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AKTUALNOŚCI SZKOLNE
9 listopada odbędzie się szkolny etap 
XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Hasło przewodnie obecnej decyzji brzmi „W świecie rosnącej in-
fl acji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”. Zapisy trwały do 
piątku 21 października

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
17 października to Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Ma on 
za zadanie zwrócenie uwagi na po-
ważny problem jakim jest ubóstwo 
i związanych z nim konsekwencji 
takich jak wykluczenie społeczne, 
a także podkreślenie solidarności, 
które zostały przez nie dotknię-
te. Problem ten dotyczy głównie 
państw Globalnego Południa. Z 
problem biedy borykają się także 
państwa uważane za rozwinięte kul-
turowo i gospodarczo.

Światowy dzień zapobiegania samobójstwom
10 września jest Światowym Dniem Zapobiegania Samobójstwom. 
Dzień ten ma za zadanie pobudzenie świadomości społecznej na temat 
tak wrażliwy jak samobójstwa, których częstym powodem są różnego 
rodzaju choroby - głównie psychiczne. W Polsce ten temat jest często 
bagatelizowany co nie oznacza, że nie powinno się o nim mówić. Pro-
blemu samobójstw nie można rozstrzygać tylko w kontekście śmierci, 
gdyż jest to proces, który zachodzi w człowieku wielkie wcześniej.  We-
dług statystyk policji w 2013 r. doszło do największej ilości zamachów 
na własne życie zakończonych śmiercią (w tym największą liczbę sa-
mobójstw mężczyzn) od 22 lat. 

Dzień Rozrzutności
Po ciągłym zaciskaniu pasa i cią-
głym liczeniu wydatków człowiek 
może zapomnieć o tym, że każde-
mu należy się chwila zapomnienia i 
przyjemności. Zadaniem tego dnia 
jest zachęcenia ludzi by zrobili so-
bie małą odskocznię od codzienno-
ści, zaszaleli i połasili się na odro-
binę luksusu. Co ciekawe dzień ten 
zbiega się z Dniem Oszczędzania, 
który jest obchodzony od wielu lat 
z inicjatywy największych światowych banków.  Na szczęście Polacy 
wydają się godzić oba trendy - choć niewielka część odkłada regularnie 
pieniądze (8%) to większość społeczeństwa (70%) wydaje pieniądze na 
konkretny plan zakupów i zwraca uwagę na ceny produktów.  

Ciekawostka:
Przeprowadzone badania dotyczące zakupów przez internat wykazały, 
że mężczyźni kupowali dla wygody, a kobiety w poszukiwaniu oszczęd-
ności, to pa nie wciąż wydają więcej.

Karol Wojtyła został papieżem
16 października minęły 44 lata, od-
kąd Karol Wojtyła został pierwszym 
papieżem pochodzącym z polski. 
Był on także     pierwszym od 445 lat 
biskupem Rzymu nie pochodzącym 
z Włoch

Zbiórka przyborów szkolnych dla „Bożego podwórka” 
Koło “Pomóż mi” zakończyło zbiórkę przyborów szkolnych. 11 paź-
dziernika klasa 2TE zaniosła zebrane przybory dla dzieci ze świetlicy 
“Boże podwórko”. Przybory zostały odebrane przez panią Ewę Ko-
nieczną, + która zarządza świetlicą. Pani Konieczna opowiedziała tak-
że klasie o dzieciach, które uczęszczają do tego miejsca, także z całego 
serca podziękowała społeczności Ekonomika za pomoc.

Dzień sybiraka
W dniu 17 września obchodzona 
była 83. rocznica Dnia Sybiraka. Z 
tego powodu szkoła zorganizowała 
dla służb mundurowych apel.
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W październiku w naszej szkole organizowana jest zbiór-
ka karmy dla psów ze schroniska. Przyniesione artykuły 
zbierane są w bibliotece. 

ODDAJEMY KREW
19 października uczniowie naszej 
szkoły, którzy ukończyli 18 lat pod 
opieką pani I. Ryzinskiej-Dolaty 
udali się oddać krew do mobilnego 
punkty pobrań krwi pod Komendą 
Powiatową Policji w Ostrowie wiel-
kopolskim. Z całego serca dziękuje-
my wszystkim uczestnikom, którzy 
zdecydowali się na tak hojny gest.  

Wybory do samorządu 
We wrześniu zostały przepro-
wadzone wybory do samorządu 
uczniowskiego, oto wyniki: 

1. Bartosz Kałużny 89 głosów
2. Filipiak Agnieszka 80 głosów
3. Przytuła Kinga 77 głosów
4. Zdrada Amelia 56 głosów
5. Szewczyk Martyna 40 głosów
6. Bielska Wiktoria 37 głosów
7. Nowicka Zuzanna 32 głosy

8. Gabryś Mikołaj 19 głosów
9. Kubik Weronika 17 głosów

Gratulujemy wszystkim kandydatom uzyskanych wyników i życzymy 
owocnej współpracy.

Przewodniczącą została Agnieszka Filipiak
Zastępcą przewodniczącego Bartosz Kałużny
Skarbnikiem - Przytuła Kinga
Sekretarzem -Zdrada Amelia
Opiekunem SU jest mgr inż. Wiesława Walkowiak

IX Test Coopera
Drużyna Ekonomika zajęła 2 miejsce podczas IX Testy Coopera z oka-
zji Europejskiego Tygodnia Sportu. Wielkie gratulacje dla uczestników 
i kolejnych sukcesów sportowych życzymy.
W tym roku naszą szkołę reprezentowali:
Weronika Polak kl. 2TE, Marek Jankowski kl. 4B TE G, Wiktoria Skor-
czyk kl. 2TE, Miłosz Dolata kl. 2TR, Daniel Kola kl. 2TR, Natalia Hu-
czek kl. 2 TE P, Mateusz Poczta kl. 4ATEG, Amelka Goplarek kl. 3TE P
Aleksandra Rakowska kl. 4 B TE G, Agata Kmiecinska kl. 2 TE P, Ewa 
Piaszczyńska kl. 4ATE P, Monika Woźniak kl. 4B TE G, Mateusz Chudy 
kl. 4 ATE P, Przemysław Bartos kl. 4 TLTHG.

18 października rozegrany został Turniej Tenisa Stołowego
U chłopców wyniki przedstawiają 
się następująco:
1m Radosław Cieślak 2TR
2m Jakub Nowak 4B TEG
3m Patryk Orłowski 4TLG
Natomiast u dziewcząt podium wy-
gląda następująco:
1m Marcelina Michalak4B TEG
2m Zuzanna Bartoszek 2TEP
3m Weronika Polak 3TEP

Zajęcia w laboratorium Politechniki Poznańskiej
W poniedziałek 17 października uczniowie klas 4 TL/TH-P oraz 4TL/

TH-G wzięli udział w zaję-
ciach specjalistycznych w 
laboratorium Politechni-
ki Poznańskiej dla zawodu 
technik handlowiec. Lekcje 
były prowadzone w ramach 
projektu “Czas zawodowców 
BIS- zawodowa Wielkopol-
ska”. W czasie zajęć ucznio-
wie pracowali używa-
jąc technologii VR. 3
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Antykryzysownik
– czyli 10 umiejętności, które pozwolą Ci skutecznie 
dbać o swoje samopoczucie emocjonalne
Dbanie o stan naszego umysłu jest 
równie istotne jak dbanie o stan nasze-
go ciała. Niedawno, bo 10 paździer-
nika obchodziliśmy Dzień Zdrowia 
Psychicznego. Większość z nas dba 
o swoje zdrowie fi zyczne dużo lepiej 
niż o zdrowie psychiczne. Kiedy tylko 
zaczynamy odczuwać ból lub dolegli-
wość fi zyczną, natychmiast szukamy 
sposobu, aby im zaradzić. Natomiast 
jeśli czujemy się bardzo przygnębieni 
lub zestresowani, uważamy zwykle,iż 
jest to nieodłączna część życia, i nie 
robimy nic, aby zaradzić takiej sytu-
acji. Jeśli odczuwasz przygnębienie, 
lęk/niepokój lub zdenerwowanie – 
nie jesteś sam. Co 4 człowiek na prze-
strzeni roku doświadcza problemów 
ze zdrowiem psychicznym. Określe-
nie „problemy ze zdrowiem psychicz-
nym” dotyczy wielu różnych stanów, 
poczynając od łagodnych lub przej-
ściowych zaburzeń emocjonalnych, 
aż do poważnych problemów, które 
ograniczają zdolność radzenia sobie 
z życiem codziennym. Przejście od 
łagodnego stanu do stanu poważ-
nego może odbywać się powoli i 
stopniowo, dlatego ważne jest, 
aby rozpoznać oznaki kryzysu 
psychicznego i podjąć właści-
we kroki, zanim stan będzie 
ostry lub przewlekły. Wśród 10 
umiejętności, które pozwolą Ci 
skutecznie dbać o swoje samo-
poczucie jest wyrażanie uczuć. 
Mówienie i okazywanie swoich 
emocji, choć często niedoce-
niane i z różnych powodów 
widziane jako słabość, 
jest nieodzowną częścią 
zdrowia  psychiczne-
go. Jest to także jeden 
z podstawowych sposo-
bów komunikacji międzyludzkiej 
pomagający budować relacje z in-
nymi.  Tłamszenie, unikanie, czy 
ukrywanie uczuć mogą powodować 
napięcia, które mają wpływ na nasze 
zdrowie fi zyczne, jak i psychiczne. 
Wyrażanie emocji pomaga zredu-
kować stres i napięcie, powrócić do 
dobrego stanu psychicznego po kry-
zysach.

Kolejna umiejętność to wyznacza-
nie sobie celów i planowanie 
czasu. Warto obrać cele, któ-
re są osiągalne i możliwie, jak 

najbardziej konkretne. Osiąganie za-
mierzonych celów regularnie buduje 
w nas poczucie kontroli, motywację 
do działania, sprawczość, to pozwa-
la nam doświadczać  przyjemnych 
emocji, które są niezmiernie istotne 
w budowaniu dobrostanu i zdrowia 
psychicznego.

Rozwiązuj problemy krok po kro-
ku, nie zostawaj z problemami, bo-
wiem wiąże się to z doświadczeniem 
dużego stresu i napięcia – czyli zakłó-
cenia normalnego życia i pogorsze-
niem dobrostanu.

Bądź dla siebie dobra(y) i życzli-
wa(y). Tu warto zastanowić się nad 
dialogiem we-
wnętrz-
ny m . 

Jaki on 
jest. Czy 

w s p i e r a 
Cię, czy kry-
tykuje? Jeśli 
Twój głos we-
wnętrzny Cię 
nie wspiera i 
jest krytycz-
ny to wy-
obraź sobie 
duży napis 

STOP   i 
niech ta 

m y ś l 
odpły-
n i e , 
n i e 
zaj-

muj się nią.. Mów do siebie w sposób 
wspierający.

Naucz się relaksować i obcuj z 
naturą  Praktyka relaksacji pomaga 
łatwiej regulować emocje i redukuje 
negatywne doświadczanie stresu w 
trudnych dla nas sytuacjach. Każdy 
z nas wyposażony jest w bardzo do-
bre narzędzie do relaksacji. Odżywiaj 
się odpowiednio i bądź aktywna(y) 
fi zycznie. Te dwa aspekty zdrowia, 
tak często pomijane w dbaniu o zdro-
wie psychiczne, są jego nieodzowną 
częścią. Dobra dieta i forma fi zyczna 
mają ogromny wpływ na nasze sa-
mopoczucie emocjonalne, pomagają 

rozładowywać napięcie i frustrację, 
łagodzić uczucie lęku/niepo-

koju, poprawiać nasz sen 
oraz zapobiegać nie-

którym chorobom fi -
zycznym.

Buduj i dbaj o 
relacje  Mamy po-
trzebę miłości, 
kontaktu emocjo-
nalnego z innymi. 
Nie wystarczy ota-

czać się ludźmi – 
ale również słuchać, 

dzie- lić się, starać się zachować 
więzi i pracować nad tym, aby były 
silne.

Angażuj się   Nie rozwijamy się, 
gdy nic nie robimy. Nudzimy się i 
czujemy bezużyteczni. Kiedy anga-
żujemy się w życie i pracę, jesteśmy 
pochłonięci. Nabieramy rozmachu 
i skupienia. To właśnie to uczucie 
sprawia, ze czujemy się pewni siebie, 
produktywni i wartościowi.

Naucz się mówić NIE
Szukaj, proś i przyjmuj pomoc – 

istnieje niesłuszna opinia, że prosze-
nie o pomoc jest oznaką słabości. Jest 
dokładnie odwrotnie, to oznaka siły 
i determinacji. Jeśli Twój zły nastrój, 
cierpienie emocjonalne lub lęk rzutu-
je na Twoje funkcjonowanie w domu, 
szkole,  trwa dwa tygodnie lub dłu-

żej, czy prowadzi do myśli samo-
bójczych – nie wahaj się – zwróć 
się o pomoc.

Więcej o ww 10 umiejęt-
nościach dowiecie się podczas 
lekcji wychowawczych o takim 

temacie.                                                         
Pedagog A.Kupczyk
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1 września
Tak jak co roku, 1 września 
zakończył wakacje, które 
znowu nie wiadomo kiedy 
minęły. Nowy rok szkolny 
2022/2023 pogoda pozwo-
liła nam przywitać na świe-
żym powietrzu. Wszystkie 
klasy zebrały się na krót-
ki 20 minutowy apel, na 
którym usłyszeliśmy od 
Pani Dyrektor ciepłe prze-
mówienie motywujące do 
działania i nauki oraz zo-
stał nam przedstawiony 
list od ministra edukacji. 
Do grona pedagogicznego 
dołączyli nowi pedagodzy 
oraz powrócili pedago-
dzy po przerwie. Po apelu 
klasy pierwsze udały się 
do klas na spotkanie z wy-
chowawcami. Z programu 
nauczania klas pierwszych 
zniknęła muzyka, a na jej 
miejsce zawitała plastyka.

Niestety dla dzieci i mło-
dzieży w ponad 80 lat temu 
1 września nie był począt-
kiem kolejnego roku nauki. 
W 2022r. przypada 83 rocz-
nica, gdy Niemcy dokonali 
zbrojnej agresji na Polskę, 
rozpoczynając tym samym 
II wojnę światową. 

1 września 1939r. o go-
dzinie 4:45 nad ranem 
Niemcy rozpoczęli ostrzał 
polskiej Wojskowej Skład-
nicy na Westerplatte. Po-
mimo wyraźnej przewagi 
liczebnej oddziałów nie-

mieckich, polskim 
żołnierzom udało się 
bronić przez siedem 
dni. Walki trwały na 
całej szerokości grani-
cy, na lądzie, wodzie i 
w powietrzu. Niemcy 
zgromadzili przeciwko 
Polsce ok. 1,6–1,8 mln 
żołnierzy oraz tysiące 
czołgów i samolotów. 
Polacy dysponowali 
wyraźnie mniejszymi 
siłami – około milio-
na żołnierzy i zaled-
wie setki samolotów i 
czołgów. Przewaga ta 
pozwoliła Niemcom 
na szybkie przełama-
nie głównej linii pol-
skiego oporu. 

Poza prowadze-
niem działań wojen-
nych Niemcy od sa-
mego początku agresji 
na Polskę, dokonywali 
masowych zbrodni 
na ludności cywilnej i 
jeńcach. Tysiące ofi ar 
pochłonęły również 
naloty na miasta, ko-
lumny uciekinierów, 
jak również pacyfi ka-
cje wsi. 

1 września 1939 r. 
rozpoczęła się wojna, 
która ogarnęła cały 
świat.

Autor:
Aurelia Baurycza 
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Przepisy na jesienne przekąski

Na początek ciasto dyniowo-czekola-
dowe.

Do jego wykonania potrzebujesz:

• 415 g mąki pszennej, 
• 150 g drobnego cukru do wypieków, 
• 200 g drobnego brązowego cukru,
• 2 i 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia, 
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 
• 1 łyżeczka zmielonego cynamonu, 
• 1 łyżeczka zmielonego imbiru, 
• 500 ml purée z dyni, (upieczona do 
miękkości dynia, obrana ze skóry i 
zmiksowana za pomocą blendera na 
gładkie purée)
• 250 ml (1 szklanka) maślanki lub kefi ru, 
• 2 duże jajka, 
• 60 ml oleju słonecznikowego lub rze-
pakowego, 
• 60 g kakao.

Wszystkie składniki powinny być w 
temperaturze pokojowej.
1. W większym naczyniu umieścić: 
purée z dyni, 3/4 szklanki maślanki, 
oba cukry, jajka i olej. Wymieszać ró-
zgą kuchenną do dokładnego połącze-
nia się składników (nie ubijać).
2. Bezpośrednio do mieszanki przesiać 
mąkę pszenną, proszek do pieczenia, 
sodę oczyszczoną, cynamon i imbir. 
Wymieszać rózgą kuchenną tylko do 
połączenia się składników, nie dłużej.
3. Ciasto podzielić na 2 części. Do jednej 
części ciasta dodać pozostałą maślankę i 
przesiać kakao, wymieszać do połączenia.
4. Formę na babkę o pojemności 2 li-
trów wysmarować masłem i oprószyć 
mąką pszenną, nadmiar mąki strze-
pać. Do formy, na zmianę, wykładać 
porcje ciasta dyniowego i czekolado-
wego, następnie w cieście przeciągnąć 
patyczkiem, by w upieczonej babce 
powstał efekt marmurka.
5. Piec w temperaturze 170ºC, najle-
piej bez termoobiegu, przez około 60 
– 75 minut lub krócej, do tzw. suchego 
patyczka. Wyjąć i wystudzić.

A teraz coś do popicia ciasta, 
czyli dyniowe latte.
Do jego wykonania potrzebujesz:
• 2 łyżki purée, 

Jesiennym wieczorem po wyczerpującym dniu, kiedy świat za oknem zdobią ciepłe barwy spadających liści przyjemnie 
jest odpocząć pod cieplutkim, puchatym kocykiem, w pokoju wypełnionym wonią ulubionej świeczki, który Cię otula, z 
książką w ręku lub serialem na Netfl ixie. Jeszcze milej jest, gdy rozgrzewasz się wtedy przy tym aromatycznym napojem, 
przygryzając do tego małe co nieco. W tym artykule zaproponuję Ci kilka przepisów, w których wykorzystasz dary jesieni 
do smacznego umilenia sobie wieczoru i nie tylko.

FENIKS Gazetka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim
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• ½ szklanki (125 ml) mleka 3,2% lub 
2%,
• 1-2 łyżki syropu klonowego,
• ¼ łyżeczki naturalnej esencji wani-
liowej,
• ⅓ łyżeczki cynamonu,
• małą szczyptę gałki muszkatołowej,
• małą szczyptę imbiru,
• małą szczyptę mielonych goździków,
• 1-2 espresso,
• opcjonalnie bitą śmietanę.

1. W niedużym rondelku podgrzać 
mleko z purée z dyni, syropem klono-
wym oraz przyprawami.
2. Następnie całość zmiksować za po-
mocą blendera kielichowego, tak aby 
mleko dyniowe delikatnie się spieniło.
3. Przecedzić przez sitko, ponownie 
chwilkę zblendować i przelać do kubka.
4. Dodać pojedyncze lub podwójne, 
gorące espresso.
5. Na koniec dyniowe latte można 
udekorować bitą śmietaną i oprószyć 
cynamonem.

A jeśli chcesz przepis, który wy-
konasz szybciej, polecam Ci również 
mleko piernikowe.

Do jego wykonania potrzebujesz:

• 1 szklankę mleka,
• 1/2 łyżeczki cynamonu,
• 1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej,
• 1/3 łyżeczki kardamonu,
• 1 łyżkę syropu klonowego,
• 1 łyżeczkę otartej skórki z pomarańczy. 

Mleko gotować z przyprawami w 
dużym garnku około 5 minut. 

Całość dokładnie wymieszać przy 
pomocy trzepaczki, a następnie prze-
lać do wysokiej szklanki. 

Szybkie w wykonaniu, a niesamo-
wicie przepyszne!

Z mlekiem też fajnie 
się chrupie ciasteczka.
Moja ostatnia propozycja, tym razem 
bardziej dietetyczna, to ciasteczka z 
marchewki oraz płatków owsianych.

Do ich wokonania potrzebujesz:
• 50 g płatków owsianych,
• 30 g mąki pszennej pełnoziarnistej,
• marchewka (ok. 60-70 g),
• jajko,
• łyżeczki miodu,
• łyżeczki proszku do pieczenia,

• łyżki kakao,
• 2 łyżeczek rozpuszczonego masła.
1. Masło rozpuścić w miseczce w ką-
pieli wodnej i odstawić do wystudze-
nia.
2. Marchewkę obierać i zetrzeć na gru-
bych oczkach.
3. W misce wymieszać mąkę, proszek 
do pieczenia, kakao i płatki owsiane.
4. W osobnym naczyniu wymieszać 
jajko, masło oraz miód.
5. Dodać marchewkę, wymieszać, a 
następnie dodać suche składniki.
6. Na blachę wykładać po łyżce masy i 

włóżyć do piekarnika.
7. Piec jesienne ciasteczka ok. 15 mi-
nut w 180 stopniach.

Mam nadzieję, że zachęciłam Cię 
do wykonania któregoś z przepisów, 
który umili Tobie oraz Twoim bliskim 
czas jesienny, poprzez upieczenie ra-
zem ciasta, a potem jedzenie go wraz 
z dyniową latte lub mlekiem.

Dziękuję za dotrwanie do końca i 
życzę smacznego!

Autor:
Aurelia Baurycza kl. 2TR

FENIKS Gazetka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim
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DZIEŃ
CHŁOPAKA

FENIKS Gazetka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Jak co roku w naszej szkole świętowaliśmy „Dzień Chłopaka”. Klasa II TR postanowiła spędzić ten czas 
aktywnie na świeżym powietrzu. Wraz z wychowawcą Panem Pawłem Szczepaniakiem oraz Panem Miło-
szem Śmiłowiczem wzięli udział w nauce gry w golfa. Klasy 1 TR/TH i 4 TE - p z Panią Justyną Płocien-
nik i Joanną Kupczyk-Hanowską odbyli wycieczkę szkolną, której celem była integracja klasowa i wzmoc-
nienie więzi koleżeńskich. Uczniowie odwiedzili świetlicę „Boże Podwórko”, gdzie podarowali upominki 
dla dzieci. Następnie cała grupa ruszyła śladami Ostrowskich Jabłuszek. Wycieczka zakończyła się pysz-
nym akcentem, czyli pizzą w pizzerii „Cool Pizza”. Natomiast klasa II TL z wychowawcą Panią Wiesławą 
Walkowiak udała się na seans filmowy do kina Helios na film „Top Gun - Maverick”. Po nim wszyscy 
wybrali się do McDonalda, a następnie odwiedzili Muzeum Miasta, gdzie „Spacerowali ulicami dawnego 
Ostrowa”. „Orlęta” to kolejny film, który obejrzeli uczniowie Naszej Szkoły. W seansie wzięła udział klasa 
1 TE z klasą 3 TR, których opiekunami była Pani Izabela Dolata wraz z Honoratą Zwierz. Po obejrzanym 
seansie udali sie do McDonalda.
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Listopad pozostaje tradycyjnie miesiącem pamięci i wspomnień o 
drogich nam Zmarłych.
W tegoroczne Zaduszki społeczność naszej szkoły w sposób szczególny 
wspomina byłego Dyrektora dra Zbigniewa Jakubowskiego.

Dyrektor Zbigniew Jakubowski odszedł w dniu 2 września 2022 
roku, u progu rozpoczynającego się roku szkolnego, symbolicznego 
czasu dla wszystkich nas związanych z edukacją i wychowaniem 
młodych Polaków.

W  Drogim nam Zmarłym pożegnaliśmy zasłużoną postać  w 
dziejach edukacji  i wychowania pokoleń młodzieży i dzieci naszego 
miasta i regionu, wybitnego znawcę prawa oświatowego, oddanego 
swojej pracy Dyrektora i Nauczyciela, szlachetnego, wrażliwego i 
dobrego Człowieka. 

Śp. Dyrektor  Zbigniew Jakubowski urodził się 6 lipca 1940 r. w 
Strzelnie. W 1963 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Historyczno- Filozo-
fi cznym. W roku 1970 uzyskał stopień doktora nauk na tymże uniwer-
sytecie. Pierwszą pracę dydaktyczną podjął w Szkole Podstawowej nr 
9 . W latach 1970 – 1975 pracował w I Liceum Ogólnokształcącym w 
Ostrowie Wielkopolskim .A następnie od 1975 do 1986 r. pełnił funkcję 
starszego wizytatora w Kuratorium Oświaty w Kalisz. W żegnamy roku 
1986 objął stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 
Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie. Naszym Dyrektorem pozostawał 
przez 20 lat do roku 2006, w którym to przeszedł na emeryturę. 

Dla nas,  Jego współpracowników, absolwentów i wychowanków 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie 
Wielkopolskim, Dyrektor Zbigniew Jakubowski, pozostanie wzorem 
obowiązkowego, rzetelnego, oddanego swej misji pedagoga i przełożone-
go, wzorowego organizatora i reformatora szeroko rozumianych spraw 
związanych z zarządzaniem i prowadzeniem naszej placówki w czasach 
przeobrażających się myśli ekonomiczno-społecznych po roku 1989. 

Dyrektor  Zbigniew Jakubowski  dokonał  głębokiej modernizacji 
infrastruktury budynku naszej szkoły, dostosowując naszą szkołę do 

wysokich wymagań nowoczesnej edu-
kacji. Jego wielkim staraniem i indywi-
dualnym wysiłkiem organizatorskim 
została wybudowana nowoczesna sala 
gimnastyczna. Śp. Dyrektor Zbigniew 
Jakubowski był współzałożycielem ogól-
nopolskiego Klubu Szkół Handlowych, 
powstałego w roku 1992 oraz Fundacji 
Liceów Handlowo- Kupieckich, pozy-
skiwał dla szkoły środki z pierwszych 
programów edukacyjnych wspieranych 
przez Unię Europejską. Wszystko, co 
czynił, miało na celu dobro szkoły, 
uczniów oraz nauczycieli. Posiadał 
ogromny dar nawiązywania kontaktu z młodzieżą, był ich wielkim 
przyjacielem i orędownikiem. Cieszył się wielkim szacunkiem Rodzi-
ców, którzy chętnie odpowiadali na wyzwania i potrzeby edukacyjne 
i z wielkim entuzjazmem  angażowali się w sprawy funkcjonowania 
naszej placówki.

Po odejściu na zasłużoną emeryturę, mimo cierpień spowodowa-
nych chorobą, życie naszej szkoły leżało Drogiemu Zmarłemu głęboko 
na sercu. Pozostawał z nami w częstym kontakcie, udzielał cennych 
porad, dzielił się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym i 
życiowym.

W dniu 6 września 2022 roku w Kościele pod wezwaniem Naj-
świętszej Marii Panny w Ostrowie odbyła się uroczysta Żałobna Msza 
Święta, po której społeczność szkolna towarzyszyła Drogiemu Zmarłe-
mu na miejsce spoczynku na Cmentarzu przy ul. Limanowskiego. 

Tam w milczeniu i smutku pożegnaliśmy Naszego Mistrza, Przyjaciela 
i niezwykle dobrego wrażliwego i szlachetnego Człowieka.
Nasza pamięć i piękne wspomnienia związane z osobą Dyrektora Zbi-
gniewa Jakubowskiego  będą wyrazem naszej miłości i szacunku do Niego.

(opracowanie p.Iwona Grzesiek)

Listopadowe Zaduszki 

W dobrych zawodach wystartowałeś, 
bieg ukończyłeś, wiary dochowałaś !                              

Spoczywaj w pokoju!
Non omnis moriar !
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Egipt to państwo głównie zajęte przez pustynię poło-
żone w północnej części Afryki przy Morzu Śródziem-
nym. Jest najludniejszym z krajów arabskich. Egipskie 
rolnictwo ma bardzo wysoką wydajność, popularnymi 
towarami eksportowymi są daktyle i bawełna. To wła-
śnie tutaj znajdują się słynne piramidy Cheopsa, Che-
frena i Mykerinosa, a także tajemniczy Sfinks. Od lat 
jest najczęściej wybieranym kierunkiem na wakacje. 
Królestwo faraonów sławne jest już od starożytności. 
Cywilizacja narodziła się nad Nilem, najdłuższą rze-
ką świata. Pierwsze piramidy zaczęto budować już w 
XXVII wieku p.n.e. Miały funkcję pochówku 
faraonów. Egipcjanie wierzyli w życie po-
zagrobowe, dlatego wraz ze zmarłym 
w piramidach znalazły się wszelkie-
go rodzaju przedmioty i skarby. 
Samych władców mumifikowano 
a potem umieszczano w sarko-
fagach. Archeolodzy od dawien 
dawna przeprowadzają bada-
nia na tych terenach. Ostatnio 
naukowcy odnaleźli 3200-let-
nią trumnę wykonaną z 
różowego granitu. Został w 
niej złożony wysoki rangą 
urzędnik jeszcze za czasu 
panowania Ramzesa II. 

Oprócz tych monumen-
talnych budowli, w Egipcie 
można napotkać różnego 
rodzaju florę i faunę. Naj-
więcej zwierząt gromadzi 
się w pobliżu Nilu. Są to 
m.in.: krokodyle, hipopo-
tamy oraz regionalne ryby, 
takie jak skrzydlice, cheto-
niki i papugoryby. W głębi 
lądy zobaczymy oczywiście 
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wielbłądy, dzikie gazele i koty abisyńskie. Rozbudowa-
ne systemy irygacyjne pomagają w uprawie pszenicy, 
ryżu, sezamu i bawełny, która jest istotnym produktem 
eksportu. 

Dla każdego mieszkańca Egiptu najważniejsza jest 
rodzina. Ceni się tu ją ponad wszystko. Związane jest 
to głównie z religią, która także przekłada się na go-
ścinność. Odwiedzając miejsca religijne, czyli meczety, 
musimy pamiętać o zakryciu głowy i ramion oraz o 
zdjęciu butów przed wejściem do świątyni. Podczas 

kupowania pamiątek warto wiedzieć, że można 
się targować ze sprzedawcami, miłe będzie 

zostawienie im małego napiwku. Innymi 
atrakcjami są nurkowanie w Morzu 

Czerwonym, kitesurfing oraz dłu-
gie rejsy wzdłuż Nilu. Należy też 
spróbować tamtejszej kuchni np. 
Mashi, czyli pieczone warzywa 
(cukinia, papryka, bakłażany) 
lub liście winogron wypełnione 
farszem. Składa się on z ryżu 
i zazwyczaj mięsa mielonego 
doprawionych przyprawami, 
kolendrą i natką pietruszki. 

Egipt kusi wspaniałą po-
godą, pięknymi widokami, 
ciepłą wodą oraz piasz-
czystymi plażami. Co roku 

odwiedza go tłum turystów 
i nie można się już więcej 
dziwić dlaczego…

„Zła wiadomość jest 
taka, że czas leci. Dobra 
wiadomość jest taka, że TY 
jesteś pilotem” - Michael 
Altshuler

Agata Marciszewska
 kl. IV TLp
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Na początku była potrzeba…
Europejski Dzień Wynalazcy przypada na 9 listo-
pada 2022 roku. To święto zapoczątkował berliński 
wynalazca i przemysłowiec- Gerhard Muthenhal-
ler, a zostało ono poświęcone pamięci austriackiej 
odkrywczyni Hedy Lamarr. Opracowała do dzisiaj 
używany system transmisji fal radiowych. Głównym 
celem wydarzenia jest promowanie twórczości i za-
chęcanie do opatentowania własnych pomysłów. 

Z racji tego święta przedstawimy sylwetki kilku 
znanych naukowców. Oto oni:

Jeśli mówić o wynalazcach, to musimy zacząć od 
znanego już nam Th omasa Edisona, który stworzył 
żarówkę. Jednak było to tylko początkiem jego suk-
cesów. Kilka lat po opatentowaniu żarówki, zało-
żył własną fi rmę „Edison Electric Light Company”, 
pierwszą elektrownię na świecie oraz pierwszy miej-
ski, elektryczny system oświetleniowy. Skonstru-
ował także akumulatory do samochodów elektrycz-
nych, fonograf i kinetoskop. Podobno, Edison miał 
też mieć wkład w wykonanie pierwszego wyroku 
śmierci na krześle elektrycznym. Był zwolennikiem 
prądu stałego i chciał w ten sposób ukazać ludziom 
niebezpieczeństwo wynikające z używania prądu 
zmiennego.

Kolejnym ojcem nauki jest Niemiec- Albert Ein-
stein. Sławę przyniosła mu teoria względności opi-
sująca niezależność prędkości światła w próżni i 
względność ruchu, która jest zależna od obserwato-
ra. Wszyscy znamy to jednak jako równanie E=mc². 
Wraz ze swoim dawnym studentem Leo Szilardem, 
rozpoczął pracę nad lodówką nowej generacji. Urzą-
dzenie miało być bez części ruchomych, więc na-
ukowcy zamienili je na wcześniej stworzoną pompę 
elektromagnetyczną. Taki rodzaj chłodziarki nazy-
wamy absorpcyjną (zimno otrzymuje się kosztem 
energii cieplnej). Lodówka została opatentowana, 
jednak nigdy nie wprowadzono jej do użytku.

Skoro był już ojciec… to czas na matkę. Maria 
Skłodowska-Curie znana jest jako odkrywczyni 
dwóch pierwiastków- polonu i radu. Oprócz nauki, 
miała czas na stworzenie szkoły, w której uczono 
dzieci w laboratoriach, muzeach czy teatrach. Dała 
też początek działowi biologicznemu w Instytucie 
Radowym w Paryżu, gdzie zajmowała się fi zyczny-
mi i chemicznymi właściwościami ciał promienio-
twórczych. Dzięki niej powstało około 200 stacji 
radiologicznych podczas I Wojny światowej, a także 
przekazała 20 ambulansów rentgenowskich armii 
francuskiej. Skłodowska- Curie jest nie tylko pierw-
szą kobietą, która otrzymała nagrodę Nobla (w dzie-
dzinie fi zyki i chemii), ale również jedyną na świe-
cie, która dostała ją dwukrotnie. 

Dzięki wynalazkom i odkryciom człowiek stwa-
rza sobie lepsze warunki życia i coraz więcej wie o 
otaczającym go świecie. Pewien amerykański pisarz, 
Francis Scott Fitzgerald, powiedział kiedyś „Im wię-
cej wiesz, tym więcej pozostaje do poznania i wciąż 
tego przybywa”. Korzystajmy z tej myśli

Agata Marciszewska, kl. IV TLp
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W czwartek 13 października 2022, odbyła się wycieczka szkolna do Wrocławia. Celem naszej wyprawy W czwartek 13 października 2022, odbyła się wycieczka szkolna do Wrocławia. Celem naszej wyprawy 
było zwiedzanie zoo, Panoramy Racławickiej i obejrzenie fi lmu ,,Orlęta. Grodno ‚39”. Wyjechaliśmy o było zwiedzanie zoo, Panoramy Racławickiej i obejrzenie fi lmu ,,Orlęta. Grodno ‚39”. Wyjechaliśmy o 
8:15. Na miejscu byliśmy o 10. O 10:15 zaczęliśmy zwiedzać zoo. Od razu poszliśmy do Afrykanarium 8:15. Na miejscu byliśmy o 10. O 10:15 zaczęliśmy zwiedzać zoo. Od razu poszliśmy do Afrykanarium 
m.in. małe rekiny, foki, meduzy, żółwie. O 11 wyszliśmy na dwór, a o 11:45 była zbiórka do wyjścia. W m.in. małe rekiny, foki, meduzy, żółwie. O 11 wyszliśmy na dwór, a o 11:45 była zbiórka do wyjścia. W 
tym czasie widzieliśmy: żyrafy, zebry, likaony, antylopy, żyrafy i zebry, pantery, nosorożce, pantery sło-tym czasie widzieliśmy: żyrafy, zebry, likaony, antylopy, żyrafy i zebry, pantery, nosorożce, pantery sło-
nie, różne małpy, gibony kangury owce i kozy. O 12 wyszliśmy z zoo. 12:30 weszliśmy na pokaz Panora-nie, różne małpy, gibony kangury owce i kozy. O 12 wyszliśmy z zoo. 12:30 weszliśmy na pokaz Panora-
my Racławickiej, opowieść trwała 30 minut. O 13:20 byliśmy w Pasażu Grunwaldzkim, mieliśmy godzinę my Racławickiej, opowieść trwała 30 minut. O 13:20 byliśmy w Pasażu Grunwaldzkim, mieliśmy godzinę 
czasu na jedzenie. O 14:30 weszliśmy do sali kinowej. O 15 zaczął się fi lm ,,Orlęta. Grodno ‚39”. O 16:40 czasu na jedzenie. O 14:30 weszliśmy do sali kinowej. O 15 zaczął się fi lm ,,Orlęta. Grodno ‚39”. O 16:40 
fi lm się skończył i poszliśmy na przystanek. O 17 ruszyliśmy w kierunku Ostrowa. Wróciliśmy o 18:40.fi lm się skończył i poszliśmy na przystanek. O 17 ruszyliśmy w kierunku Ostrowa. Wróciliśmy o 18:40.

Mateusz Łeszyk, kl. IV TL pMateusz Łeszyk, kl. IV TL p
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IX Ostrowski Test Coopera
29 września z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu odbył 
się IX Ostrowski Test Coopera. Drużyna Ekonomika zdo-
była drugie miejsce. Naszą szkołę reprezentowali: 

• Marek Jankowski (kl. 4B TE-g) 
• Przemysław Bartos (kl. 4 TLTH-g) 
• Wiktoria Skorczyk (kl. 3B TE-p)
• Agata Kamiecińska (kl. 2B TE-p) 
• Natalia Huczek (kl. 2B TE-p) 
• Daniel Kola (kl. 2 TR-p)
• Ewa Piaszczyńska (kl. 4A TE-p)
• Mateusz Chudy (kl. 4A TE-p)
• Miłosz Dolata (kl. 2 TR-p)
• Monika Woźniak (kl. 4B TE-g)
• Aleksandra Rakowska (kl. 4B TE-g)
• Amelia Goplarek (kl. 4B TE-p)
• Mateusz Poczta (kl. 4A TE-p)
• Weronika Polak (kl. 3B TE-p)

STOPKA REDAKCYJNA
Redaktor naczelny: 
Oliwier Witoń
Opiekunowie: 
mgr Małgorzata Czaińska-Zawidzka
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