
 

    

 
 

 

      Wydanie 72 grudzień 2012 

GAZETA SZKOLNA 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 

w Choszcznie 
 

Nadchodzi burza. Już od jakiegoś czasu się 
chmurzyło, słychać było dalekie grzmoty, a teraz to już na 
pewno będzie burza. Dziwne, że piszemy o burzy w zimie? 
Owszem, lecz nie mamy na myśli zwykłej burzy, gdy 
skuleni ludzie chowają się przed niebezpieczeństwami. My 
mamy na myśli burzę mózgów, która w naszej szkole 
właśnie nadchodzi. Spóźniona, no cóż, przemijająca, no 
cóż, siejąca spustoszenie, no cóż! Po trzykroć „no cóż”. 
Wypada wspomnieć, że „burza mózgów” to popularna 
nazwa pospolitego ruszenia intelektualnego, kiedy wszyscy 
nagle zaczynają mieć pomysły. Tych nam potrzeba jak 
dwunastu potraw wigilijnych, byśmy czuli się wspólnotą, nie 
ma co ukrywać, tylko że gdzie kucharek sześć... 

Machnąć ręką mógłby jedynie ten, kto jest młody i 
beztroski, czyli nasz uczeń. Ale już nie rodzic, a tym 
bardziej nie nauczyciel, który potrzebuje, czasem nawet 
wbrew swoim skłonnościom, tego lekce sobie ważącego 
burzę ucznia. Dlatego też jako redakcja składamy pobożne 
życzenia: spokoju, spokoju, po trzykroć spokoju, bo tylko 
on pozwoli ocalić choć jeden dobry pomysł na szkołę, kiedy 
już przejdzie nam nawałnica. 



 2

Z kroniki szkolnej  
22.10. -  pan Piotr Figas i pani Ag-
nieszka Kurpiewska wraz z uczniami, 
pod kierunkiem pani Ireny 
Rękawieckiej-Sadowskiej, przygotowali 
spektakl poświęcony związkom 
Czesława Miłosza i Aleksandra 
Sołżenicyna z paryską „Kulturą”. Został 
on zaprezentowany podczas sesji 
„Kultura” paryska w dziejach Europy w 
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.  
06.11. – Konkurs recytatorski Re-
cytujemy „Pana Tadeusza” w rocznicę 
200-lecia wydarzeń opisanych w 
epopei. Przygotowali: panie Lilla Rybka, 
Agnieszka Urwentowicz, Małgorzata 
Brzustowicz, Justyna Grońska oraz pan 
Mariusz Spychaj. 
09.11. – 11.11. – pielgrzymka maturzy-
stów, którą zorganizował ksiądz 
Sebastian Kubiński z panią Lillą Rybką. 
09.11 – połowinki klas IILOa, IILOs i 
IIITB zorganizowane przez uczniów 
oraz wychowawców: panią Marię 
Pietrusińską, pania Sylwię Krześniak-
Ławik i pana Piotra Figasa. 
12.11. – szkolny etap Olimpiady Wiedzy 
o AIDS. Konkurs przeprowadziła pani 
Lidia Michalska. 
14. 11. – finał międzyklasowego turnieju 
piłki nożnej. Rozgrywki przeprowadził 
pan Andrzej Zakrzewski. Wygrała IA. 
15.11. – wyjazd młodzieży z klas 
maturalnych do Mobilnego Centrum 
Informacji Zawodowej. Opiekę 
sprawowała pani Joanna Korzeniewska. 
15.11. – obchody Światowego Dnia 
Rzucania Palenia.  W szkole zorgani-
zowano happening oraz przeprowa-
dzono lekcje poświęcone nałogowi 
palenia. Koordynatorem akcji była pani 
Edyta Tyburczy-Kujawa. 
15.11. – etap wojewódzki Konkursu 
Wiedzy o BHP w Budownictwie. 
Reprezentację szkoły przygotował pan 
Jan Kowalonek. 
22.11. – szkolne rozgrywki piłki ręcznej. 
Turniej zorganizowała pani Sylwia Krze- 

śniak-Ławik. 
15.11. - IX Wystawa Plastyczna 
„Niepełnosprawni we Współczesnym 
Świecie”. Młodzież z klasy IIILOa 
zaprezentowała swoje prace w 
Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Choszcznie i Chosz-
czeńskim Domu Kultury. Przygoto-
waniem młodzieży zajęły się panie 
Barbara Ciecierska i Lilla Rybka. 
20.11.-22.11. – matura próbna z 
wydawnictwem Operon i „Gazetą 
Wyborczą”. Przebieg egzaminów 
koordynowała pani Irena Ręka-
wiecka-Sadowska. 
22.11. -  uczennica klasy IILOa Mari-
ka Korecka zakwalifikowała się do 
finału II Wojewódzkiego Konkursu 
Dziennikarsko-Fotograficznego „W 
obiektywie szalonego reportera” 
zorganizowanego przez Zespół Szkół 
Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. 
23.11. – etap szkolny Olimpiady o 
Polsce i Świecie Współczesnym 
przygotowany przez pana Wiesława 
Włudarskiego. 
od października , przez cały listopad 
młodzież pod kierunkiem pani Joanny 
Korzeniewskiej uczestniczyła w 
Szkolnej Internetowej Grze 
Giełdowej. 
07.12. – mikołajki dla dzieci 
pracowników szkoły przygotowała 
pani Maria Pietrusińska. 
10.12. -  XI Międzyszkolny Konkurs 
„Nobliści Polscy”, który przygotowała 
pani Lilla Rybka oraz pani Irena 
Rękawiecka-Sadowska. Zwyciężyła 
reprezentacja Publicznego Gim-
nazjum w Krzęcinie. 
17.12. – ruszyła nowa witryna 
internetowa szkoły. Adres: 

www.zs2choszczno.pl  
W przygotowanie strony zostali 
zaangażowani: pani Joanna Ko-
rzeniewska i pan Piotr Figas. 
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ówią mi, żebym była poważna i nie śmiała się z każdej 
głupoty. Że nie powinnam ufać ludziom, bo oni potrafią 
tylko ranić. Że nie powinnam żyć w świecie fantazji, bo 

to głupie. Że czasem lepiej by było, gdybym nic nie mówiła. Że 
powinnam być bardziej pewna siebie. Że czytanie jest 
niemodne. Żebym nie śpiewała głośno piosenek, bo nie potrafię 
śpiewać. Żebym nie mówiła do psa, który i tak mnie przecież nie 
rozumie. Żebym nie nosiła trampek do spódniczki, bo to 
strasznie wygląda. Wszyscy mówią mi, co powinnam i czego nie 
powinnam robić. A ja? Ja chcę tylko być sobą tak, jak ja to czuję, 
a nie jak chcą widzieć mnie inni.  

co w dzisiejszym świecie oznacza bycie sobą? W 
świecie, gdzie to, co posiadasz, wyznacza kim jesteś. 
Masz świetny telefon? Dużo forsy? Markowe ciuchy? 

Jesteś kimś. W świecie kłamstwa, obłudy, złudzeń. W świecie, 
który zabija nasze prawdziwe „ja”. Kto dzisiaj potrafi nie ulegać 
wpływom innych ludzi? Postępować według własnych 
przekonań, mieć swoje zdanie i wyrażać je głośno? Kto dzisiaj 
świadomie tworzy swoje życie, kto mówi głośno o swoich 
marzeniach? Nie wiesz? Ja chyba też nie.  

zasami mam wrażenie, że znajduję się w teatrze. Mogę 
powiedzieć, że nawet dosyć kiepskim. Każdy człowiek ma 
nałożoną na twarz maskę, pod którą ukrywa emocje. 

Nieszczere uśmiechy, udawane łzy, ściemniane współczucie, 
iluzja zaufania. Wszystko takie sztuczne, nieprawdziwe. Jak nie 
zgubić się w tłumie identycznych ludzi, których nie obchodzą 
twoje uczucia? Jak odnaleźć w tym wszystkim samego siebie, 
kiedy świat na to nie pozwala? Przecież bycie sobą jest jednym 
z najważniejszych aspektów naszego życia.  Wydaje nam się, że 
to naturalne, ale tak naprawdę jest to niezwykle rzadkie w 
dzisiejszym świecie. Bo tak naprawdę wszyscy wiedzą o tym, że 
lepiej być sobą… Ale przecież teorię ciężko przełożyć na 
praktykę, prawda? 

co najczęściej kryje się pod maskami? „Cwaniaczki” 
zwykle okazują się być całkiem wrażliwymi ludźmi. 
Osoby, które śmieją się najgłośniej, często najbardziej 

cierpią. Tym, którzy okazują arogancką obojętność, tak 

M
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naprawdę nie jest wszystko jedno. Ci, którzy twierdzą, że nie 
potrzebują wcale pomocy, tylko na nią czekają. Każdy z nas coś 
skrywa. Tracimy samych siebie, próbując upodobnić się do 
reszty ludzi. Chcemy dostosować się do środowiska, nie zdając 
sobie sprawy, że tracimy własny charakter. Moim zdaniem to 
upokarzające, bo podobno ludzie to istoty rozumne. 

wiat staje się nudny, kiedy wszyscy ludzie mają takie samo 
poglądy, opinie, zdanie na różne tematy. To, że każdy może 
być (co nie znaczy, że jest) inny, nadaje piękno i urok 

światu. Czasami po prostu boimy się wygłosić własne zdanie na 
jakiś temat, ponieważ może zostać ono wyśmiane, wykpione. 
Mimo tego, uważam, że powinniśmy to robić. Mamy 
przynajmniej poczucie, że zachowaliśmy twarz i nie postąpiliśmy 
jak zwykli tchórze. Mamy szacunek do siebie. Myślę, że inni też 
mają wtedy do nas szacunek, może nawet w pewnym sensie 
nas podziwiają. 

udzie obecnie są bardzo nietolerancyjni. Kiedy ktoś „za 
bardzo” (czyt. odrobinę) odbiega od normy, np. słucha 
innej muzyki, inaczej się ubiera, ma inne zainteresowania, 

jest najzwyczajniej w świecie nieakceptowany. Uważam, że 
ludzie nie potrafią pogodzić się z myślą, że ktoś może nie lubić 
robić tego, co oni lubią. Że ktoś może mieć inne 
zainteresowania, poglądy. A przecież to jest strasznie 
prymitywne myślenie.  

ez wątpienia każdy z nas znalazł się chociaż raz w 
sytuacji, kiedy nie wiedział, jak ma się zachować, żeby nie 
zostać wyśmianym przez grupkę znajomych. Kiedy mamy 

do czynienia z takimi reakcjami, zazwyczaj zachowujemy się tak, 
jak oni tego od nas oczekują. Trudno powiedzieć: „Nie, ja nie 
palę. Nie biorę. Nie piję. Nie kradnę. Nie chcę wyśmiewać 
innych. Nie udaję. Jestem sobą, nie musisz mnie lubić.” Często 
najprostsze zdania jest najtrudniej wypowiedzieć. Wpadamy po 
prostu w nawyk bycia kimś innym, niż jesteśmy naprawdę. A 
przecież nie można być szczęśliwym, próbując zadowolić 
wszystkich wokół. Bycie sobą daje wolność. 

ięc bądź sobą, bądź wolny. Jeżeli masz zły humor, to 
nie udawaj, że jest inaczej. Jeżeli z czegoś się 
cieszysz, to pokazuj to otwarcie. Mów, co myślisz. 

Masz ochotę płakać? Płacz! Kochaj, nienawidź. Nie wstydź się 
swoich zainteresowań. Lubisz czytać? Zbierasz znaczki? 

Ś

L

B
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Świetnie. Bądź z tymi, którzy wywołują na twojej twarzy uśmiech. 
Pomagaj. Zawsze doceniaj to, co masz. Popełniaj błędy, to 
wszystko jest przecież lekcją życiową. Wybaczaj. Nie żyj 
przeszłością, ani przyszłością - żyj tu i teraz. Słuchaj muzyki, 
którą lubisz. Podejmuj ryzyko. I przestań zastanawiać się nad 
tym, co inni myślą na twój temat. Przestań chować prawdziwe 
emocje w kieszeniach szarego płaszcza. Żyje się tylko raz, więc 
ten jeden jedyny raz bądź sobą. Czasem jest to bardzo trudne, 
wiem. Można spotkać się z odrzuceniem, kpiną, ale jeśli przez 
cały czas będziemy zastanawiać się nad tym, czy za bardzo nie 
odbiegamy od reszty, to nic nie osiągniemy. Będziemy przez 
każdą chwilę życia nosili na twarzy maski ze spranymi już 
emocjami. Można oszukiwać ludzi, ale nie samego siebie.  

akt, nie wiem kim jesteś. Być może uznasz, że wszystko co 
tutaj napisałam, jest kompletną bzdurą. Nie mam na to 
żadnego wpływu. Ale proszę, odpowiedz sobie na dwa 

banalne pytania: Kiedy ostatni raz pozwoliłeś sobie być sobą 
bez spełniania czyichś oczekiwań, bez żadnych obaw? Czy Ty 
naprawdę myślisz, że warto marnować swój czas na udawanie 
kogoś, kim nigdy nie będziesz? Myślę, że lepiej byłoby kształcić 
własną osobowość, rozwijać swoje talenty. Ktoś kiedyś 
powiedział, że lepiej jest być kiepską wersją samego siebie, niż 
lepszą kopią kogoś innego. Miał rację. Ja jestem sobą. A ty kim 
jesteś?  

 
Asia Słowik ILOa  

 
Prezes szczecińskiego stowarzyszenia „Dom Nobla”, pani 

Anna Szachowicz oraz dyrektor Książnicy Pomorskiej, pan 
Lucjan Bąbolewski zaprosili delegację naszej szkoły na 
spotkanie „Kultura” paryska w dziejach Europy w poniedziałek 
22 października 2012 r. Współpraca ze stowarzyszeniem „Dom 
Nobla” trwa już kilka lat, a nasi uczniowie za każdym razem 
przygotowują na imprezy szczecińskie program artystyczny. Tym 
razem zaprezentowaliśmy spektakl poświęcony związkom 
Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna z paryską „Kulturą”. 

Spotkanie rozpoczęło się minirecitalem harfistki Noemi 

F

„Kultura ”  paryska w dziejach Europy  
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Hańczyk, uczennicy Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Szczecinie. 
Następnie głos zabrał Woj-
ciech Sikora, dyrektor Instytutu 
Literackiego, wydawcy parys-
kiej „Kultury”. Z kolei kapitan 
Józef Gawłowicz opowiedział o 
tym, jak przemycał do kraju 
egzemplarze „Kultury” oraz 
książki wydawane przez 
Instytut Literacki. Opowieść 
kapitana została nagrodzona 
brawami. Syn Stefana Kisiele-
wskiego, redaktor Polskiego 
Radia i TVP Warszawa, Jerzy 
Kisielewski, poświęcił swoje 
wystąpienie wspomnieniom o 

redaktorze Jerzym Giedroyciu, którego nazywał z szacunkiem 
Redaktorem. Oprawę spotkania w postaci listów, dokumentów 
oraz oczywiście numerów „Kultury” zapewnił historyk z Łobza, 
pan Czesław Szawiel, który opowiedział też o swojej wieloletniej 
pasji gromadzenia wszystkich wydań zasłużonego periodyku. 

Po panelu dyskusyjnym moderowanym przez dr Michała 
Paziewskiego i przerwie kawowej przyszła kolej na uczniów 
naszej szkoły. W spektaklu autorstwa pana Piotra Figasa i pani 
Agnieszki Kurpiewskiej wystąpili: Ewa Starukiewicz z IILOa, 
Maciej Dombek z IILOa i Mateusz Popielarczyk z IIITG/TOŚ. 
Pokusiliśmy się o nową formułę prezentacji sylwetek Noblistów. 
Przedstawiliśmy rozterki młodego pisarza, który zmaga się z 
dziedzictwem swoich poprzedników. Bohater nie potrafi 
początkowo wyzwolić się z sideł, jakie zastawiła na niego żądza 
sukcesu, ale odnajduje w końcu niezbywalne wartości w  
twórczości Miłosza i Sołżenicyna. Chyba odnieśliśmy sukces, 
ponieważ Wojciech Sikora poprosił nas o nagranie spektaklu i 
przesłanie do Paryża. Warto dodać, że nie byliśmy jedyną 
szkołą. Uczniowie Gimnazjum Nr 8 w Szczecinie zaprezentowali 
sylwetkę Borysa Pasternaka. 

Wyjazd do Szczecina zorganizowała pani dyrektor Irena 
Rękawiecka-Sadowska, która kilka lat temu nawiązała 



 7

współpracę ze stowarzyszeniem „Dom Nobla” i dba o dobre, 
owocne kontakty. 

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Magdalena Kochan, 
posłanka na Sejm RP oraz Norbert Obrycki, senator RP. 
Organizacja jest zasługą Ksiażnicy Pomorskiej, „Domu Nobla”, a 
także Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytutu Pamięci 
Narodowej Oddział Szczecin, Fundacji PŻM „Pro Publico Mare”. 

 
fifi  

 
W czytelni naszej szkoły 

06.11.2012 r. odbył się konkurs 
recytatorski poświęcony epopei 
narodowej Adama Mickiewicza 
„Pan Tadeusz”. Prezentowane były 
fragmenty poematu w języku 
polskim oraz w języku angielskim. 
Konkurs przygotowywała pani Lilla 
Rybka, opiekun czytelni i koła 
recytatorskiego, którą dzielnie 
wspomagali nauczyciele angliści: 
pani Małgorzata Brzustowicz, pani 
Justyna Grońska i pan Mariusz 

Spychaj. Zmaganiom uczestników przyglądała się pani dyrektor 
Barbara Ciecierska, nauczyciele, a na widowni zasiadły klasy 
liceum ogólnokształcącego. Umiejętności osób występujących 
oceniało jury w składzie: pani Anna Kościuczuk z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, pani 
Agnieszka Kasperczuk oraz pan Piotr Figas. 

Sala, w której odbywał się konkurs, była ozdobiona 
skromnie. Na stoliku leżał „Pan Tadeusz” w wyjątkowym 
wydaniu i paliły się świece. Interpretacje były ciekawe, osoby 
siedzące na widowni wsłuchiwały się w wykonania z 
zainteresowaniem. Można było dostrzec, jak wiele pracy 
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wykonawcy poświęcili przygotowaniom. W konkursie udział 
wzięły: Hania Stanik z IITG/TOŚ, Ewa Starukiewicz IILOa, Agata 
Lipińska z IVTH, Aleksandra Myślicka z IIILOc, Iwona Milkowska 
z IILOs, Sara Sitek z ILOa, Marlena Majko z IIILOa, Monika 
Chmielewska z IIILOa. Kto był najlepszy? Uczestnicy i widzowie 
zadawali sobie to pytanie. 

 Każdy z nas z 
pewnością miał swoich 
faworytów. 

W przerwie na obrady 
jury publiczność uczestni-
czyła w konkursach. Ich 
tematem było życie boha-
terów „Pana Tadeusza”, 
ale także tradycje, 
obyczaje opisane w dziele. 
Jury po obradach ogłosiło 
werdykt.  

Pierwsze miejsce w 
recytacji polskiego frag-
mentu zajęła Aleksandra 
Myślicka, drugie Ewa 
Starukiewicz, zaś trzecie 
Agata Lipińska. W recytacji 
angielskiego fragmentu na 
podium stanęły: Sara 
Sitek, Marlena Majko oraz 
Monika Chmielewska.  Po 
ogłoszeniu werdyktu 

przyszedł czas na gratulacje. Na twarzach nagrodzonych 
uczestników pojawił się uśmiech. Nagrody i dyplomy ufundował 
wójt Gminy Krzęcin. Warto podkreślić, że niektórzy z 
uczestników po raz pierwszy brali udział w tego typu 
wydarzeniach. 

Konkurs recytatorski to kolejna okazja, dzięki której można 
zaistnieć w życiu szkoły, spróbować swoich sił, pokonać tremę i 
strach. Warto uczestniczyć w tym poetyckim wydarzeniu. 
Gratuluję wszystkim uczestnikom i organizatorom. 

 
Marika Korecka IIILOa 

pierwsze wydanie „Pana Tadeusza”  
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Zimne Germanki nie odpuszczaj ą na święta 

 
Każdy dzi ś pami ęta, 
Że już idą święta. 
Śniegu napadało,  
Wszędzie mro źno, biało. 
A my nie odpuszczamy, 
Po niemiecku 
szprechamy.  
 

 
Oto laureaci konkursu z poprzedniego numeru: 
 

I miejsce Anita Skorupa kl. IILOa - 100 poprawnych słów 
II miejsce Agnieszka Komorek kl. IIITG - 90 słów 
III miejsce Konrad Stefański kl. IITB - 65 słów 

 
Nagrody-niespodzianki czekają na odbiór u pani Moniki 

Gerłowicz. 
 
W tym wydaniu ,,Feniksa” fanom języka niemieckiego 

zafundowaliśmy krzyżówkę tematyczną. Na rozwiązania 
czekamy do 15.01.2013 r. pod adresem mailowym 
tess1808@web.de . 

Trzej laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, zaś 
wszyscy uczestnicy piątkę z języka niemieckiego. Zapraszamy 
do zabawy. 
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KREUZWORTRÄTSEL 
 

     1              

     2              

   3                

  4                 

   5                

      6             

  7                 

   8                

     9              

 10                  

   11                

12                   

    13               

  14                 

   15                

  16                 

    17               

    18               

      19             

   20                

 21                  
 

Lösung: ……………………………………..........…….. 
 

1) gwiazda, 2) święto, 3) świeczka adwentowa, 4) Wigilia, 5) święto rodzinne, 
6) życzenia, 7) piernik, 8) bombka, kula szklana, 9) opłatek, 10) stół z 
podarkami, 11) zwyczaj, 12) pasterka, 13) sztuczne ognie, 14) nabożeństwo, 
15) kolęda, 16) prezent, 17) narodziny, 18) Nowy Rok, 19) szyszki jodłowe, 
20) obdarowanie z okazji Bożego Narodzenia, 21) arcydzieło 



 11

 
W ciągu swojego życia wykonywać musisz wiele zadań. 

Jedne z nich są łatwe i przyjemne, inne sprawiają problem. 
Czasami czujesz, że coś, co robisz, sprawia ci wielką 
przyjemność, wtedy szybko się tego uczysz. Gdy po wykonaniu 
zadania odczuwasz zadowolenie i masz ochotę dalej rozwijać 
ten obszar, być może odkryłeś swój talent. Człowiek rozwijający 
swój talent, robi to, co lubi, robi więc to chętniej i coraz lepiej. 
Widzi postępy, ma satysfakcję i tym samym wzrasta poczucie 
jego własnej wartości. Ono z kolei daje mu siłę, by jeszcze 
bardziej przykładać się do tego, co najbardziej lubi robić. Są to 
narodziny prawdziwego mistrza. 

Każdy z nas ma jakieś zdolności. Jedna osoba potrafi 
pięknie śpiewać, druga świetnie tańczy, inna ma niesamowitą 
pamięć, kolejna wspaniale rozumie innych ludzi, zaś jeszcze 
ktoś ma nadzwyczajną wyobraźnię czy też jest doskonałym 
organizatorem. Bywa jednak tak, że mijają lata, a nam się 
wydaje, że nie mamy żadnych nadprzyrodzonych umiejętności 
lub nie są one sprecyzowane. I co wtedy? Odkrycie swoich 
talentów jest przecież niezmiernie ważne również z tego 
powodu, że pomaga dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia 
oraz przyszłej pracy. Co zatem zrobić? 

Po pierwsze, aby odkryć swój talent najpierw należy dać 
mu szansę na ujawnienie się. Czasem decyduje o tym 
przypadek. Zdarza się wielokrotnie, że odkrycie talentu nie 
miałoby miejsca, gdybyś nie podjął odpowiednich kroków. Talent 
ujawnić się może tylko wtedy, kiedy będziesz szukać, kiedy 
będziesz próbować różnych zajęć. I co z tego, że nie wychodzi 
Ci gra na pianinie, skoro wiesz, że świetnie tańczysz. Nie 
będziesz znanym pianistą, ale jesteś gwiazdą, gdy zaczynasz 
tańczyć. A może nigdy nie dowiedziałbyś się, że masz 
wyjątkowy zmysł kulinarny, gdybyś nie usmażył pierwszej 
jajecznicy? Powiedz szczerze sam sobie, czy rzeczywiście gra 



 12

na pianinie Cię kręci? Czy może tak naprawdę prawdziwą 
satysfakcję masz wtedy, gdy widzisz zachwycone twarze 
przyjaciół, dla których przygotowałeś sałatkę?  

Po drugie, talentowi należy pomóc się rozwijać. Nawet 
najlepsi w swoich dziedzinach niczego by nie osiągnęli, gdyby 
nie ciągła praca, rozwijanie zdolności, cierpliwość i podnoszenie 
się po odnoszonych porażkach. Każdy talent jest bowiem 
jedynie ziarenkiem, które trzeba nie tylko zasiać, ale i hodować. 
To potencjał, o który trzeba stale dbać. Nie zniechęcać się, 
podejmować kolejne próby, dać sobie czas, aby talent rozwijał 
się powoli, ale nieustannie. Rozwijanie skrzydeł wymaga czasu. 

Po trzecie, talent nie musi być tak konkretny, jak myślisz. 
Mówiąc o talencie, każdy ma na myśli bardzo konkretne 
czynności, takie jak: malowanie, rysowanie, granie na 
instrumencie, śpiew, taniec, zdolności do uczenia się języków 
obcych, uzdolnienia sportowe, matematyczne, umiejętności 
aktorskie czy pisanie wierszy. Jednak talent nie musi być tak 
konkretny, jak myślisz. Może on jednak pomóc Ci w innym, 
bardziej konkretnym zajęciu. Szukaj zatem zajęć, gdzie będziesz 
mógł go ujawnić. Talentami mogą być również inne umiejętności, 
mniej konkretne, czasem trudniejsze do nazwania, jak 
chociażby: zdolności przywódcze, umiejętności organizatorskie, 
umiejętność analitycznego myślenia, opowiadanie dowcipów, 
skłonność do niestandardowego rozwiązywania problemów, 
talent dekoratorski, uzdolnienia kulinarne, zdolność do 
pielęgnacji kwiatów..  

Po czwarte, nazwij swój talent i przyjmij  go takim, jaki jest. 
Przyznaj, że to, co robisz wyjątkowo chętnie, z ogromną 
przyjemnością i lepiej niż inni, to Twój talent. Jest Twój i jest 
właśnie taki. Nie musi być on koniecznie taki, jakiego oczekują 
od Ciebie inni. Niektóre programy telewizyjne pokazują, jak 
różnorodne talenty ludzie posiadają. Jak różnymi dziedzinami 
życia są zafascynowani. Nie znaczy to, że masz biadolić, iż Ty 
tak nie potrafisz, że taki nie jesteś. Uznaj, że to, co dostałeś w 
postaci Twojego talentu jest być może powodem do zazdrości 
innych osób, nie posiadających takich właśnie umiejętności. Kto 
chodziłby na koncerty gwiazd estrady, gdyby każdy pięknie 
śpiewał? Kto kupowałby dzieła sztuki, gdyby każdy potrafił 
namalować arcydzieło? Jak nudne byłoby życie kibica 
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sportowego, gdyby wszyscy równie szybko biegali.  Jak nudno 
byłoby w towarzystwie, gdzie brakuje kawalarza.  

Każdy jest inny i każdy jest w czymś dobry. Szukaj, 
eksperymentuj, poznawaj, próbuj. Rób różne rzeczy, aż 
odkryjesz coś, co pokochasz. Nie roztrząsaj swoich 
niepowodzeń i słabości, nie lamentuj, ponieważ staniesz się 
jeszcze słabszy. Pracuj i rozwijaj swoje zalety, aby pewniej 
wkroczyć w dorosłe życie. To, że ciągle szukasz swojego talentu 
i nie możesz go odnaleźć, nie oznacza wcale, że go nie 
posiadasz. Być może to kwestia Twojej zbyt ostrej samokrytyki, 
być może niepotrzebnie szukasz konkretów lub ulegasz presji 
innych osób, które oczekują od Ciebie natychmiastowego 
ujawnienia talentu. 

Zastanów się, co najbardziej lubisz robić? O czym myślisz i 
o czym lubisz rozmawiać? Czego najbardziej lubisz się uczyć? 
Który przedmiot jest dla ciebie najłatwiejszy do nauki? Jaką 
pracę byś wybrał, gdybyś nie musiał kierować się względami 
finansowymi? Co lubisz robić jak masz czas wolny? Jakie masz 
hobby i zainteresowania? Co cię ekscytuje i kręci? Wykonywanie 
jakich czynności daje Ci satysfakcję i nie szkoda Tobie na nie 
czasu?  

Czasami też warto wybrać się do psychologa, pedagoga, 
aby porozmawiać na temat problemów w odnalezieniu swoich 
mocnych stron. Możesz skorzystać z pomocy doradcy 
zawodowego. Ci wszyscy życzliwi ludzie postarają się znaleźć 
ukryte w Tobie skarby. Bo każdy człowiek ma jakieś 
predyspozycje, tylko trzeba je odkryć, a to odkrywanie może być 
wielkim wysiłkiem. Nie każdy chce się podjąć tak ciężkiej pracy. 
Z drugiej jednak strony, samo poszukiwanie może być źródłem 
wspaniałych przeżyć 

Trzymam kciuki za tych, którzy zdecydują się podjąć 
wysiłek, odnajdą swój zgubiony talent, dopracują go, oszlifują go 
jak diament i dbając o niego jak o skarb, pozwolą cieszyć się nim 
jemu i innym. Pamiętaj, że na zmiany i poszukiwanie nigdy nie 
jest za późno! 

W związku ze zbliżającymi się Świętami życzę Wam więc 
owocnych poszukiwań i twórczych odkryć. 

 
pedagog szkolny Edyta Tyburczy-Kujawa          
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Wielki świat – przepraszam, czy tu wolne? 
 

(tekst i fotoreporta ż zakwalifikował si ę do finału II Wojewódzkiego 
Konkursu Dziennikarsko-Fotograficznego „W obiektywi e 
szalonego reportera” zorganizowanego przez Zespół S zkół Nr 6 
im. Mikołaja Reja w Szczecinie)  

 
Twardy sen przerywa budzik. O nie,  5.45, pobudka, 

znów to samo: prysznic, śniadanie, kurtka i drugie śniadanie 
lądujące w mojej torbie. Pędzę na autobus, który nigdy nie 
przyjeżdża na czas. Tak po prostu. Ma w zwyczaju 
przyjeżdżać piętnaście minut prędzej, albo spóźniać się w 
nieskończoność. To właśnie Radlice - moja mała ojczyzna, 
jeden jedyny autobus rano i po południu, więc nie mam 
wyboru, to ja muszę dostosowywać się do niego. Już nie 
pierwszy raz biegnę na przystanek, ale dziś to wyjątkowa 
sytuacja, przecież nie mogę się spóźnić, przecież dziś 
jedziemy do Szczecina na „Salon Maturzysty”. 

Wybiegam zza rogu i co widzę? Rozwrzeszczane 
dzieciaki czekające na autobus do szkoły, uff..., zdążyłam, 
tym razem 1:0 dla mnie. Po paru minutach nadjeżdża, pełno 
ludzi. Wchodzę, poszukuję wolnego miejsca, i w końcu 
zauważam jedno niezajęte. Jestem szczęśliwa, bo godzinna 
podróż, podczas której cały czas muszę stać, nie należy do 
przyjemności. Przepycham się w stronę mojego 
wymarzonego miejsca, jestem już tuż tuż, gdy nagle 
przystanek, a do autobusu wchodzi może około 
dwunastoletni  chłopiec i wskakuje na krzesełko z prędkością 
światła. Myślę: historia lubi się powtarzać, codziennie rano to 
samo. Właśnie codziennie, a w dodatku już od około 
dwunastu lat. Czy mnie to denerwuje? Już nie, zdążyłam się 
przyzwyczaić.  

Może wyglądam jak skromna, bojąca się świata 
dziewczyna. Dla wielu jestem tą, która opuszcza swoją 
miejscowość tylko wtedy, gdy musi. Stereotypy, otóż to, 
stereotypy. Dziewczyna ze wsi i od razu pojawia się 
schemat: cicha, nieznająca świata, nie interesująca się 
niczym innym poza swoją miejscowością i tym, co się w niej 
dzieje. Hmm, chwila, ja odbiegam od tego schematu, ale 
nikogo nie uświadamiam, że tak jest.  To, że nie kłócę się o 
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miejsce w autobusie, nie oznacza, że nie mam łokci. 
Dojeżdżam do szkoły trochę zmęczona, jednak mam 

czas, by odpocząć. Do wyjazdu jeszcze chwilka, więc 
siadam w ławce szkolnej i czekam na kolejny autobus, ale 
tym razem zupełnie inny. Na autobus, który zawiezie mnie do 
innego świata, chyba tego "wielkiego".  

Gdy jestem już w autokarze, czuję się trochę nieswojo. 
Jak to? Mam swoje miejsce w pojeździe. Jest mi tak 
wygodnie, że na moment zasypiam. Cała podróż jest dla 
mnie snem, ale czegoś bliskiego mi brakuje. Już wiem! Nie 
trzęsie, co jest wynikiem tego, że autokar porusza się po 
asfalcie. Droga do mojej miejscowości jest brukowa, więc nie 
ma szans na jakąkolwiek drzemkę. Czasem, jadąc tą drogą, 
mam wrażenie, że czas stanął w miejscu, że to nie 
dwudziesty pierwszy wiek i brakuje jedynie ruskich czołgów.  

W końcu Szczecin. Już wjeżdżając wiedziałam, że 
jestem w innym świecie. Wszędzie auta, tłumy ludzi – to robi 
wrażenie. Czy aby na pewno znajduję się w odpowiednim 
czasie i miejscu? Ja, wiejska dziewczyna? Co ja tu robię? 
Przez chwilę w myślach zadaję sobie te pytania. Te 
wszystkie kolorowe plakaty, billboardy, ogromnej wielkości 
centra handlowe to elementy tego świata, w którym nigdy nie 
funkcjonowałam. Moja wieś jest mała, jestem w stanie 
zobaczyć jej początek i koniec, stojąc w jednym miejscu, a tu 
nie jestem w stanie zobaczyć nawet końca jednej ulicy. Co 
więcej, Radlice to po prostu Radlice, nie ma ulic, więc nie ma 
problemu, a tu jakaś Krakowska, Cukrowa, Wojska Polskiego 
i sto innych, których nazwy bezwiednie czytam. Nie byłabym 
w stanie zapamiętać nawet połowy z nich. Ale cóż, wysiadam 
z autokaru i idę w stronę budynku Uniwersytetu. Zaczynam 
się po cichu śmiać, gdy widzę co chwilę jadący autobus, 
naliczyłam ich chyba z dziesięć w ciągu pięciu minut.  

Na „Salonie Maturzysty” tłok. Tylu ludzi mnie otacza, 
chodzą tu i tam, trzymają w ręce pęki ulotek, więc i ja 
zaczynam robić to samo. Czy ich naśladuję? Nie wiem, ale 
przecież dla mnie to nowość. Okazuje się, że doskonale 
odnajduję się w tym miejscu. Wrażenie, że wszyscy wiedzą, 
że jestem z małej miejscowości, znika. Na pewno 
przezwyciężyłam strach i tę niepewność, która we mnie 
tkwiła. Ludzie rozmawiają ze mną, kompletnie nie zwracając 
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uwagi na to, skąd jestem. Może nawet się nie domyślają. 
Wkradła się tutaj anonimowość, która, o dziwo, podoba mi 
się. A jednak się zastanawiam. Wszyscy patrzą - źle, nikt nie 
zwraca uwagi - też niedobrze. Cały czas rozmyślam nad tym, 
który świat jest prawdziwy: czy ten, który zobaczyłam w 
Szczecinie, czy ten z moich marzeń. Mam ze sobą problem. 
Marzycielka twardo stąpająca po ziemi, ale do tej pory 
stąpająca tylko po tej swojej "wiejskiej ziemi". Myślę, marzę, 
marzę, myślę, i próbuję oddzielić fantazję od faktów. Halo, 
Marika! Wracaj na ziemię - podpowiada mi mój rozum. Czy 
odnajdę się w realnym, cały czas pędzącym do przodu, 
świecie? Taka prosta dziewczyna jak ja przecież w jednej 
sekundzie może zniknąć w tłumie. Koniec marzycielko, puk, 
puk, tutaj rzeczywistość. Wpuszczam ją, choć ciśnie mi się 
na usta moje odwieczne pytanie: "Przepraszam, czy tu 
wolne?"- ale nie wiem, czy ktoś mnie usłyszy. 

 

 
 

nnvnvbnvbnvbnbv Już mnie tu prawie nie ma 
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Przed Wami zachmurzone niebo  
 

Czy przekre ślam swoj ą 
przeszło ść? 

Małe okno na świat,  
ale jednak miło ść 



 18  

Otwórzcie szerzej drzwi, uchylcie bramy! 

Już niedługo Ci ę opuszcz ę, ukochana ł ąko 
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Marika Korecka IIILOa 

 
 

Bezpieczna szkoła – działamy dalej 
 

Palenie wśród młodzieży 
od dawna jest powszechnym 
problemem szkół, w tym 
również i naszej. 15 listopada 
to Światowy Dzień Rzucania 
Palenia, w związku z czym 
również i my włączyliśmy się 
czynnie w  akcję. W celu 
podniesienia poziomu świado-
mości młodzieży w szkole 
zostały przeprowadzone zaję-
cia, podczas których uczniowie 
mogli po raz kolejny poznać 

zgubne skutki nałogu. Na lekcjach chemii uczniowie poznali 
skład papierosów i konsekwencje zdrowotne palenia. Na 

Będę wracać Moja 
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matematyce przeliczyli koszty. Okazało się, że po 20 latach 
palenia zaledwie połowy paczki papierosów dziennie, można 
kupić nowy samochód, a rocznie palacz funduje czterem 
osobom trzydniową wycieczkę. Na lekcjach języka polskiego 
klasy w napisanych przez siebie fraszkach przedstawiły 
negatywy nałogu. 

Przypieczętowaniem akcji był happening wokół szkoły. 
Przyznać należy, że do tego uczniowie przygotowali się 
wyjątkowo dobrze. Za namową wychowawców przygotowali 
plakaty profilaktyczne i hasła przeciwko paleniu. Na szczególną 
pochwałę zasłużyli uczniowie klasy IIILOa i ITH/TG, których 
plakaty wyróżniały się wśród innych swoją estetyką i  
pomysłowością.  

To część działań, które są podejmowane w ramach 
konkursu „Bezpieczna szkoła” i profilaktyki zdrowotnej. 
Pamiętajmy, że uzależnienie od nikotyny ma bardzo poważne 
konsekwencje dla zdrowia młodego człowieka. Ze względu na 
bierne palenie cierpi nie tylko sam palacz, ale również jego 
otoczenie. 

 
pedagog szkolny Edyta Tyburczy-Kujawa 

 

 
Debata? A co to takiego? 

 
W ramach projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” 

nauczycielu wiedzy o społeczeństwie przez cały listopad 
przeprowadzali debaty zatytułowane „Państwo, prawo, 
społeczeństwo, obywatel. Celem cyklu debat było określenie 
pojęć takich jak prawo, państwo, społeczeństwo, obywatel; 
kształtowanie umiejętności odnajdywania i gromadzenia 
potrzebnych informacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie 
oraz zdobywanie niezwykle trudnej umiejętności wyciągania 
wniosków. Przykładowe pytania, które otwierały debatę brzmiały: 
co to znaczy państwo prawa? co to znaczy być obywatelem? 
Uczniowie mieli przy tym wykazać się znajomością praw i 
obowiązków obywatela RP, a także wskazać, jak zwykły 
obywatel może wpływać na kształt obowiązującego prawa. W 
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ten sposób rozpoczęte debaty przebiegały w interesujący 
sposób. 

Nauczyciele WOS-u na początku każdej lekcji objaśniali 
temat. Następnie dzielili uczniów na grupy i przydzielali zadania. 
Każda grupa musiała pracować samodzielnie. W pracy 
korzystano z Konstytucji RP. Później przedstawiciele grup 
prezentowali efekty swojej pracy, a nauczyciele korygowali 
błędy. To był właściwy początek dyskusji, której temat brzmiał: 
czy jesteśmy świadomymi obywatelami i czy znamy swoje 
prawa? Zadania zostały podzielone między poszczególnych 
uczniów, ale o to właśnie chodziło. Praca w grupach pozwoliła 
nam szukać różnych aspektów omawianych zagadnień. 

Na zakończenie debaty uczniowie wykazywali się nowo 
przyswojoną iedzą. 

Patrycja Kmetyk ILOa 
we współpracy z pani ą Beatą Zgorzelsk ą 

 
 

 
Kiedy przyjęliśmy zaszczytne imię Noblistów Polskich, 

podjęliśmy zobowiązanie: pielęgnować pamięć o dorobku 
wybitnych Polaków uhonorowanych Nagrodą Nobla. W Zespole 
Szkół Nr 2 znalazło się grono pasjonatów, którzy jedenaście lat 
temu zorganizowali międzyszkolny konkurs poświęcony życiu i 
twórczości polskich laureatów prestiżowej nagrody. 

Jedenaście lat to bardzo długo jak na standardy 
współczesnego świata. W tym czasie wielokrotnie reformowano 
prawo szkolne, powstawały i upadały rządy, świat zmienił się w 
sposób nieopisany. A konkurs nadal jest obecny. Jest obecny w  
świadomości kolejnych pokoleń uczniów Zespołu Szkół Nr 2, jest 
również obecny w świadomości władz powiatowych i miejskich, 
a także twórców i publicystów choszczeńskich. Zyskujemy 
wsparcie hojnych darczyńców, którym w tym miejscu składamy 
serdeczne podziękowania. 
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Tak więc 10 grudnia 2012 roku już po 
raz jedenasty odbył się Międzyszkolny 
Konkurs „Nobliści Polscy”. Tym razem do 
rywalizacji stanęły reprezentacje trzech 
gimnazjów: Publicznego Gimnazjum im. 
Władysława II Jagiełły z Choszczna w 
składzie: Sara Iwaszkiewicz, Lidia Kiela i 
Karolina Węgierska; Publicznego 
Gimnazjum w Dolicach w składzie: Agata 
Górecka, Katarzyna Janicka i Joanna 
Kupla oraz Publicznego Gimnazjum w 
Krzęcinie w składzie: Weronika Bodnar, 
Marcin Kacprzak i Maciej Bednarek. 

Zmagania w trzech kategoriach, czyli 
w konkursie plastycznym, konkursie 
wiedzy i w konkursie prezentacji sylwetek 

Noblistów Polskich były niezwykle zacięte, a to dzięki wysokiemu 
poziomowi uczestników, który jest niewątpliwie zasługą 
opiekunów: pań Małgorzaty Szemlij i Magdaleny Kieli z 
Publicznego Gimnazjum w Choszcznie, pani Moniki Zygadło z 
Publicznego Gimnazjum w Dolicach oraz pań Barbary Biesiady i 
Barbary Tuki z Publicznego Gimnazjum w Krzęcinie. Jesteśmy 
pełni uznania dla chęci i zapału opiekunów. Warto podkreślić, że 

Jury 

Reymont – praca  
Publicznego 
Gimnazjum 

w Choszcznie  
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niektórzy z nich są związani z naszym konkursem już od kilku 
lat. Dziękujemy im serdecznie. 

Nagrody przypadły najlepszym, o co zadbało szacowne 
jury: pani Jadwiga Skorba-Frańczak, pan Tomasz Miński oraz 
pan Tomasz Wacław Jabłecki – autor pytań do konkursu wiedzy, 
które w ramach promocji opublikowaliśmy w naszej Gazecie 
Szkolnej „Feniks” i wręczyliśmy uczestnikom z myślą o 
przyszłym roku. 

Grand Prix „Pierwszy szczebel do Nobla” w postaci 
pamiątkowej statuetki, wykonanej przez warsztaty szkolne ZS Nr 
2, zdobyło Publiczne Gimnazjum w Krzęcinie, które też zostało 
nagrodzone nagrodą publiczności. Przyznano również nagrody 
za poszczególne konkurencje. I tak: najlepszą pracę plastyczną 
wykonały Lidia Kiela i Karolina Węgierska z Publicznego 
Gimnazjum w Choszcznie, najwięcej o Noblistach wiedzieli 
uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Krzęcinie, a 
najciekawszą prezentację przygotowali uczniowie z Dolic. 
Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani  książkami, które 
zostały zakupione przez naszych mecenasów:  Starostę 
Choszczeńskiego, pana Lesława Śliżewskiego; Burmistrza 
Miasta i Gminy Choszczno, pana Roberta Adamczyka; 
właścicieli księgarni „Pegaz”, państwo Marię i Tomasza Mińskich 
oraz absolwenta naszej szkoły, pana Patryka Czerniawskiego. 

Jeszcze si ę boją 
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W słowie końcowym pan Tomasz Wacław Jabłecki wyraził 
żal, że do rywalizacji w swojej kategorii nie zgłosiła się żadna 
szkoła ponadgimnazjalna. My również żałujemy. Tym bardziej 
żałujemy, że w roku 2012 odeszła nasza patronka – Wisława 
Szymborska, której poświęciliśmy XI Międzyszkolny Konkurs 
„Nobliści Polscy”. Liczyliśmy, że temat konkursu dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych: „Wystarczy. Wisławy Szymborskiej 
świadectwo rzeczywistości” wzbudzi pragnienie odkrywania na 
nowo twórczości genialnej poetki. 

Podczas konkursu mieliśmy 
możliwość zaprezentowania spek-
taklu Związki Czesława Miłosza i 
Aleksandra Sołżenicyna z „Kulturą” 
paryską, który Ewa Starukiewicz z 
IILOa, Maciej Dombek z IILOa i 
Mateusz Popielarczyk z IIITG/TOŚ 
przygotowali pierwotnie na spotkanie 
w Książnicy Pomorskiej zatytułowane 
„Kultura” paryska w dziejach Europy. 

 Jako organizatorzy dbamy o to, 
by konkurs przebiegał w jak najlepszej 
atmosferze, drżymy, by wszystko było 
zapięte na ostatni guzik. 

Już się nie boj ą 

Tomasz Wacław Jabłecki  
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 W tym miejscu składamy podziękowania głównemu 
organizatorowi zmagań, pani Lilli Rybce,  oraz kierownikowi 
warsztatów szkolnych, panu Januszowi Solskiemu, który już od 
lat zaopatruje konkurs w niezbędne w takim przypadku: trofea i 
słodkości. Pani wicedyrektor Irenie Rękawieckiej-Sadowskiej 
słowa uznania należą się za życzliwe, czujne spojrzenie. 

fifi 
 
 
 

Chyba jestem 
staro świecka  
 
 
 

Grudzień – miesiąc pełen nadziei, miłości i serdeczności 
ludzkiej. Czyżby? No, przynajmniej takim go postrzegałam, kiedy 
byłam małą dziewczynką. Posiadał jakąś niewidzialną moc, która 
sprawiała, że ludzie zmieniali się na lepsze. Zapominali o 
wszelkich urazach, wybaczali, pomagali, uśmiechali się ciepło na 
ulicy. Wszędzie pachniało tak wyjątkowo. Świeży zapach 
choinki, aromat pomarańczy i pierniczki, które babcia co roku 

Demon kusi – ze spektaklu  ZS Nr 2 
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piekła na choinkę. Największą radość sprawiało mi pisanie listu 
do Świętego Mikołaja. Siadałam z mamą i mówiłam, co bym 
chciała dostać, ona pisała na kartce list, który później wkładałam 
do zaadresowanej koperty i kładłam na parapecie przy oknie. 
Następnego dnia, gdy tylko się budziłam, biegłam sprawdzić, czy 
Mikołaj przyszedł i wziął mój list. Wigilii Bożego Narodzenia nie 
mogłam się doczekać. Co roku wstawaliśmy rano i jechaliśmy do 
dziadków, którzy mieszkają w Trzciance. Miasta wyglądały 
cudownie. Mnóstwo ozdób i kolorowych światełek, ludzie robiący 
ostatnie zakupy, śpieszący się do domu, wszystko pięknie 
oprószone śniegiem. Tak właśnie wspominam święta i cały 
okres przedświąteczny. Dosyć tych wspomnień, nie czas na nie. 

Dzisiaj, gdy mam 
18 lat, inaczej święta 
postrzegam. Nie jestem 
pewna, czy jest to 
związane z wiekiem, 
zmiennością ludzkiej 
natury, czy może coś ze 
mną jest nie tak? Nie 
wiem. W każdym razie 
magia świąt ulotniła się i 
nie chce powrócić. 
Wszystko wydaje się 
sztuczne, ludzie są 

zabiegani, mają milion spraw i rzeczy do zrobienia, długie listy 
prezentów do kupienia. I chyba to jest to. Początek grudnia i 
zaczynają się promocje, wyprzedaże, ludzie tracą głowę, a 
święta z roku na rok robią się bardziej materialistyczne. Rodzice 
z wygody i obawy, że prezenty się dzieciom nie spodobają, dają 
pieniądze. Dzieci robią się tak rozpuszczone, że prezenty muszą 
być powyżej jakiejś normy, chcą być lepsze od innych i 
pochwalić się nową, drogą konsolą, którą dostały pod choinkę. 
Takie zachowania napędzają marketing, przed świętami 
ogromne sumy pieniędzy zostawiamy właśnie w sklepach. W 
dzisiejszych czasach święta kojarzą się z szaleństwem 
przedświątecznych zakupów. Dla mnie jest to sytuacja chora. 
Ludzie sami niszczą święta i całą magię z nimi związaną. Ale co 
jest jeszcze dziwniejsze? Większości z nas to nie przeszkadza i 
to właśnie jest najgorsze. Co się stało z piękną tradycją, 
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zwyczajami i uczuciami? Co będziemy przekazywać następnym 
pokoleniom? Bliskość, która jest tak ważna przy wigilijnym stole 
stanie się czymś zapomnianym. Przykre. Tylko że smutek nie 
pasuje do świątecznej dekoracji i trzeba udawać radosnego. 

Brakuje mi szczerości, 
dobroci, ciepłych słów. 
Kiedyś to wszystko wyda-
wało się takie proste. 
Cieszyliśmy się z obecności 
naszych bliskich przy stole, 
w tym jednym wyjątkowym 
dniu w całym roku. Nie miały 
znaczenia prezenty - albo ich 
brak. Liczyła się sama 
pamięć i chęci, nie wartość 
materialna! Na szczęście nie 

wszyscy zapomnieli o tym, czym są święta i jak powinny 
wyglądać. Ostatnio, jak byłam w Szczecinie, zauważyłam 
starszego pana, który z uśmiechem podchodził do ludzi. Życzył 
im zdrowia oraz udanych i pięknych świąt w rodzinnym gronie. 
Część ludzi uśmiechała się i odwzajemniała życzenia, część 
omijała go szerokim łukiem, biorąc za wariata. Szkoda, bo to był 
piękny gest, nic nie kosztujący, a dający tyle radość, pozwalał na 
chwilę oderwać się od kłopotów i zmartwień. Miałam jeszcze 
trochę czasu do przyjazdu pociągu, więc zamieniłam z nim kilka 
słów. Pan Tadeusz (tak mi się przedstawił), co roku chodzi na 
wigilię, którą organizuje parafia, dla osób samotnych i chorych. 
Ale, jak sam mówił, każdy jest tam mile widziany. Panu 
Tadeuszowi kilka lat temu zmarła żona. Nie mieli dzieci, więc 
został sam. On nie wyobraża sobie jedzenia kolacji wigilijnej w 
samotności, dlatego spędza ją w świetlicy parafialnej z innymi 
samotnymi osobami. Co roku przed wigilią kupuje słodycze i 
zanosi je do szpitala na oddział dziecięcy, składa życzenia 
świąteczne obcym osobom spotkanym na ulicy.  

Bardzo poruszyło mnie zachowanie tego starszego pana, 
który nie oczekując niczego w zamian, daje tak wiele. Pokazuje, 
czym jest świąteczne zachowanie: pomoc, dobroć, pogoda 
ducha. Są to piękne wartości godne podziwu, szczególnie w 
dzisiejszych czasach. Teraz, kiedy tak siedzę i rozmyślam nad 
świętami, dochodzę do wniosku, że jednak świat nie jest aż tak 
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zepsuty, że jeszcze w głębi serca pamiętamy, czym są święta. 
Nie tylko pan Tadeusz mi to udowodnił, ale wielu innych ludzi z 
mojego najbliższego otoczenia. Tata, który pomógłby każdemu, 
kto by tej pomocy potrzebował, babcia, dla której 
najpiękniejszym prezentem będzie sama obecność przy 
wigilijnym stole. Organizacje i indywidualne jednostki, które 
starają się pomóc tym najbardziej potrzebującym, po to, by 
chociaż w ten jeden wieczór uśmiech zagościł na ich twarzach.  

Dlatego chciałabym pójść w ślady pana Tadeusza i 
korzystając z okazji pragnę wszystkim czytającym złożyć 
najserdeczniejsze życzenia. Uśmiechu na twarzy, pogody 
ducha, pysznego karpia. Dużo spokoju i miłości. Kolacji w gronie 
najbliższych, pachnącej choinki i spełnienia marzeń. Mam 
nadzieję, że te święta będą dla każdego udane. A gdy się 
zobaczymy już po przerwie świątecznej, będziecie ciepło 
wspominać niesamowitą atmosferę, jaka wam towarzyszyła. I 
bez względu na wiek, jak w dzieciństwie, będziecie wyczekiwać 
kolejnej gwiazdki, choinki i zapachu pomarańczy... 

 
Kinga Augustyniak IILOa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rys. Iwona Milkowska IILOs 
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„Feniks” publikuje drugi i ostatni odcinek opowiada nia 
napisanego na konkurs „Czysty las – las w sztuce” 

 
Hanna Stanik IITG 
 
Miasteczko Dream       
 
 
Rozdział III  Rozmowa 

 
Laura od 8 rano krzątała się po kancelarii, nie wiedziała 

co zrobić. Chciała pomóc mamie, ale z drugiej strony 
nienawidziła jej z całego serca. Wszyscy w pracy pytali, czy 
wszystko u niej w porządku? Ale co ona miała powiedzieć? 
Że jej mama jest winna tego, że cały czas ją okłamywała, że 
jej ojciec ich porzucił? Nie wiedziała, kogo prosić o pomoc, a 
11 zbliżała się nieubłaganie. 

O 10 wyszła z pracy, zwolniła się z całego dnia, żeby 
nikt jej nie przeszkadzał. Wsiadła do samochodu i udała się 
do więzienia Cold Mountain. Droga była spokojna, szybko 
dotarła do aresztu. Gmach był stary, a gdy na niego patrzyła, 
miała gęsią skórkę. Czekała pod wiezieniem, trwało to może 
10 albo 30 minut. Wreszcie podszedł do niej młody strażnik i 
powiedział, że albo stąd odjedzie, albo pojedzie na parking. 
Udała się tam, gdzie strażnik jej wskazał. Stanęła obok 
Buicka Electra z roku 1959, znała ten model samochodu, bo 
od dziecka marzyła o nim. Z pierwszych na lewo drzwi 
budynku wyszedł jakiś mężczyzna, domyśliła się, że to był 
szeryf z którym rozmawiała dzisiejszej nocy. Otworzyła drzwi 
i powoli wyszła z samochodu. 

Szeryf stanął koło niej i podał jej rękę. 
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- Dzień dobry, miło mi, że pani jednak przyjechała, myślałem, 
że pani się rozmyśli. Przepraszam, ale stresuję się. Pan 
Mears zginął przed laty… 
- Nie zginął, tylko moja matka z zimną krwią go zabiła, a 
wszystkim wmawiała, że uciekł od niej - sprostowała Laura. 

Nie lubiła u siebie tego zimnego tonu, ale nic nie mogła 
poradzić. 
- Wiem, przykro mi, co mogę w tej sytuacji zrobić dla pani? 
- A mógłby pan cofnąć czas? 
- Raczej nie - odparł z uśmiechem -  A wracając do rzeczy, 
musi pani coś zrobić, żeby matka zaczęła z nami 
współpracować. 
- To duża dziewczynka, poradzi sobie, ja nic nie mogę zrobić! 

Laura zaczęła krzyczeć na Szeryfa. Ale on udał, że tego 
nie słyszy i zaczął mówić dalej. 
- Z sekcji zwłok wynika, że to pani ojciec, a składając 
wszystko do kupy - przepraszam za wyrażenie - to było 
morderstwo z premedytacją i wszystko było zaplanowane. 

Podał Laurze dokumenty, ręce cały czas się mu trzęsły. 
- Dziękuję, zrobię co  w mojej mocy, ale niczego nie obiecuję. 
Pani matka czeka już w pokoju widzeń. 
- A no właśnie, mam prośbę. 
- Jaką ?  
- Bo to moja pierwsza wizyta w takim miejscu, i nie wiem, jak 
wyglądają takie rozmowy.  A prośba brzmi: czy mogłabym 
dostać dyktafon i całą rozmowę nagrać, ale żebym dostała 
pokój bez żadnego strażnika. Bo moja mama nie otworzy się 
przed osobami trzecimi. 
- No, nie mogę tego dla pani zrobić. 
- Ale jak nie spełni pan moich warunków, to ona nic nie 
powie, tylko ja i pan zmarnujemy czas. 
- Dobrze, już dobrze idę załatwić pani salę i dyktafon.- 
wyciągnął telefon i zadzwonił. 
- Dziękuję. 
- Proszę się udać do jednostki D prosto i w prawo. Będą tam 
drzwi z napisem "Jednostka D". Zaraz przyprowadzę więźnia. 
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Laura udała się tam, gdzie szeryf jej wskazał i weszła do 
Jednostki D, włączyła dyktafon, tak aby mama go nie 
widziała. Zaczęła czytać papiery i nie wyglądało to kolorowo. 
To, co czytała wyglądało tragicznie, w Stanach od razu jest 
za taką zbrodnię wyrok śmierci. 

Mijały kolejne minuty i nikt się nie zjawiał, zaczęła się 
martwić. Gdy wstała i udała się w stronę drzwi, otworzyły się.  

Weszła jej matka i sierżant. Laura miała łzy w oczach. 
Przestraszyła się. Jej mama, która była zawsze pogodna, 
uśmiechnięta, promienna, wyglądała jak trup. Pod oczami 
miała cienie, zmarszczki się pogłębiły. Gdy Laura popatrzyła 
w jej oczy, aż pisnęła, nie było w nich życia, tak, jakby 
umierała powoli. 
- Katty siadaj, musisz sobie wszystko wyjaśnić z Laurą. - 
ciszę przerwał szeryf. 

Posłusznie siadła, natomiast prawnik okrążył biurko i 
usiadł naprzeciw. 
- Dziękuję, szeryfie, jak skończę, to zadzwonię do Pana. - 
szeryf skinął głową i wyszedł. 

Laura w międzyczasie włączyła dyktafon. 
 
 

Rozdział IV Spowied ź 

 
- No dobrze - zaczęła Laura, przeglądając po raz setny 
papiery - Mamo musisz mi powiedzieć, co się stało, i nawet 
nie myśl, że ci odpuszczę. Więc zacznijmy od początku. 

Katty miała łzy w oczach, jak ona może jej to wszystko 
powiedzieć. Ale wiedziała, że jej córka jest konsekwentna, 
dobrze ją wychowała, i nie da spokoju tak łatwo. Więc 
westchnęła i zaczęła swoją opowieść. - Tylko mi nie 
przerywaj, a z pytaniami poczekaj, aż skończę opowiadać. 
Laura skinieniem głowy się zgodziła. 
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- Więc było to wiosną, 
kiedy poznałam twojego 
tatę, zakochałam się w 
nim, a on we mnie. 
Zaczęliśmy się spotykać, 
było pięknie, nosił mnie ma 
rękach, kupował kwiaty. 
Dwa lata później wyszłam 
za mąż za Nikodema, a 
trzy lata później urodziłaś 
się Ty. Jak miałeś niecałe 
dwa lata, wszystko uległo 
zmianie. Już nie obdaro-
wywał mnie prezentami, 
wszystkie pieniądze prze-
grywał w karty. Zaczął 
przychodzić po nocach do 
domu. Gdy zwróciłam mu 

na coś uwagę, zaczął mnie bić, brał z komody wódkę, siadał 
na tarasie i pijąc patrzył w las, który był mroczny i tajem-
niczy. Zawsze fundował mi, jak on to mówił, lekcję pokory. Po 
takich lekcjach, często musiałam chodzić w okularach 
przeciwsłonecznych albo w chustce na szyi. Później zaczął 
mnie gwałcić i bić tak, że nie mogłam się ruszyć. Miałaś 
wtedy może jakoś dziesięć lat, nie chciałam żeby coś się 
stało tobie. Był jakoś w maju. Nikodem przyszedł do domu z 
kolegą - Benem. Pili w domu, gdy mój mąż poszedł spać, ja 
poszłam do gościnnego, żeby przygotować nocleg dla Bena. 
Gdy ścieliłam łóżko, poczułam nagle ból w głowie, metaliczny 
brzęk i zrobiło mi się czarno przed oczami. Kiedy odzyskałam 
przytomność, leżałam na podłodze od pasa w dół naga, a 
jego kolega mnie gwałcił. Gdy kazałam mu przestać, 
poczułam pięść, która spadła i wypełniła mi pole widzenia. Na 
środku głowy poczułam trzask i straciłam przytomność. 
Podnosząc się, myślałam że nigdy to nie nastąpi, zaczął się 
ubierać, a ja udawałam martwą. Nabrał się, przestraszył i 
uciekł. Mając pewność, że już nie wróci, wstałam i poszłam 
do łazienki tamować krwawienia. Następnego dnia okazało 
się, że Ben nie żyje. Był pijany, jechał z dużą prędkością i 
zatrzymał się na drzewie. Ulżyło mi, ale Nikodem miał kolejny 

Eugene Delacroix  
„Szalona kobieta”  
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powód do picia. Gdy miałaś piętnaście lat, zobaczyłam, że 
zaczął się do ciebie zbliżać, przytulał się do ciebie. Wtedy już 
wiedziałam, że muszę coś postanowić, bo inaczej i tobie zrobi 
krzywdę.  I nadarzyła się świetna okazja. Tego samego roku 
było zaćmienie słońca, do którego całe miasteczko się 
przygotowywało się od miesięcy. Nikodem miał iść do pubu i 
później wrócić do domu. Ja cały wieczór chciałam spędzić w 
domu, nie chciałam iść nigdzie, siadłam na tarasie i czytałam 
książkę. Około północy wrócił Nikodem, usadowił się z Johnie 
Walker’em w ręce koło mnie. Patrzyliśmy w niebo, miałam 
wątpliwości, ale wiedziałam, że się nie zmieni. Wstałam i 
włączyłam radio, leciała piosenka "Because the Night" Patti 
Smith. Popatrzyłam na mojego alkoholika. Podchodząc 
zabrałam mu butelkę i zaczęłam uciekać, do tego strasznego 
lasu. Reakcja była taka, jak przypuszczałam, zaczął 
przeklinać i ruszył za mną. Biec nie mógł, nie pozwalał mu na 
to jego stan. W lesie może sto metrów od domu mieliśmy 
starą studnię. Po jakimś czasie znalazłam ją. Słyszałam jak 
idzie i przeklina. Na starej spróchniałej klapie od studni 
postawiłam tę jego miłość. Nikodem zobaczył butelkę i się na 
nią rzucił. Stojąc na tych deskach, odkręcił trunek i chciał 
sobie nalać go do gardła, deski zatrzeszczały i z krzykiem 
poleciał na dno studni jakieś osiem metrów. Na chwiejnych 
nogach zbliżyłam się do dziury z desek i usłyszałam, jak 
przeklina. Uciekłam do domu, wzięłam gorącą kąpiel i 
poszłam spać. Kilka godzin później poszłam do studni. Gdy 
nachyliłam się, on złapał mnie za nogę. Chciał mnie 
wciągnąć. Odskoczyłam do tyłu, ale skończyło się to 
upadkiem. Wzięłam kamień z obudowy studni, nie trzymał się 
mocno i puściłam mu na głowę. Trzasku łamanej czaszki do 
końca życia nie zapomnę. Ręka na mojej nodze się poluźniła 
i znów z łoskotem spadł na dno. A obok jego zakrwawionej 
twarzy wylądował kamień. Wróciłam do domu i czekałam do 
świtu, w dzień wszystko wygląda lepiej. Przed południem 
zgłosiłam zaginięcie męża, ale kazali czekać, bo nie opłynęła 
doba, i pewnie gdzieś śpi napity. W międzyczasie ty wróciłaś 
do domu, i  obie czekałyśmy na tatę, ale nic takiego się nie 
stało. I jesteśmy w punkcie wyjścia, możesz teraz zadawać 
pytania. 
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- Mamo, ja nie mam pytań - podeszła do Katty i wpadła jej w 
ramiona. 
 

Epilog 

 
 

Katty M. groziła kara dożywotniego więzienia. Sąd 
jednak uniewinnił oskarżoną. Wszyscy świadkowie odmówili 
składania zeznań. W toku procesu nastąpiło radykalne 
uszczuplenie materiału dowodowego. Spowodowane to 
zostało przepisami proceduralnymi, które pozwalają na 
odmowę składania zeznań przez osoby najbliższe 
oskarżonemu. Skorzystanie z takiego prawa powoduje, że 
uprzednio złożone zeznania najbliższych nie mogą być w 
żaden sposób użyte przy ustalaniu stanu faktycznego. Należy 
je traktować tak, jakby ich nie było. Sędzia podkreślił, że sąd 
ma do czynienia z dowodami o charakterze pośrednim, które 
muszą być traktowane jako poszlaki. - Takie dowody nie 
mogą stanowić podstawy skazania i ustaleń faktycznych - 
dodał. Katty M., według śledczych, upozorowała wypadek 
męża. Nikodem M. wpadł do starej studni, a gdy starał się 
wyjść z niej, żona rozbiła mu głowę kamieniem, co 
spowodowało natychmiastową śmierć. W dochodzeniu wzięto 
pod uwagę, to że mąż  bił Katty, gwałcił i znęcał się 
psychicznie nad oskarżoną.  

 
 
 

Koniec 
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Redakcja „Feniksa” życzy wszystkim 
uczniom, nauczycielom, 

a także pracownikom szkoły 
spokojnych, radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia. 
 

Gdy świąteczny, radosny czas minie, 
nastaną dni szare, dni pełne trosk. 

Oby nam wszystkim 
nie zabrakło wtedy Ducha. 
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