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WBREW - REAKTYWACJA 

 

Hej, hej !!! Tu redakcja gazetki szkolnej. Czy wiecie, 
że właśnie uczestniczycie w wyjątkowym wydarzeniu? 
Po wielu, wielu latach ciszy grono zapaleńców zamarzyło 
sobie reaktywację szkolnego czasopisma Wbrew! 
My uczniowie Ekonomika mamy  pragnienie podzielić 
się z Wami naszymi spostrzeżeniami, opiniami, reflek-
sjami. Zgodnie z założeniami ogólnymi chcemy opowia-
dać o sobie, o tym, co nas dotyczy – nas jako społeczności 
szkolnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

 

MY I NASZE PASJE – ASY Z EKONOMIKA 

Ten pierwszy numer po latach milczenia będzie pos więcony 

Wam, kolez anki i koledzy! Okazuje się, z e do Ekonomika 

uczęszcza bardzo uzdolniona młodziez , bo przeciez  kaz dy 

z nas ma w sobie cos  wyjątkowego i niepowtarzalnego. Nie-

kto rzy mają zdolnos ci, talenty, umiejętnos ci o kto rych rzadko 

kto wie. W tym wydaniu  gazetki pragniemy zaprezentowac  

osoby, kto re zechciały nam o sobie cos  niecos  powiedziec . 

Wywiady z wybranymi uczniami Ekonomika to nic innego 

jak prezentacja własnych pasji, zainteresowan , wyjątkowych 

umiejętnos ci talento w. Te talenty to dar, kto ry jest jak ukryty 

kod DNA! Niekto rzy z nas to cos  w sobie nie tylko zauwaz yli, 

ale i to rozwijają, bo naprawdę kochają to, co robią. Czasem 

wbrew przeszkodom nasi koledzy oraz kolez anki osiągają 

sukcesy. My redaktorki szkolnej gazetki mamy nadzieję, 

z e zainspirujemy innych ucznio w do rozwijania się i spełnia-

nia marzen . A za naszych utalentowanych, kto rzy o sobie ze-

chcieli opowiedziec   trzymamy kciuki i z yczymy im jak naj-

więcej sukceso w. 

Wydanie pierwsze maj 2022 r. 
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Jestem Darek Boehm – uczen  klasy III b. Chodzę na zajęcia teatralne do MDK w Raciborzu od 

2019 roku. Naszym opiekunem jest  Agnieszka Busuleanu - Jaksik. Jak to na zajęciach teatral-

nych poszerzamy swoje umiejętnos ci i zdolnos ci, np.  z pantomimy. A warsztaty rozwijają nas 

pod względem aktorskim, pokazują jak panowac  nad stresem, emocjami podczas występo w. 

Lubię chodzic  na zajęcia teatralne i wcielac  się w inne postacie. Uwielbiam spędzac  czas zczłon-

kami zespołu, poniewaz  bardzo dobrze się dogadujemy i rozumiemy. Ś wietnie się bawię pod-

czas samych przygotowan  do spektaklu i to one są  dla mnie najprzyjemniejsze, nie premiera, 

ale włas nie wszystko co przed nią. Brałem udział w dwo ch "oficjalnych" spektaklach wystawio-

nych przez naszą grupę. W 2019 roku było to "Divertimento stomatologiczne" oraz niedawno 

w 2021 roku zagralis my premierowo "Igraszki z diabłem" Jana Drdy, w kto rych zagrałem gło w-

ną rolę, Marcina Kabata. Poza tymi wydarzeniami mają 

tez  miejsce warsztaty np. zajęcia pantomimy 

z Michałem Śabatem, prowadzącym własny teatr Epide-

mia. Pro cz dyplomo w za uczestnictwo, raczej nie mam 

za duz o udokumentowanych na papierze dowodo w ak-

torskiej aktywnos ci, ale co przez yłem zostaje ze mną i 

bardzo cieszy, z e mogę realizowac  tak fantastycznej pa-

sji i wykorzystac  tu w Ekonomiku podczas szkolnych 

uroczystos ci. 

https://drive.google.com/file/d/1aig9aPt979i0C6TYq7fqyQ-ta_dxr5AB/view?usp=drivesdk 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217570037393415&id=1552064666 

ANNA FAJKIER 

DARIUSZ BOEHM 

Jestem Ania Fajkier z 1b 

(technik reklamy). Uwielbiam 

taniec i s piew. Moje pasje rea-

lizuję w Raciborskim Ognisku 

Muzycznym - Edukacja Mu-

zyczna. Uczęszczam tam na 

lekcje indywidualne a moją 

nauczycielką jest Magdalena 

Wydryn ski,  kto ra, co uwaz am 

warte uwagi, jest absolwentką 

Ekonomika. Jestem finalistką 

XXIX Międzynarodowego Fe-

stiwalu Piosenki w Ż orach, 

podczas kto rego wykonałam 

dwa utwory, tj. "O mnie się nie 

martw" z repertuaru Katarzy-

ny Śobczyk i „Ża krokiem 

krok" Cleo.  

Ś piewam tak naprawdę od 

trzeciego roku z ycia az  do te-

raz, poniewaz  to kocham i nie 

wyobraz am sobie bez tego z y-

cia. Ś piewałam na ro z nych 

koncertach charytatywnych 

między innymi dla oso b cier-

piących na białaczkę. 17 lipca 

2021 r. s piewałam wraz z Pa-

nią Magdą, moją nauczycielką, 

na koncercie promującym 

Park Kulturowy w Raciborzu 

duet ,,Ścared to be lonely". 
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KAMILA TIL 

Jestem Kamila Til uczęszczam do klasy 2a i na swoim koncie mam wiele sukceso w. Moim talentem 

a zarazem pasją jest s piewanie. Ś piewam juz  10 lat. Do rozwijania się muzycznie zainspirowała 

mnie moja mama, kto ra  zawsze mi opowiadała, z e chciała s piewac  i przez pewien okres nawet to 

robiła,  lecz bała się stresu i zrezygnowała. Bardzo chciałam pokazac  mamie, z e jestem zdolna do 

spełniania marzen  i tak zaczęła się moja kariera. Ś piewam w dwo ch zespołach w „Miraz u” oraz 

„Latika”. W 2019 roku spro bowałam swoich sił w precastingach do najbardziej znanego programu 

telewizyjnego The Voice Kids, niestety,  nie udało 

mi się przejs c  dalej. Moja poraz ka wtedy nie po-

wstrzymała mnie w drodze do rozwijania siebie i 

swojego głosu. Brałam ro wniez  udział w XVIII Wo-

jewo dzkich Jesiennych Śpotkan  Artystycznych Bal-

lo 2021 w Ż orach, gdzie  zaprezentował się cały ze-

spo ł Miraz . Żajęłam tam I miejsce w kategorii WO-

KALIŚ CI szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodsta-

wowe. Ś piewam na weselach, umiem grac  na gita-

rze. Dodatkowo nagrywam piosenki swoje autor-

skie jak i innych wykonawco w. Śtaram się rozwijac  moje zainteresowania na kaz dym kroku i wy-

korzystuje wszystkie okazje by się sprawdzic  – zgłaszam się na konkursy, chętnie angaz uję 

w przygotowanie szkolnych uroczystos ci. Kaz da taka okolicznos c  pomaga mi w rozwoju. Ś piew 

uwalnia moje mys li i pozwala dobrze się tym bawic .   

Kamila Til - Husavik (My Hometown) [cover] - YouTube 

Kamila Til- Ś wiat się pomylił(live cover) - YouTube 

3 



 

NADIA DŁUGOSZ 
Nazywam się Nadia Długosz. Ś piew to moja pa-

sja, chociaz  aktualnie robię to tylko w formie 

hobby. Kiedys  chodziłam na zajęcia i jez dziłam 

na konkurs,  ale jakis  większych osiągnięc  nie 

miałam, co najwyz ej jakies  mniejsze konkursy, 

na kto rych zazwyczaj miałam 1-sze miejsce lub 

inne na podium. Moją kolejną fascynacją jest 

robię cosplay'i, czyli przebieram się za postacie 

z gier i anime. Anime oznacza film animowany, 

z tym z e w Japonii terminem tym okres la się 

wszystkie filmy i seriale animowane, bez 

względu na kraj ich pochodzenia. Natomiast 

poza Japonią słowo anime słuz y do okres lenia 

japon skich filmo w animowanych oraz stylu 

japon skiej animacji. Jest to bardzo drogie hob-

by, ale sprawia mi wiele przyjemnos ci. Śtroje 

moz na kupowac  lub szyc  własnoręcznie, 

ja osobis cie zazwyczaj je kupuje, bo szyc  się 

dopiero powoli uczę, ale mam juz  materiały 

kupione na pierwszy własnoręcznie zrobiony 

stro j. Rysuję, staram się sprzedawac  swoje ry-

sunki w formie naklejek oraz rysunko w na za-

mo wienie, ale brakuje mi rozgłosu, więc cięz ko 

z tym. Robię to we własnym zakresie, ale mam 

nadzieję rozwinąc  cos  z tym dalej w przyszło-

s ci, na zasadzie jakiejs  własnej firmy produku-

jącej przykładowo koszulki z nadrukami nary-

sowanymi przeze mnie. 

NATALIA RUCIŃSKA 
Hej, nazywam się Natalia Rucin ska "Rutka". Chodzę do klasy 3b  (reklama). Od dziewiątego roku 

z ycia zajmuje mnie taniec maz oretkowy - jest to taniec z rekwizytem np. z batonem, pomponami, 

flagą, buławą. Do pasji zainspirowała mnie moja mama, kto ra takz e kie-

dys  przez wiele lat pos więcała się tej dyscyplinie. To  dzięki  niej i ja za-

częłam chodzic  na ro z ne zajęcia taneczne, kto re bardzo mi się spodobały 

I tak to zostało do dzisiaj. 

Moje najwaz niejsze osiągnięcia to następujące tytuły i wyro z nienia: 
Mistrz Polski Śolo Baton i Śolo Flaga.  Nie tak dawno,  zdobyłam tytuły: 
Mistrza Ś wiata Śolo Flaga 2021, Mistrza Europy online Śolo Flaga, solo 
Buława 2021 oraz specjalną nagrodę za najwyz szy wynik wraz enia arty-
stycznego oraz Mistrza Europy online Śolo Pompon 2020. Żamieszanie 
związane  z wybuchem pandemii koronawirusa sprawiły, z e konkursy 
zamiast stacjonarnie odbywały się online. Dąz ąc do wybranego przez 
siebie celu niedawno zostałam instruktorem-trenerem tan ca. Kurs na instruktora wyglądał tak, 
z e mielis my zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w trzech stylach tan ca - hip-hop, nowoczesny 
oraz klasyczny (balet). Ż tego zakresu mielis my takz e egzamin teoretyczny, w kto rym sprawdza-
no wiedzę dotyczącą tych stylo w tan ca. W częs ci  praktycznej nalez ało takz e poradzic  sobie 
z opracowaniem  kro tkiej choreografii   i poprowadzeniem zajęc  tanecznych. Po egzaminie dosta-
łam certyfikat upowaz niający  do prowadzenia grup tanecznych. Mimo z e kurs i egzaminy były 
bardzo trudne, nie z ałuję, naprawdę było warto! 

Linki do występów:  
baton seniors solo - Natalia Rucin ska - Rutka Dance Śtudio Nędza - YouTube 
solo flag teen - European Champion 2021 - Natalia Rucin ska - YouTube 
solo pompom teen - European Champion 2020 - Natalia Rucin ska - YouTube 
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WERONIKA SOCHA 

WBREW
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Nazywam się Weronika Śocha i chodzę do 1A. Moje zainteresowania to muzyka i s piew w kto rych 

osiągam liczne sukcesy. Śwoją przygodę związaną w muzyką rozpoczęłam w drugiej klasie szkoły 

podstawowej czyli w 2014 roku. Wtedy tez  zaczęłam uczęszczac  do szkoły muzycznej. Potrafię grac  

m.in. na skrzypach, fortepianie, oboju, ukulele oraz gitarze.Udało mi się ukon czyc  pierwszy stop-

nien  gry na skrzypcach w Pan stwowej Śzkole Muzycznej im. Śtanisława Moniuszki w Raciborzu. Ak-

tualnie uczęszczam na  pierwszy stopnien  gry na fortepianie. Uczęszczałam ro wniez  na lekcje s pie-

wu. Aktualnie gram w kos ciołach na ro z nych uroczystos ciach takich jak: pogrzeby, s luby, rocznice 

itp. oraz na niedzielnych mszach. Gram ro wniez  w ro z nych zespołach, uczęszczam na cho r, dodat-

kowo jestem koncertmistrzem i gram pierwsze skrzypce w orkiestrze, a takz e w kapeli 

''Raciborzanie'' prowadzonej przez Aldonę Krupę Gawron. 

Dzięki mojej pasji udało mi się wiele osiągnąc . Mogę pochwalic  się m.in. wyro z nieniem w XIX 

Międzynarodowym Przeglądzie Żespoło w Regionalnych ''Żłoty Kłos'' w Żebrzydowicach, wyro z nie-

niem w VII Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w języku polskim i niemieckim w Tworkowie, 

zajęciem I miejsca na VII Festiwalu Pozytywnych Wartos ci w Bien kowicach, zajęciem III miejsca na 

VIII Festiwalu Pozytywnych Wartos ci w Bien kowicach, wyro z nieniem 

XXIV Gminnym Przeglądzie Młodych Talento w w Tworkowie, zajęciem 

I miejsca w IX Festiwalu Pozytywnych Wartos ci w Bien kowicach, wyro z -

nieniem w V Powiatowym Konkursie Muzycznym z języka angielskiego 

i udziałem w koncercie ''Śuplement do walentynek – Nastroje'' w Racibo-

rzu. Jestem takz e laureatką Wojewo dzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej 

''Śtokrotkowo'' w Łazach oraz zostałam wyro z niona w XVII Przeglądzie 

Kolęd i Pastorałek ''Ś więta z Kolędą – Weihnachten mit Weihnachtslie-

dern'' w języku polskim i niemieckim. 

Dzięki talentowi oraz bardzo cięz kiej pracy mogę pochwalic  się imponują-

cymi osiągnięciami! 

5 



PATRYK BISKUP  

Hej. Jestem Patryk Biskup, chodzę do klasy 3b (technik reklamy). Gram na pianinie oraz organach. Od 

szo stego roku z ycia uczę się gry na tym instrumencie ,a zmotywowała mnie do tego mama. Osobis cie 

zawsze chciałem jednak spro bowac  gry na organach. Włas nie one wydawały mi się bardzo oryginalne 

i interesujące.  

Moje marzenie o grze na tym instrumencie się spełniło i od 13 roku z ycia jestem organistą. Na samym 

początku grałem tylko w kos ciele w Śudole, po z niej posługiwałem w dwunastu parafiach 

a systematycznie tylko w czterech: Śudo ł, Wojnowice, Bojano w oraz Pawło w. Cała moja przygoda 

z graniem zaczęła się przez mojego sąsiada Tomasza Kotulę, kto ry 

ro wniez  jest organistą w Śudole. Kiedys  zapytał się mnie, czy chciałbym 

zobaczyc  jak wygląda granie na tym instrumencie, więc z ciekawos ci 

się zgodziłem. Gdy siedziałem po raz pierwszy przy organach, Tomasz 

zaprezentował mi pewną melodię oraz zapytał się czy potrafię ją 

zagrac . Odpowiedziałem, z e tak i w tym momencie zaczęła się cała moja 

przygoda. Gra na organach jest wyjątkowa i wymaga pracy rękami 

i nogami - trzeba niezłej koordynacji i sprawnos ci. Tomasz nauczył 

mnie  grania na basach noz nych, tzw. pedałach basowych, czyli 

klawiaturze obsługiwanej stopami, kto re generują  niskie dz więki 

basowe. Historia z graniem w innych parafiach rozwinęła się całkiem 

przypadkiem poprzez znajomos ci. Organy uwaz am za bardzo waz ny 

i ciekawy instrument, poniewaz  jeden człowiek ma pod sobą całą 

orkiestrę. Gra na nich to prawdziwe wyzwanie! 

WBREW
GAZETKA SZKOLNA

Nazywam się Kasia Mrowiec i chodzę do klasy IIIC  (technik han-
dlowiec) a moją największą pasją jest  rysowanie. Śwoimi zainte-
resowaniami dzielę się na własnym kanale na YouTube, kto ry zo-
stał załoz ony 4 listopada 2018 roku i na początku funkcjonował pod nazwą Inka trinka a teraz jednak 
nosi on nazwę KociaLubiBeton. Cała cięz ka praca, kto rą włoz yłam w rozwo j tego kanału poskutkowa-
ła tym, z e zgromadziłam juz  1,13 tysiąca subskrybento w! Na swoim kanale zajmuję się gło wnie Ga-
chaClub, ale zdarza się mi ro wniez  nagrac  jakąs  grę.  Filmy tworzę w ro z nych programach graficznych 
oraz tych przeznaczonych do montaz u. Śtworzenie jednej minuty  zajmuje mi około godziny. Do zapo-
czątkowania two rczos ci na YouTube  zainspirowały mnie inne osoby tworzące swoje własne filmy na 
tej platformie. Inspiracje do tworzenia filmo w i rysunko w czerpię  z ro z nych  z ro deł. Czasem wpadnę 
na jakis  pomysł podczas oglądania cudzej prezentacji a czasami po 
prostu wymys lę cos , co po z niej zamieniam w swo j rysunek lub kolej-
ny  film. W tworzeniu swoich dzieł pomaga mi muzyka lub jakis  cieka-
wy serial. Mam wiele pomysło w na rozwo j swojego kanału. Opro cz 
filmo w, kto re wrzucałam tam do tej pory, mam w planie takz e poka-
zywac  swoim widzom jak rysuję. Lubię moją pasję i zamierzam się w 
niej doskonalic  np. poprzez naukę rysowania portreto w. Rysowanie 
sprawia mi ogromną przyjemnos c  i cieszę się, z e mogę podzielic  się 
tym z innymi! Żachęcam do wsparcia mojej two rczos ci! 
          LINK DO KANAŁU: 
      https://www.youtube.com/channel/UCktg6yLCO6RC3pgBIo8Uk7Q/featured 

Kasia Mrowiec  

https://www.youtube.com/channel/UCktg6yLCO6RC3pgBIo8Uk7Q/featured


ALEKSANDER ŻEBROWSKI 
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Jestem Olek, uczę się w klasie trzeciej – technik logistyk. 

Mam wiele pasji i o niekto rych chciałbym wspomniec  

i o nich opowiedziec . Jak prawie kaz dy młody człowiek in-

teresuję się sportem. W moim przypadku jest to futbol 

amerykan ski. Od czterech lat gram w Śilesia Rebels Katowi-

ce. Ten sport to wyzwanie, gram na pozycji WR, czyli wide 

reciver – skrzydłowy. Moje zadaniem jest odbieranie rzu-

canych piłek, czyli podan  od QB – quartbacker to inaczej 

rozgrywający, kto rego zadaniem jest przemies cic  piłkę. 

Mecze futbolu amerykan skiego odbywają się w ro z nych miejscach w Polsce. Moje dwa 

największe debiuty to Śtadion Olimpijski we Wrocławiu oraz Śtadion s ląski w Chorzowie. 

Ża moje największe osiągnięcie w tym sporcie uwaz am otrzymanie  propozycji dołączenia do 

amerykan skiej druz yny Florida Śtate Śeminoles oraz ofertę od  Kirchdorf Wildcats z Niemiec. 

Niestety, obecnie nie mogę skorzystac  z tych interesujących 

propozycji, poniewaz  zalez y mi, by najpierw ukon czyc  

edukację, zdobyc  wykształcenie, zawo d. Wielką frajdę 

sprawia mi zajmowanie się tą dyscypliną.  Fascynuje mnie 

ro wniez  muzyka. Gram na gitarze, juz  około trzynastu lat.   

W przypadku tego instrumentu zainteresowałem się nie tyl-

ko gitarą klasyczną, ale takz e akustyczna i elektryczną. Gra-

łem w trzech zespołach, kto re grają na naprawdę wysokim 

poziomie. Ale to nie wszystko, co mnie interesuje, bo od szo -

stego roku  z ycia strzelam z broni sportowej. Potrafiłem strzelac  i trafiac  do zapałek z 80 me-

tro w! Śtrzelectwo odeszło jednak na bok  wtedy, gdy zacząłem pasjonowac  się muzyką. Śport     

i muzyka to moje prawdziwe pasje. 

 

 


