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Hejka!  

Mijają dwa miesiące od rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego.  Dużo się w ty czasie działo. Nasza 

redakcja przypatrywała się wszystkiemu z dużą 

uwagą i wnikliwością, analizując bieżące 

wydarzenia. Wracamy więc z nowymi tematami, 

jednak zawsze blisko Was, Drodzy Czytelnicy. 

W najnowszym numerze naszego pisemka 

znajdziecie informacje i komentarze tego wszy-

stkiego, co działo się w szkole od pierwszych dni 

września do końca października.  

*** 

Każdy z nas czuje ten sam ból powrotu  

do szkolnych ławek i porannych budzików… 

niestety rzadko który nauczyciel jest w stanie 

zaakceptować zawiłości naszych związków  

z łóżkiem i lenistwem.  

My również zbieramy w sobie siły do pracy w tym 

roku i tym numerem postaramy się Was zmo-

tywować do szeroko rozumianej aktywności.  

   *** 

W tym numerze Ekonomaniaka  znajdziecie wiele 

wiadomości życia szkoły: 

 Otwarcie nowej auli; 

 Wizyta władz samorządowych w ZSAE; 

 Wystawa prac Emila Kiełczyńskiego; 

 Romantycznie w Dniu Chłopaka 

 Dzień Nauczyciela  - kabaretowo; 

 Polska niepodległość 1918 – marzenie i 

praca zbiorowa; 

 "Pomiędzy zaśnięciem a przebu-

dzeniem... Tajemnice snu". 

 Poradnik porannego wstawania; 

 Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta 

Gdyni; 

 Wywiad z naszymi ukraińskimi kole-

gami; 

 Uśmiechnij się  

 
 

 

Nowa aula w ZSA-E jest łącznikiem między 

budynkiem szkoły a biblioteką. 

W niedzielę 23 września odbyło się jej uroczyste 

otwarcie. Przybyłych gości, nauczycieli, uczniów, 

rodziców oraz mieszkańców Orłowa przywitała 

Pani Dyrektor Anna Marlewska: – Aula była 

budowana pod kątem tworzenia miejsca 

wypoczynku dla uczniów, przestrzeni, w której 

będą mogli się spotkać, poczytać książki. Jest bli-

sko biblioteki, blisko czytelni. Są też meble, 

kanapy, fotele specjalnie na potrzeby uczniów. 

Następnie głos zabrał Pan Bartosz Bartoszewicz – 

wiceprezydent Gdyni: 

 - Szkoła przeszła duży remont, mamy nową przestrzeń, 

ale był jeden cel, któremu to wszystko służyło. Chcemy, 

żeby ta aula służyła nie tylko szkole, ale i wszystkim 

mieszkańcom dzielnicy.  

Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością także 

Pani Joanna Zielińska – przewodnicząca Rady 

Miasta Gdyni:  

– Była potrzeba rozbudowania szkoły i dodania miejsca 

spotkań dla młodzieży, ale nie tylko. Dzisiejszy dzień 

pokazuje, że może to być miejsce dla wszystkich 

gdynian. Jest to kolejny punkt, gdzie będą 

organizowane koncerty, zebrania, spotkania. Co jakiś 

czas będą się tu odbywać wydarzenia kulturalne.  

To ważne, żeby te wszystkie działania były bliżej 

mieszkańców. Chodzi też o łączenie osób z różnych grup 

wiekowych, co w działaniach kulturalnych jest 

niezbędne. 

Imprezę uświetnił koncert pt. „Orłowska Gala 

Muzyczna”, w którym wystąpiły dzieci  i młodzież 

ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni. Młodzi 

artyści wykonali m.in. utwory Chopina, 

Twardowskiego czy Kronie, a także aranżacje 

standardów muzyki rozrywkowej. W trakcie 

koncertu mogliśmy się przekonać, że aula dzięki 

specjalnej konstrukcji sufitu ma doskonałą 

akustykę. 

Od Redakcji 
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Po występach wszyscy zostali zaproszeni  

na poczęstunek, po którym mieliśmy okazję 

spotkać się z Sebastianem Dediutisem – 

menedżerem, współtwórcą projektu platformy 

finansowej w projekcie australijskim 

oraz Krzysztofem Szachogluchowiczem – 

prawnikiem pracującym dla towarzystw, 

funduszów inwestycyjnych i sektora bankowego. 

Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie. 

Zdaniem uczniów aula jest bardzo potrzebna, 

ponieważ w szkole brakowało miejsca, gdzie 

uczniowie mogliby odpocząć, pouczyć się  

do sprawdzianu czy porozmawiać. Dlatego już  

od pierwszego dnia z radością przyjęli nowy 

obiekt.  

- Nowa aula jest świetna. W poprzedniej szkole 

miałam tylko łącznik, w którym nie było takich 

pięknych i wygodnych mebli, więc się cieszę,  

że ją mamy – uważa Ala z klasy Ic.     

- Bardzo podoba mi się nowa aula, zapewnia 

spokój i wypoczynek pomiędzy lekcjami i fajnie, 

że dali piłkarzyki – mówi Kuba z klasy Ic.                                                                                      

Więcej unijnych środków na rozwój 

szkolnictwa zawodowego w Gdyni 
 

11 października 2018 roku w naszej szkole 

podpisano Aneks do umowy ,,Rozwój szkolnictwa 

zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa  

i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz 

wyposażenie’’. W tym spotkaniu uczestniczyli 

marszałkowie województwa pomorskiego 

Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, 

prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek  

oraz wiceprezydent ds. jakości życia Bartosz 

Bartoszewicz.  

Nasi goście wraz z Panią dyrektor – Anną 

Marlewską zwiedzili także szkolne pomieszczenia        

i odwiedzili kilka sal lekcyjnych, gdzie rozmawiali 

z uczniami. Bardzo spodobało się im Radio 

Ekonomik i Firma symulacyjna  Mariposa 

Cosmetics ZSAE.  

Do 9 października 2018 roku zrealizowano 

działania w następujących szkołach: 

 Zespół Szkół Ekologiczno - 

Transportowych 

 Zespół Szkół Hotelarsko - 

Gastronomicznych 

 Zespół Szkół Administracyjno - 

Ekonomicznych 

 Zespół Szkół Chłodniczych  

i Elektronicznych 

 Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1. 

 

 

Główne założenia projektu mają na celu  budowę, 

rozbudowę i przebudowę budynków pięciu szkół 

zawodowych w Gdyni, kształcących w branżach: 

Transport/logistyka/motoryzacja, Przemysł mor-

ski, ICT i elektronika, Turystyka, sport i rekreacja, 

BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe. Ponadto 

inwestycja obejmuje wyposażenie pracowni 

kształcenia praktycznego oraz pracowni nauki 

języków obcych zawodowych w pomoce 

dydaktyczne oraz uruchomienie kształcenia 

ustawicznego w szkołach objętych projektem. 
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W najbliższym czasie Gdynia otrzyma blisko 3,5 

mln zł dodatkowej kwoty dofinansowania  

ze środków unijnych na rozwój szkolnictwa 

zawodowego. Dzięki inwestycji polepszy się stan 

techniczny szkół, pracownie wyposażone będą  

w pomoce dydaktyczne – co znacznie wpłynie  

na jakość nauczania. 

Do 31 grudnia 2020 roku mają zostać zakończone 

prace projektowe. Całkowita wartość projektu  

to blisko 60 mln zł, a dofinansowanie z Re-

gionalnego Programu Operacyjnego na 2014-2020 

po podpisaniu aneksu wyniesie 45,2 mln zł. 

Decyzja Zarządu Województwa Pomorskiego  

o wsparciu projektu zapadła 2 października br. 
Wiktoria Kurgan 

SZKOŁY ZAWODOWE SKAZANE SĄ  

NA SUKCES ! 

Nasi goście - marszałkowie województwa pomorskiego 

Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, prezydent 

Miasta Gdyni Wojciech Szczurek  

oraz wiceprezydent   Bartosz Bartoszewicz   

nie ukrywali zachwytu, jaki wzbudziło w nich 

zwiedzanie naszej szkoły. Zdaniem Prezydenta to, 

co miał okazję zobaczyć podczas krótkiego spaceru po 

budynku ZSAE, reprezentuje wysoki europejski 

standard, jakiego do tej pory mogliśmy jedynie 

zazdrościć krajom Zachodniej Europy. Zatem czas 

porzucić kompleksy i cieszyć się estetyka, potencjałem 

i wszechstronną ofertą edukacyjną naszej szkoły. W 

swojej wypowiedzi Prezydent podkreślał 

zaangażowanie miasta w rozwój szkolnictwa 

zawodowego w Gdyni, przez wiele lat zresztą 

zaniedbywanego, zaś najlepszym podsumowaniem były 

słowa: „Szkoły zawodowe skazane są na sukces!” 
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Emil Kiełczyński jest uczniem klasy 3c, a jego 

pasją jest rysunek. Prace Emila publikowaliśmy  

na łamach Ekonomaniaka w zeszłym roku oraz za-

mieściliśmy wywiad z autorem. Emil podejmuje 

również próby literackie i już wkrótce jako pierwsi 

zmieścimy jego teksty. 8 października w Bibliotece  

z Pasją odbył się wernisaż wystawy indywidualnej 

ucznia, pt. "Ilustracje do książek, które może 

powstaną", którą można było oglądać do końca 

października. Tematyka prac nawiązuje do Biblii, 

mitologii, a także do komiksów. W doniosłym 

wydarzeniu otwarcia Emilowi towarzyszyli 

koleżanki i koledzy z klasy wraz z wychowawcą  

p. Moniką Smolińską. Nasza Redakcja życzy 

Emilowi wielu sukcesów na tej artystycznej 

drodze, jaką obrał. Wierzymy, że jeszcze nie raz  

o nim usłyszymy. 

ROMANTYCZNIE W DNIU 

CHŁOPAKA 

Dnia 9 października Samorząd Szkolny zorga-

nizował konkurs na Szkolnego Romantyka. 

Odbyły się 4 konkurencje, w których brali udział 

reprezentanci każdej klasy, m.in. przygotowanie 

zastawy stołu na romantyczną kolację i karaoke. 

Każdy z Panów potrafił oczarować piękną Jennifer 

niczym Shrek Fionę  Tytuł szkolnego romantyka 

otrzymał Mateusz z klasy II D. Oto krótka 

fotorelacja:  

 



6 

 

Dzień Nauczyciela przypadający na 14 października 

jest świętem upamiętniającym powołanie do życia 

Komisji Edukacji Narodowej. W życiu szkoły jest  

to szczególne święto naszych pedagogów, kiedy mamy 

okazję podziękować im za ich zaangażowanie i trud 

włożony w naszą edukację. Oprócz kwiatów  

i serdeczności uczniowie przygotowują uroczyste 

akademie lub mniej oficjalne programy kabaretowe, 

które przywołają uśmiech na twarzach nauczycieli. 

Uczniowie naszej szkoły w tym roku właśnie w ten 

sposób postanowili uczcić ten wyjątkowy dzień.  

ŻYCZENIA OD SAMORZĄDU 

Dzień Nauczyciela w tym roku świętowaliśmy w piątek 

12 października, który rozpoczął się uroczystą Radą 

Pedagogiczną, podczas której przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia Dyrekcji  

i wszystkim nauczycielom w imieniu całej społeczności 

uczniowskiej. 

EKONOMIK NA WESOŁO 

Tego samego dnia w nowej auli odbyło się 

przygotowane przez uczniów ZSAE pod kierunkiem  

p. Joanny Mazurkiewicz przedstawienie kabaretowe 

„EKONOMIK NA WESOŁO”, w którym zabawne 

scenki z życia szkoły przeplatały się z wykonywanymi 

przez uczniów piosenkami. Wszyscy dobrze się bawili 

i z pewnością zapamiętają to wydarzenie na długo. 

Uroczysta Rada Pedagogiczna 
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Dzień 11 listopada w tym roku jest świętem 

obchodów stulecia niepodległości naszej ojczyzny. 

Choć w ciągu minionego wieku z niepodległością 

bywało różnie, to posiadanie przez większość tego 

czasu statusu państwowości i tak było ziszczeniem 

marzeń pokoleń Polaków żyjących w niewoli. Aby 

to marzenie mogło się spełnić, musiało być 

wspólne, by łączyć polityków o bardzo różnych 

poglądach na tyle silnie, że potrafili wykorzystać 

nadarzającą się okazję dziejową i ponad po-

działami dążyć do wyznaczonego celu, którym 

była NIEPODLEGŁOŚĆ. Panuje powszechne 

przekonanie, że sukces ma wielu ojców, a porażka 

jest sierotą, jednak w tym jednym przypadku 

wypadałoby tych „ojców” naszego narodowego 

sukcesu przypomnieć. Jest rzeczą oczywistą, iż  

nie byłoby II RP bez wybitnych polityków, którzy 

ją od początku tworzyli, choć potem niekiedy ich 

drogi z władzą rozeszły się i to czasem 

dramatycznie. Warto przypomnieć te wybitne 

postaci jako ilustrację tezy, że Polaków jednak 

więcej łączy niż dzieli.  

 
"[Losy narodu] zawisły przede wszystkim od tych 

zasobów, które spoczywają w głębi dusz jego 

członków i które tworzą zbiorową duszę narodu" 
Roman Dmowski 

 

 

– marszałek Polski, 

naczelnik państwa, dwu-

krotny premier rządu RP. 

Jako student brał udział  

w działalności skiero-

wanej przeciw caratowi, 

za co został zesłany  

na Syberię. W roku 1910 

w zaborze austriackim 

powołał Związek Strze-

lecki we Lwowie oraz 

Towarzystwo Strzeleckie 

w Krakowie. W czasie I wojny światowej utworzył 

Legiony Polskie oraz Polską Organizację 

Wojskową (POW). Kiedy w roku 1917 Legiony 

odmówiły złożenia przysięgi na wierność Austrii  

i Niemcom, Piłsudskiego aresztowano i osadzono 

w więzieniu w Magdeburgu, gdzie przebywał  

do listopada 1918 roku. Uwolniony, 11 listopada 

objął naczelne dowództwo nad wojskami polskimi. 

22 listopada objął funkcję Naczelnika Państwa, 

którą sprawował do 9 grudnia 1922 r. W latach 

1919–1921 toczył walki z bolszewikami. Właśnie 

w trakcie tej kampanii w marcu 1920 armia 

ofiarowała Piłsudskiemu buławę Marszałka Polski. 
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– polityk, działacz ruchu 

ludowego, poseł, trzykro-

tny premier rządu RP. W 

1911 r. wybrany na posła 

do parlamentu austria-

ckiego. W 1895 r. wstąpił 

do Stronnictwa Ludowe-

go. W wyniku rozłamu w 

partii został wicepreze-

sem PSL „Piast”, później 

prezesem. W okresie  

I wojny światowej prowadził ożywioną działalność 

polityczną. 28 październiku 1918 roku stanął  

na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej (z się-

dzibą w Krakowie) – pierwszego rządu polskiego 

na ziemiach polskich od czasów utraty 

niepodległości. Był posłem na Sejm RP.  

 

– pianista, kompozytor, 

działacz niepodległościo-

wy, premier rządu RP. 

Dzięki muzyce, którą uko-

chał, propagował wśród 

światowych elit ideę 

niepodległości Polski. To 

on informował prezydenta 

USA Thomasa W. Wilsona 

o sytuacji Polaków,  

co przełożyło się na treść 

orędzia Wilsona z 22 sty-

cznia 1917 r., w którym podkreślono prawo Polski 

do własnego państwa. I.J. Paderewski wraz  

z Romanem Dmowskim był delegatem Polski  

na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 roku.  
 

– polityk, publicysta, poseł 

do parlamentu austria- 

ckiego i sejmu polskiego, 

działacz socjalistyczno -

niepodległościowy. Po wy-

buchu I wojny przed krótki 

okres był legionistą, potem 

zaś jako poseł do par-

lamentu austrowęgierskie-

go zgłaszał postulaty 

niezależności Polski. Wzy-

wał robotników i chłopów 

do walki o niepodległą i zjednoczoną Ojczyznę.  

W czasie II Rzeczpospolitej był posłem  

na Sejm RP. 

 

– polityk, publicysta 

polityczny, poseł i dzia-

łacz niepodległościowy. 

Współzałożyciel Narodo-

wej Demokracji. W 1917 

r. założyciel Komitetu 

Narodowego Polski z się-

dzibą w Paryżu, który stał 

się ośrodkiem reper-

zentującym sprawy pol-

skie na arenie międzyna-

rodowej. Był delegatem 

Polski na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 

roku. To dzięki działalności Dmowskiego spo-

łeczność międzynarodowa uznała niepodległe 

Państwo Polskie. 

 

– generał, legionista, 

poseł, działacz harcerski. 

W latach 1895–1910 

służył w armii au-

striackiej. Od roku 1914 

w Legionach Polskich.  

W lipcu 1916 r. został do-

wódcą II Brygady 

Legionów Polskich.  

Po przedostaniu się  

do Francji zorganizował 

Armię Polską (tzw. Błękitną), która weszła w skład 

sił zbrojnych odrodzonej Polski. W czerwcu  

1919 r. Hallerowi zostało powierzone dowodzenie 

siłami osłaniającymi południową Polskę przed 

Niemcami, a potem objęcie w posiadanie Pomorza 

i symboliczne zaślubienie Polski z Bałtykiem  

w 1920 r.

– polityk, poseł, działacz niepodległościowy, 

przywódca III powstania śląskiego. Animator 

działań na rzecz polskości Śląska. W 1920 r. stanął 

na czele Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, 

kierując całością przygotowań organizacyjnych, 

propagandowych i politycznych. Przywódca III 

powstania śląskiego, które wybuchło w nocy z 2 na 

3 maja 1921 r. jako reakcja na niekorzystny dla 

Polaków wynik plebiscytu na Górnym Śląsku. 

Poseł na Sejm RP. 
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"Pomiędzy zaśnięciem a 

przebudzeniem...Tajemnice snu". 

 

 
Kiedy przychodzi czas na wkuwanie słówek np.  

z angielskiego lub z niemieckiego, najczęściej 

oznacza to wielogodzinne siedzenie nad książką. 

Wolelibyśmy ten czas spędzić inaczej, 

przyjemniej. Świat nauki przynosi dobrą 

wiadomość – możemy uczyć się przez sen! 

Naukowcy odkryli, że ludzki mózg wykazuje dużą 

zdolność przyswajania wiedzy podczas snu, gdy 

aktywność tego organu jest największa. Niestety 

nie jest to takie proste, choć szkoły językowe  

na całym świecie podchwyciły tę wiadomość  

i oferują naukę języka obcego we śnie. 

 
https://www.studentnews.pl/s/219/6333-Ciekawostki-naukowe-

NEWSY/4042616-Nauka-jezyka-podczas-snu-Mozliwe.htm 

  

Wielu młodych ludzi uskarża się na kłopoty  

ze snem, ciągłe zmęczenie, niektórzy nie mogą 

zasnąć, inni całe noce spędzają przed komputerem. 

Konsekwencją może być nie tylko przysypianie  

na lekcjach, kłopoty z koncentracją lub notoryczne 

spóźnianie się na pierwsze lekcje.Nastolatki, które 

za mało śpią, mogą borykać się ze znacznie 

gorszymi konsekwencjami niż przysypianie  

na lekcjach chemii. Według najnowszych badań,  

są one w dużo większym stopniu niż wysypiający 

się rówieśnicy zagrożone otyłością. Naukowcy  

z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku  

i Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej  

jako pierwsi na świecie zbadali wpływ bezsenności 

na rozwój otyłości u młodzieży. Ich badania 

dowodzą, iż niedobór snu istotnie zwiększa ryzyko 

podwyższenia BMI znacznie ponad normę.  

Prof. Shakira F. Suglia wraz z zespołem 

przeanalizowała informacje zdrowotne zebrane  

od ponad 10 tysięcy amerykańskich nastolatków  

i młodych dorosłych w wieku 16-21 lat. Okazało 

się, że prawie jedna piąta 16-latków sypiała mniej 

niż sześć godzin na dobę (oficjalne zalecenia 

Departamentu Zdrowia USA mówią zaś, że 

nastolatki powinny spać 9-10 godzin). Grupa ta 

była o 20 proc. bardziej narażona na otyłość  

w wieku 21 lat niż rówieśnicy, którzy przesypiali 

ponad osiem godzin w ciągu doby. Badaczka 

wyjaśnia, że zależność ta wynika z faktu,  

iż zmęczenie istotnie wpływa na apetyt (stymuluje 

go) i nawyki żywieniowe człowieka. Oznacza 

także mniejszą ilość energii, a więc bardziej 

siedzący tryb życia. 

"Niedobór snu we wczesnej młodości to prosta 

droga do rozwoju otyłości w późniejszym życiu - 

podsumowuje wynik badania prof. Suglia. -  

A wiadomo, że otyłość to nie tylko wygląd 

zewnętrzny, ale przede wszystkim duża ilość 

chorób towarzyszących, takich jak schorzenia 

serca, cukrzyca czy nowotwory". 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C401769%2Ckrotki-sen-

nastolatkow-moze-powodowac-otylosc-w-doroslym-zyciu.html 

Wystarczy zaledwie 10 minut, by zapomnieć 

większość z tego, o czym śniliśmy. W zaledwie  

5 minut po przebudzeniu nie pamiętamy połowy 

swoich snów. W ciągu kolejnych 5 minut, 90%  

z nich ulatuje całkowicie. Słynny poeta Samuel 

Taylor Coleridge obudził się pewnego ranka, 

mając wcześniej fantastyczny sen. Swoją wizję 

zaczął od razu spisywać na papier i tak powstał 

jeden ze słynniejszych angielskich poematów: 

Kubla Khan. W pewnym momencie (dokładnie  

po 54 wersach) ktoś na moment przerwał mu 

pisanie. Coleridge, powróciwszy do pisania,  

nie był w stanie przypomnieć sobie reszty snu. 

Poematu nigdy nie dokończono. Warto 

odnotować, że historia zna sporo przypadków,  

w których słynne dzieła były przelanymi na papier 

snami ich autorów. Tak powstał np. Frankenstein  
czy Dr. Jekyll and Mr. Hyde.                    . 
    

  https://joemonster.org/art/12903 

 
Cosmopolitan.pl 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwik_5jigareAhXhtIsKHY2HC7kQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cosmopolitan.pl%2Fw-twoim-swiecie%2F14753%2Fdlaczego-mowimy-przez-sen&psig=AOvVaw0cZAyr1oNn3mX-n5Q-Cds0&ust=1540846170701826


10 

 

Poradnik porannego 

wstawania  

1. To co jesz ma wpływ na twój sen! 

Przed snem najlepiej jeść lekkie i ła-

twostrawne posiłki lub najlepiej trzy 

godziny przed snem nic nie jeść, ponieważ 

w nocy pobudzamy swój żołądek do pracy, 

przez co nasz organizm nie jest w 100% 

wypoczęty. 
 

2. Niezależnie od dnia wstawaj o tej samej 

porze! 

Jeśli przez 2/3 tygodnie będziesz co-

dziennie (nawet w weekendy) wstawać  

o określonej godzinie, twój organizm bę-

dzie przyzwyczajony i zostaniesz rannym 

ptaszkiem 
 

3. Znajdź kompana do porannego wstawania! 

 To po prostu współpraca! Gdy wstaniesz 

 pierwszy, wysyłasz SMS-a do swojego 

 porannego  partnera, a gdy nie odpisuje 

  
   

 

 http://bonavita.pl  

 

 dzwonisz aż do skutku i na odwrót. Tylko 

 pamiętaj o włączonych  dźwiękach ;)   
 

4. Zorganizuj się! 

Im więcej rzeczy zrobisz wieczorem,  

tj. spakowanie się do szkoły czy 

przyszykowanie swojej stylizacji, pomoże 

ci sprawić, że twój poranek po 

przebudzeniu będzie zorganizowany  

i wszystko pójdzie po twojej myśli.  
 

5. Dodaj sobie energii, słuchając swoich 

ulubionych utworów! 

 Stwórz swoją poranną playlistę, która 

 sprawi, że lepiej przeżyjesz mękę 

 porannego  wstawania. Nic tak nie roz-

 budza jak dobra muzyka. 

http://bonavita.pl/
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Są wśród nas, wzbogacają naszą uczniowską 

społeczność swoją obecnością, ciekawą kulturą, 

odmiennością doświadczeń, języka, zadziwiają 

determinacją w zdobywaniu wiedzy – nasi 

koledzy, uczniowie ZSAE z Ukrainy. Przybyli  

do naszego kraju różnymi drogami, zostawiając 

w ojczyźnie swoje wspomnienia i bliskich  

z jednakową nadzieją na nowe, lepsze życie.  

Jak się u nas czują, za czym tęsknią, jakie są  

ich życiowe plany? Zapytaliśmy o to Stasa, Daniła 

i Dena. 

Red. – Skąd do nas przyjechaliście i jak długo 

mieszkacie w Polsce? 

Stas: - Jestem w Polsce 4 lata. Pochodzę z miasta 

Chersoń, które położone jest na południowym 

wschodzie Ukrainy. 

Danił: - Jestem z Kijowa. Przyjechałem do Polski, 

ponieważ tu jest lepsze wykształcenie, lepsze 

życie Jestem w Polsce od miesiąca 

Den: - Przyjechałem do Polski z południowej 

Ukrainy miesiąc temu. 

Red.- Czy znalazłeś w nowym miejscu 

zamieszkania przyjaciół? 

Stas: - Tak, przyjaźnię się z koleżankami  

i kolegami z Ukrainy. 

Danił: - Znalazłem i choć tęsknię za rodziną  

i kolegami, to jest mi tu dobrze. 

Den: - Chciałbym mieć swoich przyjaciół  

przy sobie, jednak jest to niemożliwe. Dobrze, że 

łatwo nawiązuję kontakty. 

Red.- Czego z Ukrainy Ci brakuje? 

Stas: - Najbardziej moich przyjaciół i języka. 

Danił: - Tańszego chleba tzn. mniej niż za zło-

tówkę… 

Den: - Gitary, której nie mogłem zabrać ze sobą, 

bo mieliśmy za dużo bagaży. Gram od trzech lat. 

Red. Co chciałbyś  przenieść do Polski? 

Stas: - Przyjaciół. 

Danił: - Oprócz swojego psa, nic. 

Den: - Wszystko mi się tu podoba. 

Red. Jakie masz plany? 

Stas: - Chciałbym skończyć technikum, a potem 

pójść na studia, zrobić prawo jazdy. 

Danił: - Zdobyć edukację, zacząć pracować,  

a potem albo zostać, albo pojechać do Niemiec. 

Den: - Moje plany to skończyć technikum,  

a potem studia. Chciałbym rozwijać swoje pasje 

– to piłka nożna i koszykówka. 

Red:- Czy przydarzyła Ci się jakaś śmieszna 

sytuacja spowodowana tym, że znalazłeś się  

w obcym kraju, wśród ludzi mówiących innym 

językiem? 

Danił: - Śmiesznie było, kiedy moi współlokatorzy 

chcieli, bym powtórzył słowo: gżegżółka, a mnie 

to w ogóle się nie udawało.  

Red. – Dziękuję bardzo, za rozmowę. 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ  
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Wybory do 
Młodzieżowej Rady 

Miasta Gdyni 

Młodzieżową Radę Miasta tworzy grupa młodych 

ludzi, którzy zostają wybierani przez swoich 

rówieśników w demokratycznych wyborach 

organizowanych w gimnazjach i szkołach średnich.   

W tym roku wybory odbyły się 24 października  

na 5. godzinie lekcyjnej.  W głosowaniu wzięło 

udział 67 procent uprawnionych osób. Kampanię 

wyborczą prowadziły 3 osoby – Grzegorz Moszyk 

z IIIA, Maciej Kopyto z IIIB, Kamil Szymczyk  

z IIIB. Poprzez tajne głosowanie wybrany  

na Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni 

został Grzegorz Moszyk. 

Gratulujemy!  

 

Gabriela Młynarska 

Natalia Korytkowska 

Martyna Wasilke 

Wiktoria Kurgan 

Jan Marczyński 

Emil Kiełczyński 

Pod opieką p. J. Mazurkiewicz 
 

 


