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Powróćmy do przeszłości… 

Podsumowanie roku szkolnego w ZSP nr 1  

Jak co roku gazeta szkolna „Wióry” podsumowuje 

wydarzenia jakie miały miejsce w ZSP nr 1.  

Są one wspaniałymi wspomnieniami jakich 

uczniowie doświadczyli i jakie zapamiętają.  

A oto najważniejsze momenty: 

 1.09.2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNEGO 2011/2012; 

 1.09.2011r. przystąpienie do projektu 

"Wirtualna Fizyka-Wiedza Prawdziwa" reali-

zowanego przez Politechnikę Koszalińską 

przez ZSP nr 1; 

 17.09. 2011r.  I miejsce w  Powiatowej Lice-

aliadzie w Piłce Nożnej Dziewcząt; 

 20.09.2011r. przystąpienie przez ZSP nr 1 do 

Projektu "Szkoła Sukcesu" realizowanego 

przez English Unlimited w Sopocie; 

 1.10.2011r. przystąpienie ZSP nr 1 do projektu 

Nowe Horyzonty Edukacji  Filmowej; 

 5.10.2011r. wybory uzupełniające do Samo-

rządu Uczniowskiego; 

 10.10.2011 r. Otrzęsiny klas I LO i Techni-

kum; 

 12.10.2011r. zajęcie przez drużyny ZSP nr 1 II 

miejsca w Mistrzostwach Powiatu Dziewcząt i 

Chłopców w Sztafetowych Biegach Przełajo-

wych; 

 14.10.2011r. Dzień Edukacji Narodowej; 

 14.10.2011r. przystąpienie do Projektu  

„Szkoła Nowych Technologii”, który jest  czę-

ścią międzynarodowego programu Microsoft 

Partners in Learning; 

 20.10.2011r. realizacja drugiego roku  projek-

tu "Newton też był uczniem" koordynowanego 

przez UAM w Poznaniu; 

 21.10.2011r. uczestnictwo uczniów klas w za-

wodzie technik hotelarstwa w targach hotelar-

sko-turystycznych w Poznaniu; 

 26.10. 2011 r. zdobycie  I miejsca w Powiato-

wej Licealiadzie w piłce nożnej  chłopców; 

 31.10.-4.11.2011r. Światowy Tydzień Oszczę-

dzania; 

 2-12.11.2011 . wizyta w ramach projektu 

"WAVE - Woda-Aqua-Viz-Everywhere"  31 

uczniów i 4 nauczycieli z Jurisih Miklos Gim-

nazium w Koszeg na Węgrzech; 

 7.11.2011r. spotkanie uczniów, którzy reali-

zowali  projekt "Staże hotelarzy" z  progra-

mu Leonardo da Vinci, z właścicielem hotelu 

w Sherborne M. Heygate-Browne; 

 14.11.2011r. Święto Niepodległości; 

 14-18.11.2011r.  Światowy Tydzień Przed-

siębiorczości; 

 23. 11. 2011r.  XVIII edycja  ogólnopolskie-

go konkursu „ Alfik Matematyczny”;  

 25.11.2011r.  szkolny etap XX edycji Ogól-

nopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego 

Stylu Życia PCK; 

 1.12.2011r. VIII Powiatowy Konkurs Wie-

dzy o HIV/AIDS; 

 1.12.2011r. eliminacje szkolne Dyktanda z 

Języka Angielskiego; 

 2.12.2011r.  Finał Wojewódzkiej Licealiady 

w Szachach Drużynowych; 

 8.12.2011r. udział w pierwszym etapie woje-

wódzkiego Konkursu Wiedzy o Kulturze 

Krajów Anglojęzycznych, organizowanym 

przez Zespół Szkół  nr 6 w Szczecinie uczen-

nic klasy III „a”  P. Tyczyńskiej, A. Romac-

kiej i M. Kagan; 

 9.12.2011r.  spotkanie członków Szkolnego 

Klubu Wolontariusza z ks. Maciejem Szmu-

cem, Dyrektorem Caritas Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej oraz panią Joanną 

Zembal ze wspólnoty Sant’Egidio; 

 6,7,14.12.2011r. przeprowadzenie charyta-

tywnej akcji sprzedaży upieczonych przez 

członków  szkolnego Klubu Europejskiego 

Douzelage, ciasteczek w ramach świątecznej 

pomocy  pacjentom szpitala w Siret w Ru-

munii; 

 14.12.2011r. finał międzyszkolnego dyktan-

da w języku angielskim w ZSP Nr 2  
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 w Gryfinie; 

 19.12.2011r.  finał konkursu "Profilaktyka 

oczami młodzieży" organizowanego przez 

Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachod-

niopomorskiego; 

 20.12.2011r.  spotkanie w ramach obchodów 

Roku Czesława Miłosza; 

 21.12.2011r.  finał trzeciej  edycji  szkolnego 

konkursu „Mój region moja mała ojczyzna”; 

 8.01.2012r. XX finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy; 

 09.01.2012r. finał IX edycji szkolnego kon-

kursu wiedzy ogólnej OMNIBUS; 

 13.01.2012r. udział w   XXXVIII Olimpia-

dzie Historycznej na szczeblu okręgowym 

uczennicy klasy II b Katarzyny Zgody; 

 13.01.2012r. Studniówka klas IV technikum 

zawodowego; 

 14.01.2012r. Studniówka klas III liceum 

ogólnokształcącego; 

 7.02.2012r. Dzień Bezpiecznego Internetu; 

 10.02.2012 r. Odbyło się spotkanie członków 

szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage z 

posłem do Parlamentu Europejskiego, Panem 

Sławomirem Nitrasem. 

 13.02.2012 r. odbyła się  Powiatowa Lice-

aliada w Drużynowym Tenisie Stołowym 

Dziewcząt i Chłopców organizowana przez 

naszą szkołę. 

 4-15.02.2012 r. zrealizowano kolejne działa-

nie  projektu  "WAVE-Woda-Aqua-Viz-

Everywhere", jakim była sprzedaż w szkole 

bransoletek w ramach programu PAH 

"Studnia dla Południa". 

  16.02.2012 r. odbył się szkolny etap V Po-

wiatowego Konkursu Mitologicznego.  

 22.02. 2012 r. w ramach współpracy odbyły 

się zajęcia prowadzone przez żołnierzy z pa-

trolu saperskiego  5 Pułku Inżynieryjnego w 

Szczecinie Podjuchach. 

 27.02.2012 r. odbyła się kolejna edycja 

szkolnego konkursu wiedzy o żywieniu: 

„Wiem co jem”.  

  7.02.2012 r. odbyła się Powiatowa Licealia-

da w Piłce Siatkowej Chłopców.  

 6.03. 2012 r.  odbyła się Powiatowa Licealia-

da w Piłce Siatkowej Dziewcząt.  

 12-16.03.2011 r.   obchodzony był  Tydzień 

Języków Obcych. 

 13.03.2012 r. uczeń klasy IV Technikum Bu-

dowlanego Piotr Nosul został zakwalifikowa-

ny do etapu centralnego XXV Olimpiady 

Wiedzy i Umiejętności Budowanych. 

 15.03.2012 r. odbył się  Międzynarodowy 

Konkurs "Kangur Matematyczny 2012".  

 21.03.2012 r. obchodziliśmy I Dzień Wiosny. 

  21.03.2012 r. organizowany był w szkole V 

Powiatowy Konkurs Mitologiczny.  

 22.03.2012 r. obchodziliśmy Światowy Dzień 

Wody. 

 23.03.2012 r. po raz trzeci nasza szko-

ła  organizowała zawody regionalne w ra-

mach Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Siat-

kowej Dziewcząt. 

 27.03. 2012 r.  zajęliśmy I miejsce w fina-

le Regionalnego Konkursu Języka Niemiec-

kiego.  

 28-30.03.2012 r. Rekolekcje wielkopostne.  

 29.03.2012 r.  odbyło się w naszej szko-

le szkolenie prowadzone przez  ratowników 

WOPR.  

 10-14.04.2012 r. na zaproszenie Posła do 

Parlamentu Europejskiego Pana Sławomira 

Nitrasa siedmioro tegorocznych maturzystów

-członków Szkolnego Klubu Eurpejskiego 

Douzelage było w Brukseli. 

 20.04.2011 r. obchodziliśmy Święto Szkoły.  

 27.04.2012 r. uroczyście pożegnaliśmy absol-

wentów Liceum Ogólnokształcącego i Tech-

nikum Zawodowego 

  04-24.05.2011 r. egzaminy maturalne. 

 17.05.2012 r. odbył się V Powiatowy Kon-

kurs Wiedzy o Europie.  

 5.06.2012 r. odbył się V Powiatowy Konkurs 

Ortograficzny.  

 11-14.06.2012 r. w ramach projektu "Postaw 

na kobiety” gościliśmy w szkole grupę 

uczniów z Czech.  

 15.06.2012 r. odbyło się zakończenie roku 

szkolnego ostatnich klas Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej. 

 18.06-20.06.2012 r. odbyły się egzaminy po-

twierdzające kwalifikacje w zawodzie.  
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Klub Europejski „Douzelage”, prężnie działa-

jący w naszej szkole, realizuje wraz z mło-

dzieżą z czeskiego miasta Susice projekt pt. 

„Postaw na kobiety” w ramach programu 

Młodzież w działaniu.  Główne cele projektu 

to przeciwdziałanie dyskryminacji ze wzglę-

du  na płeć oraz promowanie tolerancji 

wśród rówieśników. Do tej pory podjęliśmy 

wiele działań, np.  przeprowadziliśmy ankie-

ty, zdobyliśmy informacje na temat bezrobo-

cia i problemów kobiet, odbyły się wywia-

dy i spotkania z kobietami sukcesu, zor-

ganizowaliśmy wystawę fotograficzną, a 

także utworzyliśmy stronę projektu 

(www.postaw-na-kobiety.pl). W ramach 

projektu odbyły się kilkudniowe wizyty 

zarówno w Susicach jak i w Chojnie.  

Podczas pierwszego dnia pobytu w Susi-

cach przedstawialiśmy wyniki dotychczas 

przeprowadzonych przez nas działań, 

zwiedzaliśmy miasto oraz jego piękną gó-

rzystą okolicę. Następnego dnia zwiedza-

liśmy góry Šumava oraz zamek Kašperk.  

Podczas wizyty czeskiej grupy w Chojnie 

zwiedzaliśmy Szczecin, otworzyliśmy przygo-

towaną wcześniej wystawę fotograficzną 

przedstawiającą kobiety sukcesu,  przedsta-

wialiśmy prezentację w Urzędzie Miejskim, 

pracowaliśmy nad projektem broszury i stro-

ny internetowej. Na zakończenie pobytu na-

szych gości odbył się pożegnalny grill nad 

jeziorem. 
 

     Ada Jesionek 

Projekty w szkole 

,,Postaw na kobiety’’ 

Spotkanie z Henryką Krzywonos 

 Dnia 26 maja 2012r. Szczecińskie 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządo-

wych Sektor3 zorganizowało kolejne z cyklu 

comiesięcznych spotkań z ciekawymi osobo-

wościami w Kawiarence Obywatelskiej NGO. 

Tym razem w Willi Ogrody mieliśmy okazję 

gościć panią Henrykę Krzywonos, postać nie-

malże historyczną, znaną przede wszystkim 

ze strajków w sierpniu '80 w Gdańsku. W 

spotkaniu uczestniczyło troje uczniów z Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1                      

w Chojnie pod opieką pana Aleksandra Liza-

ka oraz pani Sylwii Łozińskiej. Głównym te-

matem prelekcji miało być święto obchodzo-

ne tego dnia, a mianowicie Dzień Matki. 

Uczniowie naszej szkoły, którzy zjawili się w 

kawiarence przed czasem, mieli niezwykłą 

okazję przeprowadzenia wywiadu na wyłącz-

ność z panią Henryką Krzywonos. Już od 

pierwszej chwili pani Henryka okazała się 

być osobą bardzo bezpośrednią i otwartą. Po 

krótkim przedstawieniu podstawowych in-

formacji na temat cyklu spotkań z kobietami 

sukcesu, nasza rozmówczyni ze zdziwieniem 

stwierdziła, że nie uważa się za kobietę suk-

cesu, jednak chętnie zgodziła się odpowie-

dzieć na pytania przygotowanie przez 

uczniów. W odpowiedzi na pierwsze z nich, 

dotyczące sytuacji sprzed 32 lat, pani Henry-

ka poprosiła nas o wzięcie udziału w prelek-

cji, która miała rozpocząć się po naszej roz-

mowie. Następnie dowiedzieliśmy się, że  
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tak nietypowy wybór zawodu motorniczego 

przez panią Henrykę wynikał z trudnej sy-

tuacji materialnej, w jakiej znajdowała się 

tuż po opuszczeniu domu dziecka. Te do-

świadczenia były jednym z czynników, które 

zdeterminowały panią Krzywonos do założe-

nia tak licznej rodziny zastępczej. Zapytana 

o definicję sukcesu, odparła, że jest nią wy-

chowanie dwanaściorga dzieci adopcyjnych 

na dobrych ludzi oraz pomoc, jakiej może 

udzielać 7. szkołom na Kaszubach. Kandy-

dowanie do Parlamentu okazało się nie mieć 

najmniejszego sensu dla pani Henryki, po-

nieważ według niej, więcej zdziała "tutaj, na 

dole". Po kilkunastominutowym wywiadzie 

oraz pamiątkowym wpisie do księgi, pani 

Henryka rozpoczęła prelekcję. Na wstępie 

mieliśmy przyjemność obejrzeć film w reży-

serii Andrzeja Wajdy pt. "Nie byliśmy boha-

terami". Jego projekcja miała na celu przed-

stawienie sytuacji, która miała miejsce w 

sierpniu 1980r., czyli strajków w Gdańsku, 

w trakcie których powstała legendarna już 

"Solidarność". Następnie pani Krzywonos 

zabrała głos, opowiadając historię swojego 

życia po wydarzeniach sierpniowych, konse-

kwencjach jakie poniosła za niesubordyna-

cję oraz o założeniu rodziny. Przedstawiła 

obraz kobiety – matki, która na co dzień sta-

wia czoło przeciwnościom losu oraz walczy o 

dzieci, starając się zapewnić im lepszy byt. 

W tym celu wielu ludzi pracujących w stocz-

ni gdańskiej zaryzykowało wypowiedzeniem 

posłuszeństwa władzom PRL. Zdaniem pani 

Henryki, wolność, którą wywalczyła 

"Solidarność" jest darem dla nas, przyszłych 

pokoleń i jedynym zobowiązaniem, jakie 

mamy wypełnić jest szacunek dla ikon tam-

tych zdarzeń. Wypowiedź gościa Kawiarenki 

NGO obfitowała w liczne anegdoty i zabaw-

ne sytuacje z życia, dzięki czemu cała roz-

mowa była niezmiernie ciekawa. Niestety, 

nie obyło się bez przykrych zdarzeń... 

Uczennica szczecińskiego gimnazjum, która 

zabrała głos, użyła obraźliwego określenia 

odnoszącego się do podejrzeń Lecha Wałęsy 

o współpracę z SB, co uraziło panią Henry-

kę. W wyniku tej wypowiedzi stanęła                     

w obronie kolegi i skierowała w stronę 

uczennicy ostre słowa o jej niewiedzy na te-

mat sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat. Nie-

spodziewanie z końca sali odezwała się nie-

znajoma pani, obrażając naszego gościa. 

Podniesiony ton oraz  treść jej wypowiedzi 

oburzyła większość osób biorących udział w 

spotkaniu. Sytuacja stała się na tyle nie-

przyjemna, że organizator postanowił za-

kończyć rozmowę. 

Mimo przykrych zdarzeń, jakich byliśmy 

świadkami, pani Henryka Krzywonos wy-

warła na nas niezwykle pozytywne wrażenie 

kobiety, która wpisała się w historię Polski 

swoją odwagą i determinacją, stworzyła 

szczęśliwy dom dla dzieci, które bez waha-

nia przyjęła do swojej rodziny, a przy tym 

nie straciła skromności i pozostała zwykłym 

człowiekiem, otwartym na problemy innych 

ludzi. 

            

         Ada Jesionek 
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Kurs informatyczny w ramach wolontariatu 

Na całym świecie coraz więcej ludzi wstę-

puje w szeregi wolontariatu. Ich pomoc nie 

opiera się już na roznoszeniu leków i wody 

w Etiopii czy Zambii, lecz pomocy ludziom 

z sąsiedztwa. Studenci udzielają darmo-

wych korepetycji ludziom w różnym wie-

ku. I w dodatku rok 2012 ogłoszono ro-

kiem osób starszych. W naszej szkole w 

ramach polsko-angielskiego projektu 

'Together Across Generations' odbywają 

się warsztaty komputerowe dla osób star-

szych. W każdy piątek grupa wolontariu-

szy pod przewodnictwem Pana Krzysztofa 

Janika udziela lekcji obsługi komputera. 

Zainteresowanie jest ogromne. Przecież 

teraz obsługa komputera to podstawa, a 

poza tym jak się porozumieć z wnukiem, 

który akurat przebywa za granicą? Dlate-

go na zajęcia przychodzi wiele chętnych do 

nauki pań, które pragną nauczyć się pod-

staw obsługi komputera.  

    Ada Kowalczyk 

Zawody motoryzacyjne 

Wywiad z nauczycielem panem Wojciechem 

Krupą, opiekunem finalistów etapu woje-

wódzkiego, Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Turnieju Motoryzacyjnego. 

R.: Kiedy odbył się Młodzieżowy Turniej Mo-

toryzacyjny? 

W.K.: Eliminacje do finału ogólnopolskiego 

odbyły się 26.04.2012r. 

R.: Gdzie odbył się turniej? 

W.K.: Turniej odbył się w siedzibie PZMOT w 

Szczecinie i na Torze Kartingowym przy al. 

Wojska Polskiego. 

R.: Kto reprezentował naszą szkołę w turnie-

ju? 

W.K.:  Drużyna z naszej szkoły składała się z 

dwóch tegorocznych absolwentów LO:        

Mariusza Bały i Marcina Robaka, oraz 

ucznia 3TI Damiana Wróbla. 

R.: Które miejsce zajęli? 

W.K.: W finale wojewódzkim zajęli 2. miejsce, 

wygrała drużyna z Gryfina (ZSP nr 2 Gryfi-

no), a 3 miejsce zajęło ZSP nr 5 w Stargar-

dzie Szczecińskim. 

R.: Jakie były konkurencje? 

W.K.: Zawody składały się z sześciu konku-

rencji. Dwie pierwsze były testowe: test z ru-

chu drogowego i test z historii polskiej moto-

ryzacji. Kolejne to konkurencje praktyczne. 

Są to: jazda sprawnościowa motorowerem, 

obsługa techniczna pojazdu (motor, motoro-

wer, samochód), udzielenie pierwszej pomocy 

przedmedycznej  poszkodowanemu oraz jaz-

da sprawnościowa samochodem z talerzem 

Stevensa. 

R.: Jak długo reprezentacja naszej szkoły 

przygotowywała się do zawodów? 

W.K.: Chłopcy przygotowywali się od dwóch 

lat. W ubiegłym roku zajęli 1 miejsce i poje-

chali na finał do Krakowa. W tym roku przy-

gotowywaliśmy się od 1 września aż do dnia 

zawodów. 

R.: Jaka atmosfera panowała w zespole? 

W.K.: Panowała atmosfera rywalizacji, wza-

jemnego wsparcia oraz skrupulatnego licze-

nia punktów. 

R.: Czy warto było wziąć udział w konkursie? 

W.K.: Oczywiście, że warto. Uczestnicy po-

szerzają swoją wiedzę biorąc udział w zawo-

dach w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego i historii polskiej motoryzacji. Ponadto 

doskonalą swoje umiejętności jazdy motorem 

i samochodem. Mają możliwość rywalizacji                       

z innymi drużynami. Zwycięzca finału woje-

wódzkiego ma szansę uczestniczyć w dalszej 

części zawodów, które odbywają się corocznie 

w różnym rejonie Polski, więc jest szansa na 

zwiedzanie i przyjemne spędzenie czasu. 

 Krystyna Hrycaj 
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Co słychać u maturzystów? 

Zapytaliśmy kilku tegorocznych maturzy-

stów o ich samopoczucie, plany na przy-

szłość i wspomnienia związane z naszą 

szkołą. Czy idą na studia? A może chcą zro-

bić sobie przerwę od nauki? Przeczytajcie 

sami!  

1. Jakie są twoje wrażenia po maturze? 

A: Wrażenia są pozytywne, ale oczywiście 

żałuję, że nie postarałam się bardziej. 

Ł: Ogólnie matury nie były najtrudniejsze  

i wrażenia pozytywne. 

K: Matury były łatwiejsze niż się spodzie-

wałem. 

G: Moje wrażenia po maturze wyglądają 

optymistycznie. 

M: Wrażeń jako takich nie ma, jedynie oba-

wa o matury pisemne, głównie o polski i an-

gielski. 

N: Moim zdaniem to wszyscy straszą tak tą 

maturą ,a tak naprawdę to nie jest nic 

strasznego. 

 

2. Ile czasu zajęło Ci przygotowanie się 

do matury? 

A: Można powiedzieć, że kilka tygodni. 

Uczymy się całe trzy lata, ale powtarzamy i 

naprawdę bierzemy się do roboty kilka tygo-

dni przed egzaminami. 

Ł: Przygotowanie trwa ponoć trzy lata, po-

wtórki spokojnie można rozpocząć na dwa 

miesiące przed egzaminami. Jeżeli chodzi o 

przygotowanie do matury ustnej z polskiego 

to dwa tygodnie wystarczają w zupełności. 

K: Normalnie trwają trzy lata. 

G: W tym roku matura nie była trudna, naj-

gorzej bałam się matematyki i z tego przed-

miotu uczyłam się najwięcej. 

M: Szczerze mówiąc to do matury pisemnej 

przygotowywałam sie tylko z matematyki. Z 

ustnego polskiego pół roku, a z ustnego an-

gielskiego jakieś 4 miesiące. 

N: Przygotowywałam się jedynie  na lek-

cjach. 

 

3. Który egzamin był według Ciebie naj-

trudniejszy, a który najłatwiejszy? 

A: Nie potrafię tego określić. Zaskoczyło 

mnie kilka zadań, ale zobaczymy jak poszło 

29 czerwca. 

Ł: Najtrudniejszy był język polski, w związ-

ku z dość skomplikowaną częścią testową, 

najłatwiejsza była matematyka, prostsza 

niż wszystkie próbne jakie pisaliśmy. 

K: Najłatwiejszy - matematyka, najtrud-

niejszy - język polski. 

G: Moim zdaniem matematyka nie była aż 

taka trudna. 

M: Trudny był język polski pisemny, a ła-

twy z matematyki. 

N: Najtrudniejszy był  dla mnie język an-

gielski pisemny, a najłatwiejsza matematy-

ka. 

 

4. Czy zaskoczyło Cię coś podczas egza-

minów? 

A: Jak mówiłam wcześniej, tylko niektóre 

zadania. 

Ł: Ostatnie zadanie na pisemnym angiel-

skim, list do nauczyciela.   

K: Pogoda. 

G: List z języka angielskiego. 

M: Chyba nic. 

N: Lekkim zaskoczeniem była matura z ję-

zyka polskiego. 

 

5. Co zamierzasz robić dalej? 

A: Uczyć się. Studiować dziennikarstwo i 

komunikację społeczną albo bezpieczeństwo 

wewnętrzne. 

Ł: Zarabiać pieniądze i jeździć na wakacje. 

K: Studiować. 

G: Wybieram się na ZUT. 

M: Zamierzam iść na studia. 

N: Jeśli zdam maturę to wybieram się na 

studia- Gospodarowanie Nieruchomościami, 

a jeśli nie to na studium Makler Nierucho-

mości. 
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6. Czy chciałbyś/ chciałabyś komuś 

szczególnie podziękować lub kogoś po-

zdrowić? 

A: Hmm… Chciałabym pozdrowić wszyst-

kich nauczycieli, ponieważ mój stosunek do 

nich zmienił się z dniem, kiedy opuściłam 

szkołę. Oczywiście, lubię i szanuję ich jak 

zawsze, ale polubiłam ich bardziej, kiedy 

przestali mnie uczyć. 

Ł: Raczej nie. 

K: Podziękować nauczycielom, a pozdrowić 

wszystkich, którzy to czytają. 

G: Pozdrowić p. Pośniaka, który był moim 

wychowawcą. 

M: Pozdrawiam Panią Oleksy, która przed 

egzaminem ustnym z angielskiego dodała 

mi otuchy. 

N: Pozdrawiam serdecznie p. Pośniaka i ca-

łą 3a. 

 

7. Jak będziesz wspominać te trzy lata 

spędzone w murach naszej szkoły? 

A: Pewnie, że dobrze. W tej szkole były na-

wiązywane przyjaźnie, tu spotykało się ze 

znajomymi, poznawało się nowych ludzi. 

Spędziłam w tych murach całkiem miłe 

chwile, nie wliczając tych, w których dosta-

wało się słabe oceny. Rzecz jasna, szkoła nie 

jest idealna, ale gdzie ową znajdziemy? 

Ł: Dzięki zgranej klasie - na plus. 

K: Miło i pozytywnie. 

G: Bardzo pozytywnie. 

M: Wydaje mi się, że pozytywnie. 

N: Będę raczej pozytywnie wspominać te 

trzy lata, chociaż nie zawsze było miło. 

 

8. Czy masz jakieś dobre rady dla młod-

szych kolegów i koleżanek? 

A: Nie traćcie czasu na głupoty, spędzajcie 

czas w tej szkole jak najlepiej umiecie- te 

trzy lub cztery lata szybko zlecą.  Bądźcie 

mili dla rady pedagogicznej, bo oni są pa-

miętliwi. 

Ł: Nie idźcie głodni na maturę. 

K: Matura bez stresu= dobra matura. 

G: Uczcie się na bieżąco pięknego przedmio-

tu jakim jest matematyka. 

M: Nie stresujcie się, bo naprawdę nie ma 

czego. 

N: Uczcie się na bieżąco. Wiem, że nie zaw-

sze jest na to ochota, ale będzie Wam o wie-

le łatwiej się przygotowywać.  

 

Ewa i Agnieszka 

DZIEŃ DOBRY!- 

czyli przywitaj się w każdej części świata 

good morning - Wlk Brytania 

guten tag - Niemcy 

buon giorno - Włochy 

buenos días - Hiszpania 

bonjour - Francja 

jó napot - Węgry 

tere hommikust - Estonia 

goddag - Dania 

dobrý den - Czechy 

god morgon - Szwecja 

hyvää huomenta - Finlandia 

labas rytas - Litwa 

bom dia - Portugalia 

bongu - Malta  

kalimera - Grecja 

goedemiddag - Holandia 

dobrý deň - Słowacja 
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Wywiad z tegoroczną maturzystką, Klaudią 

Czuchrowską. 

Luiza: Witam tegoroczną maturzystkę. Matu-

ra już za Tobą. Podzielisz się z nami swoimi 

wrażeniami?  

Klaudia: Cześć! Zdecydowanie matura to dla 

mnie najgorszy okres jaki mnie spotkał, jak 

na razie. Stres, rozpacz, strach, rozczarowa-

nie, pustka… huśtawka emocjonalna, jednym 

słowem MASAKRA. 

Luiza: Powiedz, jakie są Twoje odczucia po 

egzaminach. Jesteś zadowolona czy też za-

wiedziona? 

Klaudia: Wychodząc z sali byłam zadowolona, 

jednak po konsultacji z innymi maturzystami 

wszystko się zmieniło, więc teraz czekam z 

niecierpliwością na wyniki. Mam nadzieję, że 

będzie dobrze. 

Luiza: Czy z jakichś innych  przedmiotów, 

oprócz przedmiotów obowiązkowych zdawałaś 

maturę? Jeśli tak, to z jakich?  

Klaudia: Tak, z biologii. 

Luiza: Widzę, że  biologia cieszy się ogrom-

nych zainteresowaniem wśród tegorocznych 

maturzystów. Wielu moich znajomych zdawa-

ło ten przedmiot. A jeśli chodzi o Twoje przy-

gotowanie do egzaminów maturalnych jak 

ono wyglądało? Siedziałaś po nocach przy 

książkach przed samym egzaminem, czy ra-

czej starłaś się na bieżąco wszystko powta-

rzać? 

Klaudia:  Wśród moich znajomych przedmiot 

ten również był popularny, a co do nauki… to 

starałam się uczyć na bieżąco, jednak nie 

zawsze się udawało. Po nocach przy książ-

kach? Nie, zdecydowanie nie. Dwa dni przed 

maturą, może trzy, coś się przeglądało, ale 

szału nie było. 

Luiza: Jaki język nowożytny zdawałaś na ma-

turze?  Uważasz, że część pisemna, jak i ust-

na były trudne?   

Klaudia: Zdawałam język angielski. Dla mnie 

trudniejsza była część pisemna, choć oczywi-

ście bardziej bałam się części ustnej. 

Luiza: Jak widomo najwięcej stresu przynosi 

opowiadanie tematu z języka polskiego na 

części ustnej. Czy stresowałaś się?  

Klaudia: To prawda, większość z moich znajo-

mych obawiała się tej części. Również ja, bar-

dzo się stresowałam, to było okropne! Trzy 

dni przed maturą nie mogłam spać. Jak się 

okazało nie było czym się stresować. Egzamin 

trwał ok. 25 min, komisja egzaminacyjna była 

pozytywnie nastawiona, więc stres szybko 

minął i jakoś poszło.  

Luiza: Zaskoczenie mogły również wywołać 

pytania na  części pisemnej z języka polskie-

go? Czy  któreś z pytań zaskoczyło Ciebie? 

 Klaudia : Tak szczerze, to spodziewałam się 

podobnych pytań, jednak i tak było ciężko. 

Luiza: A co sądzisz o zadaniach z matematyki 

? Wiele osób uważa, że były one zbyt skompli-

kowane. Jakie jest Twoje zdanie? 

Klaudia: Moim zdaniem matura z matematy-

ki była łatwa, oczywiście nie spodziewam się 

jakiegoś genialnego wyniku, ale jak na mnie 

to i tak będzie dobrze. Zadania były takie jak 

ćwiczyliśmy na lekcjach przez 3 lata, więc nie 

było niczego nowego. 

Luiza: Powiedz, którego egzaminu najbar-

dziej się obawiałaś ? Czy jakieś przysporzyły 

Ci większych trudności?  

Klaudia: Obawiałam się matematyki, jak 

większość osób z mojej klasy, jednak szybko 

okazało się, że niepotrzebnie. Największy kło-

pot sprawił mi polski  pisemny. 

Luiza: Już po maturze, na pewno zdana. Ja-

kie masz plany na przyszłość? Studia? Praca? 

Klaudia: Studia, a później praca. 

Luiza: A gdzie  na studia/do pracy?  

Klaudia: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński- 

blisko, dużo znajomych, dobra uczelnia. Nad 

kierunkiem jeszcze się zastanawiam, może 

Turystyka i rekreacja, Pedagogika specjalna, 

Bezpieczeństwo narodowe… zobaczymy. 

Luiza: A ja dziękuję za rozmowę. Bardzo 

przyjemnie mi się z Tobą rozmawiało. Życzę 

Ci aby Twoje marzenia się spełniły. Powodze-

nia i  do zobaczenia. 

 Klaudia : Dziękuję bardzo i życzę Tobie też                     

( i innym) spełnienia marzeń! 

Wywiad z maturzystką 
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EURO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 W ostatnim numerze, prosiłam 

dziewczyny, żeby skusiły się i obejrzały 

choć jeden mecz na Euro. I jak? Wiele 

moich koleżanek właśnie dzięki mistrzo-

stwom poznało czym właściwie jest ta 

cała piłka, którą tak zachwycają się chło-

paki. Trzeba przyznać, ze nawet im się 

trochę podobało.  A jeśli już nawet obej-

rzałyście jakiś mecz i stwierdziłyście, że 

22 facetów kopiących jedną piłkę to nie 

dla was. Dziewczyny, fanki muzyki, u 

nas w Gdańsku płytę nagrywa Shakira. 

Wow! Kiedyś w radiu usłyszycie jej pio-

senkę i powiecie to  dzięki temu ze jej 

chłopak u nas grał ludzie słuchamy pio-

senki nagranej w Gdańsku. Kończąc zo-

stały wam już tylko trzy mecze, teore-

tycznie najciekawsze, więc znajdźcie 

chwilkę i podopingujcie Ronaldo, Podol-

skiego albo Torresa.  

Ps. Niestety Polski już w turniej nie ma, 

więc trzeba wybrać inną reprezentację. 

Miłego oglądania. 

 Wiem, że piszę już kolejny raz do 

dziewczyn, ale chłopaki czy wam trzeba 

cokolwiek tłumaczyć. Dlatego nie będę 

się roztrząsać nad wynikami, składami, 

zagraniami, każdy ma telewizor i Inter-

net i sam może sobie obejrzeć. Chciałam 

w tym  miejscu  wspomnieć wam o ir-

landzkich kibicach. Wiem, wiem wszyscy 

oglądali mecz z Hiszpanią, każdy widział 

ich na ulicach Poznania. Ale chłopaki 

szczerze nie można? Oni pokazali, że 

można. O ile piękniejsze by były mecze 

naszej Ekstraklasy, gdyby tak właśnie 

zachowywali się kibice, ale lepiej wyrwać 

krzesełko, rzucić racę na boisko. Zdaję 

sobie sprawę, że wy nie macie na to żad-

nego  wpływu. Ale gdyby zgotować taki 

doping Odrze, to by było coś. Panowie na 

boisku poczuliby się jak na narodowym 

w Warszawie, a wy moglibyście poczuć 

się jak kibice na najwyższym poziomie. 

Pomyślicie o tym na jesień.  

A teraz już tak mniej poważnie. Zostały 

trzy mecze:( nie wiem, jak wy, ale ja już 

się zastanawiam co będę robić w przy-

szłym tygodniu. Dlaczego to Euro trwa 

tak krótko. Pamiętajcie finał niedziela 

20:45!!! Niech się wali, pali, mecz trzeba 

obejrzeć.  

Ach ci komentatorzy... 

 A oto Marcelo, którego eksponuje reali-

zator transmisji, aczkolwiek do tej pory 

jeszcze niczego wielkiego nie pokazał.  

 A teraz króciutko składy, bo to w koń-

cu najważniejsze.  

 Była to najsłabsza pierwsza połowa w 

tym meczu.  

 Dzisiaj w Londynie typish English We-

ather.  

 Hiszpanie to przyszłość hiszpańskiej 

piłki.  

 Jest tak gorąco, że piłkarze oddychają.  

 Manchester United, wiadomo – druży-

na z wysp, a tam się gra dotąd, dopóki 

sędzia nie skończy spotkania. 

 Nikt nie stoi, nikt nie stoi, wszyscy 

wstali.  
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MUZYKA DLA                     

KAŻDEGO! 

 To znowu Ja. Jak na razie mój mały 

kącik muzyczny nadal działa, więc do dzie-

ła.  Słucha ktoś punku? Widzę, że tak. Mo-

żecie już opuścić rączki. Na pewno spodoba 

się wam zespół 'Los Trabantos'. Gra on 

energiczny i melodyjny kabaretowy punk 

rock, który pobudza czasem do śmiechu z 

powodu tekstów piosenek. Szczerze mó-

wiąc to zespół dla każdego, który lubi 

dźwięki gitary elektrycznej. Szczególnego 

wyrazu muzyce daje również saksofon, na 

którym gra Marta Czeszejko-Sochacka. 

Głosy dwóch wokalistek są różne, tak więc 

każda piosenka brzmi inaczej i ma w sobie 

to coś. Niestety zespół ten nagrał tylko jed-

na płytę -'Między rabarbarem, a pomidore-

idorem'. Nazwa albumu wzięła się z tekstu 

jednej ballady na tym krążku, która opo-

wiada o niespełnionej miłości kobiety do 

mężczyzny. Tiaaaa... Temat stary jak 

świat, ale za to jaki cudowny i zaskakujący 

tekst. Więc polecam każdemu Los Traban-

tos i ich Rabatki. 

Zauważyłam, że od pewnego czasu nie wi-

dać w Internecie Lady Gagi... Zaskakujące! 

Gwiazda, która nie odznaczała się zbytnim 

talentem muzycznym, a sławę zyskała 

dzięki 2. przebojom puszczanym w popu-

larnych stacjach radiowych i wywoływaniu 

skandali chyba straciła swoją popularność. 

Dziwne... 

W radiu non stop leci zespół o nazwie Enej, 

który został wylansowany przez telewizję 

"Słoneczko". I zastanawiam się czy tylko ja 

zauważyłam pewne podobieństwo z piosen-

kami Bregović'a. Nie wiecie kto to jest?                 

A wiecie kto to jest Kayah? Jeżeli tak to on 

napisał dla niej kilka piosenek, które bar-

dzo przypominają te zespołu Enej. Tylko, 

że to było jakieś 10 lat temu. I mimo, że 

Goran Bregović jest fantastycznym muzy-

kiem, który w swoich utworach wykorzy-

stuje elementy jugosławskiej muzyki ludo-

wej to prawie nikt z naszego pokolenia                    

o nim nie słyszał. 

 

Ada Kowalczyk 

Piłkarskie piosenki: 

♪ Shakira i "Waka, waka", Mundial w 

RPA 2010 

♪ Ricky Martin i "La Copa de la Vida", 

Mundial we Francji 1998 

♪ Nelly Furtado "Força!", Euro w Portu-

galii 2004 

♪ Jean Michel Jarre i Apollo 440 

"Rendez-vous", Mundial we Francji 

1998 

♪ And and Dec "We're On The Ball", 

hymn reprezentacji Anglii na Mundial 

w Korei i Japonii 2002 

♪ "Uliczkę znam w Barcelonie" - Bohdan 

Łazuka i mundial w Hiszpanii 1982 

♪ "Football's coming home" - angielska 

piosenka na mistrzostwa Europy w An-

glii w 1996 
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Oceny już wystawione, w szkole już panuje 

niemal wakacyjna atmosfera. Już wprost nie 

możesz doczekać się na świadectwo, żeby na-

reszcie gdzieś wyjechać. Czy jedziesz do sło-

necznej Chorwacji, nad Bałtyk czy do babci 

na wieś - każda wyprawa może okazać się 

podróżą pełną niespodzianek i niezapomnia-

nych wrażeń! Jak czerpać z wakacji pełnymi 

garściami? Mamy parę wskazówek : 

~ Poznawaj ludzi - nie bój się zagadnąć 

uroczej współpasażerki, czy sympatycznych 

ludzi z namiotu obok, razem będzie weselej, 

a kto wie, może to początek przyjaźni? 

 

~ Próbuj nowych przysmaków. Nowe 

miejsca poznaje się także przez odkrywanie 

nowych smaków i nie ma znaczenia, czy to 

będą krewetki na południowej plaży, czy 

swojska kiełbasa zrobiona przez wiejskiego 

gospodarza lub regionalna potrawa w wyko-

naniu Twojej babci. 

  

~ Jedziesz w góry? Na szlaku nie zapomi-

naj o pięknym zwyczaju i pozdrawiaj wszyst-

kich napotkanych turystów słowami "Dzień 

dobry", lub "Cześć" - jeśli trafisz na rówieśni-

ków. To tylko krótkie powitanie, a od razu 

milej się maszeruje! 

  

~ Jeśli wyjeżdżasz za granicę, naucz się, 

co najmniej 20. słów języka kraju, do którego 

jedziesz na wakacje. I to nie tylko w celach 

bezpieczeństwa czy pytania o drogę - ale tak-

że towarzyskim! Obcokrajowcy zawsze doce-

niają ten wysiłek! 

~ Jeśli jedziesz do kraju, którego zupełnie 

nie znasz, miej przy sobie mapę i roz-

mówki. Jeśli masz czas wolny podczas zwie-

dzania, koniecznie miej przy sobie numer 

tel. komórkowego pilota wycieczki lub opie-

kuna oraz numer rejestracyjny Twojego au-

tokaru. 

  

~ Nigdy nie zapominaj o kremie z fil-

trem - nawet, jeśli nie wylegujesz się całymi 

dniami na plaży, a spędzasz czas czynnie, 

słonko potrafi silnie dopiec. I wtedy, zamiast 

cieszyć się pogodą, będziesz leżeć w cieniu  

i okładać się zimnym zefirkiem. 

  

~ Z całych sił wierzę, że lato wkrótce się roz-

kręci i słońce zacznie nas rozpieszczać. Jed-

nak na wszelki wypadek w drogę zabierz 

ciuchy na każdą pogodę i przygotuj coś na 

deszczowe dni - karty, gry, książkę. Ko-

niecznie lekką - w każdym razie nie lekturę! 

  

~ Doceń uroki "nicnierobienia" - leż na 

zielonej trawce, albo na plaży, wygrzewaj się 

w słońcu, gap się w niebo, albo w morskie 

fale lub spokojną toń jeziora - i po prostu nie 

rób absolutnie nic! Nic...OK. - dozwolone są 

marzenia, rozmyślanie o niebieskich migda-

łach  i bujanie w obłokach :) 

 

Karolina 
  


