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     W dniach 11.03.2013r. – 15.03. 2013r. w naszej 

szkole, jak co roku odbył się Tydzień Języków Ob-

cych. Jest to niepowtarzalna okazja, aby sprawdzić 

swoją wiedzę z zakresu znajomości języka angiel-

skiego i niemieckiego. Odbyło się wiele konkur-

sów i quizów. Można było wykazać się inwencją 

twórczą, ilustrując jedno z przysłów, rysując pla-

kat, tworząc prezentację lub komiks, ale również 

dowiedzieć się czegoś więcej o krajach anglo–  

i niemieckojęzycznych. Mieliśmy niesamowitą 

przyjemność gościć u nas znakomitego człowieka - 

Pana Jeremy’ego Barkera,  mieszkańca Sherborne 

w Wielkiej Brytanii. Wspierał on uczestników 

konkursów z wiedzy o krajach anglojęzycznych. 

Został nawet zaproszony na jedną z lekcji języka 

angielskiego w pierwszych klasach liceum. Ucz-

niowie mieli niepowtarzalną okazję, aby zadać 

nurtujące ich pytania odnoście historii i kultury  

Wielkiej Brytanii. Byliśmy bardzo szczęśliwi  

z faktu, że Pan Jeremy Barker przywiózł ze swojej 

ojczyzny angielską herbatę oraz ciasteczka, które 

wraz z innymi tradycyjnymi potrawami, przygoto-

wanymi przez uczniów naszej szkoły, można było 

spróbować w przerwach między zajęciami.  

Warto organizować takie przedsięwzięcia. Są to 

niezapomniane dni, do których każdy uczeń oraz 

nauczyciel podchodzi z radością. Lepiej poznaje-

my kulturę krajów, których języka się uczymy.  

 

Kasia 

Tydzień Języków Obcych 

13 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

1 w Chojnie odbył się VI Powiatowy Konkurs Mi-

tologiczny. Organizatorem konkursu jest ZSP Nr1 

w Chojnie a koordynatorami są nauczyciele: 

Krzysztof Pośniak i Gabriela Lasowska. 

Konkurs skierowany był do uczniów  gimnazjów 

oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych 

Powiatu Gryfińskiego. W konkursie wzięło udział 

pięć szkół:  

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowi-

cach, Gimnazjum nr 2 w Gryfinie, Publiczne Gim-

nazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Gim-

nazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. 

Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Chojnie w składzie: Alicja Krystofiak, Aneta 

Cieślak, Piotr Korban, Piotr Król, II miejsce: Gim-

nazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach, 

III miejsce: Gimnazjum im. Janusza Korczaka w 

Chojnie, 

IV miejsce: Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Gryfinie, V miejsce:  Pu-

bliczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Gó-

ralicach. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego 

konkursu i zapraszamy na następną edycję   w 2014 

roku. 

Konkurs Mitologiczny  
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Konkurs Wiedzy o Europie 

 Dnia 14.02.2013 odbył się VI Powiatowy 

Konkurs Wiedzy o Europie. Honorowym Patrona-

tem konkurs objął prof. Bogusław Liberadzki po-

seł do Parlamentu Europejskiego, który ufundo-

wał główną nagrodę w postaci studyjnego wyjaz-

du do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W 

konkursie brali uczniowie klas II i III gimnazjum  

i I ponadgimnazjalnej. Konkurs 

składał się z trzech części.  

W pierwszej uczestnicy rozwią-

zywali test, w drugiej drużyny 

odpowiadały na pięć losowo 

wybranych pytań o różnym po-

ziomie trudności, dotyczących 

wiedzy historycznej, geogra-

ficznej, organizacji międzyna-

rodowych, sztuki, kulinariów i 

wybitnych postaci. W trzecim etapie uczestnicy 

przedstawiali przygotowane prezentacje multime-

dialne charakteryzujące wybrane przez siebie pań-

stwo. I miejsce zdobył ZS 2 w Gryfinie, II miejsce 

ZSP Chojna, a III Gimnazjum Widuchowa. Gratu-

lacje dla zwycięzców i do zobaczenia za rok.  

Spotkanie z Tadeuszem Mazowieckim 

 14.03.2013 roku grupa uczniów z na-

szej szkoły miała okazję spotkać się na Wy-

dziale Humanistycznym Uniwersytetu 

Szczecińskiego z pierwszym premierem 

Polski po 1989 roku tj. Tadeuszem Mazo-

wieckim. Tematem spotkania była promo-

cja nowej książki Pana Premiera. Po  krót-

kiej prezentacji treści przyszła pora na py-

tania. Tadeusz Mazowiecki opowiadał o 

czasach reform w naszym kraju, o tym jak 

tworzył swój pierwszy rząd. W spotkaniu 

uczestniczyli studenci, wykładowcy, media. 

Wszyscy z zainteresowaniem słuchali słów  

premiera nie tylko odnośnie przeszłości, 

ale też teraźniejszości. Było to bardzo  in-

tersujące spotkanie. Mogliśmy na własne 

oczy zobaczyć prawdziwą legendę tamtych 

dni.  

                                                 Karolina 
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Nauczyciel też uczeń– wywiad 

N a u c z y c i e l e 

ZSP w Chojnie 

też byli ucznia-

mi. Wydaje się 

to oczywiste, 

lecz nie każdy 

zdaje sobie 

sprawę z tego, 

że wielu z nich 

jest absolwen-

tami naszej 

szkoły ! Też byli 

nastolatkami i 

również przeżywali stres związany z szkolny-

mi sprawdzianami oraz wywiadówkami. 

Możliwe, że to ta szkoła wpłynęła na ich póź-

niejszy wybór kariery zawodowej. Niestety 

nie udało mi się porozmawiać ze wszystkimi 

absolwentami – nauczycielami. Są bardzo 

zajęci i rozumiemy fakt, że nie znaleźli dla 

mnie czasu. Dlatego tym większa była moja 

radość, gdy pan Leszek Lejman oraz pan 

Norbert Oleśków zgodzili się odpowiedzieć 

na kilka pytań.  

 

K : Witam ! Do której ze szkół Pan uczęszczał 

( Liceum / Technikum / Zawodówka ) ? O ja-

kim profilu / kierunku była to klasa ? 

L.L : Chodziłem do Liceum Ogólnokształcą-

cego, które w tym czasie było osobną szkołą, 

nie było Zespołem z Technikum. Moja klasa 

była o profilu językowym. 

N.O : Uczęszczałem do Liceum Ogólnokształ-

cącego do klasy o profilu ogólnym. Szkołę 

ukończyłem w 1994 roku. 

K : Jakie zmiany zaszły w naszej szkole ? 

Czy są jakieś tradycje lub zwyczaje, które by-

ły wtedy praktykowane, a teraz nie ? 

L.L : Główną zmianą jest połączenie obu 

szkół. Zmieniła się dyrekcja, zmieniła się 

część nauczycieli. Wiele zwyczajów, takich 

jak noszenie „worków na buty” czy sprząta-

nie terenów wokół szkoły się nie zmieniło. 

Prawdę mówiąc chyba niewiele zwyczajów 

się zmieniło, co chyba dobre, bo to w końcu 

mała tradycja. 

N.O : Po pierwsze zmienił się system eduka-

cji. Wtedy nauka w liceum trwała 4 lata. Są-

dzę, że było to lepsze niż trzyletnie licea. By-

łem bardziej zżyty z szkołą, klasą. Jedną z 

fajniejszych tradycji był udział klas 3. w 

studniówce maturzystów. Mogli przekonać 

się jak będzie wyglądać ich bal przedmatu-

ralny za rok, a przy tym byli pożyteczni, gdyż 

pomagali jako kelnerzy. Obuwie zmienne ob-

owiązywało wtedy również. Klasy 4. po zaba-

wie miały ten przywilej, że nie musiały go 

nosić. 

K : Czy Pańskie przyjaźnie ze szkoły średniej 

trwają do dziś ? 

L.L : Niestety, po tych kilku latach nasze 

drogi się rozeszły. Czasami widuję się z kimś 

z kolegów czy koleżanek, ale nie utrzymuje-

my bliższego kontaktu.  

N.O : Moje przyjaźnie ze szkoły średniej 

trwają do dziś, lecz nie są  już tak mocne, jak 

te ze studiów.  

K : Czy brał Pan udział w studniówce ? ( Ja-

ko uczeń oczywiście ) Jak Pan wspomina ten 

dzień ? 

L.L : Oczywiście, że brałem udział w stud-

niówce. W końcu to bardzo ważne wydarze-

nie w życiu ucznia szkoły średniej. Swoją 

studniówkę wspominam bardzo ciepło, bar-

dzo dobrze się bawiliśmy w trakcie przygoto-

wań jak i podczas samej zabawy.  

N.O : Oczywiście, że tak. Wspominam ją bar-

dzo dobrze. Wtedy studniówki odbywały się 

na stołówce w internacie. Już od listopada 

przygotowywaliśmy całą klasą program arty-

styczny. Ciężka, ale bardzo przyjemna praca. 

Do dziś pamiętam reprymendy na ostatniej 

godzinie wychowawczej przed zabawą : 

„Studniówka to nie wiejska potupajka i nale-

ży chodzić w marynarce.” Sama noc minęła 

bardzo szybko. 

K : Czy jako uczeń był Pan dobry z przedmio-

tu, którego Pan teraz uczy ? 
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L.L : Myślę, że byłem dość dobry, język an-

gielski nie sprawiał mi nigdy problemów, 

matura z angielskiego też musiała być chy-

ba nieźle napisana, skoro dostałem się na 

studia językowe.  

N.O : Z historii byłem bardzo dobry, a z nie-

mieckiego raczej średni. Z języków obcych 

lepiej mi szedł język rosyjski, który później 

zdawałem na  maturze.  

K : Czy ZSP w Chojnie miało duży wpływ na 

wybranie późniejszej kariery zawodowej ? 

L.L : Na pewno pod względem umocnienia 

we mnie pasji do poznawania języka. Plany 

o karierze nauczyciela miałem już chyba 

wcześniej, a przykład moich nauczycieli 

jeszcze mnie w tym utwierdził.  

N.O : Do bycia nauczycielem historii swoją 

postawą zachęcił mnie nauczyciel z poprzed-

niej szkoły. ZSP w Chojnie raczej nie miał 

większego wpływu, ponieważ już wcześniej 

miałem sprecyzowane plany odnośnie mojej 

przyszłości zawodowej. 

K : Woli Pan być 

nauczycielem, czy 

wrócić do czasów 

szkolnych ? 

L.L : Na wszystko 

jest w życiu czas, 

uczniem już byłem, 

więc myślę, że wolę 

być nauczycielem. 

Bardzo lubię swoje 

obecne życie, chociaż czasy uczniowskie 

wspominam z uśmiechem na twarzy. Korzy-

stajcie z tego, że na razie takiego wyboru nie 

macie i cieszcie się życiem, jakie jest.  

N.O: Chciałbym wrócić, a dokładniej do wie-

ku z czasów szkolnych. Do beztroski. Jednak 

lubię być nauczycielem. Jest to praca, o któ-

rej zawsze marzyłem i w której czuję się do-

brze.  

K : Dziękuję bardzo za poświęcenie swojego 

cennego czasu.  
                                                                           Kage 

Szkolny Konkurs Rekolekcyjny 

22 marca 2013r. tj. piątek był ostatnim dniem reko-

lekcji. Po mszy, w sali gimnastycznej odbył się fi-

nał Szkolnego Konkursu Rekolekcyjnego na naj-

lepszą palmę i kartkę świąteczną. 

Wyniki konkursu: 
Palma: 

I miejsce IIb 

II miejsce IITH 

III miejsce I MPS 

Wyróżnienie III TH/TG i IIc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartka świąteczna: 

I miejsce IIa 

II miejsce ITB 

III miejsce IIMPS/WZb 

Kartka komputerowa: 

Wyróżnienie IITI 
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 Każdy zna powiedzenie „ Śmiech to 

zdrowie ! ”. Nie wszyscy zdają sobie jednak 

sprawę z tego, jak ważny jest nasz szczery 

uśmiech. Ułatwia on nawiązywanie kon-

taktów, jak również obniża stres.  

Uśmiech jest jak magnez. Podświadomie 

lgniemy do osób z pogodnym wyrazem twa-

rzy, ponieważ jesteśmy pewni, że nasza 

rozmowa będzie swobodniejsza, a spotka-

nie z pewnością udane. Jest on gwarancją 

serdeczności ze strony innych ludzi. Od-

wzajemniają go nam całkiem obce osoby. 

Wydajemy się być bardziej atrakcyjni, co 

jeszcze bardziej zachęca do poznania nas. 

Dzięki niemu możemy zdziałać cuda ! War-

to zachować go w stresujących sytuacjach, 

np. podczas rozmowy o pracę. Można dzięki 

niemu zdobyć przychylność pracodawcy. 

Wydajemy się być bardziej kreatywni, 

kompetentni i entuzjastycznie nastawieni 

do spełniania nowych zadań. Należy jed-

nak pamiętać, żeby nie przesadzić, jak i o 

tym, że z łatwością można odróżnić sztucz-

ny od szczerego uśmiechu. Wtedy można 

zostać posądzonym o brak profesjonalizmu 

i lekceważenie.   

W kryzysowych momentach trudno jednak 

o wesoły wyraz twarz. Kiedy przeżywamy 

ciężkie chwile zaciskamy raczej zęby i przy-

bieramy ponurą minę. Badacze z Uniwer-

sytetu w Kansas zaprezentowali światu 

pewne rozwiązanie. Twierdzą, że aby zła-

godzić stres, wystarczy przybrać na twarzy 

grymas podobny do uśmiechu. 

„Taki fałszywy przejaw radości działa le-

piej niż niejedna tabletka uspokajająca. 

Przede wszystkim dodaje nam pozytywnej 

energii, reguluje pracę serca, sprawia, że 

zaczynamy oddychać głębiej i spokojniej.” – 

twierdzi psycholożka dr Sarah Pressman. 

Skąd taki wniosek? Naukowcy wysnuli go 

na podstawie specjalnych badani. Wzięło w 

nich udział 169 studentów, kobiet i męż-

czyzn, którzy zostali przeszkoleni. Mieli 

trzymać pałeczki w ustach w taki sposób, 

aby mimiką twarzy naśladować zwykły, 

neutralny wyraz twarzy i kilka rodzajów 

uśmiechu. Następnie poddano ich dość 

stresującym eksperymentom. Musieli na 

przykład wkładać dłonie do lodowatej wody 

lub śledzić ruch gwiazdy, używając luster-

ka, które przesuwali dłonią nie dominują-

cą. Co się okazało? Osoby, które z racji 

trzymanego przedmiotu musiały cały czas 

unosić kąciki ust wysoko w górę były dużo 

mniej zestresowane. Ich organizm nie wy-

kazywał większych oznak napięcia. 

Nie możemy zapominać również o tym, że 

dzięki niemu młodnieje nasz umysł oraz 

ciało. Uśmiech, zarówno jak śmiech, jest 

zaraźliwy. Sprawiamy nim przyjemność 

otaczającym nas ludziom. Jest jeszcze je-

den powód, dla którego warto posiadać go 

zawsze na twarzy. Odpowiedź znajdziecie 

w słowach Gabriela  Márqueza : 

„Nigdy nie przestawaj się uśmiechać, na-

wet jeśli jesteś smutny, ponieważ nigdy nie 

wiesz, kto może się zakochać w twoim 

uśmiechu.”   

Kage  

 

„Najbardziej Ci do twarzy z uśmiechem.” 
Leonardo da Vinci 
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 W dniach od 20 do 22 marca br. odbyły 

się rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej 

szkoły pod hasłem: „Wiem, Komu Uwierzyłem”. 

Program tych dni był bogaty i nie pozwolił nudzić 

się uczniom. Przy wsparciu i inicjatywie Pani Dy-

rektor ZSP Nr 1 w Chojnie mgr Adriany Sala-

mończyk i całego Grona Pedagogicznego udało 

się wypracować wiele metod i form pracy z 

uczniem w czasie tych dni. Katecheci: ks. Andrzej 

Zaniewski, ks. Jarosław Cieplichiewicz, ks. Ma-

rek Winnicki, ks. Zbigniew Stachnik mobilizując 

siły i zdolności odpowiednio pokierowali przygo-

towaniami i czuwali nad prawidłowym zaplano-

waniem tych dni.  Młodzież chętnie zaangażowała 

się zarówno w przygotowania do rekolekcji, jak i 

sam przebieg. Wszyscy mieliśmy świadomość, że 

czas rekolekcji powinien być odpowiednio zapla-

nowany i zorganizowany, daleki od braku zaanga-

żowania ze strony nauczycieli i uczniów. Wtedy 

rekolekcje mają sens i przynoszą spodziewane 

rezultaty.  

Tegoroczne rekolekcje podzielone były na 

dwie części. Pierwsza część odbywała się w Ko-

ściołach pw. Świętej Trójcy i Najświętszego Ser-

ca Pana Jezusa w Chojnie. Druga natomiast miała 

miejsce w budynkach i na terenie szkoły. Został 

ogłoszony konkurs na najpiękniejszą palmę i kart-

kę wielkanocną. W pierwszym dniu uczniowie 

wykonywali palmy i kartki świąteczne według 

swoich młodzieńczych, bardzo ciekawych, niekie-

dy trochę szalonych, ale twórczych pomysłów. 

Klasy przez szereg dni gromadziły odpowiednie 

materiały, aby palmy i kartki świąteczne wygląda-

ły imponująco. Motywacji dodawał fakt, że po 

zakończeniu rekolekcji będą one przekazane 

przez szkolny wolontariat do DPS-u  

w Trzcińsku Zdroju, jako upominek świąteczny. 

W drugim dniu gościliśmy młodzieżowy zespół 

muzyczny z Dolic, który przyjechał ze swoim 

opiekunem ks. kan. Tadeuszem Giedrysem. Kon-

cert, który odbył się na sali gimnastycznej przypo-

mniał wszystkim przesłanie bł. Jana Pawła II 

skierowane do młodych. Uczniowie wysłuchali 

także świadectwa pewnego człowieka, który na-

wrócił się i stał się świadkiem autentycznej Wia-

ry. Była możliwość zadawania pytań, z czego 

młodzież chętnie skorzystała. Na koniec spotka-

nia, z okazji przypadającego Dnia Wiosny wszy-

scy otrzymali gorący poczęstunek i ciasteczka 

upieczone przez klasę 1 TŻ. W ostatnim dniu re-

kolekcji odbył się konkurs palm wielkanocnych i 

kartek świątecznych, które uczniowie wykonywa-

li w pierwszym dniu rekolekcji. Konkurs popro-

wadził ks. Andrzej Zaniewski, a komisja konkur-

sowa z przewodniczącą Samorządu Uczniowskie-

go Panią Anną Dubik- Galicką wyłoniła zwycięz-

ców.  

(AZ) 

                                                                        

Niecodzienne rekolekcje wielkopostne w ZSP Nr 1 w Chojnie 

Co do koszyczka? 

Chleb, gwarantujący dobrobyt i pomyśl-

ność.  

Jajko to znak odradzającego się życia, zwy-

cięstwa nad śmiercią.  

Sól to minerał życiodajny, dawniej wierzono 

w jej odstraszającą wszelkie zło moc.  

Wędlina zapewnia zdrowie, płodność i do-

statek i jest znakiem, ze zakończył się post. 

Masło jest oznaką dobrobytu. 

Ser jest symbolem przyjaźni między czło-

wiekiem a siłami przyrody,  

Chrzan symbolizuje siłę  fizyczną  

Ciasto jest symbolem umiejętności i dosko-

nałości. Zgodnie z tradycją, powinien to być 

wypiek domowy. 
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WIELKANOC 

 Wielkanoc to najstarsze i najważ-

niejsze święto chrześcijańskie upamiętnia-

jące zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 

obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie -  

początkowo w dniu żydowskiej Paschy, a od 

soboru w Nicei w pierwszą niedzielę po 

pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tj. mię-

dzy 21 marca a 25 kwietnia). Wielkanoc 

wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedza-

jący ją Wielki Tydzień. Chociaż wydaje się, 

że to smutny czas w roku, to jest to czas 

wielkiej radości (symbolizuje ją biały kolor 

szat liturgicznych). Daje nam – ludziom 

przesłanie, że śmierć to nie koniec tylko po-

c z ą t e k  w s z y s t k i e g o . 

Symbole Wielkanocne są związane przede 

wszystkim ze zmartwychwstaniem i odra-

d z a j ą c y m  s i ę  ż y c i e m .  

  Święta Wielkanocne mają bogatą tra-

dycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy im 

wiele obrzędów. Po wielkim poście – kiedyś 

bardzo ściśle przestrzeganym – ludzie z nie-

cierpliwością czekali na odmianę. O wielu 

wielkanocnych oby-

czajach pamiętamy 

także dzisiaj. Dzię-

ki nim świąteczne 

dni są bardziej ra-

dosne. Wielkanoc 

to prawdopodobnie 

święta, z którymi 

związana jest naj-

większa ilość zwy-

czajów i tradycji. Jest to malowanie i świę-

cenie jajek (pisanki, kraszanki), święconka, 

dzielenie się jajkiem, śniadanie wielkanoc-

ne, Emaus (odpust krakowski) ,Rękawka 

(krakowska zabawa we wtorek po świę-

tach), śmigus-dyngus, Dziady śmigustne 

(małopolska), Siuda Baba (okolice Krako-

wa), pogrzeb żuru i wieszanie śledzia na 

zakończenie Wielkiego Postu, wieszanie lub 

topienie Judasza, świąteczne (wiosenne) 

porządki itp.             

                                                          Kamila 

NOWY PAPIEŻ 

 Habemus papam! Mamy nowego pa-

pieża. Argentyński kardynał Jorge Mario 

Bergoglio został wybrany na papieża i przy-

jął imię Franciszek. Urodził się w Buenos 

Aires w rodzinie włoskich imigrantów. Jest 

wielkim miłośnikiem piłki nożnej. Od lat 

kibicuje pierwszoligowemu zespołowi San 

Lorenzo de Almagro, a od 2008 roku jest 

nawet honorowym członkiem tego klubu. 

Wiadomo też, że często jeździł autobusem  

i sam dla siebie gotował. Pragnie on przy-

wrócić kościołowi dawny stan. Chce, by ko-

ściół katolicki znów był uosobieniem cnotli-

wości, odrzucił luksus i pomagał biednym. 

Nowy papież od razu zdobył sympatię ludzi. 

Nawet wybór jego imienia ma charakter 

symboliczny. Nie wszystko jednak jest takie 

kolorowe jak mogłoby się wydawać. Nowe-

mu papieżowi zarzuca się, że w latach 70-

tych donosił na "lewicujących" duchownych  

i przyczynił się do porwania niewygodnych 

dla argentyńskiej junty Jezuitów, jest on 

również zdecydowanie przeciwny aborcji 

oraz małżeństwom homoseksualnym. Uwa-

ża, że są to „destrukcyjne roszczenia skiero-

wane przeciwko planowi bożemu”. 

     Justyna 
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KULTURA 

Książki  

„Bezpieczna przystań” Nicholas Sparks 

Jednym z moich ulubionych autorów jest Nicholas 

Sparks. Polecam wszystkie jego książki, bo każda 

jest inna i na swój sposób wyjątkowa.  

  W czasie ferii przeczytałam „Bezpieczną 

przystań”. Opowiada ona o kobiecie, która prze-

prowadza się do nadmorskiego miasteczka 

Southport na południu USA, aby uciec od prze-

szłości. Katie rozpoczyna nowe życie, pracuje w 

lokalnej restauracji i unika zawierania nowych 

znajomości. Poznaje tam Alexa - właściciela nie-

wielkiego sklepu wdowca z dwójką dzieci, z któ-

rym zaprzyjaźnia się. Niespodziewanie zakochują 

się w sobie, a Katie musi wybrać czy chce dalej 

uciekać czy przestać się w końcu bać i stawić czo-

ła swoim lękom i obawom. 

   Jest to bardzo ciekawa powieść. Pozwala 

zrozumieć, że najważniejsza jest w życiu miłość, 

bo tylko ona może nas ocalić w najczarniejszej 

godzinie i jest jedyną wartością ,dla której warto 

jest  przeżyć życie. Czasami warto ponownie zau-

fać i nigdy nie jest za późno na prawdziwą miłość. 

„Kłamczuchy” Sara Shepard 

 Jest to pierwsza część serii dla nastolatek 

„Pretty Little Liars”. Opowiada  o losach kilku 

dziewczyn – najlepszych przyjaciółek. Jedna z 

nich, Alison – szkolna gwiazda, której wszystkie 

dziewczyny zazdrościły, znika pewnego dnia w 

niewyjaśnionych okolicznościach. Rok później jej 

przyjaciółki: Emily, Hanna, Aria i Spencer dostają 

niepokojące SMS-y. Dotyczą one ich najwięk-

szych, czasami nawet mrocznych sekretów, które 

powierzały Ali. Autor wiadomości podpisuje się 

literą  A. 

  Polecam tę książkę, szybko się ją czyta. 

Jest bardzo ciekawa  i  tajemnicza, niesamowicie 

wciąga. Na podsta-

wie książki po-

wstał serial „Pretty 

Little Liars – Słod-

kie Kłamstewka”. 

Ola 

Muzyka 

POLSKA BIRDY  

    Niedawno  przeglądając filmiki na YouTube 

wpadłam na pewną, początkującą wokalistkę 

KLARĘ.  Od razu spodobał mi się jej głos i pio-

senki.  Podoba mi się jej sposób wyrażania emocji 

poprzez muzykę. Widać, że robi to co kocha i wy-

chodzi jej to nieziemsko. Klara Jędrzejewska to 

zaledwie 17- letnia, zdolna wokalistka.  Śpiewa  

po angielsku. Dodam, że sama tworzy muzykę i 

pisze teksty do swoich utworów.  Młoda dziew-

czyna nie tylko wspaniale śpiewa, ale także  gra 

na kilku instrumentach gitarze akustycznej, ukule-

le, pianie, instrumentach klawiszowych i cymbał-

kach. Niedawno wydała swój pierwszy debiutanc-

ki album "Away". Na płycie znajduje się 9 utwo-

rów, między innymi "The Cliff", do którego został 

już stworzony teledysk.  Delikatny i spokojny głos 

Klary dodaje albumowi wyjątkowości i wdzięku. 

Producentem muzycznym albumu jest Artur Ga-

dowski, wokalista zespołu IRA.  Okładka płyty 

Klary została stworzona przez nią samą.  Mnie 

osobiście urzekł głos tej dziewczyny. Ma w sobie 

to coś co sprawia, że chce się tego słuchać.  Marek 

Niedźwiedzki z radia TRÓJKA napisał o Klarze: 

„Rodzi nam się wyjątkowa artystka na naszym 

rynku. Zadbajmy o nią i dajmy jej szansę. Mam 

nadzieje, że młoda wokalistka wyda jeszcze dużo 

albumów i wierzę, że jeszcze kiedyś będzie o niej 

głośno”.                                             Natalia   
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Opiekun: Krzysztof Pośniak  

 

1. Czytaj autorów, którzy dobrze piszą, 

przyzwyczaisz się do tego, by dobrze mówić. 

2. Kultura to nie ilość przeczytanych 

książek, lecz ilość zrozumianych. 

3. Ludzie, którzy czytają książki, zawsze 

będą panowali nad tymi, co oglądają telewi-

zję. 

4. Książka jest zawsze lepsza od filmu, 

ponieważ wyobraźnia w tym przypadku nie 

ogranicza się do kwestii efektów specjal-

nych. 

5. Im więcej czytasz, tym mniej naśladu-

jesz innych. 

6. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, co czytają książki oraz tych, co słuchają 

czytających. 

7. Podobnie jak z groszy składa się złotówka, tak z ziarenek przeczytanego składa 

się wiedza. 

8. Czytanie dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fi-

zyczne dla ciała. 

9. Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od niedotykania 

książki przez ostatnie 90 dni: niedotykanie książki 

przez 90 dni i myślenie, że nic się nie stało. 

10. Są gorsze przestępstwa niż palenie książek. Na 

przykład nieczytanie ich. 

11. Żeby zostać mądrym, wystarczy przeczytać 10 

książek– aby je znaleźć należy przeczytać tysiące. 

12. Książki to statki mądrości pływające po falach 

czasu i ostrożnie niosące swój drogocenny ładunek 

od jednego pokolenia do drugiego. 

13. Pamiętaj: to, kim jesteś definiowane jest przez to 

co czytasz. 

14. Ufaj książkom– są twoimi najbliższymi. Milczą 

gdy trzeba, i mówią, otwierając przed tobą świat w 

razie konieczności.  

Ach te książki... 


