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W lutym gościliśmy w Chojnie polsko-

francuskie małżeństwo, Państwa Lidię i Jeana 

Pierre’a Crepin z Francji. 

Było to kolejne spotkanie w ramach pro-

jektu „Lokalne Okno na Europę” z programu 

„Młodzież w działaniu”. Spotkanie to trwało trzy 

dni i w tym czasie nasi goście mieli okazję zwie-

dzić Chojnę czy być na koncercie piosenki fran-

cuskiej. Ponadto, redaktorki naszej gazety 

„Wióry” przeprowadziły wywiad z przybyłymi 

gośćmi. 

 

R : Jesteście Państwo w Chojnie od dwóch 

dni. Jak Państwu się tu podoba? 

C : Przyjęcie i gościna jest, tak jak zwykle w Pol-

sce, bardzo serdeczna. Zawsze będąc w tym kra-

ju, jestem bardzo dobrze ugoszczony. Polska nie 

jest krajem, który Francuzi wybierają jako cel 

swoich podróży, co jest wielką szkodą. 

R : Czym Państwo zajmujecie się na co 

dzień? 

C : Jestem na emeryturze, ale nie mam zbyt du-

żo wolnego czasu, gdyż działam w wielu stowa-

rzyszeniach i organizacjach. Sam jestem założy-

cielem stowarzyszenia rowerowego. Moją pasją 

są rowery, dlatego też prowadzę szkółkę rowero-

wą. 

R : Teraz sięgniemy nieco do historii... Brał 

Pan udział w wojnie w Algierii. Czy mógłby 

Pan nam o tym opowiedzieć?  

C : Byłem powołany do służby wojskowej. Wojna 

zaczęła się w 1954 roku, natomiast ja zostałem 

powołany w 1958. Na początku nie wiedziałem, 

że zostanę wysłany na wojnę, po prostu wtedy 

wzięto mnie do wojska i byłem tam 27 miesięcy. 

Oprócz mnie, wzięto ok. 2 milionów młodych 

chłopaków, z tym, że niektórzy zostali wysłani 

do Niemiec. 

R : A jaki wpływ na Pana miał udział  

w wojnie? 

C : Przed wyjazdem do Algierii byłem pacyfistą. 

A po tych 27 miesiącach, jakie spędziłem w Al-

gierii, moje przekonania całkowicie się umocni-

ły. Nie ma nic gorszego na świecie niż wojna. 

R : Mieliście Państwo okazję przebywać  

z polską młodzieżą, sami również macie 

dzieci w podobnym wieku. Jak oceniacie 

współczesne młode pokolenie? 

C : Często nie zgadzam się z pozycją młodzieży. 

Porównuję swoją generację z teraźniejszym po-

koleniem. W moich czasach młodzi ludzie byli 

zaangażowani: politycznie, w związki zawodowe, 

hufce pracy. Uważam, że obecna młodzież XXI 

wieku nie ma ochoty angażować się społecznie. 

R : Kiedy na stałe przeprowadziła się Pani 

do Francji? 

C : Ślub odbył się w 1988 roku. Ja na początku 

chciałam zostać w Polsce. Mąż pracował w szko-

le, dlatego przyjeżdżał do mnie w każde ferie, 

wakacje, etc. Na stałe mieszkam we Francji od 

około 18 lat. 

R : Wiemy, że Pana wielką pasją są rowery. 

Mógłby Pan nam opowiedzieć o najciekaw-

szych swoich podróżach? 

C : Najpiękniejszą podróżą rowerem, jaką odby-

łem, był powrót do Algierii w 1984 roku. Będąc 

tam, spotkałem się z wielką życzliwością. Zosta-

łem zaproszony nawet przez pewnego człowieka 

do jego domu. W pewnym miejscu, również  

w Algierii, będąc w restauracji, chciałem zapła-

cić, swój rachunek, okazało się, że ktoś już mnie 

„wyręczył”. Oczywiście, urokliwym miejscem jest 

również Polska. 

Pamiętam, będąc w Holandii, skradziono mi ro-

wer. Ponadto, podobało mi się w Hiszpanii, 

Wielkiej Brytanii, Austrii, na Ukrainie, Litwie, 

Łotwie i Słowacji, na Węgrzech, w Jugosławii... 

Sądzę, że bardzo piękne są źródła Dunaju, a w 

Niemczech cudne krajobrazy. 

R : A jak z polskimi tradycjami we Francji? 

C : Muszę się pochwalić, że nauczyłam swoje 

dzieci mówić po polsku. Ogólnie kultywowanie 

polskich tradycji w Granville, gdzie mieszkamy, 

jest trudne, gdyż jestem tam jedyną Polką. 

Wigilię i Wielkanoc zawsze urządzam po polsku. 

Ponadto, często przygotowuję pierogi, bądź z de-

serów- sernik. 

R : Dziękujemy bardzo za rozmowę. 

              Patrycja i Agnieszka 

Francja 
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W dniach 7 – 11 marca w naszej szkole 

gościliśmy Panią Annę Pupp z Węgier. Przyje-

chała do nas, aby przez tydzień prowadzić lekcje 

języka węgierskiego dla grupy uczniów, która w 

ramach projektu „Wave” w dniach 9 – 19 maja 

będzie mieszkać w domach u swoich węgier-

skich rówieśników. 

 Pani Anna znalazła chwilę czasu, aby 

odpowiedzieć na nasze pytania.  

 

 

R : Czy mogłaby Pani powiedzieć coś o so-

bie, swojej pracy, życiu? 

AP : Uczę węgierską młodzież języka angiel-

skiego od 20 lat. Pracuję w tej samej szkole od 

początku mojej kariery zawodowej. Nie miesz-

kam w Koszeg, więc codziennie muszę dojeżdżać 

do pracy, jednak to nie problem, bo mój zawód 

sprawia mi wiele radości. 

 

R : Czy lubi Pani pracę z polskimi ucznia-

mi? Jacy Pani zdaniem są? 

AP : Są dobrzy. Lubię ich. Nie widzę zbyt wielu 

różnic pomiędzy uczniami węgierskimi a polski-

mi. Myślę, że są jak zwykli nastolatkowie, entu-

zjastyczni, zaciekawieni. Są zabawni, dlatego 

lubię 

pracować z nimi.  

 

R : Co Pani sądzi o naszej szkole, lubi ją 

Pani? Dlaczego tak/nie? 

AP : Oczywiście, że ją lubię. Myślę, że wasza 

szkoła jest inna od mojej. 

Moja szkoła jest starsza i o wiele mniejsza, od 

tej, chojeńskiej.  

Pierwszym pozytywnym zaskoczeniem było wła-

śnie to, że wasza szkoła jest taka duża i uczęsz-

cza do niej tak wielu uczniów. Podczas przerw 

zauważyłam, że pomimo tego, iż jest ich tak 

wielu, to nie wchodzą sobie w drogę, po prostu 

siadają i rozmawiają. Wasza szkoła złożona 

jest również z kilku budynków. Wyposażenie też 

jest inne. Macie bardzo dużo pracowni kompute-

rowych, pracowni nauki zawodu czy sal 

gimnastycznych. Podoba mi się, ze względu na 

to, że daje uczniom duże 

możliwości. 

 

R : Jaka jest Pani opinia o Chojnie, Polsce? 

Wiem, że to jest Pani pierwsza wizyta tu-

taj. 

AP : Tak, zgadza się, nigdy wcześniej nie byłam 

w Polsce. Szczerze mówiąc jeszcze nie widzia-

łam zbyt wiele, ale mam nadzieję, że zobaczę. 

Myślę, że posiadam dość dużą wiedzę o Polsce, 

ze względu na historię, która łączy ją z Węgra-

mi. Głównie stąd wywodzi się moje głębsze zain-

teresowanie Waszym krajem. Podoba mi się 

krajobraz, głównie to, że jest tu tyle lasów,  

w których lubię spędzać czas — spacerując. Lu-

bię być otoczona naturą, a wasz kraj posiada 

piękną przyrodę. 

 

R : Jakie różnice zauważa Pani między 

Polską a Węgierską szkołą? 

AP : Widzę nieliczne różnice w systemie ocenia-

nia i funkcjonowania pomiędzy tymi szkołami. 

Moja szkoła to tylko liceum ogólnokształcące,  

a wasza to Zespół Szkół. Jak już mówiłam cho-

jeńska szkoła posiada bardzo dobre wyposaże-

nie. Jest także wiele podobieństw między tymi 

szkołami, 

m.in. uczniowie, przerwy, a nawet czas trwania 

lekcji jest ten sam, czyli 45 minut. Zauważyłam 

także, że przedmioty w większości są te same,  

a nawet książki do języka angielskiego. Dlatego 

nie wydaje mi się by nasze szkoły tak bardzo od 

siebie odbiegały. 

R : Dziękujemy za rozmowę. 

                                            Agnieszka i Dagmara 

Węgry 

Lekcja węgierskiego 
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Tydzień języka węgierskiego 

 „Węgierski jest trudnym językiem”, 

tak powiedzieli wszyscy Ci, którzy  

w dniach 7 – 11 marca uczestniczyli w za-

jęciach języka węgierskiego poprowadzo-

nych z panią Anną Pupp. Nasza nauczy-

cielka pochodzi z Węgier, lecz lekcje były 

przeprowadzone w języku angielskim. Za-

jęcia odbywały się w ciekawej formie, być 

może dlatego, że dla niektórych lekcje  

w innym języku niż ojczysty były nowym 

doświadczeniem i za razem sprawdzeniem 

siebie samego. Zajęcia węgierskiego były 

przeprowadzone w ramach projektu 

„Wave’’, w którym uczestniczą uczniowie 

naszej szkoły. Biorące udział osoby już nie-

długo, bo w maju, wybiorą się do Miasta 

Koszeg. W czwartek (10.03.2011), odbyło 

się spotkanie w sali kinowej z naszymi na-

uczycielami, dla których to przedstawili-

śmy wiersz i piosenkę oraz kilka zwrotów 

w języku węgierskim. Byliśmy z siebie bar-

dzo zadowoleni, podobnie jak pani Pupp. 

Teraz oczekujemy na ten wspaniały wyjazd 

a maj coraz bliżej… 

             Maciej Szajnowski 

Uczniowie na wspólnym zdjęciu z panią Anną 

„Język mojego sąsiada jest super!” 

Sprawozdanie z polsko-niemieckiego projektu 

„Język mojego sąsiada jest super! Sprache 

meines Nachbarn ist super!” 

  

 Dnia 09.03.2011 roku w  naszej szkole 

odbyło się spotkanie integracyjne młodzieży pol-

skiej i niemieckiej w ramach projektu „Język mo-

jego sąsiada jest super! Sprache meines Na-

chbarn ist super!” 

 Na początku spotkania odbyły się zabawy 

integracyjne, które miały na celu bliższe zapozna-

nie się z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi,  

a następnie konkurs recytatorski, w którym brali 

udział wszyscy uczestnicy. My recytowaliśmy 

wiersze w języku niemieckim, a nasi niemieccy 

przyjaciele po polsku. 

  O godzinie 11:00 zjedliśmy śniadanie  

i wykonaliśmy wspólnie plakaty ilustrujące temat 

naszego spotkania. Kolejnym punktem projektu 

było pokazaniem Chojny naszym sąsiadom oraz 

wykonanie zdjęć przedstawiających niemieckie 

ślady. 

  Przed powrotem do szkoły mogliśmy 

obejrzeć Chojnę z wieży katedry.  Na zakończe-

nie naszego spotkania odbyło się rozstrzygnięcie 

konkursu, za który zostały przyznane nagrody 

rzeczowe w postaci kalendarzy i piór. Laureatami 

zostali: Michelle Zwar, Filip Hintze, Weronika 

Idzi i Kamila Czajkowska. 

 Uważamy, że w naszej szkole powinno 

odbywać sie więcej takich imprez! 

                     Marcelina Pajestka, Krystyna Hycaj, 

                     Justyna Stolarek 
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IV Powiatowy Konkurs Mitologiczny 

 15.03.2011 r. o godz. 10.00 w naszej 

szkole odbył się IV Powiatowy Konkurs 

Mitologiczny.   W tym roku swoją obecno-

ścią zaszczyciło nas pięć szkół z naszego po-

wiatu: Gimnazjum z Cedyni, Gimnazjum 

z Chojny, Gimnazjum z Mieszkowic, ZSP 

z Gryfina oraz ZSP nr 1 z Chojny. Konkurs 

przeprowadzony został w sali nr 5 w budyn-

ku nr 2. Konkurs składał się z trzech eta-

pów: z Quizu mitologicznego, kalamburów 

oraz z przedstawienia scenki z mitologii. Po 

zaciętej rywalizacji wyłonieni zostali zwy-

cięzcy, czyli Gimnazjum z Chojny. Drugie 

miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum 

w Mieszkowicach, a trzecie uczniowie z ZSO 

w Gryfinie. W przerwach konkursu uczestni-

cy mogli posilić się w pięknie przygotowa-

nym - przez uczniów technikum gastrono-

micznego - bufecie, gdzie mogli zjeść pączka 

i napić się ciepłej herbaty lub kawy. Poziom 

konkursu z roku na rok rośnie, przedstawie-

nia przygotowane przez uczniów są coraz 

bardziej profesjonalne. 

 Mamy nadzieję, że za rok zaprzyjaź-

nione szkoły również zaszczycą nas swoją 

obecnością.  

                                                             Monika 

Drugie życie elektrośmieci 

W dniu 1 marca 2011r. w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 

ruszyła III edycja Ogólnopolskiego Konkur-

su Edukacyjnego pn. „Drugie Życie Elek-

tryczności", którego organizatorami są Eu-

ropejska Platforma Recyklingu Polska Or-

ganizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego  

i Elektronicznego S.A. oraz Europejska 

Platforma Recyklingu Batteries Poland Sp. 

z o.o. Celem konkursu jest uświadomienie 

społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe 

postępowanie z zużytymi bateriami oraz 

sprzętem RTV i AGD, gdyż wyrzucanie ich 

na wysypiska śmieci może w skutkach być 

niebezpieczne. 

Oto grupa uczniów z ZSP, która pod-

jęła się zadań konkursowych: 

1. Aleksandra Bancewicz 

2. Kornelia Bryl 

3. Weronika Figurek 

4. Anna Kaberow 

5. Anna Kalarus 

6. Ewelina Kita 

7. Marta Rogala 

8. Paulina Serafin 

9. Patrycja Tyczyńska 

10. Karolina Żarkowska 

Grupa prowadzona jest przez p. Agnieszkę 

Pawlaczyk. Każdy  uczestnik konkursu ma 

postawione konkretne cele, których szcze-

góły przybliżane są na cotygodniowych spo-

tkaniach  

 

Rogalik 
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Konkurs języka niemieckiego 

W dniach od 7 do 11 lutego w naszej szkole 

odbywał się, nie tak, jak każdego roku Ty-

dzień Języków Obcych, ale Tydzień Języka 

Niemieckiego. Z tej okazji, odbyło się wiele 

konkursów związanych właśnie z tym języ-

kiem. 8 marca odbył się I Międzyszkolny 

Konkurs Języka Niemieckiego, którego 

organizatorem był nauczyciel języka nie-

mieckiego, p. Tomasz Ostrycharczyk. 

Oprócz naszego ZSP, udział brały drużyny  

z ZSP Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dęb-

nie, ZSP Nr 2 im. Noblistów Polskich z My-

śliborza oraz ZSO Nr 1 z Gryfina. 

 Każdą szkołę reprezentowała dwu-

osobowa delegacja. Konkurs składał się z 

czterech etapów: testu leksykalno-

gramatycznego, prezentacji  znanej niemiec-

kiej postaci, pytania do wylosowanego ob-

razka oraz odegranie krótkiej scenki. Za 

każdą rundę grupy mogły uzyskać maksy-

malnie 50 punktów. W skład komisji wcho-

dzili: p. Hanna Sajkowska i p. Sławomir 

Szenwald- wykładowcy PWSZ w Gorzowie 

Wlkp. w Instytucie Filologii Germańskiej 

oraz p. Gerard Lemke z Chojeńsko-

Gryfińskiego Stowarzyszenia wspólnej Eu-

ropy oraz emerytowany nauczyciel języka 

niemieckiego. 

   Drużyny były świetnie przygotowa-

ne. Walka była zacięta, ale cały konkurs od-

bywał się w bardzo przyjemnej atmosferze. 

A oto kolejne miejsca, jakie zajmowały dru-

żyny biorące udział w konkursie: 

 

   I   miejsce: ZSP Nr 1 w Chojnie 

  II   miejsce: ZSP Nr 2 im. Juliusza    

        Słowackiego w Dębnie 

III miejsce: ZSO Nr 1 z Gryfina 

IV miejsce: ZSP Nr 2 im. Noblistów   

      Polskich z Myśliborza 

 

Podczas przerw między etapami, 

uczestnicy mieli okazję udać się na poczę-

stunek, który został przygotowany przez 

uczniów Technikum Organizacji Usług Ga-

stronomicznych. Cały konkurs był przygoto-

wany bardzo profesjonalnie. 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulu-

jemy! 

 

Patrycja 
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8 marca — Dzień Kobiet 

 8 marca obchodzimy Międzynarodo-

wy Dzień Kobiet. W tym dniu Panowie wrę-

czają Paniom kwiaty i podarunki oraz skła-

dają im życzenia. Jeszcze jakiś czas temu 

było to święto państwowe, hucznie obcho-

dzone w całym kraju, lecz w 1993 roku pań-

stwowy charakter tego święta został znie-

siony przez rząd kobiety - Hanny Suchoc-

kiej. 

 

 Dokładne ustalenie genezy dnia ko-

biet jest o tyle trudne, że różne źródła poda-

ją różne wersje. Jedno jest pewne, powsta-

nie tego święta związane jest z walką kobiet 

o swoje prawa społeczne. I tak, już 1857 ro-

ku w Nowym Jorku odbył się strajk kobiet 

żądających zrównania praw i zarobków  

z prawami i zarobkami mężczyzn. W marcu 

1913 roku w Petersburgu zastrajkowały po 

raz pierwszy rosyjskie kobiety, a od 1917 

roku w marcu odbywały się masowe strajki 

rosyjskich kobiet. Inna wersja głosi, że 

dzień kobiet obchodzony jest w związku  

z marcowym wystąpieniem jednego z posłów 

w brytyjskim parlamencie. Domagał się on 

w swoim przemówieniu większych praw dla 

kobiet. 

 

 Pierwsze obchody Dnia Kobiet w Sta-

nach Zjednoczonych odbyły się 28 lutego 

1909 roku. Za pierwsze międzynarodowe 

obchody Dnia Kobiet można uznać manife-

stacje z dnia 19 marca 1911 roku, które od-

były się w Niemczech, Szwajcarii, Austrii  

i Danii. Domagano się w nich zaprzestania 

dyskryminacji kobiet - zrównania biernych  

i czynnych praw wyborczych i prawa do pra-

cy. 

 

  W naszej szkole również pamiętali-

śmy o tym święcie. Wszystkie Panie naszej 

placówki otrzymały piękne róże z życzenia-

mi od męskiej strony Samorządu Uczniow-

skiego zaś i dziewczęta - uczennice, coś słod-

kiego z miłym wierszykiem w tle. 

                                         Kinga Konowalska   

  Patrycja Kozłowska 
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Pierwszy Dzień Wiosny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2011 roku wiosna astronomiczna 

rozpoczęła się  w Polsce 'dopiero' 21 

marca o godzinie 00:21 czasu pol-

skiego.  

 

Marzanna, stara tradycja 

 

Nasi przodkowie świętowali ten dzień 

bardzo hucznie. Palili lub topili kukłę, 

która symbolizowała odchodzącą zimę. 

Dziś my przejęliśmy ten zwyczaj i młodzież 

szkolna nadal chętnie topi w rzekach włas-

noręcznie wykonane lalki. Nasi przodkowie 

czynili to w bardzo hałaśliwej atmosferze, 

wierzono, że krzyki, gra na instrumentach, 

głośne śpiewy skutecznie odgonią złą zimę. 

Czy dzisiaj różnimy się od nich aż tak 

bardzo? Dzieci wszak nie witają wiosny w 

c i s z y  i  s k u p i e n i u .  

 

Bocianie wróżby 

 

Istnieją jednak i inne przesądy wiosenne. 

Jednym z najbardziej znanych jest ten zwi-

ązany z bocianem. Jeśli tego ptaka zobac-

zymy po raz pierwszy w locie, wróży to do-

bry, ale i pracowity rok. Bocian ujrzany 

pierwszy raz w gnieździe może przynieść 

pecha i rok długi, nudny oraz leniwy. Ptak, 

który czyści sobie pióra nie jest dobrą 

wróżbą, lepiej więc unikać tego widoku. 

Bocian krążący nad domem oznacza rychłe 

n a r o d z i n y  d z i e c k a ,  

a klekoty tego ptaka mogą przynieść kłót-

nie. 

 

Kukułka i mrówki 

 

Innym ptakiem, który może przynieść 

szczęście wiosną jest kukułka. Gdy u-

słyszymy jej kukanie, trzeba szybko złapać 

się za portfel, każe stary przesąd. Wtedy 

nasze pieniądze na pewno będą się mnożyć 

w ciągu całego roku. Ukąszenie przez 

mrówki, chociaż bolesne, może być dobrym 

znakiem! 

  

Wiosna pełna jest znaków, jakie daje nam 

przyroda. Wszystko, co pojawia się  

w czasie tej pory roku nazywamy także 

pierwszymi. Pierwsze burze, kwiaty, desz-

cze… Wszystko to jest wyjątkowe, magic-

zne i przynosi samą radość, a więc  

i szczęście. 
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Pierwszy Dzień Wiosny w ZSP Nr 1  

w Chojnie 
 Marzec nieodłącznie kojarzy się z 

pierwszym dniem kalendarzowej wiosny, 

kiedy to noc i dzień są równej długo-

ści.. Dla uczniów ten dzień znany jest 

jako Dzień Wagarowicza. Najczęściej 

uczniowie chętnie opuszczają tego dnia 

zajęcia szkolne. Aby ich zatrzymać, w 

naszej szkole odbyły się huczne imprezy 

zorganizowane przez Samorząd 

Uczniowski (pani Agata Motyl i pani 

Emilia Skrzypa) i pedagogów szkolnych 

panią Karolinę Kubowicz i pana Alek-

sandra Lizaka. Nad całością bacznie czu-

wała pani dyrektor Adrianna Salamoń-

czyk i pani wicedyrektor Małgorzata Li-

manówka.  

 W tym dniu odbył się program ar-

tystyczny pt. „Mam Talent” w następują-

cych  kategoriach: piosenka, taniec, ka-

baret, instrument, poezja i rysunek. Od-

był się także pokaz sztuki fryzjerskiej 

pod przewodnictwem pani Moniki Ko-

walskiej i pokaz sztuki gastronomicznej 

pod opieką pani Małgorzaty Zarzyckiej. 

W tym dniu odbyły się także warsztaty 

plastyczne „Kartka Wielkanocna” prowa-

dzone przez Środowiskowy Dom Samopo-

mocy dla  wolontariuszy ze Szkolnego 

Klubu Wolontariusza.  

W szkole został również przeprowadzony 

konkurs  klas na najciekawsze przebra-

nie. Wszystkie kategorie były oceniane 

przez Samorząd Uczniowski, a zwycięz-

cami zostali w kategorii: 

   Piosenka - Paula Kurdziel z klasy I a; 

   Taniec - Angelika Werner  z klasy III    

   Technikum Hotelarskiego; 

   Kabaret – duet- Mateusz Dominiak   

   i Paweł Dudek  z klasy III Technikum    

   Informatycznego; 

   Instrument - Maciej Jakubowski  

   z klasy II b; 

   Poezja - Maciej Szajkowski z klasy I b; 

   Plastyczna:  

   Integracja klasowa – klasa II Techni-  

   kum Organizacji Usług Gastronomicz-

nych; 

Wkład pracy – Kinga Kuchciak z II 

technikum Hotelarskiego i Karolina 

Mazurek z klasy II Technikum Infor-

matycznego; 

Pomysłowość – pani Edyta Daszkie-

wicz z klasą III Stolarz; 

Wyróżnienia w tej kategorii: 

Pogoń – Sebastian Bogdanowicz i Pa-

weł Serafiński z klasy II TRW 

Poczucie humoru – Anna Graca z kla-

sy I TRW; 

Technika i profesjonalizm – pan Ma-

rek Łągiewczyk; 

Optymistyczne ujęcie wiosny z dużą 

dozą lata – Małgorzata Harbat i Ani-

ta Górska; 

Za niedepilowaną wiosnę – klasa II 

TRW a; 

 Urocza wiosna – klasa II MPS; 

 Rozgrzany słońcem rysunek- klasa I a; 

   Tradycyjne ujęcie wiosny – klasa II c. 

 

W pokazie fryzjerskim wygrała Klaudia Ma-

zukiewicz  i Aneta Piesik . W pokazie gastro-

nomicznym zwyciężyła klasa III Technikum 

Organizacji Usług Gastronomicznych: Moni-

ka Skowrońska , Dominika Jastrzębska, An-

na Kołaczyńska i Piotr Borowski. 

Za całokształt i wzięcie udziału w trzech 

konkurencjach wygrała klasa II Technikum 

Organizacji Usług Gastronomicznych z wy-

chowawcą panem Januszem Rusakiem. 

W tym dniu nauczyciele umożliwili także 

uczniom przeprowadzenie dowolnej lekcji 

co było też fantastycznie wykorzystane 

przez uczniów. 

Po tak intensywnych zajęciach nauczyciele  

i uczniowie przy sprzyjającej aurze pogodo-

wej spalili na boisku szkolnym marzannę na 

znak pożegnania zimy i zjedli pieczone kieł-

baski. 
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Kącik myśli ważnych i mniej ważnych  

 Wczesny poranek, pierwszy po zmia-

nie czasu a ja już zaspałam do szkoły! Zbie-

gam na dół do kuchni a tutaj z radia – „Jak 

dobrze wstać skoro świt, poranek już obiecał 

szczęście mi i ono musi, musi do mnie dziś 

przyjść”. Idąc do szkoły zastanawiam się 

nad istota radości, a może szczęścia? 

   Szczęście. Czym tak naprawdę jest? 

Czy to tylko chwilowe uczucie ekscytacji? 

Czy zadowolenie wynikające ze spełnienia 

marzeń? Czy jest ono trwałe, czy ulotne?  

I najważniejsze jak je osiągnąć i zatrzymać 

dla siebie? 

   Dlaczego ludzie od tak dawna poszu-

kują swojego szczęścia? Czy jest ono dla nich 

aż tak ważne? 

   Podobno szczęście zajmuje 10% 

wszystkich uczuć. Reszta to ból, cierpienie  

i rozgoryczenie. Czy uczucie szczęścia jest aż 

tak silne, że tak bardzo go potrzebujemy. 

Dlaczego? A gdy osiągniemy swój upragnio-

ny cel, spełnimy marzenie, czy będziemy na-

prawdę szczęśliwi. A może przyjdzie nam 

zapłacić za nie za dużą cenę? Może wystar-

czy rozejrzeć się wokoło i spostrzec to co ma-

my i tych, których kochamy? Docenienie te-

go co posiadamy wydaje mi się najbardziej 

racjonalną drogą do szczęścia, ponieważ każ-

dy z nas ma coś co ceni, co jest dla niego 

ważne. 

                                                                                                    

Madzia 

Bo nikt nie ma z nas,  

tego co mamy razem! 
 Dnia 7 marca odbył się  

w ZSP1 w Chojnie szkolny etap 

VII Konkursu Papieskiego „Redemptor hominis”. 

Obejmował on swym zakresem Encyklikę Jana 

Pawła II „Veritatis Splendor” oraz Instrukcje 

Kongregacji Nauki Wiary „Donum Vitae”. Był on 

sprawdzianem dla młodzieży nie tylko z zakresu 

ich wiary, lecz także ukazaniem ich poglądów na 

temat szacunku dla rodzącego się życia ludzkie-

go oraz godnego jego przekazywania. 

Spośród uczniów biorących udział w konkursie 

do etapu diecezjalnego zakwalifikowali się: 

 

1. Maciej Jakubowski kl. II b 

2. Martyna Pietrzak kl. I d 

3.   Marta Frąckowiak kl. II a 

Etap diecezjalny odbył się 22 marca w Szczeci-

nie. 

 

 Dnia 14 marca odbył się natomiast etap 

szkolny XV Ogólnopolskiego  Konkursu Wiedzy 

Biblijnej. Zakresem  tematycznym obejmuje on  

Pisma Świętego Pawła: 1-2 List do Tesaloniczan; 

1-2 List do Koryntian; List do Galatów; List do 

Filipian; List do Rzymian; List do Kolosan; List 

do Efezjan; List do Filemona; 1-2 List do Tymo-

teusza; List do Tytusa.  

Głównym celem Konkursu jest zachęta młodych 

do czytania Pisma Świętego i poznawania histo-

rii Zbawienia, inspiracja do odkrywania aktual-

ności Bożego Słowa, a także budowanie wspólno-

ty wśród „młodego” Kościoła. Aby zakwalifiko-

wać się do etapu diecezjalnego należało zdobyć 

ponad 50% punktów.  

Laureaci szkolnego etapu to: 

 

1. Maciej Jakubowski kl. II b 

2. Marta Rogala kl. II a 

3.   Magdalena Kagan kl. II a 

Etap diecezjalny odbędzie się 11 kwietnia  

w Szczecinie. 

 

Organizatorem etapów szkolnych jest ks. An-

drzej Zaniewski. 

 
Kagana  
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Półfinał wojewódzki  

w unihokeja chłopców  
 Dnia 08.03.2011 w Dębnie w nowo 

otwartej hali widowiskowo-sportowej odbyły się 

półfinały województwa w unihokeja chłopców. 

Do zawodów w tej fazie rozgrywek przystąpiły 

cztery drużyny : 

 

     Przed zawodami odbyło się losowanie i kolej-

ności gier oraz ustalono, że gra każdy z każdym, 

a mecz trwał będzie 20 minut. 

 W pierwszym meczu spotkali się gospo-

darze turnieju, czyli szkoła z Dębna, a naprze-

ciw stanęła drużyna z Pyrzyc. Mecz toczył się 

pod dyktando gospodarzy, jednak brak skutecz-

ności i składnego wykończenia akcji powodował 

wynik na tablicy 0:0. Jedna z nielicznych akcji 

drużyny z Pyrzyc nieoczekiwanie przyniosła im 

jedno bramkowe prowadzenie. Podrażnieni go-

spodarze wzięli się ostro do odrabiania strat i 

już po 2 minutach było 2:1 na ich korzyść i ta-

kim też wynikiem zakończyło się to spotkanie.  

 W drugim meczu ZSP Nr 1 w Chojnie 

podejmował drużynę ZSO Gryfino. Nasi chłopcy 

od początku gry narzucili swoim przeciwnikom 

trudne warunki. Akcje były składne i przepro-

wadzane w szybkim tempie, co pozwoliło druży-

nie z Chojny uzyskać prowadzenie 3:0. Przy tym 

wyniku Gryfino zdobyło kontaktową bramkę, 

ale  wiele to im nie pomogło, gdyż za chwilę 

Chojna zdobyła kolejną bramkę ustalając wynik 

4:1. Do końca meczu chłopcy kontrolowali prze-

bieg gry i nie pozwolili sobie wydrzeć zwycię-

stwa.  

 W trzecim meczu spotkaliśmy się, jak się 

później okazało, z najsilniejszą drużyną biorącą 

udział w zawodach, czyli szkołą z Dębna. Chłop-

cy z Chojny wyszli na początku tego meczu bar-

dzo zdenerwowani, a mecz nie układał się po ich 

myśli. Dębno prowadziło atak za atakiem, pró-

bując również groźnie strzelać z daleka. Jednak 

dobra postawa naszego bramkarza nie pozwala-

ła na zmianę remisowego rezultatu.  

 W miarę upływu czasu gra zaczęła się 

wyrównywać i zaczęliśmy przeprowadzać groźne 

szybkie kontry. Niestety jedna z akcji wyprowa-

dzana z naszej połowy boiska została przechwy-

cona przez gospodarzy i po sprytnym strzale za-

wodnika z Dębna zdobyli oni bramkę na 1:0. 

Chojna wzięła się do odrabiania strat i były ku 

temu okazje, jednak brak skuteczności i ucieka-

jący czas nie pozwoliły nam na zmianę nieko-

rzystnego wyniku. 

 

     Kolejny mecz był meczem o wszystko. Naszej 

drużynie wystarczał jednak remis do awansu, 

gdyż przystępując do tego meczu mieliśmy lep-

szy stosunek bramek. Chłopcy jednak nie kalku-

lowali i prowadzili otwartą grę. Prowadzono 

atak za atakiem, oddano mnóstwo strzałów  

i niestety nie wykorzystano kilku sytuacji sam 

na sam z bramkarzem. Pyrzyce ograniczyły się 

do obrony i gry z kontrataku. Jedna z takich ak-

cji mogła zakończyć się powodzeniem, ale nasz 

bramkarz był na posterunku i nie dał się zasko-

czyć..  

 Mecz zakończył się wynikiem 0:0, co po-

zwoliło nam na awans do ścisłego finału woje-

wódzkiego. Chłopcy po turnieju byli zadowoleni, 

a zarazem bardzo zmęczeni, gdyż turniej koszto-

wał  ich sporo zdrowia i sił.  Drużyna ZSP Nr 1 

w Chojnie grała w składzie: Marek Karbow-

ski, Patryk Sim, Rafał Misiewicz (kpt.), Ma-

rek Szafrański, Marcin Robak, Paweł An-

drzejewski, Paweł Serafiński, Adrian Bar-

toś, Mariusz Bała, Andrzej Szot, Jakub 

Krzemiński, Damian Kasuła (trener pan 

Wojciech Krupa). 

      rr 

1. ZSP Dębno 

2. RCKU Pyrzyce 

3. ZSO Gryfino 

4. ZSP Nr 1 w Chojnie 
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Mistrzostwa Powiatu  

w Piłce Koszykowej Dziewcząt  

Dnia 8 lutego 2011 roku w Gryfinie odbyły 

się  Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszyko-

wej Dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiły 

cztery drużyny. Faworytem tego turnieju 

była oczywiście drużyna ZSP nr 2 z Gryfi-

na. Po niekorzystnym dla nas losowaniu, 

właśnie z tą drużyną zagraliśmy pierwszy 

mecz, osiągając niekorzystny dla nas wy-

nik. Porażkę ponieśliśmy także z ZSO  

w Gryfinie.  

Nadszedł czas na ostatni mecz i walkę  

o trzecie miejsce z reprezentantkami 

Mieszkowic. Od samego początku mecz był 

bardzo wyrównany i w rezultacie zakoń-

czył się remisem 11:11. O wygranej miała 

zadecydować krótka dogrywka. Emocje by-

ły tak wielkie, że każda minuta była 

wiecznością. Jednak udało się! Wynikiem 

15:13 pokonaliśmy rywala i w rezultacie 

zajęliśmy trzecie miejsce.  

 

Końcowa klasyfikacja: 

I miejsce- Gryfino ZSP nr 2 

II miejsce- Gryfino ZSO 

III miejsce- Chojna ZSP nr 1 

IV miejsce- Mieszkowice ZSCKR 

Reprezentacja naszej szkoły: 

1. Patrycja Nowak 1 a WZ 

2. Kinga Kuchciak 2 TH 

3. Karolina Fidos 1 b WZ 

4. Adrianna Sliż 1 b WZ 

5. Karolina Serafin 1 c 

6. Andżelika Dziewińska 3 

7. Dominika Dziewińska 1TOUG 

8. Natalia Kwiek 2 a 

9. Paulina Kukla 3 a 

10. Iwona Pyrcz 4 TOUG 
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II TG poleca! 

PANIEROWANE KOTLETY  

NADZIEWANE: 
Składniki na 4 porcje 

schab bez kości 360g 

ser żółty 60g 

szynka gotowana 100g 

jaja 2 szt. 

bułka tarta 100g 

sól, pieprz 

olej do smażenia 

Sposób wykonania: 

-mięso umyć osuszyć podzielić na porcje, 

-rozbić porcje na cienkie płaty, 

-oprószyć sola i pieprzem, 

-na płaty położyć plaster szynki i żółty ser, 

-uformować rulon zamknięty, można spiąć wyka-

łaczką, 

-panierować w jajku i bułce tartej, 

-smażyć na rozgrzanym tłuszczu. 

Podawać z frytkami, warzywami z wody lub su-

rówkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIASTO ORZECHOWO-

ANANASOWE 
 Ciasto: 

2 szk mąki 

3 jaja 

1 szk cukru 

1 szk orzechów włoskich 

1 puszka ananasów 

1 cukier waniliowy 

1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej 

Ananasy pokroić w drobną kostkę, orzechy posie-

kać. 

Jaja ubić ze szklanką cukru i cukrem wanilio-

wym.Do otrzymanej masy jajjeczno-cukrowej do-

dać syrop z ananasa, mąkę, orzechy, ananasy i sodę 

oczyszczona Wszystko wymieszać. 

Ciasto wylać na blachę, piec przez 40 min w temp 

180 stopni. 

 

Masa:  

50dag serka śmietankowego 

1 kostka masła 

1 szklanka cukru 

2 cukry waniliowe 

Sposób wykonania: 

Masło rozetrzeć na puszystą masę, dodać cukier  

i cukier waniliowy i ucierać. Następnie dodać serek 

i dalej ucierać. Otrzymaną masę wyłożyć na ciepłe 

ciasto. 

Smacznego! 

 

AlicjaPohorecka, Sandra Piątkowska 
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Coś dla chłopaków 

Mercedes Klasy C po facelift-

ingu 

Mercedes zaprezentował odświeżony 

model Klasy C, który wyróżnia się m.in. 

światami LED, nowymi elementami wnę-

trza oraz zmodernizowanymi silnikami. 

Nowa Klasa C otrzymała nowe wskaźniki 

w desce rozdzielczej, zmienioną 

kierownicę, a także metaliczne  

i drewniane wstawki wykończeniowe. Na-

jwiększe zmiany zaszły jednak pod maską. 

Przedstawiciele Mercedesa twierdzą, że 

samochód spala teraz o 15% mniej paliwa, 

dzięki zastosowaniu bezpośredniego wtry-

sku oraz „zielonej” automatycznej skrzyni 

biegów o 7. przełożeniach. W gamie debiu-

tuje wersja C350 Sport z silnikiem V6, 

który rozwija 306 KM mocy i 370 Nm mo-

mentu obrotowego. 

 

 

 

 

 

Aston Martin DB9 w wersjach 

specjalnych 

W ofercie Aston Martina pojawiły się trzy 

nowe wersje modelu DB9 oznaczone jako 

Carbon Black, Quantum Silver i Morning 

Frost.Wersja Morning Frost stawia na luk-

sus i wyróżnia się białym, perłowym lakie-

rem, srebrną osłoną chłodnicy i srebrnymi 

zaciskami hamulcowymi. Wewnątrz znala-

zła się natomiast konsola centralna pokry-

ta czarnym lakierem fortepianowym, która 

doskonale kontrastuje z brązową tapicerką 

siedzeń. Całość uzupełniają srebrne prze-

szycia dekoracyjne. Odmiany Carbon Black 

i Quantum Silver adresowane są do klien-

tów o sportowym zacięciu. W tym przypad-

ku zastosowano bardziej wyraziste akcen-

ty, łącznie z czarnym „grillem” oraz sporto-

wymi końcówkami układu wydechowego. 

Producent oferuje dodatkowo 10- lub 19-

ramienne obręcze aluminiowe z czarnym 

lub srebrnym wykończeniem. Wszystkie 

auta z limitowanej serii wyposażone są po-

nadto w sześciobiegową przekładnię auto-

matyczną Touchtronic II, której umiejsco-

wienie pozwala uzyskać bardzo korzystny 

rozkład mas wynoszący 50:50. Aston Mar-

tin DB9 w trzech odmianach specjalnych 

jest już dostępny w sprzedaży. 

    Łukasz Pociej 
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Kolejne informacje o Lambor-

ghini Aventador 

Pojawiły się  kolejne informacje dotyczące 

najnowszego modelu Lamborghini. 

Broszura reklamowa, która ma ułatwić 

zamawianie samochodu, potwierdziła kilka 

szczegółowych informacji na temat 

zapowiadanego modelu Lamborghini. Co 

ciekawe, w prospekcie nie pojawia się 

nazwa Aventador, a jedynie oznaczenie LP 

700-4.Samochód będzie oferował  700 KM 

mocy wytwarzanych przez 6,5-litrową jed-

nostkę V12. Moment obrotowy wynoszący 

690 Nm trafi na wszystkie cztery koła za 

pośrednictwem 7-stopniowej przekładni, 

która zmienia biegi w 50 milisekund. 

Dzięki bardzo niskiej masie (1575 kg), 

samochód rozpędzi się do 100 km/h w 

z a l e d w i e  2 , 9  s e k u n d y ,  

a maksymalnie  może jechać nawet 350 

km/h. LP 700-4 nie należy do pojazdów 

dbających o środowisko naturalne. Świad-

czy o tym zużycie paliwa na poziomie 17,2 

l/100 km i emisja CO2 wynosząca aż 398 g 

na każdy przejechany kilometr. Zapowiada 

się kolejny pełnokrwisty samochód spor-

towy. 

600 KM w Audi RS7 

Audi zamierza wkroczyć do pojedynku „na 

konie mechaniczne” z BMW i Mercedesem. 

Niemiecka firma podobno intensywnie pra-

cuje nad 600-konnynm modelem RS7, pod 

którego maską znajdzie się 4-litrowa jed-

nostka V8. Oznacza to, że najnowsza kon-

strukcja Audi „przegoni” mocą BMW M5 

F10 (4,4-litrowy V8 produkujący 570 KM) 

oraz Mercedesa E63 AMG (6.3-litrowy mo-

tor benzynowy V8 rozwijający 525 KM oraz 

630 Nm momentu obrotowego).Ogromna 

moc RS7 będzie przenoszona na wszystkie 

cztery koła za pośrednictwem systemu Qu-

attro. Model dostępny będzie także z adap-

tacyjnym zawieszeniem, powiększonymi 

wlotami powietrza oraz 19- lub 20-

calowymi obręczami aluminiowymi. 

 

 

 

 

 

 

Łukasz Pociej 

Sekretarka wchodzi 

do gabinetu: 

- Panie dyrektorze, 

wiosna przyszła! 

- Niech wejdzie! 

 Mąż do żony: 

- Wiosna przyszła, taka piękna po-

goda, a ty męczysz się myciem 

podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór 

i umyła samochód... 
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