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NOWINKI ZE ŚWIATA,
NOWINKI ZE SZKOŁY

Dzień Ojca
Niedawno
świętowaliśmy 
Dzień Matki.
Czas na święto
wszystkich ojców!

Pamiętajmy o nich równie mocno. 
Sto lat wszystkim ojcom! ↓
                                           s. 37-39

Letnie przekąski

Co powiecie na
wzbogacenie menu 
o nowe lekkie
przekąski?

W najnowszym numerze nie zabrakło
naszych kulinarnych propozycji. Tym
razem  przygotowaliśmy rozpiskę dań
idealnie dostosowanych do potrzeb
dietetycznych każdego z Was. ↓
                                                  s.  26-30

Nasi kochani
nauczyciele

Jak się nazywają? Czego uczą? Z tym już
trochę gorzej...
Dlatego właśnie przygotowaliśmy małą
ściągę, dzięki której łatwiej Wam będzie
zidentyfikować pedagogów, z którymi nie
macie lekcji, a którzy swą pasją zarażają
ciekawością świata i nauczanego
przedmiotu.          

ZSE
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Znamy ich wszystkich 
 z widzenia - mijają
nas przecież na
szkolnych korytarzach. 
Ale co o nich wiemy? 

Fotografia: Kuba Lindenau

Drodzy Czytelnicy! 
Kończy się rok szkolny, czas więc na małe podsumowanie.
Dlaczego warto być częścią społeczności ZSE? Jest kilka powodów.
W Ekonomiku jest miejsce dla społeczników - prężnie działa Szkolne Koło
Caritas, organizowane są różne akcje pomocowe. Uczniowie ZSE lubią
pomagać i świetnie się w tym realizują. 
Osiągamy sporo sukcesów. Bierzemy udział w wielu zawodach i konkursach
sportowych oraz przedmiotowych z zakresu humanistyki czy przedmiotów
ścisłych. Dla uczniów technikum ważne są także konkursy zawodowe,             
w których często zdobywamy główne nagrody. 
W trakcie roku szkolnego odbywają się liczne wyjazdy do teatru, wyjścia do
kina, a także do miejsc pracy związanych z naszymi zawodami. Warto też
pamiętać o licznych wycieczkach o charakterze integracyjnym 
i rekreacyjnym, co daje możliwość zawierania przyjaźni, niekiedy na całe
życie. Warto wspomnieć o praktykach zagranicznych, które uatrakcyjniają
naukę zawodu i pozwalają rozwinąć kompetencje językowe, niezmiernie
ważne w przyszłej pracy.
Samorząd uczniowski prowadzi różne ciekawe akcje, tj. Dzień bez plecaka,
kiermasze oraz warsztaty. Od przyszłego roku szkolnego planujemy kilka
nowych przedsięwzięć. 
Prowadzimy także gazetkę szkolną. Chętnie przyjmiemy do zespołu nowe
osoby, bo jest nas kilkoro i nadal brakuje nam osób z dziennikarskim
zacięciem. Każdy redaktor ma swobodę działania, więc jeśli chcesz dzielić się
swoimi zainteresowaniami i szlifować umiejętności - czekamy na Ciebie.
Młodzież w naszej szkole jest bardzo utalentowana, a jeszcze wielu perełek
nie odkryliśmy. Rozwojowi talentów sprzyja przyjazna atmosfera, której w
naszej szkole nie brakuje.
A tymczasem - gratulujemy tegorocznych sukcesów i życzymy Wam
wszystkim dużo słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku. Wracajcie
we wrześniu, pełni sił i energii potrzebnej do podejmowania kolejnych
wyzwań. Do zobaczenia we wrześniu! 
Pozdrawiamy - Redakcja.
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R O Z M O W A
Z  P A N I Ą

W I C E D Y R E K T O R
N A S Z E J  S Z K O Ł Y

1. PANI WICEDYREKTOR JEST
NAUCZYCIELEM                              
 Z WIELOLETNIM STAŻEM
PRACY, CZY MOGŁABY PANI
POWIEDZIEĆ, JAK DŁUGO
ZWIĄZANA JEST PANI Z NASZĄ
SZKOŁĄ ?

Ekonomik to też moja szkoła
średnia, potem była czteroletnia
przerwa w czasie studiowania
ekonomii na Uniwersytecie
Gdańskim, jestem magistrem
ekonomii. 
Po ukończeniu studiów
wróciłam do szkoły                     
 w charakterze nauczyciela
przedmiotów ekonomicznych.
Jak widać w Ekonomiku jestem
bardzo długo i często mówię     
 o szkole "moja szkoła", mam
wiele wspomnień ze wspólnej
pracy z koleżankami i kolegami 
z grona pedagogicznego. 

2. CO PANI NAJBARDZIEJ CENI W SWOJEJ PRACY?

Wychowanie młodzieży na dobrych i odpowiedzialnych ludzi -
przygotowanych zawodowo, mogących dobrze funkcjonować na
dzisiejszym rynku pracy. W pracy bardzo ważne są dobre relacje
międzyludzkie - zarówno miedzy nauczycielami, jak i uczniami,
wtedy łatwiej o wspólny sukces. Z racji pełnionej funkcji bardzo
sobie cenię kontakty z pracodawcami, rodzicami oraz
absolwentami.

Bardzo miłe są kontakty     
 z absolwentami, wielu        
 z nich pamiętam z imienia                
i nazwiska, mogę wskazać
ławkę w której „siedzieli”      
w szkole. Pierwsi moi
absolwenci są tylko kilka lat
młodsi ode mnie, uczyłam    
i nadal uczę ich dzieci,            
a niekiedy i wnuki. FILIP KOSK



4. JAKIE SĄ ZALETY SZKOŁY ZAWODOWEJ? JAKIE

MOŻLIWOŚCI CZEKAJĄ NA MŁODYCH LUDZI, CHCĄCYCH

WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

W szkole zawodowej zdobywa się zawód potwierdzony
egzaminem zawodowym, zdobywa się dyplom technika, po jej
ukończeniu też można studiować. Naszą szkołę warto wybrać,
ponieważ to przede wszystkim szkoła z tradycjami, ale
otwarta na nowoczesność. Kształcimy młodzież na poziomie
technika w 10 zawodach: ekonomista, handlowiec,
logistyk, analityk, automatyk, programista, reklamy,
rachunkowości, technologii chemicznej oraz organizacji
turystyki. 
Otwieramy kierunki zgodnie z potrzebami rynku pracy,
oferujemy na wysokim poziomie zdobywanie zawodu poprzez
organizowanie atrakcyjnych miejsc praktyk zawodowych
zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Absolwenci Ekonomika to obecni na rynku pracy właściciele
firm, dyrektorzy różnych instytucji, właściciele biur
rachunkowych, prawnicy, działacze samorządowi oraz
pracownicy prawie w każdej branży działalności
przedsiębiorstw.
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3. CO UZNAJE PANI ZA
NAJWIĘKSZY SUKCES OSOBISTY
ORAZ W PRACY ZAWODOWEJ?

Nie będę z pewnością zbyt
oryginalna - ale przecież nie o to
chodzi. Za swój największy sukces
osobisty uważam wspaniałą
rodzinę. Wprowadziłam w świat
trójkę mądrych          
i  odpowiedzialnych młodych ludzi
- lekarkę  i dwóch elektroników. 
W życiu zawodowym za największy
sukces uważam powodzenie         
 w życiu, jakie jest udziałem moich
absolwentów, z którymi do dzisiaj
utrzymuję serdeczny kontakt.
Dzięki temu wiem, że mam swoją
cegiełkę nie tylko w gmachu
wiedzy praktycznej, ale także
życiowej.

5. JAKO NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA MA PANI NA PEWNO
WIELE WSPOMNIEŃ, CZY MOGŁABY PANI PRZYWOŁAĆ
JAKIEŚ DOŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE?

Nazbierało się bardzo dużo wspomnień z wyjazdów, biwaków
i wycieczek klasowych w góry, nad morze, na Mazury, do Pragi
i w innych wiele miejsc. Najbardziej pamiętam wycieczkę           
z moją klasą technik ekonomista pociągiem do Karpacza. Po
całej nocy podróży wchodziliśmy w górę do schroniska
Strzecha Akademicka, aby się zakwaterować na 4 dni.              
 W plecakach dźwigaliśmy oprócz rzeczy dużo jedzenia, bo
tam na górze nie było gdzie kupić, a stołowaliśmy się sami -
żeby było taniej. Jedna z uczennic nie dawała rady,
odpoczywałam  z nią i szłam na końcu. Jak weszłyśmy wreszcie
na górę, to cała klasa witała nas owacjami, a jeden z uczniów
grał nam na trąbce na przywitanie.
To było bardzo wzruszające. To tylko jedno ze wspomnień,
przez tyle lat uzbierało się ich bardzo, bardzo dużo.
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7. JAKIE SĄ PANI ZAINTERESOWANIA MUZYCZNE? ULUBIONY ZESPÓŁ/PIOSENKARZ?

Ja sama też bardzo lubię śpiewać. Słucham utworów Grechuty, Niemena, Anny German, Edyty
Geppert, Maryli Rodowicz, Cohena, Presleya, Carlosa Santany i wielu innych wykonawców.

8. ULUBIONA KSIĄŻKA /PISARZ

Wiesław Myśliwski: "Widnokrąg", "Traktat o łuskaniu fasoli";
Ken Follett- "Filary ziemi", "Świat bez końca", "Upadek gigantów", "Niebezpieczna fortuna".
Pomimo tomów o objętości ponad 1000 stron każdy - czyta się "jednym tchem".

9. JAKIE BYŁO PANI MARZENIE 

W DZIECIŃSTWIE?

Posiadanie rowerka :)

10. PANI MOTTO ŻYCIOWE/ RECEPTA NA SZCZĘŚCIE

"Żyj tak, aby pozostały piękne ślady twego życia".
Recepta na szczęście - każdy ma swoją, u mnie to: rodzina - dzieci i wnuki, zdrowie, miłość,
praca, dobry humor, świadomość, że jest się potrzebnym, duży krąg znajomych i przyjaciół,
podróże.

Bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami swoją historią. Ta rozmowa była niezwykle
inspirująca. Życzymy Pani kolejnych sukcesów w życiu zawodowym i radości 

każdego dnia! 

A TERAZ PYTANIA MNIEJ ZWIĄZANE ZE SZKOŁĄ I PRACĄ:

6. JAK SPĘDZA PANI WOLNY CZAS?

Wolny czas jest dobrem na tyle cennym, że - mówiąc przewrotnie - staram się zużywać go           
 w całości i bez kompromisów. Bardzo cenię sobie podróże, zarówno bliskie, jak i dalekie. Dają
one możliwość pochwycenia odstawionej na chwilę codzienności z szerszej perspektywy               
 i odpowiedniego dystansu. Podczas podróży i wędrówek po górach czy też jazdy na nartach,
stanowię jedność z aparatem fotograficznym (a częściej obecnie z telefonem komórkowym). Jest
on chyba naturalnym przedłużeniem sentymentalnej strony mojej natury. Wolny czas to również
popołudnia i wieczory po pracy, które lubię spędzać na rowerze lub spacerach, na pływalni, lubię
spotkania ze znajomymi. 
W lecie uwielbiam wieś, pływanie w jeziorze, wieczorami bardzo często siedzę przy ognisku,
bardzo aktywnie spędzam czas wolny. 
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Ale od początku. Czym jest mindset? 
Najprościej mówiąc, jest 
to nastawienie, sposób myślenia. 
A dlaczego wakacyjny? Zaczynamy
sezon letni i jest to idealna okazja, żeby
skupić się na własnym samorozwoju.

Są dwa główne rodzaje mindsetu:
nastawienie na trwanie 
(fixed mindest) oraz nastawienie 
na rozwój (growth mindset).
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WERONIKA
SPICA

ZBUDUJ       
 WAKACYJNY
MINDSET

uwierz w swoje umiejętności, talenty i możliwości,
nie traktuj ludzi jako zagrożenie a dowód, że wszystko się da zrobić,
nagradzaj się za wytrwałość i konsekwencję w działaniu, a nie za
efekty. Doceń swoje małe kroki i drogę, którą pokonujesz,
nie zamykaj się na nowe możliwości, wykorzystuj każdą okazję
traktuj porażki jako moment na naukę i wyciąganie wniosków

NASTAWIENIE NA TRWANIE
Charakteryzuje się często sztywnym podejściem do niektórych
dziedzin naszego życia, np. talent się ma lub nie ma, człowiek się
do tego nadaje bądź nie. Osoba ze sztywnym sposobem myślenia
ma wrażenie, że do niczego się nie nadaje i dlatego nie warto
nawet próbować nowych rzeczy.

NASTAWIENIE ROZWOJOWE 
Oznacza przekonanie, że inteligencja, umiejętności 
i talenty mogą się rozwijać przez całe życie dzięki świadomym
wysiłkom.

JAK ZMIENIĆ SWOJE NASTAWIENIE NA BARDZIEJ 
ROZWOJOWE I OTWARTE?
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ZSE to brązowy MISTRZ POWIATU, jeśli chodzi 
o całoroczną sportową rywalizację szkół średnich. 
Warto z tego tytułu wspomnieć o najwyższych osiągnięciach
naszych uczniów w roku szkolnym 2021/2022.
W rywalizacji międzyszkolnej:
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ZSE Z OSIĄGNIĘCIAMI
SPORTOWYMI

WERONIKA
SPICA

Unihokej dziewcząt
Piłka ręczna chłopców

Festiwal sztafet
4x100m dziewcząt
Piłka ręczna dziewcząt
Koszykówka dziewcząt
Koszykówka chłopców

1. MIEJSCE 

2. MIEJSCE

Festiwal sztafet 4x400m
dziewcząt
Szachy drużynowe
Badminton dziewcząt
Unihokej chłopców
Futsal chłopców
Koszykówka 3x3
dziewcząt
Piłka siatkowa dziewcząt
Siatkówka plażowa
dziewcząt i chłopców

3. MIEJSCE

Gratulacje i podziękowania dla
wszystkich zawodników i zawodniczek,

którzy dołożyli swoją cegiełkę do
dorobku naszej szkoły!!!
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Fotografie: Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim
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PLAYSTATION PLUS EXTRA

To samo. co w pakiecie Essential.

Biblioteka aż 400 gier złożona z produkcji na PlayStation 4

oraz PlayStation 5 – w tym hitów od PlayStation Studios      

i partnerów.

PLAYSTATION PLUS PREMIUM

To samo co w pakiecie Essential oraz Extra.

Dodatkowe 340 gier, włączając w to gry w chmurze            

 z PlayStation 3 oraz bibliotekę klasyków z oryginalnego

PlayStation, PS2 oraz PSP. Strumieniowanie w chmurze

dla gier z oryginalnego PlayStation, PS2, PSP oraz

PlayStation 4 w krajach, gdzie dostępne jest PlayStation

Now. Ograniczone czasowo wersje demonstracyjne gier.

KIEDY NOWE PLAYSTATION PLUS W POLSCE?

Premierę nowego PlayStation Plus w Polsce zaplanowano

na 22 czerwca br. Od 23 maja nowa oferta jest dostępna

w Azji,  z wykluczeniem Japonii, bo tam nowe PS Plus

ukazało się dopiero 1 czerwca. Na 13 czerwca planowana

jest premiera w Ameryce.
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NOWOŚCI NA PLAYSTATION PLUS
KAMIL
LEMKA

PlayStation Plus Essential – 1 miesiąc
za 37,00 zł / 3 miesiące za 100,00 zł                    
/ 12 miesięcy za 240,00 zł
PlayStation Plus Extra – 1 miesiąc
58,00 zł / 3 miesiące 165,00 zł / 12
miesięcy 400,00 zł
PlayStation Plus Premium – 1 miesiąc
70,00 zł / 3 miesiące 200,00 zł / 12
miesięcy 480,00 zł

Dwie gry do pobrania każdego
miesiąca
Ekskluzywne zniżki
Zapisy gier w chmurze
Dostęp do wieloosobowej gry online

CENY NOWYCH PLAYSTATION PLUS
 

CO ZAWIERAJĄ POSZCZEGÓLNE NOWE
PLAYSTATION PLUS?

Subskrypcja PS Plus Essential to 
w zasadzie ta, którą mieliśmy dotychczas.



Nintendo Entertainment System (w skrócie

NES) – konsola gier komputerowych trzeciej

generacji (posiadająca architekturę 8-bitową)

wyprodukowana przez japońskie

przedsiębiorstwo Nintendo. Po raz pierwszy

zaprezentowana 15 lipca 1983 na rynku

japońskim jako Nintendo Family Computer,

znana także jako Famicom. NES, będąca jej

przebudowaną wersją, została w kolejnych

latach wprowadzona międzynarodowo        

 (w Europie w roku 1986). Na NES zostało

wydanych wiele przełomowych gier, takich

jak platformówka Super Mario Bros,

przygodówka The Legend of Zelda czy też

gra akcji Metroid. Jako jedna z najlepiej

sprzedających się konsol tamtych lat istotnie

przyczyniła się do rewitalizacji

amerykańskiego rynku gier po zapaści          

 w 1983.

NES jak i Famicom są pierwszymi konsolami

podpinanymi do telewizora, a także jako

pierwsze walczyły o dominację w świecie

konsol i gier video.

Game Boy – to seria przenośnych konsoli do

gier produkcji japońskiej firmy Nintendo.

Konsole z tej serii charakteryzowały się

posiadaniem kontrolera krzyżakowego

wzorowanego na konsoli Nintendo

Entertainment System oraz miejsca na

kartridże z grami. 
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Konsole Game Boy przyczyniły się do

zwiększenia popularności przenośnych

konsol. 

Była to pierwsza konsola przenośna, która

także jak NES czy Famicom odtwarza

kartridże. Jedna wyświetlała obraz czarno-

biały. O kolejnym opowiem we wrześniowym

numerze gazetki szkolnej.



RECENZJA GRY "OMORI"
FABIAN
SZCZĘSNY
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„Omori” to jednoosobowa gra oraz nietypowy RPG, mocno
stawiająca na elementy fabularne. Gra ta przedstawia historię
chłopaka o imieniu Sunny, który po traumatycznych przeżyciach
postanawia odciąć się od świata zewnętrznego i jakichkolwiek
kontaktów z ludźmi. 
To od gracza zależy jak potoczą się losy Sunniego i czy jego
kryzysowa sytuacja się poprawi.

Rozgrywka dzieli się na dwie części –
jedna rozgrywa się w snach
głównego bohatera, a druga         
 w rzeczywistości. Większość gry
toczy się podczas snów, w których
gracz odwiedza lokacje wyjęte
prosto z dziecięcej wyobraźni,
spotyka postacie pełne charakteru     
i wyolbrzymionych cech osobowości.
Musi walczyć ze stworami, które
mogłyby występować w bajkach dla
dzieci. Lecz ten cukierkowy            
i przyjazny klimat to tylko fasada
ukrywająca to, co tak naprawdę
dzieje się z psychiką głównej postaci.
Schodząc w coraz to głębsze sfery
snu, a zarazem świadomości
naszego bohatera, gracz powoli
dowiaduje się, co spowodowało
traumę Sunniego – wtedy gra
pokazuje swoje prawdziwe oblicze 
i zamienia się w horror
psychologiczny. 
„Omori” polecam każdemu
miłośnikowi RPG-ów, zwrotów
akcji i gier fabularnych            
 z elementami horroru.

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=459368012212891&set=pb.10004
4190891063.-2207520000..&type=3
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I N S P I R U J Ą C E  K A N A Ł Y  N A
Y O U T U B E  



Z okazji Święta Muzyki, przypadającego
we wtorek 21 czerwca, przygotowaliśmy
dla Was porcję nietuzinkowych
ciekawostek o muzycznych ikonach
obecnego świata, ich często
poruszających słowach, jak i samych
gatunków muzycznych, których
powstało już blisko 1264!

MUZYKA A PRAWA AUTORSKIE
Pierwszym nielegalnie ściągniętym        
 z internetu utworem muzycznym był
"Until it sleeps" zespołu Metallica.
Incydent miejsce miał w 1996,                 
 a przestępstwo popełnione zostało
przez hakera o nicku NetFrack.
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ŚWIĘTO ŚWIĘTO MMUZYKIUZYKI
KUBA
LINDENAU

,,
Złamane serce to
serce, które było

kochane.

Ed Sheeran

KRÓTKA HISTORIA ROCKA
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W dzisiejszej kulturze obrazkowej ważne
jest, aby przyciągnąć widzów do muzyki,     
a do tego bez wątpienia potrzebny jest
teledysk nagrany w odpowiednim miejscu.
Doskonale wiedzieli o tym członkowie
zespołu Metallica, gdyż to właśnie oni
zagrali swój koncert, nigdzie indziej jak
na... Antarktydzie! - Ci to mają fantazję, co?
Było to dokładnie 8 grudnia 2013 roku.
Wtedy Metallica zagrała przeszło godzinny
koncert na Antarktydzie właśnie. Zespół
zatytułował go znacząco:  "Freez'Em All".
Dzięki temu koncertowi zespół poszczycić
się mógł faktem, iż zagrali oni już na
wszystkich kontynentach świata.
Osiągnięcie to zostało opisane w 60.
wydaniu Księgi Rekordów Guinnessa.

KTÓRA WOKALISTKA POSZCZYCIĆ SIĘ
MOŻE SPRZEDAŻĄ NAJWIĘKSZEJ
ILOŚCI PŁYT W HISTORII MUZYKI?

Wierząc Księdze Rekordów Guinnessa,
kobietą tą jest nie kto inny jak Madonna.
Według szacunków jej nagrania rozeszły
się w liczbie ponad 335 milionach
egzemplarzy!

,,
Stanowię całość.

Podstawą sztuki, a więc 
i muzyki jest prowokacja,

a prowokować można
tylko całą sobą.

Lady Gaga

TO MOŻE NUTKA HISTORII?
Wiedzieliście, że pierwszą uczelnią w Polsce,
która wprowadziła do programu studiów 
 wykłady z muzyki, był Uniwersytet
Jagielloński, a stało się to w 1406 roku?!
Co ciekawe, nawet samemu Leonardowi da
Vinci muzyka towarzyszyła w bardzo
ważnych momentach życia. 
Mona Lisę - swe najbardziej znane dzieło -
tworzył przy wtórze viol i lutni.

A JAK JEST Z TYM POPEM?
Pop zwykle uważany jest za podgatunek
muzyki rockowej, którego
niekwestionowanym królem był i nadal
pozostaje oczywiście Michael Jackson.
Urodził się on w latach pięćdziesiątych,
kiedy to artyści rockandrollowi zaczęli
tworzyć swoją muzykę w trochę innym
stylu. Zaczęli nagrywać melodyjne piosenki,
łatwo wpadające w ucho, przyjemne            
 w odbiorze za sprawą tanecznej
rytmiczności.

Króla popu (zwanego też muzyką
estradową) wszyscy znamy, a królową? 
Po dziś dzień jest za nią uważana 
 Madonna. 

https://www.eska.pl/news/lady-gaga-wiek-wzrost-maz-hity-film-co-wiemy-o-artystce-aa-u1ws-uuFx-3gRZ.html

Pamiętajmy, że muzyka także jest sztuką. Posługuje się językiem emocji, który jest uniwersalny,
stąd jej popularność wśród wszystkich członków różnych społeczności.

Niech żyje muzyka!



KUBA
LINDENAU
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Pani Swojego Czasu

Aleksandra Doligalska

Kanałów na YouTube jest wręcz cała masa.
Ich tematyka - wszechstronna. 
Dlatego trudno jest znaleźć jakieś perełki 
 w postaci ciekawych i rzetelnych twórców.
Oczywiście, trudno nie znaczy niemożliwie! 
Fanom sztuki i jej historii gorąco mogę
polecić kanał Aleksandry Doligalskiej -
którego głównym hasłem jest:
"Porozmawiajmy o sztuce".
Luźne podejście i nietuzinkowe tematy
odcinków z pewnością przyciągną nie tylko
miłośników sztuki, ale i ciekawskich,           
 z historią sztuki wcale nie mających tak
bardzo po drodze.

Czy Wy też macie problemy 
z właściwym zagospodarowaniem
swojego czasu?
Gwarantuję, że po zgłębieniu treści
prezentowanych przez tę właśnie
autorkę już nie będziecie musieli się
głowić nad tym, co jeszcze macie do
zrobienia, jak zaplanować sobie
calutki miesiąc, aby na każde
przedsięwzięcie zostało Wam
wystarczająco dużo czasu. Autorka
pokaże również jak wyznaczyć
sobie cele i  skrupulatnie do nich
dążyć. 

CIEKAWI  YOUTUBERZY



Wojna Idei - zaledwie dwa słowa, a tak
idealnie opisują świat, w jakim żyjemy.
Kanał ten w porównaniu ze wskazanym wyżej,
choć podejmuje podobną tematykę, zmusza
do refleksji poprzez nietuzinkowe analizy
tematów i ich angażujący charakter.
Na kanale można znaleźć objaśnienia różnych
idei w pigułce, analizy zachowań człowieka,
ale także prezentację motywacji postaci
pochodzących z najróżniejszych książek,
seriali, filmów czy popkultury. Poruszane
tematy, choć często dość kontrowersyjne,
zaciekawią z pewnością każdego. Tu po prostu
nie istnieje coś takiego jak tematy tabu.
Warto wspomnieć o tym, że większość filmów
to jednak spojrzenie na temat z punktu
widzenia samego twórcy, którego
przemyślenia są niezwykle intrygujące.
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Wojna Idei

Nie wiem, ale się dowiem - lepszej
nazwy dopasowanej do
prezentowanych na kanale treści
dawno nie słyszałem.
Kanał ten poświęcony jest naturze
świata, tematom dotykającym zarówno
pojedyncze jednostki, jak i nas
wszystkich. Lecz przede wszystkim
treści zamieszczane na tym naprawdę
wszechstronnym kanale odnoszą się do
sytuacji współczesnego człowieka. 
Do tego, z jakimi trudnościami (często
nie rozumianymi przez starsze
pokolenia) zmagać się muszą dzisiejsi
młodzi. Tematyka jest tak rozległa            
i obszerna, że niemożliwym jest, aby
ktoś nie znalazł tu czegoś dla siebie :3

Nie wiem, ale siędowiem
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TO NIE TYLKO MARVEL!
KUBA
LINDENAU

Mityczne opowieści ukazane przez
Neila Gaimana czyta się wręcz
bajecznie. Proste i krótkie strony
przepełnione wciągającymi historiami
wertuje się w mgnieniu oka, często
przy zupełnym zatraceniu poczucia
czasu. Książka jest napisana bardzo
przystępnym i angażującym czytelnika
językiem, co sprawia, że lektura
odpowiednia jest zarówno dla
młodzieży, jak i dla starszych
czytelników. Sprzyjają temu                  
 z pewnością również elementy
humorystyczne, których znajdziemy   
 w lekturze co nie miara

Odyn, Thor, Loki... - sądzę, że każdy    
 z Was pewnie słyszał choć raz te
imiona. Największą zasługę                 
 w popularyzowaniu wizerunku tych
postaci mają filmy Marvela. 
Ale czy zagłębialiście się w prawdziwą
genezę tych postaci? Z tym jest już
pewnie trochę gorzej.
Mówiąc o genezie mam na myśli
oczywiście mitologię nordycką, z której
te postacie właśnie pochodzą.

Książka jest swoistym zbiorem mitów nordyckich, opowiadań
o bogach nordyckich i ich fascynujących przygodach             
i trudnościach, które musieli pokonywać w swoim życiu -
często przy tym częstując czytelnika pouczającą puentą.
Gorąco polecam każdemu miłośnikowi wszelkich tematów
związanych z mitologicznymi wierzeniami, ale nie tylko.
Uważam, że każdy w tym tytule zdoła znaleźć coś dla siebie.

Książka dostępna jest w bibliotece szkolnej :3

Kuba Lindenau
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LEKKIE WAKACYJNE ŚNIADANIA
WERONIKA
SPICA

BABECZKI Z MALINAMI (OK. 10 SZTUK) 

SKŁADNIKI:

1 jajko, garść malin (mogą być mrożone), ok. 50 g

mąki, 3/4 szklanki mleka, łyżka oleju, łyżeczka proszku

do pieczenia, 1,5 łyżki cukru, odrobina soli. 

Przyprawy: cynamon, kurkuma, ekstrakt waniliowy

PRZYGOTOWANIE:

W misce mieszamy jajko, mleko, olej, przyprawy,

cukier, odrobinę soli i proszek do pieczenia. Następnie

stopniowo dodajemy mąkę, mieszając ją tylko do

połączenia składników. W cieście mają pozostać

grudki i konsystencja powinna być dosyć gęsta.

Pieczemy 20 minut w 180 stopniach Celcjusza.

WIŚNIOWOWO – BANANOWE SMOOTHIE BOWL
SKŁADNIKI:
1 dojrzały banan
Garść wiśni ok. 50 g (mrożone)
Odrobina mleka lub wody
Odrobina cukru do smaku

PRZYGOTOWANIE:
Do kielicha blendera dodajemy wszystkie
składniki i blendujemy na gładką masę. 
Podajemy z ulubionymi dodatkami 

SZPINAKOWE GOFRY (OK. 4/6 SZTUK)

SKŁADNIKI:

Garść liści szpinaku (świeżych)

1 jajko - 3 łyżki mleka

sól i pieprz do smaku oraz 25 g mąki

odrobina oleju i oczywiście ulubione dodatki

PRZYGOTOWANIE:

Szpinak, mleko i jajko blendujemy z przyprawami.

Dodajemy mąkę i olej. Blendujemy, aż ciasto

będzie miało gładką konsystencję. Pieczemy       

 w gofrownicy i podajemy z ulubionymi

dodatkami np. warzywami czy jajkiem sadzonym.
Zdjęcia: Weronika Spica
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PROPOZYCJE ŚNIADAŃ NA PODSTAWIE
OFERT RESTAURACJI I HOTELI

Wakacje to idealny czas na wycieczki! 
Każdy uwielbia ten moment poznawania
nowych miejsc, próbowania nieoczywistych
dań czy zaznajamiania się z odmienną kulturą.
Jednak o co powinniśmy zadbać, żeby nasza
wakacyjna dieta była bogata?

Białka, tłuszcze i węglowodany to podstawowe
organiczne składniki pokarmowe. Odgrywają
znaczącą rolę w naszym organizmie. 
Małe przypomnienie z lekcji biologii: 
białka są głównym budulcem naszego ciała,
tłuszcze to materiał zapasowy organizmu
dostarczający energię, gdy zabraknie cukrów,    
a węglowodany to związki, które dostarczają
organizmowi energii.

WARTO PAMIĘTAĆ również o innych
składnikach pokarmowych, takich
jak błonnik, witaminy,
makroelementy (wapń, magnez,
potas, sód i chlor) i mikroelementy
(żelazo, jod, fluor). 
Poniżej znajdziecie tabelkę, która
przedstawia przykładowe śniadania,
które można znaleźć w ofercie wielu
restauracji i hoteli, a są zdrowe.
Przede wszystkim warto zadbać
 o nawadnianie organizmu!
Śniadania dostosowane do potrzeb
dietetycznych (tabelka pochodzi    
 z magazynu HoReCa FOOD
service)

*BRUNCHFAST – śniadanie
podawane do wczesnych godzin
popołudniowych, często zamiast
lunchu.

„
Nigdy nie rezygnuj z celu tylko

dlatego, że osiągnięcie go
wymaga długiego czasu. 

Czas i tak upłynie.
H. Jackson Brown
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SKŁADNIKI: 
 

- bułki do hot dogów 
- parówki 
- cebula
- boczek 
- ogórek kiszony i szklarniowy
- pomidor
- sos czosnkowy 
- sos ketchupowo-majonezowy
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SKŁADNIKI: 
 

- ogórek
- 150g wędzonego łososia 
- serek almette 
- sos sojowy (według uznania) 

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA:

ROLADKI Z ŁOSOSIEM
(PORCJA 1 OSOBA)

Ogórka umyj i przy pomocy
obieraczki do warzyw pokrój
na długie cienkie paski.
Plaster ogórka posmaruj
cienko serkiem Almette, połóż
pasek łososia tak aby nie
zakrywał więcej, jak pół
ogórka. Całość zwiń w dosyć
zwartą roladkę. 

DOMOWE HOT DOGI

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA:

Cebule z boczkiem podsmażamy na
oleju aż się zarumieni cebulka, 
w tym samym czasie przez 
15 minut pieczemy bułki w 180
stopniach. Kroimy ogórki, pomidory
w plastry. Podgrzewamy parówki 
w mikrofalówce albo gotujemy 
w garnku. Jak bułki będą gotowe to
wszystko składamy w całość.

PRZEPISY I ZDJĘCIA:
WIKTORIA
GWOREKSMACZNEGO!
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Czerwiec wraz z miesiącami wakacyjnymi
bardzo często kojarzą się z masą wolnego
czasu oraz chwilami wytchnienia 
i odpoczynku. Wiele osób lubi w tym
okresie przebywać w domu i oglądać
seriale, popijając orzeźwiającą lemoniadę.
Istnieje jednak spore grono, które
preferuje aktywne spędzanie czasu. Takie
osoby zdecydowanie wolą szukać różnych
atrakcji, które zapewnią im frajdę poza
domem. Co można robić i gdzie miło
spędzić czas we wakacje 2022? 
Redakcja gazetki “ZSE SPÓŁKA” spieszy
z odpowiedzią!

MAGDA
GREGORKIEWICZ

CO ROBIĆ W TE
WAKACJE?

SOPOT FILM FESTIVAL 2022 

(04.06-12.06) 

W programie, jak co roku, znajdują się
filmy nagradzane i wyświetlane na
największych festiwalach filmowych,
takich jak: Cannes, Berlin, Wenecja, San
Sebastian, Sundance, Toronto czy
Gdynia. Sopot Film Festival jest drugim
najważniejszym wydarzeniem filmowym
w regionie po Festiwalu Filmowym              
w Gdyni (który odbywa się we wrześniu).

POWIATOWIZJA 2.0 - (10.06) 

Druga edycja konkursu wokalnego
odbywającego się w Grodzisku Owidz.
Podczas wydarzenia możemy poznać
młodych utalentowanych ludzi z powiatu
starogardzkiego, a także posłuchać
świetnych wykonawców - należą do nich
Gruby Mielzky oraz zespół Kacperczyk.

https://www.trojmiasto.pl/sopot-film-festiwal

https://w
w
w
.facebook.com

/m
rps.stg/photos/a.393188770811668/2504565733007284/

ZSE
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OPEN’ER FESTIVAL 2022 

(29.06-02.07) 

To ogromne czterodniowe wydarzenie,
podczas którego nie zabraknie świetnej
muzyki. Każdego dnia pojawiają się
różni artyści – od mniejszych
wykonawców, aż po światowe gwiazdy.
Wydarzenie z pewnością trafi do wielu
osób, ponieważ nie ogranicza się ono do
promocji jednego gatunku muzycznego. 
Na tegorocznej edycji Open’er Festival
pojawią się między innymi Måneskin,
Imagine Dragons, Twenty One Pilots,
Playboi Carti, Jan - rapowanie, OIO,
Dawid Podsiadło, a nawet Taco
Hemingway!

FETA 24. FESTIWAL TEATRÓW

PLENEROWYCH I ULICZNYCH

2022 (07.07-10.07) 

Jeden z największych i najbardziej
znaczących plenerowych festiwali
teatralnych w Polsce, który umożliwia
mieszkańcom Gdańska i turystom
poznanie najwartościowszych zjawisk      
i trendów we współczesnym teatrze
plenerowym i teatrze tańca, zarówno
polskim, jak i światowym. Łączy w sobie
wysokie walory artystyczne z przystępną
formą przyciągającą ogromne ilości
widzów. Atrakcyjna formuła i darmowy
dostęp do spektakli powodują, że
widzem może być każdy!

FESTIWAL MITOLOGII

SŁOWIAŃSKIEJ 2022 -

(19.08-21.08)  

Klimatyczne wydarzenie
odbywające się w Grodzisku
Owidz. Świetna okazja do
poznania swoich korzeni 
i poznania innej mitologii niż
ta, która jest znana nam ze
szkoły.

JARMARK

DOMINIKAŃSKI GDAŃSK

2022 - (23.07-14.08) 

Największa w Polsce i jedna 
z największych w Europie
plenerowych imprez
handlowo–rozrywkowych.
Wydarzenie zlokalizowane
jest w sercu Starego Miasta.
Warto wspomnieć, że
Jarmark Dominikański,
corocznie przyciąga tłumy
mieszkańców Trójmiasta oraz
polskich i zagranicznych
turystów. W 2019 było ich
blisko 7 milionów!

https://odkryjpomorze.pl/pokaz_obiekt-
2903Jarmark_Dominikanski_Gdansk_2021.html

ht
tp
s:
//
fe
ta
.p
l/



10 maja analitycy z klasy 3Ta wzięłi
udział w wyjątkowym wydarzeniu.
Zamiast na praktyki, uczniowie udali się
do jednej z sal konferencyjnych ZF
Polpharma. 
Na miejscu grupa wzięła udział              
 w spotkaniu z osobami
odpowiedzialnymi za opracowywanie
składu leków generycznych. Mogli oni
dowiedzieć się jak wyglądają
poszczególne etapy wprowadzania
medykamentów do produkcji                   
 i sprzedaży, a także zobaczyć na własne
oczy, jak to wszystko przebiega. Ponadto
uczniowie wybrali się na wycieczkę na
pakownię, gdzie zobaczyli proces
pakowania wyprodukowanych leków.
Nie były to jedyne atrakcje tego dnia.
Kilka osób miało szansę przeprowadzić
wywiady z osobami znanymi 
w środowisku firm farmaceutycznych –
wiceministrem zdrowia Maciejem
Miłkowskim oraz prezesem ZF
Polpharma Sebastianem Szymankiem.
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ZF POLPHARMA
MAGDA
GREGORKIEWICZ

Dzięki tym rozmowom uczniowie mogli dowiedzieć się
więcej o początkach pracy ludzi, z którymi trzeba się
liczyć w przemyśle lekarskim. Całemu wydarzeniu
towarzyszyło wydawnictwo Dziennika Gazety
Prawnej, które opisało ten wyjątkowy dzień i umieściło
o nim artykuł w czerwcowym wydaniu swojej gazety.

https://w
w
w
.instagram

.com
/team

_polpharm
a/

http://g.infor.pl/p/_files/37472000/1-polpharma-dzien-dziecka-105-4strony-v1-37471739.pdf?fbclid=IwAR0aZ6HZjL-XqC86Op1L_hBz5Y-xQv25159IJ6dUAxpny_-x8FXaAXaWm8k



Technik ekonomista:
Wybrałam Zespół Szkół
Ekonomicznych, ponieważ
słyszałam dużo dobrych opinii.
Poza tym przede mną uczyła się
tutaj moja rodzina. Polecam
kierunek technik ekonomista
osobom, które interesuje, jak
funkcjonuje państwo i pieniądz.
Jeżeli chcesz zostać                    
 w przyszłości księgową albo 
 lubisz wypełniać dokumenty, to
ten kierunek jest dla Ciebie!

Technik handlowiec: 
Uważam, że kierunek technik
handlowiec daje dużo
możliwości po skończeniu
szkoły. Handel to dziedzina
wszechobecna i dotyczy wielu
różnych branż. Wybrałam ten
kierunek, ponieważ jest to
bardzo ciekawa i wciąż
rozwijająca się gałąź gospodarki.

35 | ZSE

POZNAJ NASZE
KIERUNKI

WERONIKA
SPICA

Technik reklamy: 
Wybrałam kierunek technik
reklamy z polecenia kuzynki,
której dobrze się wiedzie         
w tym zawodzie. Lubię ten
kierunek dlatego, że są ciekawe
lekcje zawodowe. Teoria sama 
w sobie jest interesująca, ale
zajęcia praktyczne pozwalają
bardziej docenić tę profesję (np.
wizyty w radiu bądź drukarni).
Myślę, że ten kierunek daje
bardzo dużo możliwości 
i rozwija kreatywne myślenie.

Technik organizacji turystyki: 
Wybrałam kierunek technik
organizacji turystyki, ponieważ
od zawsze byłam
zainteresowana geografią             
i podróżowaniem. Uczę się
języka hiszpańskiego i myślę, że
daje to same korzyści.
Jako technik organizacji turystyki
poznaję odmienne kultury                    
i dowiaduję się, jakie walory
przyrodnicze i turystyczne mają
różne miejsca na świecie. Jest
też oczywiście trochę
dokumentacji dotyczącej
programów i kalkulacji
wycieczek, umów itp. Wielką
szansą dla uczniów tego
kierunku są miesięczne praktyki
zagraniczne, np. na Majorce.

ZSE

Zdjęcia: Ravenna. projekt Our Common European Roots

Jeżeli jesteś uczniem 8 klasy, ta strona jest dedykowana specjalnie dla
Ciebie. Zapytaliśmy uczniów naszej szkoły, co sądzą o swoich

kierunkach i poniżej przedstawiamy ich wypowiedzi, które - mamy
nadzieję - przybliżą specyfikę poszczególnych kierunków.
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Technik logistyk: 
Wybrałem kierunek technik logistyk,
ponieważ jest to przyszłościowy zawód,
po którym można liczyć na stabilną
i oczywiście dobrze płatną pracę. Lubię
ten kierunek, ponieważ jest on
wymagający, rozwijający i niezwykle
ciekawy. Uczę się o szeroko rozumianej
logistyce, magazynach oraz transporcie.

Technik automatyk: 
Wybrałem kierunek technik automatyk,
ponieważ interesuję się elektryką oraz
automatyzacją życia. 
Po ukończeniu szkoły można uzyskać
kwalifikacje pożądane przez
pracodawców, którzy decydują się na
wydajniejszą pracę swoich firmy poprzez
jej automatyzację (np. stolarnia,
produkcja leków). Kierunek związany        
 z automatyką jest bardzo pojemny,          
 w szkole uczę się głównie automatyki
przemysłowej i pneumatyki. Jeżeli tak jak
ja lubisz poznawać nowe technologie        
 i wykorzystywać nabyte umiejętności       
 w życiu codziennym, powinieneś wybrać
ten kierunek.

Technik programista: 
Kierunek technik programista jest bardzo
przyszłościowym zawodem. 
Po skończeniu szkoły możesz wybrać
spośród wielu różnych specjalizacji, co
daje wolność wyboru i zmianę kierunku
pracy praktycznie w każdym momencie.
Programista zazwyczaj pracuje zdalnie,
nie ma narzuconych godzin pracy przez
przełożonego.

Technik analityk: 
Wybrałem kierunek technik analityk,
ponieważ chciałem pójść na studia
kryminalistyczne, jednak teraz wiem, że to
nie dla mnie. Dzięki kierunkowi polubiłem
chemię. 
Uczę się pracy w laboratorium chemicznym
i mogę wykonywać ciekawe doświadczenia.
Technik analityk daje możliwości pracy        
 w różnych zakładach, które swą pracę
opierają na wiedzy chemicznej, jak
Polpharma, co według mnie jest ważne.

ZSE

Dzień bez plecaka  😎 
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WIKTORIA
GWOREK

DZIEŃ OJCA
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"List do Taty" 
 

Kochany Tato, 
byłeś przy mnie w chwilach złych i dobrych.  

Za mnie wylałeś pot i łzy.  
Nauczyłeś jeździć na rowerze i pływać. 

Zabierałeś na długie wycieczki, a jak miałam
lekkie zadrapanie to dawałeś plaster.

Martwisz się, kochasz mnie, dbasz o mnie,
złościsz się.  

 
Dlatego Cię kocham 

PROPOZYCJE NA PREZENT
DLA TATY

• Zestaw do alkoholu + alkohol 
• Koszulka + kubek z napisem
SUPER TATA 
• Brelok do auta  
• Skórzany portfel 
• Podręczne narzędzia 
z grawerem 
• Mini zestaw do grilla 
z grawerem 
• Zapalniczka z grawerem 
• Skarbonka "NA MARZENIA" 
z rodzinnym zdjęciem z tyłu 
• Certyfikat "Najlepszego taty
na świecie" 
• Otwieracz do piwa 
• Własnoręczna kartka 
• Ramka z rodzinnym zdjęciem 
• Ulubione słodycze  

Fotografia: Wiktoria Gworek
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„Bo zupa była za słona”

Świat jest pogrążony w wielkim kryzysie.
Bardzo złowieszczo zabrzmiało pierwsze
zdanie niniejszej refleksji, ale obserwując
świat, można wysnuć taki wniosek. 
Słowo „kryzys” wydaje się być jednym 
z najczęściej używanych w naszych
czasach pojęć. Być może jest tak dlatego,
że codzienność dostarcza wielu okazji do
tego, by sądzić, że czas, w którym żyjemy,
jest rzeczywiście czasem kryzysowym.
Wystarczy wejść w kontakt 
z jakimkolwiek środkiem masowego
przekazu, by zostać skonfrontowanym 
z takim czy innym zdarzeniem, które
zasługuje na miano kryzysowego.
Możemy usłyszeć o kryzysie
gospodarczym, społecznym, mentalnym,
czy w różnych innych dziedzinach życia.
Ostatnio coraz częściej możemy usłyszeć
o kryzysie obecnym wśród mężczyzn.

„Dotyczy on sposobu życia 
i postępowania. Jak podają różnorakie
media, mężczyźni nie potrafią we właściwy
sposób funkcjonować 
w społeczeństwie jako mężowie, czy jako
ojcowie. Chcąc walczyć z taką karykaturą
mężczyzny przeprowadzono w Polsce
1997 roku kampanię społeczną
„Powstrzymać Przemoc Domową”. 
Celem akcji było powstrzymanie przemocy
i agresji, którą mężczyźni wyładowywali na
swoich rodzinach. Bardzo słynne wówczas
stały się hasła: „Bo wyglądała zbyt
atrakcyjnie; Bo musiał jakoś
odreagować; Bo zupa była za słona”, 
a także bilbordy pokazujące pobite
kobiety oraz dzieci, na których mężczyźni
wyładowywali swoją frustrację. Akcja,
skądinąd słuszna, w bardzo negatywny
sposób pokazywała sylwetkę
współczesnego męża i ojca. Oczywiście nie
mało jest takich sytuacji w życiu
rodzinnym, ale czy to jest jedyny obraz
ojca? Czy taki był od zawsze i czy taki
tylko trzeba pokazywać?



List do taty
 

        Można bardzo negatywnie patrzeć na współczesnych ojców, którzy, co prawda
nie zawsze potrafią właściwie wywiązać się z powierzonego im zadania. W taki
trochę karykaturalny sposób przedstawiała głowę rodziny kampania społeczna
„Powstrzymać Przemoc Domową”. Jednak odpowiedniejszym sposobem
mobilizowania do odpowiedzialnego ojcostwa jest pokazywanie dobrych wzorców i
przykładów odpowiedzialnych i angażujących się ojców. Pozytywne spojrzenie
potrafi mocniej oddziaływać na ludzi oraz bardziej zachęcić do działania. Takie
pozytywne spojrzenie przyniosła akcja „List do taty”. W czerwcu 2011 roku senacka
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z klubami senatorskimi po raz
pierwszy zorganizowała ogólnopolski konkurs, w którym dzieci miały napisać list do
swoich ojców. Konkurs był wzorowany na podobnym, organizowanym przez
senatorów amerykańskich. Był adresowany do uczniów klas piątych i szóstych szkół
podstawowych. W realizację tego projektu zaangażowało się 15 senatorów, którzy
oceniali prace uczniów. Laureaci konkursu zostali zaproszeni do Senatu. Celem
konkursu było zwrócenie uwagi na ważną rolę ojca w rodzinie oraz propagowanie
przykładów dobrego ojcostwa. Wiele listów nadesłanych przez dzieci pokazywało, jak
pięknie ich ojcowie spełniają swoje powołanie. Oto jeden z listów: 
        Najlepszą rzecz, jaką tata dla mnie robi, jest spędzanie ze mną czasu. Jest 4:30,
sobota rano, kiedy dzwoni budzik. Tata dotrzymał obietnicy i zabierze mnie na ryby.
Złowimy te duże! Ale nie będzie żadnego łowienia w niedzielę rano. Tata dopilnuje,
żebyśmy wszyscy razem poszli do kościoła. W niedzielę wieczór (i w każdy inny
wieczór) tata czytając książki, stwarza inny świat. Zamienia mój pokój na pełną
owadów dżunglę, miejsce przestępstwa lub spokojny domek na wsi. Używa różnych
głosów dla każdego z bohaterów i efekty dźwiękowe. Każdego miesiąca tata pomaga
mi wyszorować psa szamponem i wypłukać go w ciepłej wodzie. Pomaga mi też
wyczyścić klatki dla królików, które hoduję. Za każdym razem mówi, że ja sam będę
musiał to robić, bo zapach klatek jest straszny, ale i tak mi zawsze pomaga. Tata
tradycyjnie sam piecze chleb na Święta Wielkanocne. Robił to ze swoim tatą, a teraz
robi to ze mną. W tym roku chleb nie urósł, więc tata nazwał go zakalcem. Tata
zawsze ma czas na grę ze mną. Na dzień przed treningiem koszykówki, zrozumiałem,
że za mało ćwiczyłem. Tata włączył światła z tyłu domu i wieczorem graliśmy przez
godzinę w kosza. Teraz już nie możemy grać, mam karę, bo zostawiłem piłkę na
dworze i tata mi ją schował. Chce, żebym nauczył się odpowiedzialności. Czasem
tata zostawia kartkę, gdzie pisze, że mnie kocha i ma nadzieję, że będę miał dobry
dzień. Może to nie jest dużo, ale mój dzień zaczyna się wtedy o wiele lepiej. Mam
nadzieję, że tata będzie żył 100 lat. Wtedy mielibyśmy więcej czasu dla siebie.

Mateusz
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Podróżując przez Polskę w czasie wakacji i nie tylko,
w wielu miejscach naszego kraju możemy zobaczyć
kapliczki, przydrożne krzyże i Boże męki. Stanowią
one trwały element polskiego krajobrazu tworząc
jego niezaprzeczalną ozdobę. Tym samym są przede
wszystkim, znakiem wiary naszych przodków, ale
także elementem krajobrazu i kultury.

Większość z Was posiada smartfon, w którym można
zainstalować dowolne aplikacje oraz można łatwo
zrobić zdjęcia. Będzie on pomocny w wykonaniu
zadania, które chciałbym zaproponować. Zapraszam
do wzięcia udziału w wakacyjnej zabawie pt.:
„Poszukiwacze Bożych śladów”. Będzie ona
polegała na wyszukiwaniu przydrożnych kapliczek,
krzyży oraz figurek. Wszędzie tam, gdzie będziecie 
w wakacje rozglądajcie się za znakami pobożności
ludowej. Swoje odkrycia udokumentujcie w postaci
zdjęcia i krótkiego opisu, gdzie dane miejsce kultu się
znajduje i co przedstawia. Do wykonania zadania
możecie wykorzystać gotowe aplikacje przygotowane
na telefon, w których także można dodać krótki opis
oraz udostępnić swoje informacje na portalach
społecznościowych.
Po wakacjach będzie możliwość podzielenia się
swoimi odkryciami, a najciekawsze znaleziska 
i osoby, które podejmą wyzwanie zostaną
nagrodzone.

 

PRZYKŁADOWE APLIKACJE:

Dziennik podróży

Travel Diary

My Diary

"Lekcja religii" Film
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NATALIA
ŁANGOWSKA

WAKACJE  NA KOCIEWIU

Wakacje już niedługo…  
Pozostało zaledwie kilkanaście dni,
aby zaśpiewać  ,,wakacje, znowu są
wakacje!’’
Czekamy na nie z taką 
 niecierpliwością, bo to czas przygód,
wędrówek, spotkań z przyjaciółmi,
kąpieli w jeziorze, jazdy na rowerze
albo zwyczajnego bujania w obłokach
podczas leżenia na łące. Świat jest
piękny, prawda? 
A szczególnie nasza kraina –
Kociewie, jest jednym z piękniejszych
regionów w Polsce. Przedstawię
Wam ciekawe miejsca w naszym
regionie, w których możecie spędzić
cudowny czas. Może się tam
wybierzecie? 

ARBORETUM WIRTY

To najstarszy w Polsce leśny
ogród dendrologiczny. Mieści się
on w Wirtach koło Borzechowa.
W Arboretum można podziwiać
ponad 830 gatunków i odmian
drzew i krzewów pochodzących  
 z całego świata. Wysokie drzewa,
uporządkowane trawniki, stawy
oraz ścieżki i cudowne powietrze.
To nie wszystko co możemy tam
znaleźć. Ogród składa się             
 z dwóch stref: parkowej i leśnej.    
W części parkowej można
zachwycać się różnorodnością
gatunków drzew i krzewów          
 z każdego zakątku świata.
Później możemy odpocząć na
zielonym trawniku rozkładając
koc i robiąc piknik lub usiąść przy
stolikach.

W ogrodzie znajduje się
stawik z mostem, porośnięty  
morską trawą, na którą aż
chce się patrzeć. Zadbanymi
chodnikami możemy dojść
do części leśnej. Celem wielu
osób jest dotarcie do jeziora
borzechowskiego.

Fotografia: Natalia Łangowska
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Możemy wybrać kilka
dróg. Podczas wędrówki
warto podziwiać wielkie,
stare drzewa, wysokie na
100 metrów. Gdy
dojdziemy do celu naszej
wędrówki, zobaczymy
piękne, błyszczące jezioro. 
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POLE NAMIOTOWE 
I SPŁYWY KAJAKOWE
,,BOBEREK”
W małej miejscowości
Młynki koło Lubichowa, nad
rzeką Wdą, znajdziecie pole
namiotowe i wypożyczalnię
kajaków. 
Na polu namiotowym do
dyspozycji turystów jest aż
pięć zadaszonych wiat               
z dostępem do prądu oraz
kilka stolików. Ponadto
znajdą się tutaj także trzy
miejsca na ognisko, toalety,
prysznic, kraniki z wodą
oraz miejsce do gry              
 w siatkówkę. 

A może interesuje Was wodna
rozrywka? Wybierzcie kajaki! 
 32 kilometry to najdłuższa
trasa jaką możemy przepłynąć,
biegnie ona od Młynek aż do
Czarnej Wody. jest to wyzwanie
dla  zawodowców. Kociewie
oferuje także krótsze trasy, 
a wszystkie możecie sprawdzić 
 na stronie internetowej:
poleboberek.pl

Tam również można odpocząć,
zrobić piknik lub porobić
zdjęcia! Jednak gdy
zdecydujemy się iść leśną
drogą, zalecam wzięcie mapy,
która znajduje się w recepcji. 
Obok recepcji znajduje się
altanka, w której możemy
zakupić nasiona lub drzewka. 
Wejście do arboretum
kosztuje tylko 8 złotych (bilet
normalny) i 4 złote (bilet
ulgowy). Możemy także wybrać
zwiedzanie w towarzystwie
przewodnika, wtedy ceny są
odrobinę wyższe. 
Zakupiony bilet nie ma
ograniczeń czasowych! Można
zwiedzać ogród w godzinach
otwarcia Arboretum.
Polecam tam się wybrać  nie
tylko po to, aby zobaczyć
rośliny z różnych stron świata,
ale także po to, żeby wypocząć
w cieniu drzew.

Fotografia: Natalia Łangowska
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RANCZO ZBYROZA
Osowo Leśne to malownicza
miejscowość położona koło
Borzechowa. Właśnie tutaj
możecie podglądać cudowne
alpaki.. Ich urocze mordki         
i bujne czuprynki sprawiają,
że przebywanie w ich
otoczeniu korzystnie wpływa
na samopoczucie człowieka.
Warto się jednak postarać
zdobyć ich sympatię! 
Na miejscu można kupić
marchewki i dać je alpakom. 
Oprócz alpak znajdziecie        
 w Zbyrozie króliki, kucyki,
kury, gołębie i wiele innych
zwierzaków. To ciekawa
atrakcja dla miłośników fauny. 

Fotografia: Natalia Łangowska
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OSIEK
Osiek to ciekawe miejsce położone
na południowych krańcach Kociewia.
Wieś leży nad jeziorem Kałębie,
które nazywane jest Kociewskim
Morzem. To popularne i lubiane
miejsce odpoczynku. Latem fani
kąpieli, kajaków czy żeglowania
znajdą tutaj wymarzone warunki do
rekreacji. Jeziora otaczające Osiek,
czyli Brzezinek, Głęboczek i Tobołek,
są prawdziwym rajem dla
fotografów i amatorów podglądania
dzikiej przyrody. Największe              
 w regionie - Jezioro Kałębie - jest
dużym i płytkim zbiornikiem
wodnym, który w najgłębszym
miejscu ma zaledwie 5 metrów, co
sprawia że woda szybciej się
nagrzewa. 
Większość ośrodków położonych
nad jeziorem Kałębie dysponuje
sprzętem wodnym. Na miejscu
działa także wypożyczalnia sprzętu
wodnego. 

JEZIORO BORZECHOWSKIE
 I JEZIORO SZTEKLIN
Jesteście fanami pływania, rowerów
wodnych? To miejsca dla was, bo
właśnie Jezioro Borzechowskie oraz
Szteklin są najczęściej wybieranymi 
 przez turystów miejscami na
Kociewiu. Jezioro Borzechowskie
znajduję się w Borzechowie koło
Zblewa, a Jezioro Szteklin 
w miejscowości Szteklin koło
Lubichowa. Jeziora te są połączone
wąskim przesmykiem. Zalicza się je 
 do I klasy czystości. 
Domki letniskowe cieszą się dużą
popularnością. 
Można tu również wypożyczyć
rowery wodne, kajaki a nawet
żaglówki, albo zwyczajnie się
pokąpać lub posiedzieć na moście      
i podziwiać widoki. 

Fotografie: Natalia Łangowska
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