
ISTNIEJE OD 1993 r. NIEZALEŻNE CZASOPISMO MŁODZIEŻY ZSP  
W CHOJNIE                      WYDANIE KWIETNIOWE 2017r. 

  

Konkursy cz. 1  str.2-5 

Forsowanie Odry str.5 

Dzień liczby Pi str.6-7 

Akcja charytatywna str.7 

Konkurs cz. 2 str.8 

Dzień Kobiet str.9 

Konkurs cz. 3 str.10-11 

Wycieczka  na US str.11 

Sport str.12-14 

Zajęcie w 5 Pułku Inżynieryjnym str.15 

W teatrze str.16 

Tydzień Zdrowego Trybu Życia str.17 

Coś o Japonii str.18 

Rock Festiwal str.19 

Minibiblioteka str.20-21 

W TYM NUMERZE : 



Str. 2  

 

 W czwartek, 2 mar-

ca 2017 r. w Zespole 

Szkół  Budowlanych 

im. Kazimierza Wielkiego  

w Szczecinie odbył się 

etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa 

w pracy”. Konkurs odbył się w ramach programu 

edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura 

bezpieczeństwa”, który zorganizowany został przez 

Okręgową Komisję Konkursową powołaną przez 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.  

 

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie 

wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę 

w etapie regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa 

w pracy” reprezentowały dwie uczennice: Klaudia 

Daśko (kl. II TH) i Justyna Jaz (kl.IITŻ). Zadaniem 

uczestników konkursu było rozwiązanie testu jedno-

krotnego wyboru, składającego się z 35 pytań w cza-

sie 60 minut. Jednak po napisaniu testu i podliczeniu 

punktów konieczna była dogrywka.  

W czasie sprawdzania testów przez komisję konkur-

sową uczestnicy i opiekunowie mieli możliwość wy-

słuchania wykładu pt. Drukarki 3D i zobaczenia pra-

cy takiego urządzenia. Po wyłonieniu zwycięzców 

wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeniu 

dyplomami i pamiątkowymi gadżetami. Uczennice 

naszej szkoły w tym roku nie znalazły się w gronie 

laureatów, ale zdobyta wiedza na pewno przyda się 

im w przyszłości w pracy zawodowej. 

Etap regionalny konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp  

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

„Poznaj swoje prawa w pracy” 

Emilia Skrzypa 
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X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie  

 9 lutego 2017 r. odbył się już po raz dziesiąty 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie, którego or-

ganizatorem jest nasza szkoła. Honorowym Patrona-

tem konkurs objął już po raz kolejny prof. Bogusław 

Liberadzki poseł do Parlamentu Europejskiego, któ-

ry ufundował główną nagrodę, jest to wyjazd studyj-

ny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 

W tym roku uczestniczyli gimnazjaliści ze szkoły 

w Baniach, Chojny i Widuchowej oraz pierwszokla-

siści z ZSP Nr 2 w Gryfinie i ZSP w Choj-

nie. W konkursie trzeba było się wykazać wiedzą 

geograficzną, znać symbole narodowe, ustroje pań-

stw, organizacje międzynarodowe, potrawy i sławne 

osoby ze świata kultury. 

Szczególnie ciekawym ele-

mentem konkursu są prezenta-

cje multimedialne z wykorzy-

staniem muzyki na żywo, de-

gustacją potraw.   

Celem konkursu było propagowanie wiedzy o Euro-

pie. Komisja konkursowa pod przewodnictwem pana 

Gerard Lemke – przewodniczącego Chojeńsko Gry-

fińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, z udzia-

łem pani  Krystyny Leddin – pracownika Biblioteki 

Publicznej w Chojnie oraz Kazimierza Komorzycki-

go – reprezentujący prof. Bogusława Liberadzkiego 

oceniała uczestników. 

Zwycięzcami konkursu została drużyna z Gimna-

zjum w Chojnie, w składzie Ewa Jabłońska, Julia 

Laskowska i Gracjan Jasnos (opiekun p. Urszula Ra-

dos) to im przypadła nagroda, wyjazd do Brukseli do 

Parlamentu Europejskiego. II miejsce zajęła drużyna 

z Gimnazjum w Widuchowej w składzie: Klaudia 

Knap, Zuzanna Kałuża i Filip Wermuth (opiekun 

p. Irena Chęś) III miejsce zajęła drużyna z naszej 

szkoły w składzie: Karolina Herman, Justyna Zyg-

munt i Mateusz Grzegórzek (opiekun p.Danuta Perz) 

Koordynatorkami konkursu były: Danuta 

Perz i Gabriela Lasowska. 

 

Red. 
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 7 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Chojnie odbył się jubileuszowy X Po-

wiatowy Konkurs Mitologiczny. Konkurs skierowa-

ny był jak co roku do uczniów gimnazjów oraz klas 

pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gry-

fińskiego. W tym roku w konkursie wzięły udział 

cztery szkoły: Gimnazjum im. Noblistów Polskich 

w Mieszkowicach, Gimnazjum im. Janusza Korcza-

ka w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr2 w Gryfinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Chojnie. Koordynatorami konkursu są nauczycie-

le:  Krzysztof Pośniak i Gabriela Lasowska. 

Drużyny w pierwszej części konkursu układały drze-

wo genealogiczne umieszczając w odpowiednich 

miejscach potomstwo Zeusa. W drugiej rundzie 

zmierzyły się z zadaniem „postać zagadka”. Następ-

nie odpowiadały na 5 losowo wybranych pytań  

o różnym stopniu trudności, w określonym czasie. 

W czwartej rundzie (kalambury) młodzież sprawdza-

ła swoje umiejętności przedstawiania na rysunku  

i odgadywania mitologicznych haseł. Piąta runda  

polegała na przedstawieniu dowolnej postaci mitolo-

gicznej przez reprezentacje szkół . W tej części juro-

rzy oceniali prezentację postaci (strój, rekwizyty, 

pomysłowość, zachowanie zgodności z wizerunkiem 

mitologicznym oraz samo wystąpienie m.in. płyn-

ność i oryginalność wypowiedzi). Młodzież w tym 

roku przedstawiła Feniksa odradzającego się z po-

piołów, Charona przewożącego dusze do Hadesu, 

Narcyza i Hermesa. 

Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce: Gimnazjum im. Noblistów Polskich 

w Mieszkowicach: Magdalena Pastuła, Magdalena 

Sztadilów, Kinga Kościelna (opiekun: Renata Wala-

wender). 

II miejsce: Gimnazjum im. Janusza Korczaka  

w Chojnie: Julia Laskowska, Ewa Jabłońska, Kamila 

Błoch (opiekun: Katarzyna Wieder). 

III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Gryfinie w składzie: Paulina Gąbka, Filip Kości-

kiewicz, Dawid Michalski (opiekun: Katarzyna 

Stempińska). 

IV miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie w składzie: Ada Kaniewska, Wiktoria 

Borowiec, Dominik Nycz (opiekun: Krzysztof Po-

śniak i Edyta Krupa-Nadolny).  

Nagrody dla uczestników konkursu i upominki dla 

opiekunów drużyn zostały ufundowane przez Radę 

Rodziców przy ZSP w Chojnie. Nad prawidłowym 

przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której 

pracowali: Eugenia Hajduk – emerytowany nauczy-

ciel języka polskiego, wieloletni pracownik i wice-

dyrektor ZSP Nr 2 w Chojnie; Teresa Błońska – 

Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choj-

nie; dr Małgorzata Cieśluk - filolog klasyczny, pra-

cownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynaro-

dowych US, która uświetniła jubileuszowy konkurs 

Jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Mitologiczny 
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wykładem dla uczestników i ich opiekunów na temat 

miejsca herosów w kulturze starożytnej Grecji.  

Ten dzień był wyjątkowy pod względem wydarzeń, 

ponieważ gościliśmy również w ramach patronatu 

dr. hab. prof. US Radosława Skryckiego - zastępcę 

dyrektora Instytutu Historii i  Stosunków Międzyna-

rodowych   wraz z doktorantem, panem Mateuszem 

Lipko - pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. 

Gdy w sali konferencyjnej rozpoczynał się konkurs 

pracownicy naukowi spotkali się z naszą młodzeżą 

w sali kinowej. Pan M. Lipko - dla klasy III c i IIIa -  

poprowadził wykład na temat misji Jana Karskiego. 

                                                                                                  K. Pośniak 

 Na przełomie stycznia i lutego 1945 r. wojska 

1. Frontu Białoruskiego marszałka Gieorgija Żuko-

wa wyszły nad środkową Odrę i rozpoczęły walki 

o przyczółki. W lutym i marcu również część od-

działów Wojska Polskiego wyszła na szerokim fron-

cie nad Odrę i Nysę Łużycką. Ogólny zamiar opera-

cji berlińskiej został ujęty w planie kampanii zimo-

wej 1944-1945 r. Zdobycie stolicy III Rzeszy miało 

nastąpić w wyniku obejścia miasta od północy i po-

łudnia.  

Początek operacji został wyznaczony na 16 kwietnia 

1945 r. Operację berlińską miały prowadzić trzy ra-

dzieckie fronty: 2. i 1. Białoruski oraz 1. Ukraiński. 

Liczyły one ogółem ponad 2,5 mln żołnierzy. 

W dniu 10 kwietnia 1945 r. dowódca 1. Armii Woj-

ska Polskiego – gen. Stanisław Popławski otrzymał 

od dowódcy 1. Frontu Białoruskiego rozkaz wzięcia 

udziału w operacji berlińskiej. Na podstawie ogólne-

go założenia, zadanie 1. AWP miało polegać na sfor-

sowaniu Odry w rejonie Siekierek i Gozdowic, a na-

stępnie rozwinięcie natarcia w kierunku na północ 

od Berlina i wyjście nad Łabę. Niemcy szczególnie 

dobrze rozbudowali swoje pozycje obronne pomię-

dzy Odrą a Starą Odrą. W dniu 16 kwietnia 1945 r. 

o godz. 4.45, po 30-minutowym przygotowaniu arty-

leryjskim, oddziały prawego skrzydła 1. AWP roz-

poczęły forsowanie Odry w rejonie Siekierek. Po 

pierwszym dniu operacji siłom polskim udało się 

zdobyć przyczółek i połączyć na zachodnim brzegu 

Odry. W rejonie Gozdowic saperzy zbudowali most 

pontonowy, co umożliwiło przeprawę oddziałów 

tyłowych i zaopatrzenia dla walczących dywizji 

1. AWP. Forsowanie Odry było trudnym zadaniem, 

ponieważ rzeka stanowiła dużą przeszkodę wodną, 

a ponadto dodatkowe utrudnienie stanowiła Stara 

Odra z jej rozlewiskami.  

Nacierające wojska zdobyły, utrzymały i stale po-

szerzały przyczółki, które stanowić miały podstawy 

wyjściowe do ostatecznego szturmu Berlina i zakoń-

czenia tym samym działań wojennych w Europie. 

Wydarzenie to będące preludium zakończenia 

II wojny światowej ma związek także z historią Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Szkoła 

nasza nosi bowiem imię Bohaterów spod Siekierek 

(LO), wszystkich tych, którzy nad Odrą przelewali 

krew, pot i łzy w te pamiętne kwietniowe dni. Był 

wśród nich także patron ZSZ, TB i TZ ppor. Ryszard 

Kulesza.  Chwała i cześć ich pamięci.             Red. 

Lekcja historii - Forsowanie Odry 
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Dnia 14 marca 2017 r. w ZSP w Chojnie od-

były się obchody Międzynarodowego Dnia Liczby 

Pi. Jest to nowa inicjatywa uczniów, niezakorzenio-

na w naszej szkole. Klasa II b włożyła dużo pracy, 

aby dzień ten nie przeszedł bez echa w naszej szko-

le, zachęcając uczniów do udziału w wielu akcjach 

kultywujących pamięć o Dniu Liczby Pi. Przedsię-

wzięcie zostało zorganizowane w ramach lekcji eko-

nomia w praktyce.  

Tego dnia, już przed lekcjami, uczniów w progu po-

witali członkowie grupy odpowiedzialnej za organi-

zację Dnia Liczby Pi, rozdając ciasteczka ozdobione 

symbolami π oraz okazjonalne naklejki. Było to miłe 

zaskoczenie dla młodzieży, która bardzo chętnie się-

gała po wypieki. 

Na długiej przerwie, przed budynkiem nr 1 ucznio-

wie uformowali ogromną liczbę Pi. Dzięki współ-

pracy i zaangażowaniu, udało się ułożyć symbol, 

a wynik pracy został uwieczniony na zdjęciu. 

 

W tym dniu ponadto na czwartej lekcji odbyła się 

lekcja otwarta, tematycznie związana z Liczbą Pi. 

Pani Anna Krzemińska ciekawym wykładem wzbu-

dziła zainteresowanie wśród uczniów klasy II bd LO 

historią tej liczby oraz jej „odkrywcami”. Zadaniem 

domowym było ułożenie przez licealistów pi - ematu 

– wiersza, którego kolejne słowa powinny zawierać 

tyle cyfr, ile stanowi kolejna liczba w rozwinięciu 

dziesiętnym. Najciekawszy pi - emat napisała Kata-

rzyna Szymkowiak: 

„Ola i Ania i Kasia 

Celebrują, bo wtorek był 

Twoim dniem ukochana! 

Świętujmy ! 

Tańczmy! 

Klaszczmy! Pij do dna herbatkę albo soczek 

 

Do utraty tchu! Raz! Dwa! 

Tańczymy dla "Pi" 

Kręcimy wszystkim, szyją 

Oj! Biodrami, kolanami, pupą i piersiami !” 

 

Dzień liczby Pi w ZSP w Chojnie 
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Moja babcia zawsze mówiła, że ludziom trzeba pomagać, bo jak sami będziemy 

potrzebowali pomocy, to ona do nas zawsze przypłynie. Z innego portu, ale 

przypłynie. 

( Anna Ficner-Ogonowska – Alibi na szczęście ) 

Po czwartej lekcji odbyło się głosowanie w konkur-

sach matematycznych: „Liczba Pi na wesoło”, 

„Bryły przestrzenne, „Cyfry w świecie”. Do nauczy-

cieli wpłynęło wiele pomysłowych i godnych uwagi 

prac. Największym zainteresowaniem cieszył się 

konkurs fotograficzny, na który wpłynęło aż 16 prac. 

W skład jury wchodzili: pani Agata Motyl, pan Gu-

staw Cedro, pani Emilia Skrzypa oraz członkowie 

grupy organizującej przedsięwzięcie.  

Dzień Liczby Pi wywarł po-

zytywne wrażenie na 

uczniach ZSP w Chojnie, 

włączył młodzież w ciekawe, 

niecodzienne działania, dał 

możliwość rozwoju uzdol-

nień plastycznych oraz zdo-

bycia wiedzy na jeden z ciekawszych zagadnień ma-

tematycznych.  

Akcja charytatywna 

Wszystkich uczniów naszej 

szkoły  zachęcamy do na-

bywania cegiełek w ra-

mach prowadzonej przez 

Samorząd Uczniowski ak-

cji „Szkoło pomóż i Ty”. 

Do nabycia są cegiełki z 

pomocami naukowymi z matematyki, języka angiel-

skiego i wiele innych. Koszt takiej cegiełki to 

min.1,50 zł. Sprzedaż będzie prowadzona do czerw-

ca 2017 r. przez członków Samorządu Uczniowskie-

go w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca.  

 

Kup cegiełkę i pomóż podopiecznym 

fundacji Pomóż i Ty!!! 

Kornelia Gil, kl. II b  

Samorząd Uczniowski 

http://lubimyczytac.pl/autor/65977/anna-ficner-ogonowska
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/135652/alibi-na-szczescie


Str. 8  

 

W czwartek, 16 marca 2017 r. w Izbie Admi-

nistracji Skarbowej w Szczecinie odbył się etap wo-

jewódzki Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy 

o Podatkach. Była to już VII edycja tego konkursu. 

Organizatorem Konkursu był Zachodniopomorski 

Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

w Szczecinie pod patronatem pod honorowym patro-

natem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

 

Celem Konkursu Wiedzy o Podatkach jest  

budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań 

problematyką zagadnień podatkowych, korzystania 

z prawa podatkowego a także popularyzacja zawodu 

doradcy podatkowego,  

Naszą szkołę w tym roku na konkursie repre-

zentowało dwóch uczniów Wiktor Hadała z kl. II b 

LO i Bartosz Matysiak z kl. I b LO pod opieką pani 

mgr Emilii Skrzypy. Tematem tegorocznego konkur-

su były  „Podatki samorządowe - definicja, klasyfi-

kacja i rola”. Dostanie się na etap wojewódzki po-

wyżej wymienionego współzawodnictwa było po-

przedzone napisaniem pracy na jeden z czterech te-

matów. Na konkurs wpłynęło 48 prac o tematyce 

podatkowej. Ze wszystkich napisanych prac zostało 

przyjętych tylko 42 prace do finału wojewódzkiego, 

w tym aż trzy prace uczniów ZSP w Chojnie. 

Finał Konkurs polegał na napisaniu testu, 

który składał się z dwudziestu pytań zamkniętych, 

na który każdy z uczestników miał trzydzieści mi-

nut. Dalsza część, do której dostało się 23 uczniów 

o najlepszych wynikach testu polegała na indywidu-

alnej odpowiedzi ustnej przed komisją konkursową. 

Do tej części konkursu zakwalifikował się  uczeń 

z naszej szkoły: Wiktor Hadała z klasy II b LO. 

W tym roku uczniowie naszej szkoły nie znaleźli się 

w gronie laureatów, ale udział w konkursie były za-

pewne dla nich niezapomnianym doświadczeniem, 

a zdobyta wiedza i umiejętności na pewno przyda-

dzą się im w przyszłości. 

 

VII Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach 

Emilia Skrzypa 
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8 marca - Dzień Kobiet  

„Być kobietą, być kobietą ….”- Dzień Kobiet  

w ZSP w Chojnie 

Międzynarodowe święto obchodzone 8 mar-

ca, czyli Dzień Kobiet w naszej szkole organizowa-

ne jest przez chłopców z Samorządu Uczniowskie-

go. Sama idea tego święta ma licznych przeciwni-

ków, aczkolwiek w naszej szkole każdego roku pa-

mięta się o tym wyjątkowym dniu. Na pewno pamię-

tają o tym panowie z Samorządu Uczniowskiego, 

którzy przygotowują z tej okazji zawsze wyjątkową 

niespodziankę.  

Pojawienie się trzech chłopców z Samorządu 

Uczniowskiego z bukietem czerwonych i żółtych 

róż, koszykiem słodkości wywołał wielką radość 

i uśmiech na twarzach wszystkich pań z naszej szko-

ły. Kwiatki zostały wręczone paniom, zaś cukierki 

otrzymały wszystkie uczennice.  

Tego dnia pamiętaliśmy również o wszyst-

kich pracownicach szkoły, które każdego dnia dbają 

o sprawne funkcjonowanie szkoły.  

Mamy nadzieję, że ten dzień upłynął dla każ-

dej z pań w radosnej i miłej atmosferze. Życzymy 

wiele radości i uśmiechów na każdy nadchodzący 

dzień.  

 

 Samorząd Uczniowski  
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Szkolne konkursy matematyczne 

w ramach Międzynarodowego Dnia Liczby Pi – rozstrzygnięte!!! 

W ramach Dnia Liczby Pi, ogłoszone zostały 

trzy konkursy: „Liczba Pi na wesoło”, „Bryły prze-

strzenne” oraz „Cyfry w świecie”. Uczniowie mieli 

za zadanie do 13 marca 2017 r. dostarczyć wykona-

ne prace do nauczycieli matematyki. 

Konkursy spotkały się z dużym zaangażowa-

niem. Wpłynęło wiele prac, które odznaczały się 

niezwykłą pomysłowością oraz nakładem pracy wło-

żonym w ich przygotowanie. Zwieńczeniem akcji 

była wystawa prac konkursowych, która cieszyła się 

sporym zainteresowaniem wśród uczniów. 

Głosowanie komisji konkursowej odbyło się 

14 marca 2017 r. Komisja pracowała w  składzie: 

Pani Agata Motyl, Pan Gustaw Cedro, Pani Emilia 

Skrzypa oraz członkowie grupy organizującej pro-

jekt. Przed komisją było niezwykle trudne zadanie, a 

wybranie zwycięscy nie było oczywiste. 

Na konkurs „Liczba Pi na wesoło” wpłynęło 

9 prac. Pierwsze miejsce zajęła praca autorstwa Ani-

ty Orszulak z klasy II TH, drugie miejsce zajęła Ka-

rolina Danelska z klasy IV TH, natomiast trzecie 

miejsce przyznano pracy Tomasza Sosnowskiego 

z klasy II c LO.  

Drugi konkurs, jaki został rozstrzygnięty w wyniku 

głosowania komisji konkursowej, to „Bryły prze-

strzenne, na który wpłynęło 5 prac. Najlepszą pracą 

okazała się bryła Sebastiana Ratańczuka z  klasy III 

TI, drugie miejsce przypadło Patrykowi Kozakowi 

z klasy I MZ za bryły drewniane, trzecie miejsce za-

jęły bryły skonstruowane przez Jakuba Remisa z 

klasy I WZ. 

Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs 

fotograficzny „Cyfry w świecie”. Na konkurs wpły-

nęło 16 różnorodnych prac. Najlepsze zdjęcie wyko-

nała Patrycja Lewandowska z kasy IV TH Drugie 

miejsce zajął Marek Pawlisiak z kl. III c LO, zaś 

miejsce trzecie ex aequo przypadło Grzegorzowi 

Porczyńskiemu z kl. III c LO („Cztery zera w prze-

łomie motoryzacji”) i Jakubowi Wolnemu z kl. IV 

B/I ( „Przy tej prędkości licznik liczby gości”). 

Justyna Zarzycka, 

 kl. II b 
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W ramach przedsięwzięcia ,,Dzień Liczby Pi’’ 

organizowanego w naszej szkole, 17 marca 2017 roku 

odbyła się wycieczka dydaktyczna uczniów klasy II b LO 

na Uniwersytet Szczeciński oraz do kina. Opiekę nad 

uczniami w czasie wycieczki sprawowała Pani Agata 

Motyl i Pani Anna Krzemińska.O godzinie 8.10 wyruszy-

liśmy busem spod budynku liceum do Szczecina. Droga 

minęła nam dosyć szybko. Półtorej godziny później doje-

chaliśmy na Wydział Nauk o Ekonomii i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Od 10.15 - 11.45 uczestniczyliśmy w wykładzie 

prowadzonym przez mgr Magdalenę Kowalską pt. 

,,Być jak Steve Jobs, czyli jak wykreować marki, które 

pokocha świat’’. Najpierw poznaliśmy ogólną definicję 

marki oraz odgadliśmy nazwy kilkunastu globalnych ma-

rek na podstawie ich symboli. Następnie dowiedzieliśmy 

się jaką rolę odgrywa logo, nazwa i slogan danego znaku 

towarowego w marketingu. Poznaliśmy też przykłady 

kilku nietrafionych logotypów oraz zobaczyliśmy ranking 

najlepiej zarabiających marek na świecie. Pani Kowalska 

z wielką chęcią podejmowała z nami dyskusje na temat 

naszych spostrzeżeń i przemyśleń na temat sposobu kreo-

wania dobrych znaków fabrycznych. 

 

Punktem kulminacyjnym wykładu był udział na-

szej grupy w dwóch testach: teście ślepym i jawnym. 

Miały one na celu ukazanie czy renoma marki rzeczywi-

ście wpływa na nasze decyzje zakupowe. Test polegał na 

degustacji trzech napoi typu Cola, co sprawiło, że nasza 

grupa jeszcze chętniej przystąpiła do testów. Ostatecznie 

okazało się, że wyniki z obu testów były bardzo podobne, 

co potwierdziło fakt, że renoma marki nie wpływa bezpo-

średnio  na nasze decyzje podejmowane podczas zaku-

pów. Ważniejsza okazała się dla nas jakość danego pro-

duktu. 

Po zakończonym wykładzie i pojechaliśmy do 

centrum handlowego ,,Galaxy’’. Tam mieliśmy trochę 

czasu wolnego, który poświęciliśmy na posiłek i zakupy. 

Następnie całą grupą udaliśmy się do Multikina na 

film ,,Piękna i Bestia’’ w reżyserii Billa Condona. Pod-

czas seansu mogliśmy się odprężyć i poczuć klimat dzie-

cięcych lat, zajadając popcorn i pijąc Coca Colę.  

 

Kiedy film się skończył wszyscy z uśmiechami 

na twarzy, pełni humoru udaliśmy się w drogę powrotną 

do Chojny. Dzięki tej wycieczce w przyjemny sposób 

nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy, a przy okazji mo-

gliśmy się trochę zrelaksować i odpocząć od natłoku 

szkolnych obowiązków. 

 

Wycieczka dydaktyczna na Uniwersytet Szczeciński  

Wiktor Hadała, klasa II b  



Str. 12  

 

 8 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr2 w Gryfinie odbyła się Powiatowa Li-

cealiada w Piłce Siatkowej Chłopców. Do zawodów 

przystąpiły trzy zespoły: ZSP nr2 Gryfino, ZSO 

Gryfino oraz reprezentacja naszej szkoły. Turniej 

zakończyliśmy na pierwszym  miejscu, odnosząc 

dwa zdecydowane zwycięstwa. W meczu o drugie 

miejsce lepsza okazała się drużyna gospodarzy.  Po-

twierdziliśmy tym samym dominację naszej szkoły  

w powiecie, gdyż było to już czwarte zwycięstwo 

z rzędu.  

WYNIKI:  

ZSP Chojna – ZSP nr2 Gryfino  2-0 

ZSP nr2 Gryfino – ZSO Gryfino  2-1 

ZSP Chojna – ZSO Gryfino  2-0 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA: 

1. ZSP  Chojna 

2. ZSP nr2 Gryfino 

3. ZSO Gryfino 

SKŁAD REPREZENTACJI: 

1. Sosnowski Tomasz 

2. Pohorecki Jacek 

3. Miler Konrad 

4. Panicz Aleksander 

5. Karpicki Rafał 

6. Szafrański Konrad 

7. Wojtczak Patryk 

8. Kłonowski Karol 

9. Łukian Krzysztof 

10. Kowal Rafał 

11. Słonecki Hubert 

12. Hrycaj Adam 

OPIEKUN ZESPOŁU: Grzegorz Michasiuk 

 

 

 

 

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców  

Red. 
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       9 lutego 2017 roku nasza szkoła była organiza-

torem Powiatowej Licealiady w Piłce Siatkowej 

Dziewcząt. Do zawodów przystąpiły reprezentacje 

trzech szkół – ZSP Chojna, ZSO Gryfino oraz ZSP 

nr2 Gryfino. W pierwszym pojedynku turnieju zmie-

rzyła się reprezentacja naszej szkoły oraz drużyna 

z ZSP nr2 Gryfino. Rywal okazał się lepszy i ponie-

śliśmy porażkę 0–2. W drugim pojedynku zmierzyły 

się dwie gryfińskie szkoły. Lepsza okazała się dru-

żyna z ZSP nr2, która tym samym jęła pierwsze 

miejsce. W meczu o drugą lokatę zmierzyliśmy się 

z ZSO Gryfino. Po bardzo wyrównanym pojedynku 

musieliśmy uznać wyższość zespołu z Gryfina. 

Ostatecznie zajęliśmytrzecie miejsce w turnieju.   

 

WYNIKI:  

ZSP Chojna – ZSO Gryfino   0-2 

ZSP Chojna – ZSP nr2 Gryfino  0-2 

ZSO Gryfino – ZSP nr2 Gryfino  0-2 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA: 

1. ZSP nr2 Gryfino 

2. ZSO Gryfino 

3. ZSP Chojna 

SKŁAD REPREZENTACJI: 

1. Grabowicz Katarzyna 

2. Mularczyk Justyna 

3. Matusiak Patrycja 

4. Ceglarek Monika 

5. Jaz Aneta 

6. Jaz Justyna 

7. Gajewska Dominika 

8. Hrycaj Kinga 

9. Jońca Paulina 

10. Hreczyńska Dominika 

11. Danelska Karolina 

                   OPIEKUN: Grzegorz Michasiuk 

 

 

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt 

Red. 
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    07.03.2017 r. w Gryfinie odbyła się Powiatowa 

Licealiada w Koszykówce Dziewcząt. 

W zawodach brały  udział następujące zespoły 

szkół: 

1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 

2.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 

3.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

Zawody odbywały się w systemie „każdy z każ-

dym”. Mecz składał się z czterech kwart. 

Każda kwarta trwała 7 minut.                                                           

Skład zespołu:                                                                   

             :  

   1. Jaz Aneta II TŻ 

  2. Jaz Justyna II TŻ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  3. Herman Karolina klasa I c                                            

  4. Łyczkowska Aleksandra klasa I c 

  5. Jońca Paulina klasa I a 

  6. Lizurej Aleksandra  klasa I c 

  7. Babiarz Hanna klasa II d                             

  8. Sawicka Julia klasa I d 

  9. Szymańska Karina klasa II b 

ZSP w Chojnie po ciężkich walce zajął III miejsce. 

Opiekun zespołu - Lilla Kość. 

 

 

 W dniu 08.03.2017 r. odbyła się Powiatowa 

Licealiada w Koszykówce Chłopców. 

Chłopcy grali takim samym systemem jak dziewczę-

ta. W zawodach brały udział te samezespoły. 

W ogólnej klasyfikacji chłopcy zajęli również III 

miejsce. 

Skład zespołu: 

  1. Miler Konrad II TI 

  2. Kowal Rafał II TI                              

  3. Kaszycki  Piotr II TB 

  4. Porczyński Damian II b                                                                                                                                                                                                                                                                          

  5. Stypczyński Daniel II TB 

  6. Bylewski Mateusz III TI 

  7. Fedorowicz Łukasz III TI 

  8. Kowalski Adrian III TI 

Opiekun zespołu - Marek Łągiewczyk. 

 

SPRAWOZDANIE Z POWIATOWEJ LICEALIADY  

W KOSZYKÓWCE 

Red. 
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      1 marca po raz kolejny, uczniowie klas mundu-

rowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie uczestniczyli w zajęciach organizowa-

nych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie. Po-

dobnie jak wcześniej, w przedsięwzięciu wzięli 

udział uczniowie klas I oraz II wraz z opiekunami 

a także rodzicami, którzy jako opiekunowie mieli 

możliwość obserwowania zaangażowania uczniów 

w prowadzone zajęcia.  

Po przyjeździe na teren jednostki, uczniowie podzie-

leni na klasy rozpoczęli realizację przewidzianych 

na ten dzień ćwiczeń. Uczniowie klasy pierwszej 

udali się na halę gimnastyczną, gdzie po szybkim 

przebraniu się oraz rozgrzewce przystąpili do wyko-

nywania ćwiczeń pod okiem instruktorów pułku. 

Były to różnego rodzaju ćwiczenia zręcznościowe 

inspirowane kontaktami z żołnierzami armii amery-

kańskiej.  

Uczniowie wykonywali te ćwiczenia z dużym zaan-

gażowaniem i zainteresowaniem. Po zakończeniu 

zajęć w kolumnie marszowej udali się na posiłek 

regeneracyjny, w postaci pysznej grochówki zorga-

nizowany przez pułkową kantynę. Klasa druga 

w tym czasie intensywnie ćwiczyła wybrane elemen-

ty musztry przygotowując się do kwietniowego 

Święta Pułku. Uczniowie doskonalili umiejętności 

przemarszu czwórkami jak również całym podod-

działem w kolumnie marszowej.   

 

Klasa pierwsza ćwiczyła na placu przemarsz czwór-

kami, oddawanie honorów, przeprowadzanie zbiórek 

oraz występowanie. Wszystkie te elementy były 

ćwiczone przez poszczególnych uczniów rotacyjnie.   

  Kolejne zajęcia odbyły się 22 marca. Klasa I c do-

skonaliła umiejętności dotyczące musztry zespoło-

wej a w drugiej części zajęć był wykład dotyczący 

teorii strzału oraz wspomnienia żołnierzy z misji za-

granicznych.  

Klasa 2c miała zajęcia na terenie strzelnicy  

w Puszczy Bukowej  z budowy broni oraz przy wy-

korzystaniu symulatora strzelań,  dokąd uczniowie 

przemieszczali się marszem ubezpieczonym ćwicząc 

taktykę.                                     

Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczest-

niczyli w zajęciach organizowanych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie 

Red. 
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 Czy może być coś gorszego dla mężczyzny 

od posiadania stereotypowej żony z papilotami na 

głowie i wałkiem w ręku, o której legendy krążą w 

postaci żartów czy skeczy kabaretowych? Oczywi-

ście że może, bo jak mówi przysłowie: Gdzie dia-

beł nie może tam trzy baby pośle… a może inaczej 

to szło? Mniejsza o władcę wszelkiego zła,  

a większa o wspomniane trzy przedstawicielki płci 

pięknej, bo właśnie one w połączeniu z mrożącym 

krew w żyłach tytułem „żona” oraz odrobiną nie-

domówień i farsy dają nam zabawną sztukę pt. Żo-

na potrzebna od zaraz. Nasza młodzież miała 

przyjemność wypełnić salę Teatru im. Juliusza 

Osterwy W Gorzowie Wielkopolskim gromkim 

śmiechem, przyglądając się owemu spektaklowi 

dokładnie 8 marca 2017 w święto wszystkich pań. 

Przypadek? Nie sądzę! 

 Jeżeli ktoś pomyślał, że w przedstawieniu 

chodziło o zakup żony przez allegro jak świątecz-

ny prezent dzień przed Wigilią, to może się roz-

czarować faktem, że nic takiego nie miało miejsca. 

Główny bohater  Jim Watt, to menager oddziału 

dużej firmy w Londynie. Żyje sobie spokojnie ze 

swoją dziewczyną Helen i cieszy się jak dziecko, 

gdy w płatkach śniadaniowych uda się mu znaleźć 

pistolet na wodę. Jednak – jak to zwykle w kome-

diach bywa – w życiu szczęśliwego mężczyzny 

pojawia się drobny problem, czyli bardzo konser-

watywny szef, rekin finansowy z Wall Street, Bill 

McGregor, który z ogromną radością poznaje żony 

swoich podwładnych i z jeszcze większą radością 

wysyła ich na drugi koniec świata, kiedy takowa 

okoliczność nie występuje. Co w takiej sytuacji 

może zrobić pracownik ceniący sobie swoje stano-

wisko? Znaleźć żonę na wspólną kolację z przeło-

żonym, proste jak drut. Chyba że trafisz na dzień, 

kiedy fortuna strzeli tzw. „focha” i niczym w rów-

naniu matematycznym z jednej oczekiwanej pani 

domu, wyjdą trzy różniące się od siebie indywi-

dua. Ostatecznie wszystko kończy się  jednym 

wielkim… BUM!?  

 Skoro część prezentacji mamy za sobą, to 

pora założyć czarne lenonki i odegrać swoją rolę 

jako „krytyka”. Sztuka Edwarda Taylora, którą 

mieliśmy przyjemność oglądać w teatrze w Gorzo-

wie Wielkopolskim była przyjemną i lekką kome-

dią dla każdego. Wszystkie postacie były na swój 

sposób ciekawe. Choć bezspornie serca widowni 

skradła Edna, sprzątaczka naszego bohatera, której 

kuchenne rewolucje przebiłyby nawet słynną pa-

nią G z telewizji. Reżyserowi Zdzisławowi Dere-

beckiemu udało się podać publiczności wspaniałą 

rozrywkę na zakończenie ciężkiego dnia pracy 

oraz nauki. Gorąco polecam zapoznać się z tym 

tytułem w gorzowskim teatrze, nawet jeżeli deski 

teatru nie cieszą się twoim uznaniem.  

 

W teatrze 

Frotka 
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 Od  20-go do 24-go marca 2017 r. w naszej 

szkole odbywał się  „Tydzień Zdrowego Trybu Ży-

cia”. Jak co roku organizatorami są uczniowie klasy 

II b LO, pod opieką Pani mgr Emilii Skrzypy. 

W tym roku do akcji przyłączyło się wielu nauczy-

cieli i pedagogów z naszej szkoły.  

 

W ramach przedsię-

wzięcia odbyła się wy-

stawa prac dotyczących 

zdrowego trybu życia, 

które wykonała Alek-

sandra Pieloszczyk, 

uczennica klasy IIb LO. Ponadto przez cały tydzień 

odbywał się konkurs "Aktywność fizyczna" przepro-

wadzony przez zespół nauczycieli wychowania fi-

zycznego oraz Samorząd Uczniowski.  

 

W poniedziałek, 20 marca, oraz w czwartek, 23 mar-

ca, odbyły się warsztaty z terapeutką Panią A. Wa-

lancik. Zajęcia miały na celu promowanie zdrowego 

trybu życia oraz groźnych skutków uzależnień wśród 

uczniów naszej szkoły.  

Kolejnego dnia główną atrakcją był "Manekin Chal-

lange". Zadaniem uczniów każdej klasy było wcze-

śniejsze przygotowanie się do tego zadania. Całe 

wydarzenie zostało nagrane oraz sfotografowane. 

Ponadto 21 marca odbył się także pokaz udzielania 

pierwszej pomocy przygotowany przez Pana Marka 

Łągiewczyka oraz Pana Krzysztofa Pawlaczyka.  

  

W środę 22 marca przy budynku naszej szkoły poja-

wił się mobilny punkt poboru krwi ze Szczecina, 

zaproszony przez Pana Aleksandra Lizaka. Łącznie 

krew oddało około 60 uczniów naszej szkoły, dwóch 

nauczycieli oraz dwóch  mieszkańców gminy Choj-

na. W sumie zebrano około 26 litrów krwi.  

Jednocześnie w tym dniu prowadzone były prelekcje 

przez lekarza z Regionalnego Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa, doktora Tadeusza Gębkę 

o tematyce promowania postaw prospołecznych 

i uświadomienia ważności krwiodawstwa i krwio-

lecznictwa naszym uczniom.  

  

Ostatnim działaniem, które kończyło Tydzień Zdro-

wego Trybu Życia były zajęcia z Panem Mariuszem 

Kurcem, podczas których opisywał on uczniom swo-

je doświadczenia oraz przeżycia związane z liczny-

mi podróżami.  

  

 

„Tydzień Zdrowego Trybu Życia” 

Julia Zbaradzka, kl. II b  
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   Hanami (dosłownie „oglądanie kwia-

tów”) jest to tradycyjny japoński zwyczaj podzi-

wiania urody kwiatów, w szczególności kwiatów 

ozdobnych wiśni piłkowanych  (jap. sakura).  

Hanami praktykowane jest od kilkuset lat i cie-

szy się w Japonii ogromną popularnością. Kwit-

nienie wiśni trwa od jednego do dwóch tygodni, 

zazwyczaj w marcu lub kwietniu, jest relacjono-

wane przez media i wyczekiwane przez więk-

szość Japończyków. W tym okresie przy zwy-

czajnej, codziennej prognozie pogody podawana 

jest prognoza kwitnienia w różnych regionach 

kraju. Dzięki temu możemy dokładnie zaplano-

wać dni, w które pójdziemy z rodziną, czy przy-

jaciółmi do parku na piknik podziwiać piękno 

Sakury. (Wyobrażacie sobie w Polsce ‘Dzień 

kwitnącej Jabłoni’, lub ‘Dzień kwitnącej Lipy’? 

Ja też nie, ale zabawnie byłoby urwać się  biura 

czy szkoły, by popatrzeć na drzewa i najeść się 

do syta pierogów). 

Dla nas Europejczyków dziwnym jest po-

dziwianie drzew, które po prostu kwitną, zaś dla 

mieszkańców Japonii jest to powód do święto-

wania nadejścia wiosny. 

Każde miasto ma swój ranking najpiękniej kwit-

nących drzew. Niektóre są tak słynne, że przy-

ciągają turystów z najdalszych zakątków Japonii 

a nawet z innych krajów. Najlepszym przykła-

dem jest Tokijski Park Ueno, a zaraz za nim 

Park Yoshino w Narze. Biura podróży organizu-

ją w tym czasie specjalne wyjazdy, w których 

gwoździem programu jest właśnie Hanami. Tu-

ryści dostają specjalne przewodniki po najpięk-

niejszych parkach. 

Podziwianie drzewek wiąże się z pikni-

kiem, który przeradza się w prawdziwe święto. 

W kolorowych, specjalnych pudełkach zwanych 

Bentobox znajdziemy najczęściej Dango, czyli 

tradycyjne kulki ryżowe. Pojawiają się też stoi-

ska z jedzeniem i alkoholem ( jeśli jest to w da-

nym miejscu dozwolone). Pije się wtedy Sake  

i japońskie piwo. Młodzi ludzie coraz częściej 

decydują się na nowocześniejsze podejście i… 

zamawiają pizzę. Wiele pizzeri decyduje się  

na dostawę jedzenia pod niecodzienny adres, jak 

na przykład ,,piąta wiśnia na lewo od głównego 

wejścia”. Starsi Japończycy świętują spokojniej, 

czyli podziwiają dzień zakwitania japońskiej 

moreli Ume, która czasem nazywana jest Śliwką 

Japońską. To bardziej starożytna forma Hana-

mi. 

 

Japońskie święto kwitnącej wiśni 

Julia 
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 Znasz to uczucie kiedy wychodzisz z koncertu, 

masz obolałe nogi, zdarte gardło, ale czujesz się 

świetnie? Serce nadal bije Ci uderzeniami basów,  

a oddech gra w rytm muzyki twojego ulubionego 

"kawałka", który niedawno był grany na scenie? Je-

śli nie wiesz o czym mówię - uwierz mi, że warto 

przeżyć takie uczucia, a jeśli wiesz - ciekawa jestem 

twoich przeżyć z koncertów.  

Ja tak właśnie czułam się na Rock Festiwal w Pozna-

niu, na którym byłam 18 lutego. Grały tam, mam 

nadzieję znane wam, trzy zespoły, mianowicie Ar-

mia, Lao Che i Luxtorpeda, twórcy festiwalu.  

Zabawę zaczynaliśmy z zespołem, który jest na sce-

nie juz 34 lata. Dużym moim zdziwieniem była ni-

ska frekwencja 

na koncercie 

Armii. Grupa 

muzyków zapre-

zentowała swoje 

bardzo różne utwory. Ich muzyka mówi o czasach-

staropolskich, chrześcijaństwie, wierze oraz Bogu  

w taki sposób, że nawet największy przeciwnik ko-

ścioła byłby w stanie uwierzyć. Też jako jedyny zna-

ny mi zespół rockowy w Polsce mają trąbkarza,  

co jest raczej charakterystyczne dla muzyki jazzo-

wej . 

Po krótkiej przerwie na scenę wszedł zespół Lao 

Che, który w przeciwieństwie do swoich poprzedni-

ków jest młodym zespołem, ma 19 lat. Był to najbar-

dziej wyczekiwany przeze mnie zespół, o którym 

kiedyś już wam tutaj opowiadałam. Grane były 

utwory z płyt "Gospel" oraz "Dzieciom". Podczas 

grania pierwszej wymienionej płyty, ku zaskoczeniu 

wszystkim, rytmika pio-

senek została zmieniona. 

Mimo, że wszyscy znali 

teksty piosenek, mało 

kto śpiewał, bo trudno 

było złapać rytm. Choć 

podobno to nie był ich 

pierwszy raz ze zmianą 

rytmu na koncertach. Charakterystyczna dla ich kon-

certów jest też gra świateł. Tak, wiem że na każdym 

koncercie są światła, szybkie lub wolne itd. ale to 

było wyjątkowe przedstawienie.  

Wieczór zakończyliśmy z organizatorami tej impre-

zy. Była to już trzecia godzina koncertów, mimo to 

każdy zdawał się mieć tylko więcej siły do skakania, 

zabawy i śpiewania. Większość granych piosenek 

pochodz i ł a  z  i ch  na jno wsze j  p ł yt y 

"MYWASWYNAS". Jednak można było usłyszeć 

utwory z płyt "Robaki" i "Morał z tego taki, mimo 

że cukrowe, to jednak buraki" oraz z płyty która nie 

została opublikowana. Dla mnie jednak bardzo waż-

nymi momentami były słowa Litzy, które wypowia-

dał między piosenkami... czego niestety nie umiem 

opowiedzieć, tam trzeba być. Ale od kiedy znam Lu-

xtorpedę, uważam, że na podstawie ich tekstów pio-

senek, można uczyć się podejścia do życia.  

Podsumuje to cytatem piosenki Luxtorpedy - Mam-

bałaga: 

 

"Wieczność jest za nami już, wieczność jest przed 

nami tuż 

Mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami tu 

Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci 

To co ważne zostaje - reszta na śmietnik" 

PS. Na koncercie przed wyżej zacytowaną piosenką 

Litza powiedział "To dla tych, którzy są pogrążeni  

w smutku bez dna. Dziś mówi się na to depresja, ale 

dzięki bliskim, dzięki własnemu uporowi można  

z tego wyjść, porządkując swój bałagan w głowie." 

Rock Festiwal 

Tadzik 
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Minibiblioteka 

 „Ojciec chrzest-

ny” to jedna z najwybit-

niejszych powieści XX 

wieku autorstwa Maria 

Puzo i wydana w 1976r., 

zekranizowana przez 

Francisa Forda Coppolę 

z genialnymi rolami Marlona Brando i Ala Pacino. 

Jest to porywająca opowieść o honorze i nienawiści, 

szacunku i pogardzie, miłości i śmierci. Treść książ-

ki poprzedza motto: 

„Za każdą wielką fortuną kryje się zbrodnia”. 

Zdanie to najtrafniej odzwierciedla ideę utworu, 

mianowicie, że potężne bogactwo i władza jest spo-

wodowane śmiercią drugiej osoby. 

Vito Corleone jest Ojcem Chrzestnym jednej z sze-

ściu nowojorskich rodzin mafijnych. Sprawuje rządy 

żelazną ręką, a ci, którzy nie podporządkowują się 

jego decyzjom, nie mogą liczyć na łaskę. To czło-

wiek honoru, ale zarazem tyran i szantażysta, który 

wśród wrogów wzbudza strach, a wśród przyjaciół-

zasłużony, choć nie całkiem bezinteresowny, szacu-

nek. Kiedy odmawia uczestnictwa w nowym, nie-

zwykle opłacalnym interesie-handlu narkotykami-

wchodzi w ostry konflikt z cosa nostrą. Przyszłość 

rodziny może uratować tylko najmłodszy syn Vita, 

Michael, bohater wojenny, który z brudnymi intere-

sami nie chciał mieć nic wspólnego. Czy okaże się 

godnym następcą Ojca Chrzestnego? Oczywiście, że 

tak. Dobrze przemyślany i zorganizowany zamach 

na Donów pięciu rodzin mafijnych doprowadził jego 

rodzinę na sam szczyt. Dzięki temu większość poli-

tyków, prawników, sędziów, prokuratorów, szefów 

policji i tytanów gospodarki było w jego rękach. 

Z biegiem czasu stawał się przyjacielem rodzin ma-

fijnych z Las Vegas czy na Florydzie. Po 20. latach 

ze względu na swe dzieci i bezpieczeństwo rodziny 

musiał uciec od życia mafijnego. Stworzył organiza-

cję, która miała wspierać rozwój firm na świecie, 

również pomagać w zwalczaniu głodu i biedy, 

a wspierał ją sam Watykan (dla swych korzyści) co 

moglibyśmy uznać za niesprawiedliwość ze strony 

najwyższych głów kościoła. Po roku Michael miał 

atak serca. Przekazał swą organizację w ręce zaufa-

nej i kochanej córki, a los rodziny Corleone w ręce 

ambitnego bratanka. Po 10. latach zmarł i opuścił 

swych najbliższych. Córka przed jego śmiercią zo-

stała przypadkowo zamordowana w czasie nieudane-

go zamachu na Dona rodziny Corleone.  

Problematyką książki jest godne następstwo Dona  

w mafii. Moim zdaniem książka - mimo, że opowia-

da o mafii - przekazuje kilka ważnych rzeczy: 

„Pieniądze to nie wszystko” a „Rodzina jest ponad 

wszystkim na świecie”. Najważniejsze jest według 

mnie to, że należy być zawsze gotowym zrobić 

wszystko, aby pomóc swym przyjaciołom, a co naj-

ważniejsze swym najbliższym. 

Szymon  
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„Odkąd pamiętam, zawsze chciałem 

być gangsterem.” 

(Cytat z filmu „Chłopcy z ferajny”) 

 Gdy słyszysz słowo "gangster" co widzisz? 

Gruchę w różowym sweterku z "Chłopaki nie pła-

czą" czy słynnego Al Capone, a może jeszcze kogoś 

innego? Nie zmienia to faktu, że temat mafii i ludzi 

stojących ponad prawem jest zawsze na czasie, tak 

samo dla reżyserów, i autorów piszących książki, 

które powoli stają się reliktem przeszłości. Jeden 

z  tych zabytków trafił ostatnio w moje łapki, a jego 

imię, to nie mickiewiczowe "40 i 4", a "Hrabstwo 

ponad prawem" Matta Bondruranta.  

Ciekawostka dla leniwych: na jej podstawie powstał 

film pt. "Gangster" w reżyserii Johna Hillcoata. Je-

żeli nie masz czasu na sięgnięcie po wersję papiero-

wą, polecam dobrze nam znane – szczególnie 

w przypadku lektur – wyjście, czyli obejrzenie 

„ruchomych obrazków”. Wracając do książki, akcja 

rozgrywa się w czasach wielkiej prohibicji na połu-

dniu Stanów, więc wybaczcie, ale na sweterek nie 

ma co liczyć. Poznajemy braci Bondurant, którzy 

utrzymują się z ryzykownej i co najważniejsze niele-

galnej profesji jaką jest handel bimbrem. Trzej bra-

cia bardzo różnią się od siebie: Forrest jest chary-

zmatycznym i małomównym przywódcą, najstarszy 

Howard jest silnym i dobrze zbudowanym facetem, 

którego prześladują demony przeszłości, a najmłod-

szy Jack jest marzycielem śniącym o wielkim świe-

cie. Co ich łączy prócz więzów krwi? Wszyscy pró-

bują osiągnąć szczęście i wygrać z dręczącymi ich 

problemami brutalnej rzeczywistości. Nie zapomi-

najmy również, że między egzystencjalnymi proble-

mami bohaterów „przelewa” się sprawa wysoko pro-

centowego napitku, mafii, strzelaniny oraz tego co 

Izabela Łęcka lubiła najbardziej – forsy!   

Całość zachowana w przyjemnym klimacie pierw-

szej połowy XX. wieku. Czytelnik łatwo wchodzi 

w świat wspomnianych braci bimbrowników. Co 

więcej Bondurant opisał autentyczną historię swoje-

go dziadka, Jacka i jego braci. Książka warta prze-

czytania, choćby ze względu na sam klimat. Zapra-

szam do lektury! 

Frotka 

(Jack Bondurant) 
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Opiekun: Krzysztof Pośniak  

Pełny koszyk dziś naszykuj, 

wyśmienitą upiecz babkę. 

Na śniadanko wielkanocne 

każdy ma niemałą chrapkę. 

 

A już jutro po kryjomu 

nalej wody pełne wiadra. 

Zaskocz w poniedziałek z rana 

babcię, wujka albo szwagra.  


