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 W ramach projektu realizowanego na zaję-
ciach ekonomii w praktyce klasa 2 b podjęła się za-
dania utworzenia pracowni obsługi klienta. Pod 
opieką pani Emilii Skrzypy utworzyliśmy dwie gru-
py projektowe oraz wybraliśmy liderów : Kornelię 
Makowską (grupa odpowiadająca za pracownie 
w  budynku nr 1) oraz Klaudię Moćko (grupa odpo-
wiadająca za pracownie w budynku nr 2). W zakre-
sie naszych działań nawiązaliśmy współpracę z wie-
loma nauczycielami, przeprowadziliśmy ankietę do-
tyczącą zainteresowania uczniów powstaniem pra-
cowni obsługi klienta w szkole oraz ich oczekiwa-
niom względem niej. Przygotowaliśmy asortyment, 
wybraliśmy logo oraz nazwę: Zdrówko. Serdecznie 
dziękujemy pani Barbarze Nożewnik za utworzenie 
logo oraz nazwy. Osoby biorące udział w projekcie 
wykonali wiele niezbędnych działań prowadzących 
do powstania pracowni takich jak sprzątanie po re-
moncie. 
 Prace nad otwarciem trwały cały semestr, ale 
udało się. Pracownia została otworzona 20 stycznia 
2014r przez panią Dyrektor Adrianę Salamończyk. 
                                                                Klaudia 

 
  Po raz kolejny ZSP Nr 1 w Chojnie grało 
razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 
Zbiórka pieniędzy została przeznaczona na zakup 
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. 
 Na ulicach naszego miasta oraz w okolicz-
nych miejscowościach kwestowało 125 wolontariu-
szy ze Sztabu utworzonego przy ZSP Nr 1 oraz 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2, którymi opie-

kowali się pani Małgorzata Zarzycka, pani Emilia 
Skrzypa i pan Leszek Lejman. Podczas zbiórki pie-
niędzy wolontariusze mogli zjeść bigos i  rozgrzać 
się ciepłą herbatą przygotowaną w stołówce interna-
tu. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji przy-
gotowanych w Centrum Kultury. Odbyły się tam 
występy, licytacja oraz o  godzinie 20.00 zostało 
wysłane światełko do nieba. 
 Kwestujący wolontariusze oraz liczni dar-
czyńcy nie zawiedli naszych oczekiwań. Ze zbiórki 
na ulicach i licytacji uzyskaliśmy w Chojnie 
27463,20zł i 243,19 € . Serdecznie dziękujemy za 
okazaną pomoc i mamy nadzieję, że za rok będzie-
my mogli napisać o równie wspaniałych zebranych 
kwotach. 

Podsumowanie  
I półrocza 

 Koniec pierwszego semestru roku szkolne-
go 2013/14 to dobry czas na podsumowanie wyda-
rzeń z życia naszej szkoły. Zacznijmy od począt-
ku. 2.09.2013 r. o godz. 9.00 odbyła się uroczysta 
inauguracja roku szkolnego 2013/2014.  
 Jak co roku uczniowie zebrali się na placu 
przed szkołą i wspólnie przywitali nowy rok 
szkolny. W tym samym dniu odbyło się też uro-
czyste otwarcie nowego obiektu sportowego 
w  naszej szkole, który znajduje się na placu przy 
technikum. Dziesięć dni później klasy o kierunku 
społeczno – wojskowym uczestniczyły w uroczys-
tych obchodach Święta Wojsk Lądowych w 5 Puł-
ku Inżynieryjnym w  Szczecinie Podjuchach. 
  18 września drużyna dziewcząt z naszej 
szkoły wywalczyła II miejsce w Szkolnej Lidze 
Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych,  
a niecały miesiąc później I miejsce w Mistrzo-
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stwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych. 
  Sporą niespodzianką było wyróżnienie, któ-
rym została uhonorowana nasza szkoła, mianowicie 
1  października zajęliśmy I m-ce w Powiatowym 
Współzawodnictwie Sportowym Szkół Ponadgim-
nazjalnych w roku szkolnym 2012/2013.  
 Następnym ważnym wydarzeniem, które 
miało miejsce w naszej szkole był  „Ogólnopolski 
Tydzień Planowania Kariery Zawodowej", który 
trwał od 14 do 20 października. W związku z nim 
w  naszej szkole odbyło się wiele spotkań z nim 
związanych. 
  28 października  w ramach współpracy 
z  Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technolo-
gicznym w Szczecinie uczniowie z naszej szkoły 
mieli okazję spotkać się  z p. dr. Arkadiuszem Mal-
kowskim - prodziekanem ds. studenckich Wydziału 
Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersy-
tetu Technologicznego.  
 W drugiej połowie listopada uczestniczyli-
śmy w obchodach Światowego Tygodnia Przedsię-
biorczości. Listopad to także miesiąc, który przy-
niósł wiele sukcesów naszej szkole.  
 21 listopada zdobyliśmy I miejsce w katego-
rii instytucjonalnej - program Leonardo da Vin-
ci  przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji w Ogólnopolskim Konkursie EDU Inspira-
cje 2013 pod hasłem "Historie sukcesu - jak udział 
w programach edukacyjnych wpłynął na funkcjono-
wanie instytucji i nasze życie". Natomiast od 26 do 
 29 listopada odbywała się próbna matura  
z OPERONEM dla uczniów klas III LO i  IV 
TZ. Grudzień rozpoczął się od Powiatowego  Kon-
kursu  HIV/AIDS. Dzień później młodzież ze szkol-
nego koła teatralnego zorganizowała spotkanie poe- 
tyckie poświęcone życiu i twórczości Juliana Tuwi-
ma. W tym miesiącu odbyły się także eliminacje do 
konkursu „Mój region moja mała ojczyzna” oraz 
„Świąteczny Turniej Trójek” w piłce nożnej.  
 20 grudnia to dzień, na który czekała od 
dłuższego czasu większość uczniów z   naszej szko-
ły. W tym dniu odbyły się szkolne wigilie, po któ-
rych uczniowie udali się na 17- dniową przerwę 
świąteczną. Do szkoły wróciliśmy dopiero 7 stycz-
nia, a parę dni później odbył się Szkolny Konkurs 
OMNIBUS.   
 W niedzielę 12 stycznia cała polska święto-
wała XXI finał WOŚP. W naszej szkole w akcję za-
angażowało się ponad 100 wolontariuszy. Po raz 
drugi maturzyści przystąpili do próbnego egzaminu 
13 stycznia i trwał on również trzy dni. Myślę, że 
semestr, który właśnie dobiegł końca był pełen suk-

cesów, ciekawych konkursów oraz interesujących 
spotkań. Był też pełen wydarzeń, w których każdy 
znalazł coś dla siebie.                             

 Natalia 
  

  
 Na jednym z ostatnich zebrań klubu Douze-
lage, omówiono plany na zbliżające się miesiące. 
 W drugim półroczu uczniowie będą brać 
udział w trzech międzynarodowych projektach. Już 
w lutym grupa uczniów licząca 8 osób wyleci do 
Sherborne w Anglii, aby realizować projekt z pro-
gramu „Młodzież w działaniu”. Grupa będzie tam 
przebywać przez tydzień, a planowaną datą odwie-
dzin jest pierwszy dzień ferii zimowych. W razie 
jakichkolwiek problemów termin może ulec nie-
wielkiej zmianie – uczniowie mogliby zacząć pobyt 
21 lutego, czyli w drugim tygodniu ferii. 
Kolejny projekt zostanie przeprowadzony w Turcji.  
Grupa uczniów wyleci na kilkudniowy pobyt 
w mieście zwanym Ankalya. Jest to drugi z trzech 
zatwierdzonych projektów z programu „Młodzież 
w  działaniu”. Oprócz naszych reprezentantów poja-
wią się tam również uczniowie z Włoch oraz Esto-
nii. 
Na początku czerwca nasi uczniowie udadzą się do 
Marsaskali na Malcie. Projekt jest realizowany po-
między Polską, Maltą oraz Węgrami. Wyjazd na 
Maltę będzie poprzedzony odwiedzinami naszych 
projektowych partnerów w Chojnie. Ich wizyta jest 
planowana na kwiecień. 
 Wciąż czekamy na decyzję odnośnie dofi-
nansowania projektu z Litwinami, który miałby się 
odbyć pod koniec czerwca. Grupa z litewskiego 
Prienai po raz kolejny odwiedziłaby nasze miasto. 
Ostatni wspólny projekt przeprowadzaliśmy 
w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to uczniowie Ze-
społu Szkół w Chojnie wyjechali na 5-dniowy pobyt 
na Litwie i  zwiedzili m.in. Wilno. Oczekujący na 
decyzję projekt jest związany ze sportem, więc nie 
zabrakłoby gier oraz zabaw z uczniami oraz miesz-
kańcami Chojny.                           
                                                          Bartosz Lorenc 
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 Taka noc zdarza się tylko raz w życiu. To-
warzyszą jej wielkie emocje jak i huczne przygoto-
wania, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. 
To noc wypełniona wspaniałą zabawą, tańcami oraz 
obecnością osób, z którymi spędziliśmy tak wiele 
wspólnych chwil… 
W tym roku Bal Studniówkowy w naszej szkole  
zorganizowany był w sali gimnastycznej. Ucznio-
wie zmienili arenę zmagań sportowych na salę balo-
wą. Całość prezentowała się znakomicie. Tradycją 
rozpoczęcia zabawy jest przemówienie Pani Dyrek-
tor Adriany Salamończyk. Po wystąpieniu nadszedł 
niezwykły moment… Po haśle „Poloneza czas za-
cząć” kilkanaście par ruszyło na parkiet.  
Po tym wydarzeniu wszyscy zebrani uzupełnili swo-
je siły witalne podczas posiłku. Jak się później oka-

zało, było to wręcz konieczne, bo zabawa dopiero 
się zaczynała. Na parkiecie można było zauważyć 
wspaniałą atmosferę i podekscytowanie przyszłych 
absolwentów.  
Uczniowie nie mogli zapomnieć o swoich wycho-
wawcach i nauczycielach, aby podziękować Im za 
blisko trzy lata wspólnej pracy. Przygotowane przez 
nich przedstawienia rozbawiły wszystkich przyby-
łych.  
 Wybiła północ więc nadszedł czas na wspól-
ne skosztowanie tortu. Potem… wszyscy beztrosko 
bawili się przy najnowszych hitach muzycznych. 
Studniówka to magiczny moment w życiu każdego 
ucznia szkoły średniej. Z jednej strony beztroska 
zabawa i czas spędzony wspólnie z przyjaciółmi, 
z  drugiej świadomość, że coś się kończy.  
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14 LUTEGO 2014 DZIEŃ WALENTYNEK   

 
Wszystkiego dobrego w Dniu Św. Walentego,  

dużo radości, dużo czułości,  
a przede wszystkim morza miłości. 

 
W dniu świętego Walentego  
Nic nie może dziać się złego,  
Nikt nie może się dziś złościć,  
Bo dziś nadszedł dzień miłości. 

 
Dzień Świętego Walentego  

To dzień dobry dla każdego!  
W tym dniu wszyscy to wyznają,  

że chcą kochać i kochają! 
 

Choć się boję odrobinkę, 
ślę do Ciebie Walentynkę 
bo nadzieję cichą mam, 

że Ci troszkę szczęścia dam. 
W kawiarence przy deserze, 

na kolacji, na spacerze, 
o północy i w południe, 

będzie nam ze sobą cudnie! 
 

Ulica - tęsknota.  
Numer - miłość złota.  
Adresat - kocham Cię.  
Nadawca - domyśl się. 

 

Dzień jest wyjątkowy, bo walentynkowy.  
Więc szepnę Ci do uszka,  

że kocham Cię z całego serduszka. 

Jeśli zdziwiona jest Twoja minka,  
z jakiej okazji ta Walentynka,  

to przecież dzisiaj jest czternastego,  
święto każdego zakochanego! 

Mamy dzisiaj Walentynki,  
święto chłopca i dziewczynki.  

Takich, co to się kochają,  
no i sobie też ufają.  

Dają też jakieś prezenty,  
mówiąc przy tym - to Walenty. 

To był strzał w dziesiątkę,  
tworzymy parę na piątkę.  
Obyśmy o tym pamiętali  

i dalej się kochali! 

Lina i Ala 

„My, Głupcy, którzy kochamy.” 
      Joanne Kathleen Rowling 

 
 Walentynki to z pewnością wspaniały 
dzień. Ludzie oświadczają się, żenią, wierząc, że 
magiczny 14 lutego przyniesie im szczęście. 
Wśród nas, nastolatków, również istnieją związ-
ki. Ile razy idąc korytarzem widzimy dziewczynę 
w ramionach chłopaka niewinnie trzymających 
się za ręce i patrzących sobie w oczy? Niektórzy 
z pewnością stwierdziliby, że to nie jest miłość, 
lecz jak nazwać to uczucie, którym się darzą 
z dnia na dzień coraz mocniej i tak do końca 
szkoły oraz dłużej ? Jak wspaniale słucha się 
opowiadań naszych babć, mam, które mężczyzn 
swojego życia poznały właśnie w naszym wieku. 
Może i wśród nas są pary na całe życie ? 
 14 lutego to „święto zakochanych”. 
Pierwsze skojarzenie to Ci, z pewnością szczęśli-
wi, znający myśli i uczucia drugiej połówki. Ale 
czy to dzień tylko dla tych zakochanych z wza-
jemnością ? A co z tymi, którzy mimo wolnego 
statusu na Facebooku mają zajęte serce? Wszy-
scy wiemy, że nie spędzają tego dnia radośnie. 
Czasy, kiedy koleżanki wysyłały sobie kartki 

Walentynki  

http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,ulica-tesknota-numer-milosc.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,ulica-tesknota-numer-milosc.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,ulica-tesknota-numer-milosc.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,ulica-tesknota-numer-milosc.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,dzien-jest-wyjatkowy-bo.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,dzien-jest-wyjatkowy-bo.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,dzien-jest-wyjatkowy-bo.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,jesli-zdziwiona-jest-twoja.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,jesli-zdziwiona-jest-twoja.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,jesli-zdziwiona-jest-twoja.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,jesli-zdziwiona-jest-twoja.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,mamy-dzisiaj-walentynki.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,mamy-dzisiaj-walentynki.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,mamy-dzisiaj-walentynki.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,mamy-dzisiaj-walentynki.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,mamy-dzisiaj-walentynki.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,mamy-dzisiaj-walentynki.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,to-byl-strzal-w-dziesiatke.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,to-byl-strzal-w-dziesiatke.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,to-byl-strzal-w-dziesiatke.html
http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,to-byl-strzal-w-dziesiatke.html
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podpisując się „Skryty Wielbiciel” się skończyły.  
 Popadamy w zadumę, rozmyślamy, a dzień 
kończymy z lekką depresją i przysłowiową kome-
dią romantyczną oraz workiem słodyczy. Zamiast 
zmotywować się do działania, walczyć o miłość, 
zamykamy się  w sobie. Co się z nami dzieje ? 
W końcu to wymarzony dzień na wyznanie uczuć! 
Czy jest jakieś „ale” ? Oczywiście ! Boimy się od-
rzucenia. 
 Jest to taki specyficzny dzień w naszej kul-
turze, że z pewnością nawet w dorosłym życiu bę-
dziemy wspominać jak Gosia z 2b „dała nam ko-
sza” w Walentynki w podstawówce. Czy jakby był 
to inny dzień bolałoby mniej ? Możliwe. Czyli tego 
dnia nie należy wyznawać miłości ? No właśnie  
niekoniecznie… Myślę, że przede wszystkim trze-
ba się do tego dnia przygotować. Dla każdego bę-
dzie szokiem, gdy osoba, której naszym zdaniem 
nie interesujemy nagle powie magiczne „Kocham 
Cię !”. Zdziwienie to za mało powiedziane,  a od-
powiedź z pewnością nie będzie satysfakcjonować.  
 Nasze początkowo platoniczne uczucie nie 
pojawia się nagle. Trwa już jakiś czas, a jeśli nie 
chcesz, aby pozostało takie na zawsze, działaj ! Nie 
każdy jest odważny i potrafi tak po prostu zrobić 
cokolwiek. Zazwyczaj jest nam gorąco na jego/jej 
widok, nogi robią się jak z waty. Stoimy jak wryci 
bez jakiejkolwiek możliwości powiedzenia słowa. 
Co polecam ? Uśmiech przede wszystkim ! Jest to 
jeden z najlepszych niewerbalnych sposobów oka-
zania chociażby drobnej sympatii. A kosztuje nas 
to naprawdę niewiele. Czasami ma on niewyobra-
żalnie pozytywne skutki ! Sami się zdziwicie z jak 
wielkim, pozytywnym odzewem ze strony ludzi 
można się spotkać. Sprawdziłam to na sobie. Dzia-
ła, uwierzcie ! A wsparci taką zachętą, uśmiechem 
osoby, która nam się podoba znajdziemy już siłę, 
aby powiedzieć nieśmiałe, ale jednak jakże ważne 
dla początku znajomości „Cześć !” gdzieś w biegu.  
 
                                                                        Kage 
 
 
 
 
 
 

 
 

Znani  
o miłości 

„Bardziej od pieniędzy, potrzebujesz miłości. Mi-
łość to siła nabywcza szczęścia.” (Phil Bosmans) 
 
„Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba 
największą jest zabić miłość.” (Bolesław Prus, Lal-
ka) 
 
„Chcę powiedzieć, że jeśli kobieta, której dni są 
policzone, postanawia spędzić resztkę swego czasu 
przy łóżku śpiącego mężczyzny, po to, by patrzeć 
na niego, to jest w tym coś z miłości. Chcę powie-
dzieć jeszcze więcej, że jeśli w tym czasie ta kobie-
ta miała atak serca i nie wezwała pomocy, tylko po 
to, by nie oddalić się ani na chwilę od tego męż-
czyzny, to ta miłość może stać się wielka.”                                                                                   
(Paulo Coelho, Weronika postanawia umrzeć) 
 
„Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że 
tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.”  (Jan 
Paweł II) 
 
„Jaka to oszczędność czasu zakochać się od pierw-
szego wejrzenia.” (Julian Tuwim) 
 
„Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna nisz-
czyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyrani-
zować i żądać wyłączności.” (Zbigniew Herbert, 
Barbarzyńca w ogrodzie) 
 
„Kocham cię, czy tego chcesz, czy nie. Czy ja tego 
chcę, czy nie. To jest jak choroba. Jak niemoc, któ-
ra odbiera mi możność wolnego wyboru, która topi 
mnie w otchłani.”  (Andrzej Sapkowski, Maladie) 
 
„Miłość dodaje otuchy, jak promień słońca po 
deszczu.” (William Shakespeare) 
 
„Miłość jest ślepa. Im mocniej się kogoś kocha tym 
bardziej irracjonalnie się postępuje.” (Stephenie 
Meyer, Zmierzch) 
 
„Miłość – to tęsknota za wiecznym zjednoczeniem 
z drugą osobą.” (Platon) 
 
„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im 
więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje.” (Antoine 
de Saint-Exupéry) 
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 Początek roku w polskich kinach obfituje 
w  pozycje będące gratką dla fanów różnorodnych 
gatunków filmowych. Oto kilka pozycji, które otrzy-
mują największy rozgłos w mediach, jednocześnie 
będące warte obejrzenia: 
 
1. Złodziejka Książek 
 „Złodziejka książek” to ekranizacja bestsel-
lera, który opowiada historię niezwykłej dziewczyn-
ki o  imieniu Liesel. Akcja rozgrywa się 
w  Niemczech w przededniu i w trakcie II wojny 
światowej, a  główna bohaterka mieszka wraz 
z  przybranymi rodzicami w fikcyjnym mieście 
Molching. 
 Siła słów i wyobraźni staje się dla Liesel uci-
eczką od rzeczywistości i źródłem radości. Jej niez-
wykły hart ducha, siła i determinacja są imponujące. 
To wzruszajaca opowieść o sile charakteru i umiej-
ętności dostrzegania w życiu tego, co napięk-niejsze. 
 
2. American Hustle 
 Film opowiada histori błyskotliwego oszusta 
Irvinga Rosenfelda (Christian Bale), który wraz 
z  partnerką i kochanką, brytyjką Sydney Prosser 
(Amy Adams) zostaje zmuszony do pracy dla 
niezrównoważonego agenta FBI Richiego DiMaso 
(Bradley Cooper). DiMaso wciąga parę w równie 
niebezpieczny, co pociągający świat wpływowych 
lobbystów i mafii. 
 W rolę zapalczywego Carmine Polito, poli-
tyka z  New Jersey tkwiącego w samym środku 
działań prowadzonych przez oszustów i agentów 
federalnych, wciela się Jeremy Renner, a jako 
nieprzewidywalną żonę Irvinga, Rosalyn, zo-
baczymy na ekranie Jennifer Lawrence. I to właśnie 
Rosalyn może być osobą, która sprawi, że cały świat 
władzy runie jak domek z kart. 
 
3.Ratując Pana Banksa 
 „Ratując pana Banksa” to oparta na prawdzi-
wych wydarzeniach opowieść o kulisach powstania 
filmu „Mary Poppins” należącego do klasyki świato-
wej kinematografii. Pełna nieporozumień i burzli-
wych kłótni współpraca pomiędzy legendarnym 
Waltem Disneyem (Tom Hanks) a pisarką P.L. 
Travers (Emma Thompson) omal nie zakończyła się 
niepowodzeniem i klęską produkcji filmowej. 
 Na usilne prośby swoich córek Walt Disney 
obiecuje zrealizować film na podstawie „Mary Pop-
pins”, ich ulubionej książki autorstwa P.L. Travers. 
Nie wie jednak, że spełnienie przyrzeczenia zajmie 

mu 20 lat. Aby zapewnić sobie prawa do ekranizacji, 
musi pozyskać przychylność surowej I  bezkom-
promisowej pisarki, która nie zamierza patrzeć, jak 
jej ukochana książka jest poddawana dotkliwym 
przeróbkom w trybach hollywoodzkiej machiny. 
Jednak w miarę spadku sprzedaży powieści 
i  pogarszania się sytuacji finansowej, Travers godzi 
się pojechać do Los Angeles, aby wysłuchać planów 
adaptacji. W 1961 Walt Disney, uzbrojony w oszała-
miające storyboardy i radosne piosenki braci Sher-
man, staje przed pisarką, do której nie przemawiają 
pomysły amerykańskiej ekranizacji. Producent bez-
radnie obserwuje, jak upragnione prawa do książki 
zaczynają wymykać mu się z  rąk… 
 
4. Pod Mocnym Aniołem 
 Najnowszy film Wojtka Smarzowskiego, 
reżysera „Drogówki”, „Róży” i „Wesela” to 
wstrząsająca opowieść o nałogu i próbach wydoby-
cia się z niego – i o miłości, która wszystko ocala. 
Scenariusz jest oparty na znakomitej powieści Jerze-
go Pilcha „Pod Mocnym Aniołem” (Nagroda Lit-
eracka NIKE 2001). 
 Jerzy (Robert Więckiewicz) jest pisarzem 
i  nałogowym alkoholikiem. Poznajemy go w mo-
mencie, w  którym uwierzył, że może wygrać 
z  nałogiem. Zakochuje się w młodej dziewczynie 
(Julia Kijowska) i wreszcie czuje, że ma po co i dla 
kogo żyć. Jednak nie wytrzymuje długo. Pewnego 
dnia Jerzy idzie prosto do baru Pod Mocnym Ani-
ołem, gdzie zaczyna picie. Potem kupuje alkohol 
w  nocnym, wraca do swojego mieszkania i pije 
dalej. Bez końca. Trafia na oddział intensywnej tera-
pii i po raz kolejny zostaje skierowany na kilkudnio-
wy odwyk, gdzie spotyka doktora Granadę (Andrzej 
Grabowski), personel i innych pacjentów, którzy 
tworzą barwną galerię postaci. Jedną z metod lec-
zenia jest czytanie spisanych wcześniej opowieści, 
z  czasów kiedy się piło. Swoje historie, zabawne 
I  niekiedy wstrząsające, opowiedzą: reżyser, 
kierowca TIR-a, inżynier, farmaceutka, robotnik, 
fryzjerka i inni. 
 „Pod Mocnym Aniołem” to opowieść 
o  powolnym upadku człowieka spętanego nałogi-
em, niełatwej, momentami tragicznej walce o przetr-
wanie, zwątpieniu, nadziei, kolejnym upadku, wielk-
iej determinacji, aż po światełko w tunelu w postaci 
odwzajemnionej miłości do kobiety, która jest ostat-
nią szansą na powrót do normalności i wyzwolenie 
się z  potwornej choroby. 
 

Na co do kina... 
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5. Ja, Frankenstein 
 Zrealizowana w technologii IMAX superpro-
dukcja w reżyserii Stuarta Beattie, współtwórcy 
światowego sukcesu „Piratów z Karaibów”, będąca 
ekranizacją graficznej noweli Kevina Grevioux – 
ojca wampirycznego uniwersum „Underworld”. 
Adam, potwór stworzony przez doktora Franken-
steina, od ponad 200 lat żyje samotnie, kryjąc swoją 
tożsamość przed ludźmi. Obdarzony ogromną siłą 
I  wytrzymałością, wytrenowany w sztukach walki, 
broni naszego gatunku przed zakusami istot rodem 
z  najgorszych koszmarów. Nieoczekiwanie i wbrew 
swojej woli zostaje uwikłany w odwieczną wojnę 
pomiędzy dwoma klanami nieśmiertelnych. Obie 
frakcje chcą odkryć sekret jego zmartwychwstania, 
by dzięki niemu zdobyć kontrolę nad armią żywych 
trupów. 
 
6. Wilk z Wall Street 
 Jeden z największych reżyserów naszych 
czasów, laureat Oscara Martin Scorsese przedstawia 
prawdziwą historię jednego z najbardziej kontrow-
ersyjnych bohaterów Wall Street. 
Jordan Belfort był złotym dzieckiem świata 
amerykańskich finansów. Szybki i oszałamiający 
sukces przyniósł mu fortunę, władzę i poczucie 
bezkarności. Pokusy czaiły się wszędzie, a Belfort 
lubił im ulegać i robił to w wielkim stylu. Naj-
piękniejsze kobiety. Najdroższe jachty. Najbardziej 
wyszukane narkotyki. Szalona impreza bez cienia 
poczucia odpowiedzialności. A w ślad za tym nieu-
niknione błędy i pragnienie jeszcze większego bo-
gactwa. Korupcja, naginanie prawa i malwersacje 
podatkowe – w tym także Belfort okazał się mis-
trzem. 
Zrealizowana z rozmachem i poczuciem humoru, 
urzekająca blichtrem, a jednak gorzka opowieść 
o  człowieku, który zawsze chciał więcej, a dostał to 
na co zasłużył. 
 
7. Jack Ryan: Teoria Chaosu 
 Najbardziej klasyczna postać z powieści To-
ma Clancy, Jack Ryan, powraca na duży ekran 
w  pełnym suspensu thrillerze. Kiedy światowa siat-
ka terrorystyczna właśnie ma zostać aktywowana, 
błyskotliwy analityk CIA (Chris Pine - Star Trek) 
musi ponownie wkroczyć do akcji. Czy jednak znaj-
dzie się ktoś komu mógłby zaufać w sytuacji, kiedy 
niemal każdy kto mógł by powstrzymać międzyna-
radową katastrofę ma coś do stracenia lub ukrycia?  
W lodowato zimnej Moskwie, rosyjski oligarcha 
przygotowuje się do wyrafinowanego a zarazem 
brutalnego aktu terroryzmu, który może doprowa-
dzić do upadku Stany Zjednoczone.  

W  międzyczasie, na Wall Street, działający pod 
przykrywką świeżo upieczony agent CIA Jack Ryan 
ma otrzymać swoje pierwsze zadanie w terenie – 
takie, które natychmiast przeniesie go zza biurka 
w  mrok pracy wywiadowczej. Już nigdy nie będzie 
pewien, kogo uznać za przyjaciela, a kogo za 
śmiertelnego wroga i jedyną rzeczą, którą uzna za 
pewnik będzie to, że każdy jego ruch i ryzyko jakie 
podejmie będą miały wpływ na zmianę porządku 
świata. 
 
8.Welcome to the Jungle 
 Chris (Adam Brody) pracuje w biurze, gdzie 
jego współpracownik Phill (Rob Huebel) be-
zustannie kradnie jego pomysły. Pewnego dnia 
Chris razem ze swoim przyjacielem Jaredem 
wyjeżdżają na szkolenie do dżungli, by nauczyć się 
współpracy w  zespole. Trenerem grupy pra-
cowników zostaje Storm Rothchild (Jean-Claude 
Van Damme), niestabilny psychicznie były żołnierz. 
Podczas wyprawy ginie on jednak po ataku dzikiego 
zwierzęcia. Pracownicy biura zostają uwięzieni 
w  tropikalnej dziczy, z której muszą samodzielnie 
się wydostać. 

Malwina 

Listy do przyszłości 
 

 Kilka lat temu znalazłam pewną stronę inter-
netową, która jest naprawdę bardzo ciekawa. Nie 
pamiętam niestety w jaki sposób się o niej dowie-
działam, ale kiedy ostatnio dostałam jeden ze swoich 
starych listów postanowiłam podzielić się moim 
dawnym odkryciem. Strona, o której mówię znajdu-
je się pod adresem http://www.futureme.org/ . Jest 
ona po angielsku, ale jestem pewna, że nikt nie bę-
dzie miał problemów w rejestracji i korzystaniu 
z niej. Cała zabawa polega na pisaniu listów, w któ-
rych opowiada się o tym, co się ostatnio wydarzyło, 
pisze się swoje plany na przyszłość, czy cokolwiek, 
na co mamy ochotę i wysyła się je do dowolnego 
dnia w przyszłości. Listu nie da się otworzyć, dopó-
ki nie upłynie czas, który wybierzemy, bo to właśnie 
na tym polega zabawa. Otwieranie listu wysłanego 
kilka lat wcześniej jest naprawdę niesamowite. Przy-
znaję, że mało pamiętam z pisania moich, ale wraca-
ją wspomnienia opisane w nich.  
 FutureMe to swojego rodzaju kapsuła czasu. 
To naprawdę ciekawa rzecz i gorąco polecam zapo-
znanie się z nią, bo napisanie listu zajmie tylko kilka 
minut, a czytanie go sprawi wam ogromną przyjem-
ność w przyszłości.                                           Hikari 



R: Na czym polega Pani praca w szkole? 
MZ: Udzielając pomocy psychologicznej współ-
pracuję z uczniami, rodzicami oraz gronem pedago-
gicznym. Moim zadaniem są: 
- konsultacje i porady, 
- rozmowy psychologiczne o charakterze wspierają-  
   cym, wychowawczym, 
- psychoedukacja, 
- działania interwencyjne, 
- działania mediacyjne. 
 
R: Co skłoniło Panią do wyboru tego zawodu? 
MZ: Chęć pomocy osobom, które tej pomocy po-
trzebują. 
 
R: Czy bycie psychologiem jest trudne? 
MZ: Każda praca jest trudna i wymagająca, lecz 
jeśli się ją lubi daje dużo satysfakcji, która uprzy-
jemnia trudy. 
 
R:  Z jakimi problemami spotyka się Pani naj-
częściej? 
MZ: 
- problemy związane z życiem rodzinnym, 
- problemy z konstruktywnym wyrażaniem złości, 
- trudności emocjonalne, 
- trudności w relacjach społecznych, 
- problemy z konstruktywnym radzeniem sobie ze   
   stresem. 
 
R: Jakie trzeba mieć wykształcenie i predyspozy-
cje, aby wykonywać zawód psychologa? 
MZ: Trzeba ukończyć jednolite studia magister -
skie na kierunku psychologia. 
 
R: Jakie są Pani zainteresowania? 
MZ: Zainteresowaniami zawodowymi są psycho-
logia kliniczna, terapia poznawczo - behawioralna 
oraz terapia integracji sensorycznej. Pozazawodowo 
fotografia. 
 
R: Jak spędza Pani wolny czas? 
MZ: Studiuję dalej. Uwielbiam fotografować. 
Lubię aktywnie wypoczywać. Jestem też zwolen-

niczką czytania książek i oglądania dobrych filmów. 
 
R: Jak podoba się Pani w naszej szkole i jak oce-
nia Pani swoje relacje z gronem pedagogicznym? 
MZ: Szkołę bardzo lubię, teraz w niej pracuję 
niegdyś do niej uczęszczałam. Grono pedagogiczne 
przywitało mnie bardzo miło, a nasza współpraca 
przebiega bardzo dobrze. 
 
R: W jakich godzinach można do Pani przyjść po 
poradę i gdzie znajduje się Pani gabinet? 
MZ: Serdecznie zapraszam we wtorki od 11.30 
do 15.30 oraz w czwartki od 8.00 do 14.00. Mój ga-
binet znajduje się w budynku nr 2 naprzeciw pra-
cowni gastronomicznej. 
 
R: Jeżeli przyjdziemy do Pani ze swoimi proble-
mami to zagwarantuje nam Pani dyskrecję? 
MZ: Oczywiście, iż spotkanie z psychologiem 
gwarantuje dyskrecję. Jedynym odstępstwem jest 
zagrożenie zdrowia lub życia własnego lub innych. 
 
R: Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy 

wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu 

osobistym. 

Kamila i Ola 

WYWIAD  
ze szkolnym psychologiem 
Panią Magdaleną Zagajewską 
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 Jak co roku uczniowie i nauczyciele przyłą-
czyli się do akcji „Góra grosza” organizowanej 
przez Towarzystwo Nasz Dom. Zdecydowanym li-
derem w  tej akcji została kl. 1 TB, która zgromadzi-
ła najwięcej monet.  
 Celem akcji było zebranie funduszy na po-
moc dzieciom wychowującym się poza własną ro-
dziną. Dzięki Wam zebraliśmy łącznie 170,88 zł 
i 7,08 Euro.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dziękuję Mateuszowi za pomoc przy licze-
niu zgromadzonej gotówki. 

Patrycja Lewandowska 

30 stycznia 2014 r. Samorząd Uczniowski zapro-

sił mieszkańców internatu na seans filmowy.  

W szkolnej sali kinowej został wyświetlony film  
„Tylko dla orłów” z 1968 r.  Mimo, że od nakręce-
nia filmu minęło niemal 46 lat uczniowie z ogrom-
nym zainteresowaniem uczestniczyli w seansie. 
Wartka akcja i niesamowita muzyka Rona Godwina 

wprawiły wszystkich w niesamowity nastrój.  
Niezwykle interesujące jest to, że w jednej ze 

scen na zamku Adler ląduje niemiecki helikopter. 
W  rzeczywistości jest to amerykański Bell 47. Ma-
szyny tego typu zaczęto produkować dopiero po II 
wojnie światowej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziękuję Panu mgr. Markowi Bednarzowi za 

intrygujący wstęp i krótki wykład wprowadzający 

zebranych w czasy II wojny światowej.        

                                                            Piotr Bil 

Góra grosza 
Tylko  

dla orłów 
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Akademia  
Szlifowania Diamentów 

  
 
 Uczniowie klasy 2 ,,a'' LO od grudnia 
ubiegłego roku, raz w miesiącu uczestniczą w IV 
edycji projektu Akademii Szlifowania Diamen-
tów. Jest to przedsięwzięcie zapoczątkowane 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2010r., 
kontynuowane przez Wyższą Szkołę Humani-
styczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej  
w  Szczecinie. Spotkania mają na celu nakłonienie 
uczniów do poszukiwania nowych możliwości 
rozwoju swoich zainteresowań i talentów. Podsta-
wowym zadaniem Akademii jest wskazywanie 
dróg oraz tworzenie warunków do właściwego  
i ciągłego wzbogacania potencjału edukacyjnego 
w każdym uczniu. 
 Pierwsze warsztaty dziennikarskie odbyły 
się 18 grudnia 2013r. Rozpoczęły się około godzi-
ny 10 w jednej z sal wykładowych WSH. W zaję-
ciach brali udział również uczniowie jednego ze 
szczecińskich liceów. Przewodniczyła im pani  
dr Barbara Popiel, rozpoczynając od przedstawie-
nia się i krótkiego zaprezentowania tematu spo-
tkania. Następnie uczniowie wysłuchali wykładu 
na temat sztuki pięknego i logicznego wysławia-
nia się oraz wyrażania uczuć, czyli retoryki, mo-
gąc poszerzyć wiedzę w tej dziedzinie. Po wykła-
dzie nastąpiła część warsztatowa, podczas której 
uczniowie mieli do wykonania dwa zadania, dzie-
ląc się na grupy. Pierwsze z nich polegało na wy-
pisaniu słów i  zwrotów, posiadających siłę per-
swazji, a następnie ich prezentacja. Kolejnym 
punktem była debata na temat wycofania ,,Pana 
Tadeusza'' z  kanonu lektur i zastąpienie go inną 
pozycją. Młodzież będąc podzielona na kilka grup 
musiała bronić przydzielonego wcześniej stanowi-
ska. Była to zdecydowanie najbardziej burzliwa 
część warsztatów. Spotkanie zakończyło się około 

godziny 13 podsumowaniem 3-godzinnych zajęć. 
 Podopieczni naszej szkoły po raz kolejny 

pojawili się w WSH 22 stycznia 2014r. Tym ra-

zem uczestniczyli w zajęciach z socjologii, które 

rozpoczęły się tak jak poprzednio o godzinie 10. 

Na warsztatach pojawili się uczniowie z Liceum 

w Nowogardzie. Pierwsza, półtoragodzinna część 

została poprowadzona przez panią dr Magdalenę 

Woźniak-Miszewską. Tematem były ,,Regionalne 

specjalizacje województwa zachodniopomorskie-

go''. Na początku każdy z  uczestników powie-

dział kilka słów o sobie, co miało na celu lepszą 

współpracę w późniejszej części spotkania. Na-

stępnie wszyscy, zapoznając się wcześniej z kilko-

ma ważnymi dla naszego województwa statysty-

kami, obejrzeli krótki film promujący wojewódz-

two zachodniopomorskie. Po projekcji przeprowa-

dzona została pogadanka na temat przyszłości na-

szego regionu, województwa oraz całego kraju 

głównie w kontekście ekonomicznym. Druga 

część spotkania rozpoczęła się po piętnastominu-

towej przerwie. Tym razem były to zajęcia wykła-

dowo-warsztatowe, które poprowadziła pani dr 

Renata Nowak-Lewandowska. Temat okazał się 

bardzo lekki i dość przyziemny - ,,Na zakupy 

z etyką''. Rozpoczynając od części czysto teore-

tycznej zgromadzeni mogli przypomnieć sobie 

genezę i znaczenia słowa ,,etyka''. Następnie po 

krótkiej dyskusji uczniowie otrzymali do wykona-

nia kilka prostych zadań, każde zostało omówio-

ne. Zajęcia zakończyły się w swobodnej i  przy-

jemnej atmosferze chwilę po godzinie 13.                    

Malwina 


