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 Otworzyliśmy drzwi, by wpu-

ścić Nowy Rok do środka. Wraz  

z redakcją chcielibyśmy życzyć 

Wam, aby ten rok był Waszym 

przyjacielem. By był dobry i boga-

ty w same sukcesy! 

        W tym numerze i w następ-

nych chcielibyśmy skupić uwagę 

na Waszych pasjach i osiągnię-

ciach w  wielu dziedzinach życia. 

Pragniemy też pokazać, że szkoła 

to nie tylko  nauka o świecie  

z książek, ale też poznawanie świa-

ta z bliska.  

 Życzymy miłej lektury! 



Europejski Tydzień Umiejętności   

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; 

dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje."  

[S. Staszic] 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie aktyw-

nie uczestniczy w działaniach dostosowujących kształcenie 

zawodowe do wymogów współczesnego rynku  pracy.  

 Posiadamy już tytuł Innowacyjnej Szkoły Zawodo-

wej na rynku pracy, który zdobyliśmy w  2016 r. 

W roku szkolnym 2017/2018 Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Chojnie kolejny raz przystąpił do realizacji za-

dań  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia  Kariery 2017, 

pod hasłem: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompe-

tencje”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Realizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017, zaczę-

liśmy 16 października  2017 r. od wycieczki zawodoznaw-

czej, podczas której uczniowie klasy II MPS                                

wraz  z opiekunem panem S. Sokołowskim odwiedzili 

warsztat samochodowy Auto Serwis Piotrowscy oraz Stację 

Kontroli Pojazdów  w Chojnie.  

Dzięki uprzejmości właściciela, pana Łukasza Piotrowskie-

go uczniowie mogli zwiedzić warsztat samochodowy, oraz 

zapoznać się ze specyfiką pracy mechanika samochodowe-

go a także  zobaczyć jak wygląda wyposażenie profesjonal-

nego  warsztatu samochodowego. 

Z warsztatu samochodowego uczniowie przeszli  do Stacji 

Kontroli Pojazdów, w której pracownik – diagnosta prze-

prowadzał kontrolę pojazdu w celu umożliwienia  porusza-

nia się samochodem przez właściciela.  

 17 października 2017 r. odbyły się dwa wydarzenia: 

gościliśmy w naszej szkole studentów prawa z Uniwersyte-

tu SWPS z Poznania, pana M. Kaczmarka i pana                                   

K. Milkiewicza,  którzy poprowadzili warsztaty z młodzieżą 

oraz odbyło się seminarium  „Dlaczego warto rozwijać swój 

talent?”, poprowadzone przez psychologa szkolnego,                                 

panią E. Adurowicz   oraz doradcę zawodowego, panią  

D. Szwiec.  

W warsztatach udział wzięli uczniowie z klas: IV H/Ż, III 

bd, III c oraz II H/Ż. Tematyka warsztatów w poszczegól-

nych klasach obejmowała następujące zagadnienia: 

 

 

 

 

 

IV H/Ż -  „Matura nie taka straszna jak o niej mówią. 

Jak opanować stres przed    maturą?” 

kl. III bd, III c -  „Jak przetrwać maturę ustną, czyli 

sztuka autoprezentacji”. 

kl. II /H/Ż - „Sztuka skutecznej argumentacji z ele-

mentami autoprezentacji”. 

                

W seminarium na temat „Dlaczego warto rozwijać swój 

talent?”, uczestniczyli uczniowie  z klas IV H/Ż, I a, I c 

oraz I MW. 

Celem seminarium było uświadomienie uczniom 

posiadanych talentów i zachęcanie  do ich rozwoju, wzmoc-

nienie własnej samooceny jako predyktor rozwoju talentu  

i innych kompetencji życiowych. 

Zakończeniem seminarium był panel dyskusyjny 

uczestników zajęć oraz kreatywne pomysły na odkrywanie 

nowych zainteresowań i podnoszenie kompetencji w ich 

zakresie. 

18 października 2017 r., to kolejny dzień poznawa-

nia świata zawodów podczas wycieczek zawodoznawczych. 

 Na spotkanie z szefem kuchni z restauracji 

„Piastowska” w Chojnie, udały się uczennice z kl. I WZ, 

kształcące się w zawodzie kucharz wraz z opiekunem panią 

D. Szwiec. 

 Celem wycieczki było zapoznanie się ze specyfiką 

pracy kucharza.  

Wycieczka do restauracji „Piastowska” okazała się 

interesującym doświadczeniem zawodoznawczym. 

W tym dniu odbyły się również wycieczki zawodo-

znawcze przyszłych informatyków do firmy komputerowej 

JP Komputer Serwis w Chojnie oraz do Urzędu Miejskiego                            

w Chojnie. 

Klasa I TI wraz z opiekunem panem K. Janikiem 

odwiedziła firmę komputerową JP Komputer Serwis, gdzie 

właściciel firmy pan Jakub Pierzgalski omówił strukturę 

firmy, obszary działania, w których funkcjonuje firma. 

 Klasa IV TI wybrała się do Urzędu Miejskiego  

w Chojnie na spotkanie z informatykiem panem Łukaszem 

Malagą. 

Uczniowie zwiedzili serwerownię, poznali jej bu-

dowę sposoby połączeń macierzy dyskowych oraz w jaki 

sposób dba się o bezpieczeństwo danych osobowych. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017  zakończyli-

śmy  „Kuźnią Talentów”, podczas której uczniowie klas 

technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej 

zaprezentowali uczniom z liceum swoje pracownie i rezulta-

ty pracy.  

Uczniowie klasy III c i II c uczestniczyli w zaję-

ciach w pracowni gastronomicznej i pracowniach informa-

tycznych.  
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Miłą niespodzianką dla zwiedzających był pokaz dekoracji 

muffinek różnymi kremami i elementami dekoracyjnymi, 

przeprowadzony przez uczniów z klasy II TŻ.   Dwie uczen-

nice z klas licealnych próbowały swoich sił w dekoracji 

wcześniej upieczonych babeczek. 

  Finałem pokazu w  „Kuźni talentów” była degustacja przy-

gotowanych słodkości. 

W pracowniach informatycznych odbył się pokaz montażu  

i demontażu komputera, wykonanie kabli sieciowych rj 45, 

prezentacja systemu Linux, wymiana zasilacza oraz pamięci 

RAM w komputerach.  Uczniowie zostali zapoznani  z sta-

nowiskiem pracy oraz  zasadami BHP na stanowisku pracy, 

które obowiązują podczas zajęć w pracowniach informa-

tycznych. Ciekawostką podczas prezentacji pracowni infor-

matycznych był komputer  Macintosh.  

Kolejny pokaz umiejętności zawodowych odbył się w pra-

cowni diagnostycznej i samochodowej, podczas którego 

licealiści z klasy II c i  II abd mogli zobaczyć jak wygląda 

sprawdzenie w samochodzie geometrii kół, sprawdzić jak 

działa urządzenie do badania skuteczności hamowania  

a także jak przyszli mechanicy pojazdów samochodowych 

lokalizowali uszkodzenia w układzie napędowym.  

Uczniowie z kl. III abd  uczestniczyli również w tym dniu  

w zajęciach w pracowni hotelarskiej i pracowni obsługi 

konsumenta. Podczas zajęć w pracowni obsługi konsumenta 

uczennice kl. III TH, zaprezentowały pokaz musztry kelner-

skiej, czyli serwis synchroniczny. 

W pracowni hotelarskiej uczennice z klasy III TH przedsta-

wiły dwie scenki symulacyjne, ukazujące pracę w recepcji 

hotelowej.  

Dzięki profesjonalnej grze „aktorek” prezentacje przy ladzie 

recepcyjnej dostarczyły licealistom dużo pozytywnych wra-

żeń. 

Zakończeniem pokazów pracowni i umiejętności zawodo-

wych były pracownie budowlane. Klasa II c i II abd uczest-

niczyły w zajęciach praktycznych, podczas których ucznio-

wie z klasy II technikum budowlanego wykonywali frag-

ment muru a uczniowie z klasy III MZ przygotowywali  

izolację pod posadzkę tzw. izolację przeciwwilgociową, 

izolację termiczną (wygłuszającą), układali również taśmę 

dylatacyjną przyścienną, oraz akustyczną.                            

 Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 

2017 pozwoliła na ukazanie młodzieży, że każdy z nas ma 

w sobie ogromny potencjał do odkrywania swoich talentów                     

i  pasji. To ciężka praca, która nie tylko kształci wiedzę  

i umiejętności, ale także rozwija zainteresowania, kompe-

tencje społeczne, personalne i zawodowe, tak ważne w dzi-

siejszym funkcjonowaniu na rynku pracy. 

 

Talent, pasje, kompetencje to coś co nas wyróżnia i daje 

możliwości obrania właściwej drogi zawodowej, która jest 

jedną z ważniejszych dróg w życiu człowieka.  

 Ważnym wydarzeniem w naszej szkole był udział  

w Europejskim tygodniu umiejętności zawodowych  pod 

hasłem „Odkryj swój talent”, który został zorganizowany                       

z inicjatywy Komisji Europejskiej. W tym wydarzeniu 

uczestniczyliśmy po raz drugi. 

 Celem wydarzenia było podniesienie atrakcyjności  

i wizerunku kształcenia zawodowego  w Europie.  

 Główne wydarzenia w Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Chojnie zrealizowane zostały   w dniach od  20 

do 24 listopada 2017 r.  

 

 

 

 

 

 

 

20 listopada 2017 r., dyrektor szkoły, pani Adriana Sala-

mończyk i koordynator do spraw współpracy międzynaro-

dowej w ZSP w Chojnie, pan Janusz Cezary Salamończyk 

uczestniczyli w konferencji „Edukacja z praktyką – partner-

stwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego, inauguru-

jącej Europejski tydzień umiejętności zawodowych w Pol-

sce. Konferencja odbyła się w Warszawie i została zorgani-

zowana przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.  

Głównym celem konferencji  była promocja kształcenia  

i szkolenia zawodowego poprzez prezentację doświadczeń  

i dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju kom-

petencji, umiejętności i talentów.  

 W tym dniu rozpoczęły się  również Dni Kariery  

w ZSP w Chojnie,  podczas których uczniowie z klasy II 

mechanik pojazdów samochodowych oraz klasy III techni-

kum budowlanego realizowali zajęcia z doradztwa grupo-

wego.  
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Zajęcia realizowane były w formie warsztatowej i obejmo-

wały tematykę aktywnych metod poszukiwania pracy   

a także klasyfikacji umiejętności w kontekście przygotowa-

nia do rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty poprowadziła 

pani Ewa Jaklewicz – Walewicz, konsultant ds. doradztwa 

zawodowego  z Zachodniopomorskiego Centrum Doskona-

lenia Nauczycieli w Szczecinie.  

 21 listopada 2017 r., zrealizowaliśmy dwa wydarze-

nia w ramach Europejskiego tygodnia umiejętności zawodo-

wych. Były to zajęcia pokazowe w wykonaniu grupy poka-

zowej z Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Po-

znaniu oraz Dzień Otwarty dla uczniów klas III Gimnazjum 

w Chojnie. 

 Udział w zajęciach pokazowych w wykonaniu stu-

dentów i pracowników Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Ga-

stronomii w Poznaniu wzięli  uczniowie technikum zawo-

dowego w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia 

i usług gastronomicznych. 

 Podczas spotkania młodzież obserwowała przygoto-

wanie potrawy: makaron z krewetkami  w sosie śmietano-

wym oraz uczestniczyła w niezwykłym wydarzeniu jakim  

był pokaz carvingu (sztuka rzeźbienia  w owocach i warzy-

wach)., w wykonaniu studentki III roku  WSHiG w Pozna-

niu. Pani Andżelika zajęła III miejsce w Chorwacji w mi-

strzostwach carvingu a także VI miejsce w Mistrzostwach 

Seniorów w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Po pokazie odbył się panel dyskusyjny z udziałem uczniów 

ZSP w Chojnie i grupy pokazowej WSHiG w Poznaniu.  

 22 listopada odbyła się kontynuacja zajęć z doradz-

twa grupowego w klasie II monter zabudowy i robót wy-

kończeniowych w budownictwie  oraz w klasie  III technik 

hotelarstwa. Zajęcia prowadzone były przez panią Ewę Ja-

klewicz – Walewicz.  

 W tym dniu odbyły się również spotkania z lokalny-

mi pracodawcami z branży IT, motoryzacyjnej i budowla-

nej. Uczniowie z klasy III technikum informatycznego  spo-

tkali się z właścicielem firmy komputerowej JP Komputer 

Serwis, panem Jakubem Pierzgalskim, uczniowie z klasy III 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownic-

twie i uczniowie z  klasy  III technikum budowlanego   

z właścicielem firmy usługowo – budowlanej „Dankom”, 

panem Danielem Błażkiewiczem, klasa II i III mechanik 

pojazdów samochodowych z właścicielem warsztatu samo-

chodowego „Auto Serwis Piotrowscy”, panem Łukaszem 

Piotrowskim.  

 Każde spotkanie z pracodawcą pozwoliło młodzieży 

na bezpośredni kontakt z przedstawicielami danego zawodu, 

przybliżyło specyfikę pracy w określonej profesji pokazu-

jąc, że  rynek pracy charakteryzuje się dużą dynamiką 

zmian. Pracodawcy określili również swoje wymagania 

wobec przyszłych pracowników. Młodzi ludzie zyskali wie-

dzę, która pozwoli im na zapoznanie się z tymi zmianami, 

aby móc swobodnie i efektywnie poruszać się w świecie 

zawodów i potrzeb współczesnego rynku pracy. 

Uczniowie w rozmowach z pracodawcami uzyskali odpo-

wiedzi na wiele nurtujących ich pytań.  

 23 listopada 2017 r. był dniem poświęconym doradz-

twu grupowemu, podczas którego szkolny doradca zawodo-

wy, pani Dorota Szwiec przeprowadziła zajęcia warsztato-

we w klasie IH/Ż oraz w klasie II WZ. Warsztaty poświęco-

ne były tematyce identyfikacji własnych umiejętności na 

podstawie zainteresowań oraz jak kompetencje zawodowe 

zbliżają nas do sukcesu.  

 24 listopada 2017 r. odbyła się konferencja podsu-

mowująca realizację wydarzeń i działań zrealizowanych  

w ramach Europejskiego tygodnia umiejętności zawodo-

wych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.  

 Podczas konferencji szkolny doradca zawodowy,  

pani Dorota Szwiec i  koordynator do spraw współpracy 

międzynarodowej w ZSP w Chojnie, pan Janusz Cezary 

Salamończyk przedstawili prezentacje multimedialną, oma-

wiając wszystkie wydarzenia i działania realizowane w ra-

mach Europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych, 

które rozpoczęły się w naszej szkole od 15 września 2017 r. 

 Europejski tydzień umiejętności zawodowych to 

wydarzenie cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno 

wśród uczniów jak i zaproszonych gości.                 

            Realizacja całego przedsięwzięcia pozwoliła mło-

dym ludziom na sprecyzowanie własnego kierunku myśle-

nia dotyczącego wyboru przyszłego życia zawodowego  

a także odkrywanie w sobie swoich  pasji i talentów.                               

  W realizację  wydarzeń w ramach Europejskiego 

tygodnia umiejętności zawodowych w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych w  Chojnie, zaangażowani byli  ucznio-

wie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Razem w powyż-

szych wydarzeniach  udział wzięły 342 osoby. 

 

 

doradca zawodowy: Dorota Szwiec 
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Dni otwarte  
 Dzień Otwarty zorganizowany 21 listopada 2017  

roku stał się znakomitą okazją do zaprezentowania  ucz-

niom z gimnazjum oferty kształcenia w naszej szkole, poka-

zania  praktycznej strony zawodów a także zwiedzenia pra-

cowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt i urządzenia.  

Na naszych gości czekały pracownie: gastronomiczna, ob-

sługi konsumenta, hotelarska, diagnostyczna, samochodo-

wa, projektowo - budowlana, informatyczne oraz stolarska.  

Gimnazjaliści uczestniczyli w pokazie umiejętności zawo-

dowych uczniów ZSP w Chojnie. Podczas prezentacji stoisk 

promocyjnych we wszystkich zawodach, mogli uzyskać  

 

 

 

 

 

 

 

 

szczegółowe informacje od nauczycieli i uczniów, dotyczą-

ce funkcjonowania szkoły i poszczególnych kierunków 

kształcenia. 

 Kolejnym punktem Dni Otwartych była prezentacja 

multimedialna „Mobilność zawodowa za granicą”, którą 

przedstawił pan J.C. Salamończyk. Uczniowie z gimnazjum 

zapoznali się z projektami mobilności LdV i Erasmus+ zre-

alizowanymi w ZSP w Chojnie, a także z korzyściami 

uczestnictwa w stażach zagranicznych.    

Ciekawym akcentem Dni Otwartych była prezentacja oferty 

szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań 

oraz klubów działających w naszej szkole. 

 Pobyt uczniów klas III gimnazjum w Chojnie zakoń-

czył się wystąpieniem dyrektor szkoły, pani Adriany Sala-

mończyk,  która serdecznie podziękowała nauczycielom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i uczniom z gimnazjum za przyjęcie zaproszenia. 

 Dyrektor szkoły zaprosiła gimnazjalistów na pokaz 

musztry i ratownictwa, w wykonaniu uczniów z klas mun-

durowych i szkolnej grupy WOPR. Pokazy zostały nagro-

dzone gromkimi brawami. Dopełnieniem tak ważnego wy-

darzenia był poczęstunek dla gimnazjalistów przygotowany 

przez uczniów ZSP w Chojnie. 

Organizacja Dnia Otwartego umożliwiła  uczniom z gimna-

zjum poznanie warunków w jakich uczy się młodzież ZSP 

w Chojnie, pozwoliła na pokazanie z bliska świata zawo-

dów a także pomogła zorientować się jakie możliwości na 

rynku pracy otwierają przed nimi konkretne zawody.   
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 Na to pytanie odpowiedzieli uczniowie Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie, podej-

mując liczne inicjatywy  wolontariackie na rzecz 

osób  potrzebujących a także podejmując  pożytecz-

ne działania na rzecz środowiska  lokalnego.  

 Działania w ramach wolontariatu w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych rozpoczął Szkolny  Klub 

Wolontariusza, którego członkowie  27 października 

2017 r., odwiedzili zaprzyjaźniony ze szkołą Dom 

Pomocy Społecznej   w Trzcińsku - Zdroju. Młodzi 

wolontariusze wysłuchali niepowtarzalne historie  

z życia pensjonariuszy a w zamian podarowali im 

swoją obecność, troskę i chwile radości.  

     Szkolny Klub Wolontariusza nie zwalnia tempa  

i 10 listopada 2017 r., po raz kolejny odwiedza Dom 

Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. Wolonta-

riusze mają w zwyczaju odwiedzać podopiecznych  

Czy warto pomagać? 



DPS w okolicach Dnia Seniora, ale ta wizyta była podwój-

nie ważna, ponieważ wybrali się z własnoręcznie upieczo-

nym  tortem  na urodziny podopiecznej DPS, pani Danusi.  

Wolontariusze postarali się, aby każdy podopieczny otrzy-

mał porcję słodkości.  Po poczęstunku wolontariusze zorga-

nizowali również zabawę przy muzyce. Wszyscy bawili się 

doskonale a pani Danusia miała niepowtarzalne urodziny.   

  

 

 

 

 

Kolejnym działaniem Szkolnego Klubu Wolontariusza były 

obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Z tej 

okazji 5 grudnia 2017 r., członkowie  Szkolnego Klubu Wo-

lontariusza aktywnie świętowali, rozpoczynając od rozdania 

przed pierwszym dzwonkiem, serduszka - symbolu szkolne-

go wolontariatu. Każdy nauczyciel  i uczeń dumnie nosił 

przypięty symbol wolontariatu.  

 Tego dnia zakończyła się również  akcja pomocy 

bezdomnym zwierzętom, którą zorganizowali członkowie 

Szkolnego Klubu Wolontariusza.  

 Zebraną karmę oraz uzbierane pieniądze w kwocie 

410 zł wolontariusze zawieźli do Witniczki, gdzie ma sie-

dzibę Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu. Funda-

cja ta  ma na celu nie tylko ochronę rzadkich gatunków ro-

ślin i zwierząt, ale również opiekę nad porzuconymi czy 

krzywdzonymi kotami. W akcję włączyła się cała społecz-

ność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.  

 Chcą pomagać, więc pomagają! Szkolny Klub Wo-

lontariusza w swojej działalności wolontariackiej spieszy  

z pomocą dzieciom z Placówki Opiekuńczo – Wychowaw-

czej w  Trzcińsku – Zdroju.  7 grudnia 2017 r., wolontariu-

sze zawieźli dla dzieci zebrane artykuły szkolne, środki 

czystości i higieny osobistej oraz słodycze. W zbiórkę ak-

tywnie włączył się ks. Zbigniew Stachnik, który ze wspól-

notą parafialną Czachowa zebrał pokaźną ilość słodyczy. 

 Warto dodać, że członkowie Szkolnego Klub Wolon-

tariusza wraz z opiekunem w dniach 20 - 24 uczestniczyli  

w międzynarodowym kongresie "World Without Violence", 

który odbywał się w Krakowie, Wieliczce i Oświęcimiu.  

 W okresie przedświątecznym w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych wzmożone są działania  wolontariackie, 

w które zaangażowani są uczniowie oraz nauczyciele.  

 W grudniu Klub Europejski Douzelage, przy współ-

pracy ze Stowarzyszeniem Douzelage w Chojnie, przepro-

wadził akcję charytatywną polegającą na sprzedaży ciaste-

czek upieczonych przez członków Klubu. Do akcji chętnie 

włączyli się przedstawiciele społeczności lokalnej, przedsię-

biorcy, radni oraz pracownicy urzędów. Dzięki zaangażo-

waniu członków Klubu oraz Stowarzyszenia Douzelage 

udało się zebrać 1350 zł. Zgromadzone środki finansowe 

zostały przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym 

wsparcia rzeczowego przed świętami.   

 W działania wolontariackie włączył się również Sa-

morząd Uczniowski szkoły, który w ramach akcji „Góra 

grosza” na przełomie listopada  i grudnia, zebrał drobne 

monety, które przekazane zostaną dla dzieci wychowują-

cych się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzi-

nach zastępczych. Akcję zorganizowało Towarzystwo Nasz 

Dom. Samorząd Uczniowski przeprowadził także 22 grud-

nia 2017 r.,  akcję charytatywną, podczas której licytowane 

były stroiki świąteczne, 

wykonane przez uczniów szkoły. Pieniądze z licytacji stroi-

ków przekazane będą na cele charytatywne.   

 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

powstał wolontariat, którego członkami są uczniowie miesz-

kający w internacie. Swoje działania wolontariusze rozpo-

częli  8  listopada 2017 r., odwiedzając wraz z opiekunem  

Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Chojnie. Ucznio-

wie z pasją i zaangażowaniem w każdą środę pomagają 

dzieciom w nauce, organizują dla nich zabawy i aktywnie 

spędzają   z nimi czas. 7 grudnia 2017 r., zrobili dzieciom 

wyjątkową niespodziankę i obdarowali wszystkie dzieci 

mikołajkowymi prezentami a także przygotowali słodki 

poczęstunek.  Wolontariat to wspaniałe doświadczenia, nie-

zapomniane przeżycia, chęć niesienia bezinteresownej po-

mocy. Wyraz temu dali po raz kolejny wolontariusze Szkol-

nego Klubu Wolontariusza biorąc udział w  przygotowaniu 

obiadu Bożonarodzeniowego dla bezdomnych, który orga-

nizowany jest 26 grudnia 2017 r.,  przez Caritas Archidiece-

zji Szczecińsko - Kamieńskiej  w Szczecinie.  Wolontariu-

sze obdarowują bezdomnych prezentami, dając im  tym 

samym życzliwość, zrozumienie, swoją obecność i ciepło 

płynące z dobroci serca..    

Czym jest wolontariat dla uczniów? Jest przykładem bezin-

teresownej pomocy, wzajemnej życzliwości, drobnym ge-

stem, który sprawia, że drugi człowiek uśmiecha się, 

ogromną satysfakcją z tego, że czyni się dobro nie oczeku-

jąc nic w zamian.                                                   

                                                                                     Red.        
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 Od lat Klub Europejski Douzelage działa w na-

szej szkole współpracując z wieloma miastami euro-

pejskimi i realizując projekty międzynarodowe. Pro-

jekty te nie tylko pozwalają rozszerzać znajomości, ale 

także mają znaczenie kulturalne i społecznościowe. 

Poniżej opisałam jeden z projektów, w których brałam 

udział, a który miał swój finał we wrześniu ubiegłego 

roku. 

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie (Polska), Stowarzy-

szenie Miast Partnerskich z Köszeg (Węgry) oraz mia-

sto Konya (Turcja) realizowali projekt ‘Women  

in society’ z programu Erasmus+.  Idea projektu po-

wstała wśród młodych osób zainteresowanych sytua-

cją kobiet w ich środowiskach lokalnych, stosunkowo 

niewielkim zaangażowaniem obywatelskim i proble-

mami z jakimi się borykają. W działaniach projektu 

grupy partnerskie zajmowały się problematyką zwią-

zaną z rolą kobiet na szczeblu lokalnym w Chojnie, 

Konya i Köszeg oraz na poziomie krajowym w Polsce, 

Turcji i na Węgrzech. Celem projektu było  zachęce-

nie do dyskusji nad zmieniającą się we współczesnym 

świecie rolą kobiet, motywowanie dziewcząt i mło-

dych kobiet do brania aktywniejszego udziału w życiu 

lokalnej społeczności, walka z fałszywymi stereotypa-

mi dotyczącymi stopnia aktywności zawodowej ko-

biet, promowanie kobiet sukcesu w lokalnej społecz-

ności, a także ukazywanie i promowanie przykładów 

pozytywnych rozwiązań problemów jakie podejmuje 

projekt. Partnerzy projektu uczestniczyli w zajęciach 

przybliżających różnice kulturowe, w warsztatach, 

wywiadach oraz dyskusjach na temat roli kobiet  

w społeczeństwie. W czasie realizacji zaplanowanych 

przedsięwzięć, młodzież uczyła się od siebie nawza-

jem, nabywała nową wiedzę i umiejętności. Dokonano 

podsumowania podejmowanych działań, odbyły się 

spotkania z władzami Chojny, lokalnymi kobietami 

sukcesu, otworzono wystawę fotograficzną „Kobiety 

sukcesu”.  

 

 

 

 

 

 

Przygotowano newsletter projektu, prezentacje multi-

medialne oraz film ze spotkania partnerów.            Ida 

Stypendyści  Prezesa Rady Ministrów 

 W dniu 14 grudnia 2017 roku w Sali Rycerskiej 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, od-

była się uroczystość wręczenia dyplomów stypendys-

tom Prezesa Rady Ministrów. 

 

Naszą szkołę reprezentowali najlepsi uczniowie, któ-

rzy uzyskali najwyższą średnią ocen i  promocję z wy-

różnieniem w danym typie szkół. Byli to: Kornelia Gil 

– kl. III b LO, Ida Rumbuć – kl. III TH oraz Jan Droz-

dowicz – kl. III TB.                                            Red. 

Women in society 
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Wszyscy potrzebujemy pasji 
 Wszyscy potrzebujemy pasji, a przynajmniej 

zainteresowań. Stwierdzam to, widząc ogromną róż-

nicę dzielącą pasję i zainteresowanie. Mimo, iż są to 

synonimy i używamy zwykle tych słów zamiennie 

określając swoje ulubione czynności , to zagłębijmy 

się bardziej w ich genezę, aby przekonać się czego 

częściej doświadczamy. Pasja będzie obecna w na-

szym  życiu, gdy nie będzie w nim już miejsca na nic 

innego, jak tylko na wyko-

nywanie umiłowanych 

czynności. Bez znaczenia 

czy będzie to gra w piłkę 

nożną lub na instrumencie, 

taniec, zbieranie znaczków 

pocztowych. Zainteresowa-

nie natomiast ma miejsce, 

kiedy dopiero odkrywamy 

swoje zamiłowanie do wy-

konywania konkretnej czyn-

ności, a ta czynność jest odskocznią od monotonności 

dnia codziennego. Niezwykle trudno przekształcić 

zwykłe zainteresowanie daną dziedziną w pasję. 

Wszystko przez ogrom czasu jaki musimy poświęcić 

zainteresowaniu, by następnie stało się ono pełnowy-

miarową pasją, a przecież jako uczniowie mamy jesz-

cze wiele innych obowiązków. Na przykład, jesteś 

przeciętnym piłkarzem, wręcz nawet amatorem, ale 

codziennie kładziesz się do łóżka nie myśląc o ni-

czym innym, jak tylko o chęci dalszego rozwoju swo-

ich umiejętności piłkarskich, potem wstajesz rano  

i udajesz się z niezwykłą niechęcią do szkoły, nie sku-

piasz się na zajęciach i masz nienajlepsze oceny, po-

nieważ jedyne o czym możesz myśleć to jak najszyb-

sze zrealizowanie możliwości wyjścia na boisko pił-

karskie, gdzie jesteś do późnych godzin.  

 Gdy tak wygląda cały twój tydzień, za wyjąt-

kiem weekendów, w które nieustannie grasz w piłkę 

nożną, to możesz sobie samemu pogratulować, bo 

jesteś idealnym przykładem pasjonata.  Jest to piękny 

i niezwykły stan, który może doprowadzić  zarówno 

do fortuny jak i do ruiny. Może i paru nauczycieli jest 

z ciebie niezadowolonych, ale ty twardo prezentujesz 

swoje wartości i wiesz czego chcesz, co pozwoli ci na 

odnoszenie sukcesów, ponieważ nie zdołasz przecież 

skupić się i być najlepszym we wszystkich dziedzi-

nach. Warto mieć zainteresowania, ponieważ to wła-

śnie one poszerzają nasze umiejętności oraz pojmo-

wanie. Nie zawsze jednak warto mieć pasję w przed-

stawionym powyżej wydaniu. Musiałaby ona w przy-

szłości stać się pracą, której przecież obecnie każdy  

z nas potrzebuje i do której dąży. Występuje tu nie-

zwykła zależność przyszłej pracy i szczęścia od zain-

teresowania i pasji. Najlepiej przecież odnajdujemy 

się w sytuacji, w której wykonujemy czynność z przy-

jemnością, a jeszcze dodatkowo otrzymujemy za to 

wynagrodzenie. Zarówno obecność zainteresowania 

jak i pasji w wykonywanej robociźnie przyniesie nam 

szczęście i satysfakcję. Morał jest z tego prosty,  

a mianowicie wszyscy dążmy do rozwijania zaintere-

sowań tak, aby móc z jedną z nich związać swoją 

przyszłość i odnieść dzięki temu spełnienie w życiu. 

Ja sama interesuję się wieloma rzeczami, co nie jest 

oczywiście niczym złym, lecz uważam, że nie przy-

niesie mi to w przyszłości doskonałości w jednej dzie-

dzinie, więc najzwyczajniej staram się to zmienić. 

Wyznaję również zasadę, że wypa-

da pomimo wszystko zakończyć 

rok szkolny z jako takim świadec-

twem, przez co analogicznie do 

tego w moim życiu jak na razie nie 

znajdę wystarczająco dużo miejsca 

na posiadanie pasji. Radość spra-

wia mi malowanie, jazda na rowe-

rze, pływanie, czytanie książek 

historycznych i filozoficznych. 

Śmiało mogę powiedzieć, iż właśnie to są moje zwy-

czajne, przeciętne zainteresowania. Mówię przecięt-

ne, gdyż są one na tyle zwyczajne, że bardzo prawdo-

podobne jest, że wielu z was posiada takie same. 

Wszystko - tylko właściwie - w naszych rękach.  

Wybierając jedną z nich możemy  stać się wybitnym 

malarzem, kolarzem, pływakiem, historykiem czy też 

filozofem. A czy nie chodzi nam przecież o zaistnie-

nie w świecie milionów podobnych do nas ? Czy nie 

chodzi nam o zapisanie się w pamięci potomnych? 

Czy nie chodzi nam o nadanie sensu własnemu życiu? 

Na te pytania tylko ty sam możesz sobie odpowie-

dzieć i poznać przy tym wyznawane przez siebie war-

tości życiowe.  Pamiętajmy przede wszystkim, że ni-

gdy nie jest za wcześnie, ani za późno na wybór 

przedmiotu zainteresowania. 

Kamila Pisanko 
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 Nasza szkoła posiada bardzo wielu 
utalentowanych, choć nie zawsze ujawniających się  

z tym uczniów. Postanowiłam jednak poprosić 

czwórkę znajomych o krótką rozmowę na temat ich 

hobby. Chciałabym pokazać naszym czytelnikom, że 
nie liczą się tylko osiągnięcia, ale pasje. „Pasja” jest to 

dzisiejsze słowo - klucz. 

  Jednym z moich rozmówców był Wiktor 
Hadała z klasy trzeciej liceum, który  trenuje karate. 

J: Twoim hobby jest karate - z tego co wiem - ale 

czy coś jeszcze? 
W: Tak, moim hobby jest karate. Interesuję się rów-

nież szachami i geografią fizyczną, ale w szcze-

gólności pociągają mnie sporty walki. 

J:Długo trenujesz? Jak odkryłeś swoje 

umiejętności? 

W: Karate Kyokushin trenuję od 10. roku życia. Swój 

talent i umiejętności odkrywałem stopniowo od chwili 
rozpoczęcia treningów i  pierwszych startów na 

zawodach. 

J: Jak często masz treningi? 
W:  Ilość treningów w tygodniu zależy od okresu  

w danym roku. Kiedy zaczynałem swoją przygodę  

z karate, trenowałem 2 razy w tygodniu, ale z biegiem 

czasu przestało to wystarczać ze względu na wysokie 
rangą zawody, w których stopniowo zacząłem brać 

udział. Wtedy, w czasie przygotowań do ważnych tur-

niejów, trenowałem nawet od 5 do 6 razy w tygodniu, 
a w okresie odpoczynku standardowo 2 razy. Jeśli cho-

dzi o miejsce standardowych treningów to odbywają 

się one w sali gimnastycznej w Zespole Szkół  

w Moryniu. Natomiast dodatkowe treningi przed 
zawodami mam w klubie bokserskim Garda w Chojnie 

i w moim własnym domu, gdzie bardziej koncentruję 

się na treningu wytrzymałości, siły oraz kondycji. 

J: Miałeś moment załamaia, lub chciałeś to po-

rzucić? 

W: Na samym początku nie byłem do końca pewny 
drogi, którą obrałem, ale nigdy nie myślałem poważnie 

o porzuceniu tego sportu. W miarę poznawania 

tajników karate i coraz to większych sukcesów na 

zawodach bardzo zaangażowalem się w treningi. 
Obecnie nie wyobrażam sobie życia bez karate. 

J: Masz kogoś, kto cię inspiruje? 

W:  Generalnie nie potrzebuję specjalnej inspiracji do 
treningów. Wiem, że ta forma aktywności fizycznej 

ubogaca mój czas i poprawia moje zdrowie oraz 

kondycję psychiczną. Faktem jest, że czasami  
z zachwytem patrzę na wybitnych zawodników, 

których sukcesy motywują mnie do dalszej pracy. 

Dużą rolę  odgrywa tutaj również mój tato, który 

trenuje razem ze mną, wspiera mnie oraz aktywnie 
pomaga mi i innym zawodnikom klubu w przygo-

towaniach do turnieju. 

 

 

 

 

 

 

J: Sam zacząłeś, czy ktoś cię do tego namówił? 

W: Muszę przyznać, że pomysł  rozpoczęcia tre-
ningów karate w Moryniu nie należał do mnie. Na 

początku byłem do tego negatywnie nastawiony, gdyż 

nie chciałem poświęcać na to czasu. To mój tato 
zabierał mnie na treningi i często przymuszał   

do cięższej pracy nad swoją kondycją w trosce o moje 

zdrowie fizyczne. Po pewnym czasie zacząłem sam 

dostrzegać plusy tego przedsięwzięcia, a odnoszone 
sukcesy na zawodach jeszcze mocniej mnie w tym 

utwierdziły. Zacząłem z własnej woli uczęszczać na 

treningi i samodzielnie doszkalać się w domu pod  
okiem mojego taty. Do dziś jestem mu za to dozgonnie 

wdzięczny, bo gdyby nie on prawdopodobnie nie 

uprawiałbym tej sztuki walki. 

J: Czy masz jakieś osiagnięcia? 
W:  Trudno jest wymienić moje wszystkie osiągnięcia, 

gdyż co roku średnio biorę udział w dziesięciu 

zawodach. Z zdecydowanej większości z nich 
wracałem z medalem w ręku, jednak często były to 

zawody tylko na skalę regionalną. Do moich 

największych sukcesów należy zdobycie dwukrotnie 
brązowego medalu na Mistrzostwach Europy w 2013  

i 2014 roku w kategorii kata. Natomiast w walkach 

mogę poszczycić się 3 miejscem na Pucharze Polski  

w 2016 roku. Obecnie przygotowuję się do Mistrzostw 
Polski Młodzieżowców w Koszalinie. 

J: Kata? 

W: Kata to są układy formalne. Coś jakby zbieranina 
technik połączona w jeden układ, który ma np. 20 

ruchów. 

Robi się je na zawodach i 5 sędziów ocenia je w skali 
od 0-9,9. 

J:  Jaki stosunek do Twoich treningów ma reszta 

rodziny? Wspierają cię, czy zostawiają wszystko 

tacie? 

str. 9  

Ukryte talenty 



W: Jeśli o moją rodzinę chodzi to interesują się moi-
mi sukcesami i psychicznie mnie wspierają. Mój tato 

ma w tym największy udział, bo trenuje razem ze 

mną i aktywnie mi pomaga, jeździ na zawody i wraz  

z moja mamą jest jednym ze sponsorów mojego 
klubu. Mój tato zaczął trenować razem ze mną. Dwa 

lata temu zdobył uprawnienia instruktorskie i pomaga 

trenerowi w prowadzeniu klubu i treningów. Na te 
wakacje zdał na czarny pas, więc jest tzw sensejem - 

z japońskiego: mistrz. Pomaga mi, kiedy trener nie 

ma czasu, bo w Moryniu trenuje tylko  
w poniedziałki i czwartki. Reszta w Chojnie na lot-

nisku, w klubie bokserskim Garda. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Następną osobą, której pasję wam przedstawię 

jest Daniel Stypczyński z klasy trzeciej technikum. 

J: Jakie jest Twoje hobby, o którym nam 

opowiesz? 

D: Moim głównym hobby jest gra na gitarze. 

J:  Kiedy i jak odkryłeś swój talent?  
D: Nie talent, lecz zamiłowanie. Osobiście nie sądzę, 

że talent istnieje, ponieważ każdej rzeczy można się 

wyuczyć. Zależy to tylko od ilości czasu jaki 
poświęcimy na daną rzecz.  

J: Naprawdę mnie teraz zaskoczyłeś, choć się 

z tobą zgodzę. Przygotowujesz się do występów, 
więc gdzie występujesz? 

D: Występy zdarzają się teraz na zaproszenie. 

Czasami jakiś dom kultury lub znajomi chcą, żebym 

zagrał na imprezie okolicznościowej. Obecnie gram 
również w zespole weselnym,  więc muszę regularnie 

ćwiczyć około 300 piosenek na każde wesele. 

J: A jak ćwiczysz? 
D: Po prostu siadam, biorę gitarę i gram. Czas jaki 

poświęcam na to, to w przybliżeniu około dwie 

godziny dziennie. Chociaż przed występami po-
trafiłem siedzieć nawet do dziesięciu godzin dzien-

nie. 

J: Wow. To naprawdę długo. A jak wygląda takie 

ćwiczenie? 
D: Ćwiczę w domu. Po prostu siadam, biorę gitarę  

i gram. Najcześciej improwizuję do znalezionych 

losowo podkładów w Internecie w różnych stylach 
muzycznych. 

 

J: Jesteś samoukiem, czy może masz kogoś, kto cię 

uczy? 

D: Nikt mnie nie namawiał do gitary. Jak miałem  

6 lat poprosiłem rodziców o gitarę na prezent urodzi-

nowy i tak się zaczęło. Przez pierwsze 6 lat uczyłem 
się grać na gitarze klasycznej w ognisku muzycznym 

w Centrum Kultury w Chojnie, ale wolę się do tego 

nie przyznawać. Nauka tam podarowała mi duże 
problemy z rytmiką, które musiałem naprawiać 

cieżką pracą. Nastepnie uczyłem się grać u prywat-

nego intruktora, który zawsze będzie dla mnie 
wyznacznikiem gitarowym. Nazywałem go Bogiem 

muzyki i dalej stoję twardo przy tej nazwie. Grał 

wszystko jak chciał z marszu... Posiada niezwykły 

słuch muzyczny. Dokładnie nie pamiętam, ale 
uczyłem się u niego jakieś 4 lata. Obecnie uczę się  

sam. 

J: Czy kiedykolwiek chciałeś to porzucić? 
D: Rzucić gitary ostatecznie, by do niej nie wracać 

nie chciałem nigdy. Posiadałem przerwy od gry, lecz 

zawsze wracałem i grałem jeszcze więcej. 

J: Z takim podejściem możesz zostać inspiracją 

dla początkujących. Kto jest dla ciebie inspiracją? 

D: Moją inspiracją są raperzy (co może być dziwne 

przez to, że gram muzykę rockową). Od dawna jest 
nim MCsilk, którego  podziwiam za technikę oraz od 

niedawna PlanBe. Ulubionym wykonawcą od 19 lat 

jest zespół Pink Floyd. 

J: Tworzysz coś sam, czy jednak wolisz grać znane 

już melodie? 

D: Według mnie do pisania piosenek trzeba dorosnąć 

mentalnie jak i muzycznie. Póki co, kończy się tylko 
na milionach melodii - improwizacji, które  

są wylewane na gryf i giną . Jedynie czasami jakaś 

kamera to zapisze i to wszystko. Czuję się wygodnie 
w coverach, lecz wolę puścić wodze fantazji i im-

prowizować. 

J: Jak podchodzi rodzina do Twojej gry? 
D: Rodzina zawsze mnie bardzo wspierała.  

Nie osiągnąłbym nigdy tego co mam, gdyby nie moi 

rodzice, którzy poświęcili na moje hobby prawdopo-

dobnie podobną ilość czasu, co ja. Zawsze starali się 
jak tylko mogli. Zawozili mnie na wszelkie możliwe 

próby, występy, zapewniali sprzęt oraz wspierali 

mentalnie, za  co bardzo im dziękuję. 

J: No dobrze, to może masz jakieś osiągnięcia? 

D: Laureat Bałtyckiego Festiwalu Gitary  

Elektrycznej w 2015r., to chyba jedyne takie  
osiągnięcie, które można zaliczyć, ponieważ nie  

miałem zwyczaju startować w żadnych konkursach, 

ale na pewno można zaliczyć do osiągnięć poznanie 

wielu muzyków światowej klasy. 

J:  Naprawdę? Może opowiesz nam coś o tym? 
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      W dniu 19 grudnia 2017 r. w Bajkowym Przed-

szkolu Miejskim w Chojnie uczniowie z klas I i II 

Liceum Ogólnokształcącego o kierunku społeczno  

– wojskowym wspólnie z  policjantem z Komisa-

riatu Policji w Chojnie, panem podkom. Robertem 

Panną, przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dla  

 

 

 

 

 

dzieci na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimo-

wych. Uczniowie przygotowali dla przedszkola-

ków materiały edukacyjne: karty pracy, plakaty, 

opaski odblaskowe oraz kolorowanki. Podzieleni 

na grupy tematyczne, zaprezentowali dzieciom 

najważniejsze zasady bezpieczeństwa, których na-

leży przestrzegać podczas ferii zimowych w gó-

rach, na stoku, na drodze, na lodowiskach, a także 

w domu. Młodzież zademonstrowała na fantomie 

zasady udzielania pierwszej pomocy, a następnie 

szkoliła przedszkolaków, wspólnie odgrywając  

z nimi scenki. Podczas warsztatów nasi uczniowie 

spotkali się z ogromną ciekawością i otwartością 

wychowanków przedszkola, którzy zadawali mnó-

stwo pytań oraz bardzo aktywnie w nich uczestni- 

 

 

 

 

 

czyli. Było to również bardzo cenne doświadczenie 

dla młodzieży, która przygotowywała się  do  prze-

prowadzenia zajęć profilaktycznych pod opieką 

pana podkom. Roberta Panny z  Komisariatu Poli-

cji w Chojnie. 

Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli wi-

cedyrektorowi przedszkola, pani Sabinie Cedro 

pluszowy fotel rozkładany oraz dużą torbę cukier-

ków dla przedszkolaków. Prezent został ufundowa-

ny przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Chojnie, panią Adrianę Salamończyk. 

Pedagog szkolny: Karolina Kubowicz 

D: Gra na gitarze wiązała się  z wyjazdami na różne-
go rodzaju koncerty ulubionych zespołów. Ponieważ 

Pink Floyd nie istnieje już od wielu lat, jeździliśmy  

z rodzicami na ich wierny cover band ,,Australian 

Pink Floyd'', który posiada błogosławieństwo od 
oryginalnego zespołu. Już nie pamiętam, który był to 

koncert w ich wykonaniu, na jakim byłem. Dziesiąty? 

Może dwunasty. Na pewno odbywał się on w Płocku. 
Sam koncert był jednym z gorszych w ich 

wykonaniu, na jakim byłem. Zespół miał problemy  

z brzmieniem, co chwilę psuły się wizualizacje, 
ludzie totalnie się nie bawili. W przeciwieństwie  

do mnie - stałem w pierwszym rzędzie naprzeciwko 

nowego gitarzysty tego zespołu. Był to  David Dom-

minney Fowler. Cały koncert bawiłem się 
niesamowicie, dzięki  Davidowi, który rzucił mi 

kostkę do gitary. Po powrocie do domu po-

dziękowałem mu drogą mailową. Pamiętam jak dziś, 
na końcu napisałem ,,see you in Katowice'', ponieważ 

za 4 dni grali w Katowicach, gdzie miałem  

wykupiony bilet w pierwszym rzędzie (koncert 
siedzacy).  Niespodziewanie tego samego wieczoru 

odpisał. Zaprosił mnie, moich rodziców i siostrę na 

backstage oraz afterparty I tak się zaczęła nasza zna-

jomość. David jest muzykiem światowego formatu. 
Grał z takimi jak Ian Gillan, wokalista Deep Purple 

oraz wielu innymi. Nasza znajomość rozwinęła sie na 

tyle, iż David przyjechał nawet do Chojny. Dzięki 

niemu poznałem równeż  Lorelei McBroom. Woka-
listka ta śpiewała między innymi z Robem 

Stewartem, Rolling Stones czy też Pink Floyd. Do tej 

pory utrzymujemy kontakty, widujemy się co 
najmniej raz w roku. 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

J: Dziękuję za udzielenie wywiadu i życzę samych 
sukcesów oraz dalszego rozwoju! (W następnym nu-

merze kolejne dwa wywiady).           

                                                                             Julia 
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Od konkursów do wycieczek 

 W naszej szkole organizowanych jest wiele 

konkursów, zawodów i olimpiad z przeróżnych przed-

miotów. Opiszę dwa konkursy, w których miałem oka-

zję wziąć udział.  

Pierwszy to Konkurs Wiedzy o UE organizowany 

przez prof. Dariusza Rosatiego, którego realizacją  

w szkole zajęła się p. Danuta Perz i który odbył się  

13 czerwca 2017r. Był on jednoetapowy i polegał na 

rozwiązaniu testu, który zawierał 30 pytań. Nagrodą 

za zwycięstwo w konkursie był wyjazd studyjny  

do Brukseli, trwający 3 dni tj. 4-6 grudnia 2017r. Pod-

czas pobytu w Belgii, w pierwszym dniu zwiedzali-

śmy stare miasto i Petit Sablon w Brukseli, w drugim 

dniu Atomium i Brugię. Miasto te zwiedzaliśmy pod 

okiem przewodnika, który opowiadał nam interesującą 

historię miasta i jego zabytków, a także wiele cieka-

wostek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Po powrocie z Brugii odbyła się kolacja z prof. Dariu-

szem Rosatim. Trzeci dzień rozpoczął się zwiedza-

niem Parlamentarium, następnie Parlamentu Europej-

skiego i Sali Plenarnej. Na koniec odbyła się prelekcja 

w Parlamencie Europejskim.  

Drugi, to IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno-

Ekonomicznej, którego organizatorem był Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów, w tym 

także ja. Pierwszy etap konkursu odbył się 24 listopa-

da 2017 r. Polegał on na rozwiązaniu testu jednokrot-

nego wyboru, który składał się z 50 pytań z zakresu 

prawa i ekonomii. Nad przebiegiem konkursu czuwała 

komisja  złożona z przedstawicieli Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Po uzy-

skaniu wystarczającej ilości punktów dostałem się do 

drugiego etapu, który odbył się 8 grudnia 2017 r.  

i przeprowadzony był w formie ustnej. Polegał na wy-

losowaniu zestawu trzech pytań, po czym każdy  

z uczestników miał 10 minut na odpowiedź przed ko-

misją konkursową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrodą za znalezienie się w drugim etapie konkursu 

przewidziana jest dwudniowa wycieczka do Warsza-

wy do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira  

Skrzypka.  

Udział w konkursach daje możliwość nie tylko pogłę-

biania i rozwijania swojej wiedzy, ale także otwiera 

drogę do poznawania i zobaczenia wspaniałych 

miejsc. Wystarczą tylko dobre chęci, upór i wytrwanie 

w zdobywaniu nowych doświadczeń. 

 

Mateusz Grzegórzek  
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 Jak już wcześniej informowaliśmy klasa mundu-

rowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, 

bierze udział w programie pilotażowym w zakresie 

szkolenia wojskowego w szkołach ponadgimnazjal-

nych prowadzących klasy mundurowe, którego inicja-

torem jest Ministerstwo Obrony Narodowej. W ten 

sposób Ministerstwo tworzy sieć szkół w całej Polsce, 

gdzie absolwent po odbyciu cyklu szkolenia będzie 

mógł ubiegać się o szybsze przyjęcie do wojska lub 

uzyskać dodatkowe punkty przy ubieganiu się do szko-

ły wojskowej. Będzie mógł także zasilić rozbudowy-

wane na terenie całego kraju Wojska Obrony Teryto-

rialnej. Plan MON zakłada budowę pododdziałów 

WOT w każdym powiecie. Warto podkreślić, że reali-

zowane przez kadetów zajęcia prowadzone są w opar-

ciu o ujednolicony dla całego kraju program nauczania, 

tak aby poziom zdobywanej wiedzy był jednakowy we 

wszystkich szkołach objętych programem.  

 

 

 

 

Dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej zaku-

piony został pakiet wyposażenia w postaci m.in. atrap 

karabinków do walki wręcz, karabinki w systemie 

ASG, hełmy, kamizelki taktyczne, systemy łączności, 

saperki, karabinki do nauki składania i rozkładania bro-

ni, sprzęt pierwszej pomocy. Ponadto uczniowie otrzy-

mają także nowe mundury wz. 2010 wraz z koszulka-

mi, beretami oraz kompletem naszywek. Szkoła jest 

także w trakcie realizacji budowy strzelnicy broni 

pneumatycznej, na które stara się pozyskać dotację  

z MON. W realizacji programu szkoła uzyskała pomoc 

5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach, któ-

ry odpowiada za praktyczną jego realizację. Nawiązała 

także współpracę z Wojskową Komendą Uzupełnień  

w Szczecinie, służącej wiedzą dotyczącą zasad rekruta-

cji do Wojska Polskiego. Uczniowie szkoły w czasie 

grudniowych zajęć w jednostce realizowali zajęcia po-

legające na ćwiczeniu umiejętności pokonywania tere-

nu i przeszkód terenowych, działania taktyczne poje-

dynczego żołnierza oraz sekcji. Ponadto realizowane 

były zajęcia z bloku szkolenia strzeleckiego dotyczące 

zagadnień przyjmowania postaw strzeleckich, składa-

nia i rozkładania broni oraz rozwiązywania sytuacji 

awaryjnych z nią związanych.                

                                                                Marek Bednarz 

Klasa mundurowa 

Zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym  

w Szczecinie Podjuchach  

 29 listopada 2017 r. uczniowie klas: I i II LO  

o kierunku społeczno-wojskowym Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyli w zaję-

ciach praktyczno-teoretycznych, które odbyły się na 

terenie jednostki 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczeci-

nie Podjuchach. Po przyjeździe na miejsce, ucznio-

wie zostali podzieleni na dwie grupy.  

Tematyka zajęć klasy drugiej LO: 

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa. 

Musztra zespołowa. 

Techniki pokonywania terenu i przeszkód tere-

nowych (zasady, trzymanie broni, pozycja wy-

prostowana, chyłkiem, skoki, czołganie).  

Elementy walki w bliskim kontakcie. 

Uczniowie klasy I LO, dla których był to pierwszy 

wyjazd do jednostki, zajęcia rozpoczęli od wizyty  

w Izbie Pamięci, gdzie zapoznali się z historią oraz 

tradycjami 5 Pułku. Następnie odbyły się zajęcia 

BHP oraz musztra, która obejmowała trzy elementy: 

postawa zasadnicza i swobodna, zwroty oraz odda-

wanie honorów. Ostatnim punktem zajęć były zajęcia 

sportowe, podczas których uczniowie doskonalili 

elementy gimnastyki i samoobrony.  

 

Grzegorz  

Michasiuk 
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Jeszcze chwila 
 Od kilku lat w naszej szkole aktywnie działa 

koło teatralno-recytatorskie, które przez pierwsze trzy 

lata swojej działalności, co spektakl zmieniało nazwę, 

by ostatecznie zaistnieć pod sztandarem „Jeszcze 

chwila”. Tworzyli, tworzą i - miejmy nadzieję - będą 

tworzyć je uczniowie z różnych klas o rozmaitych ta-

lentach. Od śpiewaków poprzez tancerzy do komików 

i wielu, wielu innych. W tym artykule chciałabym 

przedstawić wam ważne wydarzenia związane z dzia-

łalnością koła. 

Spektakle zwykle odbywają się podczas Święta Szko-

ły oraz Dni Edukacji, ale nie tylko. Nasi młodzi artyści 

przedstawiali  jasełka oraz występowali w Centrum 

Kultury w Chojnie. Część uczniów brała udział w kon-

kursie recytatorskim „Herbertiada”, między innymi 

Emilia Hadrzyńska. Nasza koleżanka (była już uczen-

nica ZSP) została uhonorowana Grand Prix w XV 

edycji „Herbertiady” za interpretację tekstu Zbigniewa 

Herberta. Absolwenci miło wspominają pracę z opie-

kunami, panią Katarzyną Mickiewicz-Bindas  

i księdzem Wojciechem Koladyńskim, który niestety 

zakończył współpracę z kołem na początku tego roku 

szkolnego oraz z teatralnymi kolegami (został przenie-

siony do innej parafii). W nagrodę, byliśmy dwa razy 

na wycieczce w Warszawie. Program wyjazdu opierał 

się głównie na sztuce i poznawaniu jej. Starsi koledzy, 

których spotykam, a którzy niestety już nie uczęszcza-

ją do naszej szkoły dobrze w wspominają wspólnie 

spędzone chwile. 

 

Rose 

 

 

żródło: wyborcza.pl 

Nie mam na myśli żadnej mek-

sykańskiej potrawy, nie jest to 

też krewny Ernesta Hemin-

gway'a, choć bardzo możliwe,  

że coś z pisarza posiada. 

"Szcześniak '90, miejsce urodze-

nia Kair", tak rozpoczyna pio-

senkę pt. "Żywot" polski raper  

i autor tekstów Filip Szcześniak, 

bardziej znany jako Taco He-

mingway. Lubi taco, a Hemin-

gway "fajnie brzmi". Zakochany 

w Warszawie do tego stopnia,  

że z utworem "Następna stacja" 

można z dodatkowymi wrażeniami przejechać war-

szawskim metrem, a po tym z innymi, wieloma pio-

senkami zwiedzać stolicę. 

„Pół ciała pełne mam ambicji, drugie pół lenistwa..." 

„Po co Ci pełny portfel, jeśli na pogrzebie pusto?'' 

Chcąc zacytować interesujące fragmenty z piosenek 

Taco musiałabym wstawić tutaj wszystkie Jego teksty. 

Powstrzymam się od tego i tylko zachęcę Was (a przy-

najmniej spróbuję) do spotkania z Jego twórczością. 

Utwory Taco tworzą tak naprawdę jedną, idealną 

wręcz całość. Piosenki z danej płyty słuchane po kolei, 

razem z wszelkiego rodzaju przerywnikami stwarzają 

spójną historię przygód bohatera danego krążka.  

W przypadku jednej z moich dwóch ulubionych, czyli 

„Trójkąta warszawskiego”, głównym bohaterem jest 

Piotr.  

Najnowszym dziełem Filipa jest płyta „Szprycer”  

z wakacji 2017. Jest to coś nowego, innego, na swój 

sposób wyjątkowego. Do tego stopnia, że u mnie kon-

kuruje z  idealnym „Trójkątem” o miano tej wyjątko-

wej. W stu procentach chyba tylko sam Fifi wie, co 

miał na myśli tworząc Szprycer. Na pewno jest to cie-

kawe i według mnie przepiękne. Świeże, nowe, intry-

gujące i cudowne.  

''Młody Fifi, robię rapy, robię nowy pop." 

Wers z piosenki "Głupi byt" nawiązuje do tej zmiany, 

bądź też jest przekazaniem tego, że Filip uważa, że rap 

jest już ''tak popularny jak pop''. 

Wiktoria 

Taco Hemingway  
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Klasyfikacja końcowa:  

1.VI LO Koszalin 

2. ZSP Chojna 

3. ZSP Polanów 

4. II LO Szczecin 

5. I LO Stargard 

6. ZS nr 1 Szczecinek 

7-9. ZS nr1 Goleniów 

7-9. I LO Kołobrzeg 

7-9. ZS nr 2 Pyrzyce 

Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłop-

ców (1 miejsce), Gryfino 8 lutego 2017 r. 

Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Chłop-

ców (1 miejsce), Gryfino 20 kwietnia 2017 r. 

Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie 

Stołowym Dziewcząt (1 miejsce), Chojna  

10 listopada 2017 r.  

Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie 

Stołowym Chłopców (1 miejsce), Chojna 

10 listopada 2017 r.  

Regionalna Licealiada w Drużynowym Tenisie 

Stołowym Chłopców (2 miejsce), Przelewice  

21 listopada 2017 r. 

Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintona 

Dziewcząt (2 miejsce), Kołobrzeg 14 grudnia 

2017 r.  

Finał Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym 

Tenisie Stołowym Chłopców (6 miejsce), Zło-

cieniec 19 grudnia 2017 r.    

ROK 2017  

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY  

Finał Wojewódzkiej Licealiady w Badmintona 

Dziewcząt 
 14 grudnia 2017 r. w hali Milenium w Koło-

brzegu odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady  

w Badmintona Dziewcząt. Do zawodów przystąpiło 

dziewięć zespołów.  

W wyniku losowania trafiliśmy do grupy A, wraz  

z I LO z Kołobrzegu, II LO ze Szczecina, ZS nr 1  

z Goleniowa oraz I LO ze Stargardu. Wszystkie poje-

dynki grupowe zakończyły się naszymi zdecydowa-

nymi zwycięstwami, dzięki czemu awansowaliśmy 

do półfinału.  W meczu półfinałowym odnieśliśmy 

zwycięstwo 3-1 z Zespołem Szkół z Polanowa,  uzy-

skując awans do finału. W finale zmierzyliśmy się  

z reprezentacją VI LO z Koszalina. Mecz był ozdobą 

turnieju i stał na bardzo wysokim poziomie. Niestety 

minimalnie lepsze okazały się dziewczęta z Koszali-

na, które zwyciężyły 3 – 2. Warto odnotować, iż in-

dywidualnie najlepsza okazała się Katarzyna Grabo-

wicz, która jako jedyna w turnieju wygrała wszystkie 

swoje pojedynki. Ostatecznie zostaliśmy wicemi-

strzami województwa.   

 

 

 

 

 
Reprezentacja szkoły:  

Grabowicz Katarzyna  

 kl. 3c LO 

Matusiak Patrycja   

kl. 3c LO 

Saskowska Weronika   

kl. 2TŻ 

Opiekun zespołu:  

Grzegorz Michasiuk 

 

SPORT 
str. 15  



 19 grudnia 2017 r. w Hali Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych  w Złocieńcu odbył się Finał Woje-

wódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stoło-

wym Chłopców. Do zawodów przystąpiło 8 zespołów. 

W pierwszym meczu zawodów zmierzyliśmy się  

z drużyną z Drawska. Przeciwnik okazał się bardzo 

mocny i niestety ponieśliśmy porażkę 0 – 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kolejnym pojedynku po zaciętej walce wygraliśmy 

ze Stargardem 3 – 2. Stawką następnego meczu był 

awans do strefy medalowej a przeciwnikiem reprezen-

tacja ZSEE ze Szczecina. Pomimo ambitnej postawy, 

przegraliśmy 0 – 3 i pozostał nam mecz o 5 miejsce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w zawodach. Ponownie zagraliśmy z drużyną z Draw-

ska i podobnie jak w pierwszym meczu przeciwnik 

okazał się mocniejszy.  

Ostatecznie zajęliśmy 6 miejsce w województwie  

w tegorocznej licealiadzie.    

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja końcowa:  

1. ZS Goleniów 

2. I LO Koszalin 

3. ZSEE Szczecin 

4. ZST Szczecinek 

5. ZSP Drawsko Pomorskie 

6. ZSP 1 Chojna 

7. I LO Stargard 

8. ZSMor. Kołobrzeg 

 

 

 

 

 

 

Rprezentacja naszej szkoły: 

1. Kłonowski Karol kl. 3b LO 

2. Smalarz Szymon kl. 3c LO 

 

Opiekun zespołu:  

Grzegorz Michasiuk 

Finał Wojewódzkiej Licealiady  

w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców  
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Nie oceniaj książki po okładce. 

Czy znasz samego siebie i jesteś pewien kim jesteś? 

  „Handsome Devil”, czyli po naszemu „Piękny 

drań”, w reżyserii Johna Butlera, opowiada historię 

pewnego ucznia. Ned - bo tak nazywa się nasz główny 

protagonista - jest nietypowym nastolatkiem, ponieważ 

jako jeden z niewielu nie interesuje się rugby. Jego 

pasją jest muzyka i w tym kierunku chciałby rozwijać 

się, lecz otoczenie, w którym się znajduje nie pozwala 

mu na to. Chłopak o rudych włosach i piegowatej twa-

rzy, boryka się codziennie z wyzwiskami oraz nieprzy-

jemnościami ze strony szkolnych kolegów. W tym sa-

mym czasie Ned poznaje swojego nowego współloka-

tora Conora, w którego wcielił się Nicholas Galitzine.  

Na początku ich znajomości rudzielec postawił pomię-

dzy nim a sportowcem mur, dosłownie. Dokładnie 

rzecz ujmując, barykadę stworzoną z mebli. Z czasem 

jednak obaj otwierają się na siebie i Ned poznaje dru-

gie oblicze Conora. Motywem przewodnim filmu jest 

odkrywanie samego siebie i to kim się naprawdę jest. 

Twórca w swoim dziele pociesza ofiary nietolerancji. 

Chce przekazać, że nikt nie ma wpływu na to kim je-

steśmy, ponieważ to my jesteśmy panami swojego losu 

i życia. Butler pokazuje widzowi, że jego los jest  

w jego własnych rękach. Sami wybieramy kierunek 

swojej podróży. Tak jak śpiewał Fall Out Boy w swo-

jej piosence Save the Rock’n’Roll: 

You are what you love 

Not who loves you 

In a world full of the word yes 

I'm here to scream. 

 

Jesteś tym co kochasz 

Nie tym, kto cię kocha 

W świecie pełnym słowa "tak" 

Jestem tu, by krzyczeć "nie". 

 

Produkcja ma jednak głębszy przekaz. Podejmuje pro-

blematykę odbioru osób ze środowiska LGBT przez 

społeczeństwo oraz trudności jakie napotyka młody 

człowiek w trakcie poznawania samego siebie. Jest  

to temat coraz częściej poruszany na srebrnym ekranie  

i w innych mediach, a Butler w dość ciekawy sposób 

przedstawił go widzom. Niektóre osoby w naszym 

wieku dopiero teraz odkrywają swoje prawdziwe ja.  

 

 

 

 

 

 

Reżyser pragnie uświadomić nas, że mamy prawo  

do kochania niezależnie od płci i jest to całkowicie 

słuszne. Pomimo, iż twórca użył stereotypowej narracji 

głównego bohatera, która zazwyczaj jest przejawem 

braku pomysłu, to w tym przypadku nie możemy mu 

tego zarzucić. W rolę nowego nauczyciela języka an-

gielskiego wcielił się aktor zanany z serialu 

„Sherlock”, z postaci nemezis słynnego detektywa, 

Andrew Scott. Jego drugoplanowa postać jest interesu-

jąca, a zarazem istotna dla naszych głównych bohate-

rów. A wy, jak sądzicie jak potoczy się historia nasze-

go nietypowego trio? Obejrzyjcie „Handsome Devil”  

i przekonajcie się na własnej skórze. Gorąco polecam. 

 

 

 

 

Rose 

str. 17  

źródło grafik: en.wikipedia.org 
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 W roku szkolnym 2010/2011 Magda Drewniak 
prowadziła rubrykę „Kwiatki ze szkolnej rabatki” opi-

sując typy uczniów, pod pseudonimem Ogrodniczka. 

Czy są uniwersalne? Przeczytajcie. 

 „Pomyślałam sobie, że jeśli Wolter porównywał 
świat do ogrodu, to ja też, z pewną nieśmiałością, mo-

gę posłużyć się jego metaforą. Zarozumiała nie jestem 

i całym światem zajmowała się nie będę, ale moja wła-
sna i do tego całkiem nowa szkoła to inna sprawa. 

Wolter to filozof a ci każą myśleć logicznie, więc się 

staram. Jeśli szkoła też jest ogrodem (skojarzenie  
z Rajem raczej nietrafione) to kwitną, wegetują 

(wybierz sam) w nim różne ziółka. Szkolna fauna jest 

bogata niczym w amazońskiej dżungli. Poprzyglądaj-

my się, co ciekawszym odmianom. Wiecznie niewy-
spany, zaczerwienione oczy. Nie wie, jaki jest dzień 

tygodnia, myli chemię z historią (przecież obie na  

h/ch). Jeśli na lekcjach nie drzemie to siedzi jak na 
szpilkach. Palce tańczą po ławce jak po klawiaturze. 

To interchłopak. Nick to jego imię. Z pozoru łagodny 

jak baranek, ale to prawdziwy kiler, marzy tylko o ko-
lejnym zniszczonym przeciwniku. Wszystkich traktuje 

jak noobów. Przecież to on jest master of game. On, 

jako pierwszy wbił najwięcej leveli. Czuje się jak wir-

tualny rycerz, zdobywca nie tylko świata, ale też Ko-
smosu. Mam nadzieję, że stoi po Jasnej Stronie Mocy. 

Rodzina i szkoła to tylko dodatki do gry. Po co tracić 

czas na spanie, jedzenie. Liczy się tylko kolejny po-
ziom. Ciągle opowiada o swoich wirtualnych zwycię-

stwach. Narzeka na zbyt wolny Internet.6,8,12 MB  

to ciągle za mało. (październik 2010) 

 W Edenie opisanym przez Marka Twaina, Ewie 
buzia się nie zamyka. Mówi, a raczej trajkoce 24 go-

dziny na dobę. Biedny Adam, z braku okazji do ćwi-

czeń, długo pozostawał na etapie niemowlaka i używał 
tylko sylab w porozumiewaniu się. Elokwencja Ewy 

nigdy nie ustawała, temat przechodził w temat. Ona 

wszystko musiała nazwać, opisać, ocenić. Wspomnia-
łam o Ewie, bo przyglądałam się kolejnemu kwiatkowi 

z naszego ogródka. Nawet ładny! To dziewczynka - 

Katarynka. Zna wszystkie plotki i ploteczki, jest by-

stra, uważnie wszystko obserwuje. Wie wszystko  
o każdym, a nawet więcej! Musi, po prostu musi po-

dzielić się z całym światem. Nasz kwiateczek usycha 

bez słuchaczy. Rozkwita wtedy, gdy może mówić, 
opowiadać. Czuje się wtedy ważna, mądra, błyskotli-

wa. Nawet nie zwraca uwagi na innych słuchaczy.  
A oni często puszczają tę paplaninę mimo uszu, bo 

przecież słyszeli to już wczoraj, tydzień temu i nieste-

ty, na pewno usłyszą jutro! Nasza dziewczynka kata-

rynka jest przekonana o swojej nieprzeciętnej popular-
ności. Mówi i mówi, czyżby się bała, że gdy zamilknie, 

nikt jej nie zauważy? Nasza Panna Elokwentna traci 

głos tylko w jednej sytuacji. Wyrwana do odpowiedzi 
milczy jak zaklęta. Podejrzewam, że w przepełnionej 

ploteczkami, głupstwami i złośliwościami główeczce 

nie ma już miejsca na nieatrakcyjne szkolne nudy. 
(listopad 2010) 

 Ktoś mądry powiedział kiedyś, że istnieje bardzo 

delikatny kwiat, który rośnie nie na każdej glebie i nie 

wiadomo kiedy i jak zakwita. Pod tym poetyckim okre-
śleniem ukrywa się (uwaga, uwaga!) MATEMATY-

KA. Ja co prawda w moim ogródku matematyki jako 

takiej nie widziałam, ale za to spotkałam kilku, no mo-
że kilkunastu matematyków – entuzjastów. Okienko, 

długa przerwa to dla nich czas niestracony. Oni wyj-

mują podręczniki, zbiory, kalkulatory i liczą, liczą... 
Równania, całki, potęgi, silnie wywołują u nich błysk 

w oku i rumieniec na twarzy. Mogą godzinami dysku-

tować o metodach rozwiązywania i wynikach wyrażeń 

algebraicznych. Rachunek prawdopodobieństwa to dla 
nich (czego ja zupełnie nie pojmuje) ulubiona rozryw-

ka. Ukochany gadżet (często obdarzony pieszczotli-

wym imieniem) to wielofunkcyjny kalkulator. Nie roz-
stają się z nim w autobusie, pociągu, w drodze do i ze 

szkoły. W pamięci tworzą skomplikowane układy rów-

nań. Ci matematycy-maniacy najczęściej są mało ko-

munikatywni werbalnie, traktują świat jak zbiór liczb 
(nie tylko całkowitych). Podejrzewam, że ich motto 

życiowe brzmi: człowiekiem jestem i żadna liczba nie 

jest mi obca. Oczywiście na maturze będą zdawać ma-
tematykę na poziomie rozszerzonym. Później planują 

studia w najlepszych ośrodkach akademickich na wy-

dziale nauk ścisłych. Powiem szczerze, podziwiam  
te (dla mnie egzotyczne) kwiatki. Zazdroszczę im 

szybkości i lekkości z jaką „trzaskają’’ zadania z naj-

bardziej skomplikowaną treścią. Na koniec chciałabym 

tylko tym wszystkim, którzy nie należą do Klubu Ge-
nialnych Matematyków zadedykować słowa bożyszcza 

wszystkich ścisłowców: Nie przejmuj się jeżeli masz 

problemy z matematyką. Zapewniam Cię, ja mam jesz-
cze większe. Albert Einstein.” (styczeń 2011)        Red. 


