
ISTNIEJE OD 1993 r.  NIEZALEŻNE CZASOPISMO MŁODZIEŻY ZSP 

W  CHOJNIE  WYDANIE PAŹDZIERNIKOWE 2016 r. 

A ty znowu tutaj? 
Hello, Ahoj, Bonjour, Hoi, Ni hăo, Boungiorno, Buenos días i po prostu zwykłe polskie 

CZEŚĆ! Witam wszystkich: nowicjuszy, którzy w tym roku zasilili nasze szeregi, drugokla-

sistów, wracających po dwumiesięcznej przerwie, emerytów i rencistów z ostatnich klas oraz 

nasze drogie grono pedagogiczne.  

W imieniu redakcji szkolnej gazety Wióry życzę wszystkim udanego roku szkolnego 

2016/2017 oraz wielu wspaniałych przygód. 

A teraz niech zabrzmi ostry rock’n’roll, ponieważ przyszedł czas na School Days… 

A w tym numerze: 

1. Projekty      str. 2-4 

2. Nasi uczniowie w Brukseli str. 5 

3. Europejski Dzień Języków str. 6 

4. Sprawozdanie z poligonu   str. 6 

5. Akcja charytatywna    str. 7 

6. Dzień Chłopaka    str. 7 

7. Spotkanie      str. 8-9 

8. Tydzień dla Oszczędzania   str. 9 

9. Wywiady     str. 10 

10. Kącik muzyczny    str. 11 

11. WOPR     str. 12-13 

12. Święto Drzewa    str. 13 

13. Sport     str. 14-15 

14. Strefa gier     str. 16 

15. Minibiblioteka    str. 17 
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PROJEKT BE DIFFERENT, BE TOLERANT 

W dniach 8.07-15.07 w Chojnie odbył 

się międzynarodowy projekt Erasmus+ „Be 

different, be tolerant” . Koordynatorem pro-

jektu było Stowarzyszenie Douzelage 

w Chojnie i ZSP w Chojnie, a partnera-

mi  Nitrianske Hrnciarovce (Słowacja), Ko-

szeg (Węgry), Konya (Turcja). W wymianie 

wzięło udział 32 młodych ludzi, w wieku 16-

18 wraz z 8 liderami. 

Celem projektu było uświadomienie 

młodych ludzi o potrzebie tolerancji między-

kulturowej, akceptacji odmiennych obycza-

jów i religii. Uczestnicy projektu przez kolej-

ne dni brali udział  w różnorodnych warszta-

tach, które rozwijały ich umiejętno-

ści.  Poznawali wzajemnie swoje kultury oraz 

nabywali zdolności  związane z asertywno-

ścią. Projekt zakładał integrację młodzieży ze 

Słowacji, Turcji, Węgier i Polski.   

Uczestnicy projektu mieli możliwość 

odwiedzić miejsca takie jak: Moryń, Siekier-

ki, Cedynia  oraz poznać ich historie, a także 

wzięli udział w wycieczce do Szczecina, 

gdzie zwiedzili najciekawsze miejsca tego 

miasta. Głównym celem wycieczki była wi-

zyta w  syryjskiej restauracji, w której odbyło 

się spotkanie z uchodźcami z Syrii. W ra-

mach programu uczestnicy nauczyli się pisa-

nia własnych projektów oraz składania wnio-

sków do Unii Europejskiej.  Każdego dnia 

odbywały się gry i  zabawy integracyjne, 

dzięki którym uczestnicy mieli możliwość 

poznania nowych ludzi i rozwinąć swoje 

umiejętności językowe. 
Red. 

PROJEKT LOOK AROUND! 

 W dniach 26-29.07.2016 r. w mieście 

Sušice, w kraju pilzneńskim, w Republice 

Czeskiej miał miejsce międzynarodowy pro-

jekt pt. „Look around”. Jego głównym orga-

nizatorem było Sdružení Douzelage Sušice, 

przy współpracy z Městský úřad Sušice. Za 

najważniejszy cel tego spotkania uznano 

skłonienie wszystkich uczestników, czyli 

młodzieży w wieku 16-19 lat z Polski, Czech, 

Niemiec, Węgier oraz Łotwy, do jak naj-

częstszego komunikowania się z innymi 

ludźmi bez korzystania z sieci społecznościo-

wych w Internecie. Oprócz tego, partycypan-

ci wzmocnili swoje zdolności komunikacyjne 

w sferze werbalnej, zapoznali się z zasadami 

bezpiecznego użytkowania różnorakich por-

tali oraz rozszerzyli swoje horyzonty na rów-

nież inne aspekty życia tak, aby ustawicznie 

wzbogacać dzienne czynności. Co więcej, 

mieli oni okazję nawiązać znajomości i przy-

jaźnie na szczeblu międzynarodowym, do-

wiadując się, że ich zagraniczni rówieśnicy 

mogą mieć te same zainteresowania, pasje, 

problemy. Stronę polską w tym projekcie 

reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie - członkowie  
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Klubu Europejskiego Douzelage: przewod-

nicząca zarządu Michalina Czubak, Marce-

lina Żarkowska, Julia Łągiewczyk i Bar-

tosz Żarkowski, wraz z opiekunami dydak-

tycznymi: panią mgr Edytą Daszkiewicz 

oraz panią mgr Hanną Leszczyńską. Do 

projektu dołączył też absolwent Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Sie-

kierek – Mikołaj Gajowski.   

W poniedziałek 25 lipca, po wyczerpującej 

podróży i zakwaterowaniu w internacie, 

przedstawiciele pięciu narodowości dokonali 

prezentacji miast partnerskich Stowarzysze-

nia Douzelage, z których pochodzą, najważ-

niejszych obiektów architektonicznych spra-

wujących funkcje administracyjne i tury-

styczno-krajoznawcze, nie zapominając 

o ciekawych atrakcjach czekających na 

mieszkańców oraz przyjezdnych. Uczennice: 

Julia Łągiewczyk oraz Michalina Czubak, 

prezentując zebranym Chojnę, zwróciły uwa-

gę również na aktywną działalność szkolnego 

Klubu Europejskiego Douzelage, przejawia-

jącą się w rosnącej liczbie zrealizowanych 

projektów międzynarodowych.  

 

We wtorek 26 lipca uczestnicy projektu 

„Look around” wybrali się z koordynatorami 

do Urzędu Miejskiego w Sušice w celu spo-

tkania z wiceburmistrz miasta panią inż. 

Věrą Marešovą. Po przywitaniu gości z za-

granicy oraz krótkiej prezentacji urzędu mia-

sta, partycypanci wzięli udział w warsztatach 

przygotowanych przez inż. Lukásza 

Hamáka – dyrektora centrum sportowego 

miasta Sušice, nt. powstania, ekspansji oraz 

ciekawostek ze świata sieci społecznościo-

wych. Na warsztatach tych przekazane zosta-

ły młodzieży użyteczne informacje odnoszą-

ce się do danych statystycznych.  

 

Po obiedzie młodzież miała okazję skorzy-

stać z wielkiego zadaszonego stadionu, by 

zagrać w piłkę siatkową, nożną, czy też spró-

bować swych sił na ściance wspinaczkowej. 

Na zakończenie dnia uczestnicy projektu 

udali się na Ostrov Santos (park nad rzeką 

Otavą) na ognisko z tradycyjnymi czeskimi 

kiełbaskami. Zanim jednak powrócili do in-

ternatu, czekała ich tam niespodzianka – kon-

cert miejscowego zespołu ludowych pieśnia-

rzy. Trzej gitarzyści zaprosili młodzież do 

współpracy przy wykonywaniu utworów, co 

sprawiło, że resztę wieczoru wszyscy spędzili 

w niemalże rodzinnej atmosferze. Każda gru-

pa projektowa miała za zadanie uprzednio 

przygotować krótki występ przed widownią. 

I tu Chojnianie nie zawiedli. Marcelina Żar-

kowska zaśpiewała utwór Marka Grechuty 

pt. „Będziesz moją panią”, akompaniując so-

bie gitarą.  

W środę 27 lipca w Urzędzie Miejskim 

w Sušice uczestnicy projektu „Look around” 

wzięli udział w wykładach mgr Niny Mo-

ravcovej – miejscowej psycholog, eksperta 

do spraw cyberprzemocy. W trakcie trzech 

osobnych sesji partycypanci zdobyli pokaźną 

wiedzę na temat tego zjawiska, jego rodza-

jów, nauczyli się, jak należy bezpiecznie ko-

rzystać z sieci społecznościowych, jakich da-

nych osobowych absolutnie nie wolno za-

mieszczać w Internecie oraz poznali prawdzi-

we życiowe sytuacje, w których doszło do 

cyberprzemocy, dzięki rozwiązaniu zadań 

problemowych. Przybliżona również została 

młodzieży przejmująca historia Amandy 

Todd, obywatelki Kanady, która w wieku 16  
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lat popełniła samobójstwo z powodu nękania 

i publikowania w Internecie jej nagich zdjęć. 

Wieczorem koordynatorki projektu zaprosiły 

wszystkich do miejskiego kina na projekcję 

filmu pt. „Tarzan: Legenda” w reżyserii 

Davida Yatesa.  

Przedostatni dzień projektu, czwartek 28. lip-

ca, był dniem, w którym sprawdzona została 

zdolność uczestników projektu do orientacji 

w terenie, właściwej interpretacji znaków 

i poleceń oraz umiejętności sprawnego ko-

munikowania się w mieszanych grupach. Za-

daniem młodzieży był udział w grze symula-

cyjnej, w której każda osoba stawała się 

członkiem antykomunistycznego podziemia, 

próbującym przedostać się za Żelazną Kur-

tynę. Gra polegała na dotarciu do poszcze-

gólnych miejsc zaznaczonych na mapach, 

opatrzonych napisem TOP SECRET, i wyko-

naniu poleceń związanych z interakcją 

z podstawioną osobą tam się pojawiającą 

co jakiś czas lub stale tam przebywającą, 

albo należało też wykraść coś pod jej nieo-

becność. Celem było zdobycie hasła, słowa-

klucza, którego znajomość dawała możliwość 

odgadnięcia magicznego słowa. Należało 

jednak pilnować upływającego czasu oraz, co 

ważniejsze, unikać bezpośrednich spotkań 

z agentami KGB, działającymi oficjalnie 

(w mundurach) lub pod przykrywką (w ubio-

rze cywilnym). Każdy uczestnik otrzymał 

legitymację, która, jeśli została zabrana przez 

agenta, traciła ważność – należało wtedy za-

kupić nową w konkretnym miejscu wskaza-

nym na mapie. Po skończonej grze czekała na 

uczestników kolejna niespodzianka – wyjazd 

do lasu na mecz paintballa. Wieczorem z ko-

lei nastąpiło oficjalne zakończenie projektu 

zabawą na dyskotece w strojach retro.  

Koordynatorkami projektu były panie: inż. 

Eva Beníšková – urzędnik w Wydziale Edu-

kacji, Turystyki i Ochrony zabytków Urzędu 

Miejskiego w Sušice i inż. Olga Melkusová 

– urzędnik w Sušické Kulturní Centrum 

„SIRKUS”. Konsultantkami językowymi by-

ły panie: inż. Anežka Nová, mgr Kristina 

Volná oraz mgr Věra Svobodová.  

 

Więcej informacji na temat projektu na 

stronie internetowej:  

http://lookaround-project.com/index.html 

 

absolwent 

Mikołaj Gajowski 
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WSPOMNIENIA Z BRUKSELI 

 W dniach 25–27.09.2016 r. uczennice 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Choj-

nie: Kornelia Gil, Justyna Leszczyńska i Ida 

Rumbuć pod opieką pani mgr Danuty Perz, 

uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do 

Brukseli. Był on nagrodą za zwycięstwo 

w  IX Powiatowym Konkursie Wiedzy o Eu-

ropie, którego organizatorem była nasza 

szkoła. Nagrodę ufundował europoseł prof. 

Bogusław Liberadzki, który otoczył Konkurs 

Honorowym Patronatem. Uczennice tak opi-

sują swoje wspomnienia z wyjazdu: 

Punktem kulminacyjnym wyjazdu była wizy-

ta w Parlamencie Europejskim. Miałyśmy 

okazję zobaczyć salę plenarną. W sali konfe-

rencyjnej wysłuchałyśmy kształcącego wy-

kładu na  temat działalności tej instytucji 

Unii Europejskiej. Zwiedziłyśmy także multi-

medialne Parlamentarium - nowoczesne mu-

zeum Europy. 

Po wizycie w Parlamencie Europejskim, uda-

łyśmy się na zwiedzanie Brukseli z  przewod-

nikiem. Miałyśmy okazję nie tylko podziwiać 

przepiękne zabytki, ale rów-

nież dowiedzieć się czegoś 

więcej na temat kultury i oby-

czajów mieszkańców Belgii. 

Interesującym miejscem okazał się brukselski 

rynek, jeden z najładniejszych w Europie, 

gdzie  znajduje się gotycki ratusz, otoczony 

XVII-wiecznymi domami kupców, Dom 

Króla - XVI-wieczny pałac. Tam urzekła nas 

różnorodność budynków i spotykanych osób. 

Zwiedziłyśmy również Katedrę św. Michała 

i św. Guduli, XIX- wieczny Pałac Królewski. 

Idealnym uzupełnieniem dnia była kolacja 

w restauracji "Chez Leon", gdzie miałyśmy 

przyjemność porozmawiać prywatnie z pa-

nem profesorem Bogusławem Liberadzkim,  

poznać jego asystentów, a także pozostałych 

uczestników wycieczki. 

Wyjazd do Brukseli był dla nas bardzo cieka-

wym przeżyciem, a zdjęcia z wyjazdu 

i  wspomnienia będą dla nas wspaniałą pa-

miątką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kornelia Gil, kl. 2 bd LO 

Justyna Leszczyńska, kl.2 bd LO 

Ida Rumbuć, kl.2 TH  
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Europejski Dzień Języków to corocz-

ne święto języków ustanowione w 2001 roku  

z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą 

jest Strasburg. W ramach obchodów do 800 

milionów Europejczyków z 47 państw, które 

w Radzie Europy reprezentowane są przez 

swoich  przedstawicieli,  kierowany jest apel 

o podejmowanie nauki większej liczby języ-

ków, niezależnie od wieku uczących się oraz 

formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkol-

nej. Podejmowane są również starania mające 

na celu promowanie wielojęzyczności na te-

renie całej Europy. 

W tym roku w ZSP także włączyli-

śmy się w obchody Europejskiego Dnia Języ-

ków, tak by promować różnorodność języko-

wą wśród naszych uczniów. 27 września na 

lekcjach odbywały się zajęcia poświęcone 

bogactwu językowemu i kulturowemu Euro-

py, uczniowie mogli obejrzeć wystawę plaka-

tów przygotowanych przez klasy nt. krajów 

Europy czy stworzyć wspólnie obraz pokazu-

jący dzisiejszą, wielokulturową Europę. Ucz-

niowie  mieli okazję wziąć udział w konkur-

sie na znajomość różnych języków i kultur, 

gdzie odwiedzając różnych nauczycieli 

i odpowiadając na pytania z różnorodnych 

dziedzin zdobywali punkty. Największą wie-

dzą na temat języków, znanych postaci zabyt-

ków Europy wykazali się reprezentanci klasy 

1 abd. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 

oraz wszystkim którzy wzięli czynny udział. 

Oczywiście zachęcamy do nauki języków 

obcych nie tylko w Europejskim Dniu Języ-

ków. 

P. Leszek Lejman 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 

WYJAZD NA ZAJĘCIA DO V PUŁKU INŻYNIERYJNEGO  

W PODJUCHACH  

29 września 2016 roku klasy społeczno – 

wojskowe rozpoczęły kolejne zajęcia w V 

Pułku Inżynieryjnym . Po przybyciu do jed-

nostki uczniowie zostali podzieleni na 2 gru-

py 2c i 3c. Nasi uczniowie  po siedmiokilo-

metrowym marszu zapoznali się z działania-

mi na poligonie. 

Klasy po długim i wyczerpującym marszu  

przeszły  do zajęć praktycznych, gdzie zapo-

znawały się teoretycznie i praktycznie z ukła-

daniem prowizorycznego mostu na grząskim 

terenie. Po zajęciach praktycznych uczniowie 

wrócili do jednostki gdzie sprawdzona zosta-

ła obecność i  i stan fizyczny uczniów. Po 

czym zdrowo i bezpiecznie wróciliśmy do 

domu. 

P. Marek Łągiewczyk 
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AKCJA SZKOŁO POMÓŻ I TY 2016/2017  

Samorząd Uczniowski naszej 

szkoły przyłączył się do akcji 

charytatywnej „Szkoło Pomóż 

i Ty”. Akcja rozpoczęła się 

1 września 2016 r. i będzie 

trwać do połowy czerwca 2017 r. Celem ak-

cji jest pomoc konkretnemu podopiecznemu 

Fundacji.  

 

W tym roku, stawia za cel pomoc 19-

letniemu Danielowi Czerniak,  który od 7-

go miesiąca życia cierpi na dziecięce pora-

żenie mózgowe objawiające się niedowła-

dem czterokończynowym oraz padaczką le-

koodporną. Daniel wymaga całodobowej 

pomocy i opieki ze strony bliskiej osoby. 

Z uwagi na stan jego zdrowia fizycznego 

i psychicznego niezbędne jest zapewnienie 

mu systematycznego udziału w zajęciach 

rehabilitacyjnych wspomagających roz-

wój. Daniela oraz jego młodszego brata sa-

motnie wychowuje mama. Specjalistyczny 

sprzęt rehabilitacyjny tj. rowerowó-

zek ułatwi podróżowanie z najbliższymi 

i ukoi niepokój poprzez kontakt z naturą. 

Koszt takiego sprzętu to około 20000 

zł, dlatego od ofiarności i wrażliwości ludzi 

zależeć będzie otwarcie drzwi do zewnętrz-

nego świata. 

 

Od października człon-

kowie Samorządu Ucz-

n io w s k ie g o  Z S P  

w Chojnie będą sprze-

dawać cegiełki w po-

staci pomocy nauko-

wych. Kup cegiełkę za 

min 1.50 zł i pomóż 

Danielowi zobaczyć 

świat!!!!!Samorząd 

Uczniowski  

30 września 2016 r. w naszej szkole 

obchodzono, jak co roku Dzień Chłopaka - 

Święto, które powstało, prawdopodobnie 

przez analogię do Dnia Kobiet. To nieofi-

cjalne święto obchodzone 30 września 

w Polsce.  W kalendarzu polskich świąt 

oprócz Dnia Chłopaka są jeszcze inne 

„męskie” święta – Dzień Ojca, Dzień Męż-

czyzn, Dzień Dziadka. Obecnie Dzień Chło-

paka obchodzony jest na całym świecie 

w różnych terminach. I tak, w Trynidad 

i Tobago, podobnie jak w Indiach, po raz 

pierwszy, obchodzono je 19 listopada, na 

Malcie 7 lutego, w Rosji i na Ukrainie  

23 lutego, w Brazylii 15 lipca, w Norwegii  

7 października, w Kanadzie 25 listopada. 

W Wielkiej Brytanii i Irlandii International 

Men's Day, czyli Dzień Chłopaka obchodzo-

ny jest 5 kwietnia.  

Tak jak oni pamiętają o naszym 

święcie, które przypada w marcu, tak i my 

nie zapomniałyśmy o nich. Samorząd Ucz-

niowski wraz z opiekunem zorganizowali 

szkolny DZIEŃ CHŁOPAKA w ZSP 

w Chojnie. Dla niektórych w szkole był to 

już ostatni Dzień Chłopaka, a dla innych 

pierwszy. Tego dnia żeńska część z Samo-

rządu Uczniowskiego przyszła do szkoły  

w krawatach, który uważany jest za symbol 

stroju eleganckiego chłopaka. W szkole pa-

nowała fantastyczna atmosfera - nauczyciele 

i chłopcy zostali obdarowani cukierkami,  

a krawaty na szyjach naszych dziewczyn 

budziły wiele pozytywnych emocji. 

DZIEŃ CHŁOPAKA 

Dziewczyny z SU  
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SPOTKANIE Z ROMANEM CZEJARKIEM W MIEJSKIEJ 

BIBLIOTECE W CHOJNIE 

 Kojarzycie może moment, lato, upalny 

dzień, jedziecie samochodem, w radiu leci 

końcówka waszego ulubionego kawałka, 

powoli ustępując miejsca przebojowi, który 

budzi w was żądzę mordu. Co zwykle robi-

cie? Jak każdy człowiek, znajdujący się 

w tego typu sytuacji, zaczynacie maltreto-

wać przyciski biednego urządzenia, do mo-

mentu, gdy w końcu znajdziecie melodię 

godną waszych aparatów słuchowych. Nie-

mniej jednak w trakcie całej tej batalii z Bo-

gu ducha winnym sprzętem elektronicznym, 

z pewnością traficie na stację, w której za-

brzmi charakterystyczna melodyjka, koja-

rząca się wakacjami nad polskim morzem. 

Mowa tu o audycji pt. Lato z radiem na an-

tenie Programu Pierwszego Polskiego Radia, 

gdzie  pracuje Roman Czejarek, z którym 

nasza młodzież spotkała się w czwartek 

6 października – bieżącego roku – w Miej-

skiej Bibliotece Publicznej w Chojnie.  

O kim mowa? 

Po tym krótkim wstępie, a przed opisem sa-

mego wydarzenia muszę wtrącić „kilka” 

słów o samym szanownym gościu, oszczę-

dzając wam czasu na przeszukiwanie Wiki-

pedii. Roman Czejarek to – według wspo-

mnianego źródła wiedzy - polski dzienni-

karz, prezenter, konferansjer, publicysta oraz 

autor humorystycznych opowiadań i nie tyl-

ko. Co ciekawsze, z wykształcenia jest inży-

nierem elektrykiem i to nie byle jakim, bo 

z tytułem magistra!  Możemy niejako uznać 

tego wesołego radiowca za swojaka, gdyż 

Pan Czejarek pochodzi ze „Szczecina nad 

Bałtykiem”, jak to kiedyś powiedział Chur-

chill. Nic dziwnego, że część jego książek 

jest właśnie o tym dobrze znanym nam mie-

ście, np. Sekrety Szczecina.  Oczywiście, 

gdyby ktoś nie skojarzył, nasz słoneczny 

radiowiec pracuje w Pierwszym Programie 

Polskiego Radia m. in. przy audycji Lato 

z radiem. Mam nadzieję, że nieco przybliży-

łam wam postać człowieka goszczącego 

w naszych skromnych progach. Zgadza się? 

W takim wypadku przejdźmy do głównego 

tematu, czyli samego spotkania w bibliotece. 

Co? Gzie? Jak?  

Dla zapominalskich przypominam, wydarze-

nie to miało miejsce w czwartek 6 paździer-

nika roku – jeszcze – 2016 w chojeńskiej 

bibliotece. To już kolejne takie spotkanie 

z osobami zajmującymi się słowem zarówno 

pisanym jak i mówionym. Uczestnicy - 

oprócz spotkania z bardzo ciekawą osobą, 

jaką niezaprzeczalnie jest Pan Roman Czeja-

rek - mieli okazję dowiedzieć się wielu inte-

resujących faktów oraz anegdot z drugiej 

strony świata mediów.  
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Jako, że prowadzący nieemitowanego już 

teleturnieju Gilotyna związany jest głównie 

z dziennikarstwem radiowym, toteż więk-

szość „wykładu” dotyczyła właśnie radia. 

Jak wygląda praca, co należy wiedzieć, jakie 

są zarobki i nie tylko… Ku zaskoczeniu słu-

chaczy, nasz gość przedstawił cały schemat 

działania „radiowej manipulacji”, tak jak 

drobne elementy (np. rodzaj muzyki pusz-

czanej w pierwszych minutach pełnej godzi-

ny lub sposób mówienia radiowca) wpływa-

ją na nas jako odbiorców. Pomyślelibyście, 

że Last Christmas wydobywa się z głośni-

ków rok w rok tylko dlatego, że dobrze wy-

pada w badaniach? Oczywiście poza radiem, 

poruszane były również tematy związane  

z telewizją, książkami wydanymi przez Pana 

Czejarka oraz dotyczące zmian jakie wystą-

piły w mediach od początków 

jego kariery zawodowej aż do 

chwili obecnej.            Frotka 

TYDZIEŃ DLA OSZCZĘDZANIA 

Data Działanie (co robimy?) 

Do 21.10.2016 r. 
„Oszczędzanie to takie proste!” – konkurs plastyczny dla Zasadni-

czych Szkół Zawodowych. 

21.10.2016 r. Wystawa pieniędzy. 

Przez cały tydzień Wystawa prac dotyczących oszczędzania. 

24.10.2016 r. Olimpiada „Wiedzy o ekonomii”. 

25.10.2016 r. Wykłady z pracownikiem banku Pekao S.A. – panią A. Małysą. 

26.10.2016r. 
Wyjście do Banku Pekao S.A. w Chojnie 

Ogłoszenie wyników Olimpiady „Wiedzy o Ekonomii” 

27.10.2016r. 

Gra "Postaw na ekonomię" 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Oszczędzanie to takie pro-

ste!” 

28.10.2016r. Wycieczka do Szczecina 

08.11.2016r. Podsumowanie tygodnia dla oszczędzania 

 W ramach „Tygodnia dla Oszczędza-

nia 2016”, który odbędzie się w dniach 21-

28.10.2016 r., zapraszamy do wzięcia udzia-

łu w konkursach związanych z oszczędza-

niem oraz wiedzą z zakresu Ekonomii. 

 

1. Konkurs plastyczny pt. ”Oszczędzanie to 

takie proste!” jest kierowany do wszystkich 

uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych 

i polega na wykonaniu plakatu promującego 

oszczędzanie. Prace należy składać do Pani 

E. Skrzypy do dnia 21.10.2016 r. Wyniki 

zostaną ogłoszone 27.10.2016 r.  

 

2. Olimpiada „Wiedzy o Ekonomii” jest kie-

rowana do klas I i II LO oraz I, II i III TZ, 

TB i opiera się na wiedzy z zakresu ekono-

mii, znajomości związków frazeologicz-

nych, tematycznie związanych z pieniędzmi 

oraz umiejętności współpracy w grupie. Po-

lega na drużynowym wykonywaniu określo-

nych zadań, do których zalicza się test jed-

nokrotnego wyboru, dopasowywanie wyra-

zów do ich znaczeń, a także ekonomiczne 

kalambury. Olimpiada odbędzie się 

24.10.2016 r. 

 

3. Gra „Postaw na ekonomię” jest kierowana 

do klas I i II LO oraz I, II i III TZ, TB 

w której uczestnicy będą mogli wykazać się 

znajomością ekonomii oraz umiejętnością 

posługiwania się wiedzą pod presją czasu. 

Gra odbędzie się 27.10.2016 r. 

 

Wręczenie nagród odbędzie się na podsumo-

waniu całej akcji Tydzień dla Oszczędzania 

2016”, 8.11.2016 r. 

Szczegóły konkursu, olimpiady i gry w po-

szczególnych regulaminach. 

P. Emilia Skrzypa 
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POGADANKA NA KORYTARZU 

1) Czego oczekujesz od nowej szkoły? 

M: Od nowej szkoły oczekuję by dobrze 

przygotowała mnie do matury. 

P: Jeszcze nie wiem. 

W: Od nowej szkoły oczekuje tego, że bar-

dzo dobrze przygotuje mnie do matury. 

O: Zdania matury i bezpieczeństwa. 

 

2) Jakie miejsce w szkole najbardziej Ci 

się podoba?  

M: W szkole ogólnie jest sporo takich 

miejsc, ale najbardziej trafionym pomysłem 

według mnie jest sala kinowa. 

P: Najbardziej podoba mi się we wnęce 

i sali kinowej. 

W: Najbardziej do gustu przypadła mi sala 

kinowa, w której miałam okazję być już kil-

ka razy. 

O: Wnęka, ponieważ mogę normalnie w niej 

zjeść i powtórzyć lekcje. 

 

3) Z której sali Twoim zdaniem powie-

wa ,,nutką grozy''?  

M: ,,Nutkę grozy" czuję od razu, gdy wcho-

dzę na lekcje historii, a czasami również 

geografii i języka angielskiego.  

P: Zdecydowanie w 10. w technikum. 

W: Lekki stres odczuwam przed lekcjami 

historii, często też angielskiego. 

O: Od geografii, sala Pani E. Daszkiewicz. 

 

4) Który nauczyciel wywarł na Tobie naj-

lepsze wrażenie? 

M: Większość nauczycieli wywarła na mnie 

pozytywne wrażenie, a najlepsze wycho-

wawczyni- Pani Renata Czubak. 

P: Myślę, że najlepsze wrażenie wywarła na 

mnie Pani B. Zubala. 

W: Polubiłam raczej każdego nauczyciela, 

jednak najbardziej moją wychowawczynię- 

Panią Renatę Czubak. 

O: Pani Edytka od WOK'U bardzo miła , ale 

stanowcza. 

 

5) Który gabinet kojarzy Ci się najsympa-

tyczniej?  

M: Najsympatyczniej kojarzy mi się gabinet 

23 i 29, gdyż mam tam lekcje z nauczyciela-

mi, którzy zrobili na mnie bardzo dobre wra-

żenie. 

P: Najsympatyczniej kojarzy mi się sala od 

religii. 

W: Najsympatyczniej kojarzą mi się sale 

o numerach 23, 29 i 44. 

O: Gabinet lekarski, zawsze służy pomocą. 

 

6) Czy starsi koledzy są dla Ciebie uprzej-

mi?  

M: Nie miałam takiej sytuacji by ktoś ze 

starszych kolegów był dla mnie nieuprzej-

my. 

P: Żaden ,,starszak'' mnie nie zaczepiał, 

więc raczej są uprzejmi. 

W: Jeśli juz mam z nimi jakoś bardziej 

styczność, to tak. 

O: Tak, są okej. 

 

7) Co byś zmienił w tej szkole? 

M: Od zawsze wolę język niemiecki, więc 

chciałabym zmienić , aby był również do 

wyboru język niemiecki w zakresie rozsze-

rzonym. 

P: Na razie chyba nic. 

W: Byłoby miło z większą ilością ławek na 

korytarzach oraz większą dowolnością 

w wyborze języków obcych. 

O: Zmieniłabym przedmiotowy system nau-

czania, ponieważ jest szczegółowy i wyma-

gający.                                           Magda i Ala 
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KĄCIK MUZYCZNY 

 Artyści, których 

Wam niżej przedstawię 

(niestety) są mało znani 

wsród młodych odbior-

ców. Jest to trójka męż-

czyzn tworzących muzy-

kę, która towarzyszy mi 

od dzieciństwa, dlatego 

chciałabym się z Wami nimi podzielić. Naj-

starszy -  znany najbardziej z zespołu 

VooVoo - Wojciech Waglewski i jego dwaj 

synowie, którzy przejęli pałeczkę tworząc 

podobną, ale w swoim osobliwym stylu mu-

zykę. Są to Fisz - Bartosz Waglewski oraz 

Emade - Piotr Waglewski. Życie artystyczne 

tych trojga osób jest bardzo połączone. Ale 

zacznijmy... od początku. 

 

Wojciech Waglewski ma aktualnie ok. 63 

lata. Nadal współpracuje z synami, tworząc  

muzykę mieszanki folku, jazzu oraz rocka. 

Jest także gitarzystą, kompozytorem, woka-

listą, producentem muzycznym oraz człon-

kiem Polskiej Akademii Filmowej. Początki 

muzyczne zaczęły się na studiach, gdzie gry-

wał w klubie studenckim. Za namową Zbi-

gniewa Hołdysa trafił do klubu Medyk, 

gdzie po długim czasie współpracy na po-

czątku lat 70. współtworzył zespoły Zen 

i Nirwana wraz z Michałem Urbaniakiem. 

Po okresie grania w klubach studenckich 

Waglewski eksperymentował z własnymi 

pomysłami, jednak muzyczną karierę prze-

rwał mu pobór do wojska w 1978 r. W trak-

cie służby wojskowej  przypadkiem 

"zaplątał się" w zespół Osjan, gdzie  jak sam 

mówi bardzo dużo się nauczył. Po tym za-

czął znów pracować z Hołdysem, który za-

decydował, że Waglewski powinien ujawnić 

także swoje umiejętności wokalne. Podczas 

tej współpracy powstał zespół Morawski 

Waglewski Nowicki Hołdys. W 1985r. Wa-

glewski założył swój zespół VooVoo , który 

gra do dziś. Mimo to nie zrezygnował z prac 

solowych, nagrał miedzy innymi płytę dla 

żony "Waglewski Gra-Żonie". Najbardziej 

znane płyty nagrał  z synami a także z Ma-

ciejem Maleńczukiem w 2007 r.  

 

Bartosz Waglewski wraz z bratem Piotrem 

zaczynali swoją karierę w zespole RHX 

wraz z Inespe, gdzie zadebiutowali w 1999r. 

Od 2002 roku, ze wspólnej inicjatywy stwo-

rzyli wspólny zespół Tworzywo Sztuczne, 

zwane też Fisz Emade Tworzywo. Tworzą 

oni muzykę mieszanki hip-hopu, hip-hopu 

alternatywnego, muzyki elektronicznej, jazz-

hop,rock. Nie da się ich muzyki (szczególnie 

Fischa) określić jednym gatunkiem.   

 

Starszy z braci - Bartek prowadzi audycje ze 

swoim ojcem z cyklu "Magli Wagiel" 

w Programie Trzecim Polskiego Radia. Jest  

muzykiem, kompozytorem, wokalistą, pro-

ducentem muzycznym. Pisze on teksty opar-

te na zabawie słowem. W 2011 roku Wa-

glewski został sklasyfikowany na 22. miej-

scu listy 30.  najlepszych polskich raperów 

według magazynu Machina. Młodszy brat - 

Piotr, poza pseudonimem Emade, jest znany 

również jako DJ M.A.D. Polski muzyk hip-

hopowy, perkusista oraz DJ Producent. 

Oprócz współpracy z  bratem, uprawia gatu-

nek muzyki zwany chillout-rap. Swoją ka-

rierę zaczynał jako 13- letni perkusista 

w formie hardcore'owej. Po kilku latach za-

jął się graniem w zespole w.w. RHX. Pod 

koniec 2003r. ukazał się jego solowy debiut 

"Album producencki". Do nagrania tej płyty 

zostali zaproszeni m.in. O.S.T.R, Sokół, 

Włodi, Fisz. 12 maja 2005 roku wydał 

wspólną płytę z O.S.T.R. "Projekt Ostry 

Emade". 

 

21 października 2016 ma wyjść nowa płyta 

Fisz Emade Tworzywo "Drony". Gorąco 

polecam muzykę tych Panów. W ich nagra-

niach tak naprawdę każdy znajdzie coś dla 

siebie. Oto tytuły niektórych utworów: Pro-

jekt Ostry Emade - "Nie odejdę stąd", Fisz 

Emade Tworzywo - "Piwnica", "Bieg" oraz 

"Biegnij dalej sam", VooVoo- "Po godzi-

nach" i Fisz - "Polepiony". 

Tadzik 
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SZTAFETA ROWEROWA DLA 

ERNESTA. 
 

  16 września 2016 

r Młodzieżowa Grupa 

WOPR przy ZSP  

w Chojnie została za-

proszona przez Stowa-

rzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„JESTEŚMY” na rajd rowerowy dla Ernesta, 

który odbył się na Lotnisku. 

 

Zadaniem naszych uczniów było zabezpie-

czenie trasy przejazdu i udzielanie pomocy 

przy drobnych urazach 

oraz pomoc dla uczestni-

ków sztafety. 

 

Przez cztery godziny 

bacznie obserwowali 

trasę przejazdu i oprócz drobnych otarć na 

szczęście nic się nie wydarzyło. Po wykona-

niu zadania nasi uczniowie wraz z opiekunem 

Markiem Łągiewczykiem otrzymali podzię-

kowanie od organizatorów imprezy, co było 

bardzo miłe, gdyż po-

moc na tak szczytny cel 

jest bardzo istotna. 

 

Udział brali: 

Julia Sawicka 

Michalina Gumiń-

ska 

Michalina Czubak 

Julia Łągiewczyk 

Jakub Lechowski 

Tomasz Borczyński 

Elwira Jóźwiak 

Marcin Dudek  

Jakub Mróz 

 

 

 

P.Marek Łągiewczyk 

BŁĘKITNY PATROL W GRUPIE „ 

MISIÓW’ W PRZEDSZKOLU 

MIEJSKIM W CHOJNIE 
 

  13 października 2016 roku Młodzieżo-

wa Grupa WOPR przy ZSP w Chojnie gości-

ła w Przedszkolu Miejskim w Chojnie. 

Tym razem zostaliśmy zaproszeni do grupy 

„Misiów” Po krótkim wstępie nasi uczniowie 

podzielili dzieci na 3 grupy, w których przed-

szkolaki uczyły się zachowań nad wodą  

i udzielania pierwszej pomocy. Każde dziec-

ko mogło spróbować akcji resuscytacji na 

fantomach. Następnie dzieci zapoznały się  

z obsługą sprzętu ratowniczego. Po zajęciach 

dzieci serdecznie podziękowały naszym ucz-

niom i były zachwycone zajęciami. 

P. Marek Łągiewczyk  

A CO NA TO WOPR?  
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LEŚNA AKADEMIA SPORTU   

W SP CHOJNA 
 

  13 paździer-

nika 2016 roku 

Młodzieżowa Gru-

pa WOPR przy ZSP 

w Chojnie obsta-

wiała jako wolonta-

riusze trening lekkoatletyczny prowadzony 

przez złotego medalistę w siedmioboju Seba-

stiana Chmarę i Mistrza Europy z 2002 roku 

Pawła Januszewskiego. 

 

Nasi uczniowie pomagali w treningu przygo-

towanym przez Mistrzów. Angażowaliśmy 

się w pomoc i działania zabezpieczające bez-

pieczeństwo i spokojny przebieg imprezy. 

 

Sławomir Chmara był bardzo wdzięczny na-

szym uczniom za pomoc wolontariacką 

i obiecał wynagrodzić naszych uczniów ga- 

dżetami, które osobiście wyśle do szkoły. 

W ciągu jednego dnia nasi uczniowie brali 

udział w dwóch imprezach, które były bardzo 

istotne w rozwoju i podniesieniu wiedzy 

i umiejętności pracy w grupie naszych mło-

dych ratowników. 

 

  

 

 

 

 

 

 

P.Marek Łągiewczyk 

POSADŹ Z NAMI DRZEWO! 
  10 października odbyły się w naszej 

szkole obchody Święta Drzewa zorganizowa-

ne przez szkolny Klub Alternatywy Młodzie-

żowej pod opieką nauczyciela biologii 

Agnieszki Pawlaczyk. Do udziału w różnych 

imprezach towarzyszących zaproszona zosta-

ła Pani Agnieszka Kujawska z Nadleśnictwa 

w Chojnie oraz Ks. Jan Zalewski z parafii 

rzymskokatolickiej Świętej Trójcy w Choj-

nie. W ramach obchodów święta zorganizo-

wane zostały dwa konkursy szkolne. W ko-

misji konkursowej oprócz zaproszonych go-

ści zasiadała również Pani Gabriela Lasow-

ska.  

 

W pierwszym konkursie uczestniczyły dru-

żyny trzyosobowe klas II i III  liceum  

i technikum. Konkurs ten sprawdzał wie-

dzę uczniów na temat „Parków Narodo-

wych w Polsce”. 

 

W 4 etapach konkursu wyłoniono 3 najlep-

sze drużyny: 

I miejsce - II c 

II miejsce – II b,d 

III miejsce-II TB/I 

 

W drugim konkursie plastycznym na te-

mat „ Las wokół nas” wzięli udział ucznio-

wie klas pierwszych.  

 

Oprócz konkursów tematycznych, uczniowie 

klasy I abd uczestniczyli w warsztatach na 

temat „Rozpoznawanie rodzimych gatunków 

drzew Polski”, prowadzonych przez Panią 

Agnieszkę Kujawską natomiast klasy I T H/Ż 

i II bd czytali wybrane fragmenty prozy i po-

ezji o drzewach, przygotowane przez Panią 

Hannę Leszczyńską.  

 

Na terenie szkoły zorganizowana została tak-

że zbiórka makulatury w ramach akcji 

„Zbieraj makulaturę-ratuj konie”. Zebrano 

około 350 kg makulatury. Uwieńczeniem te-

gorocznych obchodów Święta Drzewa było 

posadzenie przez Panią Dyrektor Adrianę 

Salamończyk i zaproszonych gości symbo-

licznego drzewa.       P. Agnieszka Pawlaczyk 
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WYNIKI POWIATOWEGO WSPÓŁZAWODNIC-

TWA SPORTOWEGO SZKÓŁ 

 Zakończono sportową rywalizację 

szkół powiatu gryfińskiego w roku szkol-

nym 2015/2016. 

Wśród szkół podstawowych w sportowym 

współzawodnictwie po raz drugi zwycięży-

ła Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfi-

nie zdobywając 248 pkt., zaraz po niej upla-

sowała się  Szkoła Podstawowa 

w Widuchowej – 218 pkt. oraz Szkoła 

Podstawowa w Moryniu – 196 pkt. 

Do rywalizacji przystąpiły 22 szkoły pod-

stawowe z naszego powiatu. 

Wśród gimnazjów od lat niepokonane 

jest Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie - 367 

pkt. Drugą pozycję zajęło Gimnazjum 

w Góralicach – 253 pkt., a zaraz za 

nim Gimnazjum w Moryniu – 233 pkt. 

W rywalizacji wzięło udział 12 gimnazjów 

z naszego powiatu. 

W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych 

zwyciężył Zespół Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Chojnie - 247 pkt. Zaraz za nim 

jest Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Gryfinie – 233 pkt. oraz Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – 

167 pkt. 

W zawodach rywalizowały 4 szkoły ponad-

gimnazjalne naszego powiatu. 

P. Grzegorz Michasiuk 

KĄCIK SPORTOWY 

Problemów ciąg dalszy… 
 

 8 października o godzinie 20:45 nasza 

reprezentacja w piłce nożnej rozegrała kolej-

ny mecz kwalifikacyjny do Mistrzostw Świa-

ta w Rosji, które odbędą się już za 2 lata. 

Tym razem naszym rywalem była Dania. Po 

ostatnim, bardzo bolesnym remisie 2:2 z Ka-

zachstanem polscy piłkarze nie mogli pozwo-

lić sobie na porażkę. Początek meczu zdecy-

dowanie układał się po naszej myśli.  

Świetnie na boisku spisywali się Kamil Gro-

sicki, Thiago Cionek czy Robert Lewandow-

ski. To właśnie ten ostatni zdobył tego dnia 3 

gole. Problemy zaczęły się w drugiej poło-

wie, kiedy to kontuzji nabawił się Arkadiusz 

Milik. I choć kilka minut po jego zejściu 

z murawy nasz kapitan trafił do bramki po 

raz trzeci, nie zapobiegło to chaosowi, jaki 

wkradł się w szeregi naszej drużyny już  

w 49. minucie gry. Wtedy właśnie nasz 

obrońca Kamil Glik zaliczył samobójcze tra-

fienie.  

Ostatecznie spotkanie zakończyło się wyni-

kiem 3:2. (11 października rozegraliśmy ko-

lejne pełne nerwów spotkanie, tym razem  

z Armenią. Wynik 2:1). 
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Transfer Ignaczaka?! 
 

 Krzysztof Ignaczak znany też jako 

„Igła”, wieloletni zawodnik Reprezentacji 

Polski w siatkówce mężczyzn po Mistrzo-

stwach Świata w 2014 roku (1. Polska 2. Bra-

zylia 3. Niemcy) zakończył karierę reprezen-

tacyjną. Niedawno poinformował również 

o odejściu z rzeszowskiej Resovii, klubu, któ-

ry tak naprawdę był znaczącą częścią Jego 

życia. Nie ma chyba - w kraju aktualnych 

Mistrzów Świata - kibica, któremu łza nie 

popłynęła po policzku po obu ostatnich me-

czach Krzysztofa. Zarówno tym kadrowym, 

jak i klubowym. Jednak niedługo po tym po-

jawiła się informacja o dość ciekawym trans-

ferze byłego libero! 

,,Mogę już oficjalnie powiedzieć, że będę 

komentatorem i ekspertem telewizji Polsat." - 

powiedział Krzysztof, ku radości wszystkich 

zainteresowanych. Niestety nie zobaczymy 

już obrony Igły na kochanym przez fanów 

siatkówki dziewięciometrowym boisku. Bę-

dzie On siedział nieco dalej lub w samym 

studiu, którego transmisje cieszą się dużą 

oglądalnością (być może teraz ona jeszcze 

wzrośnie). ,,Wciąż będziecie oglądać moją 

twarz, która mam nadzieję, nie zaokrągli się 

teraz za bardzo" - dodaje. 

Jak widać, poczucie humoru Krzysztofa nie 

opuszcza  nawet na krok! Na pewno przeko-

namy się o tym nie raz, gdy wcieli się  

w nową rolę, do której jak widać ma niemały 

entuzjazm i zapał. Takiego doświadczonego 

eksperta Polsat chyba jeszcze nie miał!  

 

 

     Wiktoria                                                              

Wszędzie dobrze, ale w domu 

najlepiej! 
 

 Po rozwiązaniu kontraktu z japoń-

skim JT Thunders Hiroszima, długich spe-

kulacjach i wielu klubowych przymiarkach 

nareszcie mamy decyzję. Bartosz Kurek 

ponownie zawita w szatni PGE Skry Beł-

chatów. Ostatnio głośno 

było o jego problemach 

zdrowotnych i wypaleniu 

zawodowym. Lekiem na 

wszystko ma być powrót 

w znane tereny.  

 

Jak poinformował Konrad Piechocki po 

wygranym 3:1 meczu z ZAKSĄ Kędzie-

rzyn- Koźle, już 10 października miał dołą-

czyć do czynnych treningów z zespołem, 

zaś od kolejnego tygodnia wziąć udział  

w rozgrywkach Plusligi. Oby atakujący re-

prezentacji Polski wrócił do pełni zdrowia 

i dał z siebie wszystko, zarówno w klubie 

jak i kadrze. 
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STREFA GIER 

 To gra przygodowa stworzona przez 

niemieckie studio ,,Piranha Bytes” z serii 

RPG, opowiadająca historię bezimiennego 

bohatera, który na początku trafia jak wiemy 

do najgorszego miejsca na wyspie Khori-

nis ,,Kolonii karnej”, ale z biegiem czasu 

w kolejnych częściach bohater ukazuje się 

nam jako osoba zdobywająca doświadczenie 

w walce czy handlu, ogółem radząca sobie 

z każdymi napotkanymi trudnościami i prze-

szkodami, również po długich marszach 

przez ścieżki Kolonii, Khorinis czy całego 

kontynentu zostaje królem Myrtany.  

Miejsce akcji w grze odbywa się na wyspie 

Khorinis i całym kontynencie, na którym 

znajdują się 3 krainy: kraina lodu Nordmar, 

kraina Myrtana i kraina pustynna Varant. 

Czas akcji w grze to 200-300 lat po pojawie-

niu się boga Innosa, Beliara i Adanosa. Gracz  

pełni funkcję wybawcy świata, za każdym 

razem, w każdej części musi pokonać sługę 

lub sługi zesłane przez boga ciemności Belia-

ra.  

Gra ma bardzo dużą i ładną rozbudowaną 

fabułę, dzięki której można spędzić dziesiątki 

wspaniałych godzin. Każda z krain jest zbu-

dowana na podstawie jednej epoki historycz-

nej, średniowiecza i każda z nich zawiera 

część danej kultury czy architektury. Sam 

mogę przyznać, że gra pochłonęła mnóstwo 

mojego czasu, ale dzięki niej odkryłem zain-

teresowania dotyczące średniowiecza czy in-

nych kultur. Nauczyła mnie również logicz-

nego myślenia i rozwiązywania zagadek. 

 

GOTHIC 

Szymon 
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MINIBIBLIOTEKA 

Wulgarna lekcja historii 
Artykuł zawiera treści nieodpowiednie dla 

dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. 

Jeśli jest to dla Ciebie poważny problem, 

zrezygnuj z dalszego czytania… chociaż 

pewnie będziesz żałować. 

 

 Historia, przedmiot, który można nie-

nawidzić jak porannego wstawania do pla-

cówki edukacji, albo uwielbiać niczym piąt-

kowe popołudnie w gronie zakręconych zna-

jomych. "Punkt widzenia zależy od miejsca 

siedzenia", cytując klasyka. Mimo tej natural-

nej selekcji również nasz system szkolnictwa 

często działa na niekorzyść tego zacnego 

działu nauk humanistycznych. Wydawałoby 

się, że sytuacja historii jest tragiczna niczym 

grecki dramat, jednak szczęśliwie są na tym 

padole jeszcze ludzie, którzy swoim nietypo-

wym sposobem bycia potrafią na nowo za-

szczepić w nas odrobinę sympatii do tego 

starego przedmiotu. Zapnijcie pasy, zamknij-

cie drzwi i wyłączcie światło, zaczynamy! 

Historia Bez Cenzury, autorstwa Wojciecha 

Drewniaka nie jest inną wersją podręcznika 

do wspomnianego przedmiotu czy jego uzu-

pełnieniem. Nie jest nawet dodatkiem do 

podstawowej wiedzy, jaką nauczyciele stara-

ją się - nie bez powodu używam tego określe-

nia -  wbić w nasze głowy. To jest całkiem 

nowa i zakręcona zabawa, jakiej nie pokazują 

nam cegły w naszych plecakach. Podobnie 

jak w przypadku kanału - (nomen omen) o 

takiej samej nazwie- na popularnej platformie 

internetowej Youtube, nasz "historyk" uczy 

i bawi na swój komiczno-kontrowersyjny 

sposób. Skupmy się na papierowej wersji na-

szej wulgarnej historii. Autor przybliża nam 

życiorys dziesięciu postaci - m. in. pierwsze-

go króla Polski, pana o bardzo krzywym 

uśmiechu i pewnego wojskowego, który 

uwielbiał twórczość Juliusza Słowackiego - 

mających ogromny wpływ na dzieje naszego 

kraju nad Wisłą. Co ciekawe, owe osoby zo-

stały wybrane przez widzów!  

Wspomniałam już, że istnieje program o tym 

samym tytule, więc właściwie po co kupować 

książkę, skoro można obejrzeć to samo na 

Youtubie i to ZA DARMO! Oczywiście nie 

licząc rachunku za Internet i prąd. Szanowny 

pan Drewniak musiał chyba brać lekcje  

u wróżbity Macieja, bo na odwrocie w prosty 

sposób  odpowiada, na owo trudne pytanie. 

Podaruje wam akcję "kopiuj wklej" całego 

tekstu, zamieszczonego przez  autora. Krótko 

mówiąc, nie da się wcisnąć całego życiorysu 

w piętnaście minut filmu. W papierowej Hi-

storii Bez Cenzury znajdziecie więcej szalo-

nych ciekawostek o jeszcze bardziej szalo-

nych personach.  

Co tu dużo gadać, jest to tytuł wart zobacze-

nia przez sympatyków starego przedmiotu, 

jak i tych, którzy niekoniecznie lubią słuchać 

jak Mieszko wizjoner doprowadził do 

ochrzczenia pogańskich ludów słowiańskich. 

Jedyne, co jest potrzebne przy lekturze owe-

go tworu ludzkich rąk to ogromny  dystans  

i pozytywne nastawienie na odrobinę zaba-

wy. Jeśli jednak wasz portfel solidaryzuje się 

z budżetem naszego państwa, polecam zapo-

znanie się z internetowym programem. W 

obu przypadkach czeka na was 

szampańska zabawa! 

 
Frotka 
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