


WSTęP
Witamy w trzecim numerze SZKOLNEGO ECHA!

Życie  szkolne  pędzi  jak  burza  -  zaczynaliśmy  od  Dnia
Niepodległości,  a tu nagle przed nami Święta! W szkole
pojawiły się choinki, klasy wraz z rodzicami „zmawiają
się”  na  klasowe  Wigilie,  w  powietrzu  czuć
przedświąteczną niecierpliwość i odliczanie, ile jeszcze do
20-go. 

W tym numerze oprócz niezbędnej porcji wydarzeń
z  życia  szkolnego,  kolejny  wywiad  z  absolwentem,
recenzja  popularnej  wśród  sporej  części  uczniów  gry
komputerowej Minecraft i trochę świątecznych klimatów
- ulubione potrawy wigilijne nauczycieli  i  uczniów oraz
książka polecana przez bibliotekę szkolną na rekordowo
dłuuuuugą w tym roku przerwę świąteczno - noworoczną.
Zapraszamy!

*****************************************************

W tym  numerze  wywiad  z  naszą  kolejną  absolwentką,
Julitą Wołowską, uczącą się obecnie w Kołobrzegu, w ZSE-H
im. E. Gierczak czyli popularnym „ekonomie”! 

Julia:  Cześć,  prowadzimy  teraz
nową  gazetkę  szkolną
pomyślałam,  że  zrobię  artykuł
o  odnalezieniu  się  w  nowej
szkole.  Mogłabyś  odpowiedzieć
mi na kilka pytań?
Julita: No pewnie.
Julia: Zacznijmy od tego, w jakiej
szkole jesteś, na jakim kierunku?
Julita:  Jestem w ekonomie (ZSE
–  H  im.  Emilii  Gierczak)  na
ekonomii. 

Julia: Dlaczego wybrałaś akurat ten profil? Co cię do tego przekonało?
Julita:  Wybrałam ten kierunek,  bo uważam,  że  wszędzie  znajdę pracę  (w szkole,
banku itp.), bo ekonomia to głównie praca za biurkiem. 
Julia: Masz jakieś problemy z połączeniem nauki z obowiązkami codziennymi?
Julita: Nie mam żadnych. 
Julia: Co z pasją, którą rozwijałaś w szkole w Rymaniu? Masz tam możliwości by
dalej grać?



Julita: Tak, chodzę 2 razy w tygodniu na treningi i jestem bardzo zadowolona. 
Julia:  Świetnie,  że  znajdujesz  czas  na  rozwijanie  pasji!  Co  możesz  powiedzieć
o poziomie nauczania w tej szkole? 
Julita: Myślę, że jest bardzo dobry poziom, radzę sobie z opanowaniem materiału,
ponieważ nauczyciele mają fajne podejście do nas i jestem bardzo zadowolona. 
Julia:  W takim  razie  chyba  jest  super!  Chciałabym  jeszcze  zapytać  jakie  twoim
zdaniem są plusy i minusy tej szkoły?
Julita: Plusy są takie, że nauczyciele są w porządku i stopniowo wprowadzają nam
materiał, mamy śmieszny dzwonek, a minusy, że jest dużo ludzi. 
Julia:  Podsumowując:  jest  w  porządku!  Moje  ostatnie  pytanie  będzie  dotyczyło
kontaktów ze starymi przyjaciółmi. Czy po rozstaniu z klasą utrzymujecie ze sobą
kontakt podobny do wcześniejszego?
Julita: Co do kontaktu to jest na pewno słabszy niż w szkole, ale staramy się pisać na
swojej starej grupce. 
Julia:  Dziękuję  bardzo!  Twoje  odpowiedzi  na  pewno  pomogą  przyszłym
absolwentom wybrać szkołę. Miłego wieczoru!
Julita: Dziękuję i wzajemnie. 

Przygotowały: Julia Skaba i Marta Piastowicz

Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich 
im. Emilii Gierczak

Zespół  Szkół  Ekonomiczno-Hotelarskich
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu należy
do  ścisłej  czołówki  polskich  szkół
ponadgimnazjalnych,  zajmujących  się
najwyższej  jakości  edukacją  zawodową

w  obszarach:  administracyjno-biurowym,  turystyczno-gastronomicznym,
elektryczno-elektronicznym. Zespół działa od ponad 45 lat, nieprzerwanie
zajmując  czołowe  miejsca  w  rankingach  krajowych  (np.  Ogólnopolski
Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych – PERSPEKTYWY) i systematycznie
poprawiając pozycje także w edukacyjnych inicjatywach szkół z  krajów
Unii  Europejskiej,  należących  do  Europejskiego  Zrzeszenia  Szkół
Hotelarsko–Gastronomiczno–Turystycznych  (AEHT)  z  siedzibą
w  Luksemburgu  oraz  zaprzyjaźnionych  szkół  zawodowych  z  Niemiec
i Danii.



Misją  Szkoły  jest  kształcenie  nowoczesnych,  rozumiejących  współczesny  świat
i swoją rolę w świecie odpowiedzialnych  liderów biznesu, informatyki, żywienia
i  usług  gastronomicznych,  hotelarstwa,  turystyki,  organizacji  reklamy
– przygotowanych zarówno do tego, by przewodzić innym, jak i do tego, by stale
doskonalić i rozwijać własne umiejętności, wiedzę i talent w oparciu o nowoczesną
bazę  i  wysoko  wykwalifikowaną  kadrę  pedagogiczną,  wspieraną  działaniami
zatrudnionych w szkolne: doradcy metodycznego, doradcy zawodowego, psychologa
i pedagoga.

Współczesna  gospodarka  i  współczesne  społeczeństwo  potrzebują  prawdziwych
liderów.  Ludzi,  którzy  potrafią  strategicznie  planować,  konsekwentnie  działać,
skutecznie  rozwiązywać  problemy,  nie  obawiać  się  prawidłowo  skalkulowanego
ryzyka,  angażować się  w pracę i  zarażać entuzjazmem innych. Ludzi  pragnących
rozwijać  swoje  talenty  menedżerskie  i  przedsiębiorcze.  Otwartych  na  nowe  idee
i pomysły, którzy umieją obserwować zachodzące na świecie zmiany i dostosowywać
do tego własne działania. Osoby, które umieją patrzeć na gospodarkę i firmę głębiej,
niż tylko przez pryzmat krótkookresowych zysków. Liderów rozumiejących poglądy
innych, potrafiących dyskutować, przekonywać, przewodzić.

SZKOŁY  WCHODZĄCE  W  SKŁAD  ZESPOŁU  KSZTAŁCĄ  TAKICH
SPECJALISTÓW

• technik ekonomista 
• technik informatyk 
• technik organizacji reklamy 
• technik obsługi turystycznej 
• technik żywienia i usług gastronomicznych 

Informacje pochodzą ze strony internetowej ZSE-H.
********************************************************************



WYDARZENIA
Nasza uczennica laureatką konkursu „Mój Kościół na Pomorzu” 2019 ! - Już po
raz  kolejny uczniowie  naszej  szkoły  wzięli  udział  w konkursie  „Mój  Kościół  na
Pomorzu”.  Do  jego  XVI  edycji  przystąpiło  655  dzieci  z  diecezji  Koszalińsko-
Kołobrzeskiej. 25 października 2019 r. w kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie
rozdano dyplomy i nagrody. Jedną z laureatek w najmłodszej kategorii została nasza
uczennica – Michalina Pogorzelska - Długaszek z klasy III B, która zaprezentowała
pracę  pt.  „Kościół  pod  Duchem  Świętym”.  Zarówno  laureatce,  jak  i  opiekunom
(p. Henryce Ziębie i p. Marcinowi Muszyńskiemu gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

8 listopada 2019 roku w naszej szkole, z licznie zaproszonymi gośćmi, uroczyście
obchodziliśmy 101 rocznicę odzyskania niepodległości.

Świętowanie rozpoczęliśmy od uroczystego odśpiewania 6 zwrotek Hymnu.
Klasa VIII A pod kierunkiem wychowawcy p. B. Oleksiewicz przygotowała montaż
słowno – muzyczny z udziałem śpiewających dziewcząt z klasy IV B, wzbogacony
występem  dzieci  klas  „0”  i  pierwszej.  W  widowisku  „gościnnie”  wygłosił
przemówienie  marszałek  Józef  Piłsudski,  w  rolę  którego  wcielił  się  szef  Grupy
Rekonstrukcji  Historycznej  „Nałęcz”  z  Trzebiatowa,  p.  Jerzy  Nowak.  Starannie
przygotowana  dekoracja  i  scenografia,  podkreślały  podniosły  nastrój  widowiska.
Z uczuciem wykonane patriotyczne pieśni i wiersze wzruszyły zaproszonych gości.
Grupa  Rekonstrukcji  Historycznej  „Nałęcz”  przygotowała  wspaniałą  prezentację
umundurowania żołnierzy I Brygady oraz przypomniała fakty historyczne związane
z czasem odzyskiwania niepodległości.



Następnie  p.  T.  Dach  ze  Stowarzyszenia  Historycznego  „Dębosz”
poinformował  wszystkich  zebranych  o  otwarciu  nowej  Sali  w  Regionalnej  Izbie
Muzealnej, na zwiedzanie której udali się goście wraz z przedstawicielami klas. 

       Wprowadzenie sztandaru szkolnego

       Zasłuchani zaproszeni goście



Śpiewa klasa VIII A…

…i pierwszoklasiści



Ku czci poległych zapłonęły znicze

Zawitał również marszałek Piłsudski ze swoimi legionistami (Grupa Rekonstrukcji
Historycznej „Nałęcz” z Trzebiatowa)



Otwarcie drugiej izby muzealnej Stowarzyszenia Historycznego „Dębosz”

Święto  Niepodległości  w  Szkole  Filialnej  w  Dębicy
–  8  listopada,  o  symbolicznej  godzinie  11:11  odświętnie
ubrani  uczniowie  Szkoły  Filialnej  w  Dębicy  uroczyście
odśpiewali  cztery  zwrotki  ,,Mazurka  Dąbrowskiego",
włączając się w ogólnopolską akcję zatytułowaną ,,Szkoła do
hymnu''.  Po  obejrzeniu  krótkiego  montażu  słowno  -
muzycznego o losach Polski rozpoczęli coroczne już wspólne
śpiewanie  pieśni  patriotycznych.  Galeria  Prac  Plastycznych
zapełniła  się  własnoręcznie  wykonanymi  pracami
przedstawiającymi symbole narodowe. Na zakończenie każdy
uczeń z biało - czerwoną chorągiewką w dłoni wziął udział
w ,,paradzie niepodległości" w plenerze.

21  listopada  obchodziliśmy  w  naszej  szkole
Światowy  Dzień  Życzliwości. Z  tej  okazji
opiekunowie  i  członkowie  Samorządu
Uczniowskiego  przygotowali  tablicę  (oczywiście
w  kolorze  żółtym  –  bo  to  kolor  życzliwości),  na
której  uczniowie  umieszczali  karteczki
z  pozdrowieniami,  miłymi  słowami,  życzeniami
i  życzliwymi  gestami,  sprawiając  w  ten  sposób
radość  swoim  kolegom  i  koleżankom  oraz
nauczycielom. 



6  grudnia  2019  r.  -  „Mikołajki” -  ten  dzień  nie  był  w  naszej  szkole  dniem
zwyczajnym. Prawie wszyscy w mikołajowych czapkach i strojach, niespodziewana
wizyta  w szkole św.  Mikołaja  – ks.  proboszcza Józefa Ciupińskiego,  rozdającego
słodycze w asyście pań z Caritasu, potem zbiorowe mikołajkowe zdjęcie uczniów
w hali sportowej - gwaru i wesołości było dużo więcej niż na co dzień. Dla uczniów
klas  7  –  8  dodatkowo  ciekawe  spotkanie  z  cyklu  „Ścieżki  kariery”  z  naszym
absolwentem,  Wojciechem  Rudniakiem,  który  w  ramach  zajęć  z  doradztwa
zawodowego  opowiedział  o  swojej  nowej  szkole,  Programie  Stypendialnym
„Horyzonty” i realiach nauki w szkole średniej. 

Niespodziewana wizyta św. Mikołaja w szkole

Wspaniałe zebranie wszystkich szkolnych Mikołajów!



Wojciech  Rudniak
opowiada  o  swoich
nowych  szkolnych
przygodach

Święta  tuż,  więc  w  szkole  czas  na  bożonarodzeniowe  jasełka,  wiersze,
kolędy i świąteczne piosenki.
18.12.2019  r.  wspaniałe  przedstawienie  przygotowały  dzieci  z  „zerówki”
z wychowawczynią p. A. Łabendowicz. Były wiersze, piosenki i oczywiście starannie
przygotowane  stroje  i  scenografia.  Zerówkowicze  najpierw  zaprezentowali  się
przedszkolakom „Motylkom”, a następnie wystąpili  przed rodzicami.  Nagrodą był
koszyk słodkości i owoców od 3- latków oraz brawa i uśmiechy rodziców.

Tego samego dnia uczniowie klas V B i VI B udali się do Domu Opieki „Rafael”
w  Dębicy. Było  to  bardzo  wzruszające  zderzenie  dwóch  pokoleń.  Na  spotkaniu
zaprezentowano jasełka. Śpiew wywołał u obserwatorów wiele wzruszeń i radości.
Chór aniołów z klasy V B zaprezentował umiejętności wokalne, a pozostali  wykazali
się zdolnościami recytatorskimi. Wspólnie z pensjonariuszami śpiewaliśmy kolędy
oraz złożyliśmy sobie nawzajem życzenia  z okazji zbliżających się świąt. Dzieciaki
spotkały się z miłym przyjęciem i otrzymały zaproszenie do kolejnych odwiedzin
(M. Kuroń).



                                        
19.12.2019 r.  uczniowie  klas  V B i  VI B przedstawili  swoje  jasełka w naszej
szkole. Były  kolędy  i  pieśni  wigilijne,  wspaniała  inscenizacja  narodzin  Jezusa  i
wspólne śpiewanie. Na zakończenie wystąpiły dzieci z klasy I, również nagrodzone
gromkimi brawami za pięknie wykonane piosenki świąteczne.

Kolędnicy z klas V B i VI B



Rozśpiewani pierwszoklasiści

*******************************************************************

MINECRAFT
Założenia Minecrafta są niezwykle proste –  trafiamy do świata generowanego losowo,

który w całości zbudowany jest z sześcianów.  Każdy element mapy, między innymi – ziemia,
piach, kamień, żwir, drzewo,  a nawet liście – są stworzone z podobnych sześcianów i z każdego
elementu możemy coś stworzyć. Zbieramy drewno, aby stworzyć patyk, następnie kilka patyków
pozwala nam na tworzenie innych przedmiotów, następnie innych, innych, innych i jeszcze innych.
Podczas  każdej  przygody  naszym  zadaniem  jest  zbieranie  i  w  odpowiedni  sposób
wykorzystywanie surowców, które znajdują się w różnych miejscach na mapie.   A należy w
tym miejscu zaznaczyć, że za niektórymi minerałami musimy się nachodzić – czasami po wielu
górach  i  dolinach,  a  czasami  wchodząc  w  sam głąb  ziemi.  Ogromna  swoboda  w tworzeniu
własnych obiektów sprawia, że to my jesteśmy kreatorami tej gry. Nie mamy tutaj narzuconej
żadnej misji, nie trapi nas jakakolwiek fabuła – to gracze muszą stworzyć sobie zadania, wyznaczyć
prace  domowe,  jednak  właśnie  w tym miejscu  znajduje  się  cały  geniusz  tej  produkcji.  Każdy
zainteresowany w prosty sposób odnajdzie się w tym chaosie. Mając już odrobinę kamieni, trochę
drewna możemy pomyśleć o stworzeniu pierwszych budowli – tak budowli, bo właśnie o swoje
własne  M1 powinniśmy zadbać  na  samym początku.  Gdy  mamy ściany  –  a  przypominam,  że
wszystko budujemy z sześcianów – to możemy dołożyć drzwi, łóżko, a gdy komuś zamarzy się
pokój z antresolą, tworzymy niezbędną drabinkę.



 

 Ciekawym rozwiązaniem jest  szukanie jedzenia –  każdy szanujący się pracownik musi  jeść,
dlatego od czasu do czasu polujemy na biedną krówkę,  owieczkę,  czy też kurkę,  dzięki  której
dostaniemy trochę mięska. Jedzenie regeneruje nam zdrowie, a jednocześnie zdobywamy kolejne
elementy potrzebne do budowania przedmiotów.

Kiedy nadejdzie noc…

Minecraft to w zasadzie produkcja dla wszystkich – załączając Creative w ten tytuł mogą zagrać
najmłodsi, ponieważ od samego początku dostajemy wszystkie potrzebne składniki do zabawy, a na
drodze do świetnej zabawy nie przydarzą nam się niespodzianki. Ten tryb jest przeznaczony do
kreatywnych  budowlańców,  ponieważ  naszym  zadaniem jest  wyłącznie  budowanie!  Zaś  starsi,
bardziej doświadczeni gracze, mogą zaryzykować, ustawić trudniejszy poziom rozgrywki i załączyć
tryb Survival. Tutaj każdej nocy z ciemnych jaskiń wychodzą jeszcze ciemniejsze potwory – pająki,
kościotrupy, zombie, creepery – które posiadają tylko jedno zadanie: odnaleźć gracza i skopać jego
sześcienny  tyłek.  Nikt  nie  lubi  przyglądać  się  maszkarom,  więc  szybko  tworzymy  miecz,
zbroję, hełm i lecimy ku przygodzie. Nie będzie w tym miejscu dla nikogo niespodzianką, że z
każdego obrzydlistwa wypadają różne surowce, z których następnie możemy tworzyć nowe rzeczy.
Tutaj nic się nie marnuje!

 Do  takich  tytułów  trzeba  podchodzić  z  odpowiednim
dystansem i dużą wyobraźnią. Rozumiem graczy, którzy nie potrafią się zachwycić tym projektem,
ponieważ mi też było niezwykle trudno przekonać się do tego uniwersum. Dopiero po podłączeniu
drugiego  kontrolera  i  wyznaczeniu  kilku  misji  typu:  „Ty  zbierasz  kamień,  ja  drewno”,
zacząłem rozumieć, dlaczego niektórzy potrafią tworzyć godzinami.

 Na  zakończenie  pamiętajcie  –  jedni  pokochają,  inni  znienawidzą,  a  trzecia  grupa
odbiorców przejdzie obok.  Ja tak przechodziłem przez wiele miesięcy,  ale  teraz chylę czoło i
mówię „chapeau bas”, oglądając wyczyny innych graczy na YouTube.



KSIĄŻKA NA ŚWIĘTA!

Na   święta  polecamy  książkę,  w  której  znajdziecie  12  autorów
powieści  dla  młodzieży,  m.in.  Rainbow  Rowell,  Gayle  Forman
i  David  Levithan,  ona  przyniesie  Ci  najpiękniejszy  prezent.

Znana  piosenkarka  udaje  kogoś  innego,  by  uciec  przed  sławą.  
Skazany na prace społeczne młodociany przestępca musi wziąć udział w
przygotowaniach do jasełek i zakochuje się w najbardziej nieodpowiedniej
dla niego osobie.
Dziewczyna adoptowana przez Świętego Mikołaja zastanawia się, czy dla
miłości jest gotowa opuścić krainę elfów…

Nieważne,  skąd  pochodzisz,  czy  jesteś  elfem  czy
zagubionym  w  świecie  dorosłych  nastolatkiem  –
uwierz w magię świątecznej atmosfery! A jeśli nie
uwierzysz  –  czy  to  oznacza,  że  ona  nie  istnieje?
Przecież wszyscy pragniemy tego samego: by ktoś
podarował nam miłość.
* Książka dostępna w naszej szkolnej bibliotece *



ULUBIONA wigilijNA
POTRAWA

nasze szkolne badanie smaków

Święta przed nami, spytaliśmy więc nauczycieli i uczniów, jaka
jest ich ulubiona świąteczna potrawa. Ciekawi byliśmy, co nam pytani
rozmówcy odpowiedzą, bo też mamy swoje preferencje.

Zdecydowanie najwięcej uczniów orzekło, że najlepszą potrawą
wigilijną  jest  BARSZCZ  Z  USZKAMI! Na  kolejnych  miejscach
znalazły się pierogi, krokiety i ryba. Pozostałe wymieniane potrawy,
to sałatka jarzynowa, sernik, kompot z suszu i mandarynki.
Wśród  nauczycieli  za  najlepsze  danie  wigilijne  większość  uznała
PIEROGI  Z  GRZYBAMI,  na  drugim  miejscu  wylądowała  ryba
(smażona), na trzecim barszcz z uszkami. Wymieniono jeszcze zupę
grzybową, kapustę z fasolą, karpia w galarecie i krokiety.
Niezależnie od Waszych preferencji smakowych życzymy wszystkim
ulubionych  potraw  wigilijnych  na  stole.  Byle  nie  w  nadmiarze
oczywiście. 

____________________________________________________________________

SZKOLNE  ECHO  NR  3/2019.  Redaguje  zespół  uczniowski  pod  opieką
nauczycieli: B. Oleksiewicz & M. Oleksiewicz ****************************
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