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14 lutego to nie tylko
Walentynki...

14 lutego 2016 r. w zielonogórskiej Palmiarni odbyły się
uroczystości z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Pionierów
Zielonej Góry oraz Dnia Pionierów Zielonej Góry. Po raz
kolejny program artystyczny dla Seniorów i ich gości
przygotowali uczniowie Ekonomika. Aleksandra Pluto
wprowadziła zgromadzonych w świat tekstów literackich -
obok wierszy była też proza Marka Twaina, którą
brawurowo i z humorem przedstawili pani Maria Rosik
i Konrad Ławecki. Okazuje się, że duet Pionierki  i  ucznia
Zespołu Szkół Ekonomicznych to aktorskie mistrzostwo. 
Dla amatorów muzyki również nie zabrakło atrakcji – polskie
szlagiery wykonały Michalina Olejniczak i Karolina Konczak.
Uczniowie Ekonomika  to naprawdę uzdolnieni artyści –
wzruszeni goście nagrodzili ich burzą oklasków.
Opiekę artystyczną nad przedsięwzięciem sprawowały
panie Renata Muszkieta-Stawczyk i Joanna Michalik-
Pietraszak.

J. M.

Pionierzy Zielonej Góry

Młode, piękne, przedsiębiorcze...
Więcej str. 2 

Lab Art - Pracownia Artystyczna

J.M.

E. Sz.
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Młode, piękne, przedsiębiorcze..., 
czyli o założycielkach szkolnego

miniprzedsiębiorstwa 
Lab Art - Pracownia Artystyczna

Walentynkowe upominki

Stroik

Logo firmy

Uczennice z klasy 3bh oraz 3dt pod okiem pani Agaty Ast biorą udział w
programie „Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości”. Daje ona możliwość
założenia małej firmy (minimum 6 osób), która może funkcjonować przez
rok. Po upływie tego czasu inni uczniowie mogą założyć nową firmę.
Dziewczyny na początku zainwestowały po 50 zł. Kwota na jedna osobę nie
mogła przekroczyć 100 zł. Przeprowadziły w szkole ankietę, by się
zorientować, co będzie najbardziej opłacalnym interesem, ponieważ
charakter firmy nie jest im z góry narzucony. Po przeprowadzeniu ankiety
okazało się, że największym zainteresowaniem cieszą się produkty
okazjonalne. Dziewczyny przygotowują zatem różne ozdoby, upominki,
kartki świąteczne, itp. Okazji jest wiele - święta Bożego Narodzenia,
Walentynki, Wielkanoc, Dzień Kobiet. Pracy jest więc sporo, ale jak same
przyznają, zyski są nawet do 100%. 
Struktura firmy jest złożona, obsadzono bowiem stanowisko dyrektora
naczelnego, dyrektora finansowego oraz dyrektora do spraw marketingu.
Uczennice dobrały się idealnie, ponieważ każda z nich ma inne talenty.
Jedna świetnie rysuje, inne umieją gotować oraz piec, potrafią także szyć i
ozdabiać. Wszystkie dekoracje oraz upominki przygotowują w domu, a
później sprzedają je w szkole. Samodzielnie robią zakupy i biorą się do
pracy. Dużo osób już wcześniej składa u nich zamówienia, co ułatwia 
oszacowanie, ile produktów przygotować. Pomysły w większości wymyślają
samodzielnie, czasem czerpią inspiracje z internetu lub słuchają propozycji
pani Ast, jak w przypadku jednego z prezentów na Walentynki.
Firma rządzi się jednak swoimi prawami – dziewczyny co miesiąc muszą 
składać raporty i robić rozliczenia, które są wysyłane do Warszawy. Co roku
odbywa się konkurs, w którym spośród około 400 miniprzedsiębiorstw z
całej Polski wyłaniane jest 30najlepszych. Ocenie podlega przedstawienie
pomysłu (czym zajmuje się przedsiębiorstwo) oraz to, jakie osiąga zyski.
Firma, która dojdzie do finału, jest wpierana przez fundację z Warszawy oraz
przechodzi do konkursu na najlepsze miniprzedsiębiorstwo w Europie. Jak
widać, dziewczyny mają szansę na rozwój, ale przede wszystkim znalazły
sposób, jak zarobić pieniądze i zdobyć bezcenną wiedzę na przyszłość.
Trzymamy kciuki!

Dominika Synoś, Ewelina Szmytka, Paulina Typańska

Walentynki

Ozdoby świąteczne

P. T.

A. Ast

A. Ast
E. Sz.

A. Ast
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Skąd się wzięła chęć prowadzenia Domu Samotnej Matki ?
Na początku odniosę się do nazwy placówki. Wiele osób nazywa ją Domem
Samotnej Matki, lecz tak naprawdę jest to Schronisko Dla Matki i Dziecka.
Zanim odpowiem na pytanie, postaram się w skrócie opowiedzieć o
założeniu placówki, którą kieruję. W czasie, w którym powstawała, w kraju
było ok. 20-30 oddziałów zajmujących się samotnymi matkami. W Zielonej
Górze działała jedynie poradnia rodzinna przy parafii Najświętszego
Zbawiciela, gdzie pani doktor Witkowska i jej córka pomagały ciężarnym
kobietom, które zostały wyrzucone z domu.
W 1988 r. do Zielonej Góry przyjechał człowiek z Wrocławia i stwierdził, że
spróbuje otworzyć Komitet Ochrony Praw Dziecka przy ul. Krawieckiej,
blisko ratusza. Na początku byli przyjmowani  ludzie z różnymi problemami. 
Jednak już w 1997 r. znaleźliśmy swoją „przystań” przy ul. Piaskowej, gdzie
było miejsca tylko dla 6-7 osób.  Obecnie mamy znacznie większą liczbę
matek z dziećmi. Jest tu również trzyosobowy pokój interwencyjny dla osób 
szukających pomocy bądź przywiezionych przez policję.
Odnosząc się do pytani. Chęć prowadzenia schroniska wzięła się z potrzeby
pomagania kobietom, które szukały pomocy, ponieważ zaszły w niechcianą,
przypadkową ciążę. Po prostu chcę im dać wsparcie i otoczyć je opieką.
Jak wygląda pani praca?
Moja praca polega na koordynowaniu wszystkich działań, które tu
podejmujemy. Do moich zadań należy również wszystko to, co dotyczy
prowadzenia schroniska. Całe życie nienawidziłam papierów, a teraz
niestety zajmuję się również papierkową robotą.
Jakie są tutaj zwyczaje?
Jak w większości takich placówek, obowiązuje regulamin. Gdy przychodzi
do nas kobieta, zostaje z nim zapoznana i jeżeli uważa, że będzie się mogła
do niego stosować, to zostaje. Od kilku lat o tym, kto dostanie się do
ośrodka, decydują pracownicy MOPS-u (Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej), ponieważ to od nich mamy pieniądze na rzeczy, zapłacenie
podatków itp. Mieszkanka Zielonej Góry ma pobyt bezpłatny, lecz nie mają
wyżywienia, gotują sobie same w kuchni. Natomiast kobiety spoza miasta
muszą opłacić swój pobyt.
W jakich okolicznościach przychodzą tutaj kobiety ?
90 % kobiet to te, które zostały bez dachu nad głową z powodu przemocy
fizycznej,  jak i psychicznej. Większość kobiet ucieka od swoich partnerów
w momencie, kiedy oni zaczynają podnosić rękę na dzieci.
W schronisku można przebywać 3 miesiące, po ich upływie bądź gdy
kobiety opuszczają placówkę, otrzymują nowo kupioną wyprawkę i pomoc z
zewnątrz. 
Jakie są stosunki między kobietami?
Lepsze lub gorsze, wszystko zależy od tego, jakie osoby są tutaj
przyjmowane. Kobiety muszą przestrzegać regulaminu, ponieważ za jego
złamanie mogą zostać usunięte z ośrodka. Stanowi to dla nich problem,
gdyż po wydaleniu z ośrodka są im odbierane dzieci. Kobiety mieszkające tu
nie chcą do tego dopuścić , więc ściśle przestrzegają obowiązujących tu
zasad.
Czy kobiety mogą liczyć na pomoc w znalezieniu mieszkania ?
Oczywiście staramy się, aby każda z matek miała tutaj warsztaty
zawodowe. Przychodząc do tego ośrodka, kobiety  mają dwa warunki do
spełnienia. Jednym z nich jest  wykazanie, że ojciec dziecka płaci alimenty.
Jeśli tak nie jest, kobieta znajdująca się u nas ma obowiązek do ich
załatwienia ich  w ciągu kilku tygodni.

Drugim warunkiem, który musi spełnić matka przebywająca u nas, jest
poinformowanie nas  o sytuacji mieszkaniowej.  Musimy wiedzieć, czy jest
ona bezdomna, czy została wyrzucona z lokalu i czy ma prawo do niego
wrócić.  Jeżeli nie mam możliwości powrotu do mieszkania, to osoba taka
musi złożyć wniosek do miasta o przydział lokalu. Bardzo dużo
mieszkańców, aby pomoc matkom, daje meble i różne rzeczy  niezbędne do
wyposażenia przyszłego domu.
Czy ma pani kontakt z byłymi mieszkankami schroniska?
Informacje o byłych mieszkankach ośrodka otrzymujemy z MOPS-u i relacji
z pracowników pomocy społecznej. W każde święta organizujemy również
uroczystość zarówno dla matek tu mieszkających,  jak i dla tych, które
opuściły nasz ośrodek.

Z panią Stefanią Grabowską rozmawiały: 
Agata Iwańska i  Wiktoria Żabińska

Z prezentami w Schronisku dla Matki i Dziecka

Schronisko dla Matki i Dziecka

CHCĘ IM DAĆ WSPARCIE
Wywiad z panią Stefanią Grabowską  

„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a
pomyślmy o niesieniu pomocy innym.”

Stefan Wyszyński

A. C.

A. C.
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Zimne barwy mają pewien
klimat

Rozmowa z Anią Kochut, rysowniczką z kl I dh

Ania Kochut

Wystawa prac Ani

Palmiarnia

Focus Mall

Od jak dawna malujesz ?
Już od blisko czterech lat.
Czy twoje obrazy są czymś inspirowane?
Inspiruję się muzyką (różną), pracami innych osób, anime (japońską
animacją) oraz mangą (japońskim komiksem).
Kiedy odkryłaś w sobie pasję?
Kiedy zaczęłam oglądać anime, to mniej więcej w pierwszej klasie
gimnazjum.
Jakie obrazy lubisz malować najczęściej?
Pełne ekspresji, ale rzadko rysuję właśnie takie prace, może dlatego, że
jestem zbyt leniwa, bo wymagają one więcej czasu niż statyczna postać.
Jaki jest twój ulubiony kolor?
Najbardziej lubię barwy zimne, choć to zależy do czego. Zimne barwy mają
pewien klimat, ale nie do wszystkiego pasują. Tak naprawdę to lubię
wszystkie kolory. Żółty lubię mniej niż pozostałe, no i może pomarańczowy.
Czy malujesz/ lubisz malować martwą naturę?
Wolę prace pełne życia, ekspresji.
Jaki jest twój najlepszy obraz ? (może być zdjęcie)
Myślę, że do najlepszych zaliczę wiszący na wystawie "Teatr".
Czy masz inne pasje ?
Interesuję się mangą, anime i Marvelem (filmami)
Jaka techniką najczęściej malujesz ?
Rysunek czarno-biały. Ja nie maluję, nie koloruję swoich prac. Oczyma
wyobraźni widzę niekiedy barwy rysunku, ale nie potrafię nadal ich nałożyć
tak jak bym chciała, w przyszłości chcę to zmienić, chociaż prace
pozbawione barw również mi się bardzo podobają. Staram się łączyć styl
mangowy (mangi są najczęściej czarno-białe) z kreskówkowym.
Czy jako dziecko miałaś weny twórcze i malowałaś ?
Myślę, że nie wyróżniałam się specjalnie pod tym względem. Jak większość
dzieci, coś tam bazgrałam, żeby rodzice powiesili na lodówkę, czy coś
takiego.
Czy kształcisz się w kierunku malarstwa, czy jesteś samoukiem?
Korzystam z internetowych poradników i przyglądam się pracom innych, to
bardzo dobry sposób na poprawianie swoich umiejętności.
Masz jakiś idoli, ulubionych malarzy i ich dzieła?
Z artystów internetowych to Kate-Fox, Rusky Boz, Kibbitzer a także Old Xian
- autor internetowych komiksów, jego prace są naprawdę niesamowite!
Skąd pomysł, by uczyć się w Ekonomiku, skoro jesteś taka uzdolniona
plastycznie ?
Moja siostra uczyła się w Ekonomiku, dzięki temu byłam mniej więcej
zorientowana, jaka jest ta szkoła. Dodatkowo zainteresował mnie kierunek
technologii odzieży, niestety nie został on utworzony i zostałam
przekierowana na hotelarstwo. Przez pewien czas poważnie zastanawiałam
się nad zmianą szkoły, na taką, gdzie mogłabym spełniać się artystycznie,
zastanawiałam się długo, a kiedy już miałam rzeczywiście zmienić
placówkę, skończył się pierwszy semestr i świadoma ogromu materiału do
nadrobienia w nowej szkole, postanowiłam zostać.

Z Anią Kochut rozmawiały: Wiktoria Żabińska i Agata Iwańska

E. W.

E. W.

E. W.

E.W.



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 6 03/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Ekonomik

MIEJMY SERCE DLA
KAŻDEGO

Jeszcze raz Zumba

12 lutego 2016 r. w naszej szkole odbyła się akcja
charytatywna na rzecz chorego ucznia IV LO 

Marcina Mulawy. 
Z inicjatorką i koordynatorką przedsięwzięcia panią 

Anną Lewandowską rozmawiała 
Ola Adamowicz

Czy to pierwsza organizowana przez Panią tego typu inicjatywa w
naszej szkole?
Cztery lata temu odbyła się akcja dla mamy Marcina pani Agnieszki Mulawy.
W tym roku pomagamy chłopcu.
Coraz częściej spotykamy się z cierpieniem młodych ludzi, dlaczego
zdecydowała się Pani na pomoc Marcinowi?
Mama Marcina była nauczycielką w naszej szkole, niestety zmarła.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że Marcin jest poważnie chory, stąd ta akcja.
Co daje taka akcja charytatywna?
Na pewno nadzieję dla chorego, że ktoś o nim pamięta. Akcja pomaga
również wspierać go finansowo, ponieważ leczenie jest bardzo kosztowne.
Czy młodzież chętnie się angażuje w pomoc innym?
Tak, młodzież Ekonomika jest cudowna! Cała szkoła bardzo się
zaangażowała i dzięki temu było to wspaniałe przedsięwzięcie.
Czy planuje Pani kolejne akcje?
Tak, oczywiście, jeśli tylko mogę, zawsze chętnie pomagam.

Surfujemy dla Marcina

Zumba dla Marcina

The Binding Of Isaac: Afterbirth
RECENZJA GRY

Od pewnego czasu oglądam youtuberów, którzy nagrywają grę The Binding
Of Isaac: Afterbirth. Jej twórcami są Edmund McMillen i programista Nicalis.
Moim zdaniem wykreowali oni produkcję o dość zagmatwanej, jednak
wciągającej fabule. Na początku naszej przygody mamy tylko jedną postać
startową - Isaaca - tą postacią odblokowujemy inne stworzenia. Zagłębiając
się w kolejne etapy gry, szukamy Treasure Room’ów, w których znajdują się
przedmioty (itemy), ewentualnie szukamy sklepu lub ukrytych pomieszczeń
(Secret Room’ów) poprzez detonowanie ścian. Po przejściu każdego pokoju
dostajemy w nagrodę: trinket, monetę, bombę, klucz, troll bomby oraz inne
przedmioty lub jedno z trzech rodzajów serc.
Mamy też do dyspozycji różne rodzaje pięter: the basement, the caves, the
depths, the womb, Cathedrale lub Sheol i Golden Door. Na każdym poziomie
gry spotykamy określone bossy, czyli silne postacie do pokonania.
W trakcie zdobywanie kolejnych pięter towarzyszy nam cały kalejdoskop
istot, takich jak: Isaac, Blue baby, Cain, Judas, Eve, Magdalena, Samson,
Lilith, Kepper, Lazarus, Azazel, Eden i The Lost. Każda z nich ma swoje
specyficzne cechy, np. Azazel lata i strzela krótkim lejzorem (laserem), a
Eve ma swojego zdechłego ptaka. Sterowanie w tej grze jest dość proste,
postacią ruszamy, naciskając wybrane litery na klawiaturze (a, w, s, d), a
strzelamy strzałkami. To gra zręcznościowa typu roguelike i trzeba się
mocno skupić, aby nie otrzymać obrażeń. Jej celem jest pokonanie
wszystkich przeciwników i dotarcie na najniższe piętro.
Gra ma swoją niezwykłą muzykę stworzoną przez Matthiosa Bossi i Jona
Evansa. Na różnych piętrach towarzyszą nam kolejne utwory, które
komponują się z klimatem danego poziomu. Niezwykle oryginalny w grze
jest pomysł zaczerpnięcia fabuły z Biblii oraz motyw  strzelania łzami.
Gra może wydawać się niektórym nieco kontrowersyjna (ze względu na
nazewnictwo), jednak moim zdaniem trzeba traktować ją z przymrużeniem
oka i wczuć się w jej klimat.
Dodatkowym jej plusem jest to, że nie wydając dużej ilości pieniędzy,
możemy grać w nieskończoność. Polecam.

Magda Pierucka

Najwspanialsi uczniowie i nauczyciele Ekonomika!!!
W akcji zorganizowanej dla Marcina udało się zebrać 1200 zł. 

Bardzo dziękuję wszystkim, a szczególne podziękowania przesyłam
Adriannie Podstawskiej z klasy IV ces.

Anna Lewandowska

Agata Lipińska

Agata Lipińska

Agata Lipińska
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Jak wytresować smoka
RECENZJA FILMU

Stelmet rozpoczyna 
walkę o najwyższe cele!

Jak

W zeszłym tygodniu obejrzałam film pt. „Jak wytresować smoka”. Nie jest to
nowość, bo polska premiera odbyła się w  kwietniu 2010 roku, ale warto
poświęcić trochę czasu na ten obraz, ponieważ twórcy bardzo postarali się o
interesującą fabułę, zwartą akcję i wyraziste postaci.
Akcja filmu ma miejsce na wyspie Berk, w świecie walecznych Wikingów i
przerażających smoków. Cała historia oscyluje wokół Czkawki (Jay
Baruchel), syna wodza i największej fajtłapy w całej wiosce. W wyniku
własnej głupoty i dzięki ogromnej dozie szczęścia z katapulty własnej roboty
zestrzela on najgroźniejszego ze smoków - Nocną Furię. Nikt mu nie wierzy,
więc uparty chłopak idzie zabić smoka, żeby wszystkim udowodnić swoje
męstwo. Jednak okazuje się, że zamiast uśmiercić, wypuszcza
smoka. Czkawka z ciekawości zaczyna oswajać Furię i nadaje jej imię
Szczerbatek.
Fabuła szybko się komplikuje, kolejni bohaterowie powodują, że Czkawka i
jego smok napotykają na swojej drodze szereg niespodziewanych
przeszkód, co prowadzi do wielu arcyciekawych przygód.
Twórcy filmu bez wątpienia znakomicie wykonali swoją pracę. Film ujął
serca zarówno najmłodszych widzów, jak również ich rodziców.
Mimo że film jest animowany, uważam go za znakomitą produkcję. Muzyka
jest nie tylko wspaniałym uzupełnieniem fabuły, ale niemal suwerennym
bohaterem.
Po obejrzeniu filmu miałam nieodparte wrażenie, że mimo iż jest to tylko
bajka, to natchnęła mnie wiarą w siłę przyjaźni i moc woli każdego z nas.

Przygotowała Magda Pierucka

Stelmet

Koszykarze z Zielonej Góry powoli wchodzą w najważniejsze momenty
sezonu 2015/2016.  Przyjrzyjmy się sytuacji jaka panuje w obozie biało-
zielonych.
20 spotkań, 18 zwycięstw i tylko dwie porażki. Bilans Stelmetu Zielona Góra
pod koniec lutego wygląda imponująco. Niestety sukcesy w lidze nie
przełożyły się na zdobycie Pucharu Polski. W finale Stelmet przegrał po
fascynującym spotkaniu z Rosą Radom 64:74. Kontynuują jednak przygody
z pucharami, bowiem w środę 24 lutego o godzinie 19.00 w hali CRS
zmierzą się z rosyjskim gigantem, Uniksem Kazań w ramach ⅛ finału.
Spotkanie jednak zakończyło się po zamknięciu wydania aktualnego numeru
szkolnej gazety.
Zespół z Rosji w EuroCupie spisuje się wyśmienicie. Na 16 spotkań przegrali
zaledwie trzy. Dwukrotnie okazali się lepsi od słynnego Maccabi tel Aviv. W
spotkaniu z zielonogórską drużyną z pewnością to oni będą faworytami.
Skoro jednak potrafiliśmy przeciwstawić się takim zespołom jak FC
Barcelona, czy Panathinaikos Ateny to dlaczego tutaj miało być inaczej?
Choć w Eurolidze Stelmet wygrał tylko dwa mecze to waleczności i
zaangażowania naszym zawodnikom odmówić nie można.
Z rosyjskim gigantem Zielonogórzanie mierzyli się już pięciokrotnie. Niestety
tylko z jednego starcia wyszliśmy zwycięsko, a był to sezon 2012/2013. Po
takim czasie wypada wreszcie poprawić statystyki, w co mocno wierze.
Pierwszy mecz z Uniksem Kazań 24 lutego w Zielonej Górze. Rewanż
tydzień później na wyjeździe.
Powróćmy jednak do Polski, a konkretnie do Tauron Basket Ligi. 90%
zwycięst to bilans bardzo dobry. Kolejna szansa na dwa punkty 27 lutego o
godzinie 17.00. Do Zielonej Góry przyjedzie zespół mający tylko 20%
wygranych spotkań. Jest to Jezioro Tarnobrzeg, czyli 15 (z 17) ekipa w
tabeli TBL.
W Polskiej Lidze Stelmet  stawia kolejne kroki w drodze do mistrzostwa. W
EuroCupie jednak te stąpanie jest o wiele ostrożniejsze. Mimo wszystko
zielonogórscy kibice wierzą w awans do ćwierćfinału i kolejny tytuł Mistrza
Polski. Do tego jednak droga długa i wyboista. Czas pokaże, czy nasza
wiara okazała się sensowna.

Krystian Machalica

„Smoki! Smoki są skąpe, chciwe, zdradzieckie, bezlitosne
i pozbawione skrupułów. Ale czy są złe? Kim jestem, aby
sądzić czyny smoków?... Są mądrzejsze od ludzi. Z nimi
jest jak ze snami (...). My ludzie śnimy sny, czynimy magię
- robimy dobrze, robimy źle. Smoki nie śnią. One są snami.
One nie czynią magii - to jest ich substancja, ich istota.
One nie działają - one są."

Ursula K. Le Guin, Najdalszy brzeg

M. P.

Źródło: www.basketzg.pl
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