. 

Międzynarodowy Dzień Pizzy
9 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Pizzy. Jest to 
potrawa, którą kochają wszyscy, więc nie ma znaczenia, 
czy jesteś małym dzieckiem, czy też odpowiedzialnym 
dorosłym na wysokim i poważnym stanowisku. Pizza to 
danie, która niemal na pewno wywoła uśmiech na twojej twarzy po 
ciężkim dniu w szkole czy też pracy.

Ciekawostka: 
W Polsce pierwszą pizzerię otwarto 8 marca 1975 r. w Słupsku przy 
barze „Poranek”. Lokal ten funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności 
i niezdolności do pracy na świecie oraz najczę-
ściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. 
Powszechnymi objawami są utrata radości z 
życia i brak odczuwania przyjemności. 23 lu-
tego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z 
Depresji, który został ustanowiony w 2001 r. przez Ministra Zdrowia. 
Zamysłem i celem tego dnia jest upowszechnienie oraz poszerzenia 
wiedzy na temat tej choroby, a także zachęceniu do walki z nią.

Konkurs Wiedzy o Podatkach
25 lutego odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach 

dla uczniów klas ponadpodstawowych. Celem turnieju było pobudze-
nie i rozwijanie zasad korzystania z prawa podatkowego, upowszech-
nienie wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania 
czynności branżowych przez osoby nieuprawnione oraz popularyzacja 
zawodu doradcy podatkowego.

Pomoc Ukrainie
Cała Polska otwarła swe serca na potrzeby bombardowanej Ukrainy. W 
Ostrowie Wielkopolskim, w dawnym kinie Komeda, trwa zbiórka da-
rów dla uchodźców z Ukrainy, do które włączyli się wolontariusze naszej 
szkoły oraz członkowie i opiekunowie koła charytatywnego „Pomóż mi”.                                                                                                                  
  Na terenie naszej szkoły Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK  
i Szkolne Koło Wolontariusza również organizują akcje mające jeden 
cel - pomoc Ukrainie.

Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Ekonomicznych
1 kwietnia odbędą się w naszej szkole Drzwi Otwarte.                                                                                
Potencjalni uczniowie Ekonomika będą mogli zapoznać się z ofertą 
edukacyjną szkoły na rok szkolny 2022/2023 i dokonać wyboru na na-
stępujących kierunkach:                                                                            
- Technik rachunkowość                                                                                                                                         
- Technik ekonomista (klasa prawno –policyjna)                                                                                                
- Technik logistyk
-Technik handlowiec
Jak zwykle odwiedzających naszą szkołę czeka wiele atrakcji. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że w tym roku Ekonomik szczególnie przyciągnie 
wielu chętnych uczniów ze względu na przyznanie najlepszej szkole w 
powiecie znaku jakości SREBRNEJ SZKOŁY 2022 w Ogólnopolskim 
Rankingu PERSPEKTYW 2022.
                                                                                                                                    
REKOLEKCJE WELKOPOSTNE
Od 22 do 24 marca 2022 odbędą się rekolekcje wielkopostne dla mło-
dzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych. 
W czasie ich trwania będzie można pogłębiać swoją relację z Bogiem, odna-
wiać swoją z Nim bliskość, skorzystać z nauk rekolekcjonisty, z Sakramen-
tu Pokuty i Mszy Świętej. Będzie to element wyrzeczeń wielkopostnych, 
które każdy człowiek powinien w swym sumieniu podejmować przez całe 
40 dni, aby dobrze przygotować się do zmartwychwstania Pańskiego.

XXIX Ogólnopolska Olimpiada
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
W grudniu 2021 roku odbyły się w ZSE szkolne eliminacje XXIX Olim-
piady Promocji Zdrowego Sylu Życia. W powyższym etapie udział 
wzięło 14 uczniów, członków naszego Szkolnego Koła PCK:
 I miejsce zajęła : Aleksandra Widyńska (2TEp)
II miejsce: Kinga Zawiałów ( 2TEp)
III miejsce: Anna Niezgódka ( 2TEp)
Zwyciężczyni szkolnych eliminacji 03 marca reprezentowała naszą 
szkołę w Finale Powiatowym XXIX Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
Aleksandrze gratulujemy i bardzo dziękujemy za zaangażowanie w po-
wyższą olimpiadę, ale nie zapominamy również o podziękowaniach dla 
pozostałych uczestników szkolnych eliminacji.
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Rio de Janeiro

Piaszczysta i gorąca, przypominają-
ca kształtem półksiężyc plaża Copa-
cabana stanowi jedną z atrakcji Rio.  
Znana jest na całym świecie z piękne-
go krajobrazu i miejsca do relaksacji. 
Jednak odpoczywanie to nie jedyna 
rzecz, jaką można tam robić. W oko-
licy plaży znajduje się fort Copacaba-
na. Został wybudowany w 1908 roku 
w celach wojskowych. Z czasem zmie-
nił swój cel i dzisiaj służy jako chętnie 
odwiedzany zabytek przez mieszkań-
ców i turystów. To piękna brama, któ-
ra umożliwia wejście na plażę oraz 
jest wspaniałym miejscem na zrobie-
nie pamiątkowego zdjęcia. W mie-
ście natomiast można zobaczyć Park 
Narodowy, a zarazem największy las 
miejski- Tijuca. Warto wybrać się na 
spacer, aby ujrzeć niesamowity wo-
dospad Cachoeira das Almas i podzi-
wiać zapierające dech w piersi widoki 
ze szczytu Tijuca Mirim. 

Najbardziej rzucającym się w oczy 
obiektem w mieście jest posąg Chry-
stusa Zbawiciela na górze Corcovado. 
Wzniesiony został w setną rocznicę 
niepodległości Brazylii. Obejmuje On 
ramionami całe Rio de Janeiro wraz z 
odwiedzającymi je turystami. W 2007 
roku miliony ludzi przyczyniły się do 
ustanowienia pomnikiem jednym z 7 
cudów świata ze względu na wartość, 
jaką ma dla katolików. Statua mierzy 
30 m wysokości i umieszczona jest na 
8-metrowym cokole. Głowa ma 3,5 m 
wysokości, a odległość między koń-

kalnych owoców- marakui, bana-
nów, aceroli, ananasa, czy jagód acai. 
Niezwykle orzeźwiającą przekąską 
jest także acai na tigela, czyli mro-
żony mus z owoców podawany  w 
miseczce zazwyczaj z dodatkiem in-
nych owoców. Warto też wspomnieć 
o słynnym cachaça- destylowanego 
alkoholu Brazylii z fermentowanego 
soku trzcinowego (może mieć od 38 
do 68 proc).
Źródła: www.onetpodroze.pl, http-
s://r.pl/blog, https://ciekawostki.onli-
ne/, https://www.fly4free.pl/

Autor: Agata Marciszewska

Mimo, że stolicą Brazylii jest Brasilia, to najpopularniejszym miastem 
jest Rio de Janeiro. To kulturalne centrum kraju otoczone górami i tro-
pikalnymi lasami przyciąga licznych turystów, zwłaszcza w okresie kar-
nawału. Położone jest u stóp malowniczych gór z „Głową Cukru”, Co-
rvocado, na którym znajduje się posąg Chrystusa Zbawiciela oraz nad 
brzegiem oceanu. Właśnie tutaj znajduje się słynna plaża Copacabana, 
na której rozgrywane są mecze piłki nożnej i odbywają się liczne imprezy 
w tym coroczny karnawał.

cami palców rąk wynosi 28 m. Sam 
pomnik waży ponad 600 ton.

Co roku na pięć dni przed Środą 
Popielcową odbywa się karnawał. 
Polega on na tańczeniu samby, pięk-
nych kobietach i zabawie do białego 
rana. Wtedy wszystko inne przestaje 
się liczyć. Karnawał rozpoczyna się 
od momentu przekazania symbo-
licznego klucza do miasta Królowi 
Momo i od pokazu sztucznych ogni. 
Głównym wydarzeniem jest rywali-
zacja szkół samby o miano najlepszej 
na Sambadromie (specjalnym miej-
scu do parad). Każda z nich ma kil-
kadziesiąt minut na przedstawienie 
swoich umiejętności. W momencie, 
gdy Sambodrom opustoszeje, impre-
za przenosi się na ulice. Następnie 
wesoło nastawieni miejscowi zaciąga-
ją do zabawy przyjezdnych i uczą ich 
kroków samby. 

Nieważne, czy właśnie wracamy z 
plaży albo, czy cały dzień włóczyli-
śmy się po mieście. Bez jedzenia ża-
den dzień w Rio nie zostanie zaliczo-
ny. Na początku musimy spróbować 
uznawanej za narodową potrawę fe-
ijoady- kawałki mięsa z czarną goto-
waną fasolą z ryżem, farofą (prażoną 
mąką z manioku) i pomarańczami. 
Koniecznie trzeba też wypróbować 
świeżo wyciskanych soków z tropi-
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Projekt ma na celu kształtowanie proz-
drowotnych nawyków wśród młodzie-
ży, promocję aktywności ruchowej, 
zróżnicowanie  i zbilansowanie sposobu  
odżywiania się dzieci i młodzieży oraz 
rozwijanie postaw odpowiedzialności 
za środowisko naturalne.

W ramach tego projektu namawia-
my Was do zmiany codziennych nawy-
ków na zdrowsze.

W tym numerze gazetki, w dwóch 
artkułach  proponujemy zmianę na-
wyków żywieniowych, a może nawet 
zachęcimy Was do uprawiania nowej 
dyscypliny sportu…… 

NIECH ŻYWNOŚĆ BĘDZIE  
TWOIM LEKIEM,  

A LEK ŻYWNOŚCIĄ…”
HIPOKRATES

Każdy z nas ciągle chyba słyszy w 
rozmowach: „jestem na diecie”, „nie 
dziękuję – dieta” itp. Jednakże czy zda-
jemy sobie w ogóle sprawę co oznacza 
słowo dieta i skąd się wzięło. Słowo die-
ta pochodzi z języka greckiego i było 
szeroko rozumiane jako styl życia, my-
ślenia i  funkcjonowania w społeczeń-
stwie z ludźmi oraz samemu ze sobą. 
Zaskoczeni? 

Dopiero ok. XIV – XV wieku naszej 
ery słowo dieta zaczęło być kojarzone 
z restrykcjami żywieniowymi. I obec-
nie dietę definiuje się jako: sposób od-
żywiania (się) ograniczony jakościowo 
i ilościowo, przeważnie zalecony jako 
kuracja.  Czyż nie byłoby lepiej gdyby-
śmy zostali przy pierwszej, archaicznej 
definicji. Każdy z czystym sumieniem i 
bez stresu mógłby powiedzieć, że jest na 
diecie, czyli dba o swój dobry nastrój i 
samopoczucie. Kocha siebie, kocha lu-
dzi, pielęgnuje relacje z otaczającymi go 
ludźmi, a przy okazji zdrowo się odży-
wia ,czyli dba o swój organizm. Pełnia 
szczęścia. 
Jednak czasu nie można cofnąć i obec-
nie bycie na diecie związane jest z ogra-
niczeniami pożywienia i niestety powo-
duje nasz stres. Można temu zaradzić w 
bardzo prosty sposób, zamiast mówić- 
“jestem na diecie”, powiedzmy- „zmie-
niłam sposób odżywiania” lub „stosuje 
inne zasady odżywiania”. Trzymajmy się 

tego, że dieta to styl życia, który 
może być dobry lub niestety zły. 

Waszym organizmie (choć może tego 
nie zauważacie), zachodzi mnóstwo 
procesów, zmian itp. Kształtuje się na 
nowo Wasza sylwetka, rośniecie szybko, 
a przede wszystkim się uczycie. I może 
nie wiecie, ale najwięcej energii potrze-
buje właśnie wasz mózg. A skąd tę ener-
gię ma wziąć, jeśli rano nie zjadłeś/nie 
zjadłaś śniadania. I dziwisz się, że nie 
możesz się skupić na matematyce lub 
historii. A gdzie reszta dnia i pozostałe 
trudne przedmioty, a przede wszystkim 
ogrom wiadomości, które należy przy-
swoić. Mózg potrzebuje węglowoda-
nów, czyli pieczywa, owsianki, kaszy jak 
ktoś lubi lub płatków śniadaniowych, 
wzbogaconych o np. orzechy, rodzynki, 
jabłko.Właśnie  warzywa i owoce to filar 
naszego odżywiania. I tu należałoby po-
wiedzieć o piramidzie odżywiania. Bo 
na czymś trzeba się oprzeć. 

Obraz piramidy żywieniowej był 
modyfikowany na przestrzeni lat. Pi-
ramidy różniły się rodzajem produk-
tów spożywczych oraz zalecaną porcją 
składników zbożowych, warzyw, owo-
ców, nabiału, mięsa oraz tłuszczy, cu-
kru i słodyczy. Pierwsze tabele żywienia 
oraz standardy dietetyczne opubliko-
wano pod koniec XIX wieku dla miesz-
kańców Stanów Zjednoczonych. W ta-
belach znajdowały się białka, tłuszcze i 
węglowodany. Od tego czasu Piramida 
żywieniowa zmieniała się, ewoluowała, 
w zależności od poziomu wiedzy na-
ukowców dotyczącej wpływu produk-
tów spożywczych i żywności oraz ak-
tywności ruchowej na nasze zdrowie. I 
obecnie ona wygląda tak:

Mówi się również, że te zalecenia 
już z nami zostaną. I jak widać powyżej 
podstawa to aktywność fizyczna i woda. 
Wystarczy pół godziny dziennie i 1,5 l 
wody. I tu ważna uwaga , tylko woda,  a 
nie słodkie czy gazowane napoje. Herba-
ta czy kawa też się do tego nie zaliczają. 
Potem w kolejności: warzywa i owoce, 
5  porcji dziennie (optymalnie 9) lub jak 
ktoś woli 400 g – 800 g dziennie. No ale 
kto będzie ważył brokuł przy obiedzie 
albo marchewkę. Potocznie uznaje się, 
że jedna porcja to tyle co zmieści nam 
się na dłoni. Tyle minimum powinni-
śmy zjeść. Bo przecież jak zjesz więcej 
owoców i warzyw to tylko z korzyścią 
dla Twoich jelit i twojego zdrowia. Ja-
dłospis powinien być różnorodny, dla-

Koordynatorami  projektu są p.Edyta Strasburger-Chmielewska, 
p.Izabela Ryzińska –Dolata i p.Honorata Zwierz

Spróbuję Wam dzisiaj przedstawić krót-
ko kilka zasad zdrowego stylu życia, aby 
czuć się dobrze ze sobą i być zdrowym, 
bez zbędnego stresu.

Bez jedzenia nie da się żyć.

Nasz organizm jest tak zbudowany, że 
do dobrego funkcjonowania potrzebuje 
energii, którą czerpiemy z pożywienia. 
Każdy człowiek, aby żyć i aby zachować 
zdrowie, musi codziennie spożywać po-
siłki składające się z różnych produktów 
spożywczych, które zawierają konieczne 
dla nas węglowodany i tłuszcze - źródło 
energii Białko z kolei jest składnikiem 
budulcowym, choć w przemianach, 
które zachodzą w organizmie też wy-
twarza pewną ilość energii.

Ponadto każdy z nas ma różne za-
potrzebowanie na ilość energii, którą 
przyswajamy z pożywieniem. Ponadto 
warto pamiętać, że sposób żywienia jest 
również elementem terapii leczniczych 
wielu chorób.  Drugiej strony zły spo-
sób odżywiania oraz brak aktywności 
fizycznej ma ogromny wpływ na stan 
naszego organizmu i zdrowia. Pod-
sumowując, jesteś tym co jesz. Warto 
więc zadbać o zdrowe posiłki już teraz 
zwłaszcza w Waszym wieku, bo to taka 
mała inwestycja w stan waszego zdro-
wia na przyszłość. 

Orientujecie się pewnie, że małe 
dzieci karmi się najlepiej mlekiem mat-
ki, potem wprowadza się stopniowo 
posiłki stałe. Zaczyna się od warzyw, 
najpierw w postaci papek, potem małe 
kawałki itd. Można się zatem domyślić, 
że na każdym etapie rozwoju nasze or-
ganizmy potrzebują innych składni-
ków odżywczych, innej kaloryczności 
i składników mineralnych. Inne jest 
zapotrzebowanie energetyczne małych 
dzieci, inne młodzieży, a jeszcze inne 
ludzi starszych.

  
Sposób żywienia młodzieży 

W okresie biologicznego rozwoju jest 
niezwykle istotny, gdyż dostarczanie 
wszystkich składników odżywczych w 
odpowiednich proporcjach warunku-
je pełne wykorzystanie genetycznych 
możliwości rozwoju fizycznego i psy-
chicznego młodego organizmu. Brzmi 
dość naukowo, ale prawdą jest, że w 



tego na talerzu powinny znaleźć się 
ciemnozielone, pomarańczowe i skro-
biowe warzywa, suche nasiona roślin 
strączkowych, warzywa białe i czerwo-
ne oraz pozostałe. Bardzo często zale-
cenie 9 porcji dziennie jest kojarzone 
ze „świeżymi” warzywami i owocami, 
czyli nieprzetworzonymi. Tymczasem, 
chodzi również o warzywa kiszone, 
mrożone, gotowane, soki w najmniej-
szym stopniu konserwowe. Natomiast 
nie ulega wątpliwości, że surowe wa-
rzywa i owoce zawierają najwięcej mi-
nerałów, witamin i przeciwutleniaczy, 
ponieważ nie zostały one poddane ob-
róbce termicznej.

Czyli prosta pierwsza zasada zmiany 
nawyków w swoim życiu: więcej ruchu. 
Możesz chodzić na nogach do szkoły, 
zamiast jechać autobusem (przy dobrej 
pogodzie), a może zrobisz codziennie 
20 przysiadów i 100 brzuszków, a do 
tego kilkadziesiąt podskoków. 

Druga zasada, włączasz do każde-
go posiłku owoc lub warzywo, może 
być sok, ale bez cukru.

Trzecie piętro piramidy żywienio-
wej stanowią produkty pełnoziarniste. 
Produkty z pełnego ziarna znajdziemy 
w kaszach, makaronach ciemnych, 
brązowym ryżu. Warto też zamienić 
białe pieczywo na ciemne. A dlaczego, 
dlatego, że zawierają tak cenny dla na-
szych jelit błonnik. Błonnik to włókno 
pokarmowe obecne w ściankach ko-
mórkowych roślin. Ze względu na spe-
cyficzne właściwości, błonnik to zwią-
zek odporny na działanie enzymów 
obecnych w przewodzie pokarmowym 
człowieka. Dzięki temu nie jest trawio-
ny i działa jak miotełka, czyli wymia-
ta to co niepotrzebne z naszych jelit. 
Błonnik więc stanowi prozdrowotny 
składnik diety, ponieważ: 
•	 Zwiększa efektywność trawienia 

oraz wchłaniania składników od-
żywczych

•	  Wywołuje uczucie sytości
•	  Wspomaga mikroflorę organizmu
•	  Wspomaga perystaltykę jelit

Zatem zasada trzecia, zamień białe 
pieczywo na ciemne, ziemniaki za-
stąp czasami na kaszą i ciemny ry-
żem. 
Czwarte piętro piramidy to nabiał, 
jaja i ryby. Ze względu na zawartość 
wapnia zaleca się codziennie spo-
żywać produkty mleczne – głównie 
fermentowane (jogurty, kefiry)  -  2 
szklanki dziennie. Osoby z nietole-
rancją na laktozę lub niespożywające 
nabiału mogą poszukać wapnia gdzie 
indziej. Jego dobrym źródłem są bro-
kuły i szpinak. 

Jaja należą do jednych z najbar-
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dziej wartościowych produktów 
żywnościowych. W swoim składzie 
zawierają wszystkie witaminy, z wyjąt-
kiem witaminy C. Białko jaja kurze-
go od lat uznawane jest za wzorcowe, 
ze względu na komplet niezbędnych 
aminokwasów. Są to takie aminokwa-
sy, których nasz organizm nie wytwa-
rza i muszą być dostarczane z pokar-
mem. Dodatek jaj do codziennej diety 
znacznie ułatwia prawidłowe jej zbi-
lansowanie. 

Jedz więcej ryb. Ryby tak jak jajka są 
doskonałym źródłem pełnowartościo-
wego białka. Ponadto białko ryb jest 
łatwostrawne. Najwięcej białka zawie-
rają ryby świeże. Najbogatsze w białko 
są gatunki takie jak halibut, tuńczyk i 
sardynka. Poza tym ryby zawierają po-
trzebne dla naszego organizmu kwasy 
tłuszczowe omega 6 i omega 3 a po-
nadto witaminę D3, A oraz witaminy 
z grupy B, fosfor i potas.     

Piąte piętro piramidy to mięso i ro-
śliny strączkowe. Jeśli chodzi o spoży-
cie mięsa, zaleca się jego ograniczenie, 
zwłaszcza mięsa czerwonego (góra raz 
w tygodniu). Warto zamiast mięsa włą-
czać rośliny strączkowe. Głównie cho-
dzi włączenie produktów sojowych, 
ciecierzycy, soczewicy i fasoli. Jako, że 
mięso jest dla nas źródłem białka, na-
leży wymienić je również na produkty 
białkowe. Wymienione powyżej nasio-
na stanowią źródło wysokiej jakości 
białka.  Rośliny te są również cennym 
źródłem błonnika, witamin i składni-
ków mineralnych tj. wapnia, potasu i 
magnezu. Soja ponadto zawiera nie-
zbędne nienasycone kwasy tłuszczowe 
– omega 3. Mimo wszystko mięso jest 
cennym źródłem żelaza. Stąd też re-
zygnując z mięsa lub ograniczając je, 
należy włączyć suplementację żelaza, a 

także miedzi i cynku. 
Wierzchołek piramidy stanowią 

zdrowe tłuszcze, czyli takie, które za-
wierają nienasycone kwasy tłuszczo-
we, ponieważ obniżają poziom złego 
cholesterolu we krwi.  Ich udział w 
naszej diecie powinien być najmniej-
szy, ale nie możemy z niego zupełnie 
zrezygnować. Zdrowe tłuszcze to oli-
wa z oliwek, olej rzepakowy czy lnia-
ny. Należy tutaj również wspomnieć, 
że dobrym źródłem tłuszczów są np. 
Orzechy, zwłaszcza włoskie, awokado 
i tłuste ryby. Jednakże pamiętajmy o 
tym, że w naszej diecie tłuszcze stano-
wić powinny 30% dziennego zapotrze-
bowania na energię. 
A więc o co chodzi z tą energią i po co 
w ogóle jemy. 

Jak już wspomniałam na początku, 
aby nasz organizm funkcjonował, po-
trzebuje energii. Energia wytwarzana 
jest przez nasz organizm podczas pro-
cesu trawienia pokarmu, a dokładniej 
dzięki procesowi utleniania się. Pod-
czas tego procesu w organizmie uwal-
niana jest energia cieplna. Tę energię 
mierzy się w kilodżulach( KJ ) lub 
kilokaloriach (kcal). Największą ilość 
energii uzyskuje organizm spalając 
tłuszcze - 1 g tłuszczu dostarcza nam 9 
kcal, a 1 g węglowodanów i 1 g białka 
po ok. 4 kcal. 

Wspomniałam, że dobrym i pod-
stawowych źródłem energii są węglo-
wodany i tłuszcze. Zawartość węglo-
wodanów w naszej codziennej diecie 
waha się od 55 do 60 %. Tłuszczów 
25% - 30 %. Resztę czyli 15% -20% sta-
nowić powinny białka.

I tutaj zaczyna się matematyka. Ale 
o tym w następnym numerze…

 Autor: 
E. Strasburger -Chmielewska 5



Tenis ziemny - Gem , Set, Mecz, Zwycięstwo 
FENIKS Gazetka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Dlaczego właśnie tenis ziemny? 
Szczerze mówiąc, tenis ziemny jako 
dyscyplinę sportową dla siebie od-
kryłem późno, bo dopiero po ma-
turze. Wcześniej nawet nie lubiłem 
tenisa, uważałem za nudny, dzi-
waczny sport, gdzie dwóch gości 
biega, krzyczy, przebija piłeczkę 
przez siatkę, a całe trybuny w ci-
szy ruszają głowami w lewo i pra-
wo za piłeczką. Swój pierwszy mecz 
tenisowy rozegrałem na Ostrow-
skim Basenie pod koniec XX wie-
ku. Szkoda, że nie miałem szans i 
możliwości jak obecni uczniowie, 
aby grać na darmowych kortach w 
okolicy, bo na pewno rozegrałbym 
o wiele więcej meczy.

Kilku kolegów z osiedla wcześniej 
już grało i zaproponowało abym za-
grał po prostu dla zabawy i relaksu. 

nie przekazałem na kilku obozach 
tenisowych.

Tenis ziemny został kilkanaście lat 
temu moją ulubioną formą aktywno-
ści fizycznej, w którą gram regular-
nie w różnych turniejach oraz ligach. 
Mogę się pochwalić zdobyciem kilku 
medali i pucharów.

Dlaczego warto zacząć grać w te-
nisa? Tenis ziemny jest sportem na 
„całe życie” i jak każda aktywność fi-
zyczna wpływa pozytywnie na zdro-
wie człowieka.

Jeśli dziś zaczniecie grać w tenisa 
ziemnego, jutro będziecie pewni, że 
to była dobra decyzja.

Polecam i zachęcam, naprawdę 
warto, czyli -  Gem, Set, Mecz :-)

       Ze sportowym 
pozdrowieniem 

Paweł Szczepaniak

Już po kilku minutach gry na korcie 
poczułem, że to jest to coś!!

Szybkość, siła, rywalizacja, walka, 
emocje aż do ostatniej akcji meczu, 
nie jesteś pewny, czy to będzie zwy-
cięstwo czy porażka. Niestety pierw-
szy mecz tenisowy to bolesna poraż-
ka po wielu błędach serwisowych, no 
cóż, początki zawsze są trudne i były 
nawet dla obecnych mistrzów. Nigdy 
nie lubiłem przegrywać, a zwłaszcza 
z kolegami z osiedla. Postanowiłem 
się kiedyś zrewanżować: potrenowa-
łem, dołożyłem trochę pracy, ambi-
cji, samodyscypliny, waleczności i 
udało się pod koniec wakacji wygrać.

W kolejnych latach grałem coraz 
więcej, rozwijając swoje umiejętno-
ści tenisowe, a na studiach zdałem 
egzamin, uzyskując tytuł instruktora 
tenisa, a swoją wiedzę i doświadcze-
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Nauczanie zdalne
FENIKS Gazetka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Od prawie dwóch lat wszyscy ucznio-
wie,  nauczyciele, jak i rodzice uczą 
się funkcjonować w nowej rzeczywi-
stości. W roku szkolnym 2021/2022 
także musimy zmierzyć się z zdalnym 
nauczaniem. Ma to wpływ na naszą 
wiedzę oraz samopoczucie. To wy-
zwanie jest dla nas niezwykle ciężkie. 

Okazuje się, że o ile na początku 
pandemii nauczanie zdalne nie było 
tak złe, ponieważ było więcej czasu 
dla siebie oraz zadbaliśmy o swo-
je zdrowie, tak po pewnym czasie 
sytuacja zmieniła się diametralnie. 
Uczniom brakuje tego, co kiedyś było 
naturalne. 

Wielu z nas doświadczyło braku 
motywacji do nauki. Przede wszyst-
kim najtrudniej pozbierać  się kla-
som maturalnym. Nadmiar materia-

po poworcie do szkoły mogą spra-
wić nam wiele problemów. Uczniom 
brakowało kontaktu z rówieśnikami. 
Rozmowy z koleżankami i kolegami 
powodowały lepsze samopoczucie. 
Lekcje online nie zapewniały takiej 
atmosfery jaką dają lekcje na żywo. 

Uczniowie znaleźli także kilka za-
let nauczania zdalnego. Ogromnym 
plusem jest zaoszczędzeny czas na 
dojazd do szkoły. Mogliśmy ten czas 
wykorzystać na naukę, rozwijanie 
swojich pasji czy też na odpoczynek. 

Dzięki edukacji zdalnej swobod-
nie łączyliśmy naukę z obowiązkami 
domowymi, społecznymi i po prostu 
własnym życiem. 

Nauczanie zdalne zdaniem 
uczniów i nauczycieli ma więcej wad. 
Sytuacja zmuszała nas do poszuki-
wań nowych rozwiązań, aby nauka 
była efektywna. Czy pomimo tych 
wad, znajdzie się ktoś ,kto chciałby 
powrócić do nauczania zdalnego?   

Autor: Izabela Spaleniak kl.IVa    

Od prawie dwóch lat wszyscy uczniowie,  nauczyciele, jak i rodzice uczą się 
funkcjonować w nowej rzeczywistości. W roku szkolnym 2021/2022 także 
musimy zmierzyć się z zdalnym nauczaniem. Ma to wpływ na naszą wiedzę 
oraz samopoczucie. To wyzwanie jest dla nas niezwykle ciężkie. 

łu, który w tak krótkim czasie trzeba 
zrealizować. dosyć często przytłacza 
uczniów. Nauczanie zdalne wcale 
nie pomogło w przygotowaniach do 
matury. Zwłaszcza, kiedy tak wiele 
rzeczy nas rozpraszało, czy to tele-
fony znajdujące się obok, czy też coś 
co wydawało nam się wtedy ciekaw-
sze. Uczniowie, jak i nauczyciele, 
nie mieli łatwo w porozumiewaniu 
się. Niekiedy występowały problemy 
techniczne, co tym bardziej utrudnia-
ło naukę. Czy jednak zawsze byliśmy 
w tych kwiestiach szczerzy z nauczy-
cielami? W tak ciężkich momentach, 
kiedy nauczyciele starali się jak najle-
piej przekazać wiedze, wielu uczniów 
opuszczało lekcje czy też unikało 
odpowiedzi. W ten sposób doprowa-
dziliśmy do znacznych braków, które 
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Praktyki 
w Hiszpanii 

FENIKS Gazetka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Data 5.02.2022 r stanowi dzień zakończenia praktyk zagranicznych, które odbyły się w Hiszpanii, w obrę-
bie Malagi, a realizowane były ze środków funduszu Europejskiego Erasmus+. Naszą szkołę reprezento-

wało szesnaścioro uczniów klas czwartych i trzecich posługujących się językiem hiszpańskim oraz dwoje 
opiekunów. 

Już drugiego dnia wyjazdu na miejscu przywitało nas piękne słońce, które towarzyszyło nam przez całe 
praktyki. Mieliśmy szansę zobaczyć okoliczne widoki i odwiedzić słynne w tym obrębie miejsca takie 

jak  Alcazaba czy Gibralfaro. Interesującym punktem praktyk zagranicznych była możliwość zobaczenia 
miejscowości Nerja mieszczącej się około godzinę drogi autobusem od Malagi. 

Dane nam było poznać hiszpańską kulturę, tradycje, 
nawyki żywieniowe czy lokalną kuchnię. Czymś z 

pewnością nowym okazała się dla nas, 
typowa dla ich mentalności, 

siesta –  wszelkie sklepy i 
gastronomia na czas kilku 

godzin są zamknięte.. 

Same praktyki przebiegły 
bardzo pomyślnie. Osoby 

nas przyjmujące były bardzo 
otwarte zarówno w domu, jak i w 

pracy. Cierpliwie wytłumaczyli nam 
nasze zadania i dokładnie podchodzi-

li do przydzielonych nam zajęć. Wszyscy 
trafiliśmy do różnych miejsc pracy, dlatego 
każdemu z nas towarzyszyły inne odczucia. 

Praktyki z pewnością wzbogaciły nas o nowe 
doświadczenia, poszerzyły umiejętności 

językowe, a każdy z nas wyniósł z nich dużą 
wiedzę. 

Autor: Ewelina Zawada 
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Każdy moźe znaleźć coś dla siebie
Muzyka klasyczna jest tak zróżnico-
wana, że każdy z nas może znaleźć 
utwory, które przypadną mu do 
gustu. Na przestrzeni epok tworzy-
ło ją wielu kompozytorów, którym 
towarzyszyły rozmaite emocje i naj-
różniejsze koncepcje. Każdego dnia 
możemy dobrać odpowiednie utwory 
do teg co robimy i jak się czujemy.

Lepsza jakość snu
Słuchanie muzyki do snu koi zmy-
sły, regeneruje organizm, poprawia 
pamięć i sprawia, że zmniejszają się 
dolegliwości bólowe. Dźwiękoterapia 
uznawana jest za doskonałą metodę 
poprawiającą jakość snu i zwalcza-
jącą różnego rodzaju zaburzenia w 
tej sferze emocji. Działa ona kojąco, 
pozwala się wyciszyć i odstresować. 
Jeśli sam masz problem ze snem, to 
kilkanaście lub kilkadziesiąt minut 
przed pójściem spać warto posłuchać 
utworów mających regularny rytm, 
niskie tony oraz spokojną melodię. 

jącej muzyki, reagujemy obniżeniem 
kortyzolu w mózgu, spowolnieniem 
akcji serca i spadkiem ciśnienia krwi, 
co powoduje spowolnienie oddechu i 
pomaga uwolnić napięcie szyi, ra-
mion, żołądka czy pleców. Redukcja 
hormonu stresu ma wpływ na wzmoc-
nienie odpowiedzi immunologicznej 
organizmu, co można wykorzystać do 
łagodzenia chorób serca, płuc, a nawet 
przeziębienia. 
Także słuchanie muzyki po treningu 
ma zbawienny wpływ. Kontemplacja 
relaksujących utworów po ćwiczeniach 
zwiększa uczucie odprężenia — szyb-
ciej obniża tętno oraz może mieć 
kojący wpływ na obolałe mięśnie. Gdy 
muzyka dociera do mózgu, wywołuje 
szereg reakcji chemicznych, które za-
kłócają odbiór bodźców bólowych, co 
obniża poziom dyskomfortu.

Autor: Aurelia Baurycza

Bibliografia: 
Strony internetowe:
https://www.bose.pl/pl_pl/better_with_
bose/music-motivates-you.html
https://swidnica24.pl/2021/02/6-korzysci-
-ze-sluchania-muzyki-klasycznej/
https://www.efektywna-nauka.pl/muzyka-
-pomaga-w-nauce/
http://psmraciborz.pl/2016/04/18/o-zale-
tach-sluchania-muzyki/

Większość z nas prawdopodobnie nie słucha na co dzień utworów skompo-
nowanych przez Beethovena, Chopina, Mozarta czy Vivaldiego. Jednak war-
to to zmienić, gdyż muzyka klasyczna może mieć na nas bardzo pozytywny 
wpływ. Przedstawię Ci dzisiaj kilka z najważniejszych korzyści, jakie płyną z 
jej słuchania oraz mam nadzieję, że któraś z nich Cię zachęci do urozmaice-
nia swoich playlist muzyką klasyczną.

Efektywniejsza praca 
mózgu i nauka
Muzyka barokowa largo czy andante, 
utrzymana w rytmie 60 uderzeń na 
minutę, pomaga w procesie przyspie-
szonego uczenia się, wspomaga przy-
swajanie wiedzy oraz jej późniejsze 
odtwarzanie, poprawia nasze funkcje 
poznawcze i myślenie przestrzenne, a 
także pomaga w przywracaniu okre-
ślonych wspomnień. Spokojne tony 
obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają 
liczbę uderzeń serca, dzięki cze-
mu odzyskuje ono normalny rytm. 
Obniża się poziom stresu, pobu-
dzany jest system immunologiczny, 
zmieniają się również fale mózgowe. 
Muzyka barokowa synchronizuje 
więc umysł i ciało. Rozluźnione ciało 
i pobudzony mózg stanowią idealny 
stan do optymalnego uczenia się.

Wpływ na zdrowie
Stres jest jednym z podstawowych 
czynników odpowiadających za rozwój 
różnych chorób, a słuchając uspokaja-

Korzyści płynące ze słuchania muzyki klasycznej



Dzień Czekolady 
FENIKS Gazetka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Historia czekolady sięga aż do starożytności. Wynaleźli 
ją Majowie i początkowo był to napój przeznaczony tylko 
dla władców i na specjalne okazje. Zimny i gorzki płyn 
był sporządzany z roztartych ziaren kakaowca, mąki ku-
kurydzianej, wody, papryki lub chili. Majowie cenili so-
bie te ziarna nawet bardziej niż złoto. Używali ich jako 
formy płatności. Do Europy, a konkretnie do Hiszpanii, 
czekolada przybyła w XV wieku wraz z Krzysztofem Ko-
lumbem. Mieszkańcy zmodyfikowali jej skład, dodając 
cynamonu i wanilii. Przez prawie 100 lat udało im się 
utrzymać przepis w sekrecie. Zdradzenie go groziło na-
wet karą śmierci. Czekolada miała długo postać napoju. 
W 1847 r. Anglik Francis Fry stworzył pierwszą tabliczkę 
czekolady, a w 1875 r. Szwajcar Danny Peter wymyślił 
mleczną czekoladę.  

Kakaowiec kwitnie i owocuje przez cały rok, a jego kwia-
ty rosną bezpośrednio na pniu. Jednak dopiero po 6 mie-
siącach plony dojrzewają i są gotowe do zebrania. Mają 
skórę grubości ok. 3 cm, a w ich miąższu znajduje się od 
30 do 50 nasion. Owoce gromadzi się na plantacjach w 
zbiornikach przeznaczonych do fermentacji. Następnie 
suszy się je na słońcu, a potem praży. Wysuszone ziar-
na rozdrabnia się na kakaową śrutę, którą potem pod-
daje się obróbce w prasie hydraulicznej. W ten sposób 
otrzymuje się masło i proszek kakaowy. Później miazgę 
miesza się z cukrem i tłuszczem. Kolejne procesy to kon-
szowanie- długie podgrzewanie w płaskich naczyniach i 
temperowanie, czyli odpowiednie schładzanie. Na 1 kg 
czekolady potrzeba 300-600 nasion.  

Kilka ciekawostek o czekoladzie: 

•	 Nazwa czekolady pochodzi najprawdopodobniej od 
słowa „xocolati”, co oznacza dosłownie „gorzka woda”. 

•	 Największą tabliczkę czekolady wyprodukowano w 
Chicago w USA i waży ona 5443 kg, jest wpisana do 
Księgi Rekordów Guinnessa. 

•	 Złoty zajączek wielkanocny został stworzony ponad 
60 lat temu w Szwajcarii. Przeciętny mieszkaniec zja-
da ok. 10 kg czekolady rocznie.  

Dla zainteresowanych polecam odwiedzenie „Chocover-
sum” – fabryki czekolady, w Hamburgu albo ich strony 
internetowej www.chocoversum.de. W ofercie znajdu-

ją się przede wszystkim historia oraz stworzenie 
własnej czekolady (naprawdę dobra :D).  

Agata Marciszewska

Jest na świecie od ponad 4 tys. lat. Przybyła ona do nas 
z lasów tropikalnych Ameryki Łacińskiej. Znali już ją 
starożytni Majowie i Aztekowie. Robi się ją z nasion ka-
kaowca. Rośliny te hoduje się obecnie w Afryce i Azji. 
Mowa jest oczywiście o znanej wszystkim czekoladzie. 
Jej dzień obchodzimy 12 kwietnia. Ma wiele właściwości, 
m.in. poprawia nastrój, a zawarte w niej substancje spra-
wiają wydzielanie endorfiny- hormonu szczęścia. 
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Wywiad z Panem Piotrem Lucińskim
Co skłoniło Pana, do wyboru zawodu nauczyciela wy-
chowania fizycznego?
Zawód nauczyciela nie jest pierwszą wykonywaną przeze 
mnie pracą zawodową. Z zarządzaniem oświatą związany 
byłem przez kilka ostatnich lat. Sport, turystyka i rekre-
acja zawsze znajdowały się w kręgu moich zainteresowań, 
a możliwość pracy z młodymi ludźmi sprawia mi ogrom-
ną satysfakcję. Uważam, że aktywność fizyczna jest bardzo 
ważnym aspektem życia człowieka, dlatego chciałbym, aby 
młodzież zauważyła to odpowiednio wcześnie.
Uprawia/uprawiał Pan jakiś sport?
Oczywiście, że tak! Cały czas staram się utrzymywać przy-
słowiową „formę” poprzez ćwiczenie na siłowni, bieganie, 
jazdę na rowerze czy też pływanie. Będąc nieco starszy od 
was, starałem się być dwa razy w tygodniu na siłowni oraz 
basenie, przeplatając to bieganiem, obecnie wszystko za-
leży od ilości wolnego czasu… i pogody, a z tym ostatnio 
kiepsko.
Jakie dyscypliny sportowe, śledzi Pan na co dzień?
Interesuje się sportem oraz motoryzacją, więc świetnym 
połączeniem tych dwóch pasji jest motosport a w moim 
wypadku najbardziej interesuje mnie jego „królowa” - For-
muła 1, którą śledzę już prawie od 19 lat. Staram się również 
oglądać każdy mecz moich ulubionych drużyn piłkarskich, 
którymi są Lech Poznań i Real Madryt.  
Zakończyły się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Niestety 
Polacy nie odnieśli dużych sukcesów, tylko Dawid Ku-
backi zdobył brązowy medal. Co Pana zdaniem, było po-
wodem słabej formy skoczków narciarskich?
Zauważalnym problemem od kilku lat jest brak młodych 
zawodników zajmujących czołowe lokaty w Pucharze Kon-
tynentalnym i tym samym przebijających się do Pucharu 
Świata. Posiadając taki wybór jak np. Słoweńcy, Niemcy 
czy Austriacy byłaby szansa wysłania zawodników znajdu-
jących się w bardziej optymalnej dyspozycji. 
Na wyżej wymienionych Igrzyskach miała miejsce sytu-
acja, w której Rosjanka Kamiła Walijewa została przy-
łapana na korzystaniu z środków dopingujących. Czy 
zawodnicy stosujący różne nielegalne wspomagacze 
powinni być dożywotnio wykluczeni z udziału w Igrzy-
skach?
Temat dopingu powraca w świecie sportu jak bumerang, 
najczęściej ostatnio słyszymy o nim

za sprawą zawodników rosyjskich. Zawodnik  raz przy-
łapany na dopingu ma „przyszytą łatkę” już do końca karie-
ry, co mogliśmy zaobserwować również w przypadku The-
rese Johau, która po powrocie do sportu wyjeżdża z Pekinu 
z trzema złotymi medalami, lecz większość świata sporto-
wego i tak potraktowała ten sukces z przymrużeniem oka.  
Uważam, że jest to jakiś pomysł

na rozwiązanie tego tematu i może wówczas historie ta-
kie jak  Lance Armstronga, niegdyś uznawanego za wiel-
kiego kolarskiego mistrza, dziś za największego oszusta w 
historii tej dyscypliny, nie miałyby miejsca. 
Impreza odbywała się jeszcze podczas trwającej pande-
mii. Wielu zawodników straciło szanse na sukces przez 
pozytywne wyniki na obecność Covid-19, które w póź-
niejszym czasie okazywały się negatywne. Jak Pan uwa-
ża, czy IO powinny być przesunięte w czasie, właśnie ze 
względu na pandemię?
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Na obecną chwilę nie mamy pojęcia jak pod względem 
rozwijającej się pandemii będzie wyglądał następny rok. 
Niestety są to igrzyska zimowe, a to właśnie w tym okre-
sie pandemia nakręca się najbardziej, życie pokaże, czy po 
rozpoczynających się z końcem listopada Mistrzostwach 
Świata w Katarze ,nie będziemy zadawać sobie podobnych 
pytań. 
W styczniu poznaliśmy nowego selekcjonera reprezen-
tacji Polski - Czesława Michniewicza. Czy według Pana 
to dobry kandydat na to stanowisko, przy uwzględnieniu 
dotychczasowych sukcesów trenera?
Trener Michniewicz…. Można powiedzieć, że jest to na-
zwisko wzbudzające u mnie dwojakie emocje, jest to były 
trener mojej ulubionej drużyny, z którą to zdobył Puchar 
i Superpuchar Polski, czym niewątpliwie zyskał w moich 
oczach. Ostatni rok i jego „przygoda” z Warszawską Legią 
oraz wcześniejsze „podróże” po różnych klubach Ekstra-
klasy tylko utwierdzają mnie

w przekonaniu, że nie jest on najlepszym kandydatem 
na to stanowisko. Na miejscu Cezarego Kuleszy-Prezesa 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, postawiłbym na trenera 
i nauczyciela wychowania fizycznego…. Marka Papszuna. 
Ostrów Wielkopolski zdobywa coraz większą popular-
ność w świecie sportu, ze względu na świetne wyniki 
naszych sportowców. Czy Ostrów posiada dobre ośrodki 
sportowe? Co ewentualnie Pan by zmienił?
Doskonale wiemy, jak wygląda sytuacja lekkoatletów 
Ostrowskiej Stali, szczególnie w ostatnich dniach, kiedy 
musieli się opuścić obiekt przy ul.Kusocińskiego. Według 
mnie priorytetem dla miasta powinno być zapewnienie za-
wodnikom i trenerom osiągającym tak wyśmienite wyniki, 
godnych warunków do dalszej pracy. Dziś dysponujemy 
piękną halą widowiskowo sportową, w której swoje mecze 
rozgrywają ostrowskie drużyny, zostaje mieć tylko nadzie-
je ze ww. obiekt przy ulicy Kusocińskiego ,darzony dużym 
sentymentem przez wielu mieszkańców naszego miasta 
jeszcze powróci. 
Jak nauka zdalna wpłynęła na aktywność fizyczną wśród 
uczniów?
Jak pokazują wyniki pandemia oraz nauczanie zdalnie na 
wszystkich odcisnęła jakieś piętno, również pod kątem 
aktywności fizycznej. Na dzień dzisiejszy jeszcze bardziej 
wyraźne jest zróżnicowanie w podejściu uczniów do ww. 
aktywności. Nie chciałbym tutaj generalizować, lecz oso-
by przejawiające, na co dzień większą chęć do ćwiczeń, nie 
mają większego problemu z powrotem na zajęcia wycho-
wania fizycznego. Niestety z tymi drugimi jest nieco go-
rzej….. :DD
Czy szkoły są odpowiednio wyposażone w sprzęt do wy-
chowania fizycznego?
Obecne wyposażenie szkół mogę odnieść do moich lat szkol-
nych i można zaobserwować znaczącą poprawę warunków. 
Sięgając pamięcią wstecz, przypominam sobie, jak przez kilka 
lat zajęcia wychowania fizycznego w mojej szkole, w okresie 
zimowym, odbywały się na szkolnym korytarzu z powodu 
braku dostępności hali sportowej, dziś każda szkoła dysponuje 
piękną halą i boiskiem sportowym umożliwiającym uprawia-
nie wielu sportów.

Szkoda tylko, że coraz mniej twoich rówieśników 
obecnie dostrzega ten komfort i chce z niego korzystać….. 11
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Uczennica ZSE na 
Halowych Mistrzostwach Polski U18 i U20!
Od piątku 11 lutego do niedzieli 13lutego b.r., w Rzeszo-
wie odbyły się  Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i 
Juniorów Młodszych U18 i U20. Kwalifikacje na te naj-
ważniejsze zawody halowe w tych kategoriach wieko-
wych wywalczyła liczna grupa reprezentantów KS Stal 
„LA” Ostrów Wlkp. Wśród 29 osób była również  nasza 
uczennica i Wasza koleżanka Ewa Piaszczyńska z klasy 
3aTEp, która od 2019 trenuje lekkoatletykę w KS Stal 
„LA” Ostrów Wlkp.

Trener młodych sportowców, Michał Walczak liczył na 
2-3 medale, w optymistycznej wersji 5. Z Rzeszowa repre-
zentanci Klubu Sportowego Stal „LA” Ostrów Wlkp. przy-
wieźli 7 krążków, w tym 3 złote. Na dodatek drugi raz z 
rzędu wygrali klasyfikację medalową mistrzostw. Sukcesy 
okrasili rewelacyjnymi rekordami życiowymi, które w se-
zonie letnim dawałyby im przepustkę na Mistrzostwa Eu-
ropy U18 w Jerozolimie.  

Oprócz zdobywców medali ze świetnej strony pokazali 
się też inni zawodnicy:

5 miejsce zajęła sztafeta 4x400m MIX kat. U20 w skła-
dzie Kacper Zimniak, Julia Ułasik, Ewa Piaszczyńska i Cy-
prian Adamcio. Czas 3.41.71. Dla całej drużyny należały się 
brawa za bardzo ambitną postawę i niesamowitą walkę do 
samego końca.  

W indywidualnych startach Ewka niestety nie awanso-
wała do finału biegu na 60m U20 ( przegrywając tysięczny-
mi sekundy) jednak nie załamała się tym faktem i w finale 
B zwyciężyła z nowym doskonałym rekordem życiowym 
7.68s. Jest to trzeci wynik w sprincie na 60m w historii 
Ostrowa.  W finale A wynik ten dałby 5 miejsce. Ewa osta-
tecznie została sklasyfikowana na 9 miejscu.   

Wszystkim należą się olbrzymie GRATULACJE oraz 
BRAWA, nie wspominając o dumie jakie naszemu miastu 
a  Ewka dodatkowo  naszej szkole ZSE,  przyniosła wyspor-
towana młodzież.     

Gratulujemy  trenerowi  panu Michałowi Walczakowi 
oraz  wszystkim innym, którzy również pracowali na suk-
cesy sportowców! 

Izabela Ryzińska-Dolata
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23 lutego to 
Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

Depresja pewnie nie raz słyszałeś/aś to określenie. Naj-
częściej kojarzy się ze złym nastrojem, niechęcią do życia, 
smutkiem. Gorszy dzień może zdarzyć się każdemu. Jeśli 
jest ich jednak coraz więcej, może to być objaw choroby, 
która wymaga pomocy specjalisty.

Depresja może dotknąć każdego. Bez względu na wiek, 
wyniki w nauce, popularność, liczbę znajomych na Face-
booku. Można być dobrym uczniem i nie mieć siły iść do 
szkoły. Można mieć ludzi wokół, a nie mieć dla kogo żyć 
i czuć się samotnym. Depresja nie zawsze jest reakcją na 
jakąś trudną sytuację. Jej przyczyną może być zaburzenie 
chemii w mózgu, a ryzyko zachorowania wzrasta, gdy ktoś 
w rodzinie również zmagał się z tą chorobą.

Jak rozpoznać depresję?
Depresja rozwija się powoli. Zły nastrój, który od cza-

su do czasu doświadcza każdy człowiek, trwa coraz dłużej. 
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wydają się bez sen-
su. Coraz trudniej przeżyć każdy kolejny dzień. Nie jest to 
pseudoproblem, który znika po tygodniu. Wyodrębniono 
szereg objawów chorobowych. Każdy z nich może pojawić 
się okresowo u zupełnie zdrowej osoby. Jeśli jednak zauwa-
żasz ich u siebie kilka i trwają one prawie cały czas przez co 
najmniej dwa tygodnie, może to świadczyć o rozwijającej 
się chorobie.

Czym może objawiać się depresja?
•	 jesteś smutna/y przygnębiony/a przez większą część 

dnia, niemal codziennie,
•	 nic Cię nie cieszy,
•	 czujesz się zmęczony/a, na nic nie masz siły,
•	 apetyt Ci się zmienił, nic Ci nie smakuje, niczego nie 

możesz przełknąć, możesz nie jeść przez cały dzień 

albo odwrotnie – jesz cały czas,
•	 źle śpisz, nie możesz zasnąć, budzisz się w nocy albo 

przeciwnie chciałbyś spać cały dzień,
•	 czujesz się rozdrażniony, wszystko i wszyscy Cię de-

nerwują,
•	 nie możesz się skupić, nawet łatwe zadania wydają się 

trudne do rozwiązania, masz problem z pamięcią,
•	 czujesz się gorszy od innych, beznadziejny,
•	 odczuwasz niepokój i napięcie, nie możesz znaleźć 

sobie miejsca,
•	 okaleczasz się,
•	 wszystko wydaje Ci się bez sensu, nie widzisz wyj-

ścia z sytuacji, myślisz o śmierci i samobójstwie
Chociaż może wydawać się, że tak będzie zawsze, to 

można to zmienić. Niezbędna jest jednak pomoc specjali-
stów – psychologa, psychiatry – którzy ocenią, co dla Cie-
bie będzie najlepsze – psychoterapia, może przyjmowanie 
leków.

Jeśli czujesz, że problem może dotyczyć Ciebie lub kogoś 
bliskiego – znajdź osobę, z którą możesz porozmawiać. Jeśli 
jest Ci źle, nie widzisz sensu życia, każdy dzień jest męką, a 
ludzie nie rozumieją twojego smutku i złego nastroju, mo-
żesz sam/a zrobić pierwszy krok, by to zmienić.  Poproś o 
pomoc. Pamiętaj, nie jesteś sam.

www.forumprzeciwdepresji.pl
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

800 12 12 12
  Autor: Anna Kupczyk

Upadłam….
Nie mogę… Nie umiem….Wstać….
Sama po ziemi stąpam w snach…
Sama, samiutka próbuję wstać:
Nie umiem…..
Chcę się odezwać….
Nie wiem do kogo…..
Sama tu jestem, nie ma nikogo…..
Wyciągam rękę, nie wiem do kogo…..
Sama tu jestem, nie ma nikogo…….
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