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     Ruszamy na wakacje !!! 

     Swego nie znacie … 

    Wakacyjny kącik mola 

 książkowego 

      

      

 

22 czerwca - koniec roku szkolnego 

23 czerwca - 31 sierpnia – wakacje 

3 września - rozpoczęcie roku szkolnego 

2018/19 

 

Witajcie! 

Na finiszu roku szkolnego wszyscy marzą o wakacjach i trudno nam myśleć o powrocie do szkoły. 

Dobra wiadomość jest taka, że czekają nas wyjątkowo długie wakacje. Z pewnością przyniosą Wam 

wiele przepięknych chwil i dostarczą niezapomnianych przeżyć. Może nawet niektórzy zatęsknią  

za najlepszą ze szkół  i z radością wrócą 3 września do nowej rzeczywistości ZSAE roku szkolnego 

2018/2019. Zaawansowanie prac remontowych w budynku pozwala przypuszczać, że będzie tu przez 

wakacje dużo się działo, a efekty tych działań mogą Was zachwycić. Tego wszystkim uczniom naszej 

szkoły życzy Redakcja Ekonomaniaka. Na pożegnanie przygotowaliśmy dla Was kilka wakacyjnych 

propozycji. Do zobaczenia we wrześniu! 

REDAKCJA: 

Gabrysia Młynarska – 1a 

Natalia Korytkowska 1a 

Kamila Senwicka – 2b 

Karolina Cegłowska – 2b 
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Zbliżający się wielkimi krokami koniec kolejnego 

roku szkolnego prowokuje do podsumowań, 

refleksji. Co zmienił w naszym życiu? Niektórzy 

dojrzeli, inni popełnili po raz kolejny te same błędy, 

które znów niczego ich nie nauczyły. Czy przed 

szkodą, czy po szkodzie … Jakoś tak mądrość 

ludowa wciąż przed głupotą nas przestrzega. 

Szkoła ekonomiczna zobowiązuje, zatem w obliczu 

kończącego się roku szkolnego należy dokonać 

bilansu i wskazać kierunek rozwoju. Może warto 

posłuchać, coś przemyśleć, zanim ruszymy  

na wakacje, zanim wyda nam się, że mamy 

całkowitą wolność i nieograniczone możliwości.  

U progu tego upragnionego czasu wakacyjnej 

swobody…. Rzecz jasna każdy niejako powinien 

dokonać tego indywidualnie, dla własnego rozwoju 

osobistego. 

Nasza redakcja zdecydowała się sprawę wybadać, 

ruszyliśmy z sondą: 

Red.: Witam, czy w związku z końcem roku masz 

jakieś przemyślenia, refleksje, coś sobie obiecałeś? 

-  Koniec roku, czas otuchy 

 Dzisiaj nie mam żadnej skruchy… 

 Podsumowań, wspomnień wiele …. 

Red.: Koniec roku - tego nie zapomnę… 

- Nie zapomnę wycieczki do Warszawy. Sejm, 

zdjęcie z posłem. Coś niesamowitego! Dostrzegłem 

w sobie ogromny potencjał. Nigdy nie będę myślał 

o sobie negatywnie. 

 - Na pewno nie zapomnę wszystkich miłych chwil 

spędzonych z najbliższymi osobami z klasy oraz 

wszystkich ciekawych wycieczek. Na przyszły rok 

szkolny będę pamiętał, żeby nie odkładać 

wszystkiego na ostatnią chwilę 

- Nigdy nie zapomnę lekcji WOS-u. Nigdy  

nie popełnię błędu, którym jest opuszczanie 

lekcji 

Red:. Zatem - lepsza wersja mnie… 

- Jestem najlepszą wersją samej siebie! 

- Nie ma lepszej wersji mnie, bo jestem wyjątkowa! 

- Lepszą wersją siebie jestem zawsze po treningu. 

Jestem wtedy dumna, że udało mi się  

go zrealizować mimo wszystkich przeszkód; 

czasem się źle czuję, nie chce mi się po prostu, 

gorszy dzień. Nie należy się poddawać, ja zawsze 

walczę do końca. Po treningu zawsze czuję się 

lepiej. Warto również pamiętać o odpowiednim 

jedzeniu: „W zdrowym ciele, zdrowy duch” 

Red.: Umocnieni szkolnymi sukcesami (jakie by one 

nie były…) ruszymy w Polskę, Europę czy nawet 

świat. Wytyczymy nowe szlaki naszych wędrówek, 

poznamy nowych ludzi. Jakie są te „magiczne 

miejsca”, do których się udacie? 

- W te wakacje polecę na Rodos do Grecji, nigdy 

tam nie byłam, a podobno jest tam pięknie. Można 

zwiedzić dużo ciekawych miejsc oraz opalać się  

na pięknej plaży. Na wyjeździe na pewno nie może 

zabraknąć sportu – dbanie o kondycję i zdrowie  

są zawsze ważne. 

- Chcę wyjechać gdzieś daleko w nowe miejsce, 

gdzieś na świecie… 

- Orlik – miejsce magiczne, spotykam się  

ze znajomymi, których nie widzę cały rok 

 - Gdzieś daleko, gdzie jest bardzo ciepło  

z najdroższymi dla mnie osobami. W miejsce,  

gdzie na drzewach rośnie czekolada … 

- Wielka Brytania – Londyn/Anglia/Walia 

- Chorwacja 

- Grecja - Ateny 

Red.: Czas wakacji u ich progu wydaje się nie mieć 

końca. Może jednak warto zastanowić się choć 

przez chwilę, co zrobić z taką ilością wolnego czasu. 

Kiedy już zaplanujemy nasze wyjazdy,  

kiedy zdecydujemy jak i gdzie na te wyjazdy 

zarobimy, pozostanie ta część tego wakacyjne 

tortu, na której spędzenie trzeba też mieć jakiś 

pomysł. Niekoniecznie musi być bardzo oryginalny, 

ważne jednak, byśmy się naprawdę zrelaksowali. 

Jak najlepiej wypocząć w wolnym czasie? 

 - W wolnym czasie oglądam seriale, czytam książki, 

słucham muzyki albo idę na spacer z moimi psami. 



  EKONOMANIAK, 06/2018 
 

Czasem dzwonię do przyjaciół, czy maje wolna 

chwilę, żeby się spotkać – wtedy wychodzimy 

wszyscy razem. 

- Mój pomysł na wolny czas to najczęściej: jazda  

na rowerze, spędzanie czasu ze znajomymi, 

bieganie, gra w badmintona Leżenie na łóżku  

i słuchanie muzyki lub czytanie książek… 

- Spotkanie się ze znajomymi. 

- Wyjście na jakąś imprezę ze znajomymi! 

No, cóż, z całą pewnością już za chwil parę rozejdą 

się ścieżki wszystkich nas – wierzymy, że każdy 

znajdzie swoją drogę i swoje magiczne miejsce.  

Red.: Dziękujemy za wywiad. 

Redakcja EKONOMANIAKA życzy wszystkim 

cudownych wakacji 

 

Wybierając kierunek wakacyjnych 

wypraw, może warto przychylnym okiem spojrzeć 

na Kaszuby – najbliższy nam region oferujący liczne 

atrakcje turystyczne dla każdego. Oto kilka 

prawdziwych hitów: 

1. Słowiński Park Narodowy. 

2. Skansen we Wdzydzach Kiszewskich 

3. Chojnice – malowniczy rynek. 

4. Droga Kaszubska – z Garcza pod Wieżycę 

5. Park Narodowy „Bory Tucholskie”. 

6. Hel – Fokarium, Muzeum Obrony 

Wybrzeża. 

7. Wieżyca – piesze szlaki, wieża widokowa 

8. Bytów – zamek, Muzeum Zachodnio-

kaszubskie. 

9. Kartuzy – kolegiata z dachem w kształcie 

trumny. 

10. Kościerzyna - Muzeum Ziemi Kościerskiej, 

Muzeum Akordeonu, Muzeum Kolei. 

Więcej informacji znajdziecie w Magazynie 

Kaszuby. (http://magazynkaszuby.pl) 

 

 

 

  

Dean Koontz  

,,W mroku nocy''  

Książka ta opowiada niezwykłą historię bohatera 
Christophera Snowa, który choruje na niezwykle 
rzadką przypadłość, która kompletnie zmieniła  
jego życie. Snow nie może narażać się  
na jakikolwiek kontakt z promieniami słonecznymi, 
gdyż występują u niego momentalnie poważne 
poparzenia. Taki tryb życia nauczył go wspaniale 
radzić sobie w ciemności, a jego zegar biologiczny 
jest odwrócony. Krótko mówiąc, śpi w dzień,  
a funkcjonuje w nocy.  
W jego rodzinnym miasteczku Moonlight Bay 
znikają dzieci, a ludzie i zwierzęta zaczynają się 
dziwnie zachowywać i przejawiać skłonności 
samobójcze. Policja robi wszystko, aby nie na-
głaśniać sprawy...  
Podczas jednej z nocnych wędrówek, prowadzony 
przez swojego niezmiernie inteligentnego psa 
Orsona, trafia do opuszczonego fortu, w którym 
niegdyś prowadzono eksperymenty genetyczne. 
Christopher uważa, że nadal są tam prowadzone 
badania, a zaginione dzieci są tam prze-
trzymywane...  
Nie może ufać policji, więc zamierza wziąć sprawy 
we własne ręce...  
Podczas tej intrygującej lektury można śmiać się  
z ciętych ripost bohaterów, rozmyślać godzinami 
nad sensem swojego życia oraz płakać podczas 
dramatycznych momentów. Nie jest to książka  
dla każdego, lecz jeśli lubujesz się w książkach,  
o których myślisz jeszcze przez długi czas, to jest 
coś dla Ciebie.  
Serdecznie polecam przeczytanie ,,W mroku nocy'', 

ponieważ ,,tej książki się nie czyta, lecz przeżywa 

wraz z bohaterami''. 

    

   Kamila Senwicka kl. 2b 

http://magazynkaszuby.pl/

