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Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko
okres radości, ale również zadumy
nad tym, co minęło i nad tym, co nas
czeka. Życzymy Wam z całego serca
dużo optymizmu i wiary w pogodne
jutro

Kolejny rok już za nami!

Dumanas rozpiera, czyli…
Robert Uniwersał z klasy II A osiągnął
fantastycznywynikw symultanie
Ze strony naszej szkoły dowiedzieliśmy się, ze zremisowałeś w
symultanie z Arcymistrzynią – wyjaśnĳ, o co chodzi?
We wrześniu br. byłem uczestnikiem symultany z Arcymistrzynią
p. Agnieszką Brustman, która odbyła się w Gdyńskim Centrum
Filmowym.

Ale co to znaczy symultana?

To rozgrywka, w której bierze udział symultanista, czyli osoba, która
będzie grała przeciwko pewnej ilości osób. W tym wypadku
symultanistką była Pani Arcymistrzyni i grała przeciwko 10 osobom -
każda przy swoim stole z szachownicą. Chodziła od stołu do stołu
robiąc jakiś ruch. My na ruch mamy czas, dopóki symultanista do nas
nie podejdzie, natomiast symultanista ma nieograniczoną ilość czasu -
może się ruszyć od razu, a może również po np. 2 minutach.



Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z szachami?

Szachy zawsze były ważną częścią mojego życia i towarzyszą mi od
przedszkola. Dla wielu z Was szachy to zwyczajne przesuwanie pionków,
ale dla mnie jest to coś o wiele ważniejszego. Szachy to strategia,
logiczne myślenie i przewidywanie ruchu przeciwnika, a
także cierpliwość oraz opanowanie. Dzięki szachom nigdy nie miałem
problemów z przedmiotami ścisłymi jak matematyka, fizyka czy
chemia. Spokój i opanowanie pozwala mi często uniknąć większych
kłopotów.
Moja trenerka zawsze mówiła, że mam talent, lecz nigdy nie
traktowałem tego poważnie i uważałem szachy tylko za świetną zabawę.
Mam na swoim koncie co prawda kilka mniejszych sukcesów w różnych
turniejach, ale nigdy nie myślałem, aby trenować je
profesjonalnie. W siódmej klasie szkoły podstawowej zrobiłem
sobie prawie trzyletnią przerwę. Do gry powróciłem pod koniec
ubiegłego roku, a dwa miesiące temu zrozumiałem, że gdybym tylko
chciał i się przyłożył, mógłbym wygrywać w poważniejszych turniejach.

I spróbowałeś sił w turnieju symultanicznym?

Tak. Byłem zaskoczony, bo przy tak małej ilości treningów i po tak
długiej przerwie jako jedyny zremisowałem z jedną z najlepszych
szachistek w historii Polski.
Od tamtej pory zmobilizowałem się do ciężkich treningów i poza
systematycznymi zajęciami, w ciągu tygodnia robię średnio 100 zadań
oraz oglądam 1-2 godzinne wykłady prowadzone przez arcymistrzów
szachowych. Nie jest łatwo, tym bardziej, że w tym roku mamy
egzaminy zawodowe w szkole i muszę znaleźć również czas dla
kolegów, jednak rozegrana symultana pokazała, że moja trenerka miała
rację i mam pewne umiejętności, których nie powinienem zmarnować.
Wiem, że tylko dzięki systematycznym i ciężkim treningom jestem w
stanie coś osiągnąć w tej dyscyplinie sportowej.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!



Ciekawe lekcje z wychowawcą

RadioEkonomiknadawało:

Klasa 3 b i Tydzień Uczniowskiej SuperMocy

Ogólnopolski projekt edukacyjny,
w którym uczestniczyli
uczniowie klasie 3B, miał na celu
poszukiwanie w sobie swoich
mocnych stron, dobrych cech
i talentów. Wiedza ta dodaje
skrzydeł i podnosi na duchu
- powoduje, że mocno wierzymy
w siebie i dużo łatwiej
pokonujemy codzienne trudności.

W ramach tego projektu podczas
pracy warsztatowej z
wychowawcą klasa
zbudowała "Piramidę moich
priorytetów" (czynności, które
dają mi siłę każdego dnia i pozwalają czuć się dobrze) oraz "Moje
mocne ABC" (katalog mocnych stron i dobrych cech zbudowany
na bazie własnych imion). 3B przygotowała także wystawę dla
całej społeczności szkolnej celem inspiracji i motywacji do
poszukiwania w sobie własnych dobrych i mocnych stron.







Obchody patrona roku
W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Postanowiliśmy to uczcić uczestnicząc
7 października 2021r. całą szkołą w projekcji filmu o wycinku z życia
Patrona.

„Wyszyński - zemsta czy przebaczenie” – recenzja Kajaka

Pewien czas temu wraz ze szkołą wybraliśmy się na film w reż. Tadeusza
Syki pt. „Wyszyński - zemsta czy przebaczenie”. Film, zabierający się za
genialny temat, historię tytułowego ks. Stefana Wyszyńskiego, ikonicznej
postaci w historii Polski, film próbujący poruszyć niejedną trudną kwestię
dla religĳnej osoby podczas wojny. Film, który jednak się nie do końca się
udał. Przynajmniej moim zdaniem. Gdy już wygodnie usadowiliśmy się w
fotelach, a w sali kinowej światła zgasły, seans się zaczął. Film się
zaczynał dobrze, powolne wprowadzenie w klimat miejsca, jakim była
okupowana Polska, nawet sceny walki, mimo że nie miały powalających
efektów specjalnych, też oglądało się przyjemnie. Przedstawiono nam
główne postacie, w tym samego Wyszyńskiego. Niestety, wraz z tym, jak
akcja zaczęła się rozkręcać, fabuła stawała się chaotyczna, pod koniec nie
wiedziałem już, który mamy dzień i co się dzieje. Film miałem wrażenie,
że nie mógł się zdecydować, czy być super akcyjniakiem, gdzie Polacy
walczą z Niemcami, czy głębokim filozoficznym dziełem i mocno nad tym
ubolewam, bo gdyby całkowicie się skupił na przesłaniu, jakie miał
przekazać, bardzo wiele by zyskał.
Poruszał naprawdę ważne zagadnienia moralne np.: czy można
przebaczyć wrogowi?, czy kłamstwo w dobrej wierze jest grzechem?,
jaka jest rola księdza na wojnie? I gdyby się tylko na tym w pełni skupił,
pewnie otrzymalibyśmy film powolny, jednak bardzo głęboki. Niestety, co
już napisałem, temu dziełu nie udało się poruszyć dogłębnie tych kwestii,
miałem wręcz wrażenie, że spłycono temat. Do tego wszystkiego
dodajemy fabułę, jak opowieść o życiu ks. Wyszyńskiego, była
chaotycznie poprowadzona, i - fakt faktem, sam koniec był głęboko nie
satysfakcjonujący. Widzowie mieli wrażenie, że film po prostu się
urwałCzy uważam film za klapę? Za zły film? Nie, jest sporo udanych
rzeczy w tej produkcji, między innymi gra aktorska, scenografia czy
poruszona historia ks. Stefana Wyszyńskiego. Wzruszające i dające do
myślenia sceny np. gdy Ks. Wyszyński otrzymuje w prezencie krzyż
wykonany z nabojów, a my zastanawiamy się nad tym paradoksalnym
symbolem, czy odpowiedź naszego bohatera na prośbę, by pobłogosławił
karabiny – „Mogę pobłogosławić Was, żołnierzy, ale nigdy broń”.



Czy film zatem się udał? Niestety, nie do końca - chaotycznie
poprowadzona fabuła, niezbyt dobrze ujęty temat, jakim była genialna
historia tytułowego bohatera czy też nieudolne efekty specjalne, na
które przymknąłbym oko, gdUważam w mojej skromnej opinii, że jest
to film, przed którym nie yby nie fakt, że w niektórych momentach
specjalnie twórcy filmu wypychali je na pierwszy plan.

Uważam w mojej skromnej opinii, że jest to film, przed którym nie
należy uciekać, a gdy pojawi się w telewizji, natychmiast zmieniać
kanał, jednak też przyznaję, że raz go obejrzałem i tyle mi wystarczy.

Dziękuję za przeczytanie recenzji
Wasz Kajetan

Płynność tego conas otacza
- recenzja wiersza

K.K. Baczyński "Otwarcie przemian"
O świcie widuję ptaki niedorosłe
jak opierzony owoc milczenia.
Kim byłem, że z chmur, wyrosłem?
Kim jestem czerniejąc jak ziemia?
Otwieram się co rok i schodzę w śnieg,
zamykam się co rok i wstaję - drzewo,
żeby przenosić liść na nieba brzeg
i spadać tonem w dół - ulewą.
Otwieram się co rok; zamykam sen do ziemi;
serce obrosłe sierścią owĳam wmleczów puch -
i milczę tak, jak milczy zielone jabłko przemian,
milczę jednaki w burzach - w znieruchomieniu -
ruch.

17.III.42 r. Stawisko

https://youtu.be/O91DT1pR1ew


"Otwarcie przemian" posiada charakterystyczny dla Baczyńskiego motyw
akwatyczny. Poeta często odwołuje się do wody w swoich utworach
i w tym przypadku nie jest inaczej. Sama woda jest również podmiotem
lirycznym w podanym utworze ("Kim byłem, że z chmury wyrosłem? Kim
jestem, czerniejąc jak ziemia?").
Płynność przemian występująca w tym utworze jest tak dynamiczna, że
zabiera wszelkie szanse na rozwój. Nic w tym utworze nie jest stałe,
a każda forma wydaje się być jedynie stanem przejściowym. Jednak
przez fakt braku możliwości rozwoju traci też możliwość całkowitej
destrukcji. Otaczająca nas rzeczywistość pełni funkcję pierwotnej
struktury. Oznacza to, że będzie trwać i niczym "perpetuum mobile"
nigdy się nie zatrzyma. Wspomniana wyżej rzeczywistość, jako świat,
który nas otacza, jest pełna zmian, ulegająca wpływom człowieka. Można
zatem wywnioskować, że według autora społeczeństwo nie znosi
stagnacji doprowadzając do coraz liczniejszych idei jak i ekspansji na
nieodkryte jeszcze zakamarki własnej duszy.
Cykliczność jako nadrzędna zasada istnienia według Baczyńskiego
sugeruje, że jako ludzkość dążymy do ostatecznego spełnienia. Próby,
jakie podejmuje poeta względem racjonalizacji świata oraz poddanie go
idei płynności, skutkują różnicowaniem i rozproszeniem przez poetę
koncepcji podmiotu lirycznego.
Baczyński często odnosi się do wody w swoich utworach, ponieważ ta
pozwala w pełni wczuć się w otaczający go świat. Dzięki niej potrafi
przedstawić, że upływający czas oraz wszelkiego rodzaju zdarzenia mają
wpływ nie tylko na tych, którzy potrafią opisywać swoje odczucia bądź
wyrażać wątpliwości. Udowadnia dzięki temu, że wszystko to wpływa na
każdy byt. Świat jednak funkcjonuje w tym utworze jako spójna całość,
która ulega pewnym niezmiennym zasadom.
Wszystko to pokazuje, jak bardzo ponadczasowy jest zarówno ten wiersz
jak i wszystkie inne, autorstwa Baczyńskiego. Pomimo swej trudnej do
przyswojenia formy, trafiają one do każdego, kto miał kiedykolwiek
styczność z twórczością tego autora.
Chcąc wejść w świat wytworzony przez K.K. Baczyńskiego nie warto jest
więc spodziewać się z samego początku cudów czy też pełnego
zrozumienia tekstu. Myślę jednak, że nawet kilkukrotne przeczytanie
wiersza warte jest tego, co on w sobie kryje. Ile może nam dać. Tak
właśnie miałam z „Otwarciem przemian” i absolutnie nie żałuję czasu
spędzonego nad analizą tego, co przeczytałam.

Amelia Żółtowska 3C



Wyjazdy i wycieczki
Wyjazd integracyjny klas pierwszych
W dniach 2-3.09.2021 r. odbył się wyjazd integracyjny klas

pierwszych do Łapina. Był bardzo udany – piękne położenie ośrodka,
sprzyjająca pogoda, intensywne zajęcia – oto przepis na sukces.
Uczniowie podzieleni na grupy klasowe uczestniczyli w czterech
blokach zajęciowych: pontonowa rywalizacja /najpierw musieli
nauczyć się na nich pływać!/, wyścigi na tratwach /najpierw musieli je
zbudować!/, ucieczka z Alcatraz /czyli zadania na kombinowanie/
, łucznictwo /trening przed walką z Orkami/ - pełna integracja i dobra
zabawa. Nawet przedłużające się oczekiwanie na przyjazd autokarów
/utknęły w korku/ sprzyjało pogaduszkom i wzajemnemu poznawaniu
siebie.

Wycieczka klas trzecich
W dniach 6-10 września 2021 r. klasy 3B i 3E
wraz z wychowawczyniami i opiekunami
wyjechały na wycieczkę, by odbudować
relacje po okresie zdalnego nauczania.
Podczas tego wspaniałego wspólnego czasu
pobuszowali po Górach Stołowych - weszli na
Szczeliniec Wielki oraz Błędne Skały, a także
odwiedzili Kudowę Zdrój, Wrocław oraz
Skalne Miasto Adrspach w Czechach i Pragę.



Wycieczka klasy 1 c do Gdańska
W dniu 23 września 2021 r. klasa 1c wybrała
się na wycieczkę do Gdańska wraz
z wychowawczynią p. Olgą Jakusz oraz
opiekunem p. Moniką Tesmer.
Podczas wycieczki odwiedzili 3 bramy:
Wyżynną, Złotą i Zieloną (pomimo że wcale
nie była zielona). Przeszli ulicą Długą, gdzie
po drodze napotykali same zabytki, takie jak:
piękne kamienice, muzeum – Dom Uphagena
- bogatego mieszczanina Gdańska, ratusz
z czekającymi na króla lwami, bazylikę
Mariacką oraz Neptuna, a potem jeszcze się
zatrzymali przy Motławie, by usłyszeć trochę
historii o Żurawiu. Następnie powędrowali do
miejsca zacumowania żaglowca „Generał Zaruski”.
Tu dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy od bardzo miłych
przewodników o żegludze i o tym, jak wygląda rejs na takiej jednostce
oraz oczywiście o samym gen. Zaruskim (chociaż uczniów najbardziej
podekscytował pomysł p. Jakusz na parodniowy rejs klasowy).

Erasmus na warsztatach w Rewie

W dniach 23-24 września 2021 r. grupa
projektowa Erasmus + rozpoczęła pracę
zajęciami warsztatowymi w Rewie. Temat
projektu "Przedsiębiorczy nastolatek na
ekologicznej ścieżce kariery" zobowiązuje. Po
super zajęciach integracyjnych i uczących
pracy w grupie wszyscy pracowali
wykorzystując metodę analizy SWOT do
przekazania informacji zwrotnej na temat
zaproponowanych rozwiązań problemów.
Wycieczka była bardzo udana!

Jolanta Wdowiak

Erasmus + spotkanie w Portugalii
W dniach 25-29 października 2021 r. nauczyciele
naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu
partnerskim projektu Erasmus+ "Servant
Leadership for Schools" w Portugalii. Działania
projektowe były realizowane w gronie osób
pracujących w instytucjach edukacyjnych z Włoch,
Portugalii i Polski. W trakcie pobytu poznawali
najnowsze metody pracy z uczniami na zajęciach
ekonomicznych. Kolejne spotkanie odbędzie się
w marcu 2022 roku w Trójmieście.

Maria Małkowska



Działo się...
Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
Nowy rok szkolny inaugurowaliśmy 1 września zgodnie z tradycją. W
spotkaniu na boisku szkolnym uczestniczyły klasy pierwsze. Były
przemówienia, poczet sztandarowy, ślubowanie, wspólnie
zaśpiewaliśmy hymn. Potem uczniowie przeszli z wychowawcami do
klas, by poznać się nawzajem i omówić najważniejsze sprawy
organizacyjne.

Narodowe czytanie
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączyli się
w realizację projektu pod patronatem prezydenta
RP. Tym razem czytaliśmy „Moralność pani
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
W spotkaniu, w naszej szkolnej auli, wzięli udział
tegoroczni maturzyści. Może ten ponadczasowy,
uniwersalny tekst piętnujący obłudę i zakłamanie
przyda się w maju?

Ewa Starostka

Dzień Sportu
10 września 2021 r. na plaży w Orłowie został zorganizowany Dzień
Sportu. Uczniowie uczestniczyli w zawodach sztafetowych, grali
turnieje siatkarskie, relaksowali się w pięknej scenerii przy
sprzyjającej pogodzie. Postulujemy więcej takich spotkań na łonie
przyrody!



Europejski Dzień Języków w ZSA-E
Święto jest okazją do inicjowania wydarzeń związanych z
promowaniem nauki języków obcych. Uczniowie naszej szkoły bardzo
chętnie przyłączyli się do tej akcji.
28 września 2021 r. odbył się quiz dot. języków obcych. Uczestniczyli
w nim uczniowie klas I.
I miejsce zajęła klasa I C,
II - kl. I D,
III - kl. I A,
IV - kl. I B.
Zorganizowany został
również kiermasz potraw
z krajów europejskich.
Fundusze zgromadzone
podczas kiermaszu
zostaną przeznaczone na
cel charytatywny.
Uczniowie mieli także okazję wziąć udział w Szkolnym Konkursie na
najciekawszy strój. Zwycięzcami zostali uczniowie z kl. I C oraz I D.

1 października 2021 r. w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Języków w auli szkolnej
uczniowie czytali "Małego Księcia" Antoine de
Saint-Exupery w różnych językach. Mogliśmy
wysłuchać m.in. wersji niemieckiej, angielskiej,
hiszpańskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, kaszubskiej
oraz polskiej.

Daria Sutowicz, Anna Kulińska

Festiwal NNW
30 września 2021 r. klasa 4 c uczestniczyła w
XIII Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci w
Gdyni. Uczniowie obejrzeli film "I tak będę
żył" w reż. Pauliny Ibek. Film opowiadał
historię Stanisława Szuro majora Wojska
Polskiego, który był więźniem obozów
hitlerowskich i komunistycznych. Mieli też
okazję porozmawiać z dyrektorem festiwalu
Arkadiuszem Gołębiewskim i mistrzem
olimpĳskim Władysławem Kozakiewiczem.

Monika Smolińska



Uroczystoœci pod Pomnikiem Gdynian Wysiedlonych
Jak co roku, delegacja naszej szkoły wraz
z pocztem sztandarowym wzieła udział
w uroczystościach z okazji 82 rocznicy
wysiedleń ludności polskiej z Gdyni
w czasie II wojny światowej, które odbyły
się we wtorek, 12 października
2021r. Uczestnicy oraz zaproszeni goście
złożyli kwiaty i zapalili znicze przy tablicy
pamiątkowej, która znajduje się na
fasadzie Dworca PKP Gdynia Główna.
Następnie przeszli przed pomnik Gdynian
Wysiedlonych.

Iwona Jakubowska-Konkel

Akcja Edukacyjna – Złóż życzenia
Bohaterowi
Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do
akcji edukacyjnej IPN i przygotowali kartki
urodzinowe dla Pana Mieczysława
Frąckiewicza, który 3 listopada będzie
obchodził 102 urodziny. Udało się zrobić
ponad 100 kartek urodzinowych.

Pan Mieczysław Frąckiewicz, lotnik Polskich
Sił Powietrznych. W czasie II wojny
światowej został zesłany na Sybir. Z Armią
Andersa dotarł do Europy. Zgłosił się do
służby w lotnictwie i w kwietniu 1943 r.

przybył do Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu szkolenia na radiooperatora
otrzymał przydział do 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej im.
ks. Józefa Poniatowskiego”.

Monika Smolińska

Wizyta w Centrum Herdera
Uniwersytetu Gdańskiego
Dnia 27.10.2021 r. klasa IV B brała udział
w zajęciach z języka niemieckiego
w Centrum Herdera w Gdańsku. Uczestnicy
mieli okazję zapoznać się z ofertą owej
instytucji oraz wykazać się umiejętnościami
językowymi podczas wypowiedzi ustnych
oraz gry edukacyjnej.

Daria Sutowicz



Z wizytą w Piaśnicy…

Dnia 29 października 2021 r.
przedstawiciele klas I - III brali udział
w złożeniu hołdu poległym Polakom w
Lasach Piaśnicy.
W 1939 roku rozegrała się tam największa
tragedia mieszkańców Wybrzeża
Gdańskiego i Kaszub. Wśród ofiar byli
mężczyźni, kobiety i dzieci. Piaśnica była
największym - po obozie koncentracyjnym
Stutthof - miejscem kaźni ludności polskiej
na Pomorzu w okresie II wojny światowej.

Monika Smolińska

Erasmus+ w ZSA-E

2 listopada 2021 r. rozpoczęło się spotkanie uczestników Erasmusa+
w Gdyni. W projekcie Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej
ścieżce kariery brali udział uczniowie i nauczyciele z Bułgarii, Niemiec,
Hiszpanii i Portugalii. Grupa z Włoch uczestniczyła w spotkaniu zdalnie.

Gości przywitała pani dyrektor Anna Marlewska. Pierwszego dnia
uczniowie ZSAE przedstawili prezentacje o naszej szkole, Polsce
i Trójmieście. Przeprowadzili quiz o Polsce oraz gry na zapoznanie. Po
południu zabrali gości na zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem.
Kolejnego dnia bawili się wspólnie w PPNT.

Jolanta Wdowiak, Anna Kulińska, Maria Małkowska



W dniu 3 listopada 2021 r. odbył się etap szkolny Olimpiady
Statystycznej.
Do etapu drugiego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Robert Uniwersał z kl. 2A,
Paulina Mielewczyk kl.2A
Natan Richert z kl. 3E.

Gratulujemy!
Aleksandra Rosicka

Podsumowanie konkursu:
Zbrodnia Piaśnicka – Młodzi
pamiętają

Co roku nasza szkoła organizuje
konkurs Zbrodnia Piaśnicka –
Młodzi pamiętają. Patronat
honorowy nad nim objęli
Wojewoda Pomorski Dariusz
Drelich, Pomorski Kurator
Oświaty Małgorzata Bielang
oraz Oddział Gdański Instytutu
Pamięci Narodowej.

Nagrody w konkursie ufundował Wydział Edukacji Urzędu Miasta
Gdyni, Oddział Gdański Instytutu Pamięci Narodowej oraz Regionalny
Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, który był także
partnerem konkursu.
Na konkurs wpłynęły w sumie 52 prace: 8 grafik komputerowych, 25
plakatów i 19 wierszy. Z powodów sanitarno-epidemiologicznych
(Covid 19) nie odbyła się w tym roku Gala wręczenia nagród, ale
dyplomy oraz nagrody zostały przekazane zwycięzcom. Została
przygotowana wirtualna wystawa nagrodzonych prac, aby każdy mógł
obejrzeć rezultaty konkursu.

PIAŚNICA 2021 - WYNIKI KONKURSU (po prostu kliknĳ!)

Jolanta Wdowiak

http://www.zsae.gdynia.pl/wgrywaj/repository/ania/2021_2022/Wydarzenia%20szkolne/Pia%C5%9Bnica%202021%20-%20Protok%C3%B3%C5%82%20-%20WYNIKI.pdf


Turniej gier planszowych dla klas
pierwszych

22 listopada 2021 r. uczniowie klasy 1
c zorganizowali dla swoich kolegów Potyczki
Mitologiczne. Przygotowali w Auli 26
stanowisk, przy których trzeba było zagrać
w grę – na przykład połączyć w pary postać
z Olimpu z jej atrybutem czy zasięgiem
władzy albo związek frazeologiczny z jego
współczesnym znaczeniem. Trzeba było
wykazać się też znajomością drzewa
genealogicznego bogów olimpĳskich –
wszystko to wymagało wiedzy, sprytu
i umiejętności – ale opłacało się, bo najlepsi
zostali nagrodzeni świetnymi ocenami
z języka polskiego, a przy okazji była szansa
na utrwalenie wiadomości ze starożytności
w niebanalny sposób. Pochwała należy się
organizatorom – wykonali samodzielnie gry
mitologiczne – niektóre to istne arcydzieła!

Olga Jakusz



Wybory do Samorządu Uczniowskiego
25 listopada 2021 odbyła się plenarna sesja
Samorządu, podczas której wybrano nowe

władze. Przewodniczącym został Hubert
Łobaczewski z klasy IIIA,

zastępcą Angelika Kummer z klasy IIIF.
W tym trudnym dla wszystkich czasie praca tej

najważniejszej szkolnej organizacji jest nie
l a d a wyzwaniem, ale ambitni uczniowie naszej

szkoły na pewno sobie z nim poradzą.
Ewa Starostka

Olimpiada ZUS

W dniu 23.11.2021 odbył się I etap Olimpiady ZUS w której
uczestniczyło 36 osób z klas II, III i IV naszej szkoły.
Najwyższą liczbę punktów uzyskali: Kasia Mrzygłocka 2b,
Klaudia Moszczyńska 2B i Natan Richert 3E.

Gratulujemy!
Maria Małkowska

Andrzejki pandemicznie…

Samorząd Szkolny zorganizował
Andrzejki w formie, która w tym
momencie jest do
zrealizowania. Słodkości, konkursy,
muzyka, którą lubią nasi
uczniowie - wszystko to pozwoliło
poczuć nastrój tego szczególnego
dnia.

Ewa Starostka



Wykład: Bogowie i herosi w popkulturze

1 grudnia 2021 r. klasy 1 b i 1 c
uczestniczyły w wykładzie pt. „Bogowie
i herosi w popkulturze”, który
wygłosiła p. Aleksandra Hołomej,
pracownik Uniwersytetu Gdańskiego.
Było ciekawie i kolorowo – mogliśmy
ocenić, jak bardzo z mitologii korzystają
współcześni twórcy komiksów, gier
komputerowych i planszowych, ilu
bohaterów różnych publikacji mniej lub
bardziej przypomina mieszkańców
Olimpu.

Olga Jakusz

Świąteczna paczka dla Hospicjum Bursztynowa
Przystań w Gdyni

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego
Narodzenia klasa 3B tradycyjnie, jak co roku,
przygotowała paczkę z darami dla gdyńskiego
Hospicjum dziecięcego Bursztynowa Przystań, które
wraz z życzeniami od klasy zawiozła wychowawczyni.

Izabela Niewiadomska



Doroczną tradycją naszej szkoły jest bogaty w różne działania Światowy
Tydzień Przedsiębiorczości. Pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie
wszystkich zaplanowanych działań, ale i tak uczniowie mogli skorzystać z
wielu atrakcyjnych wydarzeń.

Rozwĳamy skrzydła przedsiębiorczości
W naszej szkole został zorganizowany konkurs na najpiękniejsze pióro
przedsiębiorczości. Udział w nim wzięło wielu uczniów – efektem są
wspaniałe skrzydła przedsiębiorczej mocy, które zbudowała klasa 3B:

Izabela Niewiadomska

Wykłady na UG

Dnia 8.11.2021 r. klasa III a uczestniczyła w
wykładach oraz warsztatach
zorganizowanych przez Wydział
Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego,
które w bardzo przystępny i interesujący dla
młodzieży sposób poruszały tematykę:
przedsiębiorczości, finansów oraz logistyki.

Anna Kulińska, Małgorzata Schröder

ŚwiatowyTydzień
Przedsiębiorczości



Wycieczka do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa
W poniedziałek, 08 listopada 2021 r. w ramach Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości, dwie klasy 2C i 3C o profilu grafiki i poligrafii oraz
reklamy były na wycieczce w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w
Grębocinie. Uczniowie brali udział w interaktywnych warsztatach,
podczas których kaligrafowali gęsim piórem swoje inicjały, własnoręcznie

czerpali papier i wcielili się
w rolę drukarza tworząc własny
certyfikat drukarski.
W muzeum zobaczyli też wiele
ciekawych eksponatów, takich
jak prasa Gutenberga czy
pięknie zdobione prasy
„Kolumbĳki”, drewniane
i metalowe czcionki.

Aleksandra Bartkowiak-Mil

Wycieczka do Pałacu w Zdunowie
W dniu 9 listopada 2021 r. Z okazji Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości uczniowie klas: 1a, 1b oraz 3b wybrali się na
wycieczkę edukacyjną do Pałacu Zdunowo. Celem wycieczki była "żywa"
lekcja przedsiębiorczości, podczas której uczniowie dowiedzieli się,
z jakimi problemami boryka się
przedsiębiorca prowadząc swój
biznes, a także jakie są plusy
i minusy prowadzenia własnej
działalności i na jakie aspekty
podczas jej prowadzenia należy
zwrócić uwagę. Uczestnicy
w ramach warsztatów poznali
też zasady savoir vivre’u
podczas spotkań biznesowych.
Były to bardzo ciekawe zajęcia
z praktykami biznesu.

Izabela Niewiadomska, Małgorzata Dejnas, Magdalena Gwiazda

Wykład: Cechy dobrego księgowego

10 listopada 2021 r. klasy 3B, 3E, 3D oraz 2A
zawodu technik rachunkowości i technik
ekonomista wzięły udział w spotkaniu z Panią
Anną Waśko, Wiceprezesem do spraw
organizacyjnych Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce Oddział Okręgowy w
Gdańsku i wysłuchały niezwykle ważnego
i ciekawego wykładu pt. Cechy dobrego
księgowego. W prezencie otrzymaliśmy
również Kodeks Zawodowej Etyki
w Rachunkowości (dostępny w bibliotece
szkolnej).

Izabela Niewiadomska


