
 

 

Życzymy wszystkim, aby rozpoczęte wakacje były peł-

ne niezapomnianych wrażeń, udanego i bezpiecznego 

wypoczynku. Wielu fantastycznych przygód i spotkań 

z interesującymi ludźmi. W nowym roku szkolnym 

bądźcie radośni, gotowi do podejmowania nowych wy-

zwań i kolejnych zadań.                 Redakcja   gazety  „Wióry”  
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1.09.2017 r. rozpoczęła się realizacja pro-

jektu „Kwalifikacje dziś-dobra praca jutro” 

w ramach RPO WZ Działanie 8.6 koordy-

nowanego przez TWP Oddział Szczecin. 

4.09.2017 r. odbyło się uroczyste rozpo-

częcie roku szkolnego 2017/2018. 

15.09.2017 r. uczniowie wzięli udział  

w Targach Akademickich i Kształcenia 

Zawodowego w Schwedt. 

20.09.2017 r. uczniowie klasy II c LO i III 

c LO realizowali zajęcia dydaktyczne  

w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie 

Podjuchach. 

20 – 24.09.2017 r. uczniowie ze Szkolnego 

Klubu Wolontariusza uczestniczyli w mię-

dzynarodowym kongresie „A World Wi-

thout Violence” w Krakowie. 

21.09.2017 r. wręczono Stypendia Rady 

Powiatu Gryfińskiego Idzie Rumbuć, Kor-

nelii Gil, Aleksandrze Pieloszczyk, Julii 

Zbaradzkiej i Wiktorowi Hadale. 

26.09.2017 r. obchodziliśmy Europejski 

Dzień Języków. 

28.09.2017 r. uczestniczyliśmy w spotka-

niu autorskim z p. Agnieszką Frączek  

w Centrum Kultury w Chojnie. 

2.10.2017 r. odbyły się wybory opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego w ZSP  

w Chojnie. Nowym opiekunem został 

pan Leszek Lejman. 

5 – 7.10.2017 r. członkinie Klubu Europej-

skiego Douzelage wzięły udział w zorgani-

zowanym w Danii seminarium pt. „Non – 

formal learning – the Danish model”. 

10.10.2017 r. uczestniczyliśmy w 15 edycji 

programu Święto Drzewa. 

13.10.2017 r. obchodziliśmy Dzień Edu-

kacji Narodowej. 

16 – 19.10.2017 r. wzięliśmy udział  

w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 2017. 

19 – 22.10.2017 r. nauczyciele i pracowni-

cy ZSP w Chojnie uczestniczyli w semina-

rium na Malcie w ramach projektu 

„EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE 

ONES COUNT A LOT”. 

25.10.2017 r. w ramach programu Cyfro-

bezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa 

odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa 

Cyfrowego. 

26.10.2017 r. obchodziliśmy Światowy 

Dzień Oszczędzania. 

27.10.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu 

Wolontariusza odwiedzili podopiecznych 

Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – 

Zdroju. 

27.10.2017 r. Samorząd Uczniowski prze-

prowadził akcję „Znicz 2017”. 

9 – 12.11.2017 r. nauczyciele wzięli udział 

w międzynarodowej konferencji w Konyi 

(Turcja), w ramach projektu „Save” z pro-

gramu Erasmus +. 

10.11.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu 

Wolontariusza odwiedzili pensjonariuszy 

Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – 

Zdroju. 

16.-19.11.2017 r. uczennice działające  

w Klubie Europejskim Douzelage wraz  

z opiekunem odwiedziły zaprzyjaźnione 

miasto Sherborne w Anglii. 

16.11.2017 r. obchodziliśmy Międzynaro-

dowy Dzień Tolerancji. 

20 – 24.11.2017 r. realizowane były działa-

nia w ramach Europejskiego Tygodnia 

Umiejętności Zawodowych. 

24.11.2017 r. Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Chojnie otrzymał LAUR Mi-

strza Nowoczesnej Edukacji oraz Wy-

różnienie Specjalne LAUR Mistrza No-

woczesnej Edukacji Szkoła Przyjazna 

Technologiom XXI wieku. 
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KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 
29.11.2017 r. uczniowie klas 1c LO i 2c 

LO uczestniczyli w zajęciach praktyczno – 

teoretycznych w 5 Pułku Inżynieryjnym  

w Szczecinie Podjuchach. 

1.12.2017 r. odbył się IV Powiatowy Kon-

kurs Profilaktyczny. 

6.12.2017 r. Powiat Gryfiński jako organ 

prowadzący dla Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Chojnie podpisał umo-

wę z Ministerstwem Obrony Narodowej 

na realizację zadań w ramach 

„Pilotażowego programu wspierania 

szkół Ponadgimnazjalnych prowadzą-

cych Piony Certyfikowanych Wojsko-

wych Klas Mundurowych”. 

7.12.2017 r. w związku z nominacją szkoły 

do nagrody EDUinspiracje 2017 w katego-

rii „30 lat programu Erasmus” za realizację 

projektu „Staże hotelarzy” uczestniczyli-

śmy w gali zorganizowanej przez FRSE  

w Warszawie. 

14.12.2017 r. uczniowie Kornelia Gil, Ida 

Rumbuć i Jan Drozdowicz otrzymali sty-

pendium Prezesa Rady Ministrów. 

19.12.2017 r. uczniowie kl. I c i II c LO 

wraz z podkom. Robertem Panną z Komi-

sariatu Policji w Chojnie przeprowadzili 

warsztaty profilaktyczne w Bajkowym 

Przedszkolu Miejskim w Chojnie. 

26.12.2017 r. członkowie szkolnego Klubu 

Wolontariusza wzięli udział w Obiedzie 

Bożonarodzeniowym dla osób bezdom-

nych i ubogich zorganizowanym przez Ca-

ritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamień-

skiej. 

9.01.2018 r. odbyły się wybory uzupełnia-

jące do Samorządu Uczniowskiego. 

11.01.2018 r. ZSP w Chojnie zakwalifi-

kował się do projektu MON i fundacji 

Wolne dźwięki pod nazwą „Cyfrowe bi-

blioteki multimedialne jako narzędzie 

wychowania patriotycznego”. 

12.01.2018 r. odbył się bal studniówko-

wy. 

22.02.2018 r. reprezentacja ZSP w Chojnie 

w składzie Natalia Ziembowska, Gracjan 

Jasnos i Dawid Piotrowski  zajęła I miejsce 

w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy  

o Europie. 

7.03.2018 r. uczniowie kl. II c LO byli  

z wizytą w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił 

Powietrznych w Dęblinie. 

8.03.2018 r. odbyły się „Dni Otwarte” 

ZSP w Chojnie. 

14.03.2018 r. w ramach obchodów Dni 

Zdrowego Trybu Życia zorganizowaliśmy 

„Akcję Poboru Krwi”. 

14.03.2018 r. obchodziliśmy Międzynaro-

dowy Dzień Liczby PI. 

15.03.2018 r. drużyna ZSP w Chojnie  

w składzie Kamila Błoch, Gracjan Jasnos  

i Jacek Sztubecki zajęła I miejsce  

w XI Powiatowym Konkursie Mitologicz-

nym. 

25.03 – 01.04.2018 r. grupa 14. uczniów 

wraz z opiekunami uczestniczyła w spotka-

niu młodzieży na Malcie, w ramach pro-

jektu Understanding Cultural Mat-

tersthrough – program Erasmus+ 

16.04.2018 r. uroczyście obchodziliśmy 

Święto Szkoły. Została podpisana umo-

wa patronacka z przedsiębiorstwem  

POMOT. 

21.04.2018 r. uczestniczyliśmy w obcho-

dach 73. rocznicy Forsowania Odry. 

27.04.2018 r. odbyło się uroczyste poże-

gnanie absolwentów naszej szkoły. 

4-26.05.2018 r. w szkole trwały egzami-

ny maturalne. 

05.06.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Chojnie, odbył się XI Powia-

towy Konkurs Ortograficzny. 

                                                             Gracjan 
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W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Chojnie  dobiegła końca realizacja projektu 

„Europejska jakość w kształceniu zawodowym” 

z programu ERASMUS+, zaplanowanego na lata 

2017-2018, dofinansowanego kwotą 82 195,00 

EURO.  

           26 uczniów kształcących się w zawodach: 

technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik budownictwa 

oraz technik informatyk odbyło czterotygodnio-

we staże w przedsiębiorstwach w Anglii, 

na Węgrzech, na Malcie i w Luksemburgu. 

Przed rozpoczęciem staży odbyły się zajęcia 

z przygotowania kulturowego, kurs języka an-

gielskiego na platformie internetowej OLS oraz 

tradycyjnie, spotkania z psychologiem, pedago-

giem, doradcą zawodowym i policjantem. Mło-

dzież wyposażono w odzież roboczą.  

Uczniowie pracowali zgodnie z  progra-

mem nauczania w zawodzie oraz w oparciu 

o  „Europejski system transferu osiągnięć 

w kształceniu i szkoleniu zawodowym” – 

ECVET. Stażyści poznawali tradycje i kulturę 

goszczącego kraju, zwiedzali okolice 

oraz uczestniczyli w imprezach artystycznych 

i kulturalnych. Zwiedzili Sherborne, Yeovil 

i Exter w Anglii, jezioro Balaton, Kőszeg 

i Keszthely na Węgrzech, Marsaskalę, Valettę, 

Żabbar, Mdinę, Żurrieq, Marsaxlokk, wyspę Co-

mino na Malcie oraz Vianden, Echternacht, Cle-

rvaux w Luksemburgu oraz Bastogne w Belgii.  

Udział w projekcie umożliwił stażystom 

stosowanie w praktyce wiedzy teoretycznej, udo-

skonalił umiejętności pracy w zespole, rozwinął 

kompetenc je językowe i spo łeczne, 

a w przyszłości zwiększy szanse stażystów 

na zaistnienie na europejskim i lokalnym rynku 

pracy. 

W projekcie mobilności zawodowej 

uczestniczyli również nauczyciele przedmiotów 

budowlanych, którzy poznali specyfikę rynku 

budowlanego na Malcie, sposoby realizowania 

inwestycji budowlanych oraz odwiedzili place 

budowy nadzorowane przez przedsiębiorstwo 

budowlane Bilom Construction Ltd. Kurs odbył 

się w formie job shadowing, a jego celem było 

podniesienie umiejętności zawodowych oraz 

kompetencji językowych. W trakcie pobytu na 

Malcie nauczyciele zobaczyli Błękitną Grotę, 

zwiedzili Marsaxlokk, Mdinę oraz Valettę.  

Uczestnicy projektu rozwinęli kompeten-

cje wielokulturowe oraz wzmocnili poczucie toż-

samości europejskiej. Wszyscy otrzymali certyfi-

katy Europass Mobilność, potwierdzające kwali-

fikacje i umiejętności zawodowe. 
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„Europejska jakość w kształceniu zawo-

dowym” to kolejny projekt realizowany w ZSP 

w Chojnie z „Kartą jakości mobilności 

w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego 

w programie Erasmus+”. Szkoła otrzymała kartę 

jakości w roku 2015, na lata 2015-2020. Uznaje 

ona operacyjną zdolność szkoły do zarządzania 

wysokiej jakości projektami mobilności, wspiera 

wysiłki szkoły w zwiększaniu umiędzynarodo-

wienia w obszarze kształcenia i szkolenia zawo-

dowego poprzez program Erasmus+, uznaje wy-

soką jakość dotychczas realizowanych projektów 

mobilności, a także umożliwia do roku 2020 

wnioskowanie w uproszczonej procedurze. Kartę 

jakości do tej pory otrzymało piętnaście instytu-

cji w Polsce. 

            Autorem wniosku o kartę jakości oraz 

wniosków projektów mobilności zawodowej jest 

nauczyciel, koordynator projektów,  Janusz  

Cezary Salamończyk.                               Red. 

IV Festiwal Kół Zainteresowań 

 23 maja 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział  

w IV Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponad-

gimnazjalnych pod nazwą „Moje pasje”, zorga-

nizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nau-

czycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP 

w Szczecinie oraz Wydział Nauk Społecznych  

i Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły 

Humanistycznej TWP w Szczecinie. Patronat 

Honorowy nad Festiwalem objął Prezydent Mia-

sta oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Ce-

lem festiwalu była prezentacja działalności kół 

zainteresowań, prezentacja pasji indywidualnych 

uczniów, propagowanie pozalekcyjnych form 

spędzania wolnego czasu oraz wymiana do-

świadczeń pomiędzy uczestnikami i nauczyciela-

mi prowadzącymi koła zainteresowań. 

 Festiwal uroczyście otworzył Dziekan Wy-

działu Nauk Społecznych dr Cezary Hendryk. 

Podczas festiwalu działalność kół zainteresowań 

zaprezentowali uczniowie naszej szkoły działają-

cy w Szkolnej Grupie WOPR, Kole Recytator-

skim i Teatralnym oraz Kole Budowlanym.  

 W kategorii indywidualne pasje, uczennice 

Kaja Nowak z klasy I b LO oraz Aneta Kaczor  

z  klasy III TH - zaprezentowały swój talent pla-

styczny, natomiast Natalia Ziembowska - uczen-

nica klasy I b LO zaprezentowała swój talent 

wokalny. 

 Komisja konkursowa w składzie: p. Iwona 

Urbanik – reprezentująca Kuratorium Oświaty  

w  Szczecinie, p. Elżbieta Kubera – redaktor Ku-

riera Szczecińskiego, dr Barbara Popiel – Dzie-

kan WNST WSH TWP w Szczecinie, dr Cezary 

Hendryk – Dziekan WNS WSH TWP w  Szcze-

cinie oraz dr Alina Tomaszewska - Dyrektor 

ODN WSH TWP w Szczecinie wyłoniła zwy-

cięzców plebiscytu na najlepsze koło i indywidu-

alną pasję.  

I miejsce zajęła – Kaja Nowak z ZSP w Chojnie,  

II miejsce – Piraci mórz z Zespołu Szkół nr 3  

w Szczecinie, 

III miejsce – Szkolna Grupa WOPR z ZSP  

w Chojnie.  

 Ponadto wyróżnienie otrzymała Natalia 

Ziembowska.  

Wszystkim uczestnikom życzę sukcesów w roz-

wijaniu swoich pasji. 

                                      Małgorzata Limanówka 
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Moja praktyka zawodowa na Malcie 

Jestem uczennicą III klasy Technikum 

Żywienia i Usług Gastronomicznych ZSP  

w Chojnie i po szkolnej rekrutacji, zakwalifiko-

wałam się na praktykę zagraniczną w ramach 

projektu „Europejska jakość w kształceniu zawo-

dowym” z programu Erasmus +. Byłam podeks-

cytowana, a jednocześnie bardzo zestresowa-

na.  22 kwietnia br. zaczęłam moją miesięczną 

praktykę na Malcie. Tego dnia był to mój pierw-

szy lot. Czułam się bardzo dobrze, a widoki  

z okna samolotu były przepiękne. 

Pracowałam w restauracji Uncle Matt’s 

Kitchen z dwoma osobami z mojej klasy. W tym 

miejscu była bardzo przyjemna i rodzinna atmos-

fera, dzięki czemu mój stres szybko odszedł  

w niepamięć. Spotkałam tam wiele ciekawych 

osób z różnych części świata i z niektórymi 

wciąż utrzymuję kontakt. Zwykle pracowałam 

jako barmanka i naprawdę się w tym sprawdzi-

łam, wszyscy mnie chwalili. Robienie napojów 

bezalkoholowych, różnych rodzajów kawy, alko-

holi, koktajli, a nawet obsługa gości… - nie spra-

wiały mi żadnego problemu. 

Komunikowanie się z personelem w języ-

ku angielskim szło mi naprawdę dobrze. Wiem, 

że robiłam błędy gramatyczne, ale nie przejmo-

wałam się tym. Ja rozumiałam tam każdego,  

a każdy mnie. Pokrótce przedstawię Wam część 

mojego zespołu: 

Mladen (Serbia)- mój menadżer. Pomógł 

mi zaadaptować się w tym środowisku. 

Czuwał nad moim bezpieczeństwem i nie-

mal codziennie był w firmie. Strasznie za-

biegany, ale mimo to zawsze znajdował 

czas by zapytać jak się mam. W razie ja-

kichkolwiek problemów, zawsze służył mi 

pomocą. 

Denis, Edmir (Albania) i Sergiu (Węgry)- 

barmani. Najlepsi z całej grupy, w dodatku 

bardzo przystojni ;) . Zawsze potrafili mnie 

rozśmieszyć. Rozmawiałam z nimi  

o wszystkim. Głównie dzięki nim pozby-

łam się stresu i nauczyłam się pracy za ba-

rem. Sergiu douczał mnie z j. angielskiego, 

czasem poprawiał, ale w bardzo przyjazny 

sposób. Edmir zawsze, dzielił się ze mną 

jedzeniem,  co się oczywiście ceni. Denisa 

najbardziej  polubiłam i traktowałam go 

jak mojego starszego brata. Nawet raz wy-

brał się z moją grupą na wycieczkę. 

Sonia- zastępca menadżera. Miła i prze-

sympatyczna kobieta. Czasem zakręcona, 

ale naprawdę wspaniała. 

Mariam (Nigeria)- zajmowała się wszyst-

kim. Młoda i zwariowana dziewczyna, któ-

ra była dla mnie przekochana. 
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Jest tam znacznie więcej personelu, jed-

nak nie chcę wymieniać wszystkich, bo zajęłoby 

mi to z 5 stron. Dosłownie wszystkich tam polu-

biłam, ale niektórzy się dla mnie szczególnie wy-

różnili. Personel nie jest tam stały, przeważają 

młodzi pracownicy. Jedynie menadżerowie i ku-

charze są tam od dłuższego czasu. Jedzenie w tej 

restauracji było przepyszne. 

Przejdę teraz do czasu wolnego. Liczne 

wycieczki pomogły mi poznać Maltę. Jest to bar-

dzo mała wyspa z pięknymi krajobrazami. To 

miejsce oczarowało mnie swoim pięknem, natu-

ralnością i wartością. Skaliste plaże z krystalicz-

ną wodą, kamieniste wzgórza, słoneczna pogoda, 

ogromne palmy i starodawna architektura wpro-

wadziły niesamowity klimat. Ta wyspa nie była 

idealna, ponieważ na drogach było dużo zanie-

czyszczeń, ale widoki wynagradzają wszyst-

ko.  Jest to również miejsce idealne do cykania 

fotek sobie i otoczeniu. Serdecznie polecam rów-

nież wyspę Comino i Gozo (na tej drugiej nieste-

ty nie byłam, ale widziałam ją z promu)- prze-

śliczne miejsca. Jednak radzę przed tym upewnić 

się czy nie ma się czasem choroby morskiej, bo 

może być nieciekawy finał tej wycieczki, gdy 

np. zerwą się większe fale podczas powrotu do 

miasta promem. 

Jestem naprawdę zachwycona tym, że 

miałam okazję tam być. Wspomnienia z tej prze-

wspaniałej podróży zostaną ze mną na zawsze. 

Jeśli będę mieć taką szansę, na pewno ponownie 

odwiedzę to miejsce i tych wspaniałych ludzi. 

 

Anita Orszulak 3TŻ 

Kalendarium sportowe roku szkolnego 2017/2018 
27.09.2017 r. zajęliśmy II miejsce w Po-

wiatowej Licealiadzie Lekkoatletycznej. 

30.09.2017 r. sześcioosobowa drużyna na-

szej szkoły wzięła udział w sztafetowym 

„Biegu Erasmusa” w Warszawie. 

10.11.2017 r. reprezentacje dziewcząt  

i chłopców zajęły I miejsca w Powiatowej 

Licealiadzie w Drużynowym Tenisie Sto-

łowym. 

21.11.2017 r. reprezentacja chłopców zaję-

ła II miejsce , a reprezentacja dziewcząt  

III miejsce w zawodach regionalnych  

w ramach Wojewódzkiej Licealiady  

w Drużynowym Tenisie Stołowym. 

14.12.2017 r. drużyna dziewcząt zajęła  

II miejsce w Finale Wojewódzkiej Licea-

liady w Badmintonie. 

1.02.2018 r. reprezentacja chłopców zajęła 

I miejsce w Powiatowej Licealiadzie  

w Piłce Siatkowej Chłopców. 

15.02.2018 r. reprezentacja dziewcząt zaję-

ła III miejsce w Powiatowej Licealiadzie  

w Koszykówce. 

16.02.2018 r. reprezentacja chłopców zaję-

ła III miejsce w Powiatowej Licealiadzie  

w Koszykówce Chłopców. 

28.02.2018 r. odbył się IX Turniej Piłki 

Siatkowej. 

12.03.2018 r. finał Powiatowej Licealiady 

w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 

14.03.2018 r. odbył się finał Powiatowej 

Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców. 

10.04.2018 r. zajęliśmy II miejsce w Po-

wiatowej Licealiadzie w Biegach Przełajo-

wych. 

18.04.2018 r. drużyna chłopców zajęła  

II miejsce w Powiatowej Licealiadzie  

w Piłce Nożnej.                            Gracjan 
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Tegoroczni maturzyści 
Od 4 do 23 maja odbywały się tegorocz-

ne egzaminy dojrzałości -  matury. Przystąpili 

do nich uczniowie 3 klas liceum ogólnokształcą-

cego oraz klasy 4 technikum zawodowego i tech-

nikum budowlanego. Egzamin miał sprawdzić 

ich wiedzę oraz zapewnić dobry start w przy-

szłość. Wśród nich byli: Karina i Wiktor, z któ-

rymi przeprowadziliśmy wywiady: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Jak się przygotowywałeś/-aś do matury?  

Karina: Przygotowywałam się zarówno w szko-

le jak i w domu.  

Wiktor: Do matury przygotowywałem się  ucząc 

się na bieżąco przez 3 lata i stosując się do wska-

zówek nauczycieli. Z języka polskiego i geogra-

fii 3 miesiące przed maturą zacząłem powtarzać 

materiał z ostatnich lat, a przygotowując się do 

języka angielskiego i matematyki skupiłem się 

na oswojeniu z formułą zadań maturalnych. Du-

żą rolę odegrały również często organizowane 

przez szkołę próbne matury, szczególnie z mate-

matyki i języka polskiego.                               

Czy jesteś zadowolony/-a z wyników?  

Karina: Wyniki z matur ustnych mnie zadowoli-

ły i myślę, że podobne wyniki będą na pisem-

nych. 

Wiktor: Z egzaminów ustnych jestem naprawdę 

zadowolony. Nie znam jeszcze dokładnych wy-

ników matur pisemnych, ale po wstępnym zwe-

ryfikowaniu swoich odpowiedzi na portalach 

internetowych, czuje, że niektóre wyniki będą 

poniżej oczekiwań. Myślę jednak, że to rezultat 

wysoko postawionej sobie poprzeczki. 

Jakie przedmioty wybrałeś/-aś w zakresie roz-

szerzonym i dlaczego akurat te? 

Karina: Wybrałam biologię, ponieważ lubię 

biologię i mnie interesuje. 

Wiktor: W zakresie rozszerzonym wybrałem 

geografię i język angielski. Angielskiego uczy-

łem się również poza szkołą na dodatkowych 

kursach, więc czułem się zobowiązany do przy-

stąpienia do matury rozszerzonej. Natomiast 

geografia od zawsze była moją ulubioną nauką 

przyrodniczą, z której najchętniej zdobywałem  

i poszerzałem wiedzę biorąc udział w różnych 

konkursach już na etapie gimnazjalnym.          

Co planujesz dalej?  Studia? 

Karina: Planuję iść na studia związane z biolo-

gią, najbardziej myślę o weterynarii. 

Wiktor: Po zdaniu matury planuję studiować na 

jednej z uczelni szczecińskich.  

Aktualnie zastanawiam się nad wyborem studio-

wania finansów i rachunkowości lub logistyki. 

Ostateczną decyzję podejmę po otrzymaniu wy-

ników matur. 

                                Magdalena Bielanin,2b 

 

 

 

 Na zamieszczonych zdjęciach tego-
roczni absolwenci z wychowawcami. 
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 W czwartek 17 maja 2018 r. po raz 11  

w Bibliotece szkolnej odbyła się Sztafeta Lite-

racka. W tym roku w związku z przypadającą  

rocznicą obchodów stulecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości czytaliśmy  poezję patrio-

tyczną. W sztafecie udział wzięli uczniowie kla-

sy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicz-

nych oraz klasy II B Liceum Ogólnokształcące-

go. Sztafeta Literacka polega na czytaniu utwo-

rów w wielu miejscach, w tym samym dniu,  

w określonych godzinach. Wszyscy uczestnicy 

spotkania wybrali a następnie prezentowali wy-

brany przez siebie wiersz. 

 

  Do czytania wybrano wiersze między inny-

mi Juliana Przybosia, Tadeusza Kubiaka, Adama 

Asnyka, Ignacego Krasickiego. Ponadto  przyto-

czono fragmenty rozkazu wydanego przez J. Pił-

sudskiego 5 VIII 1915 r. w pierwszą rocznicę 

wybuchu wojny. W sztafecie wzięli również 

udział nauczyciele p. Joanna Gorska-Hamkało  

p. Norbert Oleśków, p.Renata Czubak oraz  

p. Emila Skrzypa. 

  Całą imprezę wzbogaciła wystawa plan-

szowa poświęcona Konstytucji 3 Maja. Spotka-

nie było bardzo udane, a uczestniczący w Sztafe-

cie uczniowie - zadowoleni. Najważniejszym 

celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytel-

nictwa, a także sprawienie przyjemności szcze-

gólnie tym, którym obcowanie z literaturą przy-

nosi radość. 

 Takie akcje umacniają nas w przekonaniu, 

że spotkania z literaturą, są potrzebne i warto-

ściowe.  

 

Dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym 

roku na XII Sztafetę Literacką. 

 

 

Gabriela Lasowska 

 

„Naród, który traci pamięć,  

traci sumienie” 

Zbigniew Herbert 
 

 

XI  SZTAFETA LITERACKA 



 

 

str. 10  

Święto obchodzone, by uczcić nasze mat-

ki i wyrazić im szacunek  podarowując  przeróż-

ne prezenty i składając im życzenia. Na świecie 

data tego święta jest różna, jednak w Polsce jest 

to 26 maja. Początki Dnia Matki sięgają czasów 

starożytnej Grecji i Rzymu, gdzie czczono  mat-

kę-boginię. Po wprowadzeniu chrześcijaństwa, 

święto to powróciło dopiero w XVII w. w Anglii 

i przetrwało do XIX w., by ponownie pojawić  

się w kalendarzu po II wojnie światowej.   

Z okazji tego dnia przeprowadziliśmy 

wywiad z Panią Edytą Daszkiewicz i Panią Ju-

styną Sumarą, by dowiedzieć się co nieco o tym 

jak godzą pracę nauczyciela z rolą matki.  

Ile ma Pani dzieci ?  

Pani Daszkiewicz : Mam dwoje dzieci. Syna  

i córkę.   

Pani Sumara : Mam dwóch synów. 

Ile mają lat ? 

Pani Daszkiewicz : Syn – 21, córka – 13.  

Pani Sumara : 4 i 11. 

Jakie prezenty dostaje pani najczęściej ?  

Pani Daszkiewicz : Książki ( ze wskazaniem tzn. 

pytają wcześniej jaką chcę), czekoladki. 

Pani Sumara : Laurki, kwiatki, własnoręcznie 

wykonane ozdoby.  

Może jest taki prezent, który zapamiętała Pa-

ni najbardziej?  

Pani Daszkiewicz : W tym roku dostałam plakat 

w ramce z moimi cechami charakteru, tymi do-

brymi i tymi słabszymi (to było zabawne). 

Pani Sumara : Mój portret namalowany przez  

 4 letniego syna. Wyobraźnia dziecka jest niesa-

mowita.  

Jak godzi Pani pracę nauczyciela z byciem 

matką ?  

Pani Daszkiewicz : Nie jest trudno pogodzić pra-

cę z byciem mamą, praca jest ważna, ale dzieci 

najważniejsze. I choć czasem poświęcam im 

zbyt mało czasu ( przez co mam wyrzuty sumie-

nia) to zawsze bez względu na to  co robię  

i gdzie jestem mam z tyłu głowy – Co robią? 

Czy wszystko jest w porządku?  

Pani Sumara : Praca w szkole jest absorbująca, 

zajmuje wiele czasu. Jednak zawsze staram się 

poświęcić swoim dzieciom trochę wolnego czasu 

na zabawę, czytanie, spacery czy przejażdżki 

rowerami.  

 

Dzień Matki 
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Czy zdarzyło się Pani zachowywać jak matka 

wobec swoich uczniów, a jak nauczyciel dla 

swoich dzieci ?  

Pani Daszkiewicz : Nie wiem czy zachowuję się 

wobec uczniów jak matka. To uczniowie mogą 

ocenić. Staram się przekazywać wartości swoim 

wychowankom, dbam o nich, pomagam. Nato-

miast na pewno jestem czasami nauczycielem 

wobec swoich dzieci (współczuję im). Może nie 

wymagam od nich cudów, ale rzeczywiście sta-

wiam poprzeczkę dość wysoko. Nie myślcie so-

bie, że jestem tyranem, ale pewne zasady obo-

wiązują i to one pomagają w późniejszym, doro-

słym życiu.  

Pani Sumara : Bardzo często zdarza mi się za-

mieniać role. Czasami w szkole uczniów traktuję 

jak mama. Mówię im co mają robić, jak się za-

chować, zaganiam do poprawiania ocen i cho-

dzenia do szkoły. W domu natomiast zdarza mi 

się mówić do moich dzieci jak do uczniów pod-

niesionym głosem, w trybie rozkazującym. 

Nie ważne jak trudną pracę mają nasze 

mamy, zawsze starają się być z nami i nas wspie-

rać. Życzymy im by były bardziej doceniane 

oraz dużo cierpliwości, bo na pewno się przyda.  

Wszystkiego najlepszego !  

Dominik Nycz, kl. II b LO 

Światowy Dzień bez Papierosa 

 Jesteś osobą palącą? A może żyjesz w oto-

czeniu osób palących? Jeśli tak to ten artykuł jest  

w szczególności dla Ciebie. Na początku przypo-

mnę czym w ogóle jest Światowy Dzień Bez Pa-

pierosa? Jest to święto zainicjowane przez Świa-

tową Organizację Zdrowia mające na celu zwró-

cenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu. Po-

czątkowo na to święto wybrano 7 kwietnia  

w 1987 roku, ale rok później zmieniono tę datę 

na 31 maja. Święto to jest obchodzone we 

wszystkich krajach należących do ONZ. Czy 

wiesz po co wymyślono to święto? Czy jesteś 

świadom co się z Tobą dzieje gdy palisz?  

Wiadome jest, że dym papierosowy jest szkodli-

wy, ale nie każdy wie jak bardzo. Wiesz, że pa-

ląc cierpi na tym twój uśmiech? Paląc doprowa-

dzasz swoje zęby do tego, że szkliwo zostaje 

zniszczone, a zęby żółkną. Twoja uroda także na 

tym cierpi. Twoja cera szarzeje, włosy stają się 

łamliwe, a paznokcie rozdwajają się i są pokryte 

żółtą płytką. Palenie przyczynia się także do roz-

woju nowotworów. W Polsce 93% zachorowań 

na raka płuc powoduje właśnie palenie papiero-

sów. Chcesz się przyczynić do wzrostu tej licz-

by? Zrób coś dla siebie i świata. Rzuć swój na-

łóg, a zobaczysz, że bez tego da się żyć.  

Zadbaj o siebie i innych. 

 

Emilia Czeda, kl. I TŻ 
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 W dniach 4 – 6 czerwca 2018 r. w Oddzia-

le Geologii Morza Państwowego Instytutu Geo-

logicznego - PIB w Gdańsku odbył się finał XIX 

edycji Ogólnopolskiego konkursu geologiczno – 

środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko 

przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. W finale na-

szą szkołę reprezentowała uczennica kl. I b Li-

ceum Ogólnokształcącego - Natalia Ziembow-

ska. 

 Od 11 lat półfinaliści regionalni z całej 

Polski uczestniczą w trzydniowej wycieczce zor-

ganizowanej przez Państwowy Instytut Geolo-

giczny – PIB w Warszawie. Podczas wycieczki 

odbywa się m.in. finałowy turniej wiedzy. Tego-

roczna edycja finału odbyła się w Gdańsku  

w Oddziale Geologii Morza. Organizatorzy 

oprócz oficjalnego turnieju przygotowali dla 

uczestników wiele atrakcji. Pierwszego dnia zor-

ganizowano spacer po Gdańsku Oliwie. Finaliści 

mieli okazję zobaczyć Bazylikę archikatedralną 

w Gdańsku-Oliwie ze słynnymi wielkimi orga-

nami oliwskimi zaprojektowanymi i zbudowany-

mi w latach 1763-1788 przez o. Johanna Wilhel-

ma Wulffa, Park Oliwski im. Adama Mickiwicza 

oraz podziwiać panoramę miasta z Pachołka -  

najbardziej znanego punktu widokowego, poza 

centrum Gdańska, o 15 metrowej konstrukcji 

stalowej znajdującego się na wzgórzu o wysoko-

ści 100 m. 

            Drugi dzień pobytu był pełen emocji.  

W auli Instytutu odbył się turniej wiedzy. Skła-

dał się on z 4 rund: skały i minerały, paleontolo-

gia, karbon, procesy geologiczne i odbywał się  

w dwóch kategoriach – szkoły gimnazjalne i po-

nadgimnazjalne. Pytania konkursowe wyświetla-

ne były na prezentacji i wszyscy uczestnicy jed-

nocześnie, pisemnie udzielali odpowiedzi.  

 Nad przebiegiem konkursu czuwała komi-

sja konkursowa w składzie: dr hab. Włodzimierz 

Mizerski, prof. Państwowego Instytutu Geolo-

gicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, 

dr Tomasz Rychliński adiunkt w Zakładzie Geo-

dynamiki i Geologii Środowiskowej ING Uni-

wersytetu Jagiellońskiego oraz dr Robert Soko-

łowski adiunkt Wydziału Oceanografii i Geogra-

fii Uniwersytetu  Gdańskiego. Po zliczeniu 

punktów ogłoszono wyniki. Uczennica reprezen-

tująca ZSP w Chojnie - Natalia Ziembowska 

zdobyła VI miejsce w kraju. 

 Po emocjonujących zmaganiach konkurso-

wych uczestnicy udali się na kolejną wycieczkę 

przygotowaną przez organizatorów. Była to wy-

prawa nad Morze Bałtyckie do Gdyni Orłowo. 

Tam prowadzący mgr inż. Leszek Jurys - pra-

cownik Oddziału Geologii Morza PIG omawiał 

procesy geologiczne zachodzące w obrębie strefy 

brzegowej. Scharakteryzował  m.in. budowę 

geologiczną słynnego orłowskiego klifu oraz 

procesy w nim zachodzące, omówił pochodzenie 

skał tego obszaru i sposoby zabezpieczenia brze-

gu przed niszczącą działalnością morza. 

     Ostatnią atrakcją wycieczki finałowej było 

ognisko i pieczenie kiełbasek oraz dzielenie się 

spostrzeżeniami na temat konkursu. 

 

                  

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 Edyta Daszkiewicz 

Sukces Natalii Ziembowskiej w XIX edycji ogólnopolskiego kon-

kursu  „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś” 
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      5 czerwca 2018 r. w naszej szkole, tj. Zespo-

le Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, odbył 

się XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który 

skierowany był do uczniów gimnazjów i  pierw-

szych klas szkół ponadgimnazjalnych naszego 

powiatu. Corocznym celem konkursu jest posze-

rzanie zdobytej wiedzy w dziedzinie ortografii  

i wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Gryfiń-

skiego oraz reprezentacji, która najlepiej pora-

dziła sobie z wyzwaniami i trudnościami posta-

wionymi w etapie drużynowym konkursu.  

W tym roku spełniony został również cel promo-

wania kultury słowa wśród młodzieży przez roz-

budzanie motywacji do zdobywania wiedzy  

w tak ważnej dziedzinie, jaką jest ortografia. 

 

   W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły 

cztery szkoły. Każdą reprezentowała trzyosobo-

wa drużyna. Były to: Gimnazjum im. Noblistów 

Polskich w Mieszkowicach pod opieką Pani Lu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cyny Piskorowskiej, Gimnazjum im. Janusza 

Korczaka w Chojnie pod opieką Pani Ewy Stry-

czek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie pod opieką Pani Joanny Ulaszewskiej 

oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Choj-

nie pod opieką Pań: Renaty Czubak i Katarzyny 

Mickiewicz - Bindas. 

 

 Zmagania młodzieży podzielone zostały na dwa 

etapy, z których każdy składał się z dwóch czę-

ści. Pierwszy etap miał na celu wyłonienie Mi-

strza Ortografii Powiatu Gryfińskiego poprzez 

przeprowadzenie dyktanda i testu ortograficzne-

go. W tym roku ponownie najwyższy tytuł kon-

kurencji indywidualnej zdobyła Natalia Bylew-

ska – uczennica naszej szkoły. Natomiast w dru-

gim etapie uczniowie reprezentujący różne szko-

ły musieli połączyć siły, aby wypaść jak najle-

piej podczas  kolejnych zadań konkursowych. 

Wykazali się niezwykłym zorganizowaniem  

i dyscypliną w trakcie wykonywania plakatu pro-

mującego kulturę słowa. Samodzielnie wymyślili 

hasło-rymowankę oraz przedstawili oryginalne 

pomysły na promowanie kultury słowa. Następ-

nie przeszli do zaprezentowania swojej wiedzy 

ortograficznej w sposób praktyczny, a mianowi-

cie oceniali poprawność zdań wyświetlanych na 

tablicy multimedialnej. Każda drużyna miała 

szansę zdobyć jak największą ilość punktów 

podczas trzech tur zadania drugiego. 

 

      Nieprzerwanie nad pracą drużyn i jej postę-

pami czuwała komisja w składzie: mgr Aneta 

Kowal – polonistka, kierownik Poradni Psycho-

logiczno – Pedagogicznej w Chojnie, organiza-

t o r k a  k o n k u r s ó w  o r t o g r a f i c z n y c h 

dla  dyslektyków, mgr Marta Lemke – 

wieloletnia nauczycielka języka polskiego 

Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie, obecnie 

na emeryturze, mgr Eugenia Hajduk – 

emerytowana nauczycielka języka polskiego 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Chojnie. Efektem starań drużyn i uczestników 

było zajęcie pierwszego miejsca przez uczniów 

k l a s y  p i e r w s z e j  Z e s p o ł u  S z k ó ł 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, drugiego 

miejsca przez uczniów gimnazjum im. 

Noblistów Polskich w Mieszkowicach oraz 

trzeciego miejsca przez reprezentantów 

Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie.  

 

     S e r d e c z n i e 

d z i ę k u j e m y 

wszystkim szko-

łom za udział, ży-

czymy dalszych 

sukcesów i zapra-

szamy na kolejne 

edycje konkursu 

ortograficznego. 

Szczególne podziękowania należy skierować 

również do organizatorek konkursu, a mianowi-

cie do mgr Renaty Czubak i mgr Katarzyny Mic-

kiewicz-Bindas – polonistek z naszej szkoły.                                                                                                                                 
 

Kamila Pisanko  

XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny 



 

 

str. 14  

22.05. 2018 r. Wiktor Hadała, który zdobył  

III miejsce w XI Konkursie Geograficzno – Nau-

tologicznym uczestniczył w uroczystości podsu-

mowania konkursów przedmiotowych dla 

uczniów szkół województwa zachodniopomor-

skiego.  

 

22 maja 2018 r. w auli wydziału matematyczno – 

fizycznego odbyło się podsumowanie konkursów 

przedmiotowych dla uczniów szkół wojewódz-

twa zachodniopomorskiego.  

W uroczystości uczestniczył absolwent naszej 

szkoły Wiktor Hadała, który uzyskał III miejsce 

w XI Konkursie Geograficzno – Nautologicz-

nym.  

 

7 kwietnia 2018 r. Wiktor Hadała wraz z czwór-

ką uczniów Liceum Ogólnokształcącego: Natalią 

Ziembowską kl. I b, Magdaleną Bielanin i Patry-

cją Radtke kl. II b oraz Kornelią Gil kl. III b 

wziął udział w XI Konkursie Geologiczno – Na-

utologicznym. Organizatorami konkursu byli 

ZCDN w Szczecinie oraz Akademia Morska  

w Szczecinie. Zadaniem uczestników konkursu 

było rozwiązanie testu wiedzy geograficznej na 

poziomie rozszerzonym. 9 kwietnia komisja kon-

kursowa ogłosiła wyniki i okazało się, że Wiktor 

Hadała, uzyskując 28 punktów, uplasował się na 

III miejscu. 

 

 

Gospodarzami uroczystości podsumowania kon-

kursów przedmiotowych byli: pani Urszula Pań-

ka - Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli oraz JM prof. dr hab. 

Edward Włodarczyk - Rektor Uniwersytetu 

Szczecińskiego oraz dr Waldemar Staroń – Ko-

ordynator Uczelniany Spotkania.  

Gala wręczenia nagród laureatom konkursów 

została poprzedzona wykładem dr. Waldemara 

Staronia na temat  „Co można zobaczyć na nie-

bie?” a dużą niespodzianką okazał się występ 

Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego, który wy-

konał cztery utwory pod batutą dyrygenta dr. Ta-

deusza Buczkowskiego. 

Wiktor odebrał nagrodę z rąk pani Urszuli Pańki 

i mgr. inż. kpt. ż.w. Remigiusza Dzikowskiego 

prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Aka-

demii Morskiej w Szczecinie.  

 

 

 

Edyta Daszkiewicz  

III miejsce w XI Konkursie Geograficzno – Nautologicznym  
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 6 czerwca o godzinie 1:00 wyjechaliśmy 

na czterodniową wycieczkę do Zatoru, Zakopa-

nego oraz Krakowa. Do Zatoru dotarliśmy około 

godziny 9.00, tuż przed otwarciem. Na miejscu 

obejrzeliśmy show „Streets of New York". Spek-

takl pokazywał historię tańca ulicznego, jego 

rozwój, od momentu powstania aż do współcze-

sności.  Był to bardzo energetyczny pokaz, który 

zyskał sympatię młodzieży. O godzinie 16.00 

ruszyliśmy do Poronina, gdzie zamieszkaliśmy     

w góralskiej Willi Kasprowy. Następnego dnia  

z przewodnikiem wyruszyliśmy jednym                

z najbardziej znanych i uczęszczanych przez tu-

rystów szlakiem na Morskie Oko. Droga była 

długa i wyczerpująca, jednak wspaniałe widoki, 

majestatyczne góry i niezwykła przyroda zre-

kompensowały zmęczenie. Urokliwe Morskie 

Oko zrobiło wrażenie na tych, którzy przybyli 

tutaj kolejny raz, jednak szczególnie zachwyciło 

odwiedzających je po raz pierwszy. Po zrobieniu 

miliona zdjęć i krótkim odpoczynku ruszyliśmy 

w drogę powrotną. Przed powrotem do hotelu 

zwiedziliśmy niezwykłą, zbudowaną w zako-

piańskim stylu Kaplicę Najświętszego Serca Je-

zusowego  w Jaszczurówce.  

 Trzeciego dnia pogoda nas nie rozpiesz-

czała. Mimo, iż na początku było słonecznie, 

później rozpadało się na dobre, ale deszcz był 

nam niestraszny. Pierwszym punktem programu, 

było zwiedzanie zmodernizowanej Wielkiej Kro-

kwi, na której odbywają się konkursy skoków 

narciarskich. Przewodnik opowiedział nam cie-

kawą historię sportów zimowych. Później wje-

chaliśmy na szczyt obiektu, skąd podziwialiśmy 

panoramę Zakopanego. Następnym etapem na-

szej wycieczki była Gubałówka. Po wjeździe  na 

szczyt mogliśmy wykonać wspólne zdjęcia, ku-

pić pamiątki. Potem udaliśmy się do Muzeum 

Tatrzańskiego, gdzie poznaliśmy historię Zako-

panego i jego mieszkańców, uwarunkowania 

geograficzne i przyrodnicze Podhala. 

 Wyprawę z przewodnikiem zakończyliśmy 

zwiedzaniem starego, zakopiańskiego kościółka 

oraz cmentarza na Pęksowym Brzyzku. Spoczy-

wa tutaj wielu znanych ludzi, którzy byli związa-

ni  z Zakopanem i Krakowem np. Kornel Maku-

szyński, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stanisław 

Marusarz czy Stanisław Witkiewicz. Nie obyło 

się bez najważniejszego punktu w Zakopanem,    

a mianowicie spaceru po Krupówkach. Ostatni 

dzień spędziliśmy w dawnej stolicy Polski. 

Dzień w Krakowie rozpoczęliśmy od spotkania  

z przewodnikiem, który zabrał nas najpierw                

na najbardziej znaną ulicę miasta, na Francisz-

kańską 3. Zwiedziliśmy jeszcze dziedziniec Col-

legium Maius, Wawel, Rynek z Sukiennicami, 

Kościół Mariacki, Bazylikę św. Franciszka      

z Asyżu, gdzie obejrzeliśmy wspaniały witraż 

Witkacego. Odwiedziliśmy też ziejącego ogniem 

smoka wawelskiego.  

 Nasz wyjazd powoli dobiegał końca. Kra-

ków opuściliśmy z wielkim żalem o godzinie 

18.00. Wycieczka była bardzo udana, a niezapo-

mniane wspomnienia pozostaną z nami                  

na zawsze. Mamy nadzieję, że jeszcze wrócimy 

w te historyczne, malownicze okolice.  

 

 

   

  

 Ada -II a LO 

Wyjazd do Zakopanego 
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Ukryte talenty 

 Cykl rozmów o pasjach i talentach rozpo-

częłam w styczniowym numerze gazety. W tym 

wydaniu publikujemy wywiad z Natalią Ziem-

bowską z klasy pierwszej liceum, która zasko-

czyła wszystkich swoim pięknym głosem pod-

czas przedstawienia szkolnego. Rozmowa  oczy-

w iś c i e  r o z p o c z ę ła  s i ę  p yt a n ia m i  

o szkołę, ale przejdźmy do rzeczy! 

J: Jakie masz pasje? 

N: Mam kilka, ale  najwięcej czasu poświęcam 

na śpiewanie i czytanie książek. 

J: Skupimy się na śpiewaniu, choć czytanie ksią-

żek jest naprawdę interesujące. Kiedy odkryłaś 

swój talent? 

N: Talent do śpiewu nie do końca został odkryty, 

tylko rozwijał się przez lata. Pierwszym konkur-

sem był konkurs kolęd w trzeciej klasie podsta-

wówki i dzięki temu, że się nie poddawałam  

z każdym konkursem było lepiej. 

J: Chciałaś wziąć udział w konkursie, czy może 

ktoś Cię zgłosił? 

N: Na konkurs zapisała mnie moja pierwsza wy-

chowawczyni. Przez te wszystkie lata kiedy śpie-

wam wspierała mnie mama i moja pani instruk-

torka. 

J: Skoro miałaś instruktorkę, to chyba systema-

tycznie ćwiczysz, zgadłam? Jak to wygląda? 

N: W zasadzie śpiewam codziennie, ale nie zaw-

sze jest to związane z konkursem. Czasem jest to 

typowe śpiewanie pod prysznicem, lub odpręże-

nie się po lekcjach, bo to dobrze rozładowuje 

emocje. Często się łapię na tym, że śpiewam na-

wet podczas reklam, a brat śmie twierdzić, że 

wprost „buzia mi się nie zamyka”. 

J: Trzecia klasa podstawówki, to było dość daw-

no, prawda? Miałaś jakiś moment załamania? 

Chciałaś  porzucić śpiewanie? 

N: Po każdym niepowodzeniu jest ciężko i wte-

dy może się pojawić moment załamania. Mimo 

to nie zawsze możemy patrzeć na opinie innych 

ludzi, tzw. jurorów ponieważ są różne gusta. Jed-

nym się podoba innym nie, raz się wygrywa,  

a innym razem przegrywa, lecz jeżeli coś jest 

naszą pasją to wcale nie jest łatwo tego ot tak 

porzucić. 

J: To naprawdę ładne słowa. Podoba mi się na-

strój, jaki stworzyłaś. Może, żeby nie było zbyt 

poważnie powiesz nam, jakie są twoje ulubione 

utwory do śpiewania? 

N: Bardzo lubię słuchać piosenek aktorskich lub 

poezji śpiewanej. Zawsze staram się postawić 

wysoko poprzeczkę w doborze repertuaru. Tak 

samo jest z piosenkami „starszych” wykonaw-

ców lub ludowymi. Za przykład mogę podać pio-

senkę Nothing Compares to You-Sinead O'Con-

nor, lub piosenkę aktorską „Ukradła cyganka 

kurę”, które są naprawdę moim zdaniem niedo-

cenione, a ja je uwielbiam. 

J: Kto cię inspiruje w takim razie? 

N: Inspiracją zawsze były starsze koleżanki, któ-

re również brały udział w takich konkursach  

i gdzieś tam w głowie się myślało „wow jaki ona 

ma super głos, mi na pewno nie uda się tak wy-

soko zajść”, a jednak po latach tych koleżanek 

na scenie już nie widać, ale staram się piąć jesz-

cze wyżej. 

J: Opowiesz nam o swoich osiągnięciach? 

N: Osiągnięcia przyszły wraz z czasem i umie-

jętnościami. I za dużo by wymienić wszystkie.  
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Wakacje tuż tuż  

 Wakacje to chyba najlepszy czas dla 

uczniów, ponieważ mogą odpocząć od codzien-

nej nauki i obowiązków z nią związanych, ale 

również mogą je spędzić na różne sposoby. Po-

stanowiłam sprawdzić co uczniowie naszej szko-

ły robią w wakacje. 

Pierwszą osobą, która została zapytana o waka-

cje była Kasia. 

J: Jak spędzasz wakacje? 

K: Na wakacje wyjeżdżam do pracy. 

J: Jaka to będzie praca? 

K: To będzie praca związana z kierunkiem, na 

którym obecnie jestem, czyli praca w kuchni.  

J: Czy z tą pracą wiąże się wyjazd z miejsca za-

mieszkania? 

K:Tak, oczywiście. Jest to praca nad morzem, 

choć wiem, że na wakacje będzie tam ciężko, ale 

myślę, że dam radę. 

J: Do pracy jedziesz sama czy jadą tam też zna-

jomi? 

K: Jadą ze mną 3 moje przyjaciółki, więc pewnie 

nie będziemy się nudzić i spędzimy trochę czasu 

razem poza szkołą. 

J: Jak dowiedziałaś się o tej pracy? 

K: O pracy dowiedziałam się ze szkoły, ponie-

waż powstał projekt, na który się dostałam i po-

zwoli mi on nabrać doświadczenia w pracy na 

kuchni. 

J: Gdzie będziesz mieszkać? 

K: Nocleg mam zapewniony w ośrodku, w któ-

rym będę wykonywała swoją pracę. Mam rów-

nież zapewnione wyżywienie, więc niczym  nie 

muszę się martwić. 

 

Kolejną osobą jest Aneta. 

J: Jak spędzasz wakacje? 

A: Raczej spędzam je aktywnie. 

J: Skąd pomysł, żeby wakacje spędzać aktyw-

nie? 

A: Sport towarzyszył mi od dzieciństwa. Cała 

rodzina biega, więc biegamy wspólnie. Pomysł 

stąd, że zamiast się nudzić to można czas wolny 

dobrze spożytkować, właśnie przez poprawienie 

kondycji. 

J: Czy bierzesz udział w zawodach podczas wa-

kacji? 

 

Za przykład mogę podać Nagrodę Specjalną Fe-

stiwalu piosenki Bożonarodzeniowej w Szczeci-

nie, 3 miejsce na tym samym festiwalu, oraz  

2 miejsce w Lipianach w wojewódzkim konkur-

sie kolęd i pastorałek w zeszłym roku. Ostatnio 

śpiewam też w duecie z Rafałem Kowalem i też 

nam świetnie to wychodzi, czego dowodem jest 

to, że już na kilku konkursach stanęliśmy na po-

dium. Natalia podzieliła się z nami swoim talen-

tem. Trzymamy za dziewczynę kciuki, by nadal 

mogła się rozwijać i aby szło jej to jak najlepiej! 

                                                                 Julia 

 

    Chcesz wiedzieć kim jesteś? Nie pytaj. Działaj. 

Działanie Cię określi i ustali. Z działania swoje-

go się dowiesz. 

    Gombrowicz, Dzienniki 
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Wakacyjna wykreślanka 

A: Tak, biorę udział w zawodach. Zazwyczaj 

ścigamy się na dystansach 5 i 10 km, ale poja-

wiają  się też 15 km. Fakt, że w wakacje jest sło-

necznie i upalnie, wcale nie ułatwia mi biegania. 

Czasami jest naprawdę trudno i na bieżąco trze-

ba się nawadniać, żeby przebiec dany dystans. 

J: Od kiedy spędzasz wakacje aktywnie? 

A: Spędzam je tak od gimnazjum. Przygoda 

z bieganiem zaczęła się już w podstawówce, po-

nieważ byłam brana na zawody lekkoatletyczne  

I tak zostało do dziś, choć początki nie były ła-

twe. W sumie to dzięki starszej siostrze zaczęłam 

regularnie uprawiać sport nawet w wakacje.  

 

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzę 

miłego wypoczynku i udanych wakacji. 

Justyna Jaz, kl. III TŻ 
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