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W dniach od 17 do 20 października 

mieliśmy zaszczyt gościć dziewięcioosobo-

wą grupę Anglików oraz burmistrza  

z Marsaskali na Malcie. 

 

Przybycie grupy z Anglii wiązało 

się z programem Comenius Regio. Projekt 

„Różnice motorem zmian” jest efektem 

współpracy naszego ZSP Nr1, Powiatu 

Gryfińskiego oraz Stowarzyszenia Douze-

lage w Chojnie wraz z Dorset County Co-

uncil, Gryphon School z Sherborne, Sto-

warzyszeniem Douzelage w Sherborne. 

Projekt ten ma na celu pomaganie 

młodzieży z mniejszymi szansami, wymia-

nę doświadczeń związanych z osiągnię-

ciem sukcesu pedagogicznego. Goście mo-

gli zobaczyć nowe sale oraz pracownie, 

m.in. hotelik. Wizytę uświetniła kolacja 

przygotowana przez uczniów, którzy 

kształcą się w zawodzie technik organiza-

cji usług gastronomicznych. 

18  października członkowie Klubu Euro-

pejskiego Douzelage mieli okazję spotkać 

się z burmistrzem Marsaskali (miasteczko 

na Malcie, które również należy do Douze-

lage), panem Mario Calleja. To spotkanie 

odbyło się w ramach projektu, napisanego 

przez członkinie klubu, „Lokalne okno na 

Europę” z programu „Młodzież w działa-

niu”. Mieliśmy okazję wysłuchać o Marsa-

skali, tradycjach i języku. Dowiedzieliśmy 

się, że nasz gość był bardzo zaskoczony 

naszą  polską pogodą. Dla porównania: 

gdy u nas temperatura wynosiła ok. 15 

stopni, na Malcie było ok. 26. Sami rów-

nież mogliśmy zadawać pytania, na które 

nasz gość chętnie odpowiadał. 

Goście mieli okazję odwiedzić Sta-

rostwo Powiatowe, zwiedzić Szczecin  

i oczywiście, Chojnę. 

 

Tyczka 

Spotkanie z Anglikami 

Fotografie z pobytu  naszych angielskich gości w Chojnie 

                                       i w Gryfinie 
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Andrzejki przypadają na noc z 29 

na 30 listopada, w wigilię św.Andrzeja. 

Według dawnych wierzeń ta noc miała 

moc magiczną, uchylającą wrota do nie-

znanej przyszłości. W wierzeniach ludo-

wych w okresie przedadwentowym naj-

częściej pojawiały się istoty pozaziem-

skie, wróżby miały moc najwiekszą,  

a sprzyjać i pomagać im miały błąkające 

się po ziemi duchy. 

 Już starożytni Grecy wierzyli, iż 

dusza ludzka po śmierci człowieka zy-

skując dar jasnowidzenia, mocą tą 

wpływać może na świat rzeczywisty, 

zsyłając prorocze sny. 

 Na greckie pochodzenie wskazy-

wać może etymologia imienia patrona 

zwyczaju, Andrzej po grecku to Andress 

(andros -mężczyzna ,  aner -mąż) 

  Według innej hipotezy kult  

św. Andrzeja wywodzi się z wierzeń cel-

tyckich i starogermańskich, związanych 

z postacią Frey, boga płodności i uro-

dzaju, światła słonecznego i deszczu. 

Frey, syn Njorda władał też wiatrami  

i oceanem. Świety Andrzej z Betsaidy 

patronuje podobnym dziedzinom życia, 

jest między innymi orędownikiem zako-

chanych w sprawach matrymonialnych, 

opiekunem małżeństw i rybaków. 

 Niezależnie jednak od tego, jak 

głęboko sięgają korzenie andrzejkowej 

tradycji, przetrwała do dziś w kulturze 

europejskiej. 

W Europie Środkowej i Zachod-

niej - znany od XII wieku - do Polski 

zwyczaj przywędrował w wieku XVI,  

a pierwsza polska wzmianka literacka  

o nim pojawiła się w 1557r za sprawą 

Marcina Bielskiego, autora "Komedyji 

Justyna i Konstancyjej". 

Andrzejkowy zwyczaj znany był 

między innymi w Szkocji, której od po-

nad tysiąca lat patronuje święty An-

drzej i którego krzyż znajduje się na na-

rodowej fladze tego kraju. Podobnie jak 

w Polsce i tam wigilia św. Andrzeja była 

wieczorem wróżb. W Niemczech również 

wróżono w andrzejkową noc, a w dzień 

św. Andrzeja wychodzili na ulice pierw-

si kolędnicy. 

Andrzejki, znane też jako Ję-

drzejki lub Jędrzejówki, noc wróżb 

dziewczęcych dotyczących miłości i mał-

żeństwa, traktowana z powagą, nierzad-

ko poprzedzana postem i rozpoczynana 

modlitwą do św.Andrzeja, choć potępia-

ne przez Kościół, obecnie są obyczajem 

świeckim. Zmieniły też charakter, ła-

miąc panieński monopol. Dziś zarówno 

dziewczęta jak i chłopcy, dzieci i dorośli 

bawią się żartobliwymi wróżbami, naj-

częściej wspólnie, na organizowanych 

zabawach i imprezach lub kameralnych, 

domowych spotkaniach. 

 

Natalia Szymańska 
 

 

Niezliczona jest ilość wróżb.  

Co mi przyniosą, nie wiem. 

Nadzieję jedną tylko mam  

- że ujrzę w którejś Ciebie. 
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Imię i nazwisko: Magdalena Czaja. 

 

Wiek: 23. 

Miejsce zamieszkania: Troszyn. 

 

Zainteresowania: sztuka, języki obce. 

 

Skończone szkoły:  Technikum Agrobiznesu, 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. 

 

Przedmiot nauczania: język niemiecki . 

 

Ulubiony kolor: zielony. 

 

Ulubiona muzyka:  RnB. 

 

Ulubiona książka: Garth Nix „Sabriel". 

 

Ulubiony film:  „Siedem dusz” . 

 

Jak Pani się podoba w naszej szkole? 

 

Na początku  było ciężko z orientacją  

w "terenie", ale idzie mi coraz lepiej. Atmosfera 

jest miła, wszyscy są przyjaźnie nastawieni. 

 

Co chciałaby Pani powiedzieć uczniom? 

 

Uczcie się, a będzie dobrze. 

 

Od kiedy Pani zaczęła się interesować 

przedmiotem, którego Pani uczy? 

 

Od szkoły podstawowej. 

Imię i nazwisko: Karolina Kubowicz . 

 

Skończone szkoły:  Uniwersytet Szczeciński, 

kierunek pedagogika ogólna. 

 

Stanowisko służbowe: pedagog szkolny. 

 

Ulubiony kolor: każdy, w którym mi do twa-

rzy. 

 

Ulubiona książka: "To wiem na pewno" Wally 

Lamb. Książka opisująca relacje pomiędzy dwo-

ma braćmi, bliźniakami. Jeden z nich jest nie-

uleczalnie chory. Bardzo wzruszająca powieść  

i bardzo ciekawa . 

 

Ulubiony film: "Przerwane objęcia" P. Almo-

dovara. 

 

Co chciałaby Pani powiedzieć uczniom? 

 

Dziękuję za bardzo miłe przyjęcie zarówno 

Wam jak i nauczycielom. Pamiętajcie, że my 

nie zawsze jesteśmy po drugiej stronie baryka-

dy. Nie stawiajcie przed sobą muru nie do prze-

bicia. Może dłużej zajmie nam docieranie  

do Was, ale i tak przekonacie się, że każdy pro-

blem można rozwiązać. Wszystkiego dobrego  

w nowym roku szkolnym. 

 

Czy  podoba się Pani w naszej szkole? 

 

Pewnie, że tak. Myślę, że im dłużej będę praco-

wała z Wami, tym jeszcze bardziej będzie mi się 

podobało. 

 

Od kiedy Pani zaczęła się interesować 

przedmiotem, którego Pani uczy? 

 

W liceum mieliśmy cudowną Panią pedagog. 

Potrafiła rozwiązać każdy nasz problem. Zaw-

sze powtarzała, że najlepsze są najprostsze roz-

wiązania. Uwielbiała młodzież, a my uwielbiali-

śmy ją. Wtedy pierwszy raz pomyślałam,  

że chciałabym pracować jako pedagog szkolny. 

 

 

Justyna i Angelika 
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Kwiatki ze szkolnej rabatki 

   W Edenie opisanym przez Marka Twaina Ewie 

buzia się nie zamyka. Mówi, a raczej trajkoce 24 

godziny na dobę. Biedny Adam, z braku okazji do 

ćwiczeń, dlugo pozostawał na etapie niemowlaka  

i używał tylko sylab w porozumiewaniu się. Elo-

kwencja Ewy nigdy nie ustawała, temat przecho-

dził w temat. Ona wszystko musiała nazwać, opi-

sać, ocenić. 

   Wspomniałam o Ewie, bo przyglądałam się ko-

lejnemu kwiatkowi z naszego ogródka. 

    

~ ~ ~ ~ 

 

Nawet ładny! To Dziewczynka – Katarynka 

  Zna wszystkie plotki i ploteczki, jest bystra, 

uważnie wszystko obserwuje. Wie wszystko  

o każdym, a nawet więcej! Musi, po prostu musi 

podzielić się z całym światem. Nasz kwiateczek 

usycha bez słuchaczy. Rozkwita wtedy, gdy może 

mówić, opowiadać. Czuje się wtedy ważna, mądra, 

błyskotliwa. Nawet nie zwraca uwagi na innych 

słuchaczy.  A oni często puszczają tę paplaninę 

mimo uszu, bo przecież słyszeli to już wczoraj, 

tydzień temu i niestety, na pewno usłyszą jutro! 

Nasza Dziewczynka katarynka jest przekonana  

o swojej nieprzeciętnej popularności. Mówi i mó-

wi, czyżby się bała, ze gdy zamilknie, nikt jej nie 

zauważy? Nasza Panna Elokwentna traci głos tyl-

ko w jednej sytuacji. Wyrwana do odpowiedzi – 

milczy jak zaklęta. Podejrzewam, że w przepełnio-

nej ploteczkami, głupstwami i złośliwościami głó-

weczce nie ma już miejsca na nieatrakcyjne szkol-

ne nudy. 

 

 

  Magda 

LISTOPAD, kartka wyrwana z historii… 

Listopad- miesiąc ten kojarzy nam się 

z modlitwą za zmarłych oraz z Narodowym 

Świętem Niepodległości. Atmosfera panująca 

w tym okresie jest  pełna powagi oraz patrio-

tyzmu. 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko 

odchodzą…(ks. Jan Twardowski) 

 Nasza obecność w świecie jest tylko 

chwilą, która przeminie i nie orientując się 

staniemy u progu końca życia. Listopad 2010 

w szczególny sposób przypomina nam o wielu 

osobach, które odeszły już od nas. Jest on 

wspomnieniem pary prezydenckiej i wszyst-

kich, którzy zginęli w katastrofie smoleń-

skiej. W świecie muzyki  straciliśmy legendę 

polskiej piosenki Kasię Sobczyk oraz sławne-

go kompozytora Jarosława Kukulskiego. Spo-

śród aktorów odeszli: Maciej Kozłowski, Woj-

ciech Siemion, Janusz Zakrzeński. Zmarł pi-

sarz  Ludwik Jerzy Kern, autor kilkudziesię-

ciu książek dla dzieci. To tylko nieliczni  

z długiej listy. 

 

- Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

- Jaki znak twój ? 

- Orzeł biały…(Władysław Bełza) 

 

 123 lata niewoli. Przez ponad wiek 

Polacy tworzyli historię naszego kraju w nie-

woli. Czy obecnie  doceniamy ten czyn? 

Myślę, że tak. Spójrzmy jak wielu z nas  

w tym dniu przypomina sobie o naszych 

przodkach, którzy polegli dla dobra kraju, 

oglądamy transmisję uroczystości z Warsza-

wy. Zawieszając flagi i przypinając kotyliony 

do naszych piersi ukazujemy światu, że Pol-

ska to kraj, w którym symbole narodowe,  

ojczyzna i jej bohaterowie stanowią główne 

wartości każdego człowieka. 

 

 

Kagana 
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Komiksy 

 Czy aby na pewno historyjki dla dzieci? 

 Od prawie dwóch lat jestem wielką 

fanką komiksów, co wzbudza wielkie zdzi-

wienie u wielu osób. W końcu to tylko hi-

storyjki dla dzieci. Osoby, które tak myślą 

bardzo się mylą. 

 Komiks to nie tylko opowieść o lu-

dziach obdarzonych mocami, ale i nauka. 

Często w komiksach znajdują się ukryte 

wartości. Bohaterowie nie są wyidealizo-

wani, lecz ludzcy, mają  problemy podobne 

do naszych. Wiele wydawnictw porzuciło 

już formę komiksu tylko dla zabawy.  Je-

den z  komiksowych bohaterów jest alko-

holikiem i na jego przykładzie scenarzyści 

ukazują do czego może doprowadzić nad-

używanie alkoholu lub szukanie w nim 

ukojenia. Autorzy komiksów Marvel’a 

stworzyli postać Magneta- mutanta ży-

dowskiego pochodzenia, który dorastał  

w czasie holokaustu. Wydano specjalną 

serię, która opowiada o jego dzieciństwie  

w taki sposób by postawić większy nacisk 

na  historię Żydów w czasie II wojny świa-

towej. 

 Również  wiele komiksów powstało 

dla dorosłych, w których bohaterami nie 

są  superbohaterowie, lecz zwykłe prze-

ciętniaki. Ba, taką formę przybierają już 

nie tylko komiksy dla dorosłych. Najczę-

ściej są one rysowane dla uświadomienia 

ważnych aspektów rzeczywistości młodzie-

ży. Poruszają  takie ważne tematy jak al-

koholizm, narkomania, rasizm czy AIDS. 

 Wielu autorów stosuje komiks jako 

pomost porozumienia z  młodym czytelni-

kiem, jako możliwość wytłumaczenia, lub 

opowiedzenia historii. Niektórzy wolą taką 

formę niż literki na zwykłej białej kartce. 

 Komiks - nie można oczywiście  

o tym zapomnieć - jest również rozrywką, 

dawką humoru i możliwością ucieczki od 

problemów. Pamiętajmy komiks jest nie 

tylko dla dzieci! 

 

Ada 

Spektakl „Pierogi” 
 8 października w sali widowiskowej Cen-

trum Kultury w Chojnie odbył się spektakl 

„Pierogi” w wykonaniu gryfińskiego teatru Uhu-

ru. Od czasu premiery w marcu 2009 roku spek-

takl grany był aż 46 razy w różnych miejscach 

Polski, w tym Warszawie, a także w Niemczech. 

Grupa aktorska za spektakl uzyskała 12 nagród 

(głównych oraz aktorskich) na ogólnopolskich 

festiwalach młodego teatru niezależnego. 

 Scenariusz został napisany przez zespół 

młodych aktorów oraz przez reżysera Janusza 

Janiszewskiego – twórcę i kierownika Uhuru. 

„Pierogi” to bardzo zabawna opowieść o młodych 

ludziach, którzy zmagają się z różnymi proble-

mami współczesnego świata, o wolności, o możli-

wości wyboru, o prawie do zaprzeczania oraz  

o wierze i możliwości odrzucenia jej. 

 Przedstawienie na widzach zrobiło niesa-

mowite wrażenie,  Po jego zakończeniu aktorzy 

odpowiadali na wszystkie pytania publiczności. 

 Podsumowując, uważam, że  przedsta-

wienie było ciekawe i pełne humoru. Mimo prze-

kazu niemal filozoficznego łatwe w odbiorze, 

gdyż aktorzy posługiwali się „językiem młodzie-

żowym”. „Żyjemy w czasach pierogów, – bo do 

pierogów możesz włożyć dowolne nadzienie, ta-

kie, które Ci odpowiada. Bo do pierogów możesz 

dodać wszystko, co lubisz, jak czegoś nie lubisz, 

to to wyrzucasz, albo tego po prostu nie doda-

jesz… tak jak z siebie wyrzucasz to, co Ci się nie 

podoba…” – mówi jedna z bohaterek tego spek-

taklu.  

                                                              Klaudia 
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Akcja „Podziel się posiłkiem”  
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie 

oraz Szkolny Klub Wolontariacki działający  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, włączyli się w ogólnopolską akcję 

charytatywną „Podziel się posiłkiem” organi-

zowaną przez Banki Żywności. Zbiórka odbyła 

się od 24 do 25 września. Wolontariusze wraz 

z pracownikami OPS zbierali długoterminową 

żywność (np. mąka, cukier, ryż, olej, płatki 

kukurydziane, konserwy oraz słodycze) do ko-

szyków rozstawionych w trzech punktach han-

dlowych, tj. Biedronka, Netto i Intermarche. 

Uczniowie stali przy wejściach do sklepów  

 informowali przychodzących o idei akcji. Prze-

bywali tam po kilka godzin, ale opłacało się. 

Zebraliśmy ok. 1 100 kg żywności. Z zebra-

nych produktów pracownicy Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej przygotowali paczki 

żywnościowe, które trafiły do rodzin potrzebu-

jących wsparcia z powodu trudnej sytuacji ma-

terialnej. 

 Klaudia 

Uczennice kl. I b na zbiórce żywności w Netto 

Warsztaty dziennikarskie 

 Dziennikarstwo to niewdzięczny zawód.  

Z jednej strony wszyscy wymagają od ciebie jak 

najdokładniejszych i aktualnych informacji.  

Z drugiej zaś łatwo jest nadepnąć komuś na od-

cisk i narobić sobie wrogów. Pomimo to zaintere-

sowanych tą profesją nie brakuje. 

 W związku z tym 5 listopada chojeńskie 

stowarzyszenie "Terra Incognita" zorganizowało 

w naszej szkole warsztaty dziennikarskie, któ-

rych temat brzmiał "Moje korzenie. Historia mo-

jej rodziny a historia regionu". 

Zajęcia prowadzone były przez znaną z pracy  

w naszej szkole panią Magdalenę Ziętkiewicz 

oraz pana Przemysława Konopkę. Wspomnianą 

dwójkę wspomagał redaktor naczelny "Gazety 

Chojeńskiej" Robert Rys. 

Same warsztaty trwały ponad siedem godzin  

i zgromadziły liczną grupę uczniów z naszej szko-

ły, a także z chojeńskiego gimnazjum. Przez całe 

zajęcia przewijał się temat PRL-u, życia w ówcze-

snej Polsce  oraz panujących wówczas zwyczajów. 

Uczestnicy warsztatów otrzymali możliwość 

spróbowania swoich umiejętności  m.in. w inter-

pretacji zdjęć oraz wyszukiwaniu potrzebnych 

informacji z różnych źródeł. 

Najciekawszym jednak doświadczeniem była 

możliwość przeprowadzenia wywiadu. Zebrani 

zostali podzieleni na dwie grupy, z których jedna 

została przydzielona do pana Konopki, druga zaś 

do pana Rysa. Obydwaj panowie zdradzili jeden 

fakt ze swojego życia i na tej informacji 

"dziennikarze" mieli się opierać. 

Czy można powiedzieć, że te warsztaty nas cze-

goś nauczyły? Raczej nie, gdyż dziennikarstwo to 

specyficzny zawód i tak jak nie da się nauczyć 

śpiewać, tak nie można też nabyć lekkiego pióra. 

Jednakże prowadzący te warsztaty posiadali coś, 

co w przyszłości przyda się każdemu, kto skieru-

je swoje kroki w stronę dziennikarskiego zawo-

du, a mianowicie doświadczenie, którym mogli 

się podzielić. 

 

Maciek Petryszyn 
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1.Kosiarze 

Pewnemu zespołowi kosiarzy polecono skosić 

dwie łąki. Powierzchnia jednej z tych łąk była 

dwa razy większa od drugiej. Pół dnia cały zespół 

kosiarzy kosił większą łąkę. W drugiej połowie 

tego samego dnia zespół podzielił się na dwie 

równe grupy. Pierwsza grupa w dalszym ciągu 

kosiła większą łąkę i do końca dnia skosiła ją cał-

kowicie. Druga grupa poszła kosić mniejszą łąkę, 

którą kosiła do końca dnia, ale nie skosiła jej cał-

kowicie. Reszta małej łąki została skoszona naza-

jutrz przez jednego kosiarza, któremu zajęło  

to cały dzień. Ilu kosiarzy liczył zespół?  

 

2.Cegły 

Mam trzy jednakowe cegły o wymiarach 45x2-

2,5x15 cm. Mogę układać jedną cegłę na drugiej 

w dowolny sposób. Ile piramid o różnych wyso-

kościach uda mi się zbudować z trzech cegieł? 

 

3. Pastwisko 

Na pastwisku pasą się krowy, owce i kaczki. 

Owiec jest więcej niż kaczek. Owce i kaczki mają 

łącznie sto głów i nóg i jest ich łącznie trzy razy 

więcej niż krów. Ile krów pasie się na pastwisku? 

 

4. Portret 

Na wystawie obrazów pewien mężczyzna przy-

glądał się portretowi. Ktoś go zapytał: - Czyjemu 

portretowi się przyglądasz? Ów człowiek odpo-

wiedział: - Nie mam braci, ani sióstr, ale ojciec 

tego człowieka na obrazie jest synem mojego oj-

ca. Czyjemu portretowi przyglądał się ten wielbi-

ciel obrazów? 

 

5.Mieszanka 

 Mam dwie szklanki: jedną z wodą, drugą z mle-

kiem. Stołową łyżkę mleka przelewam do szklan-

ki z wodą i starannie mieszam. Teraz stołową łyż-

kę tej mieszanki przelewam znów do szklanki  

z mlekiem. Czego jest więcej: wody w mleku, 

czy mleka w wodzie? 

 

6. Mroczna zagadka 

Pewien pan szedł ulicą. Wszystkie światła były 

zgaszone. On sam był ubrany na czarno: czarna 

kurtka, czarne buty, czarna koszula, czarny 

płaszcz, czarne spodnie. Latarnie nie były zapalo-

ne, nie było też świateł w oknach. Z naprzeciwka 

jechał samochód - nie miał zapalonych żadnych 

reflektorów, a pomimo tego zatrzymał się przed 

mężczyzną. Dlaczego? 

 

7. Coś i nic 

Było coś i nic. Coś wyfrunęło oknem, nic wyszło 

drzwiami. Co zostało? 

O W H M P I A N O R 

I H G U S M U R D E 

D U U S R E G N I S 

A M I I N O T E V O 

R O T C U D N O C P 

C B A I A T L F W M 

H O R A E U L P L O 

O E A N M U Y I S C 

 I L I E T E L L A B 

R F E E N I L O I V 

Na podstawie polskich nazw związanych  

z muzyką, znajdź w krzyżówce ich angielskie 

tłumaczenia. Pozostałe litery utworzą cytat         

L. Armstronga. 

 

 

balet , bębny , głośność, nuta, wokalista, flet,                                             

kompozytor, dyrygent, pianino, mruczeć, 

muzyk, radio, chór, gitara, skrzypce, obój 

ROZWIĄZANIE:  …………………………………………………………... 
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B R I D G E E 

C A R P A R K 

B U S S T O P 

E I G A H T E 

E N E P A R K 

M H C R U H C 

T I L L I O N 

W krzyżówce odszukaj 7 angielskich wyrazów związanych z obiektami występującymi  

w mieście. Pozostałymi literami uzupełnij brakującą część tekstu o światowym rekor-

dzie. 

WORLD RECORD  

 

The largest number of cars In a traffic 

jam was reported  

on the East – West German order on 

April 12, 1990.  

There were _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _  

cars stuck in the jam.  

Krzyżówka obrazkowa - niemieckie nazwy zwierząt 

Odgadnij niemieckie nazwy zwierząt i wpisz je do krzyżówki. 

1           7                   

2     1                         

3       4           2       11   

4         5                     

5             6                 

6     9         3               

7   8   10                       

Lösung: Das sind meine  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

1) 

2) 
3) 

4) 

5) 
6) 

7) 

ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWEK: 

1) What we play is life!  

2) eighteen million  

3) Tierfreunde 
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Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 

W tym tygodniu rozpoczął się  

„Światowy Tydzień Przedsiębiorczości” pod 

hasłem przewodnim „Wiatr w żagle przed-

siębiorczości społecznej”. 

Jak co roku w ramach Tygodnia od-

będzie się konkurs z cennymi nagrodami 

(laptopy, aparaty itp.). Tematem konkursu 

są „Dzieje ekonomii społecznej na ziemiach 

polskich”. Forma to praca pisemna, którą 

trzeba zgłosić do 1 grudnia 2010r.  

Organizatorem konkursu jest Polska Fun-

dacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego. 

Informacje odnośnie wszystkich ini-

cjatyw odbywających się w ramach Świato-

wego Tygodnia Przedsiębiorczości dostępne 

są na stronach internetowych : 

www.przesiebiorczosc.pfsp.pl 

www.przedsiebiorczosc.spoleczna.pfsp.pl. 

W naszej szkole wszelkich informacji 

udzielają nauczycielki p. Barbara Zubala, 

p. Edyta Daszkiewicz i p. Emilia Skrzypa. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie. 

Wyniki konkursu  

W poprzednim numerze został ogłoszony konkurs w związku z Dniem Nauczyciela, 

związany z nadaniem poszczególnych kategorii nauczycielom.  

Oto wyniki waszego głosowania: 

Najszczerszy uśmiech- Pani Hanna Chmura 

Pozytywnie zakręcona- Pani Emilia Skrzypa 

Wielki Terminator- Pan Marian Pouch 

Wieczny optymista- Pan Grzegorz Michasiuk 

Najbardziej zorganizowana- Pani Anna Krzemińska 

Papryczka chilli- Pani Dyrektor Adriana Salamończyk 

Miłosierny Samarytanin- Pani Justyna Sumara 

Największy elegancik- Pan Tomasz Ostrycharczyk 

Sportowy pogromca- Pan Wojciech Krupa 

Organizatorzy konkursu :  Kinga Kuchciak, Natalka Szy-

mańska, Justyna Kujawa, Angelika Błażejczyk 

 

http://www.przesiebiorczosc.pfsp.pl/
http://www.przedsiebiorczosc.spoleczna.pfsp.pl/
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W ciągu ostatnich miesięcy w prasie 

i telewizji pojawiło się wiele doniesień  

na temat tzw. dopalaczy. Czy wiemy jed-

nak, co to są dopalacze? Ten termin nie po-

siada charakteru naukowego, używa się go 

potocznie. Są to różne grupy substancji lub 

ich mieszanek o rzekomym lub faktycznym 

działaniu psychoaktywnym. Nazywa się je 

tak, bo mają działać stymulująco na mózg: 

poprawiać samopoczucie i możliwości inte-

lektualne, zwiększać energię. Mają też ofe-

rować namiastkę narkotykowego odlotu, 

tyle że legalnego. Zażywanie dopalaczy 

może prowadzić do zmian w zachowaniu 

jak np.: nagła zmiana nawyków, wahania 

nastroju i aktywność, izolowanie się od bli-

skich i znajomych. Pojawiają się nowi 

dziwni znajomi, kłamstwa, oszustwa, beł-

kotliwa i niewyraźna wymowa. Należy 

również zwrócić uwagę jak zmienia się wy-

gląd człowieka, m.in. blada, ziemista cera, 

krosty i owrzodzenia, przekrwione oczy, 

rozszerzone lub zwężone źrenice, spadek 

wagi ciała, zaniedbanie w sferze higieny 

osobistej. Ludzie, którzy sięgają po dopala-

cze nie zdają sobie sprawy jakie objawy 

chorobowe mogą ich czekać, np. uporczywy 

suchy kaszel, osłabienia, omdlenia, gwał-

towne zmiany ciśnienia krwi oraz skoki 

temperatury ciała, depresja i problemy na-

tury psychicznej. 

Nie daj sobie wmówić, że jesteś  

aż tak słaby. Nie potrzebujesz chemii, aby 

dobrze się bawić, uczyć czy osiągać dobre 

wyniki sportowe. Nie daj się oszukać.  

Pamiętaj, że dopalacze to trucizna. One 

mogą tylko cię wypalić! Wśród nas zapew-

ne jest dużo osób, które tego używają  

i twierdzą, że ma się jedno życie i trzeba  

z niego korzystać. Ale czy to ma sens? Mo-

im zdaniem nie, bo lepiej żyć dłużej mając 

pewność, że jest się czystym. 

 

Paulina Mikołajczyk  

Człowiek człowiekowi... 

Pochwała Dyrektora Szkoły  

za szczególną wrażliwość na ludzkie cierpienie dla: 

 

Pauliny Kaczor kl. IV TH 

Róży Strzeleckiej kl. IV TH 

Pauliny Wilk kl. IV TH 

Łukasza Słowika kl. II MPS 

 

 

Szczegóły w następnym numerze. 
„Miej serce i patrzaj w serce…” 

 

Adam Mickiewicz 
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Błękitnooki chłopiec Joanne Harris 

  To książka, o której piszą, że jeszcze dłu-

go po przeczytaniu jest przerażająca... Jest to na-

prawdę mroczna i zawiła historia. Pierwszy thril-

ler tej autorki pt. „Czekolada”, zyskał sobie rze-

sze fanów. Polecam! Oto opis: B.B. to niespełna 

czterdziestoletni mężczyzna, który wciąż mieszka 

z matką i snuje o niej okrutne fantazje. Wyobraża 

ją sobie jako ofiarę morderstwa, a swoje wizje 

publikuje na portalu internetowym. Za pośrednic-

twem Sieci B.B. kontaktuje się z internautami 

komentującymi jego nowe wpisy – zarówno po-

zytywnie, jak krytycznie. Wśród nich jest Alber-

tine, którą mężczyzna zna też ze świata realnego. 

Czymże jednak jest ten świat, skoro żadne z nich 

nie jest takie, jak z pozoru się wydaje? Do jakie-

go stopnia fikcja miesza się tu z rzeczywistością? 

Kiedy B.B. pisze prawdę, a kiedy tworzy tylko 

nieistniejące światy? Jakie wydarzenie z prze-

szłości sprawiło, że ucieka w świat ukryty za mo-

nitorem komputera? 

Weronika 

Opowieść bez morału... 

 „Powieść o ludziach, którzy zostali 

ukarani o wiele za surowo” jak napisał  

o tej książce jej autor Philip K. Dick, który 

został uznany najlepszym pisarzem SF na 

świecie. „Przez ciemne zwierciadło” to jed-

na z wielu jego opowieści mająca miejsce  

w niedalekiej przyszłości, która jak wszyst-

kie inne jest naprawdę filozoficznym spoj-

rzeniem na drogę ,którą dąży ludzkość. 

 Książka opowiada o Bobie Arcorze, 

który jest tajnym agentem pracującym  

w wydziale narkotykowym. Aby zamasko-

wać się musi brać narkotyki pod postacią 

substancji A, którą zażywają jego przyja-

ciele narkomani, do których obserwacji zo-

stał przydzielony. Niestety ta używka po-

woduje rozdzielenie mózgu na dwie osobno 

działające połówki. Bohater nie zdaje sobie 

sprawy, że zaczyna śledzić samego siebie. 

 Książka jest na przemian zabawna  

i przerażająca. Można by powiedzieć dra-

matyczna. Zachowania ludzi w tej powieści 

są naturalne i uświadamiają nam co nar-

kotyki potrafią zrobić ze zwykłym człowie-

kiem. Mimo, że nie ma ona morału lub nie 

pokazuje nam naszych błędów to po jej 

przeczytaniu uświadamiamy sobie, że nie 

wszystko jest czarno-białe. Powieść ta rów-

nież nie ma sprawić, że staniemy się lep-

szymi ludźmi, lecz zobaczyć, że narkoma-

nia to nie choroba, jak mówi autor, lecz wy-

bór podobny do wyboru wejścia na ulicę 

pod jadący samochód. 

 Można powiedzieć, że po jej przeczy-

taniu odczuwamy wstrząs, a zarazem pust-

kę. Sens opowieści przychodzi do nas stop-

niowo, powoli i nie chcemy po niej zmieniać 

świata, ratować innych tylko siebie same-

go, przed brutalnym poświęceniem dla do-

bra innych bez naszej zgody i wiedzy. 

 Polecam ją każdemu, kto chce  

na chwilę pomyśleć o skutkach swoich wy-

borów i zachowań, kto chce na moment po-

rzucić beztroskie czytadła. 

 

Ada 
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Podążając ścieżką oświecenia,  

czyli (kolejny) wielki spisek  

 Po wielkim zamieszaniu związanym  

z „Kodem Leonarda da Vinci” w ręce wpadła mi 

inna książka Dana Browna rozpoczynająca serię 

z profesorem historii sztuki Robertem Langdo-

nem- „Anioły i Demony”. Co dziwne, książka 

wbrew wcześniejszym doświadczeniom  

z ‘Kodem’ nie przedstawia kościoła i księży w aż 

tak złym świetle jak przypuszczałam. 

 Powieść opowiada o pościgu bohatera, 

wraz z córką wcześniej zamordowanego księdza 

– naukowca za bractwem Iluminatów, którzy 

oczywiście chcą zniszczyć Watykan, a co za tym 

idzie Kościół na całym świecie. Rober i Vittoria- 

bo właśnie tak miała na imię asystentka wcze-

śniej wspomnianego fizyka- tworzą świetnie uzu-

pełniający się duet i odnajdują następne „Ołtarze 

nauki” , które mają doprowadzić do siedziby Ilu-

minatów. Razem odkrywają również nieznaną 

wcześniej nikomu rolę Galileusza i wielu innych 

osobowości w spisku, który rozwijał się już  

w czasach prześladowań przez inkwizycję. 

 Akcja rozwija się niczym w dobrych 

mrocznych i brutalnych kryminałach, z odrobiną 

brawury spotykanej u Ludluma. Kolejne morder-

stwa, kolejne zagadki, kolejni wrogowie i coraz 

mniej czasu. Książka trzyma nas do końca w na-

pięciu i niepewności. Cały czas zadajemy sobie 

pytanie: W końcu kto za tym stoi? A prawda oka-

zuje się być zaskakująca. 

 Brownowi udało się stworzyć świetną, 

wciągającą fabułę, która jest świeża i przedstawia 

całkiem inne spojrzenie na świat, a zarazem jest 

tak przesycona kontrowersyjnymi i nieprawdzi-

wymi teoriami.  

 Nie należy brać książki jako nowego źró-

dła informacji, a jedynie jako dobrą powieść sen-

sacyjną, przy której można miło spędzić wolny 

czas.    

Ada 

 Listopad obfituje w cieka-

we premiery kinowe oraz teatralne w Szczecinie. Dni 

stają się coraz krótsze a co za tym idzie nudniejsze, 

warto więc urozmaicić sobie czas wolny wyjazdem do 

kina czy teatru. Zapoznałam się ze wszystkimi  nowin-

kami tego miesiąca, oto trzy moje propozycje: 

 Pierwszym filmem są „Śluby panieńskie”. Jest 

to komedia kostiumowa polskiej produkcji. Albin 

(Borys Szyc) i Gustaw (Maciej Stuhr) to niegrzeczni 

faceci, którzy próbują za wszelką cenę uwieść spiskują-

ce przeciw mężczyznom panny - Anielę (Anna Cieślak) 

i Klarę (Marta Żmuda Trzebiatowska). Jednak tym ra-

zem poszukiwacze mocnych miłosnych wrażeń i sła-

bych kobiecych punktów trafiają na ekstremalnie trudne 

przeciwniczki. Piękne dziewczyny zrobią wszystko, 

żeby pokrzyżować plany nałogowych podrywaczy  

i spektakularnie utrzeć im nosa. Wybucha wielka wojna 

męsko-damska, w której intryga goni intrygę, seryjnie 

łamane są serca, a każdy chwyt jest dozwolony. Czy 

rozważny, choć romantyczny twardziel Radost (Robert 

Więckiewicz) zatrzyma lawinę zabawnych nieporozu-

mień i doprowadzi aferę do szczęśliwego końca?  

 Kolejny film to całkowite przeciwieństwo ko-

medii. „Paranormal activity 2 ” to coś dla widzów  

o mocnych nerwach, szczerze powiedziawszy nie obej-

rzałam zwiastuna z powodu zbyt wybujałej wyobraźni, 

nie mniej jednak dla prawdziwego fana tego typu fil-

mów to może być ciekawe przeżycie. Opowiada o pew-

nej rodzinie, która po próbie włamania do ich domu, 

postanawia zainstalować kamery wokół posesji. Jednak 

prawdziwa przyczyna dziwnych zdarzeń jest o wiele 

bardziej przerażająca, niż przypuszczali... 

 Do teatru warto wybrać się na „Dzień świra”, 

jednen z najważniejszych tekstów dramatycznych, napi-

sanych w ostatnich latach w Polsce. Z jednej strony hi-

storia Adasia Miauczyńskiego może być odczytywana 

jako  żywot sfrustrowanego nauczyciela języka polskie-

go i życiowego nieudacznika. Z drugiej strony jest gro-

teskową wersją życia współczesnego Polaka – śmieszną 

i ogromnie smutną.        

                                                                                                                      

Werka 



Str. 14 

„WIÓRY” – gazeta wydawana przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 74-500 Chojna,  

ul. Dworcowa 3.  tel. (91)4142029           Nakład 50 egz. 

Redaktor Naczelna: Monika Martyka 

 

Zespół redakcyjny : Weronika Figurek, Magdalena Kagan, Patrycja Tyczyńska, Agnieszka Sławińska, Klaudia Czuchrowska, 

Magda Drewniak, Adrianna Kowalczyk, Justyna Kujawa, Angelika Błażejczyk, Kinga Kuchciak, Łukasz Pociej,  

Paulina Mikołajczyk, Dominika Krzosek, Adriana Jesionek 

Opiekunowie:Krzysztof Pośniak, Emilia Skrzypa, Anna Dubik-Galicka  

 Dnia 25 września 2010 r. w Gorzowie 

Wielkopolskim odbył się XIII „Eko – Bieg” o Pu-

char Dyrektora tamtejszego Zespołu Szkół Tech-

nicznych i Ogólnokształcących. 

Trasa biegu wynosiła 5 kilometrów. Brało 

w nim udział 45 uczestników w różnych katego-

riach wiekowych. Z naszej szkoły wystartowało 

dwoje uczniów: Agnieszka Sławińska, kl. 2 „a”  

i Hubert Kostkowski, kl. 4TI „a” oraz nauczyciel-

ka wychowania fizycznego –  pani Agnieszka Ja-

błońska. Cała trójka pokonała dystans i ukończyła 

bieg bez problemu. 

Następnie odbyło się losowanie nagród 

wśród wszystkich  uczestników imprezy i podsu-

mowanie eko – biegu. 

Celem i założeniem imprezy była popula-

ryzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku 

wśród społeczeństwa miasta, regionu oraz upra-

wianie dyscyplin sportowych 

w warunkach naturalnych. 

Aga 

 „W zdrowym ciele, zdrowy duch!”  

Piłka nożna 

 20 października nasza szkolna dru-

żyna piłkarska chłopców wzięła udział  

w Powiatowej Licealiadzie w Gryfinie. 

Oprócz naszej drużyny  w rozgrywkach 

wzięły udział dwa zespoły z Gryfina. Mimo 

wielu emocjonujących sytuacji, piłka przez 

długi czas nie mogła znaleźć się w bramce. 

Jednak nasza drużyna pokazała klasę, nie 

dając się pokonać żadnemu z rywali. Nasi  

reprezentanci, których do rywalizacji przy-

gotował pan Marek Łągiewczyk pokazali 

na co stać chojeńską młodzież, zdobywając 

Mistrzostwo Powiatu Gryfińskiego. 

 

 

 

 

 

 Po chłopcach przyszedł  czas na 

dziewczęta, które następnego dnia stawiły 

czoło dwóm drużynom ze szkół gryfiń-

skich. Drużyna świetnie przygotowana 

przez pana Grzegorza Michasiuka bez pro-

blemów pokonała przeciwniczki i po emo-

cjonujących spotkaniach zdobyła mistrzo-

stwo. Dziewczęta z Chojny bez wątpienia 

pokazały klasę i żadna z drużyn przeciw-

nych nie była w stanie przeszkodzić im  

w drodze do zwycięstwa. 

 

Serdecznie gratulujemy obu zespołom wy-

walczenia tytułu Mistrzów Powiatu i ży-

czymy dalszych sukcesów! 

 

Rogalik 


