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KONKURS
na wiersz o oszczędzaniu!!!
Lubisz pisać? Napisz wiersz o oszczędzaniu! Masz czas do końca października. Wyniki zostaną ogłoszone w następnym wydaniu gazety szkolnej! Zwycięzca otrzyma atrakcyjną nagrodę.
Prace należy dostarczać do p. E. Skrzypy

Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej
pracy, sukcesów zawodowych
oraz samych wzorowych
uczniów.
Zespół redakcyjny
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PROJEKT „HOBBY EDUCATION” Z PROGRAMU ERASMUS +
W dniach od 6 sierpnia 2017 r. do 13
sierpnia 2017 r. w Agros na Cyprze siedmioro
uczniów naszej szkoły, w ramach programu
Erasmus+, uczestniczyło w projekcie ,,Hobby
Education''. Projekt realizowany był przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Douzelage
w Chojnie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz partnerami z Cypru, Węgier, Holandii i Danii. Celem projektu było
promowanie różnic kulturowych, idei wolonta- doświadczeniem było prezentowanie stereotypów dotyczących narodowości uczestniczących
w projekcie.

riatu oraz budowanie tolerancji w społeczeństwie opartym na różnorodności kulturowej.
Partnerzy projektu byli zaangażowani w wspólną pracę, w której mogli wyrazić własne zdanie, ale i zebrać nowe doświadczenia, które
mogą zmodyfikować poglądy na temat europejskiego społeczeństwa oraz skłonić do rozmyślań nad przyszłością Europy i Unii Europejskiej. W trakcie projektu uczestnicy prezentowali swój kraj, kulturę, tradycyjne potrawy,
napoje, muzykę oraz popularne tańce. Zajęcia
prowadzone były aktywizującymi metodami
pracy wykorzystywanymi w edukacji poza formalnej. Praca w grupach mieszanych narodowo
była niezwykle ciekawym doświadczeniem,
a uczestnicy projektu mieli możliwość uczenia
się od siebie nawzajem, prowadzenia dyskusji
w grupach roboczych, wypracowywania wspólnego stanowiska, dochodzenie do porozumienia oraz prezentowania efektów pracy grupy
poprzez występowanie na forum. Ciekawym

W trakcie pobytu na Cyprze uczestnicy
projektu zwiedzili starożytne stanowiska archeologiczne w Kurion, w Limassol Średniowieczne Muzeum Cypru oraz wspaniałą promenadę, szerokie plaże i piękne nabrzeże,
a w Nikozji przejścia graniczne Checkpoint
Lidras Street usytuowane na Starym Mieście,
dzielące Cypr na dwie części grecką i turecką.
Udział w projekcie umożliwił nam poznanie kultury cypryjskiej, narodowych potraw, tańców oraz obyczajów. Nawiązały się
nowe przyjaźnie, a organizowane zajęcia pozwoliły na nabycie nowych umiejętności
i kompetencji.
Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim. Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymali Certyfikat Youthpass.
Dawid Kukurowski
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XVIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
ZBIGNIEWA HERBERTA "HERBERTIADA"

Po raz osiemnasty 22 września 2017 r.,
odbył się konkurs recytatorski, który jest
częścią Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”
w Kołobrzegu. Przegląd jest świętem

Z. Herberta. Uczestnicy ubiegają się o tytuł
laureata Grand Prix oraz o nagrody ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

„Księcia Poetów” – jednego z najwybitniejszych polskich twórców XX wieku, dwukrotnie nominowanego do literackiej Nagrody Nobla. To jedyne cykliczne wydarzenie
kulturalne w Polsce, którego najważniejszym celem jest rozpowszechnianie wiedzy
o osobie i dorobku twórczym Zbigniewa
Herberta.

Naszą szkołę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentowali w tym przeglądzie: Szymon Boruciński i Jacek Ceglarek
obaj z kl. III bd LO. Młodych artystów oceniało jury w składzie: Andrzej Mastalerz
aktor Teatru Polskiego w Warszawie, Kazimierz Nowosielski prof. Uniwersytetu
Gdańskiego i Helena Elert polonistka z Kołobrzegu.
Tym razem wróciliśmy bez sukcesów,
ale z nowymi doświadczeniami i planami na
przyszły rok.
Gabriela Lasowska
Kłopoty małego stwórcy

Konkurs skierowany jest do młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych i odbywa się
w Regionalnym Centrum Kultury im.

„Nikomu nie przekażesz wiedzy
twój tylko słuch jest i twój dotyk
na nowo musi każdy stworzyć
swą nieskończoność i początek”.
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MIĘDZYNARODOWY KONGRES "A WORLD WITHOUT
VIOLENCE"
W dniach 20 - 24 września uczniowie
związani ze Szkolnym Klubem Wolontariusza,
wraz z panią Katarzyną Mickiewicz - Bindas
uczestniczyli w międzynarodowym kongresie"
A World Without Violence", który w bieżącym
roku odbywał się w Krakowie, Wieliczce
i Oświęcimiu. Słyszałam o spotkaniach młodych
w Krakowie i bardzo się ucieszyłam, że tym
razem dane mi było uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Po ośmiogodzinnej podróży autokarem i zakwaterowaniu w hotelu akademickim "Piast",
wyruszyliśmy na zwiedzanie Krakowa. Byliśmy
między innymi na Wawelu, na Starym Rynku,
w kościele na Skałce, gdzie spoczywają prochy
sławnych Polaków.
Niestety, pogoda nie dopisała, ponieważ słońce
nie pokazało nam się ani razu, ale nie traciliśmy
pogody ducha. Tym bardziej, że Kraków to naprawdę fascynujące miasto, nawet jeśli na Brackiej pada deszcz. Do hotelu akademickiego wróciliśmy dopiero na kolację. Wówczas też mieliśmy okazję zacząć się integrować z młodzieżą
z różnych krajów europejskich: Rosji, Ukrainy,
Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Niemiec
i Włoch.

Na sali, w której odbywało się spotkanie, było
około 500 młodych osób z różnych państw wszyscy wpatrzeni w starszą kobietę, która
dzielnie mówiła o tym, jak ważnym jest rozmawianie o historii i jak przykro jej, gdy ktoś zwłaszcza politycy - każe przestać. Pani Rita
wywodzi się z uzdolnionej rodziny. Jej ojciec
grał na skrzypcach, zaś matka była tancerką. Jej
historia wstrząsnęła wszystkimi obecnymi, a cisza świadczyła o wzruszeniu młodzieży i szacunku wobec mówiącej. Rita miała siostrę bliźniaczkę, co podwajało okropność jej przeszłości,
ponieważ trafiła pod 'opiekę' doktora Josefa
Mengele, którego znamy pod pseudonimem ,,Anioła Śmierci'', nadanym przez więźniów Auschwitz. Matka Rity nie miała prawa
widzieć się z córkami, na których były przeprowadzane okrutne eksperymenty. Siostra pani
Rity zmarła, a okoliczności jej śmierci nigdy nie
zostały wyjaśnione. W swoim wystąpieniu pani
Prigmore w szczególny sposób podkreślała znaczenie przebaczenia jako decydującego wyboru,
który pozwala przerwać spiralę nienawiści
i przemocy. "Tylko przebaczenie może przezwyciężyć cierpienie - mówiła - Tylko przebaczenie
buduje przyszłość. Nienawiść musi pozostać
w przeszłości. Przyszłość można budować tylko
wtedy, gdy rozumie się innych. Nigdy nie zdołacie niczego zbudować na nienawiści." Historia
i niezwykła postawa pani Rity bardzo mnie
wzruszyły. Czułam ogromne współczucie, miałam ochotę wstać i objąć ją, wesprzeć, zabrać
choć trochę bólu wspomnień.
Wielokrotnie pytana skąd bierze siłę na
opowiadanie o swojej przeszłości odpowiedziała, że przebaczyła. Nie zapomniała, ale przebaczyła.

Następnego dnia mieliśmy spotkanie
Na wypowiedź pani Rity młodzież zareaw Wieliczce z niesamowitą Ritą Prigmore, naro- gowała brawami na stojąco. Nikt nie mówił.
dowości Sinti, która jako dziecko przeżyła nazi- Opowieść była zbyt poruszająca, a postawa tej
stowskie eksperymenty medyczne w Auschwitz. niezwykłej osoby powinna być wzorem dla wie-
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lu osób.
Powinniśmy mówić stanowcze NIE
wojnie, ponieważ jest to brama do piekła, którą otwieramy przy jej pomocy.
Podczas
wspólnej modlitwy o pokój na świecie, zapaliło się zbyt dużo świeczek symbolizujących
kraje obecnie dotknięte nieszczęściem wojny.
W czwartkowy, deszczowy wieczór,
uczestnicy spotkania pojechali na Campus Misericordiae, w miejsce, w którym papież Franciszek na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży w 2016 roku wzywał młodych, by byli w świecie świadkami miłosierdzia. W tym
miejscu, przy pamiątkowej bramie miłosierdzia, w obecności kardynała Dziwisza, emerytowanego arcybiskupa Krakowa, został posadzony dąb. "Zanieście iskrę miłosierdzia do
krajów, z których pochodzicie" - mówił kardynał Dziwisz.
Kolejnego dnia udaliśmy się do Miejsca
Pamięci i Muzeum Auschwitz - Birkenau. Było to bardzo mocne doznanie, szczególnie dla
tych, którzy byli tam, tak jak ja, po raz

pierwszy. Obrazy z Auschwitz zostaną ze mną
do końca życia. Część mnie chciała po prostu
opuścić to przykre, pełne bólu miejsce. Przewodnik niezwykle sugestywnie wprowadził
nas do tamtych czasów, przekazał nam wiedzę, której niektórzy nie posiadali. Bardzo
trudno było przechodzić tymi samymi korytarzami, którymi szli kiedyś więźniowie. Wszyscy byliśmy wstrząśnięci widokiem włosów,
butów, walizek, lecz największy szok wywołała ekspozycja z ubrankami dla dzieci, która
uświadomiła nam, że okrucieństwo Holocaustu dotknęło również tak niewinne istoty.

Z Auschwitz udaliśmy się do Birkenau.
Tutaj ponad 500 młodych Polaków, Niemców,
Rosjan, Ukraińców, Węgrów, Rumunów, Czechów i Słowaków przeszło w milczeniu
wzdłuż torów obozu zagłady. Na zakończenie
dnia spędzonego w Auschwitz oraz ceremonii
w Birkenau młodzi zaapelowali o świat bez
przemocy, wojny, rasizmu i obojętności oraz
złożyli wieńce pod tablicami w języku żydowskim, romskim oraz rosyjskim, w hołdzie tysiącom więźniów, którzy zostali zamordowani
z powodu nienawiści rasowej oraz horroru
wojny.
Ostatniego dnia, zaraz po śniadaniu, wróciliśmy do Wieliczki, gdzie mieliśmy warsztaty,
podczas których wypowiadaliśmy się na temat
osobistych spostrzeżeń związanych z opowieścią pani Rity i wizytą w Auschwitz - Birkenau. Młodzież wypowiadała się w niezwykle
emocjonalny sposób, jednakże wszyscy doszliśmy do wspólnego wniosku - niezależnie
od tego, z którego kraju pochodzimy, powinniśmy zaangażować się w budowanie świata
bez przemocy i pokojowy bunt wobec obojętności i niesprawiedliwości.
Nasz pobyt w Wieliczce zakończyliśmy
ekumeniczną, międzynarodową Mszą Świętą.
Zaraz po niej spotkała nas fantastyczna niespodzianka - jako jedyna grupa w prezencie od
burmistrza Wieliczki, dostaliśmy bilety do
kopalni soli! Kopalnia zrobiła na mnie ogromne wrażenie, szczególnie wykuta w solnej
ścianie płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy.
Przewodnik opowiadał nam o historii miejsca
jak i o legendach związanych z kopalnią, które
bardzo mi się spodobały. Najbardziej jednak
przypadły mi do gustu podziemne jeziora, które były po prostu piękne.
Pobyt w Krakowie, Wieliczce, Miejscu
Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau, czy
kopalni soli pozostawił niesamowite wrażenia
i silne emocje. Jestem pewna, że obrazy i słowa zapamiętane z tych dni zostaną we mnie na
zawsze.
Julia III TH
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ZAJĘCIA KLAS MUNDUROWYCH
W dniu 20 września miała miejsce inauguracja szkolenia wojskowego uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W tym dniu uczniowie klas III c oraz II c,
uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez
5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie. Zajęcia te realizowane są cyklicznie w ramach współpracy zawartej pomiędzy szkołą a jednostką wojskową.
Novum prowadzonych od września zajęć polega
na tym, że uczniowie klasy II zostali objęci patronatem przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Jako jedna z trzech szkół w województwie zachodniopomorskim realizują pilotażowy program

Zajęcia wrześniowe odbywały się więc
zgodnie z harmonogramem zajęć, opracowanym
przez MON do programu nauczania edukacji wojskowej. Pierwszym realizowanym tego dnia zagadnieniem była musztra indywidualna, w trakcie
której uczniowie ćwiczyli umiejętności oddawania
honorów w miejscu i marszu, organizowanie zbiórek oraz w ramach musztry zespołowej przemarsze
oraz przeformowania w kolumnę czwórkową oraz
przejście do dwuszeregu. Następnie zaprezentowany został sprzęt służący do ochrony przed bronią
masowego rażenia, w tym maska przeciwgazowa
MP-5, kombinezon OP-1 oraz sposoby prawidłowego posługiwania się nimi. Zaprezentowane zostało także wyposażenie indywidualne żołnierza w
postaci indywidualnego pakietu medycznego oraz
racja żywnościowa wydawana żołnierzom w sytuacji braku możliwości zapewnienia ciepłego posiłku. Ostatnim realizowanym tego dnia zagadnieniem było przekazanie uczniom informacji dotyczących zakresu sprawdzianu kwalifikacyjnego
sprawności fizycznej obowiązującego w Siłach
Zbrojnych RP. Omówione zostały przez instruktora wszystkie wymagane na sprawdzianie konkurencje z rozbiciem na płeć oraz wymagania na powspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzą- szczególne oceny.
cych certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych. Po zakończeniu cyklu szkolenia absolMarek Bednarz
went będzie miał prawo do m.in.:
- odbycia skróconego, wojskowego szkolenia
przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej
i przeniesieniem do rezerwy,
- pierwszeństwa w trakcie naboru do Wojsk
Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów
służby wojskowej,
- przyjęcia na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach;
- stałych konsultacji Wojskowych Komend
Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia
do służby wojskowej oraz wskazywania
możliwości podjęcia służby adekwatnych do
potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.
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Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek
W ramach działalności Dyskusyjnego Klubu
Książki 28 września 2017 r. uczestniczyliśmy
w spotkaniu autorskim zorganizowanym przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie. Zaproszonym gościem była p. Agnieszka Frączek, która jest doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistką, wykładowcą na
Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się
w dziedzinie leksykologii i leksykografii. Jest
autorką kilku dziesięciu prac z dziedziny językoznawstwa.

W swoich książkach popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Jest również
autorką poezji dziecięcej, której pisanie sprawia jej największą przyjemność. Jako pisarka
literatury dziecięcej, jest mistrzynią humoru
i dowcipnych porównań. Stworzyła całą serię
książek logopedycznych.

Pani A. Frączek w zabawny sposób
omawiała najczęściej popełniane błędy językowe przytaczając przykłady z życia codziennego, nawiązując do motta spotkania:
Byk jak byk, nie całkiem poważnie o całkiem
poważnych błędach językowych.

Zebrani mieli możliwość kupić książki autorki
i uzyskać autograf.
Uwieńczeniem mile spędzonych chwil były
pamiątkowe fotografie z zaproszonym gościem.
Hanna Leszczyńska
Gabriela Lasowska
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Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego
w ZSP w Chojnie

Dnia 2 października 2017 r. w ZSP Zastępca przewodniczącego: Kinga Hrycaj.
w Chojnie, odbyły się wybory opiekuna Samo- Członkowie: Julia Sawicka, Maciej Ogonowrządu Uczniowskiego, w których wzięło udział ski.
Nad przebiegiem wyborów czuwali

469 uczniów.

Zgodnie z ordynacją wyborczą każda opiekun SU Pani mgr Emilia Skrzypa oraz Paklasy wytypowała kandydatów na opiekuna ni wicedyrektor Małgorzata Limanówka.
Na zakończenie wyborów odbyło się

SU, którym mógł być każdy nauczyciel pracu-

komisyjne liczenie głosów, w wyniku czego

jący w ZSP w Chojnie.

poznaliśmy nowego opiekuna Samorządu Uczniowskiego, którym został Pan Leszek Lejman
zdobywając 266 głosów.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo
nowych pomysłów i zapału do pracy!

Spośród dwóch kandydatów znajdujących się na liście wyborczej, każdy uczeń mógł
oddać głos na jedną osobę. Wybory przeprowadziła

Komisja

Przewodnicząca:

Wyborcza
Justyna

w

składzie:

Leszczyńska

KĄCIK MUZYCZNY
Lekkie posługiwanie się słowem przy
blusie i rocku zarazem. Odmienne charaktery
każdej piosenki, a mimo to pewna spójność.
Płyta, która wprowadza słuchacza w zatracenie, zapomnienie. Połączenie niemożliwe?

Możliwe. „Światło nocne”, najnowsza płyta
Natalii Przybysz jest przełomem w takim połączeniu. W blusie zawsze było dużo bólu,
w rocku – pazura i sprzeciwu. W obecnym
tu psychodelicznym połączeniu jest pierwia-
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stek zatracenia i transu. Brak wirtuozerii można było przykryć dominującym wokalem,
brak treści – doskonałymi kompozycjami.
A w tej płycie nic takiego nie ma! Muzyka,
treść i wokal idealnie ze sobą współgrają,
tworząc coś magicznego.
Po ostatniej płycie „Prąd” widać u Natalii zmianę pod względem pisania tekstów, chirurgiczna precyzja dobrania słowa, dojrzałość
tekstów. Robienie tego daleko od schematu,
jak „Vardo”, utwór będący rozpoczęciem płyty, jest wyliczanką kobiecych imion z trzymającą tajemnicą do samego końca. Podróże w
głąb siebie przy piosenkach „Przez sen” czy
„Świat wewnętrzny” zostają na długo w głowie, po których przystaniesz na chwilę i pomyślisz.

Jeden utwór śpiewa w duecie ze swoją
siostrą Paulina Przybysz pt. „Mandala”. Niby
lekki, może taneczny a mimo to gitary szczerzą kły, przy czym jest metaforyczne odniesienie do buddyzmu. Gdy byłam na festiwalu
Jarocin, Natalia zaprezentowała kilka swoich
przedpremierowych utworów i przed piosenką
„Mandala” powiedziała stary cytat „Życie jest
jak mandala, im bardziej się starasz, tym bardziej się rozwala” i w takim charakterze zaśpiewały z Pauliną.

Tadzik

Podział zdań na temat płyty wywołały
najbardziej dwa utwory. „Światło nocne” słowami „ Popłyńmy daleko, za tęczę za dekold /
Spotkamy tam Jezusa, On będzie kobietą” czy
też piosenka „S.O.S”, która jest coverem znanego utworu śpiewanego przez Kalinę Jędrusik w Kabarecie Starszych Panów.

BITAMINA - moja definicja sztuki
Na chłopaków
z Bitaminy
trafiłam
przypadkiem. Przyznam szczerze, że często dostrzegałam jak ktoś wspominał o tej grupce artystów, jednak robiłam coś złego i bałam się
sprawdzić nowych twórców muzycznych. Pewnego dnia w końcu, na moje wielkie szczęście,
wpisałam na portalu You Tube ambitną nazwę.
Zakochałam się miłością wieczną od
pierwszych dźwięków utworu pod tytułem ,,Sam na sam". Padają tam słowa "Dawid

Str. 10

mnie podsiadł..." co jest dodatkowym pozy- ,,To, że jak Cię widzę, to się cieszę, tego nie
tywnym aspektem. Kolejne piosenki dostar- zmienię...choćbym chciał...''
czały mi coraz więcej i więcej pięknych doBitamina to eksperymentalny hip-hop
znań.
z wpływami jazzu. Muzyka, która chwilami
W kilka chwil zyskałam nowych idoli.
sama nie wiem czemu, oddziałuje na mnie
i wprawia w niesamowity nastrój. Trochę po,,Zbuduję Ci dom, będziesz miała schron,
łączenie również uwielbianych przeze mnie
taki szałas na hałas''.
Dawida Podsiadło i Taco Hemingway'a
To wers z chyba najbardziej znanej pio- (Filipa Szcześniaka), jednak oczywiście tak
senki Bitaminy ,,Dom''. Piosenka jest arcy- naprawdę Bitaminka jest wyjątkowym, niepodziełem jak cały dotychczasowy dorobek gru- wtarzalnym cudem na tym Świecie.
py. Jestem pewna, że w głowach mają wiele
nowych pomysłów, którymi zaskoczą ,,Dotknij mnie tam, gdzie uważasz, że może
i uszczęśliwią fanów i osoby, które nimi się być serce''.
staną.
Nawet mimo przytaczania słów z utwo,,On pamięta włosy Jej krótkie, Ona za to wie rów nie jestem w stanie w stu procentach opisać tego co potrafią Piotr Sibiński, Amar
jak On reaguje na wódkę''.
Ziembiński i Mateusz Dopieralski.
,,Po co Ci bagaż...szybsza będziesz sama''.
Polecam Wam, aby w Waszym świecie
Słowa z przepięknej piosenki ,,Znajoma pojawiła się ta sztuka zrodzona z przyjaźni
nieznajoma' w interesujący sposób chwytają i miłości do muzyki.
za serce.
Wiktoria

KOTY W SZKOLE

Jak tradycja szkolna nakazuje, poproszono mnie o rozmowę z Kotami, czyli nowymi
uczniami naszej szkoły. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na kilka przyjemnych pytań
dotyczących nowej szkoły. Najciekawsze odpowiedzi możecie przeczytać niżej:

3) Co najbardziej podoba ci się w naszej
szkole?

1) Jak wrażenia po pierwszym miesiącu
w szkole?

5) Zapisałaś się już na jakieś koło zainteresowań?

Czytelnia. (Kasia)
4) Który z nauczycieli przykuł twoją uwagę?
Pan Grzegorz Michasiuk. (Oliwia)

Szkoła przestała być przerażająca, a po miesią- Tak, na chór. (Emilia)
cu w tej szkole wiem, że będzie dużo nauki.
6) Co chciałabyś zmienić w naszej szkole?
(Laura)
To nierealne, więc nie powiem. (Konrad)
2) Dlaczego akurat Zespół Szkół Ponadgim7) Gdzie najbardziej lubisz przebywać podnazjalnych w Chojnie?
czas przerw?
Sam nie wiem, słyszałem, że dużo się tu nauPod klasą (Emilia)
czę. (Konrad)

Str. 11

8) Czy starsi uczniowie są dla ciebie mili?
Większość jest obojętna, kilka osób jest miłych, kilka nie. (Konrad)
Niestety, nasze tegoroczne Koty są bardzo nieśmiałe, ale mimo tego dzielnie odpowiedziały na pytania! Dziękuję wszystkim za
odpowiedzi i wraz ze starszymi uczniami życzymy samych szkolnych sukcesów!!
Julia Cacek

SPRAWOZDANIE Z POWIATOWEJ LICEALIADY
LEKKOATLETYCZNEJ - SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
11.10. 2017 r. w Gryfinie odbyły się Sztafeto- Piotr, Rząd Paweł, Jędrasiak Paweł, Hrycaj
we Biegi Przełajowe chłopców i dziewcząt Adam, Koster Dacjan, Nowak Dawid.
w ramach Powiatowej Licealiady Lekkoatletycz- Opiekunowie: Agnieszka Jabłońska, Lilla Kość
nej.
Dziewczęta pokonały dystans 10 x 800 metrów,
chłopcy 10 x 1000 metrów.
Zarówno zespół dziewcząt jak i chłopców zajął
II miejsce.

Oto nasza reprezentacja:
Dziewczęta: Jaz Aneta, Jaz Justyna, Grącka Dominika, Karpicka Paulina, Gajewska Dominika,
Firląg Weronika, Nowak Kaja, Kamień Wiktoria, Zygmunt Justyna, Lizurej Aleksandra, Borowiec Wiktoria.
Chłopcy: Madera Eryk, Panicz Aleksander, Piątek Oskar, Mucha Dominik, Gaj Kacper, Lach
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BIEG ERASMUS 30 km na 30-lecie PROGRAMU ERASMUS+

W sobotę, 30 września 2017 r. w Parku
Szymańskiego w Warszawie sześcioosobowa drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wzięła udział w sztafetowym „Biegu
Erasmusa” z okazji 30-lecia programu Erasmus+ oraz w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Celem imprezy było uczczenie
30 rocznicy uruchomienia europejskiego programu Erasmus, wsparcie projektu
WalkCamp, realizowanego przez Fundację
Jaśka Meli Poza Horyzonty, promocja zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej oraz
międzynarodowa integracja z uczestnikami
i byłymi uczestnikami programu Erasmus+.
Na starcie biegu stanęło 35 drużyn
liczących po sześć osób. Trasę tworzyła pętla
o długości 2,5 km prowadząca parkowymi
alejkami. Każdy z 6 członków sztafety miał
do pokonania dwie pętle, czyli 5 km.

Jan Marchewka - mistrz Polski w biegu na
10 000 m z 1988 roku, Dariusz Wieczorek dwukrotny brązowy medalista mistrzostw
kraju w biegu maratońskim (1999, 2000)
oraz Janusz Bukowski - laureat nagrody Fair
Play przyznawanej przez PKOL. Sztafeta
naszej szkoły w składzie: Agnieszka Jabłońska, Paulina Karpicka 1c, Justyna Jaz 3 TŻ,
Rafał Kowal 4 TI, Dominika Grącka 1d,
Aneta Jaz 3 TŻ, z czasem 02:29:17 zajęła
świetne 8 miejsce na 35 drużyn.
Pogoda dopisała, więc pozostały nam
czas wykorzystaliśmy na spacer po starym
mieście i podziwianie zabytków Warszawy.
Agnieszka Jabłońska

Pierwsze miejsce zajęła „Drużyna A”
z czasem 02:04:56. Drugie miejsce wywalczyła drużyna „Polski Komitet Olimpijski”
z czasem 02:09:28, w której wystąpili m. in.
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SPRAWOZDANIE Z POWIATOWEJ LICEALIADY
LEKKOATLETYCZNEJ
Dnia 27.09.2017 r. odbyła się Powiatowa Michałek Nikola (pchnięcie kulą), Kopek PaLicealiada Lekkoatletyczna w Gryfinie.
mela (pchnięcie kulą).
Uczniowie startowali w następujących dyscyPo zaciętej walce nasza szkoła zdobyła
plinach: bieg na 100 m, bieg na 400 m, bieg na II miejsce.
1500 m, pchnięcie kulą, skok w dal, sztafeta
Oto najlepsze wyniki:
4x100 m.
Madera Eryk (I miejsce w biegu na 400 m),
Nasza reprezentacja:
Szkolnicki Tomasz (I miejsce w biegu na
Chłopcy: Gaj Kacper (100 m, sztafeta), Szkol- 100m), Kusiak Michał i Olszowiak Hubert
nicki Tomasz (100 m, sztafeta), Madera Eryk (I miejsce w pchnięciu kulą).
(400 m, sztafeta), Smalarz Szymon (400 m), Opiekun zespołu Lilla Kość i Agnieszka
Hadała Wiktor (1500 m), Piąter Oskar (1500 Jabłońska.
m), Kusiak Michał (pchnięcie kulą),
Olszowiak Hubert (pchnięcie kulą), Budynkiewicz Maciej (skok w dal), Rząd Paweł (skok
w dal).
Dziewczęta: Karpicka Monika (100 m, sztafeta), Szpek Wiktoria (100 m), Lizurej Aleksandra (400 m, sztafeta), Grącka Dominika (400
m), Jaz Justyna (800 m), Jaz Justyna (800 m),
Matusiak Patrycja (skok w dal, sztafeta),
Gajewska Dominika (skok w dal, sztafeta),

WOPR
przytomnej nieoddychającej. Sprawdzali się
w tym zarówno dorośli jak i dzieci.
Uczniowie tłumaczyli również jak należy
zachować się nad wodą i jak udzielić tam pierwszej pomocy. Zapoznawali wszystkich zainteresowanych z obsługą sprzętu ratowniczego.
Dla najmłodszych przygotowano grę edukacyjną mająca na celu zapoznanie ich ze znakami występującymi na kąpieliskach. Cały pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem. Oby
więcej takich wydarzeń, bo w dzisiejszych czasach to bardzo ważne, żebyśmy znali podstawy
Nasi ratownicy zachęcali społeczność loudzielania pierwszej pomocy.
kalną do niesienia pomocy innym. DemonstroWiktoria Liput
wali na fantomach jak można pomóc osobie nieDnia 30.09.2017r. uczniowie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli
udział w Rodzinnym Pikniku Lotniczym zorganizowanym przez stowarzyszenie STRATUS
CHOJNA.
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ŚWIĘTO DRZEWA

Dnia 10 października odbyły się w naszej Radosław Birger ( II a,d)
szkole obchody Święta Drzewa- projektu
Klubu Gaja. Projekt ma na celu kształtowanie
ekologicznych zachowań i postaw obywatelskich w zakresie przeciwdziałania zmianom
klimatu oraz zainspirowanie różnych grup społecznych do podejmowania lokalnych działań
na rzecz ochrony klimatu.
W tym roku obchodziliśmy już 15 edycję
pod hasłem „Drzewo -Przyjaciel”, poświęconej
niezliczonym korzyściom jakie dają nam drzewa. W ramach obchodów święta, uczniowie
naszej szkoły uczestniczyli w indywidualnym
konkursie plastycznym na temat „Drzewo Przyjaciel”, oraz konkursie fotograficznym na
temat „Las wokół nas”. Jury konkursu
w składzie: p. Gabriela Lasowska, Karolina
Kubowicz oraz Agnieszka Pawlaczyk, za pomysłowość, pracochłonność i estetykę wyłoniło najlepszych.
Wyniki konkursu plastycznego:
I miejsce: Kaja Nowak (Ib),

II miejsce-Kamila Pisanko ( I b),
III miejsce- Natalia Ziembowska ( I b) i Gracjan Jasnos ( I Ti),
Wyróżnienie- Dominika Grącka ( Ia) i Kamila
Błoch ( I TH),
Wyniki konkursu fotograficznego:
I miejsce-Tomasz Czarnota ( II TŻ),
II miejsce-Sara Tracz ( II TŻ),
III miejsce- Karolina Wieczorek i Katarzyna
Zubala ( Ia).
Zwieńczeniem obchodów było posadzenie symbolicznego drzewa przez Panią wicedyrektor Agnieszkę Bylewską wraz z klasą I bd
oraz IIId.

Organizator Agnieszka Pawlaczyk
„WIÓRY” - gazeta wydawana przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 74 - 500, ul. Dworcowa 3.
tel. (91)4142029
Nakład 50 egz.
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