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Zbliżają się święta!

Słowowstępu
Powoli żegnamy rok 2022, z wielu powodów bardzo trudny.

Oby następny był lepszy, spokojniejszy… W naszym
Ekonomaniaku same ciekawe sprawy – czy wiecie, że jeden
z uczniów jest reprezentantem Polski w rugby?
Recenzja interesującej książki, pofilmowe refleksje o „Johnnym”,
a poza tym - możecie zobaczyć, ile w tym semestrze się działo
w naszej szkole – nie do wiary. Wycieczki, konkursy, wykłady,
warto poczytać!

Olga Jakusz

Z okazji nadchodzących wielkimi
krokami Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wam wszystkim pięknych
chwil w świetle choinki, radosnych
momentów w gronie najbliższych,
dystansu do świata w tym szcze-
gólnym czasie i pełnego worka
wspomnień, które pozostaną z Wami
na kolejne lata. Wesołych Świąt!

Redakcja Ekonomaniaka



I miejsce w Konkursie Wiedzy o Zarządzaniu i Ekonomii!

Kamil Stelmaszuk z kl.2D zdobył I miejsce w
Konkursie Wiedzy o Zarządzaniu i Ekonomii
zorga-nizowanym przez Wydział Zarzą-
dzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu
Morskiego w Gdyni W finale udział wzięło aż
41 uczniów szkół ponadpodstawowych.
Opiekunem młodzieży biorącej udział
w konkursie była p. Krystyna Trypler-Kłusek

III miejsce Pomorskim Turnieju Gier Decyzyjnych!

5 grudnia drużyna z naszej szkoły w składzie:
Wiktoria Szwab, Tymoteusz Kardzis, Maciej
Puk oraz Hubert Łobaczewski z klasy 4a pod
opieką p. Izabeli Malińskiej zajęła III miejsce
w finale II edycji Pomorskiego Turnieju Gier
Decyzyjnych dla uczniów i uczennic szkół
średnich województwa pomorskiego Gdańskiej
Fundacji Kształcenia Menedżerów
Masters. W tym roku do Konkursu przystąpiło
36 szkół średnich z całego Pomorza.

Dumanas rozpiera czyli...



Stypendystki Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się
wyniki w nauce

30 listopada podczas uroczystej gali w Gdańsku
nasze dwie uczennice:

- Wiktoria Ostrowicka z kl. 4E technik
rachunkowości
- Karolina Bergman z kl. 4A technik ekonomista

odebrały z rąk Pomorskiego Kuratora Oświaty
Pani Małgorzaty Bielang Stypendium Prezesa
Rady Ministrów za wyróżniające się wyniki
w nauce. Jesteśmy bardzo dumni!

I i II miejsce w Wojewódzkim Konkursie z Rachunkowości!

18 listopada odbył się w naszej szkole
Wojewódzki Konkurs z Rachunkowości
organizowany przez Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy
w Gdańsku. Jego laureatami zostali nasi
uczniowie z klasy 4e;

1.miejsce Natan Richert
2.miejsce Wiktoria Ostrowicka

Oboje - oprócz wielu upominków w nagrodę
otrzymali kursy księgowe II stopnia do
wyboru: specjalisty ds. rachunkowości lub
kadr i płac, których koszt wynosi ok. 5000
zł. Opiekunami przedsięwzięcia były:
p. Bogusława Gliwińska i p. Wicedyrektor
Izabela Niewiadomska.



I miejsce w międzyszkolnym Konkursie Polska i Polacy w
kulturze!

W dniu 14.11.2022 r. odbył się finał Konkursu Polska
i Polacy w kulturze organizowany przez naszą szkołę
po raz ósmy dla uczniów gdyńskich szkół
technikalnych. Uczestnicy odpowiadali na pytania
w kategoriach:
• kultura
• literatura
• historia
• geografia
Nasza drużyna zajęła I miejsce!
II miejsce - Zespół Szkół Chłodniczych
i Elektronicznych w Gdyni
III miejsce - Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni
Organizatorkami konkursu są: p. Olga Jakusz oraz p. Jolanta Wdowiak.

JUNIOR BIZNES

Cztery drużyny z Ekonomika, które
wzięły udział w Gdyńskim Konkursie
Junior Biznes, organizowanym przez
Gdyńskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości, zakwalifikowały
się do drugiego etapu. Znalazło się
w nim tylko 8 drużyn ze szkół
średnich (w tym 4 nasze):

"Zielona kawa" - Kamila Kaiser 4a, Yelizaveta Aleksandrova 4a,
Kateryna Stebletsova 4a, Róża Dobrysiak 4a, Filip Petke 4b, Dominik
Kowalewski 4b

"STEP CLEAN" - Kamila Kucharska 4d, Wiktoria Łuńska 4d, Rafał Górka
4a

"Przerabianie odpadów z plastiku na przydatne przedmioty w edukacji"
Damian Witkowski 3a, Daniel Williams 3a, Jakub Wołk-Karaczewski 3a

"EKOogrody w gdyńskich szkołach" - Zofia Chmielewska 3c, Igor Rogal
3c, Agata Przytuła 3c, Bartosz Koleśnik 3c, Jakub Janczewski 3c

Opiekunem drużyn jest p. J. Wdowiak.



Apo lekcjach zajmuję się...
Nikodem Stosik z klasy 4e - reprezentant Polski
w rugby

Swoją przygodę ze sportem zacząłem w szkole podstawowej, a było to
karate. Nie potrzebowałem dużo czasu, by zrozumieć, że to mnie nie
interesuje, a brak rozwoju w tej dyscyplinie tylko potwierdzał moją myśl.

W okresie gimnazjalnym wyszedłem z przyjaciółmi na boisko, lecz piłka
do nogi nie nadawała się do gry, więc kolega, który trenował już rugby,
przyniósł „jajowatą piłkę". Podczas zwyczajnego rzucania zaprosił mnie
nie trening – zgodziłem się nie wiedząc, że to będzie początek mego
nowego życia. Tydzień później poszedłem na pierwszy trening wraz
z moim tatą. Nie było mi potrzebne wiele czasu na zastanowienie,
bo raptem po paru zajęciach wiedziałem, że chcę to robić i się w tym
rozwĳać.

Od początku trenuję w Rugby
Club Arka Gdynia, który powstał
w 1996 r. Nasza Gdyńska
drużyna jest wielokrotnym
Mistrzem Polski, a największym
jej osiągnięciem jest Klubowy
Puchar Europy w 2005 roku.
Brałem udział w wielu turniejach
i meczach w Polsce, jak
i w Europie. Miałem okazję być
w każdym większym mieście
w Polsce i rozegrać tam zawody.
W wieku 15 lat razem z drużyną
pojechaliśmy do Berlina na
parodniowy turniej. To była świetna przygoda. Na swoim koncie mam
parę medali i pucharów, jak np. Vice – mistrz Polski albo 3 miejsce w
Polsce w rugby 7. W 2022 r. miałem zaszczyt spełnić swoje największe
marzenie, jakim było nałożenie koszulki reprezentacji Polski i rozegranie
meczy w barwach narodowych. Był to turniej rugby 7, a dokładnie
Mistrzostwa Europy odbywające się w Warszawie. Mogłem rozegrać mecz
z Portugalią, Rumunią czy Czechami. Byłem również z Kadrą Polski do lat
18 w Pradze na turnieju zwanym Nadzieje Olimpĳskie. Nie zapomnę tych
debiutów do końca życia.



Tak ta historia trwa bez przerwy od 6 lat do dziś. Na każdy trening idę
z uśmiechem i stawiam rozwój w tym sporcie na pierwszym miejscu.
Rugby nauczyło mnie zasad moralnych, dyscypliny, odwagi, honoru oraz
dążenia zawsze do ustalonego celu. Poznałem wiele osób - niektórzy stali
się moimi przyjaciółmi, przeżyłem wiele przygód, a wiem, że jeszcze
więcej przede mną.

Jeżeli ktoś myśli o przyjściu na trening - zapraszam serdecznie i z ręką
na sercu powiem, że na jednym treningu się nie skończy. Rugby jest
sportem dla każdego - i bardziej otyłych i chudych, i wysokich i niskich.
Nie potrzebujecie nie wiadomo czego, by zacząć, tylko chęci, więc
zapraszam! Widzimy się na stadionie - nie pożałujecie. Uważam, Ze
znalezienie swego miejsca jest bardzo ważne, bo dzięki temu jesteśmy
na prawdę szczęśliwi – życzę każdemu, by odnalazł swoją drogę, spełniał
się w tym, nigdy się nie poddawał i nie rezygnował ze swoich marzeń.

"Kto raz zobaczył rugby, jest przyjacielem tego sportu, kto raz zagrał, ten
zostanie rugbystą do końca życia".

Sport Wielkopolski 1926

Nikodem Stosik 4e



Pofilmoweprzemyślenia
Rafała Górki z klasy 4a
Ostatnio miałem okazję obejrzeć bardzo poruszający, głęboki, dający

do myślenia film. Nie uważam się za fana kina, lecz „Johnny” w reżyserii
Daniela Jaroszka nadzwyczajnie mi się spodobał, wiele scen zapadło mi
w pamięć przez to, jak silne emocje we mnie wywoływały.

Jedna ze scen wzbudziła we
mnie szczególne emocje, mowa
o momencie nagrywania przez
matkę wideo-wiadomości dla
swojego syna na jego 18-te
urodziny. Smutna, beznadziejna
okoliczność, która nie jest fikcyjna
czy niemożliwa, mogła się zdarzyć
mi, moim rówieśnikom, każdemu z
nas. Nie wyobrażam sobie reakcji
potomka na materiał, nie

wyobrażam sobie cierpienia, jakie matka musiała przeżywać w takiej
sytuacji. W filmie można było usłyszeć tylko początek wypowiedzi
nieuleczalnie chorej kobiety, która bała się, że nie dożyje pełnoletności
swojego dziecka, ten początek wystarczył, a głucha cisza i zbliżenie na
twarz kamerzysty Patryka pozwoliły perfekcyjnie odczytać tragiczny
klimat zdarzenia.Widać było także wewnętrzną zmianę dotychczas
znieczulonego na tragedię Patryka, która w dalszej części filmu coraz
bardziej progresowała.

Muszę wspomnieć o kolejnej scenie, która podniosła
moją świadomość o przemĳaniu czasu i pokazała, że z
życia trzeba wyciskać 100%, tak jak mawiał „Johnny” –
„żyć na pełnej petardzie”. Moment, o którym mówię,
zdarzył się w samochodzie prowadzonym przez samego
księdza Jana Kaczkowskiego (głównego bohatera filmu).
Ksiądz siedzący za kierownicą powiedział, że zostało mu
pół roku i musi doprowadzić swoje hospicjum pw. Św.
Ojca Pio do jak najlepszego stanu przed odejściem na
drugi świat. Nie zobaczyłem żalu, nie zobaczyłem
zwątpienia, zobaczyłem osobę z misją, która zna swoje
zadanie na świecie. Chciał zrobić wszystko, co mógł tak
samo, jak robił to z chorymi. Podsumowując, był to
przykład do naśladowania.

Musiałbym wypisać kilka długopisów, aby opisać wszystkie
poruszające fragmenty filmu. Patrząc w przyszłość sądzę, że „Johnny”
pomoże mi radzić sobie w trudnych momentach mojego życia, które bez
wątpienia kiedyś nastąpią. Tematy takie, jak śmierć bliskiej osoby czy
walka o własne życie spotkają każdego i naszym obowiązkiem jest umieć
pogodzić się ze stratą, która jest nieodwracalna.

Rafał Górka



„Sztukawskazywania
konstelacji na nocnym
niebie”
„Pewnego dnia, dawno temu, patrzyłam na

siebie, stojąc przed dużym lustrem,
i zobaczyłam, jak mój obraz ciemnieje i traci
ostrość, po czym jak gdyby się cofa, jakbym to
ja znikała ze świata, a nie mój umysł zamykał się
na świat.” Tymi słowami zaczyna swoją książkę
Rebecca Solnit, kobieta, dzięki której znaczenie
feminizmu nabiera całkiem innego wymiaru,
a życie kobiet w świecie mężczyzn ukazuje się
takie, jakie dla wielu z nas rzeczywiście jest -
przepełnione goryczą, strachem i dyskryminacją.
Tak bynajmniej wyglądał świat autorki,
jednocześnie będącej podmiotem całej historii
przedstawionej w książce.

Opisanie własnego życia nie zawsze jest łatwe,
a jeśli już ktoś się tego podejmuje, nie zawsze wychodzi mu tak, by dało
się to czytać. Przerzucając jednak kolejne strony „Wspomnień
z nieistnienia” czytelnik wie, że odsłaniana przed nim historia jest
pokazana tak, jak to było naprawdę – ze wszystkimi upadkami
i wzlotami, z wieloma błędami i wieloma dobrymi decyzjami,
z wszystkim, co składa się na egzystencję człowieka.

Razem z autorką idziemy przez całe jej życie,
od dzieciństwa w przemocowym domu, przez
wczesną dorosłość z wszelkimi
niedogodnościami, jakie mogą spotkać młodą
kobietę, aż po wiek dojrzały, w którym,
pomimo pełnej świadomości tego, jak
momentami brzydki jest świat, pewne nawyki
zostają. Tytułowe nieistnienie ma wiele
znaczeń na każdym z etapów życia. W okresie
dzieciństwa jest to sposób na ucieczkę przed
toksyczną atmosferą domu rodzinnego
stwarzaną przez ojca alkoholika i przemocowca
oraz matkę, która nie była w stanie obronić
swoich dzieci.



Razem z chwilą wejścia w okres nazywany przez wielu „młodą
dorosłością”, kobieta wykorzystywała nieistnienie jako próbę uchronienia
się przed wykluczeniem z małej społeczności. Ona bowiem jako jedyna
“biała” zamieszkała na osiedlu zdominowanym przez osoby czarnoskóre,
co już samo w sobie było trudne, nie chcąc przy tym wyróżniać się
z tłumu - by tego dokonać wybrała właśnie nieistnienie, które wspomina
tak: „Choć miałam tam spędzić tyle lat, przez cały czas czułam, że w
każdym momencie mogę zostać przepędzona i że powinnam jak
najmniej rzucać się w oczy, co wzmocniło wyrobioną w dzieciństwie
skłonność do ukrywania się, zwyczaju, by nie było mnie widać ani
słychać”.

Zdanie to świetnie podsumowuje te dwa etapy życia, natomiast czas po
nim wiąże się ze zwykłym zmęczeniem. Pomimo wszystkich swoich
osiągnięć jakich Rebecca dokonała będąc już dojrzałą kobietą, to i tak
nieistnienie było w jej życiu bardzo wyraźne – zwłaszcza w momentach,
w których, można powiedzieć, jej skromność tak bardzo ją wymazywała
z wszystkich dokonań, że równie dobrze mogłoby jej tam nie być. I w
tym wszystkim chodzi o to, jak wiele osób (zwłaszcza kobiet, ale i nie
tylko), może się utożsamić z Rebeccą Solnit. Nawet jeśli nie przeżyliśmy
chociaż ułamka z tego, co ona, nadal możemy czuć, że jest w niej jakaś
cząstka nas.

Może nie mieliśmy takich problemów domowych, jak ona, może nie
byliśmy wykluczani ze świata literackiego tylko dlatego, że jesteśmy
kobietą, może nigdy nie zostaliśmy niemalże obdarci z własnej godności,
może nie byliśmy źle traktowani przez mężczyzn, którzy uznawali się za
wysoko postawionych, może nie. Mimo tego wszyscy jesteśmy ludźmi
z krwi i kości i wszyscy popełniamy błędy, jesteśmy ranieni i ranimy –
nadal jesteśmy jednością. I wydaje mi się, że właśnie do takich
wniosków najlepiej jest dochodzić po skończonej lekturze jakiejkolwiek
książki, wtedy też satysfakcja jest największa, a to osobiście uwielbiam
najbardziej. Sięgając po tę książkę trzeba być świadomym kilku rzeczy:
tego, jak trudne tematy są w niej poruszane, tego, jaki ciężar może na
nas ona zrzucić oraz tego, iż nie jest to fikcja literacka.

W zależności od poziomu świadomości tych trzech rzeczy, książka ta
może zostać zarówno naszym ulubieńcem, jak i najgorszym wrogiem.
Rebecca Solnit opisuje swoje życie takim, jakie było, a nie takim, jakie
chciałaby, aby było, przez co cała treść jest znacznie bardziej
przygniatająca, niż mogłoby się zdawać. Mamy tutaj tematy takie, jak
przemoc fizyczna, molestowanie, rasizm czy mizoginia, które nie są na
siłę zmiękczane tak, jak to mają w zwyczaju robić media, a co za tym
idzie, mogą być znacznie cięższe do przyjęcia, zwłaszcza dla osób, które
dotknęło coś podobnego. No i oczywiście pamiętajmy, że nic,
co znajdziemy na stronach tej książki, nie jest wymysłem autorki,
a prawdziwymi zdarzeniami.



Jeśli jednak żadna z tych rzeczy nie jest w stanie was powstrzymać od
sięgnięcia po lekturę, to myślę, że „Wspomnienia z nieistnienia” jest
bardzo dobrym wyborem. Niesie ona za sobą całą masę przesłania
w najróżniejszych aspektach naszego życia, dzięki czemu każdy znajdzie
coś, co szczególnie trafi do jego serca. Rebecca
Solnit napisała niebywale ważną i wyśmienitą literacko książkę, do

której przeczytania będę namawiać każdego – może dzięki temu
będziemy mogli osiągnąć znacznie więcej jako społeczeństwo i na powrót
staniemy się tak silną jednością, jaką zawsze powinniśmy być.

Amelia Żółtowska 4C

projekt Pakiet Edukacji Ekonomicznej w Multikinie
w Sopocie. Uczniowie klas: 1A, 1C, 1D i 2B obejrzeli
kilkunastominutowy film na temat
przedsiębiorczości, a następnie „McImperium” - film
o powstaniu potęgi MC Donald's. McImperium to
amerykański film fabularny z 2016 roku w reżyserii
Johna Lee Hancocka, wyprodukowany przez
wytwórnię The Weinstein Company. Oparta na
faktach historia Raya Kroca i sieci McDonald’s i jak
fastfood’owe imperium powstało

on-linowy Event Power 2 Work
zorganizowany przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Gdańsku

spotkanie z wykładowcą
z Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej,
p. profesorem Krzysztofem Ziębą
nt. ”Porozmawiajmy o ekonomii”

Światowy tydzień
przedsiębiorczości



Konferencja Naukowa ScienceCom
2022 w Centrum Nauki Experyment

wykład na Politechnice
Gdańskiej nt. crowdfundingu

wykłady w WSAiB Gdynia pt. „O
przestępczości nieletnich” oraz „Od-
cisk palca - dowód w przestępstwie
czy współczesny klucz do urządzeń”

Kliknĳ tutaj^

W dniach 14-18 listopada uczniowie
uczestniczyli w wielu wydarzeniach,
między innymi były to:
warsztaty przygotowane przez
Fundacje Gospodarczą w Gdyńskim
Inkubatorze Przedsiębiorczości pt.
„Podstawy przedsiębiorczości w
praktyce”

https://www.facebook.com/fundacjagospodarcza
https://www.facebook.com/GEW.Poland/


Wydarzyło się...
Obchody Światowego Dnia Sybiraka

17 września delegacja naszej szkoły
w osobach uczennic: Julii z kl. 2A
i Pauliny z kl. 3C wraz z opiekunem
wzięła udział w uroczystych obchodach
Światowego Dnia Sybiraka. Złożyła
w imieniu szkoły wiązankę biało-
czerwonych kwiatów i zapaliła znicze pod
pomnikiem „W hołdzie zesłańcom Sybiru”
przy ul. Armii Krajowej.

Byliśmy w kinie

26 września całą szkołą uczestniczyliśmy
w niezwykłej lekcji wychowawczej - obejrzeliśmy
film pt. „Johnny” o ks. Janie Kaczkowskim.
To poruszająca, oparta na prawdziwej historii
opowieść o sile przyjaźni, miłości i wiary drugiego
człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą
szansę.
Przemyślenia pofilmowe jednego z uczniów w naszej
gazetce pare stron wcześniej!

Projekt Erasmus+ w Bułgarii

W dniach 26-30 września uczniowie i nauczyciele naszej szkoły
uczestniczyli w Bułgarii w spotkaniu partnerskim projektu Erasmus+
"Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej ścieżce kariery ".
Prezentowali temat turystyki skrojonej na miarę (Tailored tourism),
współorganizowali piknik z degustacją potraw z krajów partnerskich,
prace projektowe w międzynarodowych grupach, zwiedzali słynne
miejsca w Bułgarii.



Dzień Języków Obcych

Dnia 7 października 2022 odbył się
w naszej szkole Dzień Języków Obcych.
Delegacje klas I, II, III i IV rozwiązywały
quiz, prezentowały wybrane kraje
i pokazywały swe zdolności muzyczne
podczas wspólnego śpiewania piosenek
w językach, których uczymy się
w szkole.

Zwycięzcy quizu - kl. II C
najlepsza prezentacja kraju - kl. IV B

Klub Młodego Księgowego wznawia
działalność!

11 października zainaugurował działalność w
tym roku szkolnym Klub Młodego
Księgowego

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej upłynął w naszej szkole
pod patronatem romantyzmu polskiego; uczniowie
klas 2c i 4c przedstawili wiązankę wierszy Adama
Mickiewicza w śpiewanej i recytowanej interpretacji
oraz scenkę z „Kordiana” J. Słowackiego -
brawurowe wykonanie nieśmiertelnych dzieł
wzbudziło aplauz całej zgromadzonej widowni.
Całości dopełnił zagrany na klarnecie polonez W.
Kilara z filmu pt. "Pan Tadeusz" oraz życzenia
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

83 rocznica wysiedleń gdynian

14 października w głównych uroczy-
stościach pod pomnikiem Gdynian
Wypędzonych naszą szkołę uroczyście
reprezentował poczet sztandarowy
w osobach: Daria K. z kl. 2B, Mellanie
S. z kl. 2C oraz Kacper N. z kl. 4C
pod opieką p. I. Jakubowskiej-Konkel.



Wybory Samorządu Szkolnego

17 październikaw auli szkolnej odbyła się Plenarna Sesja Samorządu.
Przewodniczący wspomagany przez opiekuna SU p. E. Starostkę zdał
relację z pracy tej najważniejszej, bo zrzeszającej wszystkich uczniów
organizacji.
W tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącego na bieżący rok szkolny
i został nim ponownie Hubert Łobaczewski z klasy IV A Gratulujemy
i życzymy sukcesów i fantastycznych pomysłów!

Obchody Patrona Roku 2022 – Wandy Rutkiewicz

19 października z okazji obchodów Patrona Roku 2022 – znanej
himalaistki Wandy Rutkiewicz gościliśmy Prezesa Klub Wysokogórski
Trójmiasto p.Józefa Soszyńskiego, który opowiedział o przełamywaniu
własnych ograniczeń podczas wspinaczek na ścianach różnych
szczytów.
Prezes wręczył też nagrody w Szkolnym Konkursie "Mój Everest"

W kategorii praca plastyczna:
Martyna Klebba z kl. 4b

W kategorii praca graficzna:
Michał Witkowski z kl. 4f

Organizatorem spotkania była
p. Olga Jakusz, a konkursu
p. O. Jakusz oraz p. K. Patoleta.

Ekonomik z wizytą u Seniorów

10 listopada dyrekcja naszej szkoły oraz redaktorzy Radia Ekonomik
wraz z opiekunem p. J. Kujawską udali się na tradycyjne już spotkanie z
Seniorami z Klubu Seniora „Orłowo”.Wspólnie wysłuchali audycji „Szli
kruszyć moc”i zaśpiewali piosenki patriotyczne.

Grywalizacja na lekcjach języka
polskiego

Planszówka na temat ,,Dziadów"
Adama Mickiewicza. Można? Można!
Klasa 3B bawiła się świetnie
na zajęciach u p. E. Starostki.



Narodowy Dzień Niepodległości

11 listopada uczestniczyliśmy w Paradzie
w liczbie ponad 100 osób, z udziałem Pani
Dyrektor, Pani Wicedyrektor, nauczycieli
i uczniów radośnie świętując Narodowy
Dzień Niepodległości.

Byliśmy w teatrze

W środę 16 listopada w Sali Koncertowej Portu
Gdynia klasy 1 i 2 obejrzały spektakl Narodowego
Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza pt.
„Samotni w tłumie” poruszający ważne i aktualne
problemy współczesności oraz mówiący
o pułapkach cywilizacji XXI wieku, zaś 17 listopada
klasy 3 i 4 adaptację powieści W. Gombrowicza pod
tytułem „Ferdydurke”.

Wykład w Muzeum Emigracji

W piątek 18 listopada klasa 4C pod
opieką nauczycielki historii p. Moniki
Smolińskiej, w ramach projektu
Pomorskie spotkania z historią
uczestniczyła w wykładzie w Muzeum
Emigracji w Gdyni nt. "Historia polskiej
emigracji. Emigracja przez port
w Gdyni i emigracja solidarnościowa".

Sztafeta pamięci ZSA-E

W listopadzie uczniowie klas 1, 2 i 3 wraz
z wychowawcami odwiedzili groby
zmarłych pracowników naszej szkoły.
Uczcili Ich pamięć chwilą zadumy
i zapaleniem znicza realizując szkolny
projekt Sztafeta pamięci ZSA-E.



Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
społecznych

W dniu 22.11.2022 roku odbyła się kolejny raz Olimpiada Warto
wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych, w której uczestniczyło
61 uczniów z klas: 2B, 2D, 3A, 3B, 4A, 4D, 1A. Został wyłoniony 3-
osobowy zespół, który będzie reprezentować szkołę w II etapie
konkursu w składzie:

Klaudia Moszczyńska z kl. 3B
Katarzyna Mrzygłocka z kl. 3B
Aniela Szczepkowska z kl. 4D

Opiekunem konkursu jest p. Maria
Małkowska.

ZzzzKliknĳ!->

Wojewódzki konkurs „Zbrodnia Piaśnicka - młodzi pamiętają”

25 listopada w naszej szkole odbył się finał IV wojewódzkiego
konkursu „Zbrodnia Piaśnicka - młodzi pamiętają”. Na konkurs
wpłynęły 92 prace z województwa pomorskiego - plakaty, grafiki oraz
wiersze.
Nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca:
Marcel Rzepiak - 2 miejsce
Marta Bazaczek - wyróżnienie
Agata Przytuła - wyróżnienie
Nikola Kulas - wyróżnienie
Dominika Konkol - wyróżnienie

Organizatorem i opiekunem konkursu jest nauczycielka historii
i bibliotekarka p. Jolanta Wdowiak.

https://www.facebook.com/olimpiadaoubezpieczeniachspolecznych


Wykład w WSAiB

2 grudnia klasa 1A kształcąca się
w zawodzie Technik Ekonomista
uczestniczyła w wykładzie dr Jarosława
Wróblewskiego pt. Historia pieniądza
a paradoksy w ekonomii, który w ramach
Akademii Licealisty zorganizowała Wyższa
Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Zbiórka na Hospicjum pw. św. Ojca Pio w Pucku

7 grudnia zbieraliśmy środki dla Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio,
którego założycielem był ksiądz Jan Kaczkowski. Kiermasz słodkości,
ozdób i kartek świątecznych, a także naturalnych świec oraz mydeł
wykonanych przez uczniów naszej szkoły w ramach świątecznej
imprezy "Boże Narodzenie w Polsce i w wybranych krajach Europy"
wygenerował dochód 411 zł. Dziękujemy!

Mikołajki

Tegoroczne Mikołajki świętowaliśmy na wesoło poprzez rywalizację w
karaoke.

https://www.facebook.com/puckie.hospicjum/fundraisers


Wycieczki - coś co kocha każdy
2c na Mazurach

Klasa 2C wraz z wychowawcą i opiekunem w dniach 5-7 września
przedłużała wakacje w ośrodku Kulka na Mazurach - kajaki, quady,
park linowy, ścianka wspinaczkowa, kino 3D i ognisko – mnóstwo
przygód!

Integracja klas pierwszych

W dniach 12-13 września wszystkie klasy pierwsze wraz
z wychowawcami i opiekunami integrowały się na Kaszubach,
by stworzyć zgrany, wspierający się zespół na długie szkolne lata

Klasy czwarte na południu

W dniach 12-16 września klasy: 4A i 4C wraz
z wychowawcami i opiekunami przebywały na
wycieczce na południu Polski.
Odwiedzili Kraków i Zakopane, weszli na
Rusinową Polanę, Gęsią Szyję, a potem
odpoczywali w Schronisko PTTK Murowaniec
Na zakończenie spędzili cały dzień na super
zabawie w EnergyLandia.



Klasa 1c na Helu

25 października klasa 1C wraz z opiekunami: wychowawczynią p. Moniką
Tesmer i nauczycielką geografii p. E. Manią uczestniczyła w fokarium
Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG zajęciach w ramach
projektu edukacyjnego „Bałtyckie ssaki”.
Uczniowie spędzili czas na:

- obserwowaniu treningu, karmieniu i badaniu lekarskim fok
- uczestniczeniu w prelekcji dotyczącej diety ssaków morskich,
wpływu antropopresji na ssaki morskie Bałtyku

- wyławianiu z wód zatoki za pomocą alternatywnych narzędzi
połowowych różnych żywych organizmów

- robieniu doświadczeń w laboratorium UG

Klasa 2c w Gdańsku

28 października Klasa 2c pod opieką wychowawczyni p. O. Jakusz oraz
p. M. Smolińskiej miała wielką okazję obejrzeć starodruki i rękopisy
z kolekcji Biblioteki PAN w Gdańsku. Kolejną atrakcją był koncert
organowy w Katedrze Oliwskiej i… jesienny park w stylu francuskim.



Delegacja Ekonomika w Piaśnicy

2 listopada uczniowie Ekonomika tradycyjnie zapalili znicze na grobach
w Piaśnicy. Coroczny wyjazd organizują nauczycielki historii:
p. J. Wdowiak oraz p. M. Smolińska.

Klasa 4a w Teatrze Szekspirowskim

W dniu 9 listopada uczniowie klasy 4A pod opieką wychowawcy - Pani
Profesor Anny Kulińskiej odwiedzili Teatr Szekspirowski w Gdańsku


