ISTNIEJE OD 1993 r. NIEZALEŻNE CZASOPISMO MŁODZIEŻY ZSP
W CHOJNIE WYDANIE CZERWCOWE 2016 r.
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Praktyki w Anglii i na Malcie
Dzięki realizacji przez Zespół Szkół Po-

W Sherborne uczennice również bardzo ak-

nadgimnazjalnych w Chojnie projektu „Od tywnie brały udział w wydarzeniach kulturopraktyki do pracy 2” z programu Erasmus+, ucz- wych. Uczestniczyły w koncertach i mini reciniowie klas Technikum Zawodowego mieli talach muzyków, którzy zjechali z wielu krajów
możliwość odbycia obowiązkowych praktyk chcąc doskonalić swój warsztat podczas XVII
zawodowych w Anglii (Sherborne) oraz na Mal- Festiwalu Muzycznego Sherborne Abbey.
cie (Marsaskala). Poprzez wyjazdy uczniowie

nie tylko doskonalą swoje umiejętności zawodowe, ale także mają możliwość poznania innej
kultury, rozwijając swoje kompetencje językowe. W tym roku szkolnym, inaczej niż dotychczas 4-tygodniowe praktyki realizowane były na
przełomie kwietnia i maja, uczestniczyło w nich
12 uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia.
W ramach projektu dla jego uczestników, odbyło się przygotowanie językowe, kulturowe oraz
psychologiczno-pedagogiczne a także kurs językowy, wszystko aby ułatwić uczniom pracę

Uczniowie odbywający staż w restauracjach
na Malcie, uczestniczyli w wyjazdach do stolicy
kraju Valletty oraz dawnej stolicy Mdiny, gdzie
mogli podziwiać piękną architekturę oraz urokliwe uliczki. W ramach przygotowań do poznania kulturowo-językowego kraju, uczestniczyli
w rejsie na Gozo. W ciągu spędzonego tam dnia
uczestnicy obejrzeli najciekawsze zakątki uroczej wyspy, m.in. stolicę wyspy Victorię wraz
z cytadelą, bazylikę Ta’Pinu oraz charaktery-

styczne Lazurowe okno- most skalny.
Warto

podkreślić,

w obcym państwie.

że wszyscy uczniowie

Staże za granicą to

otrzymali od praco-

nie tylko praca, w

dawców bardzo dobre

ramach odpoczynku

referencje a nawet pro-

młodzież

miała

pozycje

możliwość

zoba-

przez odbyty staż zy-

czenia wielu cieka-

skali cenne doświad-

wych miejsc. Sta-

czenie, z pewnością

żystki z Anglii po-

przydatne

dziwiały m.in. wy-

w przyszłej pracy za-

brzeże West Bay,

wodowej.

wybrzeże Jurassic Coast, które jest wpisane do
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odbyły
także wycieczkę do Exeter, podziwiając centralny punkt turystyczny miasta, czyli katedrę św.
Piotra (St Peter's Cathedral).

pracy.

Po-

MB
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Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy
Zespół

Szkół

Ponadgimnazjalnych 2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach son-

w Chojnie otrzymał tytuł „Innowacyjnej szkoły dażu

na

temat:

„Jakie

predyspozycje

zawodowej na rynku pracy” w Ogólnopolskim i umiejętności zawodowe są szczególnie pożąKonkursie „Innowacyjna szkoła zawodowa na dane przez pracodawców” , którego efektem
rynku pracy – III edycja”, zorganizowanym będą wykonane plakaty i/lub prace publicyprzez

Studium

Prawa

Europejskiego styczne.

w Warszawie. Celem konkursu było zwiększenie aktywności szkoły w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów
zmieniającego się rynku pracy. Szkoły, które
przystąpiły do konkursu

rywalizowały w 10

zadaniach konkursowych, w terminie od 5 października 2015 r. do 5 kwietnia 2016 r.
ZSP w Chojnie za realizację wszystkich
zadań

otrzymał maksymalną liczbę punktów

(100 pkt na 100 możliwych).
Zgodnie z regulaminem konkursu do zrealizowania były następujące zadania:

Doradca zawodowy przeprowadził

sondaże

w poszczególnych klasach TZ i ZSZ, odnośnie
predyspozycji

i

umiejętności

zawodowych

uczniów wobec swojego przyszłego zawodu
oraz oczekiwań pracodawców wobec uczniów
pod katem ich umiejętności zawodowych.
Efektem spotkań z doradcą były plakaty i prace
publicystyczne

dotyczące

predyspozycji

i umiejętności zawodowych, które są szczegól-

nie pożądane przez pracodawców.
3. Przeprowadzenie w szkole konkursu, podczas
którego uczniowie mieli możliwość wykazać się

1. Zorganizowanie w szkole spotkania lub cyklu swoimi umiejętnościami zawodowymi.
spotkań z lokalnymi pracodawcami – Czego od
nas oczekuje rynek pracy i jak sprostać tym wymaganiom?

W szkole zorganizowany został Konkurs Umiejętności Zawodowych, dla klas TZ i ZSZ, który
pozwolił uczniom na doskonalenie swoich

Zaproszeni pracodawcy przybliżyli młodzieży umiejętności zawodowych, zaprezentowanie ich
specyfikę pracy w danym zawodzie pokazując, społeczności szkolnej a przede wszystkim poże rynek pracy charakteryzuje się dużą dynami- zwolił na pokazanie jakie zdolności posiadają
ką zmian. Spotkania z pracodawcami pozwoliły nasi uczniowie i odkrycie ich talentów.
uczniom na bezpośredni kontakt z przedstawicielami danego zawodu i uzyskania odpowiedzi
na wiele nurtujących młodzież pytań odnośnie
przyszłego zawodu. Uczniowie odbyli spotkania
z 4 pracodawcami z branży handlowej, budowlanej, gastronomicznej i hotelarskiej.
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4. Spotkanie z doradcą zawodowym na temat Pierwsza wycieczka zawodoznawcza odbyła się
kompetencji personalno - społecznych przydat- 17 grudnia 2015 r. W tym dniu uczniowie klasy
nych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.
III w zawodzie mechanik pojazdów samochoodwiedzili
mieszczący
się
Realizacja tego zadania pozwoliła na uświado- dowych
w
Chojnie
przy
ulicy
Mieszka
I
warsztat
samomienie młodzieży jak ważne w dzisiejszych czasach są kompetencje personalno – społeczne chodowy i stację kontroli pojazdów - Auto Seri jaki mają wpływ na zdobycie wymarzonej pra- wis Piotrowscy.
cy. Uczniowie uczestnicząc w w/w zadaniu
mieli możliwość doskonalenia kompetencji osobistych, takich jak komunikatywność, autoprezentacja, asertywność a także zostali zachęceni
do rozwijania swoich pasji, kreatywności
i przedsiębiorczości. Odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Szczecinie oraz warsztaty z trenerami
rozwoju osobistego z Uniwersytetu SWPS
w Poznaniu.

Kolejna wycieczka została zorganizowana
15 marca 2016 r. Uczniowie klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie monter
zabudowy
i
robót
wykończeniowych
w budownictwie wybrali się na budowę do
domku
jednorodzinnego
w
Chojnie.
Celem wycieczki było zapoznanie uczniów
z organizacją budowy oraz robotami wykończeniowymi budynku.
Budynek jest w stanie surowym zamkniętym,
pokryty dachem, ma zamontowane drzwi
i okna. Uczniowie mieli okazję zobaczyć montaż płyt gipsowo – kartonowych, izolacji obudowy dachów oraz szpachlowanie ścian.

5. Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły? – dokonanie rozeznania rynku
pracy poprzez przeprowadzenie analizy ofert
pracy w okolicznych Urzędach Pracy,
w Internecie i ogłoszeń w lokalnej prasie..
18.03.2016 r., uczniowie w zawodzie technik
Realizacja tego zadania trwała od 9 listopada hotelarstwa i technik żywienia i usług gastrono2015 r. do 12 marca 2016 r.
micznych brali udział w wycieczce dydaktyczZadanie polegało na dokonaniu przez uczniów nej do Kołobrzegu. Kluczowym elementem wyrozeznania na rynku pracy poprzez analizę ofert cieczki było uczestnictwo w Targach Hotelarpracy z dostępnych źródeł m.in. w prasie, inter- sko – Gastronomicznych w Hali Milenium
w Kołobrzegu .
necie oraz lokalnych Urzędach Pracy.

Targi Gastro - Hotel to możliwość spotkań
z wystawcami, czołowymi producentami
i liderami rynku gastronomiczno – hotelarskiego. Dla uczniów to kompendium wiedzy o nowościach i trendach w wyposażaniu hoteli i restauracji w tekstylia, środki czystości, artykuły
6. Zorganizowanie wycieczki o tematyce zawospożywcze, półprodukty oraz nowinki techniczdowej do okolicznych zakładów pracy.
ne i oprogramowanie.
Realizując to zadanie nauczyciele przedmiotów
zawodowych
zorganizowali
wycieczki
o tematyce zawodowej dla różnych typów zawodów.
Analiza lokalnego rynku pracy dokonana przez
uczniów opierała się na informacjach uzyskanych z filii Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, lokalnej gazecie i informacjach dostępnych
w sieci Internet.

Młodzież niejednokrotnie ma mylne wyobrażenia dotyczące pracy w danym zawodzie. Najlepszym sposobem na to, aby sprawdzić jak wygląda praca w interesującym uczniów zawodzie
jest sprawdzenie na czym ta praca polega.
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Cykl wycieczek zawodoznawczych zakończyła
wycieczka zorganizowana dla uczniów klasy I
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie
stolarz. Wycieczka odbyła się 21 marca 2016 r.
Uczniowie zwiedzili zakład stolarski „Drewco”
w Chojnie.
Celem wycieczki było zapoznanie

mie plastycznej, literackiej lub publicystycznej.
Do konkursu zgłoszonych zostało 11 prac,
w tym 8 plastycznych i 3 literackie.
W szkole odbyła się wystawa prac, które wpłynęły na konkurs.

uczniów

z
organizacją
stolarni,
maszynami
oraz pracami wykonywanymi w zakładzie produkcyjnym.
Podstawową działalnością firmy jest masowa
produkcja komponentów meblarskich oraz mebli z litego drewna sosny i buka, a także okazjonalnie olchy i dębu. Firma posiada certyfikat
FSC.
7. Przeprowadzenie szkolnego konkursu, które- 8.
go
motywem
przewodnim
będzie:
Moja wymarzona praca. Forma do wyboru: praca plastyczna, literacka lub publicystyczna.
Zorganizowanie w szkole Dnia Kształcenia ZaDo konkursu mogli przystąpić uczniowie
wodowego z udziałem zaproszonych uczniów z
z Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły
okolicznych gimnazjów.
Zawodowej. Prace mogły być wykonane w for-
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Zorganizowanie w naszej szkole 18.03.2016 r., technik budownictwa, technik informatyk, tech„Dnia Kształcenia Zawodowego”, pozwoliło na nik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastrozaprezentowanie gimnazjalistom oferty eduka- nomicznych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodocyjnej kształcenia zawodowego naszej placówki wej:

mechanik

pojazdów

monter zabudowy i robót

samochodowych,
wykończeniowych

w budownictwie, stolarz a także profil wielozawodowy: cukiernik, fryzjer, kucharz, piekarz,
sprzedawca. Spotkanie z rodzicami poprzedzone
było szczegółowym omówieniem realizowanego
zadania i przedstawieniem wychowawcom TZ

i ZSZ

oraz
umiejętności zawodowych uczniów z technikum
zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej.
Wycieczka po warsztatach i pracowniach szkolnych pomogła młodym ludziom na obranie właściwego kierunku myślenia, co do wyboru swojej przyszłści zawodowej.

oraz nauczycielom zawodu harmono-

gramu spotkania z rodzicami.
Podczas spotkania z rodzicami wychowawcy
poszczególnych klas przedstawili prezentację
multimedialną zawierającą informację o kształceniu zawodowym w naszej szkole oraz odbyła
się wycieczka po pracowniach

i warsztatach

szkolnych, podczas której rodzice mogli obej-

Ze względu na egzaminy gimnazjalne nasze za- rzeć miejsca, gdzie ich dzieci doskonalą umieproszenie przyjęło gimnazjum z Cedyni. Pozo- jętności praktyczne i przygotowują się
stali gimnazjaliści z okolicznych gimnazjów do pełnienia roli przyszłego pracownika.
(160

uczniów),

odwiedzi

naszą

szkołę

w dniach 21-22.04.2016 r, podczas „Dni Otwartych”, podczas których także zostanie zaprezentowana oferta dotycząca kształcenia zawodowego.

10. Udział koordynatora konkursu w kursie
„Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”, który w okresie od 05 października do
21 grudnia 2015 przeprowadzi w formie elearning Studium Prawa Europejskiego w War-

rodzicami szawie. Koordynatorem konkursu była mgr Douczniów, podczas którego szkoła zaprezentuje rota Szwiec, w realizację zadań konkursowych
podjęte działania w celu dostosowywania kształ- zaangażowani byli uczniowie, nauczyciele
9.

Zorganizowanie

spotkania

z

cenia zawodowego do wymogów rynku pracy.
Szkoła zorganizowała spotkanie z rodzicami,

przedmiotów zawodowych oraz wychowawcy.
DS

aby przedstawić podjęte działania w celu dosto- Red.
sowania kształcenia zawodowego do wymogów
rynku pracy. Spotkanie z rodzicami odbyło się
1 grudnia 2015 r.. W spotkaniu udział wzięli
rodzice uczniów klas Technikum Zawodowego:
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Polski język trudna mowa, czyli spotkanie z Panem Tadeuszem Heropolitańskim
Czytanie na głos, to pozornie prosta czyn- dzież czytała na głos fragmenty piątej księgi
ność, będąca zmorą każdego ucznia, który przez
cały

okres

nauki

jest

zmuszany

do

„publicznych” wystąpień ze wskazanym fragmentem lektury. Jedni całkiem zgrabnie radzą
sobie z tą torturą, inni przegrywają, kończąc na
nerwowym „dukaniu” resztek tekstu. Co jest
tego przyczyną? Może stres, niechęć do głośnego czytania czy świadomość konkretnej wady „Pana Tadeusza”, powiem więcej była nagrywawymowy? Im więcej ludzi, tym więcej opinii, na, ale spokojnie tylko i wyłącznie w celach
choć to chyba normalne, że większość z nas wo- edukacyjnych. Po odtworzeniu nagrania pan Heli unikać tzw. „wystąpień na forum”. Mimo to są ropolitański wskazywał i tłumaczył błędy pojaludzie, którzy zarabiają właśnie w ten tak nielu- wiające się w czytanym fragmencie. Sam lektor
biany przez młodzież sposób. Są to lektorzy. również prezentował uczniom sposób czytania,
Ale co to ma do rzeczy? Już pokazuję, obja- ale to nie wszystko! Poza tą (nie) lubianą czynśniam i przechodzę do sedna.

nością mieliśmy możliwość nauczyć się jeszcze

11 maja uczniowie naszej szkoły brali udział kilku ciekawych rzeczy, np. jak przygotować się
w spotkaniu ze znanym lektorem, Stanisławem do prezentacji, kiedy najlepiej prowadzić tego
Heropolitańskim, którego głos usłyszeć możecie typu spotkania, jak ważny jest nasz wygląd czy
w takich produkcjach jak: RoboCop (serial ani- na czym polega praca lektora. Osobiście najbardziej spodobała mi się metoda „uśmiechniętych
słów”. Polega ona na wypowiadaniu się z uniesionymi kącikami ust. Pomaga w załatwieniu
ważnych spraw. Jest więc nadzieja dla wszystkich uczniów wywołanych do odpowiedzi. Chyba, że nauczyciel również pozna jej tajniki, wte-

dy z uśmiechem na ustach oznajmi ci o ocenie
niedostatecznej. Carpe diem! Uczestnicy mieli
mowany z 1988 r.), Co ludzie powiedzą? oraz również okazję usłyszeć nieco ciekawych anegw wielu audiobookach. Warsztaty te - biorące za dotek z życia lektora, związanych z każdym zacel pracę nad słowem mówionym – zostały zor- gadnieniem poruszanym na spotkaniu.
ganizowane w ramach projektu, w którym nasza
placówka bierze udział w związku z Rokiem
Sienkiewicza. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowanie w miejskiej bibliotece. Nasza mło-

Frotka
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Zajęcia w 5 Pułku Inżynieryjnym
25 maja 2016 roku uczniowie klasy 1c i 2c, wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek
wraz z wychowawcami wyjechali na kolejne a następnie uczniowie oraz wychowawcy wyruzajęcia praktyczno – teoretyczne do 5 Pułku In- szyli w powrotny marsz do jednostki.
żynieryjnego w Szczecinie Podjuchach. Po przyjeździe uczniowie zostali wyposażeni w saperki
a następnie wyruszyli w pięciokilometrowy
marsz na teren Puszczy Bukowej. Na miejscu
dokonano podziału na trzy grupy. Każda z grup
miała inne zadanie do wykonania – wykopanie
oraz przygotowanie miejsca strzeleckiego w pozycji leżącej, klęczącej oraz stojącej. Po wykoRed.
naniu zadania efekty pracy uczniów ocenili zawodowi żołnierze. Zajęcie zakończyły się

Konkurs ortograficzny
2 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w
Chojnie
odbył
się
IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który
skierowany był do uczniów klas gimnazjalnych
oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
naszego powiatu.
Celem konkursu było promowanie poprawnej
polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i
umiejętności
ortograficznych
uczniów klas
gimnazjalnych i
szkół
ponadgimnazjalnych.
W
konkursie
wzięły udział
szkoły: Gimnazjum w Mieszkowicach, ZSP
w Mieszkowicach, Gimnazjum w Chojnie, Gimnazjum w Cedyni, ZSP w Chojnie. Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna. W pierwszym etapie
konkursu - konkurencji indywidualnej - uczestnicy walczyli o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu
Gryfińskiego, mieli do napisania dyktando oraz
test ortograficzny. W drugim etapie młodzież

walczyła o zwycięstwo drużynowe, do wykonania miała trzy zadania. W zadaniu pierwszym
uczniowie
mieli
ułożyć
zdanie
z wylosowanych wyrazów najeżonych trudnościami ortograficznymi. Ćwiczenie drugie wymagało kreatywności i umiejętności plastycznych. Drużyny projektowały i prezentowały plakaty, na których wyraziły swój sprzeciw wobec
zaśmiecania języka ojczystego zbędnymi słowami.
Ćwiczenie
trzecie polegało na
poprawieniu błędów w tekście. W
komisji konkursowej
pracowali:
ksiądz Wojciech
Koladyński jako
przewodniczący,
mgr Aneta Kowal
– polonistka, pracownik
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej w Chojnie oraz mgr Katarzyna
Mickiewicz-Bindas – nauczycielka Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Chojnie.
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Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Pierwsze gimnazjum w Chojnie.
miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Jamgr Renata Czubak ,
nusza Korczaka w Chojnie, drugie – Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach, trzemgr Katarzyna Mickiewicz - Bindas
cie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego zdobyła Zuzanna Sakowska, uczennica

Krótki powrót maturzystów do szkolnych ławek
I znów jak co roku żegnamy naszych maturzy- lega Damian przynosił zawsze dla siebie bochestów, którzy zmagali się z maturami 2016. nek chleba i pasztet do jedzenia.
W związku z tym zadaliśmy im kilka pytań od- AM: Czy jest jakiś nauczyciel, który szczenośnie szkoły oraz ich planów na przyszłość. gólnie zapadł w Twojej pamięci?
AM: Jak wspominasz czasy nauki w liceum ? G: Myślę, że nie. Każdy nauczyciel na swój
G: Naukę w naszym liceum wspominam bar - sposób był wyjątkowy i uważam, że nikogo
dzo dobrze. Atmosfera była sympatyczna, z tego grona nie wyróżnię, będę tak samo paświetnie dogadywałam się z kolegami i koleżan- miętała o wszystkich.
kami
z klasy jak i nauczycielami, którzy zawsze byli
pomocni.
E: Bar dzo dobr ze, uważam że pomimo wahania, był to bardzo dobry wybór, ciepło wspominam teraz poszczególne zajęcia i nauczycieli, a
przede wszystkim klasę.
AM: Jakie zabawne wspomnienia utkwiły
w Twojej pamięci?
G: Najbar dziej w pamięci utkwiły mi pier wsze dni szkoły oraz wspólne spotkania wigilijne,

które organizowała każda klasa z wychowawcami. Wtedy wszyscy siedzieliśmy przy jednym
stole, rozmawialiśmy, można było poczuć się
jak w domu. Dobrym pomysłem było również
dawanie sobie nawzajem prezentów. To był miły gest.
E: Atmosfer a na lekcjach księdza Stachnika
oraz czas rozdawania świątecznych prezentów,
kiedy ktoś dostawał coś śmiesznego, a nasz ko-

E: Pani Daszkiewicz- wszystkie lekcje super

przeprowadzone, ciekawe, w wesołej atmosferze no klasa, styl i uśmiech tej kobiety jest po
prostu zniewalający.
AM: Czy wybór naszej szkoły okazał się dla
Ciebie trafnym?
G: Wybór naszego liceum uważam za doskonałą decyzję. Jest to dobra szkoła, uczniowie
zawsze osiągali wysokie wyniki w nauce. Również wybrałam tę szkołę, bo jest blisko mojego
domu i dzięki temu mogłam codziennie dojeżdżać oraz nie musiałam wyjeżdżać na dłuższy
czas
i wracać do domu tylko na weekendy.
E: Okaże się kiedy otr zymam wyniki maturalne, ale wiem że nie marnowałam tych 3 lat w
ZSP w Chojnie.
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AM: Jakie inne szkoły brałaś/eś pod uwagę? Wywiadów udzieliły nam uczennice profilu
G: Mówiąc szczerze to nie brałam żadnej innej matematyczno-ekonomicznego, Emilia oraz Goszkoły pod uwagę. Już na początku gimnazjum
wiedziałam, że dalej będę uczyć się w liceum
w Chojnie. Moja siostra uczęszczała do tej szkoły i moje młodsze rodzeństwo również się tu
wybiera, więc można powiedzieć, że to taka nasza rodzinna tradycja.
E: Dwa licea w Szczecinie, ale nie wysłałam
tam papierów, aby móc realizować swoje zapo-

czątkowane pasje.
AM: Jakie są Twoje plany na przyszłość? sia. Życzymy im oraz pozostałym absolwentom
G: Po liceum zamierzam pójść na studia. Roz- dalszych sukcesów w życiu. Powodzenia matumyślałam nad Zachodniopomorskim Uniwersy- rzyści!

Magda i Ala

tetem Technologicznym lub Akademią Morską.
Jeszcze nie wybrałam ukochanego kierunku, ale
na pewno to będzie coś związanego z przedmiotami ścisłymi.
E: Marzy mi się aby zostać aktorką, ale naj-

pierw chciałabym wyjechać za granicę, aby dobrze nauczyć się jakiegoś języka obcego.

WOPR radzi
Wskazówki od Julii i Elwiry - naszych szkol- piecznego wypoczynku nad wodą:
nych WOPR-owców

Przede wszystkim zwracajcie uwagę na to, czy

M: Jesteście w naszym wieku, jednak posia- plaża jest strzeżona. Jeśli wywieszona jest biała
dacie dużo większą wiedzę w kwestii bezpie- flaga to kąpiel jest dozwolona. Gdzie więc płyczeństwa nad wodą. Wiem, że wielu z Was wać? Najlepsze na odpoczynek nad wodą są

będzie pracować na pobliskich plażach jako kąpieliska strzeżone przez służby ratownicze
ratownik WOPR. Jakich wskazówek na nad- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowechodzące wakacje mogłybyście nam udzielić? go.
J i E: Odpoczynek nad morzem lub jeziorem to Nie powinniście też wchodzić do wody po silwspaniała rzecz. Słońce, plaża, atmosfera waka- nym nasłonecznieniu. Należy pamiętać, że zecji - łatwo zapomnieć, że woda, nawet ta z po- tknięcie rozgrzanego ciała z chłodną wodą może
zoru bezpieczna i spokojna, jest groźnym ży- spowodować szok termiczny, a wtedy zamiast
wiołem. Udzielimy wam kilku, według nas naj- uroków plażowania będziemy podziwiać mało
ważniejszych wskazówek dotyczących bez- ciekawe widoki najbliższego szpitala.
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uroków plażowania będziemy podziwiać mało Jeśli
ciekawe widoki najbliższego szpitala.
Choć skoki do wody to wspaniała zabawa, nie

już

bardzo

potrzebujecie

„pośmieszkować”, to na pewno nie przez spychanie kogoś do wody czy podtapianie.

warto skakać w miejscach, gdzie nie znamy dna. I w końcu najważniejsze – gdy zauważycie
Jeśli już macie zamiar skakać do wody z kładki/ groźnie wyglądającą sytuację w wodzie – namostu/łódki, koniecznie upewnijcie się, że dno tychmiast wezwijcie pomoc lub dzwońcie pod
jest dość głęboko. Uwaga! Wypadek może na- 999 lub 112.
stąpić nawet w bardzo płytkiej wodzie i w miejscu całkowicie bezpiecznym.

Nigdy nie przeceniajcie swoich umiejętności
pływackich! To się może źle skończyć.
Nie róbcie sobie żartów! Jeśli nie potrzebujecie
pomocy – nie wzywajcie jej.

M.

Wędrująca książka!
Kiedy przeczytam nową książkę, to ten cały Bookcrossing, ktoś w końcu zrobił
tak jakbym znalazł nowego przyja- to za ciebie i dodatkowo napisał o tym ten
ciela, a gdy przeczytam książkę, któ- tekst.
rą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.

Do rzeczy, jest to nazwa projektu, w którym
udział bierze – a jakże by inaczej – nasza

Znacie to uczucie, gdy krótko po zakupie szkoła. Całe przedsięwzięcie ma na celu
książki skończyliście ją czytać i zastanawia- podniesienie poziomu czytelnictwa i spopucie się co dalej z nią zrobić? Większość ludzi laryzowanie czytania wśród naszej młodziedecyduje się zostawić papierowy obiekt na ży. Idea piękna, ale jak miałoby to działać
półce, aby kurz miał powierzchnię, na któ- w praktyce? Odpowiedź stoi we wnęce, nie
rej może się spokojnie gromadzić, inni od- to nie jest żart. Z pewnością większość
dają je do pobliskiej biblioteki, ale jest coś z was drodzy uczniowie zauważyła półkę
jeszcze! Bookcrossing, czyli po naszemu – stojącą we wspomnianej wnęce na pierwjak to ładnie pokazał „Wujek Google” - krą- szym piętrzę, mam rację?
żąca książka albo książka w podróży. Jak
zwał tak zwał. Spokojnie, nie musisz marnować transferu na sprawdzanie czym jest

Jeżeli do tej pory zastanawiałeś się dlaczego
tak nagle
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zmieniono aranżację tego miejsca, to już wiesz, Serdecznie zachęcam wszystkich do aktywnego
że ten mebel jest częścią projektu i służy do po- udziału w projekcie i życzę przyjemnej lektury.
zostawiania przeczytanych książek lub ich nabywania przez kolejne osoby, po to, by znalazca
mógł je przeczytać i przekazać dalej. Ciekawa
alternatywa.
Co więcej? Oprócz regału w naszej szkolnej bibliotece pojawią się nowe książki, które zostały
wybrane przez was. Wśród wszystkich klas została przeprowadzona ankieta dotycząca tytułów, które według was powinny zostać zakupione przez szkołę. Niejednokrotnie podawaliście
własne pomysły, które zostały dostrzeżone i docenione. Największą popularnością cieszyły się
tytuły takie jak np. Trzy metry nad niebem
S. Moccia, Pamiętnik narkomanki B. Rosiek czy
Wiedźmin: Saga o wiedźminie A. Sapkowskiego.

Frotka

Martwe miasto
Z

czym

kojarzy

się

nam

słowo mum 30 minut. Zło wcielone! Dobra, dobra ba-

„miasteczko”? Z maleńką, malowniczą osadą jarz, ze mnie marny, więc wrócę do retencjonopołożoną tuż nad lazurową wodą, kilkoma wania książki. O czym jest powieść króla horrodomkami w górskiej dolinie czy wymarzo- ru? Pokazuje i objaśniam, akcja rozgrywa się w
nym miejscem na nakręcenie filmu grozy? tytułowym miasteczku Salem, a dokładnie rzecz
Każdy z was pewnie znalazł już swój obraz ujmując Jeruzalem położonym niedaleko stolicy
„idealnego” miasteczka, ale ja pozwolę sobie stanu Oregon, Portland, rodzinnym mieście auprzedstawić wam Miasteczko Salem.
tora.
Daleko, daleko za wielką wodą w odległej Ameryce żyje sobie pan Stephen, którego nazwisko

brzmiało King, a zajmował się pisaniem powieści grozy. I tak sobie pisał, i pisał, i pisał, aż
w 1975 r. stworzył dzieło pt. Miasteczko Salem.
Książka ta rozprzestrzeniła się po świecie, mrożąc krew w żyłach tych, którzy odważyli się po
nią sięgnąć. Niektórzy powiadają, że wciąż straszy na półkach bibliotek, czekając na…
i w tym momencie pojawia się logo znanej stacji
telewizyjnej wraz z reklamami trwającymi mini-
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W trakcie lektury możemy się dowiedzieć dla- książka – pomimo lat – wciąż potrafi wzbudzić
czego wśród ludzi funkcjonują obie nazwy. W u czytelnika przyjemny dreszczyk emocji.
tym prowincjonalnym amerykańskim miasteczku zaczynają dziać się rzeczy niepojęte
i przerażające. Znikają bądź umierają w dziwnych okolicznościach dzieci i dorośli, jedna
śmierć pociąga za sobą drugą. Przypadek? Nie
sądzę! Ciemna strona mocy nigdy nie śpi, no
prawie nigdy… Bez obaw, tam gdzie są ciemne
charaktery zawsze znajdzie się światełko, nie-

koniecznie w tunelu. Kilku śmiałków, którym
przewodzi mały chłopiec, ruszą do walki, aby
zniszczyć zło, niestety nie wzięli pod uwagę
naszego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to
jest dopiero horror.

Ciekawostka, w 1987 r. powstał sequel pt.
„Powrót do miasteczka Salem” w reżyserii Larrego Cohena, który bazuje na samej powieści
i pierwszej ekranizacji. W samą akcję czy wykonanie nie mam zamiaru się zagłębiać, gdyż
każdy z was może spokojnie spytać o to
„Wujka Google”. Co jest w tym takiego ciekawego, otóż w odmętach Internetu znalazłam
informację, że King nigdy nie odniósł się do
tego filmu mimo, że w napisach początkowych
i końcowych widać informacje, że do jego powstania przyczynił się sam pisarz. Mimo tego,
nie

wytoczył

procesu

reżyserowi

Co poza tym? Książka, po-

a napisy nie zniknęły. Jak widać

dobnie jak wiele innych tytu-

Miasteczko

łów z nazwiskiem pisarza

szczęścia na srebrnym ekranie.

(np. Lśnienie, Misery, To czy

bez względu czy lubisz się bać,

nigdy nie powinny pojawić

czy nie. Oprócz samego horro-

się na srebrnym ekranie. W

ru, King po mistrzowsku opisał

tym momencie apeluję do

życie mieszkańców, ich troski,

was, rodacy nigdy nie zabie-

dziwactwa czy zbrodnie. Akcja

rajcie się za nie przed prze-

dosłownie pochłania czytelnika,

czytaniem książki, albo w

niepostrzeżenie kradnąc czas na

ogóle nie zabierajcie się za

piej zwrócić uwagę na pierwszą ekranizację z
1979 pod tym samym tytułem. Może efekty
specjalne nie powalają, a część wątków i postaci została krzywdząco zmieniona, to plusem jest
zachowanie klimatu lat 70. i w miarę wierne
oddanie wyglądu postaci. Dla współczesnego
widza jest to bardziej komedia niż horror, ale

ma

Tytuł ten wart jest przeczytania,

się kilku ekranizacji, które…

już musicie zaspokoić swoją ciekawość, to le-

nie

I to by było na tyle w temacie.

najnowszy Carrie) doczekała

ich oglądanie. Jednak, jeśli

Salem

ogromną skalę. Taki papierowy

„Wilk z Wall Street”. Jeszcze raz gorąco polecam, tę oraz inne powieści Stephena Kinga. Nie
bój się strachu!
Frotka
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Serce szyte pasiakową Igłą
Po 9 latach gry dla Asseco Resovi Rzeszów wdzięczyłem się Wam i nie zawiodłem Waszez klubem żegna się Krzysztof Ignaczak. Libero go zaufania Go Sovia !!! Teraz czas zastanowić
spędził na Podpromiu 1/4 swojego życia. Nie- się co dalej”. Takimi słowami zwieńczył swój
stety wicemistrzowie Polski nie zdecydowali się czas wśród wilków i podziękował kibicom. Całą
na przedłużenie z nim kontraktu. O ile na to, że sprawę objaśnia również w swoich felietonach
zamieszczonych zarówno w Przeglądzie Sportowym jak i na portalu Łączy nas pasja. Dla
wszystkich zadających sobie pytanie: Co dalej

z Igłą.? Kto zastąpi go w drużynie.? Otóż śpieszę z odpowiedzią. Mistrz świata jak na razie
nie porzuca siatkówki, nie wiadomo jednak,
w którym klubie zobaczymy go w następnym
sezonie. Wiadomo, że otrzymał propozycję gry
w Espadonie Szczecin, lecz odmówił. Przez pewien czas chodziły słuchy jakoby miał dołączyć
Igła kiedyś opuści Resovię byliśmy przygotowa- do Skry Bełchatów, lecz tego również nikt nie
ni, faktem który może dziwić i oburzać jest spo- potwierdza. Na jego miejsce w Rzeszowie za-

sób w jaki to wszystko się zakończyło. Ne było kontraktowany został 18- letni gracz Mateusz
oficjalnego pożegnania, jedynie krótki post na Masłowski. Libero w tym roku pisał maturę jako
instagramowym koncie samego zainteresowane- uczeń SMS-u Spała.
go. „26.04.2016 po raz ostatni założyłem z dumą "Pasiaka". Dzięki za 9 lat wspaniałych spor-

Sportowe oko

towych i nie tylko chwil. Dawaliście mi ogromne wsparcie. Mam nadzieję, że swoją grą od-

Siatkarska transferowa fala
Okienko transferowe otwarte. Czas zacząć roz- Rossard z Arago de Sete oraz Bartłomiej Lemowy na temat zmian w kadrach klubowych. mański z AZS’u Politechnika Warszawska.
Najgłośniej mówi się o roszadach wsród tego- Zakontraktowali również Marcina Możdżonka,
rocznych

wicemistrzów

kraju.

Oficjalnie który w ubiegłym roku grał dla Cuprum Lubin.

od przyszłego sezonu barwy Resovii przyodzie- Z miedziowymi żegna się także Wojciech Włować będą dwaj Kanadyjczycy: Gavin Schmitt darczyk, który w najbliższym czasie zagości na
i Joseph Gordon Perrin. Pojawią się również: parkiecie olsztyńskiego AZS-u. Razem z nim
Marco Ivović z Biełogorje Biełgorod, Thibault zagrają Daniel Pliński (Cerrad Czarni Radom)

Str. 15
i Aleksander Śliwka (Asseco Resovia Rzeszów). Falaschi, Sebastian Schwarz czy Dmytro PaSporo dzieje się również w Skrze Bełchatów.
W pszczółkach nie zobaczymy już Marcela Gromadowskiego, który przechodzi do Łuczniczki
Bydgoszcz, ale także kluczowa postać Facundo
Conte, który zdecydował się na grę w Fudan
University Shanghai. Powitamy za to Nikołaja
Panczewa wraz z Bartoszem Bednorzem. Największym zaskoczeniem jest za to odejście
z Resovi istnej ikony tego klubu – Oliega

Achrema, który uzupełni puste miejsce po Michale Kubiaku w Halkbanku Ankara. Za granicę szycki. Jak potoczą się ich dalsze losy dowiemy
powraca również Bartosz Kurek. Tym razem się zapewne niebawem.
obrał za kierunek Japonię i klub z Hiroszimy.

Sportowe oko

Pozostaje również wielu zawodników, którzy
wypełnili swoje kontrakty do końca i poszukują
nowego miejsca. Wśród nich znaleźli się Juril
Gladyr, Jakub Jarosz, Russel Holmes, Marco

„Wychowankowie na medal”
Tak brzmiało hasło, umieszczone na plakacie strzów mają już w kieszeni.
zdobiącym trybuny podczas rewanżowego meczu pomiędzy Pogonią Szczecin a Legią Warszawa. Juniorzy ze stolicy przyjechali na finał
do Szczecina z dwubramkową stratą. Podczas
pierwszego finału w składzie Legionistów zabrakło kilku bardzo znaczących postaci. Ich
nieobecność spowodowana była meczem rezerw, które walczyły o utrzymanie w III lidze.
Zabrakło więc wielu kluczowych graczy, takich
jak: Maciej Ostrowski, Piotr Cichocki czy Filip
Karbowy. Odbiło się to na dyspozycji całego
zespołu. Nie pomogło nawet granie na własnym
terenie. Legioniści przegrali po trafieniach Michała Walskiego i Gracjana Jarocha. Wszystko
wskazywało na to, że młodzi portowcy tytuł
Mistrza Polski i grę w młodzieżowej Lidze mi-

Warszawiacy na drugi mecz przyjechali ze
swoim najlepszym składem. Pierwsze kilka minut meczu toczyło się jednak pod dyktadno granatowo-bordowych. Już w 18. minucie samobójczego gola zaliczył Mateusz Żyro. Kolejne
samobójcze trafienie, tym razem na konto war-

szawiaków, zapisał w 24. minucie Jakub Kuzko. Następny gol padł już 2 minuty później. Po
faulu kapitana Patryka Adamczuka sędzia podyktował rzut karny, który wykorzystał Tomasz
Nawrotka. Pogoń zdobyła tego dnia jeszcze tylko jednego gola. W doliczonym czasie gry piłkę do siatki zapakował Gracjan Jaroch, tylko po
to żeby na początku drugiej połowy otrzymać
czerwoną kartkę za nieprzepisowy wślizg w
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kę do siatki zapakował Gracjan Jaroch, tylko po
to, żeby na początku drugiej połowy otrzymać
czerwoną kartkę za nieprzepisowy wślizg w nogi jednego z zawodników drużyny przeciwnej.
Możliwe, że był to moment, w którym Pogoń
przestała wierzyć w zwycięstwo. Grając w dziesięciu stracili trzy gole (50’ Sebastian Szymański, 78’ Aleksander Waniek, 88’ Konrad Michalak). Niestety, zapewniły one złote medale gościom ze stolicy.
Spotkanie zakończyło się wynikiem 5:2 dla Legii Warszawa. Żółte kartki otrzymali tego dnia:
19’ Mateusz Wieteska (Legia), 48’ Sebastian
Kowalczyk (Pogoń),

80’ Radosław Majecki

(Legia), 90+1’ Jakub Szrek (Legia) oraz 90+2’
Szymon Waleński (Pogoń).

Drużynowy Ogólnopolski Finał Licealiady w Tenisie Stołowym Chłopców
W dniach 2-4 czerwca w Zespole Szkół Ogólno- do następnego etapu rozgrywek. Naszym kolejkształcących nr1 w Łodzi odbył się Drużynowy nym przeciwnikiem był zespół z 2LO z Chełma,
Ogólnopolski Finał Licealiady w Tenisie Stoło- a stawką meczu był awans do pierwszej dziewym Chłopców. Awans do finału nasza drużyna siątki turnieju. Pomimo ambitnej postawy nazdobyła dzięki zajęciu pierwszego miejsca szych chłopców przeciwnik okazał się lepszy
w województwie. Pierwszego dnia zawodów i odpadliśmy z zawodów, zajmując ostatecznie
odbyły się rozgrywki grupowe. Nasza drużyna 11 miejsce w Polsce w tegorocznej Licealiadzie.
trafiła do grupy A wraz z Zespołem Szkół Po- Skład reprezentacji: Olejnik Michał kl. 2b LO,
nadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej oraz Kłonowski Karol kl. 1b LO, Zychal Bartosz kl.
2LO we Włodawie. Nasi przeciwnicy byli zde- 2TB (rezerwowy).
cydowanie lepsi i ostatecznie, przegrywając oba
pojedynki zajęliśmy trzecie miejsce w grupie.
W drugim dniu turnieju odbyła się faza pucharowa. W pierwszym pojedynku zmierzyliśmy
się z drużyną z Krosna Odrzańskiego.
Po bardzo wyrównanym i zaciętym pojedynku,
odnieśliśmy zwycięstwo 3-1 uzyskując awans

Opiekun zespołu: mgr Grzegorz Michasiuk
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Zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Piłce
Nożnej Dziewcząt
23 maja 2016 roku w Dębnie odbyły się
Zawody Regionalne w ramach Wojewódzkiej
Licealiady w Piłce Nożnej Dziewcząt. Do zawodów przystąpiły reprezentacje czterech szkół
– ZSP1 Dębno, ZS1 Pyrzyce, ZSB Szczecin
oraz reprezentacja naszej szkoły. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Pierwszym przeciwnikiem naszej drużyny był zespół
ze Szczecina. Mecz toczył się pod nasze dyktando i po bramkach Doroty Kałużniak oraz Justyny Mularczyk odnieśliśmy zwycięstwo 2-1.
W drugim meczu zmierzyliśmy się

ZSB Szczecin – ZS1 Pyrzyce

1-1

ZSB Szczecin – ZSP1 Dębno

0-2

ZS1 Pyrzyce – ZSP1 Dębno

0-1

z gospodarzami i po bardzo wyrównanym pojedynku przegraliśmy 0-1. Na zakończenie zawodów zagraliśmy z drużyną z Pyrzyc. Po bramkach Katarzyny Grabowicz oraz Justyny Mularczyk odnieśliśmy zdecydowane zwycięstwo 20, zajmując ostatecznie drugie miejsce w regionie.

5. ZS Police – zespół nie dojechał.

WYNIKI:
ZSP Chojna – ZSB Szczecin

2-1

ZSP Chojna – ZSP1 Dębno

0-1

ZSP Chojna – ZS1 Pyrzyce

2-0

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. ZSP1 Dębno

2. ZSP Chojna
3. ZS1 Pyrzyce
4. ZSB Szczecin

SKŁAD DRUŻYNY:
Dróżdż Aleksandra, Kałużniak Dorota, Jasińska
Katarzyna, Jaworska Patrycja, Grabowicz Katarzyna, Matusiak Patrycja, Jaz Aneta, Jaz Justyna, Lizurej Aleksandra, Michałek Nikola, Gajewska Dominika, Hrycaj Kinga.
OPIEKUN ZESPOŁU: mgr Grzegorz Michasiuk
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Finał wojewódzki Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej
w Koszalinie
25

maja odbył się finał wojewódzki 2. JUSTYNA MULARCZYK – 1BD

Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej w Koszalinie.
Do finału dostało się 15 szkół, które we wrze-

3. DOROTA KAŁUŻNIAK – 4TŻ

śniu 2015 roku w finałach powiatowych zdoby- 4. KINGA HRYCAJ – 1TH
ły najwięcej punktów. Nasza szkoła awansowała 5. MONIKA KARPICKA – 1TH
do finału wojewódzkiego z 12 miejsca.
6. KARINA KOSTKA - 2D

Nasze zawodniczki zaprezentowały się
w finale bardzo dobrze. Większość z nich uzy-

7. ANETA JAZ - 1TŻ

skała lepsze wyniki niż w zawodach powiato- 8. JUSTYNA JAZ – 1 TŻ
wych, dzięki czemu zdobyliśmy więcej punktów 9. ALEKSANDRA DRÓŻDŻ – 3A
do klasyfikacji i w finale wojewódzkim uplaso10. DOMINIKA GAJEWSKA – 1 TŻ
waliśmy się na 7 miejscu. Jest to nasz najlepszy
wynik w imprezie tej rangi.
Warto dodać, że indywidualnie skok w dal wygrała Patrycja Matusiak uzyskując wynik 4,63
cm.
Wszystkim naszym uczennicom serdecznie gra-

tulujemy tak udanego występu w Koszalinie,
a Patrycji

życzymy kolejnych zwycięstw

w przyszłym roku.
Skład reprezentacji szkoły:
1. PATRYCJA MATUSIAK – 1C

11. EMILIA POCIEJ - 2C
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