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Projekty w szkole, 

 

Spotkanie z senato-

rem 

2, 

 

3 

Konkurs na stroik; 

 

XIX finał WOŚP 

4, 

 

5 

Kultura; 

Sylwetki nauczycie-

li; 

Tematy Ogrodniczki 

6; 

 

7 

Mania 3D; 

Dzień Bezpiecznego 

Internetu 

8, 

9 

Podsumowanie se-

mestru 

10, 

11 

Sport w szkole 

 

Dla poliglotów 

12; 

13; 

14 

Ferie; 

Walentynki 

15 

W tym numerze: 

Rozrywka;                     16 

"Nowy roku" 
 

Nowy roku, nowy roku, 

Zaskocz nas na każdym kroku. 

Przeszłość oddziel kreską grubą, 

Zapomnijmy moją lubą. 

Wszelką przykrość mi sprawioną, 

Pragnę zacząć żyć na nowo. 

Z nową siłą i dystansem, 

Los mi daje nową szansę. 

Zatem roku mój ty drogi, 

Co przekraczasz przez te progi. 

Będziesz właśnie rokiem moim, 

Mogę wszystko, świat się boi. 

I ma, o co, atakuję, 

Mogę wszystko, tak dziś czuję. 
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Kolejna porcja informacji na temat projektów  

w naszej szkole... 

Trzy uczennice, i zarazem członkinie 

Klubu Europejskiego Douzelage przy na-

szym Zespole Szkół, napisały projekt pt. 

„Lokalne okno na Europę”, który jest reali-

zowany w ramach programu „Młodzież  

w działaniu”. Podczas realizacji tego projek-

tu organizowane są spotkania z ciekawymi 

ludźmi. 

 

Na pierwszym spotkaniu gościliśmy 

burmistrza Marsaskali, z Malty. 

Kolejnym gościem w naszej szkole był sena-

tor Platformy Obywatelskiej, pan Jan 

Olech. 

11 stycznia odwiedził nas pan Ireneusz By-

liński, który jest podróżnikiem i opowiadał  

o swoich wycieczkach, głównie rowerowych. 

Kolejną osobą, którą mieliśmy okazję gościć 

w naszej szkole była pani Inga Barisa z Ło-

twy. Opowiedziała nam o mieście, w którym 

mieszka, a jest nim Sigulda. Dowiedzieliśmy 

się, że łotewska strona chce kontynuować 

projekt „Focus on future”, który miał miej-

sce w lipcu ubiegłego roku. 

 

Oprócz wymienionych wyżej osób,  

w naszej szkole odbędą się spotkania z inny-

mi, równie ciekawymi ludźmi. Relacje ze 

spotkań w następnych numerach „Wiórów”. 

           Tyczka 

Polityka jest nieodłączną częścią życia każ-

dego człowieka i nie sposób od niej uciec. 

Czy to rozgrywka toczona na wysokim szcze-

blu, czy też lokalne przepychanki, zawsze 

wzbudzają one sporo emocji, także wśród 

młodzieży. 

21 grudnia kilkunastu uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego miało okazję spotkać się 

z osobą, która z tą wielką polityką ma do 

czynienia na co dzień i która, w pewnym 

sensie, ma wpływ na decyzje dotyczące na-

szego kraju. 

Tegoż dnia do chojeńskiego Zespołu Szkół 

przyjechał Jan Olech, senator VII kadencji  

z ramienia Platformy Obywatelskiej. Wcze-

śniej był on także radnym Gminy Stare 

Czarnowo (1982-1985), z której pochodzi 

oraz radnym Sejmiku Województwa Zachod-

niopomorskiego (2006-2007). Od 1997 do  

2000 roku J.Olech był również prezesem Za-

chodniopomorskiej Izby Rolniczej. 

 

Całe spotkanie rozpoczęło się o godzinie   

13:00 w Izbie Pamięci. Na początku  dyrek-

tor ZSP nr 1 w Chojnie, pani Adrianna Sala-

mończyk,  przedstawiła senatorowi prezen-

tację dotyczącą chojeńskiego zespołu szkół, 

jego celów, przedsięwzięć itp. Po kilkunastu 

minutach wzajemnych uprzejmości rozpo-

częło się wreszcie właściwe spotkanie. 

 

Na  początek senator przedstawił pokrótce 

swoją sylwetkę - opowiadał o swojej rodzi-

nie, pracy, wykształceniu itp. Po tej części 

spotkania nastąpiła swego rodzaju konfe-

rencja, na której J. Olech odpowiadał na py-

tania zadawane przez zgromadzonych 

uczniów. 

 

Co ciekawe, uczniowie mieli dostęp tylko do 

własnej kreatywności. Nikt nie rozdawał 

karteczek z pytaniami, nikt ich nie narzu-

cał. W związku z tym senator pytany był 

choćby o swój majątek czy sytuację na linii  

PiS - PO. Można powiedzieć, iż  wielu 

uczniów czuło później spory niedosyt, gdyż 

senator, jak to polityk, momentami odpowia-

dał wymijająco, lub nawet „nie na temat”. 
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Gdy wreszcie uczniom zabrakło pomysłów 

na poruszenie kolejnych kwestii, spotkanie 

zostało praktycznie zakończone. J.Olech 

otrzymał z rąk jednej z uczennic  bukiet 

kwiatów, sam zaś zaprosił uczniów, by pod 

koniec roku szkolnego odwiedzili budynek 

Senatu RP. 

 

Oczywiście, pomysł  wspaniały. Wycieczka 

do Warszawy, możliwość pozwiedzania sie-

dziby Wyższej Izby Parlamentu. Istnieje 

tylko jeden problem - w maju część 

uczniów, którzy zebrali się 21 grudnia  

w Izbie Pamięci będzie już mogło mówić  

o sobie, jako o absolwentach. 

                                                            Maciek 

Święta, święta i już po świętach… 

 Uff.. Na szczęście już po świętach.  

Z naszych domów i co najważniejsze skle-

pów, znikają choinki, ozdoby itp. Teraz sie-

dząc przed telewizorem możemy spokojnie 

coś obejrzeć, nie będąc pod ostrzałem 

straszliwych świątecznych reklam. Nasze 

modlitwy zostały wysłuchane. 

Niestety, co roku nasz wesoły i miło 

spędzany czas z rodzinką zostaje zastąpio-

ny przez typowo skomercjalizowany czas 

zakupów. Większość ludzi zamiast cieszyć 

się tym czasem wydaje masę pieniędzy na 

prezenty, bo wstyd nic nie dać. OK. Fajnie 

jest. Ale czy to musi być celem całych 

świąt? Przestajemy się już cieszyć z typowo 

symbolicznych, lecz danych ze szczerego 

serca prezentów i oczekujemy coraz to wy-

myślniejszych rzeczy. I po co? Żeby potem 

zaglądać w pusty portfel, bo tyle trzeba by-

ło kupić. 

Stajemy się społeczeństwem typowo 

konsumpcyjnym. Przestajemy się cieszyć 

życiem i nastawiamy się jedynie na pracę, 

zarabianie pieniędzy. Pewnie, że ważne są 

nasze warunki życia, wykształcenie, lecz 

nie kosztem, że tak ujmę naszej duszy. 

Warto się poświęcić dla czegoś, co nas inte-

resuje. Oczywiście trzeba starać się być 

wszechstronnym, lecz bez przesady. W na-

uce nie wolno być typowym kujonem, który 

całe dnie spędza przy książkach jedynie 

dla dobrej oceny. Trzeba uczyć się dla sie-

bie, lecz już żyć dla innych.   

Ada 
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Konkurs na Najpiękniejszy  

Stroik Bożonarodzeniowy 

 Dnia 22grudnia 2010 roku w naszej 
szkole odbył się konkurs na Najładniejszy Stroik 
Bożonarodzeniowy. W konkursie udział brały 
wszystkie klasy oprócz maturalnych. Konkurs od-
był się przed wigiliami klasowymi. Każdy z 
uczniów i nauczycieli mógł oddać głos na najład-
niejszy stroik. 
Głównymi organizatorami były p.Agata Motyl, 
p.Anna Dublik-Galicka, p. Emilia Skrzypa, oraz 
samorząd uczniowski. Głosowanie odbywało się 

przez kilka przerw. Po podliczeniu głosów wyniki 
przedstawiały się następująco: I miejsce zajął Ma-
ciej Szajnowski kl. I b LO, II miejsce zajęła Alicja 
Pohorecka kl. II TG, III miejsce Karol Fidos kl. III 
stolarz, IV-Dagmara Drapaluk kl. II a LO, V-Paula 
Czyżewska kl. I TH, VI-Karolina Mazurek kl. II 
TI, VII-Szymon Drużga kl. II stolarz. Każdy  
z  nich dostał upominek świąteczny. 
  

Alicja Pohorecka, Sandra Piątkowska   

„ Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” 

  18 listopada w naszej szkole odbył 

się I etap XXI Olimpiady Teologii Katolic-

kiej. 

Do kolejnego etapu, który odbył się 

w Szczecinie 13 stycznia zakwalifikowały 

się: Joanna Bachów, Natalia Jędrzejak  

i Marta Rogala. Zwyciężczynie szkolnego 

konkursu udały się tam wraz z ks. Piotrem 

Suboczem. Etap diecezjalny okazał się du-

żo trudniejszy. Wymagał znajomości wielu 

szczegółów z życia świętych a także z życia 

oraz z pism teologicznych Jana Pawła II. 

 Konkurs przyniósł nam wiele rado-

ści i pokazał, że nie wszystko jest takie 

oczywiste jak nam się wydaje.  

Rogalik 

"Wędrowiec" 

 

Idzie ten wędrowiec, kroczy wciąż przed siebie, 

Czego on nie zwiedził, był u Boga w niebie. 

W piekle rezydował, odwiedził szatana, 

Pograć chciał z nim w szachy, wcześniej ograł 

Pana. 

Wszystkie dżungle świata, nieprzebrane knie-

je, 

Wietrzne, zimne góry, na nich ciągle wieje. 

Pływał w każdym morzu, łowił na Grenlandii, 

Widział górę Rushmore, fiordy w Skandynawii. 

Te niezwykłe rzeczy, wszystkie świata cuda, 

Zawsze miał tę wiarę, że mu się to uda. 

Kiedyś wreszcie umarł, pewnie żył szczęśliwy, 

Glob cały przejechał, wszystkie świata dziwy. 

Pozory mogą mylić, bo przez te swe wojaże, 

Miłości nigdy nie miał, samotnie umarł starzec  
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XIX Finał WOŚP!  
 9 stycznia 2011 r. w całym kraju po 

raz 19-ty zagrała Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy. Tegoroczny finał poświęco-

ny został dzieciom z chorobami urologiczny-

mi i nefrologicznymi. Chojna jak co roku 

przyłączyła się do tej ogólnopolskiej akcji. 

Blisko 130 wolontariuszy kwestowało na te-

renie gminy, a wśród nich my - Sztab WOŚP 

utworzony przy naszej szkole, podobnie jak 

w ubiegłych latach. Z nami kwestowały 

młodsze dzieci ze SP w Chojnie i Godkowie. 

 O godzinie 17 w sali widowiskowej  

w Centrum Kultury odbył się finałowy kon-

cert wraz z licytacjami. Na aukcji tradycyj-

nie już można było zakupić torty przygoto-

wane specjalnie na tę okazję przez Piekar-

nię - Cukiernię MAXX, złote i srebrne serca 

wykonane przez pracownię złotniczą MEJP, 

książki oraz ozdoby przekazane między in-

nymi przez Starostwo Powiatowe, Szkolny 

Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Środowi-

skowy Dom Samopomocy, Stowarzyszenie 

Terra Incognita oraz prace plastyczne koła 

IMPRESJE. 

 Punktualnie o 20.00 rozbłysło Świa-

tełko do Nieba - przepiękny pokaz fajerwer-

ków i sztucznych ogni.   

  Dzięki hojności naszych mieszkań-

ców i wytrwałości wolontariuszy udało się 

nam zebrać w tym roku: 22 106,17 zł., 

238,45 euro oraz 8,68 funtów angiel-

skich. W tym: 4 487,40 zł pozyskaliśmy  

z licytacji; 371,01 zł i 17,68 euro zebrała 

chojeńska OSP; 863,05 zł i 12,58 euro SP 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Godkowie; 756,66 zł i 4,09 euro SP nr 2 im. 

Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, a resz-

tę pieniędzy zebrali wolontariusze z naszej 

szkoły. 

 Chojeński Sztab Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy przy Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie dziękuje 

wszystkim, którzy wsparli tegoroczny finał. 

Do zobaczenia za rok!!!!!!!    

       

     Kornela:) 

„WOŚP” 
 

DZIEWIĘTNASTY RAZ JUŻ GRA NAM, ORKIE-

STRA POMOCY 

WIELE WRAŻEŃ NAM DOSTARCZY, OD RANA DO 

NOCY 

WIĘC NIE PATRZCIE NA POGODĘ , ŻE ŚNIEG 

SYPIE Z NIEBA 

BEZ WAS NIC SIĘ TU N NIE DZIEJE, POMOCY 

JEJ TRZEBA.  

 

ŚWIATEŁKO DO NIEBA,TO JEST FINAŁ GRANIA  

WIDAĆ JE NA NIEBIE CHYBA DO POZNANIA 

LECZ NIE O BLASK ŚWIATŁA CHODI NAM TEJ 

JEDNEJ NOCY 

ALE O DAR SERCA TWEGO , O TWOJEJ POMOCY  
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Taki był 19. Finał WOŚP w Polsce! 

 To był naprawdę gorący Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

 

 

W całej Polsce pieniądze zbierało 120 tys. wolon-

tariuszy i odbyło się 800 koncertów z udziałem 1,3 

tys. artystów.   

 

Z XIX Finału WOŚP uzbierano: 37 008 974,OO 

PLN.  

Złote serduszko nr 1 Investors: 150 000 PLN 

Złota Karta Telefoniczna nr 1 EuCO Legnica: 

200 000 PLN 

Kwota uzyskana z SMS-ów: 2 466 325 PLN 

Kwota uzyskana dzięki portalom Nasza Klasa 

oraz Płatności.pl: 322 632 PLN (zbiórka wciąż 

trwa) 

Wpłaty Kartami Kredytowymi- POLCARD: 

282 699 PLN 

Aukcje WOŚP: 2 148 364 PLN (zbiórka wciąż 

trwa) 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest drugą 

co do wielkości pozyskiwanej rocznej kwoty fun-

dacją charytatywną w Polsce (więcej pieniędzy 

zbiera Caritas). Fundacja ta została założona  

w Warszawie 2 marca 1993r. przez Jerzego 

Owsiaka, Lidię Niedźwiedzką-Owsiak, Bohdana 

Maruszewskiego, Piotra Burczyńskiego, Pawła 

Januszewicza, Waltera Chełstowskiego oraz Beatę 

Bethke. 

 

Fundacja WOŚP w ciągu roku finansuje i prowa-

dzi pięć programów medycznych: 

-Program Powszechnych Przesiewowych Badań 

Słuchu u Noworodków 

-Ogólnopolski Program Leczenia Pompami Insuli-

nowymi Dzieci z Cukrzycą 

-Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddy-

chania u Noworodków- Infant Flow 

-Program Leczenia i zapobiegania Retinopatii 

Wcześniaka 

-Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”. 

 

Kultura 
 No i mamy luty…  Dość długo zastana-

wiałam się co polecić kinomaniakom. Wybrałam  

„Weekend” Cezarego Pazury, znanego aktora  

i  komika. Komedia ta była bardzo intensywnie 

reklamowana  przez polskie media długo przed 

premierą. Od razu zniechęciło mnie to do filmu, 

ponieważ wiadomo, że promuje się produkty 

kiepskiego gatunku. Lecz po obejrzeniu zwiastu-

nów, przeczytaniu szeregu komentarzy zaczęłam 

zmieniać zdanie. Nie jest to może produkcja wy-

sokich lotów, ale żadne z nas nie jest wytrawnym 

krytykiem filmowym. Film opowiada o dwóch 

gangsterach (Max i Guli) przeżywających  najbar-

dziej zwariowane dwie doby swojego życia.  

Ci dwaj przystojniacy wplączą się w największą 

zadymę w mieście przez dwie tajemnicze walizki. 

„Big deal” będą chcieli zrobić nie tylko oni, ale 

również nowy gang Cyganów oraz Norman  i sek-

sowna killerka Maja. Szajkę zamierzają rozpraco-

wać: stary wyjadacz na komendzie – Komisarz   

i debiutujący w wydziale kryminalnym aspirant – 

Malinowski. Na produkcję nie żałowano fundu-

szy, więc film pełny jest dobrych efektów specjal-

nych. Gorąco polecam. 

 Książka jaką chciałam Wam zapropono-

wać a szczególnie fanom „Dżemu” jest biografia 

Ryśka Riedla. Wpadłam na nią przypadkiem. 

Książka opisuje jak żył i umarł Rysiek Riedel, 

jakim był dzieckiem i uczniem, przedstawia jego 

konflikt z ojcem, jak i kiedy zaczął śpiewać, jak 

wyglądała jego legendarna przyjaźń ze "Skibą". 

Książka zawiera 12 dotąd nigdzie nie publikowa-

nych tekstów Ryszarda Riedla. A przy okazji za-

chęcam do obejrzenia filmu „Skazany na bluesa”- 

świetny film.  

Werka 
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Imię i nazwisko: Hanna Chmura (Cumulus). 

  

Wiek: czterdziestka plus. 

 

Miejsce zamieszkania: Chojna „Lotnisko”- brak 

samolotu ( na razie). 

 

Zainteresowania: sport, taniec ( i inne dozwolone 

od lat 18-stu). 

 

Skończone szkoły: ośmioklasowa szkoła podsta-

wowa, 4-letnie LO, 5-letnie studia na US na wy-

dziale IKF. 

 

Przedmiot nauczania: wychowanie fizyczne. 

 

Ulubiony kolor: zielony. 

 

Ulubione potrawy: wojskowa grochówka  

z wkładką, golonka, lody i paluszki (koniecznie 

słone). 

 

Ulubiona muzyka: cały repertuar zespołu „Pod 

budą”, poezja śpiewana. 

 

Ulubiona książka: „Ania z Zielonego Wzgórza”. 

 

Ulubiony film: „Konopielka”. 

 

Jak Pani się podoba w naszej szkole? 

Nie wiem czy chodzi o atmosferę, kolor ścian, czy 

miejsce pracy- jeżeli o te trzy w jednym to bardzo 

dobrze. Najbardziej w roku szkolnym lubię ferie  

i wakacje. 

 

Od kiedy zaczęła się Pani interesować przed-

miotem, którego uczy? 

Od 7 klasy szkoły podstawowej, gdy zaczęłam tre-

nować piłkę siatkową. 

 

Czy chciałaby Pani powiedzieć coś uczniom?  

Oczywiście, ja lubię mówić i  tak też uczynię: 

Uczniowie Kochani- Nauczyciel też człowiek i tak 

jak Was, też czasami Go boli głowa. 

 

Justyna Kujawa, 

Angelika Błażejczyk 

Kwiatki ze szkolnej rabatki 
   Meteorolodzy jak zawsze się pomylili. Za-

powiadali krótkotrwałe ocieplenie, tymczasem ma-

my przedwiosenną odwilż w styczniu. W moim 

ogródku pod wpływem wilgoci (zdecydowanie nad-

miernej) wybujały dziwne rośliny. Zaopatrzona  

w przebój sezonu, czyli kolorowe kalosze, spaceru-

ję i podziwiam. 

   Ktoś mądry powiedział kiedyś, że istnieje 

bardzo delikatny kwiat, który rośnie nie na każdej 

glebie i nie wiadomo kiedy i jak zakwita. Pod tym 

poetyckim określeniem ukrywa się (uwaga, uwa-

ga!) MATEMATYKA. Ja co prawda w moim 

ogródku matematyki jako takiej nie widziałam. Ale 

za to spotkałam kilku, no może kilkunastu matema-

tyków – entuzjastów. 

   Okienko, długa przerwa to dla nich czas nie 

stracony. Oni wyjmują podręczniki, zbiory, kalku-

latory i liczą, liczą… Równania, całki, potęgi, silnie 

wywołują u nich błysk w oku i rumieniec na twa-

rzy. Mogą godzinami dyskutować o metodach roz-

wiązywania i wynikach wyrażeń algebraicznych. 

Rachunek prawdopodobieństwa to dla nich (czego 

ja zupełnie nie pojmuje) ulubiona rozrywka. Uko-

chany gadżet (często obdarzony pieszczotliwym 

imieniem) to wielofunkcyjny kalkulator. Nie rozsta-

ją się z nim w autobusie, pociągu, w drodze do  

i z szkoły. W pamięci tworzą skomplikowane ukła-

dy równań. Ci matematycy -  maniacy najczęściej 

są mało komunikatywni werbalnie, traktują świat 

jak zbiór liczb ( nie tylko całkowitych). 
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 Podejrzewam, że ich motto życiowe 

brzmi: człowiekiem jestem i żadna liczba nie jest 

mi obca. Oczywiście na maturze będą zdawać ma-

tematykę na poziomie rozszerzonym. Później pla-

nują studia w najlepszych ośrodkach akademic-

kich na wydziale nauk ścisłych.  

   Powiem szczerze podziwiam te ( dla mnie 

egzotyczne) kwiatki. Zazdroszczę im szybkości  

i lekkości z jaką „trzaskają’’ zadania z najbardziej 

skomplikowaną treścią. 

 Na koniec chciałabym tylko tym wszyst-

kim, którzy nie należą do Klubu Genialnych Ma-

tematyków zadedykować słowa bożyszcza 

wszystkich ścisłowców : „Nie przejmuj się jeżeli 

masz problemy z matematyką. Zapewniam Cię ja 

mam jeszcze większe.’’ Wiecie kto to powiedział? 

Sam ALBERT EINSTEIN.   

 

Ogrodniczka 

Mania 3D 
 Coraz więcej filmów tworzonych jest 

w technologii 3D. Kina zalewane są filmami 

w tej technice, lecz niestety są one jedynie 

napakowane efektami specjalnymi. Fabuła 

oraz ich treść nie powala na kolana. Hit tego 

roku czyli ‘Avatar’ został określony przez in-

ternautów ‘Pokahontas w wiosce smerfów’ co 

jest niestety prawdą, bo fabuła okazała się 

niezbyt porywająca. Muszę jednak przyznać, 

że film sam w sobie nie jest zły, jeśli uważać 

go za miłą dla oka i ucha (świetna muzyka) 

bajką. 

Jak przyciągnąć widza do kin? Efekty 

specjalne, efekty specjalne i jeszcze raz efek-

ty specjalne. Następuje przez to spłaszcza-

nie kina. Większy nacisk kładzie się jedynie 

na oprawę całego filmu niż na jego przekaz. 

Co prawda nie zaszkodzi dawka 3D od czasu 

do czasu. Ale każdy film? To już lekka prze-

sada. Oczywiście pojawiają się klasyczne fil-

my, na które chodzą jedynie osoby można 

powiedzieć nie należące do szarego tłumu. 

Ambitne, trudne ale wnoszące coś do nasze-

go życia. Choć oglądając ‘Incepcję’ dostajemy 

i świetne efekty i wciągającą, inteligentną 

fabułę. Jednak znaleźć takie filmy jest na-

prawdę trudno, lecz znajdują się tacy produ-

cenci i reżyserzy, że kichają na 3D twier-

dząc, że odciąga ono uwagę od fabuły i całej 

oprawy filmu. 

Powracając do ‘Avatara’. Krytycy oraz 

filmoznawcy wspólnie twierdzą, że owszem 

ten film był wielkim krokiem dla kina sen-

sacyjnego, lecz za kilka lat nie będzie on ni-

czym się wyróżniał. Dzisiaj filmy kręci się 

bardzo prosto. Chcemy mieć bohatera wal-

czącego z ogromnymi smokami? Nic prost-

szego. Kręcimy sceny na niebieskim bądź 

zielonym tle. Nagrany film poddajemy ob-

róbce komputera i gotowe. 

 Teraz każdy może nakręcić film, na-

wet za 60 dolarów jak zrobił to Rob Zombie. 

Jednak większość produkcji nie porywa na-

szych serc tak jak wiecznie żywe ‘Star wars’, 

w które była włożona masa pracy i zapału. 

Tak więc, mimo że przemysł filmowy tak się 

rozwija to można zauważyć spadek jakości 

filmów, nad czym bardzo ubolewam. 

 

Ada 
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Dzień Bezpiecznego Internetu 

 W roku 2011 obchody Dnia Bez-

piecznego Internetu (DBI) przypadają 

na 8 lutego. DBI obchodzony jest z inicjaty-

wy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma 

na celu inicjowanie i propagowanie działań 

na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i mło-

dzieży do zasobów internetowych. 

Główną ideą narodowych obchodów DBI jest 

inicjowanie lokalnych działań, w ramach 

których dzieci, młodzież i nauczyciele ak-

tywnie angażują się w prace nad projektami 

poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci.  

Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce 

zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie 

informacyjne, konkursy i inne akcje, które 

trwają przez cały miesiąc luty. 

W tym roku tematem przewodnim między-

narodowego Dnia Bezpiecznego Internetu są 

wirtualne światy. Młodzi ludzie spędzają co-

raz więcej czasu online, konfrontując się  

z wyzwaniami i problemami związanymi  

z ochroną swojej prywatności, bezpieczeń-

stwem czy własnym wizerunkiem. Tegorocz-

ne hasło – „Internet to więcej niż zaba-

wa. To Twoje życie” - ma na celu zwróce-

nie uwagi na wpływ i konsekwencje interne-

towej aktywności dzieci i młodzieży. 

 

  

Netykieta! 

 

Netykieta jest to zbiór zasad kultury obo-

wiązującej wszystkich w Internecie. Co naj-

gorsze, bardzo wiele osób nawet nigdy nie 

słyszało o czymś takim jak netykieta. Nety-

kieta nie jest zbiorem sztywnych nakazów, 

ma na celu uświadomienie, pouczenie  

i zwrócenie uwagi na pewne zachowania  

i sytuacje. Służyć ma ona uświadomieniu 

bądź przypomnieniu pewnych zasad obowią-

zujących w bardzo już licznej społeczności 

internautów. A zasady służą nam wszystkim 

- mnie, Tobie i "im" - byśmy wszyscy mogli 

tworzyć zdrową społeczność w kraju (sieci) 

bez granic. 

 

Zasady bezpiecznego korzystania z In-

ternetu: 

 

1. Nie ufaj osobom poznanym przez In-

ternet. 

2. Nie podawaj swoich danych osobo-

wych. 

3. Posługuj się Nickiem. 

4. Dbaj o bezpieczeństwo swoich przy-

jaciół. 

5. Powiedz dorosłemu, któremu ufasz, 

gdy coś w Internecie Cię zaniepokoi. 

6. Bądź ostrożny, gdy spotykasz się z 

kimś poznanym w Sieci. 

7. Internet daje złudne poczucie anoni-

mowości i bezkarności. 

8. Dbaj o swoje hasło jak o największą 

tajemnicę. 

9. Zabezpiecz komputer-dobry program 

antywirusowy. 

10. Szanuj prawo własności w Sieci. 

11. Rozmawiaj z dorosłymi o Internecie. 
 

Kinga Kuchciak 
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Wspomnienia… 
Zbliżają się ferie, a więc nadszedł czas, aby podsumować  

I semestr w naszej szkole. 

1 września – uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 2010/2011 oraz oddanie pra-

cowni hotelarskiej, gastronomicznej, ob-

sługi konsumenta i diagnostycznej, 

utworzonych w ramach projektu pt. 

„Podniesienie jakości kształcenia zawo-

dowego poprzez wyposażenie pracowni 

szkolnych”  realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego; 

11 września –  wizyta uczniów wizyta 

uczniów SKHDK w Wojewódzkiej Stacji 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Szczecinie; 

13-18 września – Ogólnopolski Przegląd 

Twórczości Zbigniewa Herberta. Szkołę 

reprezentowały uczennice kl. III a Mar-

ta Krzemińska oraz Aleksandra Doma-

radzka;  

18 września – II Ogólnopolski Dzień Speł-

niania Marzeń; 

21 września – POWIATOWA LICEALIA-

DA - Szkolna Liga Lekkoatletyczna; 

22 września – Otrzęsiny uczniów klas 

pierwszych; 

22-24 września – spotkanie partnerów 

projektów realizowanych w ramach 

programu Comenius Regio między Pol-

ską a Wielką Brytanią; 

24-25 września – akcja „Podziel się posił-

kiem”; 

11 października – obchody Dnia Drzewa; 

12 października– wręczenie Stypendiów 

Rady Powiatu najlepszym uczniom  

i nagród Starosty Gryfińskiego; 

12 października – podsumowanie I etapu 

projektu „Staże hotelarzy” 2010 – spo-

tkanie stażystów z opiekunami, nauczy-

cielem zawodu i dyrektorem szkoły; 

12 października – Powiatowa Licealiada 

w Sztafetowych Biegach Przełajowych; 

14 października – apel z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej; 

15 października – wizyta uczniów klasy I 

c w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczeci-

nie; 

19 października – Spotkanie uczestników 

staży w Anglii z prowadzącym kursy 

językowe; 

19 października – „Newton też był 

uczniem” - program akademickiego 

wsparcia szkolnego ruchu naukowego; 

20 października – Powiatowa Licealiada 

Chłopców w piłce nożnej; 

17-20 października – wizyta 9.osobowej 

grupy z Anglii w ramach realizacji pro-

jektu pt. "Różnice motorem zmian"  

z programu Comenius Regio; 

21 października – Powiatowa Licealiada 

w piłce nożnej dziewcząt; 

8 listopada –VIII edycja szkolnego kon-

kursu wiedzy ogólnej OMNIBUS 2010; 

10 listopada – apel z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości; 

18 listopada – Szkolny Konkurs Wiedzy o 

HIV i AIDS; 

19 listopada –druga edycja szkolnego 

konkursu „Mój region -moja mała ojczy-

zna”; 

23 listopada – Wojewódzki konkurs 

"Profilaktyka oczami młodzieży"; 

23.11-25.11 i 26.11. 2010 r. Próbna Matu-

ra z OPERONEM; 

24 listopada – XVII edycja ogólnopolskie-

go konkursu ALFIK MATEMATYCZ-

NY; 

29 listopada – zdobycie III nagrody  

w ogólnopolskim konkursie LEO-ON-

LINE (strona www projektów z progra-

mu Leonardo da Vinci) w kategorii Pro-

jekty Mobilności, organizowanym przez 

Wydział Projektów Staży, Program Le-

onardo da Vinci, FRSE; 
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1 grudnia – VII Powiatowy Konkurs Wie-

dzy o HIV i AIDS; 

1 grudnia – spektakl profilaktyczny 

„Droga Bez Powrotu” wystawiany przez 

krakowski teatr „Kurtyna”; 

2 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wo-

lontariusza;  

3 grudnia – promocja Zachodniopomor-

skiego Uniwersytetu Technologicznego; 

4-7 grudnia - grupa nauczycieli z naszej 

szkoły przebywała w Sherborne w An-

glii, w ramach projektu „Różnice moto-

rem zmian” z programu Comenius Re-

gio; 

6 grudnia – Konkurs znajomości lektur 

szkolnych; 

8 grudnia – Mikołajkowy Turniej Trójek 

w piłce siatkowej; 

10 grudnia – akcja "Góra grosza"; 

16 grudnia – Turniej Świąteczny w Piłkę 

Nożną Chłopców; 

20 grudnia – Mistrzostwa Powiatu w piłce 

ręcznej chłopców i dziewcząt; 

20 grudnia – „Lokalne okno na Europę” 

uczennice należące do Klubu Europej-

skiego udzielały wywiadu w Polskim 

Radiu Szczecin; 

21 grudnia – spotkanie z senatorem RP 

Panem Janem Olechem, w ramach pro-

jektu „Lokalne okno na Europę”; 

9 stycznia – XIX Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy; 

10-13 stycznia – Próbna Matura organi-

zowana przez OKE; 

11 stycznia – spotkanie z podróżnikiem 

Ireneuszem Bylińskim w ramach pro-

jektu „Lokalne okno na Europę”; 

12-16 stycznia – wizyta przygotowawcza 

na Malcie z programu Leonardo da Vin-

ci; 

13 stycznia – I miejsce w rankingu kon-

kursu EkoSzkoły; 

18 stycznia – spotkanie Panią Ingą Bari-

są z Siguldy (Łotwa) autorką młodzie-

żowych projektów międzynarodowych  

w ramach projektu „Lokalne okno na 

Europę”; 

28-29 stycznia – Studniówki klas matu-

ralnych. 

 

 Wszystkie wydarzenia ubiegłego seme-

stru świadczą o tym, iż w ZSP nr 1 dzieję się 

wiele, a uczniowie uczestnicząc w spotka-

niach, zawodach sportowych, projektach mają 

wiele satysfakcji.  

 

Kagana 

Dzień Drzewa 

Wizyta w Polskim Radio Szczecin 

Projekt  

„Staże Hotelarzy” 

Konkurs wiedzy 

o HIV i AIDS 
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Mistrzostwa Powiatu  

w piłce ręcznej chłopców i dziewcząt  
Dnia 20 grudnia 2010 roku odbyły się w Miesz-

kowicach - Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej 

chłopców i dziewcząt. Zarówno nasza męska, jak 

i żeńska reprezentacja dotarła do finału tych 

rozgrywek.  

Panowie w półfinale pokonali ZSP nr 2 z Gryfina 

13:6. Co było sporym sukcesem i zarazem nie-

spodzianką. Zarówno ZSO jak i ZSP nr 2 z Gryfi-

na, to faworyci corocznych rozgrywek, gdyż w ich 

szeregach znajdują się obecni i byli zawodnicy 

KS Energetyk Gryfino w tej dyscyplinie sportu. 

Nie przeszkodziło to jednak naszej drużynie  

w odniesieniu przekonywującego zwycięstwa. 

Nasz zespół dyktował warunki gry od pierwszej 

do ostatniej sekundy.  

W "Wielkim Finale" musieli jednak uznać wyż-

szość (13:4) klasy sportowej ZSO w Gryfinie,  

w której znajdują się zawodnicy grający na  

co dzień w zespołach juniorów czy nawet senio-

rów gryfińskiego szczypiorniaka. Są to również 

wielokrotni reprezentanci województwa czy na-

wet reprezentacji polski w tej dyscyplinie. Mimo 

wysokiej porażki należą się pochwały dla wszyst-

kich zawodników za walkę i zaangażowanie oraz 

godne reprezentowanie Naszej szkoły. 

     Wyniki chłopców w ostatnich latach: 

2008 r. - 4 miejsce 

2009 r. - 3 miejsce 

2010 r. - 2 miejsce 

     Również nasze panie okazały się lepsze od 

zespołu ZSP nr 2 z Gryfina. Mimo trudnych wa-

runków jakie postawiły dziewczyny z Gryfina, 

nasz zespół grał bardzo dobrze w ataku oraz 

konsekwentnie w obronie, co dało przepustkę do 

finału. W finale chyba zbyt wielka chęć zwycię-

stwa po kilku niewykorzystanych sytuacjach 

bramkowych, lekko podcięła skrzydła naszemu 

zespołowi. Mimo, że nie udało się rzucić nawet 

bramki, to jednak sam wynik nie był zbyt wysoki 

0:6. Również dziewczynom należą się słowa po-

chwały za twardą i nieustępliwą grę oraz godne 

reprezentowanie Naszej szkoły. 

  Z Mieszkowic wróciliśmy z dwoma srebrnymi 

medalami, co jest sporym sukcesem zważywszy 

na to, że nasza szkoła nie dysponuje salą, w któ-

rej można grać w piłkę ręczną. Jednak zapał, 

chęć do pracy na zajęciach pozalekcyjnych z piłki 

ręcznej przyniosła efekt w postaci tych dwóch 

medali.  

 

REPREZENTACJA CHŁOPCÓW:  

 

PATRYK LORENC, WOJCIECH ŁUKOMSKI, 

HUBERT GRYGLEWICZ, JAKUB KRZEMIŃ-

SKI, MACIEJ KUSIAK, MAREK SZAFRAŃ-

SKI, KRYSTIAN KUZIO, PATRYK KOST-

KOWSKI, DAWID ŚCIERKO, MATEUSZ TY-

TOŃ, MATEUSZ FRĄTCZAK, MAREK KAR-

BOWSKI, MATEUSZ ZIÓŁKOWSKI 

 

REPREZENTACJA DZIEWCZĄT 

 

PATRYCJA NOWAK, EWA ORŁOWSKA, BAR-

BARA SZKOLNICKA, JUSTYNA MAŁACHO-

WICZ, MONIKA MARTYKA, NATALIA 

KWIEK, KATARZYNA WIDZIAJŁO, MARTY-

NA PIETRZAK, DOMINIKA DZIEWIŃSKA, 

JUSTYNA BABIARZ, IWONA PYRCZ, KARO-

LINA FIDOS, ANDŻELIKA DZIEWIŃSKA, KA-

RINA BURGHARDT, KAROLINA SERAFIN 
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Sport w szkole 

Turniej Mini Piłki Nożnej Chłopców  

za nami!  

 Dnia 16 grudnia 2010r. w sali gim-

nastycznej ZSP nr 1 w Chojnie odbyła się II 

edycja Świątecznego Turnieju Mini Piłki 

Nożnej Zespołów Trzyosobowych Chłopców. 

Tak jak w ubiegłym roku pojawiło się wielu 

chętnych, którzy zostali podzieleni na trzy 

grupy, po cztery zespoły w każdej. 

 Rozgrywki odbywały się na zasadzie 

systemu „każdy z każdym”. Po zaciętych 

meczach z grup wyłoniono sześć najlep-

szych ekip, które rywalizowały między sobą 

o miejsca I-VI. 

 Najwięcej emocji przyniósł mecz fina-

łowy, na którego rozstrzygnięcie musieli-

śmy czekać aż do serii rzutów karnych. 

Podczas turnieju wyłoniono króla strzelców, 

którym został Mateusz Mróz, zdobywca  

7 bramek.                                       Tomek                      

 

              I-miejsce  

 

    Marek Karbowski 

    Krystian Kuzio 

Paweł Andrzejewski 

 

 

               II-miejsce 

    

    Marcin Tubacki 

    Paweł Andrzejewski 

Mateusz Mróz 

 

 

              III-miejsce 

 

Szymon Trubicki 

Łukasz Nockowski 

Patryk Kowalczuk 

Zwycięska drużyna, kolejno od lewej :  

P.Andrzejewski, M.Karbowski i K.Kuzio  Drugie miejsce, od lewej: 

Marcin Tubacki, Mateusz Mróz, Paweł Andrzejewski 

Miejsce trzecie, od lewej: 

Mateusz Kowalczuk, Łukasz Nockowski, Szymon Trubicki 

Miejsce czwarte: Krzysztof Wilk, Szymon Makówka, 

Marcin Janiak 
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"All about the place I live" prezentujemy prace uczennic naszej 

szkoły z konkursu języka angielskiego, w którym należało opisać prozą lub 

wierszem miejsce, w którym się mieszka, używając od 120 do 300 słów.  

Organizatorem jest Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie ("Gastronomik").  

Charming, cosy and provincial. These 

three words are – according to me – an ap-

propriate description of the place I live in – 

Trzcińsko-Zdrój. It is a small town in  

a north-western part of Poland. A lot  

of knolls surround a valley, in which it is 

situated. We owe this picturesque landscape 

to an enormous glacier, which sculptured 

our area a long time ago. 

Trzcińsko-Zdrój was once one of that 

German towns, with a lot of old buildings, 

with ornamental front elevation. They 

would probably make batter impression,  

if their owners took care of them, but in the 

majority, there’s a tendency towards cutting 

down expenses and getting rid of those pre-

cious decorations. 

 Apart from this advantages, which 

concern appearance, my town has also a few 

features, so typical for province. It doesn’t 

have any cultural entertainments, like  

a theatre or at least a cinema, which  

is understandable, because only a few  

of inhabitants would appreciate it. Another 

aspect is lack of perspective for intellectual 

and well-paid work for young people. They 

don’t see any advantage in further studying 

after high school and in majority of cases 

they completely lose their interest in  

a discipline, which could provide them pros-

perous life in future. The only activity, that 

my town can offer to them is to work as a 

teacher or as an official in a town council.   

 All those upsides and downsides of 

living in Trzcińsko-Zdrój make me feel that 

is the place where I was brought up and 

that I would really belong here, even if  

I would be far away. 

 

Katarzyna Zgoda kl. I b 

"All about the place I live in" 

 
The place I live in 

is far from cities and it is Western Pomera-

nia within. 

Almost no one knows about Czartoryja 

but is so exquisitely here. 

 

Day starts from gentle chrimping of birds 

and bright rays of sun, which fall on my 

face. 

When I look over the window 

I see magnificent view with subtle glow 

of sun, which never goes down. 

 

Greenery's crown 

beats of life 

and we take care to keep it alive. 

 

There is no place for entertainment 

but we do not care. 

We do not disturb the environment 

because with all of it we would like to share. 

 

Forests, wild meadows, lakes 

and other places of rest 

You can find right here 

without request. 

 

So if You are looking for calm, relax and se-

renity 

come and visit our local society. 

 

Dominika Krzosek kl.I b 
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 W tym roku wszyscy uczniowie z województwa za-

chodniopomorskiego rozpoczynają ferie 14 lutego, czyli jako 

ostatni w Polsce. Do ferii zimowych pozostało już tylko kilka 

dni. Upragniony drugi okres zaraz po wakacjach, kiedy 

dzieci i młodzież mogą odpocząć od codziennej szarej rzeczy-

wistości i wypełnić ją różnymi zajęciami. Ferie to przede wszystkim czas odprężenia  

i relaksu. Pamiętać jednak należy, że wypoczynek musi być bezpieczny.  

Wszystkim, życzymy udanych ferii i aby odpoczynek minął bez nieprzyjemnych 

niespodzianek.  

WALENTYNKI 
14 LUTEGO 2011 r 

 
W związku ze zbliżającym się świętem zakochanych  

w szkole będzie organizowana poczta walentynkowa.  

W związku z powyższym kartki z życzeniami  

prosimy przynosić do pani 

Agaty Motyl do sali 41 w bu-

dynku nr 1 i pani Emilii 

Skrzypy do W26 (warsztaty) 

do czwartku 10 lutego. 

 Kartkę prosimy poprawnie 

zaadresować – imię i nazwi-

sko, klasa. 

Dziękujemy!!!! 

W hotelu w Afryce mał-

żeństwo na wakacjach. 

Żona wchodzi do łazien-

ki, a tam mysz. Rwetes 

straszny zrobiła mężowi 

i mówi, zadzwoń do re-

cepcji, ty lepiej znasz 

angielski. Mąż bierze 

telefon: 

- heloł? 

- hello sir. 

- do ju now Tom and Je-

ry? 

- Yes sir. 

- Jery is hier 

Pani przedszkolanka pomaga 

dziecku założyć wysokie, zi-

mowe butki. Szarpie się, mę-

czy, ciągnie... 

- No, weszły! 

Spocona siedzi na podłodze, 

dziecko mówi: 

- Ale mam buciki odwrotnie... 

Pani patrzy, faktycznie! No to 

je ściągają, mordują się, sa-

pią... Uuuf, zeszły! Wciągają 

je znowu, sapią, ciągną, ale 

nie chcą wejść..... Uuuf, we-

szły! 

Pani siedzi, dyszy a dziecko 

mówi: 

- Ale to nie moje buciki.... 

Pani niebezpiecznie zwężyły 

się oczy. Odczekała i znowu 

szarpie się z butami... Zeszły! 

Na to dziecko : 

-...bo to są buciki mojego bra-

ta ale mama kazała mi je no-

sić. 

Pani zacisnęła ręce mocno na 

szafce, odczekała, aż przesta-

ną jej się trząść, i znowu po-

maga dziecku wciągnąć buty. 

Wciągają, wciągają..... we-

szły!. 

- No dobrze - mówi wykończo-

na pani - a gdzie masz ręka-

wiczki? 

- W bucikach  
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Rozrywka 

ODPOWIEDZI: konstruowanie trójkątów o danych bokach,  

kalkulator 

Z czego składa się węgiel? 

- Z samochodu do piwnicy. 

 

A skąd się bierze rtęć? 

- Z rozbitych termometrów... 

 

Dlaczego Robin Hood? 

- Bo mało jadł.  

Przedszkolanka przechadzała się po sali ob-

serwując rysujące dzieci. Od czasu do czasu 

zaglądała, jak idzie praca. Podeszła do 

dziewczynki, która w skupieniu coś rysowa-

ła. Przedszkolanka spytała ją, co rysuje. 

- Rysuję Boga - odpowiedziała dziewczynka. 

- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda 

- powiedziała zaskoczona przedszkolanka. 

Dziewczynka mruknęła, nie przerywając ry-

sowania: 

- Za chwilę będą wiedzieli.  

- Ech, ta 6B! Nie wytrzymam  

z tymi baranami! Pytam ich kto 

wziął Bastylię, a oni krzyczą, że 

to nie oni! 

- Niech się pan tak nie denerwu-

je - uspokaja dyrektor - może to 

rzeczywiście ktoś z innej klasy. 


