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Europejskie staże
W
dniach
28.08.2020-22.10.2020r.
uczniowie kształcący się w zawodzie technik
budownictwa, technik hotelarstwa, technik
informatyk, technik żywienia i usług
gastronomicznych,
a
także
uczniowie
Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter
zabudowy
i
robót
wykończeniowych
w budownictwie odbyli zagraniczną praktykę
zawodową. Staże były elementem projektu
„Jakość w kształceniu zawodowym poprzez
europejskie staże” realizowanego w ramach
programu Erasmus+.
Przed odbyciem stażu uczniowie brali
udział w zajęciach językowych, które odbywały
się z wykorzystaniem platformy OLS (Online
Linguistic Support – wsparcie lingwistyczne
online) oraz warsztatach z psychologiem
i policjantem. Działania te miały na celu
zmotywować
uczestników
projektu
do
większego wysiłku językowego, pomóc
podnieść poziom znajomości języka oraz

przygotować do radzenia sobie w nowych
sytuacjach. Tematyka spotkań z psychologiem
i policjantem dotyczyła m.in. wzmocnienia
odporności na stres, rozwiązywania sytuacji
konfliktowych, adaptacji w nowym środowisku,
radzenia sobie z rozłąką z rodziną, stresem
związanym z podróżą lotniczą, sposobami
postępowania w sytuacjach stwarzających
zagrożenie.
W trakcie odbywania stażu uczniowie
realizowali program praktyk przygotowany
i wdrożony w szkole, zgodnie z wytycznymi
Unii Europejskiej w ramach europejskiego
systemu transferu osiągnięć w kształceniu
i szkoleniu zawodowym (ECVET).

Uczniowie odbywali praktyki w zakładach
pracy w trzech krajach Unii Europejskiej.

ANGLIA
Praktykę zawodową w Sherborne
w Anglii odbywało sześcioro uczniów
Technikum Zawodowego - dwoje w zawodzie
technik hotelarstwa – Katarzyna Gralak
i Wiktoria Klimela z klasy 3, czworo
w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych – Natalia Jaskowska
i Donata Zagórska z klasy 3 oraz Piotr Czarnota
i Błażej Mizgier z klasy 4. Staże odbywały się
w restauracjach The Green w Scherborne, The
Red Heaus w Yeovil oraz hotelu - Grange
at Oborne.
Uczniowie
pracowali
pięć
dni
w tygodniu, po osiem godzin. Stażyści
w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych w ramach obowiązków
przygotowywali sale restauracyjne do przyjęcia
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gości, dobierali zastawę do ekspedycji potraw
i napojów, porcjowali, dekorowali i wydawali
dania i napoje, pomagali w procesie
przygotowania posiłków w restauracji, dbali
o utrzymanie czystości podczas pracy kuchni.
Do zadań stażystek w zawodzie technik
hotelarstwa należało m.in. utrzymanie czystości
i porządku w obiekcie hotelowym, obsługa
wyposażenia recepcji,

Europejskie staże
kompleksowa obsługa gości przyjeżdżających
i wyjeżdżających z hotelu, przygotowywanie
informacji dotyczących przybyłych gości oraz
przygotowywanie i prezentowanie usług
dodatkowych. Ponadto uczniowie doskonalili
umiejętności
obsługi
urządzeń
wykorzystywanych na różnych stanowiskach
pracy oraz umiejętności pracy w zespole.
Czas wolny stażyści spędzali wspólnie.
Pierwszy raz mieli okazję zobaczyć Anglię
i Sherborne, dlatego spacer ulicami miasta już
od początku wzbudził duże zainteresowanie
i zachwyt.
Szczególnie podobała im się
architektura miasta i panujący tu klimat –
życzliwe i otwarte społeczeństwo. Podczas
wspólnych wypraw uczniowie obejrzeli m.in.
opactwo Sherborne, ruiny XII - wiecznego
pałacu obronnego i XVI-wieczny dwór zwane
Sherborne Castle, Almshouses of St John
i Methodist Church. Ze względu na
ograniczenia związane z pandemią covid-19 nie
udało się wejść do niektórych obiektów, dlatego
podziwiali ich architekturę jedynie na zewnątrz.
Dzięki słonecznej wrześniowej pogodzie
możliwe było obejrzenie pięknych angielskich
parków i ogrodów: Sherborne Gardens,

Nothernhay Gardens w Exeter czy Ninesprings
w Yeovil.
Ciekawym punktem pobytu okazała się
również wycieczka do Exeter - centrum
nowoczesnej
działalności
gospodarczej
i turystyki, z licznym zabytkami pochodzącymi
z XII - XV wieku. Miasto to jest również
z największych kampusów uniwersyteckich
w Wielkiej Brytanii. University of Exeter to 12.
w rankingu najlepszych uczelnia na Wyspach,
stąd obecność w mieście tak wielu młodych
ludzi z różnych stron Anglii i świata.

mgr Edyta Daszkiewicz

WĘGRY
Uczniowie kształcący się w zawodzie
technik budownictwa oraz monter zabudowy
i robót wykończeniowych realizowali praktyki
w firmie Szárnyas Kft z siedzibą w Kőszeg.
Natomiast uczniowie w zawodzie technik
informatyk realizowali staże specjalistyczne
w firmie Remicro Kft, mieszczącej się w także
w Kőszeg.
W firmie Szárnyas Kft uczniowie
ćwiczyli i wykonywali takie działania jak:
przygotowywanie podłoża i wykonywanie
nawierzchni chodnika przy użyciu kostki
brukowej,
przygotowywanie
zbrojenia,
wykonywanie docieplenia budynków, montaż

profili
aluminiowych,
przygotowywanie
zaprawy
cementowo-wapiennej
czy
przygotowywanie podłoża do wykonania
wylewki cementowej.
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Uczniowie
w
zawodzie
technik
informatyk zajmowali się działalnością
z zakresu administracji serwerów, tworzenia
kabli połączeniowych, stron internetowych oraz
konfiguracji urządzeń sieciowych. Ważnym
aspektem podczas praktyk była komunikacja
i kooperacja z pracownikami firmy.

podziwiali niezwykle bogate wnętrza pałacu.
Korzystając z pięknej pogody zażywali kąpieli
w ciepłych o tej porze wodach jeziora.
Odwiedzili także Vadászati Kiállítás czyli
muzeum myślistwa gdzie znajduje się
imponująca kolekcja zwierząt reprezentujących
wszystkie strefy Ziemi.

Uczniowie mieli okazję nauczyć się
budowy, zasad działania anten internetowych
oraz za pomocą specjalistycznych narzędzi
i
oprogramowania diagnozować oraz
naprawiać ich usterki.
W czasie pobytu na Węgrzech młodzież
chętnie
uczestniczyła
w
spotkaniach
i wycieczce zorganizowanej przez Pana Istvana
Matrai, który bardzo mocno zaangażował się
w pomoc i organizację naszego pobytu.
Uczniowie
zwiedzali
więc
Kőszeg,
a przewodnikiem licencjonowanym po nim była
mieszkająca tu Polka, Pani Magdalena
Bonditzne-Siwiec. Zwiedzali także tutejszy
zamek, słynny z obrony przez Turkami w 1532
roku oraz obejrzeli film dotyczący historii
Węgier. Brali udział także w biegu
historycznym dookoła miasta na dystansie 1532
metrów.
Ponadto
uczestniczyli
w zorganizowanej wycieczce do Keszthely,
przepięknie
położonej
rezydencji
rodu
Festeticsów nad jeziorem Balaton, gdzie

Wraz
z
opiekunem
uczestniczyli
w wycieczkach pieszych po malowniczych
wzgórzach znajdujących się nieopodal Kőszeg,
w tym Ohaz Kilato, gdzie znajduję się wieża
widokowa na wysokości 600 m. n.p.m., z której
rozciąga się piękna panorama na całą okolicę.
Zwiedzali także miasto Szombathey, w którym
zwiedzali Vasi Skanzen czyli skansen z dużą
liczbą chat i zagród chłopskich z XVIII i XIX
wieku. Podziwiali także ruiny budowli
rzymskich, budynek synagogi oraz pięknie
zabudowaną starówkę.

MALTA
Uczniowie klas technikum zawodowego
w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz technik hotelarstwa:
Paulina Michałowska, Wiktoria Saskowska
oraz Natalia Konikowska odbyli swoje praktyki
w Drieght Ltd., a Amelia Pawlicka i Dominika
Fira pracowały w Uncle Matt’s Ltd. Uczniowie
klasy trzeciej technikum w zawodzie technik
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mgr Marek Bednarz

budownictwa: Dawid Janecki, Adam Wójcik,
Dawid Piotrowski i Michał Cholewa praktykę
realizowali w przedsiębiorstwie budowlanym
Bilom Construction Ltd, natomiast uczniowie
klasy trzeciej w zawodzie technik informatyk
Bartosz Zboch i Gracjan Jasnos odbyli swoją
praktykę w firmie informatycznej TCTC.

Europejskie staże
Uczniowie
w
restauracjach
byli
odpowiedzialni za utrzymywanie czystości
i porządku, kompleksową obsługę gości, w tym
przygotowywanie sal poprzez nakrywanie do
stołu,
doskonalili umiejętności z zakresu
obsługi urządzeń gastronomicznych, a także
kulturę zachowania oraz komunikację w języku
angielskim. Stażyści nauczyli się metody
podawania potraw i napojów, odpowiadali
za przygotowanie zamówień w barze.

Uczniowie kształcący się w zawodzie
technik
budownictwa
zdobyli
wiedzę
praktyczną, m.in. z zakresu wykonywania
robót zbrojarskich i betoniarskich, organizacji
i
kontrolowania
robót
budowlanych,
rozpoznawania elementów zagospodarowania
terenu
budowy,
rozróżniania
środków
transportu stosowanego w budownictwie,
a także przestrzegania zasad transportu
i składowania materiałów budowlanych.
Wśród zadań uczniów technikum
z zawodzie technik informatyk znalazły się
montaż/demontaż urządzeń, dokonywanie
aktualizacji systemu operacyjnego, instalacja
sterowników
do
urządzeń
systemu
komputerowego, modyfikacja/tworzenie kont
użytkowników,
czy
tworzenie
kopii
zapasowych za pomocą odpowiednich narzędzi.

W czasie wolnym uczniowie mieli
możliwość poznawać z bliska piękno Malty, jej
bogatej kultury i gościnnych ludzi. Uczniowie
uczestniczyli w wycieczkach do Marsaxlokk –
niewielkiej wioski rybackiej, gdzie mogli
zobaczyć tradycyjne łodzie zwane luzzu.
Kolejną wycieczką w której uczestniczyli
stażyści była wyprawa do Valetty, stolicy
Malty, która swoim malowniczym położeniem,
strukturą i nagromadzeniem ciekawych miejsc
przyciąga masę turystów. Inną wycieczką
w której uczestniczyła część uczniów była
piesza wycieczka do St. Peter’s Pool naturalnego basenu utworzonego w zatoce
morskiej wśród skał. Uczniowie mieli także
możliwość wybrać się do Golden Bay - jednej
z najpiękniejszych plaż na Malcie słynącej
z pięknych widoków i krystalicznie czystej
wody.
Ostatnią wycieczką w której brali udział
stażyści była wycieczka w różne miejsca na
Malcie – odwiedziliśmy Blue Grotto, pięknie
położoną jaskinię w południowej części wyspy,
gdzie mieliśmy możliwość wpłynąć do jaskiń
z niesamowicie błękitną wodą, Mdinę – dawną
stolicę Malty, dziś zwaną Cichym Miastem ze
względu na spokój jaki w nim panuje.
Mogliśmy tam podziwiać piękne budowle
i wspaniałe widoki, gdyż miasto jest położone
na najwyższym wzniesieniu w okolicy.
Ostatnim przystankiem podczas tej wycieczki
była Wioska Rzemiosła – miejsce, gdzie
pracują rzemieślnicy i tworzą rękodzieła.

mgr Leszek
Lejman
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W październiku odbył się kolejny wyjazd
na Maltę, tym razem z grupą czterech uczniów.

doskonaliły umiejętności z zakresu obsługi
gości

także

kulturę

zachowania,

oraz

komunikację w języku angielskim.
Uczniowie kształcący się w klasie trzeciej
Technikum Zawodowego w zawodzie technik
informatyk

:

Hubert

Ratańczuk

pracowali

Kwiecień
TCTC

informatycznej, zajmującej

Damian
firmie

się szkoleniem

młodzieży z podstaw informatyki. Uczniowie
w

firmie

zajmowali

konfigurowaniem
Uczennice
Zawodowego

z

klasy

kształcące

IV
się

się

miedzy innymi

ustawieniem personalnym

Technikum

systemu operacyjnego według zaleceń klienta,

zawodzie

udostępnianiem i ochroną zasobów lokalnych

w

technik hotelarstwa: Kamila Błoch, Zuzanna

i sieciowych, tworzyli

Ziółkowska

hotelu

w systemie komputerowym. własnej wartości,

dwugwiazdkowym i restauracji - barze na plaży

a dokument potwierdzający odbycie stażu

pracowały

w

Uczennice w hotelu i restauracjach były
odpowiedzialne za utrzymywanie czystości
i porządku, kompleksową obsługę gości, w tym
przygotowywanie

sal

poprzez

Europass – Mobility - uznawany we wszystkich
krajach UE, gwarantuje im łatwiejszy start na
europejskim rynku pracy w krajach UE.

nakrywanie

do stołu, zastawy stołowej do rodzaju posiłków,

Podczas czterotygodniowej praktyki
uczniowie zdobyli ogromne doświadczenie,
wiedzę i umiejętności, podnosząc kwalifikacje
zawodowe. Używanie na co dzień języka
obcego i obcowanie z różnorodnymi sytuacjami
w pracy sprawiło, że byli coraz bardziej pewni
siebie i samodzielni. Uczniowie zdobyli nowe
umiejętności, podnieśli kwalifikacje zawodowe,
kompetencje językowe i wielokulturowe.
Osiągnęli
wielowymiarowe
korzyści:
zawodowe,
intelektualne,
poznawcze
i emocjonalne.
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konta użytkowników

mgr Krzysztof Janik

Miesięczny staż zawodowy za granicą
to dla uczniów okazja do zdobycia
doświadczenia zawodowego, które ułatwi
znalezienie pracy w Polsce i za granicą. Bardzo
ważnym atutem jest także nabycie umiejętności
pracy w zespole wielokulturowym. U stażystów
widać zdecydowanie wzrost pewności siebie
i większe poczucie własnej wartości,
a dokument potwierdzający odbycie stażu
Europass – Mobility - uznawany we wszystkich
krajach UE, gwarantuje im łatwiejszy start na
europejskim rynku pracy w krajach UE.

Nasi stypendyści
Rada Powiatu w Gryfinie przyznaje dwa
razy

w

roku

stypendia

dla

szczególnie

W

Zespole

Szkół

Ponadpodstawowych

w Chojnie nagrodzono 10 uczniów, w tym
1 absolwentkę:

uzdolnionych

uczniów

szkół


Piotra Pośniaka,



Gracjana Jasnosa,



Nikolę Hołotę,



Huberta Kwietnia,

w Gryfinie. Z powodu panującej sytuacji



Oliwię Sugier,

epidemiologicznej, zmieniono w tym roku



Wiktorię Wiergowską,



Oskara Klęczara,



Kamila Bielaka,



Dawida Piotrowskiego,

ponadpodstawowych.

Uroczyste

wręczenie

stypendiów odbywa się zawsze podczas sesji
Rady Powiatu w Starostwie

Powiatowym

formułę wręczenia stypendiów nagrodzonym
uczniom. Tym razem to przedstawiciele Rady
Powiatu w Gryfinie pojechali do szkół.

oraz absolwentkę LO:


Natalię Bylewską.

Redaktor
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IV Bieg Erasmusa
W dniach 15 – 17 października 2020 r.

bezpieczeństwa.

Dystans

Biegu

nie

został

w całej Polsce odbył się IV Bieg Erasmusa pod

określony, zawodnicy biegli przez godzinę,

hasłem Włącz czwarty e – Bieg Erasmusa!,

zapisując trasę za pomocą aplikacji Endomondo.

organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji. Bieg ma na celu między innymi

Sztafetę ZSP w Chojnie tworzyły:


Anna Lipińska, kl. 4 TH

poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym



Paulina Michałowska, kl. 3 TH

i europejskim – w ramach programów Erasmus+,



Dagmara Ogórek, kl. 3 TH



Wiktoria Saskowska, kl. 3 TH

promocję aktywności fizycznej i sportu na

Europejskiego

Korpusu

Solidarności

oraz

inicjatywy Erasmus Days.

Dziewczyny w ciągu 60 minut biegu pokonały
9,25 km.
Pierwsze

100

zgłoszonych

drużyn

otrzymało pakiety startowe: plecaki – worki,
koszulki biegowe z długim rękawem, numery
startowe, lekko ocieplane opaski

biegowe,

medale za udział w e – Biegu. Ponadto szkoła
otrzymała zestaw sprzętów treningowych: mini
płotki

lekkoatletyczne,

ćwiczeń,

taśmy

drabinkę

oporowe

oraz

leżącą

do

spadochron

oporowy.
Początkowo limit drużyn wynosił 200
zespołów, ostatecznie w biegu wystartowało
Impreza zmieniła dotychczasowy charakter
i w tym roku bieg odbył się w formie rywalizacji

ponad 300 drużyn. Uplasowaliśmy się na 132
miejscu.

zdalnej 4 – osobowych drużyn sztafetowych.
Każda sztafeta biegła w dowolnie wybranym
przez siebie miejscu, spełniającym wymogi
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mgr Agnieszka Jabłońska

Wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym
W dniu 30 września 2020 r. kadeci klasy

i

odpoczynku,

sygnałów

dowodzenia

3 c LO biorący udział w projekcie MON –

i łączności, a także poznawali rodzaje szyków

Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe,

marszowych i patrolowych.

uczestniczyli
szkoleniowym

w
w

wojskowym
5

Pułku

dniu

Inżynieryjnym

w Szczecinie Podjuchach. W trakcie zajęć,
przeprowadzonych
jednostki,
z

przez
realizowano

instruktorów
zadania

terenoznawstwa, poświęcone orientowaniu

się w terenie bez mapy. Kadeci dowiadywali się
na

czym

polega

istota

orientowania

się

w terenie bez mapy, określali kierunki stron

Doskonalili

działania

żołnierza

pojedynczego oraz w zespołach. Ostatnim
ćwiczonym tego dania zagadnieniem były
elementy walki w bliskim kontakcie, w czasie
którego

uczniowie

poznawali

zasady

bezpiecznego wykonywania ćwiczeń podczas
technik walki w bliskim kontakcie, postawy do
walki oraz sposoby

świata różnymi sposobami, a także praktycznie
określali odległość do różnych przedmiotów
terenowych.
Kadeci ćwiczyli umiejętność planowania
marszu, działania marszu ubezpieczonego,
zasad

organizacji

postoju

ubezpieczonego

mgr Marek Bednarz

Wolontariat
4 października uczniowie naszej szkoły

podstawowej w Chojnie zaprezentowały piękny

wraz z panią Anetą Żurawską wzięli udział

układ taneczny. Dzieci mogły pobawić się na

w akcji charytatywnej na rzecz, Pana Grzegorza

zamkach dmuchanych, każdy mógł skosztować

Jędrzejczaka, który zmaga się z nowotworem.

pysznych

Akcja odbyła się na stadionie w Chojnie.

i

Uczniowie przygotowali potrawy z grilla,

Pieniądze z akcji zostały przekazane na

sprzedano ciasta i fanty. Odbyła się również

leczenie, Pana Grzegorza. Uczniowie naszej

licytacja przedmiotów, które organizatorzy

szkoły z wielką chęcią i zaangażowaniem

otrzymali od osób przybywających na stadion.

wzięli

Było mnóstwo ludzi, każdy starał się pomóc na

Grzegorzowi wytrwałości i powrotu do pełnego

tyle ile potrafi. Piłkarze z okolicznych drużyn

zdrowia.

zagrali mecz, a cheerleaderki ze szkoły

kaszanki

wypieków,
oraz

udział

w

grillowanej

zakupić

akcji.

jakiś

kiełbasy
drobiazg.

Życzymy,

Panu

Julia Konsik.
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Zdalne nauczanie, niewygodna sytuacja
czy przyszła codzienność?
11 marca... wiadomości, rozmowy, szum

o

1%

łatwiejsze

(jest

to

oczywiście

na korytarzach. Do uczniów dotarły pierwsze

subiektywne zdanie kilku nauczycieli, którzy

wiadomości o zamknięciu szkół z powodu

mieli z arkuszem maturalnym wtedy do

Covid-19. Porównywanie informacji, wysyłanie

czynienia). Zaufałam opinii naszych ekspertów

sobie artykułów. Każdy zadawał sobie pytanie,

i myślę, że ten problem powoli zaczynają

czy to prawda? Następnego dnia szkoły

rozumieć nawet młodsze roczniki, które tracą

opustoszały.

zajęcia twarzą w twarz z nauczycielem na rzecz

Dokładnie taki sam scenariusz widzimy
dzisiaj

(27.10.2020).

Z

nauki

Ze spraw nie związanych ze szkołą

na hybrydową, z hybrydowej na zdalną,

myślę, że ten czas pomoże wielu osobom

a to wszystko zaledwie w ciągu kilku tygodni.

poprawić kontakty z najbliższymi, pozwoli

Sytuacja

nauczyć się czegoś nowego, odpocząć albo

niewątpliwie

normalnej

wiadomości w e-dzienniku.

zmienia

się

jak

w kalejdoskopie.

zwyczajnie zadbać o siebie.

Wysyłanie

maila,

Sądzę, że po powrocie do szkoły każdy

odczytanie

z nas doceni jeszcze bardziej niż do tej pory

wiadomości na e-dzienniku, lekcje na skype,

rolę nauczyciela i miejsce, na które tak często

Zoom, Google Classroom, MS Teams to nasza

się narzeka. A po tak licznych ograniczeniach,

codzienność, a wraz z tym

nowe problemy.

gdy wszystko wróci do normy będziemy

Wstawanie i przygotowanie się na lekcje

widzieć dla siebie jeszcze więcej życiowych

o 8 rano, gdy ma się niedaleko cieplutkie

szans i sposobów na osiągnięcie sukcesu.

sprawdzanie

wiadomości

obecności

na

przez

łóżeczko nie jest łatwe. Myślę, że wymaga
to dużo siły i samozaparcia. Jednak jest też
pewne grono osób, które przezwycięża system
i prowadzi swoją edukację spod kołdry
z herbatką (lub kawą; jak kto woli). Ilość
materiału

już

na

początku

zaczyna

być

przytłaczająca. Z semestru na semestr coraz
gorzej mają osoby przygotowujące się do
matury. Jak już wiemy z perspektywy czasu,
mimo utrudnień matury nie były nawet
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Wiktoria Wiergowska

Poznajmy nowego nauczyciela
Wywiad z Panią Anetą Kisły

(nauczycielem

wychowania

i

fizycznego

podstaw

W.K: Jaką rolę odgrywa sport w Pani życiu?
A.K: Sport jest bardzo ważny w moim życiu.

przedsiębiorczości).

Uczestniczę w różnych treningach oraz prowadzę

Weronika Kacper: Czy to Pani pierwsza praca

zajęcia dla dzieci i młodzieży po południu na

w szkole i czy pracowała Pani wcześniej

pływalni w Myśliborzu. Mój mąż i moi synowie

z młodzieżą?

też aktywnie uczestniczą w różnych zajęciach.

Pani Aneta: W szkole pracuję od 22 lat i jest

Oprócz

tego

dyscyplinami

to moja druga szkoła, w której uczę.
W.K: Co Panią skłoniło, by rozpocząć pracę

interesujemy
i

oglądamy

się
różne

wieloma
sporty

w telewizji bądź na żywo.

w naszej szkole w Chojnie?

W.K: Czy ma Pani jakieś hobby poza sportem?

A.K: Do pracy w Chojnie skłoniła mnie utrata

A.K:

pracy w Myśliborzu.

trenowałam i startowałam w triathlonie, ale

W.K: Jakie są Pani odczucia po miesiącu pracy
w naszej szkole?

Jeszcze trzy lata temu intensywnie

dzisiaj już trochę musiałam odpuścić ze względu
na kontuzję. Uwielbiam też czytać książki
(czytam codziennie) i jeszcze jestem trenerem

A.K: Nie jest źle, ale wcześniej pracowałam

pływania, bo też bardzo lubię pływać i uczę

w liceum, więc tutaj jest trochę inna praca,

pływania dzieci. Jestem też czynnie działającym

bo

ratownikiem WOPR-u.

uczę

w

klasach

liceum,

technikum

i zawodówce.

W.K:

Czy chciałaby Pani przekazać coś

W.K: Jak ocenia Pani tutejszą młodzież?

dzisiejszej młodzieży?

A.K: Młodzież jest wszędzie taka sama. Trzeba

A.K: Chciałabym, żeby każdy choć trochę ruszył

być w każdej sytuacji człowiekiem i można

się i robił coś dla zdrowia. Jest tyle dyscyplin, że

się ze wszystkimi dogadać.

każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, a to

W.K: Co ważniejsze, przedsiębiorczość czy

pomaga w życiu codziennym, uczy dyscypliny,

sport?

rywalizacji i wydzielają się endorfiny, które są

A.K: Dla mnie oczywiście, że sport, aczkolwiek
już nie utrzymuję się ze sportu, bo zawodowo nie

niezbędne, żeby mieć dobry humor.
Dziękuję i pozdrawiam

gram, a bycie przedsiębiorczym bardzo dużo
pomaga w życiu prywatnym.

Weronika i Kacper
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Wywiad z pierwszakami
1.Czy ta szkoła była twoim pierwszym
wyborem i czy jesteś z niej zadowolony?

4. Czy starsi uczniowie są dla ciebie
uprzejmi?

A: Tak, ta szkoła była moim pierwszym
wyborem, jestem dobrze nastawiona ale mam
jeszcze lekki stres.

A: Zdarzają się wyjątki, ale oczywiście
są uprzejmi uczniowie, którzy mogą pomóc.

W: Szkoła była drugiego wyboru, jak na razie
jestem zadowolona.
P: Tak szkoła była moim pierwszym wyborem
i jestem z niej zadowolony.
D: Tak, była moim pierwszym wyborem,
jestem zadowolony.
E: Tak, jestem zadowolona.
F: Tak.
2. Jakie miejsce w szkole najbardziej
przypadło Ci do gustu?
A: Wnęka, ławki przed szkołą oraz pokój
maturzystów.
F i W: Wnęka.
P: Wnęka, jest tam wygodnie.
E i D: Ławki przed szkołą.
3. Jak to jest być uczniem pierwszej klasy
ponadpodstawowej?
A: Dobrze się z tym czuję, poznałam nowe
towarzystwo, trudno jest się przyzwyczaić
do większej ilości nauki.

W: Póki co tak.
P: Tak.
D: Tak, są.
E: Tak, bardzo,
ze starszymi.

nie

mam

konfliktów

F: Nie zwróciłem uwagi.
5.
Jaki
przedmiot
najbardziej?

szkolny

lubisz

A: Zdecydowanie wiedza o społeczeństwie.
W: Biologia.
P: Historia.
D: Praktyki.
E: Biologia, zdecydowanie.
F: Język polski.
6.
Czy
zdążyłeś
z nauczycieli?

polubić

któregoś

A:
Polubiłam
pana
od
edukacji
dla bezpieczeństwa oraz panią od muzyki.
W: Panią od wychowania fizycznego.

W: Nie jest źle, stresuje się trochę maturą.

P: Panią od fizyki.

P: Okej ale mogłoby być lepiej.

D: Tak, wychowawcę.

D: Normalnie.

E: Tak, są nauczyciele, z którymi bardzo fajnie
się rozmawia.

E: Nie jest łatwo się przyzwyczaić, ale będzie
coraz lepiej.

F: Panią od geografii.

F: Nie ma różnicy, jak w podstawówce.

Otylia i Julia
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Wywiad z absolwentem
W kwietniu, naszą szkołę opuścili uczniowie klas

A: Szczerze mówiąc to nie wiem. Z jednej strony

trzecich liceum i czwartych technikum. Odbyło

ten egzamin otwiera mi drogę na studia, a studia

się to inaczej niż zwykle. Po wynikach matur

dają nowe możliwości. Z drugiej strony o pracę

postanowiłam porozmawiać z jednym z naszych

dzisiaj nieciężko, tak więc niepójście na studia

absolwentów. Mój rozmówca chciał jednak

nie jest żadnym końcem świata.

pozostać anonimowy.
J: Jak wspominasz egzamin maturalny?
A: Holistycznie rzecz biorąc to nie wspominam
go

źle.

Oczywiście,

przedmiotów

były

egzaminy z
łatwiejsze,

jednych

z

innych

trudniejsze. Grunt to nie podchodzić do tego
ze stresem, za to z pozytywnym nastawieniem.
J: Czy przygotowując się do matury korzystałeś
z dodatkowych zajęć?
A: Poza szkołą z dodatkowych zajęć nie
korzystałem. Postawiłem na naukę indywidualną,
na którą było rzecz jasna dużo czasu zważywszy
na okoliczności związane z pandemią, a tym
samym z przełożeniem terminu egzaminu.

J: Czym zajmujesz się po zdanej maturze?

J: Jaki cel obrałeś podchodząc do egzaminu
maturalnego?
A:

Moim

A: Rozglądam się za pracą, gdyż niestety
nie udało mi się dostać na zamierzony kierunek

celem

było

po

prostu

zdanie

egzaminów obowiązkowych na wystarczającym
poziomie oraz dobre napisanie tych na poziomie
rozszerzonym,

aby

ułatwić

sobie

dostanie

się na upatrzony kierunek studiów.
J: Czy uważasz, że egzamin dojrzałości może
zaważyć na Twojej przyszłości?

studiów. Ale nie ma co się zrażać, z pewnością
spróbuję się dostać za rok.
J: Czy jesteś zadowolony ze swoich wyników?
A: Powiem tak, nie ma wyniku, który by mnie
zawiódł, a są takie, które zaskoczyły mnie bardzo
pozytywnie.
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J: Czy przed egzaminem stresowałeś się,

A: Nalezy ustalić sobie priorytety i dążyć

czy podszedłeś do niego z dystansem?

do osiągnięcia wyznaczonych celów. Natomiast

A: Jak już wspominałem, ważne jest, aby

przed

podejść na tzw. luzie. Tak właśnie zrobiłem.

odetchnąć i podejść z nastawieniem, że będzie

A każdy kolejny egzamin stawał się być jakby

dobrze, a nawet bardzo dobrze.

łatwiejszy. Może to kwestia przyzwyczajenia,

J: Dziękuję za udzielenie wywiadu.

samym

egzaminem

uspokoić

się,

nie wiem.
J: Czy chcesz przekazać coś lub dać jakieś rady
przyszłym maturzystom?
Julia

Dokąd zmierza kino grozy?

Kino grozy istnieje w popkulturze już
od wielu lat, a popularność produkcji mających
najczęściej na celu wywołać u widza strach,
wcale nie maleje. Co takiego powoduje, że ludzie
wciąż oglądają horrory? W tym artykule postaram
się jak najlepiej przybliżyć ewolucję kina grozy,
krótko
analizując
niektóre
podgatunki
i poszczególne etapy w jego rozwoju.
Za oficjalnie pierwszy horror uznaje się
francuski film krótkometrażowy "Rezydencja
diabła" z 1896 roku. Aczkolwiek jednym
z kroków milowych w rozwoju gatunku był film
"Nosferatu - symfonia grozy", który na stale
ugruntował postać wampira na piedestale
największych upiorów wszechczasów. Wraz
z falą filmów o krwiopijcy, dużą popularnością
cieszyła się również seria produkcji, których
twarzą był Frankenstein. Mimo powstawania
oczywiście różnych horrorów, te dwie ikony
popkultury zasilały kina dziesiątki lat.
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Ciekawszy
wybór
pod
względem
różnorodności filmów widownia miała dopiero
w latach 60. XX w., gdzie moim zdaniem na
wyróżnienie
zasługuje
film
"Psychoza"
w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Określany
mianem "mistrza suspensu" reżyser w swoim
największym dziele przetarł szlaki nowego
wówczas podgatunku zwanego slasherem,
do dziś eksploatowanego w popkulturze. Do jego
popularyzacji przyczyniły się filmy "Teksańska
masakra piłą mechaniczną" i "Czarne święta"
z 1974 roku oraz "Halloween" (1978) Johna
Carpentera, który zdefiniował podstawowe
zasady rządzące gatunkiem. Prawdziwą wartość
horroru pokazał Hitchcock, ale 8 lat później
debiutujący wówczas w przemyśle filmowym
młody twórca - George Romero mając zaledwie
6 000 $ w kieszeni wywarł nie mniejszy wpływ
na cały gatunek, z tą różnicą, że zrobił to
z mitycznym stworzeniem. To właśnie dzięki
"Nocy żywych trupów" autorstwa Romero
po dzień dzisiejszy znamy takie zombie, jakie
przestawił on w swoim debiucie. Do momentu
premiery jego pierwszego filmu zombie były
znane jedynie jako legenda o czarnoskórych
niewolnikach z XVIII wieku.
Za najlepszą dekadę kina grozy uznaje
się lata 80., w których slashery nabrały rozmachu
na dobre dzięki franczyzom tj. "Piątek,
trzynastego", "Laleczka Chucky". Jednak
nie tylko slashery błyszczały w tym
dziesięcioleciu, dostaliśmy także horrory science
fiction m.in. "Coś" i "Mucha", filmy gore jak
choćby inspirowane komiksem Stephena Kinga
"Creepshow" tudzież trylogia "Martwe zło" czy
nawet thriller psychologiczny - "Lśnienie"
Stanleya Kubricka, który do dziś zajmuje
czołowe miejsca na listach najlepszych
przedstawicieli gatunku.

W latach 90. za sprawą bardzo ciepłego przyjęcia
filmu "Krzyk" Wesa Cravena, odpowiedzialnego
również za uznaną serię "Koszmar z ulicy
Wiązów",
nastąpił
renesans
slasherów.
Większość z nich była kontynuacjami pozycji,
które zdążyły już zdobyć status kultowych.
Niestety mało któremu sequelowi udało się dobić
do poziomu oryginału.
Widzowie lubiący się bać, ostatnimi czasy
nie mają zbyt wielu powodów do narzekania.
Niedawno na horyzoncie pojawiło się kilku
naprawdę utalentowanych reżyserów, którzy
poza
byciem
solidnymi
rzemieślnikami,
umieszczają w swoich filmach wszelkiego
rodzaju metafory itp. Do takich osób
z pewnością zalicza się Robert Eggers
"Czarownica:
Bajka
ludowa z
Nowej
Angli" (2015) i "The Lighthouse" (2019), Ari
Aster
"Dziedzictwo:
Hereditary"
(2018)
i "Midsommar: Horror w biały dzień" (2019)
oraz rzecz jasna Jordan Peele odpowiedzialny za
zeszłoroczne "To My" jak i "Uciekaj" (2017)
nagrodzone Oscarem za najlepszy scenariusz
oryginalny. Ostatnio bardzo udanymi projektami
są również próby wskrzeszania klasycznych
postaci fikcyjnych do współczesnych konwencji.
Powiodło się to już z Michaelem Myersem,
Niewidzialnym Człowiekiem czy tańczącym
klaunem, Pennywisem.
Podsumowując, uważam, że w kontekście
dzisiejszego kina grozy można śmiało mówić
o jego renesansie, który trwa na naszych oczach
za sprawą kreatywnych reżyserów pragnących
dokonać rewolucji na gatunku poprzez dozę
świeżych pomysłów, i artystów preferujących
klasyczne historie w odświeżonej formie.

Jan Kołodziej
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Kącik muzyczny
Rok 2020 jest bardzo trudnym rokiem dla
branży muzycznej w Polsce jak i na całym
świecie. W marcu 2020 roku zostały
wprowadzone zakazy dla masowych imprez
w związku z czym zostały odwołane wszystkie
koncerty i festiwale muzyczne. Muzycy jednak
nie spoczęli na laurach i zaczęli tworzyć koncerty
online. Jednym z takich artystów jest Adam
Sztaba, który stworzył dzieło składające się
z 732 muzyków jest to utwór pt. „Co mi panie
dasz”. Także indywidualnie mniej znani
wokaliści i muzycy dawali małe prywatne
koncerty
na
swoich
balkonach
lub
przydomowych ogródkach. Sama miałam okazję
brać udział w dwóch koncertach online. Jeden
z tych koncertów był charytatywny dla chłopca
z SMA ze Szczecina natomiast drugi został
zorganizowany z okazji Dnia Matki. Dla

wielbicieli muzyki warto powrócić do starych
koncertów, których nagrania można obejrzeć na
platformie YouTube. Jest to ciekawa forma
spędzania wolnego czasu a przy okazji powrót do
przeszłości. Grunt to nie przestawać robić tego co
się kocha bo muzyka jest lekiem na całe zło,
które nas otacza w dzisiejszych czasach.

Martyna

Przepis na placki z cukini
Składniki:

Sposób przygotowania:



cukinia – 1 sztuka

Cukinię myjemy, marchew obieramy, ścieramy



marchew – 1 sztuka

warzywa na grubszych oczkach tarki. Cebulę



cebula – 1 sztuka



natka pietruszki – 1 pęczek

Doprawiamy solą i pieprzem. Smażymy na



mleko – 2-3 łyżki

rozgrzanej patelni z odrobiną oliwy.



mąka pszenna – 2-3 łyżki



jajko „zerówka” - 1 sztuka



sól – szczypta



pieprz – szczypta



oliwa – do smażenia
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kroimy w grubsze piórka, natkę siekamy drobno.
Całość mieszamy z mąką, jajkiem i mlekiem.

Smacznego!

Przepis na zupę dyniową
Składniki:

Sposób przygotowania:



dynia – 1,5 kg

Dynię umyć, pokroić na ćwiartki, usunąć pestki



oliwa – 1 łyżka

i obrać ze skóry. Miąższ pokroić w kostkę



cebula – 1 sztuka



imbir – kawałek 2 cm

drobno starty imbir oraz czosnek. Wymieszać



czosnek – 2 ząbki

i chwilę podsmażyć. Dodać obraną i pokrojoną



marchewka – 1 sztuka



ziemniak – 1 średni

w kostkę paprykę. Mieszając co chwilę, smażyć



czerwona papryka – 1/2

przez ok. 4 minuty. W razie potrzeby podlać



przyprawa chili – szczypta



bulion – 700 ml



śmietanka 30% - 80 ml

pod uchyloną pokrywą przez ok. 10-15 minut do



do dekoracji – listki bazylii, płatki chili

miękkości warzyw. Doprawić solą i zmiksować

i odważyć ok. 850 g. W dużym garnku na oleju
zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę. Dodać

w

cienkie

plastry

marchewkę,

obranego

i pokrojonego w kostkę ziemniaka i pokrojoną

małą

ilością

bulionu,

gdyby

składniki

przywierały do dna. Dodać dynię oraz chili,
następnie wlać bulion i zagotować. Gotować

ze śmietanką. Podawać z grzankami, zielonymi
listkami oraz płatkami chili.

Przepis na masło orzechowe
Składniki:

Sposób przygotowania:



prażone orzechy nerkowca – 1 szklanka

Orzechy wsypujemy do blendera i miksujemy



prażone orzeszki ziemne – 1 szklanka

na pył. Wlewamy olej roślinny i miksujemy, aż



olej roślinny – 1 łyżka



sól – 1/2 łyżeczki

orzechy puszczą tłuszcz i zamienią w gładkie
masło. Doprawiamy solą. Przekładamy do
słoika.

Smacznego!
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Kącik poezji
To co w środku
Łzy to piękno tak rzadko doceniane
Są to cząstki ciebie prosto z serca wyrwane
Na policzkach niewidzialne ścieżki wyryte
Przez maskę i sztuczny uśmiech tak dobrze
ukryte
Kawałki duszy się światu wtedy oddaje
A za to coraz większą słabość człowiek
od losu dostaje
Którą gromadzi i upycha w swej głowie
Lecz najgorsze jest to że nikomu z nas
o tym nie powie
Wstydliwe są emocje w tym dzisiejszym
świecie
W którym przez manipulacje i kłamstwa
zimę ujrzysz w lecie
Oczy

przekrwione,

lecz

w

świetle

błyszczące
Chcą na dobroć i szczęście patrzeć bo to dla
nich kojące
Karolina
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