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Projekt Activities - Youth Seminar   

W ramach projektu Activities - Youth Semi-

nar uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Chojnie i jednocześnie członkowie Klu-

bu Europejskiego Douzelage, organizowali de-

batę, która odbyła się 1.03.2016 r. na temat poli-

tyki młodzieży i tego jaką rolę młodzi ludzie 

w  niej mają. W debacie wzięli udział ucznio-

wie, nauczyciele oraz kilku innych zaproszo-

nych gości. Uczestnicy zostali podzieleni na 

grupy wiekowe, w których dyskutowali nad za-

danymi przez moderatora pytaniami. Uczniowie 

pr zygo towując y 

debatę mieli za za-

dan ie  zap isać 

wnioski, które wy-

niknęły z dyskusji 

oraz przygotować prezentację podsumowującą, 

która zostanie przedstawiona podczas zjazdu na 

Malcie.  
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Nasi uczniowie na Regionalnym Festiwalu Naukowym  E(x)plory  

w Szczecinie 

04.03.2016 roku ucznio-

wie klasy I bd LO i II abd 

LO brali udział w Regio-

nalnym Festiwalu Nauko-

wym E(x)plory w Szcze-

cinie. Na festiwalu mieli 

okazję obejrzeć projekty 

naukowe uczestników 

Regionalnego Etapu Kon-

k u r s u  N a u k o w e g o           

E(x)plory, a także stoiska 

popularyzujące naukę 

m.in. Koło Naukowe Fi-

zjologii Zwierząt, Smart_Lab, Wydział Informa-

tyki ZUT i inne. Młodzież uczestniczyła rów-

nież w  wykładach: Czym pogoda może nas za-

skoczyć? – groźne zjawiska atmosferyczne, Eg-

zoplanety – w poszukiwaniu drugiej Ziemi, 

Groźna Ziemia – ekstremalne zjawiska natural-

ne oraz warsztatach Alchemia drewna. Zajęcia 

prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uni-

wersytetu Technologicznego oraz pracownicy 

Nadleśnictwa Gryfino.  

Organizator wyjazdu 

mgr Edyta Daszkiewicz 
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IX  Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie     

             IX edycja  Powiatowego Konkursu Wie-

dzy o Europie odbyła się 25 lutego 2016 roku,  

organizatorem jest nasza szkoła, a koordynato-

rem nauczyciele: Danuta Perz i Gabriela Lasow-

ska.  Honorowy Patronat nad  konkursem objął 

już  po raz czwarty prof. Bogusław Liberadzki, 

poseł do Parlamentu Europejskiego, który ufun-

dował główną nagrodę w postaci studyjnego 

wyjazdu do Parlamentu Europejskiego w  Bruk-

seli. W konkursie brali  udział  uczniowie gim-

nazjum i  klas pierwszych szkół ponadgimna-

zjalnych naszego  powiatu. Były to  trzyosobo-

we drużyny z gimnazjów z Cedyni, Chojny  

i Widuchowej oraz ZSP Nr 2 w Gryfinie i  ZSP 

w Chojnie. Konkurs składał się z trzech części. 

W pierwszej uczestnicy rozwiązywali  test,    

w drugiej  drużyna odpowiadała na pięć losowo 

wybranych pytań, dotyczących wiedzy m.in. 

geograficznej, symboli narodowych, organizacji 

międzynarodowych itp. W trzecim etapie 

uczestnicy przedstawiali przygotowane prezen-

tacje multimedialne charakteryzujące wybrane 

przez siebie państwo. Celem konkursu jest pro-

pagowanie wiedzy o Europie. 

I miejsce uzyskały uczennice z naszej szkoły: 

Kornelia Gil, Justyna Leszczyńska i Ida 

Rumbuć (opiekun p. Danuta Perz), które 

w  czerwcu pojadą do Brukseli. 

II miejsce zajęła drużyna z ZSP Nr 2 w Gry-

finie: Karolina Jasińska, Natalia Kowalska 

i  Zuzana Zdybel   (opiekun p. Julian Dalido-

wicz). 

III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum 

w  Chojnie: Karol Janulewicz, Karol Miler 

i  Damian Ryś (opiekun p.Urszula Rados). 

Red.  
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Dzień Kobiet w ZSP w Chojnie 

 Dzień 8 marca to wyjątkowy dzień dla 

każdej kobiety, która chce czuć się w tym dniu 

wyjątkowo, a każdy mężczyzna powinien w tym 

dniu podziękować im za każdy dzień, w którym 

to kobiety opiekują się swoimi mężczyznami 

oraz za to, że po prostu są.  

Po raz pierwszy Dzień Kobiet świętowano 

w  Stanach Zjednoczonych w 1909 roku. Na-

stępnie zwyczaj ten przywędrował do Europy, 

najpierw do Austrii i Danii, potem do Niemiec 

i  Szwajcarii. Datę 8 marca przyjęto w 1922 ro-

ku na pamiątkę fali marcowych kobiecych straj-

ków w Sankt Petersburgu w 1917 roku. W na-

szym kraju święto kobiet zostało zauważone do-

piero po II wojnie światowej. W zakładach pra-

cy składano kobietom życzenia i obdarowywano 

prezentami w postaci  rajstop, mydełka albo ka-

wy. Obowiązkowo wręczano tulipana lub goź-

dzika. Centralne obchody Dnia Kobiet zniknęły 

w roku 1993.  

Na ten dzień w naszej szkole została przygoto-

wana przepiękna gazetka szkolna przez uczniów 

z klasy 2 TBI, której wychowawcą jest pan 

Krzysztof Janik. Ponadto wejścia do szkoły zo-

stały przyozdobione dużymi kwiatami wykona-

nymi przez chłopców z  Samorządu Uczniow-

skiego. W naszej szkole Święto Pań każdego 

roku obchodzi się uroczyście. Z tej okazji chłop-

cy z  Samorządu Uczniowskiego, odświętnie 

ubrani, z kwiatami w dłoni,  złożyli najserdecz-

niejsze życzenia Pani Dyrektor Adrianie Sala-

mończyk, wicedyrektorom: pani Agnieszce By-

lewskiej i Małgorzacie Limanówce, kadrze kie-

rowniczej, paniom nauczycielkom oraz pracow-

nicom administracji i obsługi. Panie oprócz ży-

czeń obdarowane zostały czerwonym goździ-

kiem i ciasteczkiem.  

Natomiast dziewczęta z wszystkich klas naszej 

szkoły zostały obdarowane przez chłopców 

z  Samorządu Uczniowskiego słodką niespo-

dzianką w postaci ciacha. 

Ten miły gest ze strony panów wywołał wiele 

radości i uśmiechów na twarzach wszystkich 

kobiet. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo 

pozostanie w pamięci naszych pań.  

Konrad Wiszniowski, kl.3 TB 

Zdjęcia : Dawid Szeremeta, kl. 3 TI 
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IX Powiatowy Konkurs Mitologiczny 

 9 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Chojnie odbył się IX Powiato-

wy Konkurs Mitologiczny. Konkurs skierowany 

był jak co roku do uczniów gimnazjów oraz klas 

pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

gryfińskiego. 

 W tym roku w konkursie wzięły udział cztery 

szkoły: Gimnazjum im. Noblistów Polskich 

w  Mieszkowicach, Gimnazjum nr 1 w Gryfinie, 

Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

Drużyny w pierwszej części konkursu układały 

drzewo genealogiczne starożytnych bogów. 

W  drugiej rundzie zmierzyły się z zadaniem 

„postać zagadka”. Następnie odpowiadały na 

5  losowo wybranych pytań o różnym stopniu 

trudności, w określonym czasie. W czwartej 

rundzie (kalambury) młodzież sprawdzała swoje 

umiejętności przedstawiania na rysunku i odga-

dywania mitologicznych haseł. Piąta runda -  

w tym roku   

w zmienionej 

formie - polega-

ła  na przedsta-

wieniu dowolnej 

postaci mitolo-

gicznej przez 

reprezentacje szkół. W tej części jurorzy ocenia-

li prezentację postaci (strój, rekwizyty, pomy-

słowość, zachowanie zgodności z wizerunkiem 

mitologicznym oraz samo wystąpienie m.in. 

płynność i  oryginalność wypowiedzi).  

Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce: Gimnazjum im. Noblistów Polskich 

w Mieszkowicach: Magdalena Pastuła, Mag-

dalena Sztadilów, Kinga Kościelna (opiekun: 

Renata Walawender); 

II miejsce: Gimnazjum im. Janusza Korcza-

ka w Chojnie: Julia Laskowska, Ewa Jabłoń-

ska, Kamila Błoch (opiekun: Katarzyna Wie-

der); 

III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Chojnie w składzie: Kornelia Gil, Ida 

Rumbuć, Wiktor Hadała (opiekun: Krzysztof 

Pośniak i Edyta Krupa-Nadolny); 

IV miejsce: Gimnazjum nr 1 w Gryfinie: Da-

nuta Rzechółka, Aleksandra Domagała, Alek-

sandra Pasik (opiekun: Anna Romanowska). 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czu-

wała komisja, w której pracowali:  

Eugenia Hajduk – emerytowany nauczyciel ję-

zyka polskiego, wieloletni pracownik 

 i wicedyrektor  ZSP Nr 2 w Chojnie; 

Teresa Błońska – Kierownik Miejskiej Bibliote-

ki Publicznej w Chojnie; 

dr hab. prof. US Radosław Skrycki - zastępca 

dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Mię-

dzynarodowych  US. 

Koordynatorami konkursu są nauczyciele:  

Krzysztof Pośniak i Gabriela Lasowska. 

Dziękujemy tegorocznym uczestnikom konkur-

su i zapraszamy na dziesiątą edycję  

w przyszłym roku. 

Red. 
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Krew na wagę złota 

Dnia 10 marca   

2016 r. przy Zespo-

le Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Choj-

nie po raz kolejny 

pojawił się mobilny punkt poboru krwi ze 

Szczecina, zaproszony przez szkolnego pedago-

ga, Pana Aleksandra Lizaka. Uczniowie chętni 

oddać swoją krew, która w Polsce jest bardzo 

potrzebna, mogli to zrobić. Każdorazowo akcja 

ta cieszy się wielkim zainteresowaniem ze stro-

ny uczniów i nauczycieli. I tym razem nie było 

wyjątku. Łącznie krew oddało 55 osób, 7 nau-

czycieli oraz jeden z mieszkańców Chojny. 

Chętnych było o wiele więcej, jednak ambulans 

nie był przygotowany na tak dużą ilość osób. 

W  sumie zebrano ok. 28 litrów krwi. Jest to 

ilość, która wystarczy na podtrzymaniu pacjenta 

przy życiu podczas przeprowadzania trzech po-

ważnych operacji, takich jak np. operacja na 

otwartym sercu. Podczas przeprowadzania akcji 

młodzież zebrała 140 czekolad, które przekaże-

my do placówki opiekuńczo - wychowawczej 

w  Chojnie oraz Trzcińsku- Zdroju.  Równocze-

śnie z pobieraniem krwi, w szkolnej sali matu-

rzystów, Młodzieżowa Grupa WOPR przy ZSP  

w Chojnie, prowadziła pokazy pierwszej pomo-

cy dla wszystkich chętnych. Uczniowie mogli 

spróbować swoich sił i sprawdzić jaka jest ich 

wiedza i umiejętności na temat podstawowych 

zasad udzielania pierwszej pomocy. Cała akcja 

została przeprowadzona w ramach Szkolnych 

Dni Promocji Zdrowego Stylu Życia, które są co 

roku organizowane w naszej szkole. 

Michalina Czubak 2 b 

Humor z zeszytów szkolnych 

Na lekcji plastyki pani każe przedstawić wio-

snę... 

Podchodzi pani do Jasia i mówi:  

- Czemu nic nie narysowałeś.  

- Ale ja naprawdę narysowałem.  

- Ale co?  

- Osła i łąkę.  

- A gdzie jest ta łąka?  

- Osioł zjadł. 

- A gdzie jest osioł?  

- A najadł się i poszedł. 
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Rekolekcje 

Nadchodzi wiosna! 

Dzień 1. 

W dniu rozpoczęcia rekolekcji szkolnych pozna-

liśmy księdza z Zakonu Franciszkanów. Pierw-

sze wrażenie, które na mnie wywarł było bardzo 

pozytywne. Jako, że jestem osobą uczęszczającą 

do kościoła, zgadzałam się z wypowiedziami 

księdza. W pierwszym dniu „rozmawialiśmy” 

o świadkach Jehowy. Wszystkim znana religia 

nabrała zupełnie nowego znaczenia. Nigdy nie 

interesował mnie ten typ wyznawania wiary, 

więc nie zagłębiałam się w nią. Jednak po wy-

słuchaniu argumentów księdza – eksperta, jesz-

cze bardziej wzrosła moja wiara chrześcijańska. 

Zakonnik przytaczał historie z życia wzięte, aby 

pokazać jak my - ludzie - jesteśmy łatwowierni 

i dajemy się wciągnąć w bezpodstawne dysku-

sje, które kończą się dla nas klęską. 

Dzień 2. 

Kolejny dzień przebiegał nieco inaczej, 

ponieważ skupiliśmy się głównie na spowiedzi. 

Była to okazja do oczyszczenia naszych dusz  

z grzechów, przed zbliżającymi się świętami 

wielkanocnymi. Jak powiedział sam ksiądz: 

„Odważnym jest ten, który potrafi uklęknąć do 

krat konfesjonału i wyznać swoje najgorsze 

grzechy i słabości”. Faktycznie, spowiedź nie 

należy do  najprzyjemniejszych, ponieważ wy-

znanie grzechów drugiemu człowiekowi jest 

wstydliwe. Jesteśmy tylko ludźmi i należy pa-

miętać, że każdy z nas popełnia grzechy, a tym 

bardziej nie są one obce księżom, którzy nas 

spowiadają. Poza tym zakonnik zapewnił nas, że 

każdego z duchownych obowiązuje tajemnica 

spowiedzi, więc wszystkie nasze słabości pozo-

stają w konfesjonale. W trakcie spowiedzi było 

również wystawienie Najświętszego Sakramen-

tu. Był to czas wewnętrznych refleksji oraz mo-

dlitw. Schola odśpiewała pieśni religijne, co 

wprowadziło nas  

w cudowny nastrój. 

Dzień 3. 

Rekolekcje zakończyły się mszą świętą. Po 

przyjęciu przez uczniów Jezusa Chrystusa, 

ksiądz podziękował nam za wspólnie spędzony 

czas. Mimo tego, że w ostatnim dniu było bar-

dzo mało osób, to należały się uściski dla tych 

najbardziej wytrwałych. Przez te 3 dni sporo się 

nauczyłam, co oczywiście zawdzięczam księ-

dzu, który nas odwiedził. Osobiście uważam, że 

rekolekcje są potrzebne młodym ludziom, po-

nieważ bardzo często jesteśmy zagubieni, 

a w ten sposób możemy odnaleźć właściwą dro-

gę w naszym życiu.  

Alicja 

 Wiosna to jedna 

z czterech pór roku, która 

rozpoczyna się 21 marca. 

Wiosną wszystko budzi się 

do życia. Ptaki wiją swoje 

gniazda i radośnie śpiewają. Topnieją ostatnie 

śniegi, kwitną kwiaty, temperatura jest coraz 

wyższa. Cały świat rodzi się na nowo. W tę naj-

piękniejszą porę roku warto zadbać o siebie sa-

mych, o swoją skórę, zdrowie. Warto zacząć 

zdrowo się odżywiać, uprawiać sport. Zdrowy 

styl życia jest w dzisiejszych czasach bardzo 

popularny. Ludzie odżywiają się właściwie, piją 

duże ilości wody (wskazane jest picie 8 szkla-

nek wody mineralnej dziennie). Połączenie 

zdrowego odżywiania z aktywnością fizyczną 

(np. jazda na rowerze czy bieganie na świeżym 

powietrzu) poprawi stan naszego organizmu. 

Magda 
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ZSP w Chojnie przystąpił do projektu 

Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy 

III edycja, który organizowany jest przez Stu-

dium Prawa Europejskiego w Warszawie. Pro-

jekt trwa od 5 października 2015 r. do 5 kwiet-

nia 2016 r. Koordynatorem projektu jest doradca 

zawodowy mgr Dorota Szwiec. 

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności 

szkół w kierunku dostosowywania kształce-

nia  zawodowego do wymogów zmieniającego 

się rynku pracy. Szkoły przystępujące do kon-

kursu przyjmą na siebie zadania, których wyko-

nanie będzie oceniane przez jury punktowo, w 

skali od 1 do 10. Warunkiem do otrzymania ty-

tułu i dyplomu Innowacyjna szkoła zawodowa 

na rynku pracy jest uzyskanie co najmniej 80 

punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą 

przedstawiciele organizatora konkursu. 

Zadania do realizacji: 

 Zorganizowanie w szkole spotkania lub cy-

klu spotkań z lokalnymi pracodawcami – Czego 

od nas oczekuje rynek pracy i jak sprostać tym 

wymaganiom? 

 Przeprowadzenie we wszystkich klasach 

sondażu na temat: Jakie predyspozycje                       

i umiejętności zawodowe są szczególnie pożąda-

ne przez pracodawców, którego efektem będą 

wykonane plakaty i prace publicystyczne. 

 Przeprowadzenie w szkole konkursu, pod-

czas którego uczniowie będą mieli możliwość 

wykazać się swoimi umiejętnościami zawodo-

wymi. 

 Spotkanie z doradcą zawodowym na temat 

kompetencji personalno-społecznych przydat-

nych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy. 

 Jakie możliwości zatrudnienia mam po skoń-

czeniu szkoły? – dokonanie rozeznania rynku 

pracy poprzez przeprowadzenie analizy ofert 

pracy w okolicznych Urzędach Pracy, w Inter-

necie i ogłoszeń w lokalnej prasie. 

 Zorganizowanie wycieczki o tematyce za-

wodowej do okolicznych zakładów pracy. 

 Przeprowadzenie szkolnego konkursu, które-

go  mot ywem pr zewodn im będz ie :                       

Moja wymarzona praca. 

 Zorganizowanie w szkole Dnia Kształcenia 

Zawodowego z udziałem zaproszonych uczniów 

z okolicznych gimnazjów, podczas którego ucz-

niowie szkoły zaprezentują swoje umiejętności 

zawodowe. 

 Zorganizowanie spotkania z rodzicami 

uczniów, podczas którego szkoła zaprezentuje 

podjęte działania w celu dostosowywania kształ-

cenia zawodowego do wymogów rynku pracy. 

10. Udział koordynatora projektu w  kursie 

„Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pra-

cy”, który przeprowadzi w formie e-learning 

Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. 

 

(Więcej informacji już niedługo w specjal-

nym wydaniu Wiórów .)   Red. 

Projekt realizowany „zawodowo”! 
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 Prawo jazdy, tak jak dowód osobisty, 

stało się dokumentem powszechnym i nie-

zbędnym . Nie znam osoby, która nie chciała-

by kiedyś zasiąść za kierownicą własnego po-

jazdu. Zanim jednak zacznie się myśleć 

o  tym, jaki model auta kupić, trzeba odpo-

wiedzieć sobie na jedno pytanie: jak to jest 

zrobione? 

Początki nie przypominają raczej tych, które 

zwykle „reklamowane” są przez filmy z krainy 

snów. Po pierwsze, osoba starająca się o upra-

gniony kawałek plastiku może rozpocząć szko-

lenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnię-

ciem pełnoletniości. Kolejnym ważnym proble-

mem jest wybranie szkoły. Placówek, które spe-

cjalizują się w tego typu edukacji jest mnóstwo, 

dlatego temu początkującemu dorosłemu ciężko 

jest ocenić, która z nich będzie w stanie najle-

piej przygotować go do egzaminu. W tym przy-

padku dobrze jest zasięgnąć języka, poradzić się 

znajomych lub członków rodziny, im więcej 

opinii , tym większe prawdopodobieństwo, że 

szczęśliwie trafimy na właściwy tor. Kiedy już 

mamy to za sobą, a wszystkie ciotki  skończyły 

swoje wykłady zaczynające się od „kiedy byłam 

w twoim wieku…”, przychodzi czas na działa-

nie. Niektórzy mówią, że zdrowie jest najważ-

niejsze i mają rację. Właśnie dlatego obowiąz-

kowo, każdy musi przejść odpowiednie badania. 

Jak to wygląda? Idziesz do przedstawiciela służ-

by zdrowia, który jest upoważniony do wydania 

nam odpowiedniego kwitu. Wykonujesz jego 

polecenia typu: stań na jednej nodze, popatrz na 

tablicę itp. oraz wypełniasz ankietę z szeregiem 

pytań o twoje dane, częstotliwość spożywania 

alkoholu lub innych używek. Szczęśliwie nie 

chcą wiedzieć za jaką opcją polityczną jesteś 

i  czy współpracowałeś z tajnymi służbami spe-

cjalnymi. Jeżeli pomyślnie zdałeś wszystkie pró-

by wydobycia z ciebie informacji, z twojej kie-

szeni, bądź portfela  rodziciela wyskakuje bank-

nocik o bardzo ładnym nominale. Następnym 

punktem podróży jest Wydział Komunikacji 

i  Transportu. Na wstępie mała wskazówka, do-

brze jest zabrać ze sobą kogoś, kto już posiadł 

umiejętność czytania ze zrozumieniem. Także 

jesteś już w środku, podchodzisz do odpowied-

niego okienka, zaczynasz standardową rozmowę  

i nadchodzi moment, gdy ta miła pani daje ci 

kolejny papier w  zestawie z długopisem. Wra-

casz do pomieszczenia, urzędniczka siedzi na 

swoim miejscu, nie uciekła… ufff. Dalej proce-

dura jest taka sama jak w  przypadku wszystkich 

innych spraw, wymagających wizyty w placów-

ce publicznej. Ostatni dokument, możesz przejść 

do konkretów, czyli pójść na kurs. Formalności  

mamy  już za sobą, więc kolej na gwóźdź pro-

gramu – szkoła nauki jazdy. Idziesz, trzymając 

w rękach papierowe trofeum, jest biuro, oznako-

wane wielką tabliczką, to pierwsza forma znaku 

z  jakim spotkasz się już przed rozpoczęciem 

procesu kopiowania wiedzy na twardy dysk 

(mózg). Algorytm następujących zdarzeń jest 

prosty: zapisujesz się, otrzymujesz niezbędne 

informacje, czekasz na wiadomość o  rozpoczę-

ciu zajęć i tyle. Śnisz już o czerwonym Ferrari, 

srebrnym Mercedesie lub zielonym Fiacie 126, 

a  tu sms, informujący o dacie pierwszego spo-

tkania, od tego momentu zaczyna się wyczeki-

wane szkolenie. Wpierw teoria, czyli znaki, ma-

newry, ogólnie wszystko to, co jest potrzebne do 

ogarnięcia zawiłości. Po zakończeniu tej części 

możesz usiąść za kierownicą pojazdu dwuślado-

wego i pod okiem instruktora nauczyć się jak 

jeździć, aby nie doprowadzić do przepełnienia 

szpitalnych prosektoriów. Co mi osobiście po-

doba się w tym wszystkim? Dzięki takim zaję-

ciom zaczęłam zwracać większą uwagę na drob-

nostki. 

Kursantka Frotka  

Kim chcesz zostać w przyszłości? Będę kierowcą! 
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 Już po raz siódmy, Zespół Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Chojnie, zorganizował Nowo-

roczny Turniej Piłki Siatkowej. Tradycyjnie 

uczestniczyły w nim reprezentacje: 5 Pułku In-

żynieryjnego w Szczecinie, Komendy Powiato-

wej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, 

grona pedagogicznego oraz uczniów szkoły. 

 Idea turnieju zrodziła się w szkole, gdy utwo-

rzone zostały klasy o profilu społeczno-

wojskowym. Szkoła szukała wtedy partnera, aby  

uczniowie mogli być szkoleni przez żołnierzy 

zawodowych. Wybór padł na 5 Pułk Inżynieryj-

ny w Szczecinie Podjuchach. Od tego czasu ucz-

niowie regularnie uczestniczą w zajęciach 

w jednostce, biorą udział w organizowanych 

tam uroczystościach a także, raz w roku w biwa-

ku. Szkoła w podzięce za organizację tych 

wszystkich przedsięwzięć, prygotowuje rokrocz-

nie turniej piłki siatkowej od 2010 roku poczy-

nając. W tym roku turniej odbył się 9 marca. 

Otwarcia dokonała Pani Dyrektor, życząc 

wszystkim udanej zabawy oraz zwycięstwa dla 

najlepszych.  

Rywalizujące drużyny zostały podzielone na 

dwie grupy. W pierwszej los połączył strażaków 

oraz uczniów, w drugiej znalazły się reprezenta-

cje 5 Pułku oraz nauczycieli. Zwycięzca każdej 

z grup spotykał się w finale, a przegrany wal-

czył o miejsca 3-4. Rywalizacja toczyła się do 

dwóch wygranych setów. Na początek, doszło 

do spotkania pomiędzy strażakami a uczniami. 

Mecz był bardzo wyrównany, a o zwycięstwie 

musiał decydować tie break, gdzie zwycięzcami 

okazali się uczniowie (15:8). Po tej rywalizacji 

przyszedł czas na zespoły z drugiej grupy. Zde-

cydowanymi faworytami byli żołnierze, którzy 

gładko pokonali zespół nauczycieli 2:0. Tym 

samym wyłonione zostały pary walczące o finał 

oraz 3 miejsce. Najpierw doszło do rywalizacji 

o  miejsce trzecie. Zwycięstwo odnieśli nauczy-

ciele wygrywając w setach 2:0. W finale zwy-

cięstwo odniosła reprezentacja 5 Pułku, zwycię-

żając reprezentację uczniów szkoły 2:0. Tym 

samym puchar przechodni ponownie wrócił do 

Szczecina, choć przed rokiem górą byli ucznio-

wie. Po rywalizacji nastąpiło zakończenie tur-

nieju, wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz 

poczęstunek, przygotowany przez uczniów klas 

gastronomicznych. Szczególne podziękowania 

organizatorzy kierują do Pań: mgr Małgorzaty 

Zarzyckiej, mgr Izabeli Barylskiej oraz mgr Ka-

tarzyny Skotnickiej, które zadbały o przygoto-

wanie poczęstunku oraz jego obsługę.  

Organizatorami turnieju byli: mgr Grzegorz Mi-

chasiuk oraz mgr Marek Bednarz.  

Już teraz zapraszamy na kolejny VIII Nowo-

roczny Turniej Piłki Siatkowej! 

Red. 

No to gramy! 
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 26 lutego 2016 roku nasza szkoła była or-

ganizatorem Powiatowej Licealiady w Piłce 

Siatkowej Dziewcząt. Do zawodów przystąpiły 

reprezentacje trzech szkół – ZSP Chojna, ZSO 

Gryfino oraz ZSP nr2 Gryfino. Rozgrywki to-

czone były systemem „każdy z każdym”.  

W pierwszym pojedynku reprezentacja naszej 

szkoły odniosła zdecydowane zwycięstwo 2-0, 

z drużyną z ZSO Gryfino. W kolejnym meczu 

zmierzyliśmy się z reprezentacją ZSP nr2  

z Gryfina. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny 

był tie break, który niestety przegraliśmy 14-16 

ponosząc porażkę 1-2. W ostatnim pojedynku 

zmierzyły się dwie gryfińskie szkoły - mecz za-

kończył się zwycięstwem ZSP nr2. Ostatecznie 

zajęliśmy drugie miejsce w turnieju.   

WYNIKI:  

1. ZSP Chojna – ZSO Gryfino   2-0 
2. ZSP Chojna – ZSP nr2 Gryfino  1-2 
3. ZSO Gryfino – ZSP nr2 Gryfino   1-2  

 
KOŃCOWA KLASYFIKACJA: 

1. ZSP nr2 Gryfino 
2. ZSP Chojna 

3. ZSO Gryfino 

Skład reprezentacyjny:  
Grabowicz Katarzyna, Mularczyk Justyna, 

Babiarz Hanna, Lubańska Daria, Jaz Aneta, 
Jaz Justyna, Gajewska Dominika, Hrycaj 

Kinga, Młynarczyk Sylwia, Drożdż Aleksan-
dra, Bernadzka Kamila, Danelska Karolina. 

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt  

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców  

  24 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr2 w Gryfinie odbyła się Powia-

towa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców. 

Do zawodów przystąpiły trzy zespoły: ZSP nr2 

Gryfino, ZSO Gryfino oraz reprezentacja naszej 

szkoły. Pierwszy mecz turnieju rozegrały ze so-

bą dwie gryfińskie szkoły, lepsza okazała się 

drużyna gospodarzy (2-1). W dwóch kolejnych 

meczach zawodów odnieśliśmy dwa zwycię-

stwa, pokonując najpierw drużynę z ZSO (2-1), 

a następnie gospodarzy (2-0), zajmując pierwsze 

miejsce w turnieju. Potwierdziliśmy tym samym 

dominację naszej szkoły w powiecie, gdyż było 

to trzecie zwycięstwo z rzędu.  

WYNIKI:  

1. ZSP Chojna – ZSP nr2 Gryfino 2-0 

2. ZSP nr2 Gryfino – ZSO Gryfino 2-1 

3. ZSP Chojna – ZSO Gryfino  2-1 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA: 

1. ZSP  Chojna 

2. ZSP nr2 Gryfino 

3. ZSO Gryfino 

Skład: 

Sosnowski Tomasz, Bil Piotr, Miler Konrad, 

Przerada Paweł, Karpicki Rafał, Szafrański 

Konrad, Wojtczak Patryk, Kłonowski Karol, 

Łukian Krzysztof, Sobolak Mateusz, Słonecki 

Hubert. 

OPIEKUN : mgr Grzegorz Michasiuk 

OPIEKUN : mgr Grzegorz Michasiuk 
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Kącik sportowy 

Złoto dla Polaków 

 Choć polscy szczypior-

niści w tegorocznych mi-

strzostwach Europy odbywa-

jących się w  naszym kraju  

zajęli dopiero 7 miejsce, to pełne uznania słowa 

płynęły w stronę osób odpowiedzialnych za or-

ganizację turnieju. Stadiony na najwyższym 

światowym poziomie, hotele, transport i oczy-

wiście cudowna atmosfera na trybunach przy-

niosła Polakom zaszczytne miano najlepszych 

organizatorów. Nie był to pierwszy raz kiedy 

biało-czerwoni realizowali tego typu imprezy  

i z pewnością nie ostatni. Za każdym razem ska-

la profesjonalizmu wzrasta. Szefowie federacji 

sportowych ze spokojną głową powierzać mogą  

Polakom przygotowywanie rozgrywek. Już dziś 

pewnym jest, że koordynacja finałów siatkar-

skiej Ligi Mistrzów przypadła właśnie nam.  

A dokładnie rzecz biorąc, rozgrywki odbędą się 

w krakowskiej Tauron Arenie już 16 i 17 kwiet-

nia. 

Puchar jedzie do Bełchatowa 

 Ostatnio na ustach całego siatkarskiego 

światka był tylko i wyłącznie Puchar Polski. 

Rozgrywki odbyły się we Wrocławiu w dniach 

od 5 do 7 lutego. Udział wzięło 6 zespołów Plus 

Ligi, które po pierwszej rundzie fazy zasadni-

czej zajmowały najwyższe lokaty i dwóch zwy-

cięzców rundy wstępnej. W tym roku były to 

GKS Katowice oraz SMS PZPS Spała. I o ile 

pierwszoligowcy z Katowic nie stanowili dla 

siatkarzy Resovii większego wyzwania, problem 

miały bełchatowskie pszczoły. Każdy, kto oglą-

dał mecz chłopców ze spalskiej Szkoły Mistrzo-

stwa Sportowego bez wyrzutów sumienia może 

stwierdzić, że nie mamy powodu do obaw 

o  przyszłość polskiej siatkówki. Uczniowie 

SMS-u, choć przegrali mecz 3:0, nie mają się 

czego wstydzić. Kilka razy udało im się skutecz-

nie zablokować byłego reprezentanta Polski Ma-

riusza Wlazłego, co jak dobrze wiemy nie jest 

łatwym zadaniem. Osta-

tecznie Puchar Polski po 

zaciętym 5-ciosetowym 

boju z ZAKSĄ Kędzierzyn- Koźle trafił w ręce 

Bełchatowa. Jest to siódmy puchar, który trafił 

właśnie w żółto-czarne progi. 

Euro tuż za rogiem 

 Do rozpoczęcia wielkiego turnieju pozo-

stało kilkadziesiąt dni. Polacy swój pierwszy 

mecz rozegrają w Nicei już 12 czerwca z Irlan-

dią Południową. Następie czekają nas mecze 

odpowiednio: 16 czerwca z Niemcami (St. De-

nis) i 21 czerwca z Ukrainą (Paryż). Ale zanim 

reprezentanci ruszą z misją do Francji, czekają 

ich zgrupowania i sparingi. Najpierw 23 marca 

w Poznaniu w towarzyskim spotkaniu zagrają 

z  Serbią, 3 dni później – z Finlandią we Wro-

cławiu. Piłkarze ponownie spotkają się już 17 

maja w Juracie, gdzie spędzą 4 kolejne dni. Da-

lej dostaną 2 dni wolnego i wrócą na zgrupowa-

nie, tym razem do Arłamowa. Trenować będą 

przez 8 dni, 31 maja lecąc z Rzeszowa na kolej-
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Minibiblioteka 

 It’s a long way to the top, if you 

wanna rock’n’roll…  

 Superman, Batman, Spiderman, Iron Man, 

X-mani, to tylko garstka z wielkiej listy istot 

z  przedrostkiem super, o których istnieniu wie 

znaczna część naszej populacji. Super bohater, 

kto to właściwie jest? Facet w obcisłym, koloro-

wym kostiumie? Już od początku naszej przygo-

dy z telewizją, popkultura wpajała nam określo-

ny wzór bohatera, który jest odważny, oddany, 

lojalny, itd. Krótko mówiąc ideał, do którego 

podejście bez okularów przeciwsłonecznych 

grozi trwałą ślepotą, taki jest dobry! Jednak 

zawsze znajdzie się jakiś wyjątek, taka trochę 

czarna owca w  rodzinie, w tym przypadku tytuł 

ten przypada podstarzałemu fanowi mocnego 

brzmienia, znanego jako Dreszcz - Rychu 

Zwierzchowski, dla przyjaciół Zwierz, nasz pol-

ski pogromca zła i  niepraworządności. Zacznij-

my od podstaw, autorem Dreszczu jest Jakub 

Ćwiek, o którym wspominałam już w  poprzed-

nich Wiórach (wydanie specjalne, grudzień 

2015 r.) przy okazji recenzji Kłamcy. Tym ra-

zem nasz rodak postanowił, niczym doktor Vic-

tor Frankenstein, stworzyć swojego bohatera, 

który za Chiny ludowe nie przypomina żadnego 

ze znanych dotychczas obrońców uciśnionych. 

Zwierzchowski to rockman na tzw. 

„emeryturze”, żyje z dnia na dzień, pije, pali, 

gra na swojej ukochanej gitarze i usilnie stara 

się nie znaleźć porządną robotę… kto by nie 

chciał takiej spokojnej starości. Niestety, jak 

mówi zasada Hollywood, w życiu przyszłego 

herosa musi się wydarzyć coś 

„elektryzującego”. W naszej historii Rysiek zo-

staje trafiony piorunem na trawniku przed swo-

im blokowiskiem i zyskuje nowe super moce, 

o  których się nawet fizjologom nie śniło. Życie 

amatora kebabów zmieniło się diametralnie, nie 

licząc gustu muzycznego! Czy staruszek poradzi 

sobie z wielką odpowiedzialnością jaką obar-

czyła go anomalia pogodowa? Dowiesz się jeśli 

sięgniesz po pozycję obarczoną tytułem 

Dreszcz. Aktualnie dostępne są dwie części se-

rii: Dreszcz, Dreszcz 2. Faceci w czerni, trzecia 

część przygód Zwierza Dreszcz 3. Twarz Boga 

jest w trakcie przygotowań. Nawet jeśli nie krę-

cą się panowie w pelerynach, to uśmiejesz się 

z   perypetii Rycha i jego przyjaciela, emeryto-

wanego górnika o  lekkiej nadwadze. Przeczytaj, 

a nie pożałujesz!  

Frotka 

ny sparing. W Ergo Arenie w Gdańsku zmierzą 

się z piłkarzami z Holandii. Ostatnim spraw-

dzianem przed oficjalnym rozpoczęciem rozgry-

wek o Mistrzostwo Europy będzie mecz w Kra-

kowie z Litwą, który odbędzie się 6 czerwca. Do 

Francji polskie Orzełki wylecą 7 czerwca o go-

dzinie 10:00 z krakowskiego lotniska Balice.  

Sportowe Oko 



 

Str. 14 

„WIÓRY” -  gazeta wydawana przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 74 - 500, ul. Dworcowa 3.  

tel. (91)4142029 Nakład 50 egz. 
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