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Szanowni Nauczyciele!
Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, dziękujemy
za trud podejmowanej
na co dzień pięknej pracy
w roli Nauczyciela. Dziękujemy
za wszystkie starania, które
wkładacie w nasze wychowanie
i edukację, wierzymy, że wasz
wysiłek uczyni z nas ludzi
mądrych i szlachetnych.
Życzymy, aby trud waszej
pracy
był źródłem osobistej
satysfakcji.
Samorząd Uczniowski

60 lat Liceum Ogólnokształcącego
im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie
„Odwiedzaj swoje wspomnienia.
Uszyj dla nich płócienne pokrowce.
Odsłoń okna i otwórz powietrze.
Bądź dla nich serdeczny i nigdy
Nie daj im poznać po sobie.
To są Twoje wspomnienia”.
Adam Zagajewski
Swoje sześćdziesiąte urodziny Liceum
Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek
w Chojnie obchodziło uroczyście 28 września
2018 r.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 10:00
mszą świętą w Kościele Mariackim w Chojnie,
którą koncelebrowali: ksiądz kanonik Jan
Zalewski, proboszcz parafii Świętej Trójcy
w Chojnie wraz z byłym, wieloletnim
proboszczem tej parafii, księdzem kanonikiem
Antonim Chodakowskim oraz księża absolwenci
szkoły i obecnie pracujący księża katecheci.
Ksiądz dr Lucjan Chronchol – absolwent liceum
wygłosił piękną homilię w nawiązaniu do słów
z I czytania z Księgi Koheleta: „Wszystko
ma swój czas. Jest czas tworzenia szkoły, który
być może niektórzy z nas jeszcze pamiętają.
Jest czas entuzjastycznych początków, czas
sukcesów, zmagania, trudności i porażek. Jest czas
rozpoczynania nauki w pierwszej klasie,
czas pierwszych sprawdzianów, czas matury, czas
lekcji,
przerw
i
zajęć
pozalekcyjnych.
Czas tworzenia, czas zachwytu i rozczarowań.
Czas zawierania znajomości i przyjaźni. Jest
czas uczenia się i nauczania innych. Jest czas
wspomnień (…) Zatrzymujemy się zatem dzisiaj
zadziwieni nad tajemnicą naszego trwania,
zaangażowania i przemijania. Cieszymy się
wzajemnym
spotkaniem,
wspomnieniami
i z nadzieją otwieramy się na to, co jeszcze przed
nami”.
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Z
Kościoła
Mariackiego
uczestnicy
uroczystości,
prowadzeni
przez
poczty
sztandarowe, przeszli do budynku szkoły.
Po poświęceniu tablicy upamiętniającej jubileusz
60 – lecia, w pięknie udekorowanej auli szkolnej,
rozpoczęła się część oficjalna obchodów.
Honory gospodarza uroczystości pełniła
dyrektor szkoły Adriana Salamończyk, która
powitała
uczestników
uroczystości:
przedstawicieli władz samorządowych, wyższych
uczelni i lokalnych organizacji, dyrektorów
zaprzyjaźnionych
szkół,
emerytowanych
dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły,
byłych i obecnych uczniów, przedstawicieli
lokalnych mediów. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością m. in. : Starosta Gryfiński pan
Wojciech
Konarski,
ks.
Prałat
Antoni
Chodakowski, Ks. Kanonik Jan Zalewski,
Burmistrz Gminy Chojna pan Adam Fedorowicz,
Wicestarosta Gryfiński pan Jerzy Miler,
Wiceburmistrz Chojny pan Wojciech Długoborski,
Sekretarz Powiatu Gryfińskiego pani Barbara
Rawecka, wizytator KO w Szczecinie pani Jolanta
Smagalska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Wyższej
Szkoły
Humanistycznej
TWP
w Szczecinie dr Cezary Hendryk, Prof. zw. dr
hab. Krzysztof Ślebzak – Collegium Iuridicum
w Poznaniu, Prodziekan ds. studenckich wydziału
Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki
Wojennej ppłk dr inż. Andrzej Soboń, Starszy
Chorąży Sztabowy Waldemar Chojnacki z 5 Pułku
Inżynieryjnego w Szczecinie, Naczelnik Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Robert
Panna.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili:
Dyrektor szkoły Adriana Salamończyk, Starosta
Gryfiński pan Wojciech Konarski, ks. Kanonik
Jan Zalewski, Wizytator KO w Szczecinie pani
Jolanta Smagalska oraz absolwent szkoły Dziekan
Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły
Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary
Hendryk.
Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień.
Pani dyrektor zabrała obecnych na jubileuszu w
podróż przez 6 dekad Liceum, które żyje w sercu
i pamięci 5444 absolwentów, 232 nauczycieli, 211
pracowników administracji i obsługi. Prezentacja
multimedialna obrazująca 60 lat Liceum
przywołała wydarzenia i fakty z kart historii
szkoły, jej osiągnięcia i sukcesy, ale przede
wszystkim sylwetki pierwszych absolwentów,
dyrektorów szkoły oraz nauczycieli. Oklaskami
i kwiatami witano absolwentów pierwszego
rocznika – Teresą Lizak, Marię Borys, Stanisława
Michalskiego oraz byłych dyrektorów Zbigniewa Srokę, Gerarda Lemke, Cezarego
Salamończyka oraz Danutę Czerniukiewicz.
Szczególne miejsce w podróży po wspomnieniach
zajęli nauczyciele, którzy w chojeńskim liceum
zostawili cząstkę swego życia. Wielu z nich już
nie ma… Dzień wcześniej przedstawiciele SU
odwiedzili chojeńskie cmentarze składając kwiaty
na grobach Zmarłych a uczestnicy uroczystości
minutą ciszy uczcili Ich pamięć.
Kończąc swoje wystąpienie pani dyrektor
przedstawiła szkołę dzisiaj - nowoczesną,
przyjazną, otwartą na nowe wyzwania edukacyjne
placówkę,
co
potwierdzają
intensywnie
i efektywnie realizowane projekty finansowane ze
środków unijnych oraz rządowych, współpraca
w ramach patronatów, nowe kierunki kształcenia,
liczne inwestycje i modernizacje zmieniające jej
wizerunek.
Wspomnieniowej podróży po kartach
historii
Liceum
towarzyszyli
muzycy
z
Grodzkiego
Kwartetu
Smyczkowego
w Szczecinie.
W tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się
z licznymi wyrazami sympatii. Były to gratulacje,
kwiaty, upominki złożone na ręce pani dyrektor
oraz nadesłane życzenia od absolwentów m. in.:
Europosła Mirosława Hoca, rysownika i satyryka
Henryka Sawki, O. prof. dr hab. Andrzeja A.
Napiórkowskiego- paulina, Dziekana Wydziału
Prawa i Administracji US dr. hab. prof. US
Zbigniewa Kuniewicza.

Program artystyczny przygotowany przez
uczniów pod kierunkiem pani Katarzyny
Mickiewicz – Bindas, jak zwykle wywołał
wzruszenie, refleksję nad przemijającym czasem
i niekłamany podziw dla zespołu grupy teatralnej.
Wartym podkreślenia jest udział w nim trójki
absolwentów - obecnych nauczycieli Liceum.
Część oficjalną uroczystości zakończyło
wręczenie jubileuszowych upominków oraz
wspólne pamiątkowe zdjęcie, po którym wszyscy
zebrani mogli zwiedzić szkołę, obejrzeć
przygotowane wystawy i pamiątki w postaci
kronik, dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej
oraz KSIĘGI ŻYCZEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ na
100 lecie niepodległości. Uczestnicy uroczystości
obejrzeli również pokaz musztry paradnej
w wykonaniu kompani reprezentacyjnej klas
mundurowych.
Po
wspomnieniowych
wędrówkach
po znanych korytarzach i klasach zaproszeni
goście, przyjaciele, dobroczyńcy oraz absolwenci
Jubilatki udali się do budynku internatu,
na wspólny poczęstunek przygotowany przez
nauczycieli i uczniów kształcących się w klasach
gastronomicznych, który sprzyjał wspomnieniom
i spotkaniom po latach.
Choć „czasu nie da się zatrzymać, ale warto
wracać do chwil, które pozostaną w pamięci na
zawsze”. Przekonali się o tym wszyscy uczestnicy
obchodów 60 – lecia Liceum im. Bohaterów spod
Siekierek w Chojnie. Obecność tak licznie
przybyłych Absolwentów potwierdziła, jak wiele
Jubilatka znaczyła w ich życiu.

mgr Anna Krzemińska
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Listy od Absolwentów

List od Pana Czesława Hoca, lekarza endokrynologa, posła do PE
Szanowna Pani Dyrektor! Szanowne Grono
Pedagogiczne! Drodzy Absolwenci. Koleżanki
i Koledzy! Przyjaciele! Droga Młodzieży!
Gdy, w 1958 r. w mury liceum
ogólnokształcącego w Chojnie wstępowali pierwsi
uczniowie, miałem wówczas 4 lata! W 12 lat
później, bo w 1970 r. nadano - już Mojej Szkole imię Bohaterów spod Siekierek, wpisującego się
też w mój szkolny artykuł w wygranym konkursie
w kwestii wyboru imienia Szkoły.
3 lata później, tj. w 1973 r. opuszczałem mury
mojej chojeńskiej Alma Mater.
Po kolejnych 6 (sześciu) latach odbierałem
upragniony i wyśniony dyplom lekarza medycyny
w Pomorskiej Akademii Medycznej.
Zatem, od ukończenia LO w Chojnie, minęło
45 lat!
Jakie wspomnienia!? Fantastyczne! Młodość
i marzenia. Ideały. Zamiast telewizora i telefonu
komórkowego - czytelnia i pomoc koleżeńska
w nauce. W miejsce motoru ścigacza
czy wypasionego samochodu - piesze i rowerowe
wycieczki, obozy szkolne, sport amatorski.
Zamiast Internetu, stałe informacje na prywatkach
czy tajemnych spotkaniach szkolnych i poza
szkołą. A na jesień - obowiązkowe „wykopki”
i wręcz nieopisana „atrakcja” jazdy na przyczepie
ciągnionej przez traktor!
Z drugiej strony, gdyby ktoś zapytał, co było
w Szkole, w tych czasach
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najtrudniejsze, to nawiązując do studenckich
anegdot, nieco żartując, odpowiedziałbym „dojazd”!
Albowiem, w moim i u wielu innych
uczniów łacińska sentencja „Per aspera ad
astra” („przez ciernie do gwiazd”) była niejako
rzeczywistością. Codzienne wczesnoporanne
dojazdy z pobliskiej wsi, brak alternatywy
w środkach lokomocji, chroniczny niedostatek
literatury, portfel wprost niewidoczny, nieciekawa
perspektywa, itd. - nie dawały wówczas zbytniej
motywacji i imperatywu nauki.
A pomimo tego, istnieliśmy w życiu szkoły
i poza nią, dojrzewaliśmy i coraz bardziej
ogarnialiśmy wiedzę!

To był niesamowity fenomen! Stworzony przez
konkretnych ludzi: najpierw - genialna kadra
Nauczycieli i Wychowawców, a następnie
Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele.
Nie
sposób
wymienić
wszystkich
wspaniałych Nauczycieli! Ale niektórych, muszę!
To dzięki Pani prof. Marcie Lemke poznałem w
tym czasie imperatyw kategoryczny Immanuela
Kanta „Niebo gwiaździste nade mną i prawo
moralne we mnie...”.! To Pan prof. Zbigniew
Sroka - ze zrozumiałą i ”od serca” matematyką.
Ileż razy jako już student medycyny przyjaźnie
wspominałem ... dwumian Newtona, permutacje,
Silnia z liczby „n”, wariacje z powtórzeniami
i bez, całkowanie i logarytmowanie, czy też
rachunek prawdopodobieństwa. I myliłby się ten,
który stwierdzi, że w medycynie jest
to nieprzydatne!

To wspaniała pani prof. Daniela Martyńska,
choć do dziś mylą się mi sporofity i gametofity
w przemianie pokoleń roślin i glonów, czy też
różnice
pomiędzy
nagonasiennymi
a okrytonasiennymi.
W końcu, moja cudowna Wychowawczyni, Pani
prof. Eugenia Salamończyk, dla uczniów swojej
klasy, na co dzień - matczyne serce, ale gdy
zachodziła taka potrzeba, potrafiła majestatycznie
walczyć jak lwica. Świetna jako Pedagog
i Nauczyciel!
Z kolei, gdy jestem na przedmieściach
Brukseli u stóp Atomium - monumentalnego
modelu cząsteczki żelaza, powiększonego 165
miliardów razy, to konstatuję, że to co było
niewidoczne na lekcjach chemii i fizyki - można
teraz obejrzeć z bliska i dotknąć. Wtedy wracają
wspomnienia wspaniałej Pani prof. Lizak, prof.
Wachowskiego czy też prof. Wideckiego.
O moich serdecznych Koleżankach i Kolegach,
dziś - wielu z nich , mógłbym wspominać bez

końcu. Czas nie pozwala.
Droga Młodzieży. Można uczęszczać
do renomowanych szkół, drogo opłacanych, szkół
wielkich miast, a nawet do szkół za granicą.
I odnosić sukcesy! Ale każdy sukces, to jak
wchodzenie po drabinie - nie wejdziesz, jeśli
będziesz trzymał ręce w kieszeni! Dlatego też,
można osiągać wyżyny sukcesu w Mojej, Naszej chojeńskiej Szkole! Powiem więcej, Moja, Nasza
Szkoła ma dodatkowy, bardzo istotny atut!
Posiada bogatą historię, którą sami piszemy!
Każdy z Was - jest i będzie cząstką tej historii
i tradycji Szkoły. I nie jest ważne, że Szkoła
zmieniała nazwę, zmieniała swój organ
prowadzący, itp. Ważne jest to, że będąc jej
absolwentem możesz zostać zwycięzcą!
Wiele z moich Koleżanek i Kolegów nimi
zostało! Podobnie jak kiedyś, Szkoła nadał
posiada wspaniałą i merytoryczną Dyrekcję,
wyborną kadrę pedagogiczną, przyjaznych
pracowników administracyjnych, modernizowaną
ciągle infrastrukturę budynków, dbałość władz
samorządowych,
a
nawet
rządowych
(wzbogacenie Szkoły o Certyfikat w Pilotażowym
Programie
Pionu
Wojskowych
Klas),
itp.. Wszystko, by uczniowie mogli realizować
swoje marzenia i ideały. To bardzo dobra Szkoła
i warto „pisać jej historię”
Pięknie i serdecznie wszystkich pozdrawiam!

Czesław Hoc, lekarz endokrynolog, poseł do PE.
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List od Pani Elżbiety Białowąs (Artymionek)
Ja uczęszczałam do klasy matematycznofizycznej
w
Liceum
Ogólnokształcącym
w Chojnie w latach 1975-1979. Po zdaniu matury
zdałam śpiewająco egzaminy na politechnikę.
Poziom mojej wiedzy z matematyki i fizyki
zaskoczył profesorów Politechniki Poznańskiej.
Wychowawczynią mojej klasy była pani profesor
Barbara Nowak. Pani profesor Nowak pokazała
nam piękno matematyki opisującej prostotę
natury. Po tych lekcjach można było zrozumieć,
dlaczego za czasów Kopernika zaliczano
matematykę do sztuk pięknych i dlaczego włazy
do studzienek kanalizacyjnych są najczęściej
okrągłe a nie kwadratowe.
Na lekcjach fizyki pana profesora Zbigniewa
Niechciała
poznaliśmy
prawa
fizyki
i zrozumieliśmy, jak prosto funkcjonuje natura.
Zarówno matematyka jak i fizyka są podstawą
mojej wiedzy technicznej, z której korzystam
do dzisiaj codziennie. Technika rozwija się tak
szybko, że muszę ciągle uczyć się czegoś nowego.

Myślę, że moje ogólne i bardzo solidne
wykształcenie ułatwia mi te zmiany zawodowe.
Za czasów kiedy uczyliśmy się języka
angielskiego nie można było tak łatwo
podróżować, jak dzisiaj. Może dlatego nie miałam
takiego zapału do nauki języków. Ale solidność
i bardzo duża tolerancja profesora Łabędzkiego
dały mi dobre podstawy i łatwość mówienia
w tym języku obcym. Dzisiaj pracując
w międzynarodowym koncernie muszę codziennie
mówić po angielsku.
Szkoła, do której uczęszczałam na pewno
była surowa i panowała w niej dyscyplina: tarcze,
kapcie, czy chodzenie w kółko, ale chyba w cale
nie przeszkadzało nam to bawić się dobrze.
Z sentymentem wspominam moje koleżanki
i kolegów, nasze zmagania i wygłupy.

Elżbieta Białowąs (Artymionek)

List od Pana dr hab. Zbigniewa Kuniewicza prof. US
Pragnę pogratulować Pani Dyrektor i całej
szkolnej społeczności pięknego Jubileuszu, który
jest nie tylko powodem do dumy i radości, ale też
pretekstem do refleksji i wspomnień. Nawiązując
do jakże trafnych słów Seneki, o tym, że „uczymy
się nie dla szkoły, lecz dla życia”, jako Dziekan
Wydziału od wielu lat współpracującego
z chojeńskim Liceum i jako Jego wychowanek,
mogę bez wątpliwości stwierdzić, że z Liceum
w Chojnie uczniowie wynoszą nie tylko wiedzę
niezbędną do podejmowania nauki na dalszych
etapach kształcenia, ale przede wszystkim
wspaniałe wartości, kreatywność i pewność siebie
w dążeniu do spełniania swoich planów
i zamierzeń oraz zdolność odnalezienia się
we współczesnym świecie z zachowaniem
szacunku do tradycji, inaczej mówiąc –
umiejętność życia!
Życzę Pani Dyrektor, całemu Gronu
Pedagogicznemu
i
Uczniom
satysfakcji
z budowania kolejnych dziesięcioleci wspaniałej
szkolnej historii, w poszanowaniu prawa,
wzajemnej życzliwości i wspólnym dążeniu
do wyznaczonych celów.
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Z wyrazami szacunku i serdecznymi
pozdrowieniami
dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego

List od Pana Dominika Kaczmara

Świadomie wybrałem liceum w Chojnie
mimo, że szczecińskie licea kusiły ilością
wykreowanych
laureatów
olimpiad
oraz
rzekomym wyższym poziomem nauki. Decyzja
była jak najbardziej słuszna, bo zaowocowała
zdaną matura, a co za tym idzie dostaniem się na
wymarzony kierunek studiów informatycznych do
bardzo dobrej szczecińskiej uczelni, jaką była
Politechnika Szczecińska.
Z czasów liceum Do dziś wspominam Pana
Dyrektora Zbigniewa Niechciała, który swoimi
niebanalnymi cytatami i anegdotami dawał sporo
do myślenia nie tylko o fizyce, Panią Danutę Perz,
która sprawiała że lekcje historii były ciekawe,
Pana Grzegorz Chmurę który, poza tradycyjnymi
zajęciami sportowymi, znajdował zajęcia także dla
leniwych uczniów w postaci prac porządkowych
przy boisku czy też lekcje przysposobienia
obronnego z panem pułkownikiem Januszem
Kowalczykiem. Nie da się także zapomnieć Pani
Adriany Salamończyk, której lekcje matematyki
stawały się dla niektórych zmorą i lekcjami
przetrwania, a każde wolne okienko lekcyjne
zamieniane było na matematykę. Charyzmatyczna
Pani od matematyki wierzyła mocno w nas
i chciała wykrzesać z nas najlepsze cechy
i zaangażowanie i wydaje mi się, że po części to
się udało.
Z czasów licealnych poza zajęciami
lekcyjnymi do dziś wspominam zaszczytny udział
w poczcie sztandarowym naszej szkoły, udział w
tworzeniu gazetki szkolnej pt. „Wióry” czy też
przeróżne uroczystości i wydarzenia, które
organizowaliśmy wspólnie jak choćby Festiwal
Piosenki Angielskiej czy też przećwiczenie
i zatańczenie „Jeziora łabędziego” na naszej
studniówce w białych strojach łabędzi przez
męskie grono.

Czas liceum nauczył mnie paru ważnych zasad
życiowych i wzmocnił kilka cech które do dzisiaj
funkcjonują jak choćby systematyczność, ambicja
w osiąganiu jak najlepszych wyników, dążenie do
celu mimo porażek, uczenie się na własnych
błędach, pomoc innym i umiejętność pytania
innych o pomoc, czy też nieustanna chęć rozwoju.
Wydaje mi się, że to co zostało zapoczątkowane
w liceum rozwinęło się na studiach, a później
w pracy zawodowej.
Z perspektywy czasu wiem, że to tak
właśnie musi być, jeżeli chcemy się czegoś
nauczyć to właśnie ONI - nauczyciele, mentorzy
wpajają nam podstawowe zasady - jak żyć, jak
wierzyć w siebie, nie poddawać się. Przekonali
nas, że warto marzyć i dążyć do realizacji swoich
planów, stawiać sobie ambitne cele i je
realizować. Liceum było dobrze przepracowanym
i interesującym etapem mojej edukacji, który stał
się zarazem przepustką na uczelnie wyższe
i umożliwił dalszą ukierunkowaną przeze mnie
edukację a w konsekwencji zdobycie wymarzonej
pracy.
Dziś po tylu latach chciałbym podziękować
Szanownej Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie za tak
wspaniałą lekcję życia, a z okazji jubileuszu 60lecia
życzę
Dyrekcji,
całemu
Gronu
Pedagogicznemu,
Wszystkim
Pracownikom
kolejnych lat pełnych sukcesów.
Dominik Kaczmar
absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie
(1999/2003)
obecnie Kierownik ds. Badawczo-Rozwojowych w
firmie Nokia we Wrocławiu

List od Pana Henryka Sawki
‘’Moje liceum kończy 60 lat. I tak
się składa, że jak w tym roku też skończyłem 60
lat. Dopiero ta sytuacja uświadomiła mi,
że jesteśmy równolatkami.
Nie mogę być dziś z wami ale mam
nadzieję, że wpiszecie mi do dziennika „nieobecny
usprawiedliwiony” – tym bardziej, że chciałbym
odwiedzić szkołę i spotkać się z Wami jeszcze
w tym roku.
Do zobaczenia – Henryk Sawka, absolwent
rocznik 1966”
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List od O. prof. dr hab. Andrzeja Napiórkowskiego OSPPE

Bardzo
dziękuję
za
zaproszenie
na uroczystości 60. lecia istnienia Liceum
Ogólnokształcącego w Chojnie, którego jestem
absolwentem.
Niestety wcześniej zaciągnięte zobowiązania nie
pozwolą
mi
na
udział
w
programie
w dniu 28 września.
Życzę dalszego pięknego
rozwoju mojej alma mater.
List od Pana Stanisława Michalskiego
Byłem pierwszym rocznikiem Liceum
Ogólnokształcącego, który zdawał maturę w 62
roku. W 1958 byłem w seminarium niższym,
w Gorzowie. Zostało ono zamknięte w wyniku
działań władz oświatowych PRL. Nie chciałem też
kontynuować drogi duchowej. Nie wiedziałem
wtedy, że nauka w seminarium kwalifikowała
mnie jako młodzież nie pewną. Gdyby nie
ówczesny Dyrektor L.O profesor Zbigniew Sroka
i jego odwaga.
- Tak to widzę z perspektywy czasu – nie
osiągnąłbym tego co osiągnąłem w życiu. Jako
seminarzysta zgodnie z przepisami musiałem
rozpoczynać naukę rok niżej. Wbrew temu

przepisowi po egzaminie sprawdzającym z języka
polskiego u profesora Łabęckiego, który później
był moim wychowawcą, przyjęto mnie
do 10 klasy. Pamiętam, że do szkoły często
dojeżdżałem 20 km rowerem.
Jestem wdzięczny P. Dyr. Zbigniewowi
Sroce. Proszę mu podziękować i życzyć zdrowia.

Stanisław Michalski
Emerytowany Kapitan Żeglugi Wielkiej

Wycieczki integracyjne
21 września 2018 roku nasza klasa I ac LO
wraz z wychowawczynią Panią Edytą Krupą –
Nadolny wybrała się na wycieczkę do Szczecina,
której
głównym
celem
była
integracja
i wzmocnienie więzi koleżeńskich.
Już z samego rana zebraliśmy się zwartą
grupą pod szkołą, oczekując na autokar. W tym
dniu pogoda wyjątkowo nam dopisała, przez cały
czas świeciło słońce i mogliśmy się poczuć jak na
wakacjach.
Naszym głównym punktem wycieczki był
film ,,Dywizjon 303. Historia prawdziwa” w kinie
Helios, którego fabuła opowiada o prawdziwej
historii
polskich
lotników,
początkowo
niedocenianych, którzy w końcu stają się legendą
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i w ramach Królewskich Sił Powietrznych
Wielkiej Brytanii tworzą elitarną jednostkę Dywizjon 303, która nie ma sobie równych.
Akcja filmu sprawiła, że byliśmy dumni z naszych
lotników a dźwięki silników samolotowych
sprawiały ciarki na ciele. W filmie przedstawiona
została bitwa powietrzna o Anglię i spory
pomiędzy niemiecką a brytyjską armią.

Nieufność Brytyjczyków musiała ustąpić
wielkiemu szacunkowi jakim Anglicy zaczęli
darzyć polskich pilotów. W filmie jednak nie jest
przedstawiona tylko sama bitwa, lecz pokazane
jest również codzienne życie walczących
bohaterów, którzy mimo ogromnych trudności,
niepokoju oraz ciągłego uczucia serca w gardle,
umieli też się cieszyć chwilą i świętować po
każdym zwycięstwie. A świętowali i bawili się
zawsze kulturalnie, tak po polsku.
I wszystkie dziewczyny chciały tańczyć tylko
z Polakami. Cała produkcja bardzo nam się
spodobała, była bardzo poruszająca i po wyjściu
z sali skłoniła nas do refleksji nad losami naszych
bohaterów. Nie była to dla nas tylko lekcja
historii, ale przede wszystkim lekcja patriotyzmu.

Po zakończeniu projekcji, zgodnie z planem
do wykorzystania przysługiwał nam czas wolny,
podczas którego mieliśmy okazję wspólnie
spędzić czas, zjeść i porozmawiać. Wyposażeni
w dobre nastroje i wrażenia po obejrzanym filmie,
udaliśmy się w drogę powrotną do Chojny.
Podsumowując wyjazd sprawił, że nasza klasa
zintegrowała się ze sobą, nawiązane zostały nowe
znajomości, więzi oraz pozytywne relacje i co
oczywiste – poszerzona została nasza wiedza
z zakresu historii.

Jakub Kudłak

Wycieczka integracyjna do Międzyzdrojów
21 września 2018 r. uczniowie klasy I bd
Liceum Ogólnokształcącego po raz pierwszy
uczestniczyli we wspólnej wycieczce klasowej,
która miała zintegrować nową grupę uczniów.
Celem wycieczki było miasto położone na wyspie
Wolin – Międzyzdroje, nadmorski
ośrodek
wypoczynkowo - turystyczny.
Pierwszym punktem programu wycieczki był
spacer po molo - pomoście o długości
395 m wychodzącym w głąb Morza Bałtyckiego.
Dzięki słonecznej pogodzie i delikatnej bryzie
spacer był prawdziwą przyjemnością i u części
uczestników powróciły wspomnienia po niedawno
zakończonych wakacjach.

naturalnej
wielkości
figur
woskowych
przedstawiających znane osobistości, np. aktorów,
polityków, sportowców, muzyków, a także
postacie z bajek.
Na koniec „błądziliśmy” w labiryncie luster
z przerażeniem szukając wyjścia na zewnątrz,
a korzystając z ostatnich ciepłych dni tego lata
udaliśmy się jeszcze na spacer po plaży.
W dobrych humorach, podśpiewując
w autokarze znane przeboje Sławomira czy Zenka
Martyniuka późnym popołudniem wróciliśmy
do domów.

Kolejnym miejscem, do którego się
udaliśmy
było
najpopularniejsza
aleja
w Międzyzdrojach – Promenada Gwiazd.
Niektórzy porównywali swoją dłoń, z dłońmi ludzi
estrady - aktorów, czy piosenkarzy.

Jednym z bardziej interesujących punktów
wycieczki była podróż przez niewyobrażalne
przestrzenie w poszukiwaniu granic galaktyki,
podróż odkrywająca tajemnice największych
fenomenów
przyrody
aż
po
narodziny
wszechświata, w którą przeniósł nas seans
w miejscowym Planetarium. Po przerwie na
posiłek udaliśmy się do Gabinetu Figur
Woskowych gdzie mogliśmy zobaczyć ok. 100

Uczniowie klasy I bd LO
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W Szczecińskim Salonie Maturzystów 2018
19 września 2018 roku uczniowie klasy IV
HŻ oraz IV BI wraz z wychowawcami
uczestniczyli w XII edycji Szczecińskiego Salonu
Maturzystów Perspektywy. Impreza przygotowana
została przez Fundację Edukacyjną Perspektywy
i odbywała się na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Szczecińskiego.
Przyszli maturzyści mogli zapoznać się
z ofertą edukacyjną wielu uczelni wyższych
w Szczecinie, a także Poznaniu, Wrocławiu,
Koszalinie i Warszawie. Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Poznaniu przygotowała dla
odwiedzających Salon prezentacje na temat
egzaminu
maturalnego
w
2019
roku
z przedmiotów obowiązkowych i najczęściej
wybieranych przedmiotów dodatkowych: biologii,
historii, geografii czy wiedzy o społeczeństwie.
Dzięki temu młodzież uzyskała odpowiedzi
na pytania, jak wygląda struktura tych egzaminów,
jakie kryteria oceniania brane są pod uwagę i jak
przygotować się do matury.
Szczeciński
Salon
jest
częścią
ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Salon
Maturzystów Perspektywy 2018, w ramach której

od 6 do 27 września odbędzie się 16 imprez
w największych ośrodkach akademickich naszego
kraju. Wstęp na Salon był wolny, a każdy
z uczniów, który wypełnił Ankietę Maturzysty
mógł odebrać bezpłatny egzemplarz „Informatora
dla Maturzystów 2019”.

mgr inż. Justyna Sumara
mgr Anna Jabłońska-Wróbel

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji US
9 października 2018 roku wzięliśmy udział
w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wykłady prowadziła Prodziekan ds. Studenckich
dr Beata Kanarek , w ramach realizacji podstawy
programowej z podstaw prawa. Spotkanie było
pierwszym z cyklu siedmiu zaplanowanych dla
nas spotkań w tym roku szkolnym. Pani
prodziekan traktowała nas jak swoich studentów.
Poznaliśmy
zagadnienia
teoretyczne
dotyczące aktów prawnych, źródeł
prawa
i strukturę normy prawnej. Braliśmy udział
w dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień.
Poznawaliśmy rodzaje aktów normatywnych
obowiązujących w Polsce. Dowiedzieliśmy się
o szczególnej roli Konstytucji. Poruszone zostały
też zagadnienia dotyczące praw człowieka
i obywatela. Wykład był prowadzony w sposób
bardzo przystępny dla nas młodych humanistów
z ciekawym nawiązaniem do czasów, w których
żyjemy.
Przypomnieliśmy
sobie
ważne
wydarzenia z historii Polski i świata.
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Podczas przerw
zwiedziliśmy budynek
wydziału. W salonie dyskusyjnym można było
odpocząć i skorzystać ze zgromadzonej tam
literatury podręcznej i czasopism.
Była też okazja do zwiedzenia biblioteki,
która pełni rolę centrum informacyjnego. Klasa
Ia LO spędziła czas na Wydziale Prawa
i Administracji bardzo efektywnie i miło,
poczuliśmy się jak studenci i kto wie może kiedyś
nimi zostaniemy.

Zuzia Lorenc

Otrzęsiny klasy I ac
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.
A.

Einstein

19 października
odbyły się otrzęsiny
pierwszaków z
klasy I ac, które zostały
przygotowane przez starszych kolegów z klasy
społeczno - wojskowej III c. Wydarzenie miało
miejsce w salonie maturzystów, gdzie zwołano
naszych szanownych pierwszaków w celu

pamięci na długo i są miłym przeżyciem. Nie
zrozumie ten, kto tego nie doświadczył. Jako
starsi, doświadczeni koledzy, wymyśliliśmy dla
pierwszaków kilka zadań i prób, które musieli
przejść. Czekały na nich konkurencje takie jak:
picie mleka z pieprzem, jedzenie cytryny
i malowanie twarzy. Wszyscy byli zadowoleni
i miło spędzili czas na zabawie w przyjaznej
atmosferze. Starsi koledzy śpiewali pierwszakom
szkolne wesołe piosenki, a koleżanki malowały im
kocie wąsy i noski na twarzach. Przez resztę dnia
niektórzy uczniowie z pomalowanymi twarzami
chodzili po szkole dla śmiechu i zabawy. Takie
chwile na długo pozostaną w pamięci, bo szkoła to
najciekawszy etap w życiu człowieka, a zabawa
i rozrywka doskonale integruje i rozwija.

Szymon Morawski
przyjęcia ich do grona społeczności szkolnej.
Ceremoniał otrzęsin, potocznie biorąc kocenie jest wydarzeniem, którego w życiu żadnego ucznia
nie może zabraknąć. Takie chwile zostają w

Otrzęsiny w internacie
9 października odbyło się przyjęcie nowych
członków do grona społeczności internatu czyli
otrzęsiny naszych „kotków”. Aby zaliczyć szereg
prób, wychowankowie musieli wykazać się
zręcznością, muzykalnością oraz wiedzą na temat
szkoły i internatu.
Rywalizacja odbywała się drużynowo.
Pierwszą konkurencją było napisanie za pomocą
długopisu w ustach imienia wychowawcy
internatu. Należało zrobić to jak najszybciej jak
również czytelnie. Kolejne zadanie wymagało nie
lada zręczności – trzeba było wyłowić bez użycia
rąk jabłko z naczynia wypełnionego wodą.
Niektórym osobom udało się to zrobić
błyskawicznie.
Następnie sprawdziliśmy muzykalność
naszych „kotów” – należało drużynowo zaśpiewać
tekst wycięty z gazety. Okazało się, że
powiedzenie „kocia muzyka” nie ma odniesienia
do uczestników zabawy – w większości bardzo
dobrze sobie poradzili. Zdobycie kolejnych
punktów wymagało odpowiedzi na krótki quiz
dotyczący
nauczycieli,
wychowawców

i pracowników internatu. Ostatnią konkurencją
było rozwiązanie zagadki logicznej, w co po
jakimś czasie włączyli się wszyscy obecni.
Na koniec „kociaki” wypiły przygotowane
aromatyczne mleko i złożyły przysięgę przed

panią kierownik. Nowo wybrany samorząd
internatu rozdał pamiątkowe dyplomy. Po trudach
zabawy można było sięgnąć po słodki
poczęstunek.
wychowawcy: mgr Dorota Szwiec
mgr Barbara Zubala
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Starych fotografii czar.
Rozpoznaj swoich nauczycieli:
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Na załączonych fitografiach znajdują się: mgr Marek
Łągiewczyk, mgr Edyta Krupa—Nadolny, mgr Leszek
Lejman, mgr Hanna Leszczyńska, mgr Barbara Zubala, mgr
Edyta Daszkiewicz, mgr Joanna Gorska – Hamkało, mgr
Agnieszka Pawlaczyk, mgr inż. Andżelika Szkuciak, mgr
Ktarzyna Mickiewicz – Bindas, mgr inż. Izabela Barylska,
mgr Emilia Skrzypa, mgr Lilla Kość, mgr Barbara Oleksy,
mgr Gabriela Lasowska, mgr Kamila Góra, mgr Adriana
Salamończyk, mgr Grzegorz Michasiuk
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Uczniowie klasy IIIc na obozie szkoleniowym
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Chojnie jest jedną z kilku szkół województwa
zachodniopomorskiego,
która
uczestniczy
w prowadzonym przez Ministerstwo Obrony
Narodowej, Pilotażowym programie wspierania
szkół
ponadgimnazjalnych
prowadzących
certyfikowane
piony
wojskowych
klas
mundurowych.

wykorzystywano także urządzenia treningowe
do nauki celowania w różnych postawach
strzeleckich. Szkolenie inżynieryjno-saperskie
polegało m.in. na ćwiczeniu umiejętności wyboru
właściwego miejsca i wykonania stanowiska
ogniowego do postawy leżąc oraz jego
odpowiedniego maskowania.
Kadeci szkolili się także z zasad
obowiązujących
podczas
układania
miny
przeciwpancernej, jej uzbrajania, rozbrajania oraz
maskowania. Wykonywali także maskowanie
sprzętu wojskowego jak również poznawali tajniki
maskowania żołnierskiego. W bloku zajęć
poświęconych
taktyce
realizowali
zajęcia
poświęcone działaniu pojedynczego żołnierza oraz

Dzięki temu uczniowie szkoły uczestniczą
w zajęciach z przedmiotu Edukacja wojskowa
realizowanych zarówno w formie teoretycznej jak
i praktycznej a ponadto dzięki wsparciu
finansowemu udzielonemu przez MON korzystają
z wyposażenia i umundurowania niezbędnego
do właściwego przebiegu procesu szkolenia.
Zajęcia teoretyczne realizowane są w szkole,
natomiast
wojskowy
dzień
szkoleniowy
realizowany raz w miesiącu w oparciu o bazę
i instruktorów 5 Pułku Inżynieryjnego
w Szczecinie-Podjuchach. Warto nadmienić,
iż ZSP w Chojnie współpracuje z jednostką już 10
lat.
Jednym z warunków realizacji przedmiotu
Edukacja wojskowa jest przeprowadzenie 5dniowego
obozu
szkoleniowego.
Obóz
szkoleniowy
dla
uczniów
klasy
III c przeprowadzony został w dniach 10-14
września na bazie i w oparciu o kadrę 5 Pułku
Inżynieryjnego, a uczestniczyło w nim
17 kadetów.
W
jego trakcie uczniowie realizowali
w praktyce zagadnienia dotyczące: szkolenia
strzeleckiego takie jak czynności przygotowawcze
do strzelania, gdzie doskonalili umiejętności
ładowania magazynków, składania i rozkładania
broni czy przygotowanie jej do strzelania. Ponadto
ćwiczyli przyjmowanie postaw strzeleckich oraz
łącznych czynności niezbędnych do strzelania.
W realizacji tego bloku szkoleniowego
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sekcji oraz działania w rejonie ześrodkowania.
W czasie realizacji zajęć terenoznawstwa
doskonalili umiejętność posługiwania się busolą
oraz wyznaczania za jej pomocą kierunków a
także wyznaczaniem kierunku na azymut.
Następnie
przeprowadzony
został
kilkukilometrowy marsz, podczas którego przy
pomocy busoli oraz mapy należało udać się
w określone miejsce.

W szkoleniu medycznym uczniowie
zapoznawali się z wyposażeniem medycznym
indywidualnego żołnierza a także ćwiczyli
praktycznie umiejętności niesienia pomocy
poszkodowanym
nieprzytomnym
oraz
nieoddychającym.
Pod
okiem
ratownika
medycznego ćwiczyli także w praktyce
umiejętność tamowania krwawienia w zależności
od jego lokalizacji. Realizując przedsięwzięcia
powszechnej obrony przeciwlotniczej oraz obrony
przed bronią masowego rażenia zapoznawali się
z sygnałami alarmowymi oraz zasadami
postępowania po ich ogłoszeniu a także obronę
przed środkami napadu powietrznego, w tym
stawianie zasłony przeciwlotniczej. Zapoznawali
się także z wyposażeniem indywidualnym
żołnierza w przypadku ataku gazowego. Blok
tematyczny dotyczący rozpoznania wojskowego
realizowany był m.in. poprzez praktyczne
rozpoznanie
drogi
podczas
marszu
ubezpieczonego, w trakcie którego kadeci
wyszukiwali podejrzane przedmioty mogące

stanowić
niebezpieczeństwo
podczas
przemieszczania się. Dowiadywali się także
o zasadach i tajnikach rozpoznania od
instruktorów będących prawdziwymi fachowcami
w swojej dziedzinie.
Przy realizacji zajęć dotyczących ochrony
i obrony obiektów przygotowywali i ćwiczyli
działanie punktu kontrolno-ochronnego łącznie
z zasadami przeszukiwania osób podejrzanych.
W bloku tematycznym poświęconym łączności
doskonalili umiejętność nawiązywania łączności
i prowadzenia korespondencji wojskowej zarówno
na radiostacjach przenośnych małej mocy jak
i na przewodowych środkach łączności. Kadeci
szkoły wzięli także udział w uroczystym apelu
poświęconych
obchodom
Święta
Wojsk
Lądowych, które odbyły się w 5 Pułku
Inżynieryjnym 12 września na pamiątkę wiktorii
wiedeńskiej. W trakcie ceremonii dowódca
jednostki przedstawił krótki rys historyczny oraz
odbyła się defilada pododdziałów, w której
uczestniczyli uczniowie ZSP w Chojnie.
Na zakończenia najlepsi uczniowie zostali
uhonorowani przez dowódcę 5 Pułku Pana płk.
Piotra Bednarczyka pamiątkowymi gadżetami
z logo jednostki. Cały 5-dniowy obóz odbył się
bez żadnych zakłóceń a także kontuzji, dzięki
czemu wszyscy uczniowie zdrowi wrócili do
domu, pełni wrażeń a także przede wszystkim
nowych umiejętności. Warto podkreślić duże
zaangażowanie w czasie obozu zarówno kadry
jednostki oraz samych kadetów.
mgr Marek Bednarz

Ukryte talenty
W naszej szkole jest wielu utalentowanych
uczniów, którzy osiągają sukcesy, realizują swoje
pasje i marzenia. Do takich właśnie należą dwie
nasze koleżanki: Kamila Pisanko z klasy II b
i Sara Kierul z I b LO. Jedna zdobyła wyróżnienia
w Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim
„Herbertiada” w Kołobrzegu, który odbył się
21 września, a druga wróciła niedawno
z Malborka, gdzie trwało zgrupowanie
Reprezentacji Polski kobiet U17.
Obie udzieliły nam wywiadu, gdzie
opowiedziały o sobie,
swoich
pasjach
i zainteresowaniach.

K: Sara, twoją pasją jest piłka nożna, opowiedz
jak to się zaczęło?
S: Moje pierwsze piłkarskie kroki, stawiałam na
Orliku u Pana Grześka Michasiuka. Był to zespół
grający w barwach Odry Chojna. Po pewnym
czasie, trener Michasiuk
skontaktował mnie
ze swoim znajomym trenerem z
Gorzowa
Wielkopolskiego, polecił mnie do tamtejszej
kobiecej, może bardziej dziewczęcej drużyny.
Tam szybko wtopiłam się w ten cały kobiecy
piłkarski klimat i po chyba roku zdobyłam
pierwsze mistrzostwo Polski w kategorii U10.
Takie były początki.
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Później to już kadry wojewódzkie no i pierwsza
kadra Polski w jakiej zagrałam, czyli U15.
K: Poświęcasz pewnie dużo czasu na treningi,
wyjazdy, mecze. Jak godzisz wszystkie
obowiązki?
S: Żeby grać na poziomie reprezentacji Polski,
potrzeba sporo pracy i zaangażowania.
Miałam w życiu kilku już trenerów i każdy mnie
czegoś nauczył. To, że się jest, gdzie jest ,
nie bierze się z nikąd. Na to trzeba solidnie
zapracować.
Będąc we Wrocławiu w gimnazjum sportowym,
bywało tak, że na treningi i do szkoły
wychodziłam z bursy kilka minut po 6 rano
a wracałam ok 22 wieczorem. Śniadanie
w tramwaju , obiad na wynos. Dzień w dzień tak
samo. Trzy treningi dziennie, plus szkoła. Bywało
ciężko ale było warto. Teraz to wiem i czuję.
Obecnie trenuję i gram w Berlinie i tam trzeba też
dojechać. Zaraz po szkole, pakuję się w auto
i jadę. Wracam około 23 wieczorem. Uważam,
że to trzeba kochać aby wytrzymać i dać radę.
Do tego dochodzą mecze, na które jadę w sobotę
i nocuję wtedy w Berlinie.
Jest i kadra narodowa U17. Ostatnie zgrupowanie
trwało ponad dwa tygodnie, bo grałyśmy
eliminacje Mistrzostw Europy. Sporo tego ale
jakoś daję radę.
K: Powiedz jakie cechy twojego charakteru,
osobowości najbardziej pomagają Ci w tym
co robisz?
S: Myślę , że to że jestem strasznie uparta. Tak,
to daje mi najwięcej. Zakładam cel i dążę do jego
realizacji, nic mnie Ne powstrzyma, bo wiem,
że muszę i chcę.
K: Podziel się swoimi sukcesami, które uważasz
za najważniejsze?
S: Za najważniejszy uważam
awans
na Mistrzostwa Europy z Reprezentacją U17,
które w maju tego roku grałyśmy na Litwie. To
do tej pory największy sukces. Kolejne zapewne
za jakiś czas. Jestem niepoprawną optymistką ale
też wiem, że to możliwe.
K: I tego włośnie Ci życzymy.
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Z: Kamilo, wiemy, że poezja Zbigniewa Herberta
jest poezją raczej trudną i może sprawiać wiele
trudności w interpretacji. Jak ty sobie z tym
radzisz i za co cenisz poezję Zbigniewa Herberta?
K: Zgadzam się, że Herbert to bardzo złożony
artysta,
a
jego
wiersze
nie
należą
do najłatwiejszych. Chciałabym jednak, aby to nie
było pierwsze skojarzenie, kiedy słyszymy jego
nazwisko. W moim przypadku tym pierwszym
słowem jest zgodność. Szerzej mam na myśli tutaj
zgodność osobowości z treścią i przekazywaną
wartością. Napisał on naprawdę wiele wierszy.
Po przeczytaniu ich dużej ilości, uderzyła mnie
jednak jedna ważna rzecz. Różną tematykę
problemową tych poszczególnych utworów, łączy
dziwnie piękna spójność całości ogółu. I chociaż
nie byłabym w stanie zamknąć tej spójności pod
jednym tytułem, to właśnie ta cecha urzekła mnie

najbardziej. Pamiętam moje przygotowania
do konkursu. Wyglądały one w początkowej fazie
dosyć
oczywiście.
Wypożyczyłam
tomik
z biblioteki i udałam się z nim do domu. Minął
miesiąc zanim stwierdziłam, że nadszedł czas na
jego przeczytanie. Powodów było wiele.
Pamiętam, że zachwyciły mnie wszystkie wiersze
z tego tomiku. Po kolei czytając te arcydzieła,
dostosowywałam przemiennie wszystkie możliwe
uczucia do treści danego wiersza. Jeden był jednak
wyjątkowy. To była właśnie ta zgodność, o której
wspomniałam na początku. Analizowałam
go nieustannie na nowo, zastanawiając się czym
tak bardzo wyróżnia się on w mojej opinii. Teraz
rozumiem, że smutek, towarzyszący mi przy tym
wierszu nie był zwykłym smutkiem. Był smutkiem
niezwykle wymownym w całej swojej prostocie.
A do tego wszystkiego, był smutkiem, którym
naprawdę po raz pierwszy ponad wszystko
chciałam podzielić się z innymi. Wiedziałam już,
że to ten właściwy wybór i rozpoczął się etap
jeszcze trudniejszy, a mianowicie praca nad
dobrym przekazaniem tego uczucia innym.

Podejrzewam, że musiało mi się to mimo
wszystko w jakimś stopniu udać, biorąc
pod uwagę wyróżnienie, które otrzymałam. Mam
nadzieję, że wszyscy będziecie mieli okazję
doświadczenia zgodności duszy z treścią
jakiegokolwiek utworu, nie tylko Herberta. Jest to
niezapomniane przeżycie, które na zawsze
pozostaje z człowiekiem.
Z: Czy możesz opowiedzieć o swoich wrażeniach
i doświadczeniach związanych z Ogólnopolskim
Konkursie
recytatorskim
„Herbertiada”
w Kołobrzegu, w którym to zdobyłaś
wyróżnienie?
K: Bardzo dobrze wspominam te dwa dni
spędzone w Kołobrzegu. Pierwszego dnia
nawiązanie twórczego kontaktu z resztą

uczestników na warsztatach recytatorskich,
a drugiego właściwy już konkurs, na którym
mogłam podziwiać zrozumienie tekstu i jego
interpretację innych osób, mających inne
od mojego spojrzenie na świat. Było to świetne
doświadczenie, które umocniło mnie i zapisało się
w mojej świadomości, pomimo ogromnego stresu,
jaki towarzyszył mi nieustannie, włącznie
z minutami spędzonymi na scenie. Powiedziałam
sobie wówczas przed wyjściem, że nigdy więcej
nie chcę odczuwać tego stresu. Myliłam się,
a teraz mam nadzieje, że będzie mi dane ponowne
uczestnictwo za rok i ponowne udane odnalezienie
zgodności z treścią kolejnego wiersza Zbigniewa
Herberta.
Z: Dziękujemy i życzymy Ci dalszych sukcesów.

Kącik kulinarny– pyszna domowa tortilla na jesienne
wieczory
Składniki:
ciasto na placki:
•
•
•
•

mąka pszenna 300 g,
woda 150 mln,
łyżeczka soli,
łyżka oleju

farsz:
•
0,5 kg piersi z kurczaka, sałata,
•
pomidor, ogórek, cebula, papryka,
•
przyprawa do kurczaka,
•
przyprawa do kebaba,
sos czosnkowy:
•
duży jogurt grecki,
•
kilka łyżek śmietany lub majonezu,
•
4-5 ząbków czosnku, łyżeczka musztardy,
sól, pieprz

Przygotowanie:
1. Do jogurtu dodajemy przeciśnięty przez praskę
czosnek, dodajemy także majonez i przyprawiamy
solą i pieprzem. Sos odstawić aby się "przegryzł".
2. Pomidora i ogórka pokroić na plasterki, cebulę
w pióra a paprykę w paski.
3. Na rozgrzaną patelnię wlewamy 2 łyżki oleju
i podsmażamy przyprawioną pierś z kurczaka.
4. W misce przygotowujemy ciasto na placki. Do
mąki z solą dodajemy wodę oraz olej, następnie
zagniatamy
aż
do
uzyskania
jednolitej
konsystencji. Dzielimy ciasto na cztery równe
części, wałkujemy je na okrągłe placki o średnicy
dna patelni. Placki nie powinny wyjść za grube
(około 2 mm).
5. Układamy placki na rozgrzanej wcześniej
patelni (ważne jest to aby nie natłuszczać jej
powierzchni) i smażymy z dwóch stron aż do
momentu powstania delikatnie zarumienionych
plamek.
6. Usmażony placek smarujemy sosem
czosnkowym. Następnie układamy dowolną
kombinację warzyw i kurczaka. Całość ponownie
polewamy sosem oraz zawijamy w rulon.
Smacznego!
Emilia Czeda, Wiktoria Kamień
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Poezja - sposób na jesienną chandrę...
Widzę ciemność
Chodź jest dzień

Pieśń do Mokoszy
Oh, Mokoszy Ziemi Dziecie,
swoją mocą grunt ów rozstąp.
Któraś warkocz złoty plecie,
bosą stopą ziemi postąp.
Miej w opiece wszystkie płody,
wszystkie dzieci, ludy swoje.
Dziewcze, starzec, pętak młody,
Miej w opiece serce moje ~`
K.

Oczy mam otwarte
Lecz serce zamknięte
Dusza podpowiada:
Co było minęło
Ja chcę w to wierzyć
Pragnę być otwarta
Ale nie mogę
I cierpię w świadomości
Sen zbliża sie powoli
A ja go pochłaniam
Jak otchłań..
Moje czarne myśli
Czegoś mi brakuje
Cos zostało mi odebrane
I tak nie będę tego mieć
Mimo jak bardzo pragnę
Xadrastea

Spotkanie pokoleń
5 października 2018 r. członkowie
Szkolnego Klubu Wolontariusza pod opieką pani
Katarzyny Mickiewicz- Bindas, odwiedzili
mieszkańców
Domu
Pomocy
Społecznej
w Trzcińsku- Zdroju.
Spotkanie miało na celu umilenie czasu osobom
starszym, wniesienie ciepła i odrobiny radości.
Dla nas, uczniów klas pierwszych spotkanie było
bardzo wzruszające - byliśmy tam po raz
pierwszy. Starsze Panie i Panowie okazali się
niesamowicie otwarci, mili i serdeczni. Szczerze
ucieszyli się z naszego przyjścia, co można było
wyczytać z ich twarzy. Ich życiowe historie
dostarczyły nam wielu wzruszeń. Spędziliśmy tam
również dużo radosnych chwil, śmiejąc się
i żartując.
Wspólne przebywanie i rozmowy z tymi
starszymi
osobami
były
ciekawym

str. 18

doświadczeniem i na pewno jeszcze nie raz
wrócimy tam z wizytą.

Julia Konsik, Julia Noskowiak, Oliwia Sugier

To warto obejrzeć
„Recenzja
filmu
dramatu/kryminału
przedstawiającego lata okupacji gangsterskiej
Londynu, mówiącego o honorze, braterstwie
krwi, miłości do rodziny i odwadze”. The legend
Podzielę się z Wami moimi wrażeniami
po obejrzeniu filmu The Legend. Jest to zarazem
dramat i kryminał w reżyserii Briana Helgelanda.
Fabułę tworzy historia dwóch braci żyjących
w latach 50 i 60. Londyńscy gangsterzy, Ronald
oraz Reginald Krey, terroryzują całe miasto. Jak
wiemy, kierowanie grupą mafijną nie jest dość
prostym zadaniem, jest też pewnym zagrożeniem
życia swojego jak i bliskich. W przypadku braci
Krey przez pierwsze lata ich panowania wydawało
się to być dość łatwym przedsięwzięciem.
Dochodzenia, męczące przesłuchania, najazdy
policji czy przedstawicieli innych rodzin nie
stanowiło dla nich przeszkody by robić swoje.
W walce o miejsce na szczycie byli bezlitośni,
nierozłączni, a brutalność ich czynów przeszła
do legendy.

Kiedy przychodzą duże pieniądze, władza
i obfitość dobrobytu, pojawiają się u nich
odmienne pomysły robienia biznesu i prowadzenia
działalności przestępczej. Dalej władza, pieniądze
i kobiety. Prowadzenie różniących się od siebie
interesów przyniosło skutki uboczne takie jak
kłótnie, spory i podział mafijnego imperium, na
już które czekali wrogowie. Co ich uratowało? Ich
więź braterska była niczym stal, twarda
i wytrzymała. Film pokazuje jak ważne jest
oddanie dla rodziny i bliskich. Według mnie film
przedstawia rzeczywistą i ciekawą historię
tamtych czasów, nauczył mnie opanowania,
skupienia i pokonywania stresu w trudnych
sytuacjach jak i oddania dla własnych bliskich,
dla wspólnego dobra. Namawiam do obejrzenia
podczas długich jesiennych wieczorów zwłaszcza
Tych z Was o mocnych nerwach lubiących mocne
kino.
Szymon Morawski

Film kryminalny Caleba Carra
Co byś zrobił gdybyś został wyalienowany
przez społeczeństwo?
Może lepiej zacząć od tego co znaczy być
wyalienowany. Te pojęcie oznacza, że zostaje
się wyłączanym z otoczenia i środowiska.
Idealnie taką sytuację przedstawia serial na
podstawie książki kryminalnej Caleba Carra, która
nosi ten sam tytuł. Akcja rozgrywa się w New
Yorku na przełomie XIX i XX wieku. Jednym
z głównych bohaterów jest niemiecki doktor
Laszlo Kreizler, który prowadzi też ośrodek dla
dzieci uważanych za chore psychicznie. Intryguje
go morderstwo chłopca, który przebierał się za
dziewczynę w celu uprawiania prostytucji. Lekarz
wysyła na miejsce zbrodni swojego dobrego
przyjaciela Johna Mooren, który jest ilustratorem.
Gdy z czasem sprawa staje się coraz poważniejsza
a morderstwa nasilają się, doktor postanawia
szukać sprawcy i właśnie w tym momencie
wkraczamy w świat skorumpowanej policji,
z którą próbuje walczyć komisarz Theodore
Roosevelt. Poznajemy też czwartą ważną postać
dla tej opowieści, Sarę Howard, która jest
pierwszą kobietą pracującą w policji jako
sekretarka komisarza. Zostaje stworzona specjalna
grupa, która zaczyna szukać zabójcy i zakończyć

rzeź chłopców. Sytuacja po pewnym czasie staje
się niebezpieczna.
Kim jest zabójca i dlaczego wybiera małych
chłopców na swe ofiary? Ten serial jest pełen
pytań, po odnalezieniu odpowiedzi na jedno
pytanie, rodzi się następne. Zachęcam was
do obejrzenia serialu, który wpłynie pewnie
na wasz poziom adrenaliny.

Kamila Błoch
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Sport
W czasie, gdy Polska emocjonowała się
świetnymi występami siatkarzy we Włoszech
i Bułgarii oraz załamywała się tragiczną formą
polskich piłkarzy, uczniowie naszej szkoły
prowadzili zmagania w lekkoatletyce. Dodatkowo
odbyły się niedawno także zawody w tenisie
stołowym. Jednak po kolei.
26 września (środa) w Gryfinie odbyły się
zawody lekkoatletyczne. Klasycznie w tym
samym czasie rywalizowały gimnazja oraz szkoły
ponadgimnazjalne. Nasza szkoła za rywali miała
1 LO w Gryfinie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie.
Rozegrano następujące konkurencje:
-bieg na 100 metrów,
-bieg na 200 metrów,
-bieg na 400 metrów,
-bieg na 800 metrów,
-bieg na 1500 metrów,
-skok w dal,
-pchnięcie kulą.

Reprezentanci naszej szkoły nie byli
faworytami, głównie stawiano na wychowanków
dobrze znanego w okolicy ,,Hermesa". Mimo to
nasi koledzy i koleżanki wykazali się wolą walki
i zawziętością, co zaowocowało paroma dobrymi
występami. Na szczególną uwagę zasługują 2.
miejsce Tomasza Szkolnickiego w biegu na 100
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metrów, a także genialny bieg na taką samą
odległość Katarzyny Kuziemkowskiej. Jej udało
się wygrać swój bieg.
W ostatecznym rozrachunku niestety nasze
obydwie reprezentacje zajęły 3. miejsca.
Okazji do odkucia się nasza szkoła szukała
już 16 października (wtorek) ponownie
w Gryfinie. Tym razem młodzi zawodnicy
i
zawodniczki
konkurowali
w
biegach
przełajowych. Tu niestety jednak mieliśmy
powtórkę z rozrywki. Występ naszych kolegów
i koleżanek z pewnością nie będzie przez nich
mile wspominany, gdyż ponownie zajęliśmy
3 miejsce.
Dwa dni później, bo 18 października
w czwartek odbyły się zawody w tenisie
stołowym. Miały one miejsce w naszej szkole.
Wśród chłopców udział wzięły nasza szkoła oraz
ZSP Gryfino, zaś jeśli chodzi o dziewczęta to
oprócz wspomnianych szkół wzięło udział także
I LO w Gryfinie. W związku z sukcesami z lat
poprzednich wiązaliśmy spore nadzieje
z tymi zawodami. I słusznie. Wprawdzie nasi
koledzy (w składzie: Hubert Wojtczak, Kacper
Nowicki oraz Kacper Biczyński) musieli po walce
uznać wyższość Gryfinian, nasze koleżanki
(w składzie: Emilia Szpilska, Monika Ceglarek
i Nikola Grodecka) w świetnym stylu pokonały
swoje rywalki i zapewniły sobie tym samym
udział w następnym etapie.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne
zmagania naszych uczniów oraz na kolejne,
napawające dumą oraz optymizmem sukcesy.

Patryk Matejko

Błękitny Patrol w ZSP w Chojnie
11 września 2018r w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych uczniowie klas pierwszych
technikum i liceum zostali przeszkoleni, z zakresu
pierwszej pomocy przez grupę ratowników WOPR
ze Szczecina w ramach akcji „Zielona Energia”,
której pomagała Szkolna Grupa WOPR.

Uczniowie po udzieleniu odpowiedzi
na podstawowe pytania z pierwszej pomocy,
ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową
na elektronicznych fantomach, na których
dokładnie było można odczytać skuteczność
przeprowadzanej przez nich resuscytacji.
Dodatkowo
uczniowie
mieli
okazję
podszkolić się z zakresu ochrony środowiska
i recyklingu oraz zdrowej diety. Na tych stacjach
uczniowie
musieli
posegregować
śmieci,
przyporządkować długość rozpadu do śmieci,
prawidłowo
ułożyć
piramidę
żywieniową
oraz brali udział w turnieju „Familiada”,
na którym z poznanych wcześniej zagadnień
zostali przepytani.

Zwycięski zespół Dybizbański Kacper, Konsik
Julia, Witkiewicz Nikola, Bała Bartosz, Biel
Łukasz
Podsumowanie szkołenia z instruktorami WOPR
Szkolna grupa WOPR z nowymi uczniami
1.
Julia Sawicka
2.
Ada Kaniewska
3.
Adrian Działkowski
4.
Amelia Kasperek
5.
Bartłomiej Tokarski
6.
Jakub Lorenc
7.
Jakub Woźniak
8.
Justyna Zygmunt
9.
Kaja Wąchała
10. Jakub Hewka
11. Mateusz Barczyk
12. Oskar Klęczar
13. Piotr Czarnota
14. Wiktoria Liput
15. Weronika Kwiatkowska

Opiekun mgr Marek Łągiewczyk
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