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Powróćmy do przeszłości…
Podsumowanie roku szkolnego w ZSP Nr 1



















3.09.2012 r. o godz. 9.00 odbyła
się UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013.
10.09.2012 r., na zaproszenie dowódcy
5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie
Podjuchach płk Jacka Kwiatkowskiego,uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w obchodach Święta Wojsk Lądowych.
19.09.2012 r.
reprezentacja dziewcząt naszej szkoły zajęła I miejsce
w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej szkół
ponadgimnazjalnych.
20-22.09.2012 r. członkowie Szkolnego
Klubu Wolontariusza wzięli udział w
projekcie „Młodzi Europejczycy dla
Świata bez Przemocy” zorganizowanym
przez Wspólnotę Sant’Egidio.
28-30.09.2012 r. Adrianna Kowalczyk
i Adriana Jesionek, członkinie Klubu
Europejskiego Douzelage, wzięły udział
w seminarium „Celebrate2gether”
w Wilnie, podsumowującym 5 lat istnienia Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
2-6.10.2012 r. w ramach projektu
"Community school - school in community" z programu Comenius Regio dwoje
nauczycieli i dwoje pracowników administracji przebywało z wizytą w Marsaskali na Malcie.
9.10.2012 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Dziewcząt i Chłopców w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
10.10.2012 r. przeprowadzone były wybory do Samorządu Uczniowskiego
10.10.2012 r. obchodziliśmy Święto
Drzewa.
12.10.2012 r.
odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.
13.10.2012 r. odbył się pierwszy w tym
roku szkolnym wyjazd Szkolnego Klubu






















Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
15.-19.10.2012 r. obchodziliśmy Tydzień
Planowania Kariery Zawodowej.
22-27.10.2012 r. obchodziliśmy Tydzień
Oszczędzania.
26.10.2012 r. reprezentacja dziewcząt naszej szkoły zajęła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej
Dziewcząt.
29.10.2012 r. drużyna chłopców zajęła II
miejsce w Powiatowej Licealiadzie w
Piłce Nożnej Chłopców.
5-7.11.2012 r. członkowie Klubu Europejskiego Douzelage z opiekunem brali
udział w konferencji w Warszawie organizowanej z okazji pięciolecia Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
9.11.2012 r. obchodziliśmy Święto Niepodległości.
19.11.2012 r. odbyły się eliminacje
szkolne do konkursu pt. „Mój region moja mała ojczyzna”.
20-23.11.2012 r. odbywała się próbna
matura z OPERONEM dla uczniów klas
III LO i IV TZ.
22.11.2012 r. odbył się II etap eliminacji
szkolnych do IX Powiatowego Konkursu
Wiedzy o HIV/AIDS.
30.11.2012.r zajęliśmy I miejsce w Finale IX Powiatowego Konkursu Wiedzy o
HIV/AIDS.
28.11.2012 r. odbyła się osiemnasta edycja ogólnopolskiego konkursu „Alfik Matematyczny.
5.12.2012 r. odbył się w naszej szkole ogólnopolski konkurs „Geo-Planeta”.
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6.12.2012 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości.
10-13.12.2012 r. w ramach projektu "Community school - school in community" z programu Comenius Regio gościliśmy 12. osobową grupę z Malty.
14.12.2012 r. odbyła się czwarta edycja konkursu pt. „Mój region moja mała
ojczyzna”.
19.12.2012 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.
3,4,7,8.01.2013 r. odbywała się próbna
matura z OKE dla uczniów klas III LO
i IV TZ.
12.01.2013 r. uczniowie klasy IV Technikum Budowlanego, Technikum Zawodowego, oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej wraz z opiekunami uczestniczyli
w polsko - niemieckich Targach Edukacyjnych w Bad Freienwalde.
13.01.2013 r. odbył się XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
25.26.01.2013 r. odbył się bal studniówkowy klas Liceum Ogólnokształcącego
i Technikum Zawodowego
14.02.2013 r. odbył się Finał VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie pod
patronatem europosła prof. Bogusława
Liberadzkiego.
2.03.2013 r. w Czelinie odbyły się
uroczystości upamiętniające 68. rocznicę wkopania pierwszego słupa granicznego nad Odrą.
7.03.2013 r. odbył się IV Turniej Piłki
Siatkowej, w ramach współpracy
z 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Podjuchach.
11-15.03.2013 r. Tydzień Języków Obcych.
13.03.2013 r. odbył się VI Powiatowy
Konkurs Mitologiczny.
4.03.2013 r. III Międzyszkolny Konkurs
Języka Niemieckiego „Wissen macht
schlau”.
20-22.03.2013r.
uczestniczyliśmy

w Rekolekcjach Wielkopostnych

21.03.2013 r. odbyła się XXII edycja
Międzynarodowego
Konkursu „Kangur Matematyczny”.

5-6.04.2013 r w Warszawie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie współpracy naszej
szkoły z Akademią Obrony Narodowej.

14-19.04.2013 r. w ramach projektu
"Community school - school in community" z programu Comenius Regio gościliśmy partnerów z Malty.

19.04.2013 r. obchodziliśmy uroczyście ŚWIĘTO SZKOŁY.

6.04.2013 r. pożegnaliśmy absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego i Technikum
Zawodowego.

7 - 28.05.2013 r. odbywały się EGZAMINY MATURALNE.

8.05.2013 r. Nieformalna grupa Młodzieży "Aktywiści" działająca w szkole rozpoczęła realizację projektu "Postaw
na młodzież - Europejski Tydzień Młodzieży" w ramach programu Młodzież
w działaniu.

6-19.05.2013 r. uczniowie klas mundurowych LO uczestniczyli w biwaku zorganizowanym przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, w ramach współpracy z naszą szkołą.

04.06.2013 r. odbył się w naszej szkole VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny.

14.06.2013 r. o godz.12.00 pożegnaliśmy
absolwentów ZSZ.

17.06.2013 r. odbył się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

26.06.2013 r. organizowany jest w szkole Dzień Sportu.

28.06.2013 r. o godz. 8.30 odbędzie
się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013.
Mamy nadzieję, że dla wszystkich uczniów
był to udany rok. Maturzystom życzymy powodzenia w dalszym życiu, a wszystkim uczniom i nauczycielom udanych wakacji
i sukcesów w nowym roku szkolnym.
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AKTYWIŚCI

Od 6 maja 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, nieformalna grupa młodzieży – „Aktywiści”, realizuje projekt „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży” finansowany przez
FRSE – Młodzież w działaniu. Projekt zakończy się 8 sierpnia 2013 r. Jest to inicjatywa młodzieżowa, która ma na celu promocję
aktywności obywatelskiej młodych ludzi,
a w szczególności obywatelstwa europejskiego, oraz promocję współpracy europejskiej
w zakresie problematyki i działań młodzieżowych. Główne działania projektu zostały
zrealizowane w dniach 26.05. - 02.06. 2013
r. i powiązane były z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Młodzież przeprowadziła dwie debaty oraz happening.
Brała też udział w sesji Rady Miejskiej
w Chojnie oraz sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Pierwsza debata z udziałem Pana Norberta Oleśkowa, radnego Rady Miejskiej
w Chojnie, odbyła się 27 maja. Debatę poprowadzili uczniowie klasy 3 TI: Wojciech
Łukomski i Adam Szurgociński. Głównymi
tematami debaty były: możliwość uzyskania
zatrudnienia w regionie, a także możliwości
spędzania wolnego czasu przez młodzież.
Druga debata
z udziałem pracowników
Banku PKO S.A w Chojnie odbyła się
29 maja. Była to bardzo pouczająca rozmowa na temat wprowadzenia waluty Euro
w Polsce, okraszona znakomicie przygotowaną przez Panią Ewę Turkiewicz prezentacją,
z komentarzami Dyrektora
Banku PKO S.A. w Chojnie,
Pani Anny Małysy. Poprzez
udział w debatach młodzież
promowała swoją aktywność
obywatelską oraz zainteresowanie problematyką europejską. 28 maja odbył się happening promujący Unię Europejską. Młodzież barwnym korowodem przemaszerowała na
plac przed Ratuszem w Choj-

nie, gdzie bawiła się w układanie puzzli mapy Europy i flagi Unii Europejskiej, oraz
odsłuchała Hymn Unii Europejskiej. Dodatkową atrakcją happeningu był sesja zdjęciowa z jej organizatorami przebranymi w stroje europejskie. W drodze powrotnej wszyscy
uczestnicy happeningu, przebrani w koszulki i czapki promujące projekt, przemaszerowali głównymi ulicami miasta. „Aktywiści”
sprawili ogromną niespodziankę również
dzieciom z Przedszkola Miejskiego w Chojnie. W barwnych strojach odwiedzili grupę
sześciolatków, z którymi przeprowadzili mini konkurs wiedzy o Europie i obdarowali
dzieci balonami. Ta wizyta sprawiła radość
nie tylko przedszkolakom.
Realizując wyżej wymienione założenie
projektu, „Aktywiści” nie tylko zaangażowali się w sprawy społeczne gminy, ale też
z powodzeniem zachęcili do tego sporą część
swoich znajomych. Wspólnie z kolegami, poprzez happening i uczestniczenie w sesji Rady Miejskiej w Chojnie i sesji Rady Powiatu
w Gryfinie, promowali projekt „Młodzież
w działaniu”. Pokazali że młodzi ludzie nie
są obojętni na to co dzieje się w najbliższym
otoczeniu i nie przyglądają się temu biernie.
Przygotowania do projektu obejmowały
m.in. projektowanie ulotki, banerów, newslettera, sporządzanie pism urzędowych, jak
również kształtowanie umiejętności występów publicznych i prowadzenia debat.
Paulina Bratkowska
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Klub Douzelage
Nasza szkoła po raz kolejny bierze czynny udział w konkursie generations@schoolm,
którego tematem jest solidarność międzypokoleniowa i dyskusja na temat Europy, jej
przeszłości, teraźniejszości oraz tego, w jaki
sposób młodzi i starsi mogą wspólnie przyczynić się do budowania przyszłości Europy.
W ramach konkursu, zorganizowaliśmy spotkanie z rolnikiem panem Augustynem
Ochałem, który dokładnie opowiedział nam
jak jego praca wyglądała przed wejściem
Polski do Unii oraz jak Unia Europejska pomogła mu w wykonywaniu swojego zawodu.
Przedstawił również swoje przemyślenia dotyczące tego, co jeszcze można by zmienić
w Europie, aby pracowało się lżej i lepiej.
Kolejną dyskusję przeprowadziliśmy z byłym nauczycielem naszej szkoły panem Gerardem Lemke , który zaciekawił nas opo-

wiadaniem o tym, jak nasza szkoła wyglądała niedługo po wojnie, i jaki panował w niej
system edukacyjny. Przybliżył nam jakie
w poszczególnych latach nastąpiły zmiany
i jak wejście do Unii Europejskiej zmieniło
nauczanie. Pan Lemke, jako przewodniczący
Stowarzyszenia Wspólnej Europy, opowiadał
nam o integracji europejskiej oraz o tym,
czym jest Unia Europejska dla zwykłych
obywateli społeczności przygranicznych i co
jest robione, aby była wspólnym dobrem dla
sąsiadów
po obu
stronach Odry.
Całość konkursu była ciekawym sposobem
na spotkania międzypokoleniowe. Była to
dobra okazja do tego by poznać jak starsze
pokolenie radziło sobie wcześniej, a jak radzą sobie teraz w Europie.
Klub Douzelage

MECZ GWIAZD
W sobotę 25 maja miałam okazję być na
siatkarskim Meczu Gwiazd. Już po raz
czwarty siatkarze i skoczkowie zagrali na
rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla
Dzieci. Wydarzenie odbyło się w hali SDS w
Szczecinie, przy ulicy Wąskiej. Sala była wypełniona po brzegi. Nie był to zwykły mecz,
był wyjątkowy ze względu na cel, a sportowcy
i cała publiczność bawili się świetnie. Podczas spotkania odbyły się licytacje stroju reprezentacyjnego Pawła Zagumnego i koszulki
z autografami zawodników Asseco Resovii
Rzeszów. Do gry włączali się sędziowie, fotoreporterzy, a nawet maskotka drużyny.
W meczu mieliśmy szansę zobaczyć od innej
strony naszą polską kadrę skoczków, m.in
Kamila Stocha, Macieja Kota, Kubę Kota,
Dawida Kubackiego, czy Krzysztofa Miętusa.
Tym razem nie w kombinezonach i nartach, a
w strojach siatkarskich. Należy przyznać, że
na skoczni i na parkiecie idzie im świetnie.
Do akcji przyłączyli się siatkarze i siatkarki,

m.in Marcin Wika z "Delecta Bydgoszcz", Patryk Akala z "Morze Bałtyk", Izabela Bełcik
z "Atom Trefl Sopot" oraz wielu innych. Sportowcy zagrywali dołem, tyłem, a Daniel Pliński z ... trybun! Można było nawet zobaczyć
ośmioosobowy blok. Oczywiście oprócz dużej
dawki humoru, nie zabrakło również dobrej
gry, poświęcenia i siatkówki na wysokim poziomie. W przerwach pomiędzy setami
"Crazy Canons" strzelali w trybuny koszulkami. Na koniec uczestnicy otrzymali pamiątkowe rysunki, wykonane przez dzieci,
statuetki oraz posypało się konfetti. Oczywiście po meczu można było zrobić sobie zdjęcia
z gwiazdami i zebrać autografy. W tym
wszystkim nie chodziło o to, która drużyna
wygra, bo przecież największymi zwycięzcami tego meczu były chore dzieci, na rzecz
których to spotkanie zostało zorganizowane.
Przez całą imprezę panowała świetna atmosfera i jestem pewna, że za rok też nie ominę
tego wydarzenia.
Natalia
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WYWIAD Z MATURZYSTAMI
„Znów za rok matura…” Tą rocznika ’93 dla uczniów
technikum i ’94
dla licealistów mamy za sobą. Jakie
są Ich odczucia ?
Jak będą wspominać szkołę ? Zapytaliśmy Ich o to.
K : Jak się czujesz będąc już po maturze ?
I : Z pewnością czuję już wewnętrzny spokój, bo mam to za sobą. Nie było to tak
ciężkie przeżycie, jak opowiadali to inni.
A : Odczuwam wielką ulgę. Jestem bardzo
zadowolona. Uważam, że poszło mi całkiem nieźle. Jestem pewna, że zdam !
M : Czuję się świetnie. Wreszcie czuję, że
mam wakacje.
K : Co dalej ? Zamierzasz iść na studia ?
I : No tak ! To zależy oczywiście od tego,
czy zdam maturę. Sądzę jednak, że udało
mi się tego dokonać i w czerwcu odbiorę
wyniki z uśmiechem na twarzy.
A : Tak. Już idąc do liceum miałam w głowie pewien plan na przyszłość i starałam
się go realizować. Wybrałam mój profil
z myślą o studiowaniu w przyszłości farmacji.
M : Jeszcze nie wiem. Nie zastanawiałam
się nad tym na poważnie, ale bardzo
prawdopodobne, że pójdę.
K : Ile czasu poświęciłaś/poświęciłeś
na przygotowanie się do matury ?
I : Szczerze… Nie spędziłem za wiele czasu przy książkach. Wystarczyła mi wiedza
nabyta podczas tych czterech lat edukacji.
A : Wystarczająco dużo, ponieważ teraz
jestem pewna dobrego wyniku.

M : Zacząłem się uczyć parę dni przed maturą.
K : Co powiedziałabyś/powiedziałbyś
przyszłym maturzystom ?
I : Zastanówcie się co chcecie robić w przyszłości, byście mogli wybrać odpowiednie
przedmioty, które przydadzą się Wam na
studia. Przygotujcie się do nich porządnie.
Lecz nie obawiajcie się samej matury. Nie
jest ona taka straszna jak o niej mówią.
A : Kochani ! To nic strasznego ! Stres tylko pogarsza sytuację. Trzeba myśleć pozytywnie i być pewnym tego, że jednak coś
wiecie. Ta szkoła Was odpowiednio przygotuje do tego najważniejszego sprawdzianu w życiu.
M : Matura jest fajna, polecam.
K : Co czułaś/czułeś po przeczytaniu
tematów na maturze pisemnej ?
I : Na początku było zdziwienie. Pierwszy
temat został odrzucony od razu, ponieważ
z interpretacją wierszy może być problem
by wstrzelić się w klucz. Dlatego wybrałem drugi temat zawierający lekturę
szkolną, który nie był zbyt łatwy, ale na
pewno był lepszy, niż pierwszy.
A : Tego nie da się opisać… Nie było aż
tak źle w każdym razie.
M : Myślałem, że nie dam rady nic napisać, ale jakoś mi się udało .
K: Czy jesteś zadowolona/zadowolony
z wyboru szkoły ?
I : Jest to dość trudne pytanie. Uważam,
że mimo wszystko dobrze, że wybrałem tę
szkołę, ponieważ była blisko mojego domu.
Nie musiałem spać w internacie gdzieś
w obcym mieście, a także zawsze po powrocie ze szkoły czekał na mnie ciepły
obiad, ugotowany przez mamę, a nie przez
kucharki w szkolnej stołówce. Poza tym,
poznałem wielu ciekawych ludzi.
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A : Nie żałuję mojego wyboru. Ta szkoła dała
mi wiele możliwości do rozwoju i pogłębienia
mojej wiedzy. Nauczyciele świetnie przygotowali mnie do matury, a jej wynik z pewnością będzie tego świadectwem. Poznałam tu
wielu fantastycznych ludzi, zarówno wśród
moich rówieśników, młodszych i starszych
kolegów, ale również wśród nauczycieli
i pracowników obsługi. Z sentymentem będę
wspominać czasy spędzone w tej szkole.
M : Było w miarę ok. Wybrałem szkołę ze
względu na to, że było blisko.
K : Czy chciałabyś/chciałbyś szczególnie podziękować któremuś z nauczycieli ?
I : Na pewno bardzo chcę podziękować pani
Basi Oleksy. Uważam, że była to najlepsza
nauczycielka, która z ucznia na 2 lub 3 zrobiła ucznia 5-owego i dobrze przygotowała
do matury, za co jeszcze raz jej bardzo dziękuję. Chcę również podziękować mojemu
wychowawcy, Krzysztofowi Janikowi za mile

spędzone 4 lata,
a także za wsparcie
i „ojcowską” troskę.
A: Chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim za
włożony
wysiłek,
jednak najbardziej
chciałabym podziękować panu Tomaszowi Ostrycharczykowi za zarażenie mnie
miłością do języka niemieckiego. Dopiero teraz, po ukończeniu szkoły doceniam jego starania. Dziękuję Panu bardzo !
M : Tak, chciałbym podziękować pani Monice Musze za najlepsze lekcje W-F.
Dziękuję bardzo Ani, Markowi i Ignacemu za poświęcenie nam swojego wolnego czasu.
Maturzyści, będziemy tęsknić za Wami !
Kage

Wywiad z Panią Katarzyną Skotnicką
Od początku roku szkolnego pracuje w
naszej szkole Pani Katarzyna Skotnicka,
nauczycielka przedmiotów zawodowych w
Technikum o profilu hotelarskim. Specjalnie dla naszej gazetki zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań.
R:Jak znalazła się Pani w szkole i dlaczego akurat nasz Zespół Szkół wybrała Pani jako miejsce pracy?
KS: Pracę w szkole znalazłam w dość zabawny sposób. Zanim złożyłam aplikację na
stanowisko nauczyciela, zanim w ogóle jeszcze pomyślałam by to zrobić, ktoś zapytał
mnie co chciałabym w życiu robić. Bez dłuższego namysłu powiedziałam, że chciałabym pracować w szkole z młodzieżą. Nie minął tydzień i zupełnie przypadkiem znalazłam ogłoszenie o pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
Do tej pory pracowałam zwykle w hotelach

w całej Polsce i zagranicą. Pomyślałam
więc, że to jedyna okazja by zmienić coś w
swoim życiu i zacząć realizować się w takim
zawodzie, w jakim zawsze chciałam. Zdobyłam tę pracę i pomyślałam, że to niezła ironia losu: szukałam pracy po całym świecie a
wymarzoną znalazłam w Chojnie.
R: Na czym polega Pani praca w szkole?
KS: Uczę w szkole przedmiotów zawodowych teoretycznych takich jak organizacja
pracy w recepcji, działalność recepcji, podstawy hotelarstwa,obsługa konsumenta a
także prowadzę zajęcia praktyczne. Sprawiają mi one największą przyjemność, ponieważ mogę pokazać moim uczniom
wszystko to czego się nauczyłam podczas
staży i pracy w hotelach, czyli : w jaki sposób zameldować i wymeldować gościa w hotelu, jak wypełnić niezbędną dokumentację,
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jak przygotować pokój dla gościa hotelowego, jak zorganizować przyjęcie. Razem z zespołem hotelarsko- gastronomicznym organizujemy bankiety, przyjęcia np. przerwy
kawowe podczas rożnych konkursów czy
szkoleń, przyjmujemy też gości z zagranicy,
co pozwala uczniom przygotować się do zawodu od strony praktycznej.
R: Praca z młodzieżą jest pracą bardzo
trudną i wymagającą. Co skłoniło Panią
do wyboru takiego zawodu?
KS: Jak już powiedziałam wcześniej zawsze
chciałam pracować jako nauczyciel, natomiast hotelarstwo od dziecka jest moją pasją. Dzięki tej pracy mogę pogodzić ze sobą
te dwie rzeczy. Praca z młodzieżą sprawia
mi wiele przyjemności i wnosi w moje życie
zawodowe wiele satysfakcji. Każdego dnia
w pracy jest tyle do zrobienia, że zazwyczaj
45 minut to dla mnie zdecydowanie za mało.
Nie zawsze oczywiście uczniowie są zdyscyplinowani, ale staram się zrozumieć, że zmęczenie po kilku godzinach lekcji może dawać
im się we znaki. Zawsze próbuję znaleźć jakiś kompromis, aby praca na lekcji przebiegała w sposób satysfakcjonujący dla mnie
i interesujący dla moich uczniów.
R: Jak podoba się Pani w naszej szkole
i jak ocenia Pani swoje relacje z gronem pedagogicznym?
KS: Praca w szkole podoba mi się i mam nadzieję ją kontynuować. Z uwagi na to, że jestem tu dopiero pierwszy rok, nie zdążyłam
jeszcze poznać bliżej wszystkich nauczycieli,
co z pewnością jeszcze się zmieni. W adaptacji w nowym miejscu pracy bardzo pomogła

mi Pani Izabela Barylska, która jest moim
opiekunem i ogromnym wsparciem w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
R: Jak spędza Pani wolny czas? Jakie
są Pani zainteresowania?
Moją pasją są podróże. Zawsze chciałam
zwiedzić Stany Zjednoczone i udało mi się to
dwukrotnie. Najpierw dzięki programowi
„Work and Travel” w Teksasie, a potem AuPair w Waszyngtonie D.C. W USA spędziłam łącznie rok, podczas którego udało mi
się zwiedzić kilka Stanów. Byłam również w
pięknych zakątkach Europy min. w Islandii,
Grecji. Podczas tych wyjazdów wiele nauczyłam się o świecie , o innych kulturach i o sobie. Zobaczyłam jak ważna jest otwartość
wobec innych ludzi, jak trudno jest być zdanym na siebie, setki, tysiące kilometrów od
domu. Dzięki temu nie boję się nowych wyzwań, ponieważ motywują mnie one do pracy. Oczywiście mam zamiar nadal kontynuować swoje podróże, natomiast na co dzień
wolę spędzać czas z dobrą książką, rodziną
i przyjaciółmi.
R: Czy ma Pani złotą myśl, według której stara się Pani żyć?
KS: Bliska jest mi maksyma Paula Coelho:
„TO MOŻLIWOŚĆ SPEŁNIANIA MARZEŃ
SPRAWIA, ŻE ŻYCIE JEST TAK FASCYNUJACE”. Staram się zawsze o tym pamiętać.
Dziękuję za udzielenie wywiadu i życzę powodzenia i jak najdłuższej, owocnej pracy
w naszej szkole.
Małgorzata Kołodziej

KOTY
Koty to jedne z ulubionych zwierząt domowych ludzi na całym świecie. To słodkie puchate lub łyse stworzenia o cudownych
oczach z dzikim, złym błyskiem. Kochają bawić się włóczką, w którą często się plączą,
biegać za czerwoną kropką z lasera nie zdając sobie sprawy z jej źródła oraz łapać my-

szy i wpatrywać się godzinami w akwarium
z rybkami, które chętnie zjadłyby na obiad.
Według Wikipedii jest to „udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych. Przez ludzi
ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu
jego zdolności do niszczenia szkodników.
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Koty zostały udomowione
około 9500 lat temu i są obecnie najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na świecie. Gatunek prawdopodobnie pochodzi od
kota nubijskiego, przy czym w Europie krzyżował się ze żbikiem.”
Ale to nie pochodzenie i książkowy opis kota
jest tak interesujący. Są to ciekawskie,
dziwne, często wredne kartonolubne stworzenia, które są kochane lub nienawidzone
przez ludzi. Ci drudzy powinni uważać, gdyż
koty często zachowują się, jakby miały plany
zawładnięcia nad światem. Duże złowrogie

oczy patrzące na ludzi podczas każdej czynności, zwinne ruchy i ostre pazury nie kojarzą się raczej z czymś milutkim i kochanym,
a kiedy przynoszą pod drzwi twojego domu
porozrywane przez siebie myszy czy małe
ptaszki można zacząć zastanawiać się, czy
jest to forma prezentu i podziękowania za
opiekę nad nim czy groźba i ostrzeżenie. Dużo ludzi zauważyło, że ich koty nie zabijają
myszy, one zadają im duże obrażenia i patrzą jak ich ofiary powoli się wykrwawiają.
Jest to trochę straszne, że takie stworzenia
śpią z nami w jednym pokoju i przyglądają
nam się podczas snu. A jednak wiele osób
kocha koty, zajmuje się nimi, karmi i pieści,
a one bardzo to lubią, łaszą się i mruczą. Te
słodkie stworzonka zwykle nie mają złych
zamiarów, chcą być po prostu władcą domu,
mieć człowieka za podwładnego i pławić się
w dobrobycie, który mu się przecież należy,
bo koty przecież chcą być jedynie BOGAMI.
Justyna Prus

Piłka w wakacje
Miało być jak zwykle o piłce, ale nawet mimo moich
szczerych chęci nie
ma o czym. Ligi się pokończyły, co prawda
trwa Puchar Konfederacji, ale to coś dla tych
bardziej wtajemniczonych. Sagami transferowani też was nie będę zanudzać, w końcu
każdy ma Internet. Wakacje zbliżają się do
nas wielkimi krokami i zapewne każdy z was
uda się choć raz na plażę, więc dzisiaj będzie
o piłce, ale tej na piasku. Co prawda nie jest
tak znana i popularna jak słynna odpowiedniczka na trawie m.in. dlatego że oficjalne
powstanie datuje się na rok 1995. Zasady są
bardzo proste. Gra się po pięciu zawodników
(4 w polu + bramkarz), mecz podzielony jest
na tercje (każda po 12 min). Sędziowie posługują się żółtą kartką oznaczającą ostrzeżenie, czerwoną - wykluczenie z gry i niebieską

- minutową karę. Obecnym mistrzem świata
jest Rosja. Polacy jak na razie nie odnieśli
jakichś znaczących sukcesów na arenie międzynarodowej, ale ta dyscyplina w naszym
kraju ciągle się rozwija. Serdecznie wszystkim polecam, może uda wam się z większą
ilością znajomych zorganizować jakiś mały
turniej? Gdyby się nie powiodło zawsze można złapać piłkę do siatki i pograć w plażówkę. Tutaj zasady są bardziej skomplikowane,
bo i dyscyplina poważniejsza, w końcu olimpijska. Sport w czasie wakacji to bardzo
przyjemne zajęcie. Pamiętajcie nieważne jak
i gdzie. Wcale nie trzeba leżeć plackiem na
plaży, lepiej wziąć przyjaciół i piłkę i zagrać,
gwarantuję opalicie się jeszcze lepiej, bo słoneczko w czasie ruchu „łapie” jeszcze bardziej. Udanych sportowo wakacji wam życzę!
Karolina
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FILMOTEKA

Candy

"Candy" to dramat powstały w 2006 r. w Australii, wyreżyserowany przez Neila Armfielda na
podstawie książki Luka Daviesa "Candy". Główne role w filmie grają Heath Ledger i Abbie Cornish.
Film opowiada historię o młodej parze, Danielu i
Candy.
Daniel jest poetą uzależnionym od heroiny, zakochuję się w Candy, studentce sztuki, którą wciąga
w świat narkotyków. Pomiędzy młodymi rodzi

się uczucie, które zmienia się od niezwykłego
zauroczenia, przez namiętną miłość, aż do autodestrukcji i szaleństwa.
Film podzielony jest na trzy elementy:
1.NIEBO, gdzie wszystko się układa, gdzie Candy i Daniel cieszą się swoim życiem i swoją miłością.
2.ZIEMIA, gdzie zderzają się z brutalną rzeczywistością.
3.PIEKŁO, gdzie narkotyki wzięły górę i powoli
zaczęły
wyniszczać
ich
miłość.
Polecam ten film, ponieważ każdy z nas może
się identyfikować z bohaterami filmu, dlatego, że
"Candy" to zwierciadło zbolałej duszy dwóch
głównych bohaterów, dosłownie i przejmująco
zmagających się z miłością, nienawiścią, strachem, śmiercią, wstrętem, odrzuceniem, paraliżem emocjonalnym i całym inwentarzem uczuć.
Kamila

CHARLIE
“The

perks of being a wallflower”
(„Charcie”) to film reżyserii Stephena
Chbosky’ego. Opowiada on o zamkniętym
w sobie chłopcu z problemami psychicznymi. Kiedy zaczyna naukę w liceum, nie ma
żadnych znajomych. Zaprzyjaźnia się ze
starszymi uczniami. Główny bohater –
Charlie powoli zaczyna odnajdywać się
w licealnym świecie i próbuje żyć jak każdy inny nastolatek. Film ukazuje nie tylko
życie młodego introwertyka, którego najlepszy przyjaciel popełnił samobójstwo,
którego ukochana ciotka zmarła, ale również problemy jego najlepszych przyjaciół:
homoseksualnego Patrick’a, który nie może znaleźć prawdziwej miłości oraz jego
przyrodniej siostry, Sam, która ciągle trafia na niewłaściwych facetów. W filmie po-

kazany jest obraz normalnej amerykańskiej szkoły oraz zajęcia, które znajdują
sobie jej uczniowie wieczorami. Bardzo polecam obejrzenie “The perks of being
a wallflower” każdemu, bo można przy nim
uronić kilka łez, wczuć się w sytuację bohaterów i czasem pośmiać razem z nimi,
lecz zanim ktokolwiek weźmie się za jego
obejrzenie proponuję przeczytać książkę
o tym samym tytule. Historia jest tam pokazana w nieco inny sposób i mimo, że według mnie film zobrazował ją lepiej, warto
jest po nią sięgnąć, choćby po to, by wytłumaczyć sobie pewne niejasności z filmu.
Justyna
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KULTURA
„Dziwne losy Jane Eyre” Charlotte Brontë
„Dziwne losy Jane Eyre” to bardzo stara
opowieść napisana przez angielską pisarkę. Książka opowiada o losach młodej,
wrażliwej dziewczyny, która jak na swoje
czasy jest kobietą samodzielną, śmiało decydującą o swoim życiu. Jane miała nieszczęśliwe dzieciństwo, a jej przeszłość nie
była zbyt kolorowa. Zatrudniona jako nauczycielka małej Adelki w dworze Thornf i e l d
z a k o c h u j e
s i ę
z wzajemnością we właścicielu majątku pochmurnym i tajemniczym Edwardzie Rochesterze. Dziewczyna, gdy odkrywa ponury sekret musi uciekać i szuka schronienia
w domu oschłego St. Johna, który proponuje jej małżeństwo. Gdy dziewczyna ma się
już zgodzić, dociera do niej sygnał, że jej
ukochanemu Edwardowi grozi niebezpieczeństwo. Jest to bardzo piękna i wzruszająca opowieść o pięknej i dojrzałej miłości,
która pomimo wielu przeszkód przetrwała.
Mimo, że została napisana bardzo dawno
temu i to starym językiem, jej historia
wciąga.

„Pamiętasz mnie ?” Sophie Kinsella
Lexi budzi się po wypadku w szpitalu
i ze zdumieniem odkrywa, że jest rok
2007, choć przecież był 2004. Ma proste zęby, nową, elegancką fryzurę, przystojnego
męża, wspaniały dom, jeździ mercedesem,
a ze zwykłej pracownicy firmy z wykładzinami stała się dyrektorem. W końcu o takim życiu marzyła, lecz jej życie wcale nie
jest bajką. Lexi nie umie przyzwyczaić się
do nowego życia. Nie rozumie dlaczego nie
kocha swojego męża, dawne przyjaciółki się
do niej nie odzywają i dlaczego się zmieniła. „Pamiętasz mnie?” jest to lekka i przyjemna książka, która wciąga i szybko się ją
czyta. Daje do zrozumienia, że pieniądze
nie dają szczęścia. Bo można mieć wszystko, czego się tylko zapragnie, ale nie tych
wartości, dla których warto przeżyć życie.
Ola

Filmy na wakacje






„Piraci z Karaibów”
„Odlot”
„Pod słońcem Toskanii”
„Rzymskie wakacje”
„Chłopaki nie płaczą”





„Mamma mia”
„Indiana Jones”
„Stowarzyszenie wędrujących dżinsów”
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Przeciętny uczeń
liceum ma tyle samo lęków co przeciętny pacjent
psychiatryka na
początku lat 50.
XX wieku.
3 na 4 osoby mają glassofobię, czyli
strach przed publicznymi wystąpieniami.

Istnieje kwiatek,
który pachnie jak
czekolada. Nazywa
się Cosmos atrosanguineus.

Zdanie 'Może
jutro ta dama
sama da tortu
jeżom' czytane
od tyłu brzmi
tak samo jak
czytane od
przodu.

Historycy zauważyli, że rudzi, mimo swojej małej liczebności, znacząco wpływali
na losy świata. Wśród takich postaci są
m.in. Neron, król Dawid, Helena Trojańska, Napoleon Bonaparte, Mark Twain,
Galileusz i Winston Churchill.

Psycholodzy twierdzą,
że jeśli przyjaźń trwa
dłużej niż 7 lat to będzie
to przyjaźń na całe życie.

Komary częściej kąsają blondynów.

Tylko 20 osób cierpi na hipermnezję,
jest to choroba która pozwala zapamiętać każdy szczegół z życia.
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