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Projekty 

Spotkanie w Brukseli 

z panem Sławomirem Nitrasem  

      10 lutego starosta gryfiński, pan Woj-

ciech Konarski, pracownicy naszej szkoły na 

czele z panią dyrektor, Adrianą Salamoń-

czyk oraz członkowie klubu Douzelage 

uczestniczyli w spotkaniu ze Sławomirem 

Nitrasem. Całe wydarzenie miało miejsce  

w naszej szkolnej salce kinowej.  

Nasz gość, Poseł do Parlamentu Europej-

skiego, opowiedział o swojej pracy, Parla-

mencie, odpowiedział na pytania oraz wyra-

ził chęć zorganizowania wyjazdu dla człon-

ków klubu- maturzystów do Brukseli.  

Do wyjazdu doszło dnia 10.04. Siedmiu ma-

turzystów wraz z panem Markiem Bedna-

rzem i  delegacjami z pięciu innych szkół 

wyruszyli autokarem do stolicy Unii Euro-

pejskiej.  Pierwszego dnia zwiedzaliśmy  

 

 

 

 

 

miasto wraz z przewodnikiem.  

Punktami naszej wycieczki po Brukseli by-

ły, m.in.: ratusz, zabytkowa kamienica An-

gel na Grand Place oraz Królewskie Mu-

zeum Armii. W czwartek wyruszyliśmy do 

Parlamentu Europejskiego, po którym opro-

wadził nas pan Sławomir Nitras. Mogliśmy 

porozmawiać na temat jego pracy, zadać py-

tania, na które dostaliśmy szczegółowe od-

powiedzi.  Mieliśmy okazję do poznania za-

interesowań i pasji pana posła. Wieczorem 

mieliśmy wspólną kolację w greckiej restau-

racji położonej na Grand Placu. Ostatni 

dzień upłynął pod znakiem poznawania śre-

dniowiecznego miasta Belgii, Brugii. Po 

zwiedzaniu czekała nas kilkunastogodzinna 

podróż powrotna. Wyjazd upłynął bardzo 

szybko i będziemy wspominać go bardzo mi-

ło. 

 

 

 

 

 

 

 
,,Keep on chasing’’ 

 W dniach 23-31.03 siedmioro nauczy-

cieli i pracowników administracji wzięło 

udział w projekcie „Keep on chasing” z pro-

gramu „Młodzież w działaniu”, który odbył 

się na Malcie i trwał 8 dni.  

Oprócz polskiej grupy, udział brały delega-

cje z Belgii, Rumunii, Włoch i oczywiście  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malty.  Głównymi tematami projektu były: 

promocja działań podjętych przez młodzież 

w swoich regionach oraz dążenie do komuni-

kowania się młodzieży w różnych krajach.  

 

                                                     Patrycja 
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 Dnia 21.03.2012r. o godz. 10:00 w Ze-

spole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie odbyła się już V edycja Powiato-

wego Konkursu Mitologicznego, którego ko-

ordynatorami są: Pan Krzysztof Pośniak 

oraz Pani Gabriela Lasowska. Do konkursu 

przystąpiły 4 drużyny ze szkół powiatu gry-

fińskiego: Gimnazjum w Mieszkowicach, 

Gimnazjum w Gryfinie, debiutujące w kon-

kursie Gimnazjum w Góralicach oraz druży-

na reprezentująca naszą szkołę. Konkursowi 

przewodziła komisja w składzie: dr Rado-

sław Skrycki z Instytutu Historii i Stosun-

ków Międzynarodowych Uniwersytetu 

Szczecińskiego, przewodniczący Zespołu Hi-

storii Kartografii przy Instytucie Historii 

Nauki PAN, redaktor naczelny „Rocznika 

Chojeń-

skiego”, autor nowego albumu ”Chojna. Im-

presje sprzed wieku” (album był jedną z na-

gród w konkursie), Krystyna Milewska, Kie-

rownik- Starszy Kustosz Działu Edukacji 

Muzeum Narodowego w Szczecinie, Eugenia 

Hajduk – emerytowany nauczyciel języka 

polskiego, wieloletni pracownik ZSP Nr 2  

w Chojnie. 

W tegorocznej edycji V Powiatowego Kon-

kursu Mitologicznego I miejsce zdobyła dru-

żyna z Mieszkowic, II ZSP Nr 1 w Chojnie, 

III Gimnazjum w Gryfinie. Uczestnicy otrzy-

mali atrakcyjne nagrody, które wręczyła Pa-

ni Dyrektor Małgorzata Limanówka oraz 

szanowne jury. Serdecznie gratulujemy zwy-

cięzcom i dziękujemy za udział w konkursie. 

Agata 

Konkurs Mitologiczny 

„WAVE - Woda - Aqua - Viz - Everywhere”  

    Uczestnicy projektu „WAVE - Woda - Aqua - Viz - 

Everywhere”  realizowanego przez Zespół Szkół Po-

nadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz węgierskie 

Jurisch Miklós Gimnazjum z Kőszeg, którego moty-

wem przewodnim jest woda jako jeden z głównych 

składników życia, zorganizowali  akcję sprzedaży błę-

kitnych rzemykowych bransoletek. Całe przedsię-

wzięcie odbywało się w dniach od 14 lutego 2012 r. do 

25 lutego 2012 r. Fundusze zgromadzone w tej akcji 

to 530 zł, które wsparły organizację PAH (Polska Ak-

cja Humanitarna) w programie „Studnia dla Połu-

dnia”. 

Dzięki udziałowi w akcji pomożemy PAH zbudować 

studnię dla dzieci w szkole Du Cum w Sudanie Połu-

dniowym. Uczniowie tej szkoły nie mają dostępu do 

czystej wody pitnej, a przecież dostęp do wody jest 

podstawowym prawem człowieka. 

Dziękujemy wszystkim za wsparcie ! 

     Dnia 22 marca w naszej szkole w ramach projektu 

"Wave-Woda-Aqua-Viz-Everywhere" obchodzony był 

Światowy Dzień Wody. Uczestnicy projektu przygoto-

wali wiele ciekawostek o wodzie i jej właściwościach 

fizycznych i chemicznych, które były przedstawione  

w formie plakatów. Rozdawali także ulotki z informa-

cjami oraz butelki wody mineralnej. 

                                                                  Ada Jesionek 



Str.4 

Święto szkoły 
   Święto Szkoły jest szczególnym wydarze-

niem w życiu całej społeczności szkolnej. Jak co 

roku  zebraliśmy się, aby uczcić pamięć patronów 

naszej szkoły - bohaterów spod Siekierek, tysięcy 

żołnierzy, wśród których był ppor. Ryszard Kule-

sza. Wsławili się oni podczas forsowania Odry, 

będącego jednym z najważniejszych etapów ope-

racji berlińskiej 1945 roku, które rozpoczęło się w 

Gozdowicach 14 kwietnia i trwało do 20 kwietnia. 

W ciężkich walkach, zginęło ponad 2 tys. polskich 

żołnierzy. Pochowano ich na cmentarzu w Siekier-

kach. Cedynia i Siekierki stały się symbolem chlu-

by oręża polskiego i walk o byt narodowy.  

 Główna część szkolnych obchodów uro-

czystości rozpoczęła się 20 kwietnia o godz. 12.00 

w sali gimnastycznej uroczystą akademią, na którą 

zaproszono wielu gości. Po wprowadzeniu pocz-

tów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu pań-

stwowego głos zabrała Pani Dyrektor Adriana Sa-

lamończyk.  

          Najbardziej oczekiwanym elementem ob-

chodów Święta Szkoły był program artystyczny 

przygotowany pod kierunkiem pani Edyty Krupy-

Nadolny i pana Janusza Rusaka. W spektaklu, łą-

czącym śpiew i recytację, młodzi wykonawcy do-

starczyli wszystkim niezwykłych wzruszeń i re-

fleksji nad tym, że pamięć o tragicznych wydarze-

niach w historii naszego kraju, prowadzą ku lep-

szemu poznaniu i zrozumieniu nas samych. Grom-

kimi brawami zachwyceni widzowie nagrodzili 

młodych wykonawców oraz pomysłodawców 

przedstawienia panią Edytę Krupę- Nadolny i pana 

Janusza Rusaka, a powaga towarzysząca w przeży-

waniu Święta Szkoły świadczyła, że uroczystość ta 

na trwale wpisała się w tradycję naszej szkoły.  

 Zgodnie z tradycją szkoły w dniu jej święta 

nagrodzeni zostali uczniowie biorący udział  

w licznych konkursach szkolnych. 

Paulina 

          21 kwietnia uczniowie klas pierwszych 

pod opieką wychowawców oraz poczty sztanda-

rowe uczestniczyli w obchodach związanych  

z 67. rocznicą forsowania Odry. Wydarzenie to 

jest jednym z najważniejszych dla naszego ZSP.  

Miejscem spotkania kombatantów, wojskowych, 

władz naszego regionu były Siekierki. To wła-

śnie tam miała miejsce msza polowa, która była 

sprawowana w intencji żołnierzy poległych na 

polu walki podczas forsowania rzeki Odry. Waż-

nym punktem obchodów był także przemarsz na 

cmentarz wojskowy pod przewodnictwem orkie-

stry i Kompani Reprezentacyjnej Wojska Pol-

skiego. Miał on na celu oddanie hołdu poległym 

za ojczyznę. 

Podczas składania wieńców pod pomnikiem upa-

miętniającym żołnierzy walczących za ojczyznę 

delegacja naszej szkoły złożyła uroczyście biało-

czerwony bukiet kwiatów. 

Pamiętajmy o uczestnictwie w tak ważnych wy-

darzeniach. Przypominają nam one o lokalnej 

historii i najważniejszych wartościach, które 

tkwią w sercach Polaków.  

Kagana  

Forsowanie Odry 
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Promocja chojeńskiego ZSP Nr 1 w Mieszkowicach 

       W dzisiejszych czasach nasilonej konku-

rencji, gdzie decyzja o wyborze szkoły  

niekoniecznie podyktowana jest miejscem za-

mieszkania, stało się rzeczą oczywistą, że szko-

ła musi kształtować swój wizerunek, tak aby 

stała się dla ucznia atrakcyjnym i godnym zain-

teresowania miejscem jego przyszłej edukacji.  

       Nasza szkoła jak co roku promowana jest 

wśród uczniów ostatnich klas gimnazjów.          

19 kwietnia 2012 r. zespół do spraw promocji 

udał się do Mieszkowic, gdzie przygotowano 

stoisko promocyjne. Znalazły się na nim kroniki 

szkolne, ulotki dotyczące projektów realizowa-

nych w szkole, egzemplarze naszej gazety Wió-

ry, zdjęcia dotyczące konkursów, w których 

brali udział uczniowie naszej szkoły, zdjęcia  

z praktyk szkolnych za granicą i hoteliku dzia-

łającego w naszej placówce. Uczniowie Techni-

kum Organizacji Usług Gastronomicznych 

przygotowali stanowisko jako stół restauracyjny 

i słodki poczęstunek dla gimnazjalistów.  Zosta-

ła też przedstawiona prezentacja multimedialna 

dotycząca kierunków jakie będą działały w na-

szej placówce od września 2012 r. a także pro-

jekty realizowane w naszej szkole. Przedstawio-

no wyposażenie pracowni szkolnych, klas infor-

matycznych, działającego hoteliku i innych cie-

kawych miejsc w naszej placówce. Nie zabrakło 

też części artystycznej, gdzie uczniowie zapre-

zentowali talent wokalny i muzyczny.                                 

(Uczennice TOUG) 

„ Szczęśliwej drogi już czas…” 
 
       Wiosna w tym roku spłatała nam figla. Śnieg  

w Wielkanoc? Kto o tym słyszał? A jednak grając 

nam na nosie Pani w zielonej sukni ukazała swoją 

nieco mroźną stronę. Lecz nie wszyscy z nas zwraca-

ją uwagę na takie anomalie pogodowe. Niektórzy  

(a jest ich całkiem spora grupa) spędzają czas -  

- w pocie czoła - starając się wbić sobie do głowy 

całą skarbnicę wiedzy (która, obowiązuje w szkole 

ponadgimnazjalnej – no hola, hola bez przesady). Nie 

straszna dla nich Trygonometria, Algebra i królowa: 

Geometria Analityczna. Swobodnie przepłyną przez 

ocean słówek z angielskiego (niekiedy tylko spotkają 

ich niewielkie burze). Porozumieją się nawet z rodo-

witym obywatelem Niemiec. Określą kierunek,  

w  k t ó r y m  m a j ą  t r a f i ć  d o  s z k o ł y  

(z powrotem niestety nastąpią niewielkie komplika-

cje). Zaprzyjaźnią się z Curie i Mendelejewem. Pogo-

dzą spór Sopliców i Horeszków. Otrzymują medal za 

wyrecytowanie wszystkich części elementarnych ato-

mu. I tak dalej, i tak dalej... O kim mowa? Oczywi-

ście, że o Was drodzy maturzyści (oj nie peszcie się 

aż tak). Wszyscy trzymamy kciuki. Dajcie radę. Słoń-

ce będzie już teraz świecić, kasztany rozkwitną na 

czas. Arkusze będą do ogarnięcia, komisje życzliwe. 

Na pewno uzbieracie tyle punktów, że wystarczy, aby 

dostać się na wymarzone kierunki. A potem te pierw-

sze, najdłuższe wakacje. Będę Wam zazdrościć bo 

mnie matura i ostateczny wybór studiów dopiero cze-

ka.                                                                     Red. 
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 Wiosna to czas, kiedy trzeba zadbać o 

swoją kondycję fizyczną. W zdrowym ciele 

zdrowy duch! Nie musicie już zakładać kilku 

swetrów, ciepłych czapek i szalików. Dajcie 

się porwać wiośnie i zaplanujcie sobie zdro-

wy dzień. Sport to zdrowie i świetne lekar-

stwo na wszystko, więc zobaczcie, jakie spor-

ty proponujemy na wiosenne dni i wieczory.   

*Rower to dobry środek lokomocji. Kiedy jest 

gorąco, podróż autobusem staje się męcząca. 

Postawcie na rower. Dzięki temu będziecie  

z pewnością zadowolone, bo utrzymacie 

szczupłą sylwetkę i oszczędzicie dużo czasu. 

Wieczorne przejażdżki sprawią, że się dotle-

nicie. Nie musicie wybierać się na nie sami. 

Zabierzcie ze sobą znajomych. W weekend, 

kiedy będziecie mieć więcej czasu, możecie 

wybrać się ze znajomymi za miasto! Jazda 

na rowerze jest bardzo dobrym treningiem 

formy i pozytywnie wpływa na zdrowie orga-

nizmu. Ten sport jest mniej obciążający niż 

jogging, ale musicie pamiętać, żeby nie prze-

sadzić. Jazda na rowerze pobudza krążenie 

krwi. To również dobry trening kondycyjny  

i wytrzymałościowy. Podczas długiej jazdy 

nasz organizm świetnie się dotlenia. Pamię-

tajcie jednak, że systematyczna jazda niesie 

pewne ryzyko - możecie bardzo rozbudować 

swoje mięśnie.  

*Bieganie to sport dla każdego niezależnie 

od wieku. Często niektórych przeraża myśl o 

bieganiu. Nie musicie się jednak męczyć. 

Wieczorny trucht to sama przyjemność. Wy-

bierzcie się na wieczorną przebieżkę, ubierz-

cie się wygodnie, zadbajcie o dobrą muzykę 

w słuchawkach i korzystajcie z wiosny! To 

bardziej obciążający sport niż jazda rowe-

rem. Niektórzy twierdzą, że lepszy jest długi, 

ale mniej intensywny wysiłek niż krótki  

i bardzo obciążający organizm. Zacznijcie od 

wolnego biegu, a codziennie zwiększajcie 

czas o 5 minut. Jeśli chcemy schudnąć, po-

winniśmy na bieganie wybrać poranek, wte-

dy organizm spala więcej kalorii. Tylko nale-

ży pamiętać, aby systematycznie uprawiać tę 

dyscyplinę ,by osiągnąć długotrwałe efekty. 

*nordic walking -jeśli myślicie, że to sport 

dla starszych osób, mylicie się. Ten sport 

usprawnia układ oddechowy i sercowo-

naczyniowy, zwiększa pobór tlenu przecięt-

nie o 20-58 procent. Sport polega na mar-

szach ze specjalnymi kijkami, wymyślony 

został w Finlandii w latach 20. XX wieku, 

jako całoroczny trening dla narciarzy biego-

wych. Ważne jest opanowanie techniki tego 

sportu. 

*Lubicie jeździć na rolkach? To sport dla 

starszych i młodszych. Zabierzcie ze sobą 

znajomych i zrelaksujcie się wspólnie. Pa-

miętajcie o kasku i ochraniaczach, bo o wy-

padek nie jest trudno. Jazda na rolkach 

wpływa korzystnie na układ oddechowy. Ten 

sport rozwija wytrzymałość ramion, pomaga 

spalić zbędne kalorie, redukuje nacisk na 

plecy, biodra, kolana i piszczele. 

*Jazda na deskorolce nie jest - wbrew pozo-

rom - sportem jedynie dla chłopców. Street 

skating, czyli jazda na deskorolce, rozwinęła 

się w Polsce krótko po kryzysie gospodar-

czym lat 80., który wiązał się z zamknięciem 

skateparków. To sport, który wymaga wiele 

odwagi i wytrzymałości, dlatego najczęściej 

uprawiają go chłopcy. Jazda na deskorolce 

może skończyć się wieloma kontuzjami, ale 

ten sport wpływa korzystnie na rozbudowę 

muskulatury. 

Ewa 

Sport to zdrowie! 
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 Za dwa miesiące będziemy już pogrą-

żeni w magii Mistrzostw Europy , więc czas 

przyswoić sobie co to dokładnie będzie, co 

jest w tym takiego magicznego, a niewątpli-

wie jest. 

Wiem, że chłopakom nie trzeba tego wybit-

nie tłumaczyć, co innego dziewczyny, dlate-

go -specjalnie dla was przewodnik po fut-

bolu.  

Od 8 czerwca do 1 lipca stracicie swoich 

chłopaków, kolegów i wszystkich znanych 

wam facetów. Zapadną oni bowiem na nie-

wytłumaczony wirus zwany UEFA EURO 

2012. Bardzo mi przykro, ale ich w tym cza-

sie bardziej będą obchodzili ci panowie z te-

lewizji, którzy będą uganiali się, za jakże  

ładnie nazwaną, piłką Tango. Ich życie ogra-

niczy się do jedzenia, spania i oglądania me-

czów. Nie macie co liczyć na spacery, kola-

cje, chyba, że akurat będzie przerwa miedzy 

jednym a drugim meczem, ale pewnie wtedy 

będą wymieniali się spostrzeżeniami z kum-

plami. EURO rozpoczyna się kiedy jeszcze 

będziemy w szkole, więc na korytarzach też 

będzie wrzało. Ale nie ma co się przejmować, 

lepiej ogarnąć te mistrzostwa i oglądać z ni-

mi. Jak już wspominałam trwać to będzie 

prawie miesiąc, więc jakiś mecz choćby kon-

tem oka dojrzycie. Dla tych najmniej zorien-

towanych najpierw jest faza grupowa( grają 

wszyscy),  później faza pucharowa ( coraz 

mniej drużyn, aż w końcu w finale spotkają 

się dwie). Mecz trwa 90 min, po boisku ga-

nia 23 chłopaków( 1 to sędzia główny, reszta 

zawodnicy), co do słynnego spalonego można 

mecz oglądać  nie znając jego definicji. War-

to czekać na koniec meczu, bo wtedy jest na-

dzieja, że zawodnicy wymienią się koszulka-

mi, czego w trakcie meczu za żadne skarby 

robić nie można. Dobrze też kibicować dru-

żynie, której kibicuje towarzysz obok.  

W przeciwnym wypadku może to się skoń-

czyć awanturą, czego nie chcemy chyba, że 

naprawdę ta druga drużyna jest fajniejsza. 

Pierwszą  i najważniejszą drużyną będzie 

Polska i im każdy z kim będziecie oglądać 

mecz będzie kibicować. Gdy kolega, tato, 

wujek, chłopak będą podziwiać fenomenalne 

zagrania, cudowne bramki, wy możecie oglą-

dać kto tego dokonał. Jakiś Ronaldo, czy Le-

wandowski mogą wzbudzić wasze zaintere-

sowanie, ale zresztą same zobaczycie.  Do 

tego wszystkiego piękne stadiony, które 

dzięki uprzejmości realizatorów co jakiś czas 

będzie można podziwiać. A i jeszcze hymny 

przed meczem, co ja osobiście bardzo lubię. 

Widzicie, to EURO wcale nie musi być 

straszne, a jeszcze jak w trakcie meczu za-

czniecie zadawać pytania jak się ten nazy-

wa, w jakim  klubie gra, to będziecie noszo-

ne na rękach za zainteresowanie jakie oka-

zujecie w tym szczególnym czasie. Tylko le-

piej przed meczem sprawdźcie , którzy to na-

si, bo pytanie o to w 30 minucie  jest bar-

dziej niż denerwujące. Natomiast dla tych 

których nie przekonałam, że w czasie Mi-

strzostw można się świetnie bawić, zostają 

spotkania z koleżankami, które również nie 

widzą idei uganiania się za jedną piłką 

przez 22 facetów. Przez miesiąc można prze-

cież przeczytać masę książek i obejrzeć wiele 

ciekawych filmów. Jednak choćby na jeden 

mecz (najlepiej reprezentacji Polski) skuście 

się i zasiądźcie przed telewizorem, a nóż od 

finału będziecie odliczać dni do następnego 

EURO.   

Karolina 

 

EURO 2012 dla dziewczyn, czyli jak to przeżyć? 
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 Kto z nas nie oglądał hollywoodz-

kiego hitu „Titanic”? Kto całej tej tragedii 

nie kojarzy od razu z nieszczęśliwą miło-

ścią Jacka i Rose? A w głównych rolach 

Leonardo DiCaprio (u szczytu swojej sła-

wy – tysiące rozwrzeszczanych fanek na 

całym świecie) i ognistowłosa Kate Win-

sled (obecnie blondynka, ale kto się poła-

pie w nowinkach dotyczących gwiazd?). 

Niedługo ma wejść do kin odnowiona wer-

sja filmu w 3D! Już widzę te kolejki przed 

kasami, te masy ludzkie nerwowo gniotące 

bilety w oczekiwaniu na wejście na sale. 

Ale historia niezatapialnego statku to nie 

tylko niedzielny hit dnia z lat 90. To opo-

wieść o niespełnionych oczekiwaniach  

i nadziejach oraz o śmierci 1500. pasaże-

rów. Titanic jest obrazem w miniaturze 

ówczesnej, mijającej epoki z jej podziałami 

klasowymi, dyskryminacją i fascynacją 

technologią, która przyczyniła się do kata-

strofy. 

Nie będę streszczała całej historii, którą  

i tak wszyscy znają na wylot, dodam tylko, 

że sama miałam okazję odwiedzić Cobh, 

czyli ostatni port Titanica, ten w którym 

Jack wygrał bilet i gonił za transatlanty-

kiem, a raczej swoimi nadziejami o no-

wym, lepszym życiu. 

Być może gdyby kapitan statku Mr Smith 

nie wydał rozkazu płynięcia z całą mocą 

silników, nie doszłoby do katastrofy, albo 

gdyby do szalup, które pierwsze opuszcza-

ły pokład sadzano większą liczbę pasaże-

rów, nie zwracając uwagi na wygodę i za-

sady bon-ton. Ale wtedy wypadek jednego 

statku nie urósłby do rangi światowej le-

gendy. 

Najbardziej wzruszającym momentem był 

czas kiedy orkiestra mimo pewnej śmierci 

została na pokładzie i grała ostatniego dla 

wielu walca. Te wszystkie elementy two-

rzą obraz przemijającej epoki, która mimo 

wszystkich cierpień i tragedii chce wyjść  

z honorem z całej sytuacji. Tragedia Tita-

nica to schyłek belle epoce.  

                                                                         

Red. 

Kilka słów o Titanicu 

DOWCIPY 

1. Żona wraca do domu i mó-

wi do męża:  

- Kochanie, dzisiaj pięć razy 

przejechałam na czerwonym 

bez żadnego mandatu! 

- No i co z tego? 

- Za oszczędzone pieniądze kupiłam toreb-

kę! 

 

2. -Jak pani małżonek złamał nogę? 

- Właśnie robiłam zrazy, więc poszedł do 

piwnicy po ziemniaki. Nie wziął latarki, 

poślizgnął się na schodach i spadł.  

- Strasznie. Co pani zrobiła w takiej sytu-

acji. 

- Makaron. 

 

3. Generałowi urodził się wnuk, wysłał 

więc swojego adiutanta do szpitala, aby się 

dowiedział czegoś więcej. Po powrocie ge-

nerał pyta: 

- I jak on wygląda?! 

Na to adiutant: 

- Jest bardzo ładny… Podobny do pana ge-

nerała. 

- Podać więcej szczegółów! 

- Melduję, że niski, łysy i ciągle się drze. 

 

4. Żona opowiada mężowi: 

- Kiedyś zabrakło mi pieniędzy na zakupy, 

więc wstąpiłam do twojego biura. Nie było 

cię w pokoju, dlatego wyjęłam z marynarki 

trzy stówki. Zauważyłeś brak pieniędzy? 

- Nie, moja droga, już od miesiąca pracuję 

w innym pokoju. 
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MUZYKA DLA                       

KAŻDEGO! 

Siedzisz w autobusie, kawiarni czy jesteś na 

zakupach. Z głośnika słyszysz melodię pio-

senki, której jeszcze nie znasz, ale już niedłu-

go będziesz umiał ją zaśpiewać w nocy. Nie 

dlatego, ze ci się podoba lub jest twojego ulu-

bionego wykonawcy. Po prostu staje się mod-

na.  Teraz na pewno spotkasz ją wszędzie. 

Każdy twój znajomy będzie ją nucił, albo nie-

nawidził tak jak ty. Ucieczka przed nią sta-

nie się coraz trudniejsza, ponieważ umiesz-

czą ją na pewnym znanym portalu społeczno-

ściowym w niebieskich kolorach, będzie w 

każdej telewizji, niekoniecznie muzycznej... 

Nie pomogą słuchawki na uszach czy death 

metal bo zaczniesz ją nucić z innymi całkowi-

cie bezwiednie, nawet tego nie zauważysz. 

Jednakże na szczęście istnieją piosenki, które 

od pierwszych sekund trwania wpadają nam 

w ucho i stają się naszą mała obsesyjką. 

Puszczamy je każdemu i z sadystyczną przy-

jemnością obserwujemy reakcję słuchacza. 

Ta piosenka MUSI  się mu podobać. Zapętla-

my ją i słuchamy non stop przez 10 godzin. 

Ona jest naszą radością i smutkiem. Pocie-

szy, ukocha, utuli... Ale powoli miłość do niej 

znika.. Jej melodia się zaciera, jednak po la-

tach gdy znów ją usłyszymy uronimy nad nią 

mentalną łzę, bo stara miłość nie rdzewieje.  

Ada  

Czyli nowy dział, który będę prowadzić Ja (a 

może i ktoś jeszcze), gdzie będę podawać naj-

ciekawsze wiadomości z dziedziny muzyki 

oraz utwory warte usłyszenia! 

Na dobry początek polecam wszystkim ze-

spół Editors, który jak określa ciocia Wiki 

gra muzykę typu indie rock (chociaż wg niej 

również Jonas Brothers to robi). Ich kawałki 

są bardzo zróżnicowane, od energicznego roc-

ka zawierającego elementy muzyki alterna-

tywnej do smutnych ballad przy pianinie czy 

syntezatorze. Szczególnie interesujący i na-

dający wszystkim piosenkom emocji jest głos 

wokalisty- Thomasa Smitha. Zespół spodoba 

się każdemu kto pragnie spróbować czegoś 

innego. Należy wspomnieć o polskim akcen-

cie w zespole, dziadkowie gitarzysty Chrisa 

Urbanowicza byli Polakami (niestety nie 

umie on mówić po polsku).  

Justin Bieber ma więcej wejść na swój kanał 

YouTube niż The Beatles, Metallica, John 

Lennon a nawet Michael Jackson (choć temu 

liczba skoczyła po śmierci). To straszne! Czy 

dzisiejsi 13 - latkowie nie wiedzą co to jest 

muzyka? 

Dla ludzi słuchających mocnego brzmienia 

dobra wiadomość. Niedługo odbędzie się kon-

cert Slayera w Polsce! Będzie miał on miej-

sce podczas ,,Ursynaliów 2012" w Warsza-

wie!  

A fani dubstepu już od jakiegoś tygodnia mo-

gą słuchać nowej piosenki najbardziej znane-

go artysty tworzącego tego gatunek. Skrillex 

wraz z Damianem Marleyem stworzył kawa-

łek o tytule 'Make It Burn Dem'.  

A dla tych co lubią System of a Down: 10 lip-

ca tego roku ukaże się najnowsza solowa pły-

ta ich wokalisty - Serja Tankiana o tytule 

'Harakiri'. 

Enjoy! 

Ada 

Piosenki, które nas prześladują 
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Droga do szkoły 

Ach, wiosna za naszymi oknami (jak się nie 

zwraca uwagi na dziwne zjawiska pogodo-

we), więc codzienna podróż autobusem do 

szkoły nie jest taka straszna. Przynajmniej 

kierowcy nie włączają  ogrzewania o dwóch 

skrajnych poziomach- kraina lodowych ol-

brzymów albo piekielna otchłań. Jednak mi-

mo różnych pór roku ludzie używający ko-

munikacji miejskiej są tacy sami, a w każ-

dym razie pewne osobniki. Jako, że już od 

jakichś 10 lat jeżdżę autobusem PKS aby 

dostać się do szkoły, wiem, że w każdym au-

tobusie spotkamy: 

DJ: tylko on wie co ludzie mają ochotę słu-

chać o 7 rano! Najlepsze hity techno, czyli 

20 minut jazdy i słyszysz tylko jeden bit. 

Ewentualnie najlepszych polskich raperów 

takich jak Peja ze swoją „soluffką”, którzy 

już od rana przygniotą cię polską rzeczywi-

stością pełną brudu i konsumpcjonizmu. Ich 

utwory również są nacechowane emocjonal-

nie przez jedyny znany im sposób, czyli co 

drugie słowo to przekleństwo.( Chociaż raz 

spotkałam się z jednym osobnikiem tego ga-

tunku, który puszczał disco polo). Ich sprzęt 

to najnowsze telefony komórkowe o dosko-

nałej jakości dźwięku, tak więc usłyszysz 

wszystko czy chcesz czy nie. Gdybym uczest-

niczyła w wyborach miss i zadano by mi py-

tanie co zrobiłabym z wygranym milionem, 

ze słodkim uśmiecham na ustach rzekła-

bym: „Gdy wygram te pieniądze to zakupię 

wszystkim autobusowym DJ słuchawki, bo 

chyba ich na nie nie stać”. 

Komicy: najlepszy humor zapewnią ci tylko 

oni. Dostałeś 1. z matmy, jesteś niezadowo-

lony ze swoich ocen z chemii? Oni cię pocie-

szą! Żarty a la Karol Strasburger okraszone 

łaciną podwórkową sprawią, że od razu po-

prawi ci się humor. To nic, że akurat nie 

masz ochoty tego wysłuchiwać. Ich głos roz-

nosi się po całym autobusie. Nawet gdy zało-

żysz słuchawki. Przed nimi nie uciekniesz.  

Plotkary-tipsiary: lepsze niż CIA i FBI 

razem wzięte. Wiedzą wszystko o wszyst-

kim. Jak poderwać chłopaka, jakie kolory są 

w tym sezonie modne (one jednak wyznają 

róż, albo czerń z różem) i najważniejsza 

rzecz: Kto z kim jest. Siadasz sobie spokoj-

nie na jedynym wolnym miejscu i dziękujesz 

Bogu za muzykę na telefonie, bo inaczej do-

padnie cię przypadkowe usłyszenie całej roz-

mowy z jej najlepszą psiapsiułą. Ten natłok 

informacji sprawi, ze twój mózg się usmaży.  

Miłe staruszki: oj tych z roku na rok coraz 

mniej. Kiedyś można było posiedzieć i po-

znać wszystkie choroby, na które choruje 

ona i jej rodzina, znajomi, sąsiedzi i ukocha-

ny kot. Teraz jedyne co możesz to oberwać 

laską po kolanach i siatką z zakupami po 

plecach. 

Kierowca rajdowca: tylko on sprawia, że 

ten autobus jeszcze jedzie. Ale jak sobie  

z tym radzi! Jednoczesne mycie szyby, zmia-

na biegu, branie zakrętu i rozmowa przez 

telefon to jest to!  

Niewyspani: najmniej szkodliwi. Ich sen 

trwał widocznie bardzo krótko, więc dosy-

piają w czasie jazdy. 

I całkowicie nowy gatunek: 

Informatycy: ich życiem i jedyną przyjem-

nością są gry komputerowe. Poszli do TI bo 

myśleli, że tam podszkolą swoje umiejętno-

ści w WoWie. Grubo się mylili... Jednak na-

wet problemy szkolne nie przeszkadzają im 

w hakowaniu play station3. Do dziś mnie to 

interesuje jak oni to zrobili...  

 Spotykamy ich codziennie. To oni 

sprawiają, że nasza podróż jest pełna emo-

cji. Dzięki nim rankiem wchodząc do szkoły 

mamy dobry humor z powodu dziwnych  

i czasem śmiesznych sytuacji. I dzięki Bogu, 

że jeżdżą autobusami razem ze mną bo PKS 

jeszcze by je usunął tak jak poprzednie. 

Ada  
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KULTURA 

 Piszę dla Was ostatni raz i bardzo 

mi z tego powodu smutno, ale cóż coś się 

musi skończyć, żeby przyszło coś nowego.  

A co nowego i ciekawego w naszych kinach 

i teatrach ? Postaram się Wam przedsta-

wić. W okresie świąt Wielkanocnych byłam 

w Multikinie na filmie „Gniew Tytanów” w 

3D. Z reguły nie przepadam za tego typu 

produkcjami, ale skusiłam się ze względu 

za jakość obrazu w 3D  i nie zawiodłam się. 

Film opowiada o Perseuszu, pół bogu który 

jest synem Zeusa. Bohater stara się żyć jak 

zwykły nieśmiertelnik, lecz niestety musi 

porzucić syna i swoje dotychczasowe życie 

rybaka, by pomóc ojcu i zarazem uratować 

Ziemię. Chciałabym wspomnieć również o 

filmie „ American Pie: Zjazd absolwentów”. 

Jestem wielką fanką tej serii beznadziejnie 

śmiesznych komedii. Jest to niezły film, 

polecam. 

 Przejrzałam recenzje i opisy wszystkich 

spektakli w szczecińskich teatrach na  maj.  

Oto kilka propozycji. Teatr Polski: „Czego 

nie widać”, ”Gazeta spada zawsze papie-

rem do góry”, „Kolacja dla głupca”, 

„Mayday”, „Wszystko o mężczyznach”.  

Teatr Współczesny: „Dzień Świra”, „Małe 

zbrodnie małżeńskie”, „Pan Tadeusz”.  I to 

by było na tyle, to już ostatni raz… Także  

z tego miejsca życzę wam udanych wakacji 

i udanego kolejnego roku w tej szkole. 

                                                                                                                                             

Werka 

1. „Duma i uprzedzenia” - Jane Austen 

2. „Władca Pierścieni”– JRR Tolkien 

3. „Jane Eyer”– Charlotte Bronte 

4. Seria o Harrym Potterze - J. K. Row-

ling 

5. „Zabić drozda”– Harper Lee 

6. „Biblia” 

7. „Wichrowe wzgórza”– Emily Bronte 

8. „Rok 1984”– George Orwell 

9. „Mroczne materie” (seria)- Philip 

Pullman  

10. „Wielkie nadzieje” - Charles Dickens  

Pierwsza 10. książek  jakie warto  przeczytać wg 

BBC: 
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Czy to prawda że…? 

 

1. Leo Messi to najmłodszy piłkarz, który strzelił gola dla Barcelony            

w rozgrywkach ligowych. 

2. Rooney posiada tatuaż na prawym ramieniu - krzyż celtycki. 

3. Rooney przyjął propozycję znanego zespołu rockowego Nickelback        

w wystąpieniu w teledysku "Rockstar". 

4. Piotr Gruszka gra na pozycji przyjmującego/ atakującego. 

5. Marcin Gortat ma mniej niż dwa metry wzrostu. 

6. Marcin Gortat jest zawodnikiem Phoenix Suns. 

7. Agnieszka Radwańska jest leworęczna. 

8. Kubica jest pierwszym i jedynym w dotychczasowej historii Polakiem 

startującym w Formule 1. 

9. Ronaldinho pod koniec 2006 roku otworzył w Sao Paulo  

"Instytut Ronaldinho", w którym dzieci z ubogich rodzin mogą dosko-

nalić swoje umiejętności piłkarskie. 

10. Katarzyna Skowrońska- Dolata w sezonie 2010/2011 była zawodnicz-

ką chińskiego klubu Evergrande Volleyball, z którym zdobyła mi-

strzostwo kraju. 
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