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Wydanie 62 październik 2010 

GAZETA SZKOLNA 
Zespołu Szkół Nr2 im. Noblistów Polskich 

w Choszcznie 

 

Bogactwem szkoły była, jest i będzie 
różnorodność. Jak by się nie starali nauczyciele 
wyrównywać szanse edukacyjne, podnosić poziom 
nauczania, by wszyscy osiągali wymarzone standardy, to i 
tak co rok pojawiają się w szkole nowi uczniowie, których 
indywidualności nie dają się łatwo „urobić”. Powinniśmy 
wszyscy o tym pamiętać i cieszyć się, bowiem lepiej jest, 
gdy mamy do czynienia z wyrazistymi osobowościami niż 
z szarą, być może nawet posłuszną, ale średnią masą.  

Doceńmy różnorodność. Wszak to ona właśnie 
pozwala naszym uczniom zajmować wysokie miejsca w 
przebogatej palecie konkursów i to ona daje nauczycielom 
satysfakcję z pracy, gdyż wielu uczniów to naprawdę 
twórcze jednostki. Spotykamy w szkole przeróżne typy 
osobnicze. Jedni są bardziej lubiani, inni mniej, ale 
niedobrze jest kierować się preferencjami, W końcu 
młodzi ludzie dopiero dojrzewają i to od nauczycieli 
zależy, czy zachowają swoją indywidualność. W tym 
numerze Feniksa chcieliśmy przede wszystkim przedstawić 
naszych wyjątkowych uczniów. 
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Z kroniki szkolnej 
27.08 - wakacyjny piknik dla gości z 
Fürstenwalde. Spotkanie zorganizo-
wała pani Teresa Wiśniewska we 
współpracy z mniejszością niemiecką. 
31.09 – rada pedagogiczna. Rok 
2010/2011 będzie przebiegał pod 
kątem większego akcentu na 
dydaktykę. 
01.09 – uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego w nowej hali sportowej. 
Zaszczycili nas dostojni goście: radna 
Sejmiku Województwa Zachodnio-
pomorskiego, pani Krystyna Wiśniew-
ska-Bugaj, starosta choszczeński, pan 
Roman Lubiniecki, wicestarosta, pan 
Lesław Śliżewski. Uroczystość 
przygotował Samorząd Szkolny z opie-
kunką, panią Agnieszką Urwentowicz. 
08.09-10.09 – na patio szkolnym odbył 
się kiermasz używanych podręczników 
szkolnych. Kiermasz zorganizowała 
pani Lilla Rybka. 
13.09 – wystartowała druga transza 
projektu „Równy start w dorosłość 
szansą dla każdego”. Uczestniczą w 
niej uczniowie klas IIILOa i IIILOb. 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
potrwają do 23.XII.2010r. 
16.09-17.09 – w Szczecinie odbył się 
Salon Maturzystów „Perspektywy 
2010”. Wzięli w nim udział uczniowie 
naszej szkoły. Wyjazd przygotowała 
pani Joanna Kozanecka z pomocą 
pani Edyty Tyburczy-Kujawy i księdza 
Grzegorza Gierka. 
24.09 – uczniowie szkoły pod wodzą 
pani Joanny Korzeniewskiej 
uczestniczyli w Dniach Otwartych 
Narodowego Banku Polskiego w 
Szczecinie. 
24.09 – w bibliotece szkolnej miało 
miejsce podsumowanie pierwszej 
transzy projektu „Równy start w 
dorosłość szansą dla każdego”. W 
spotkaniu uczestniczyli nauczyciele 
zaangażowani w projekt oraz 
absolwenci  

25.09 – W III Choszczeńskim Biegu 
Terenowym rozegranym na Placu 
Witosa nasi uczniowie zajęli wysokie 
miejsca. W kategorii chłopców szkół III 
klasy gimnazjum i I klasy szkół 
ponadgimnazjalnych I miejsce zajął 
Bartosz Borowski z ITB, II miejsce 
Bartłomiej Rymarczyk z IC i III miejsce 
Paweł Jarzębiński z ITB. W kategorii 
dziewcząt III miejsce zajęła Aleksandra 
Król z ILOb. W kategorii klas II i III 
szkół ponadgimnazjalnych I miejsce 
zajął Przemysław Bednarek z IIILOa. 
Uczniów przygotował pan Andrzej 
Zakrzewski. 
01.10 – otrzęsiny klas pierwszych w 
auli szkolnej. Imprezę zorganizowała 
pani Agnieszka Urwentowicz, a 
rywalizację wygrała klasa ITB, z 
wychowawcą panem Piotrem Figasem, 
która zorganizuje otrzęsiny w 
przyszłym roku. 
07.10 – rozstrzygnięto tradycyjny 
konkurs na stroik jesienny. I miejsce 
zajęła Kamila Tabasz IITOŚ, II miejsce 
Edyta Różak IILOa, III miejsce Nikola 
Maligłówka IIILOa. Konkurs zorga-
nizowała pani Maria Pietrusińska z 
pomocą pani Agnieszki Stankowskiej. 
Prace uczniów zostały przekazane na 
licytację w czasie X Dnia Papieskiego. 
08.10 – X Dzień Papieski. Uczniowie 
szkoły uczestniczyli w uroczystościach 
zorganizowanych przez parafię NNMP 
w Choszcznie. Wsparli licytację 
domowymi wyrobami oraz stroikami 
świątecznymi. 
22.10 – wybory Samorządu 
Uczniowskiego. Czytaj w numerze. 
październik  to międzynarodowy 
miesiąc bibliotek szkolnych. O 
imprezach w bibliotece czytaj w 
numerze. 
we wrześniu  i październiku  funkcję 
Gospodarza Szkoły pełniły klasy ITG i 
IITG. Prezentacje związane są z 
Rokiem Fryderyka Chopina. 
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Ten rok szkolny jest 
wyjątkowy. Otóż po wielu 
latach starań i sprawnej 
budowie, w naszej szkole 
powstała hala sportowa z 
prawdziwego zdarzenia. 
Obiekt posiada pełne 
wymiary oraz najwyższy 
standard, więc już niedługo 
będzie służył zarówno nam, 
jak i mieszkańcom całego 
powiatu, ponieważ można 
rozgrywać w nim zawody 
sportowe o randze nawet 
międzynarodowej. Do ukoń-
czenia budowy pozostało 
tylko wyposażyć wnętrze i 
zagospodarować teren wokół 
obiektu. By pochwalić się 
halą, dyrektor postanowił zorganizować uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego właśnie tam. Zostali zaproszeni goście, których 
wkład w powstanie hali był nieoceniony. Byli wśród nich: 
posłanka sejmiku wojewódzkiego, pani Krystyna Wiśniewska-
Bugaj, starosta choszczeński, pan Roman Lubiniecki, 
wicestarosta, pan Lesław Śliżewski. a także poprzedni 
dyrektorzy szkoły, pan Stefan Szemlij i pan Henryk Tyburczy. 

Rozpoczęcie roku szkolnego przygotował Samorząd 
Uczniowski pod wodzą pani Agnieszki Urwentowicz. Trudno 
zagospodarować tak wielką przestrzeń, jaką dysponuje 
budynek, ale utrzymane w tonacji jesiennej dekoracje dyskretnie 
współtworzyły nastrój uroczystości. Wiersze i przemówienia 
zostały ciepło przyjęte przez zadziwionych wspaniałością hali 
uczniów, którzy bez trudu pomieścili się na ogromnym boisku. 
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Najbardziej podniosłym momentem było oczywiście ślubowanie 
uczniów klas pierwszych. 

Miejmy nadzieję, że hala już wkrótce zostanie przekazana 
do użytku. Czekamy na to z niecierpliwością. 

W roku 2010/2011 powstały następujące klasy pierwsze: 

 
ILOa – liceum ogólnokształcące o nachyleniu humanistyczno-
artystycznym, wychowawczyni pani Lilla Rybka ; 

ILOb  – liceum ogólnokształcące o nachyleniu społeczno-
prawnym, wychowawczyni pani Teresa Wi śniewska ; 

ILOc  – liceum ogólnokształ-
cące o nachyleniu regionalno-
turystycznym, wychowawczyni 
pani Barbara Ciecierska ; 

ITB – technikum budowlane, 
wychowawca pan Piotr Figas ; 

ITG – technikum geodezyjne, 
wychowawczyni pani Aleksan-
dra Laskowska ; 

ITOŚ – technikum ochrony 
środowiska, wychowawczyni 
pani Lidia Michalska ; 

IA – klasa zasadnicza o profilu 
ślusarz oraz zawody różne, 
wychowawca pan Paweł Stasiak ; 

IB – klasa zasadnicza o profilu wielozawodowym, wychowawca 
pan Andrzej Zakrzewski ; 

IC – klasa zasadnicza o profilu sprzedawca i wielozawodowym, 
wychowawczyni pani Aleksandra Pajor . 

 

Feniks 
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Wakacyjny piknik na Polnej 

 
 

Jeśli ktoś myśli, że wrota szkoły w czasie wakacji są 
zamknięte, grubo się myli. Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie 
szczególnie dba o kontakty z sąsiadami zza miedzy i zza 
granicy. 

Otóż w piątek 27 sierpnia 2010 r. odbył się po raz pierwszy 
w historii szkoły wakacyjny piknik dla gości z Fürstenwalde. Nie 
jest tajemnicą, że ZS Nr 2 od 2003 r. jest bliżej związany z 
Fürstenwalde poprzez szkołę partnerską OSZ Palmnicken. 
Ponadto prywatne kontakty z kołem Towarzystwa Społeczno- 
Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Choszcznie 
zaowocowały zorganizowanym przez wymienione stowarzy-
szenie piknikiem. 

Oficjalne spotkanie odbyło się w pokoju nauczycielskim. 
Pięknie nakryty stół dzięki artystycznym zdolnościom 
wspaniałych pań (nazwisk nie zdradzę), wzbudził zachwyt 
wszystkich uczestników. Pani wicedyrektor Jolanta Pluta 
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przywitała gości i opowiedziała pokrótce o szkole. Rola tłumacza 
przypadła pani Teresie Wiśniewskiej, notabene inicjatorce i 
organizatorce całej imprezy. Zbędne kalorie po konsumpcji 
ciasta należało zrzucić zwiedzając szkołę. W rolę przewodnika 
wcieliła się kierownik administracyjna, pani Bożena Sybidło. 
Goście podziwiali sale komputerowe, klasopracownię historii 
oraz języka niemieckiego. Obserwując reakcje gości, można 
było stwierdzić, że najbardziej podobała się sala historii nr 239. 

Kolejnym punktem pikniku był rejs statkiem „Wolvega” po 
jeziorze Klukom. Pogoda, typowo gastronomiczna, nie popsuła 
humorów uczestników. Podczas przejażdżki lało jak z cebra, ale 
to nikomu nie przeszkadzało. Niecodzienny widok stanowił 
płynący łabędź, który próbował się ścigać z superszybką 
jednostką pływającą gminy Choszczno. Niestety, przegrał, 
ponieważ zabrakło mu paliwa w postaci suchego chleba. 

A na koniec była biesiada w naszej ulubionej Zielonej Sali. 
Przekąski, sałatki, napoje energetyczne i muzyka w tle były 
kwintesencją imprezy. I ja tam byłam, wodę z sokiem piłam, a co 
przeżyłam, to wam tutaj skreśliłam. 

PS Gorące podziękowania kieruję do pana dyrektora 
Wiesława Włudarskiego, który przyjął wakacyjnych gości w 
progach szkoły.  

tess 
 

Jak widać na fotografii, sok, o którym wspomina pani tess, 
przechowywano w butelkach przypominających butelki od piwa, 

chociaż nie był to Oktoberfeßt, na co my, wnikliwi 
obserwatorzy z Feniksa, zwracamy pilniejszą 
uwagę zaalarmowani stwierdzeniem „pogoda była 
gastronomiczna”. Skoro jednak nasza Zielona Sala 
służy gościom z Niemiec, którzy odwiedzają 
niewidziane od kilkudziesięciu lat rodzinne miejsca, 
nie mamy pretensji o obyczaje i gusta. Wręcz 
przeciwnie, cieszymy się, że nasze progi stały się 

przytulne na tyle, by goście nie krępowali się tutejszymi obostrzeniami 
i czuli się szczególnie swobodnie. Tym bardziej, że były wakacje. 
Mamy wszakże nadzieję, że współpraca ze stroną niemiecką rozciągnie 
się na cały rok szkolny z obopólną korzyścią. Chcemy poznawać 
historię, obyczaje i przede wszystkim język naszych zachodnich 
sąsiadów.                                                                                       Feniks 
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Oferta edukacyjna dla absolwentów 
 
Dnia 09 września 2010r. miało miejsce wyjątkowe 

spotkanie zorganizowane przez nauczycieli języka niemieckiego. 
W prezentacji transgranicznych targów edukacyjnych 
uczestniczyła grupa uczniów z klas maturalnych i 
przedmaturalnych naszej szkoły, zainteresowanych dalszą 
edukacją i pracą zawodową w Polsce i w Niemczech. 
Prezentacji ofert i możliwości kształcenia się dokonała 
przedstawicielka biura organizacyjnego targów „Vocatium w 
regionie Odry”, pani Agata Klorek z Frankfurtu nad Odrą. 
Kontynuacją spotkania w naszej szkole miały być rozmowy z 
przedstawicielami uczelni oraz firm, które zaplanowano na 29 i 
30 września 2010r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 

Liczna delegacja uczniów szkoły uczestniczyła w 
szczecińskich targach. Miały one za zadanie wskazać drogę 
dalszej edukacji młodzieży. Zostały na nich przekazane istotne 
informacje o możliwości kształcenia i miejscach pracy w regionie 
Odry. Nasza szkoła została zaproszona do wzięcia udziału w 
tym projekcie. Oczywiście z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy 
ofertę i pojechaliśmy do Szczecina żądni informacji o wybranych 
przez siebie kierunkach studiów. Wykład i wszystkie rozmowy 
były przeprowadzane w języku niemieckim, lecz to nie 
przeszkodziło nam w zdobyciu potrzebnej wiedzy o szkołach 
wyższych. 

Serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w 
targach nauczycielkom języka niemieckiego, paniom Teresie 
Wiśniewskiej i Monice Gerłowicz, które zorganizowały wyjazd i 
służyły nam cały czas pomocą. Zapewne wizyta na targach 
zaowocuje w przyszłości i pomoże nam w wyborze wyższej 
szkoły oraz otworzy przed nami wiele dróg kariery zawodowej. 

Oto dla przykładu lista szkół wyższych biorących udział w 
targach: 
 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege 
Güstrow 
Fachhochschule Stralsund 
Hochschule Wismar 
Hochschule Lausitz 
Leibniz Universität Hannover 
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Collegium Balticum Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński 
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
 
Wyższe Szkoły Zawodowe/ Studium Zawodowe: 
 
Berufliche Schule Angermünde 
Berufliche Schule für Tourismus  
Gesamtschule Talsand 
IT-College Putbus 
Oberbarnimschule Eberswalde  

Justyna Wadowska IILOa 
we współpracy z pani ą Teresą Wiśniewsk ą 

 

 

Sprzączki i guziki z Katynia  
 

Pod koniec roku szkolnego 
20092010 uczniowie naszej szkoły, 
Kamil Kubiak z IIILOa i Michał 
Brzeziński z IILOb wzięli udział w 
konkursie zorganizowanym przez 
Instytut Pamięci Narodowej pod 
nazwą „Sprzączki i guziki z 
orzełkiem ze rdzy...- Katyń – 70 lat 
po zbrodni”. Konkurs miał na celu 
przedstawienie i upamiętnienie 
bohaterów poległych w Katyniu. 
Nasi uczniowie jako swojego 
bohatera wybrali Józefa Gigiel-
Melechowicza. Aby odnaleźć 
pamiątki po tej osobie, odszukali 
jego rodzin zamieszkującą w 

Choszcznie. Dzięki pozyskanym od pani Marii i pana Józefa 
Giglów materiałom wykonali pracę plastyczną w formie karty z 
albumu, która to praca zajęła 27 miejsce w Polsce, o czym 
dowiedzieliśmy się w sierpniu 2010r. Było to miejsce 

 

płk. Józef Gigiel-Melechowicz 
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premiowane wycieczką do Katynia oraz miejsc związanych z 
Polską na byłych Kresach Wschodnich. 

Rodzina naszego bohatera udostepniła nam materiały o stryju 
pana Józefa Gigla. Mieliśmy okazję przejrzeć zdjęcia Gigla-
Melechowicza razem z marszałkiem Józefem Piłsudskim, 
zapoznać się z jego życiorysem oraz przeczytać kartki, które 
wysyłał swojej żonie z obozu sowieckiego. 

Pułkownik Gigiel-Melechowicz został pośmiertnie mianowany 
przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na generała brygady. 
Pan Józef Gigiel oprócz tego, że przekazał nam cenne pamiątki, 
opowiedział również niezwykłą historię życia synów swojego 
stryja, o ich tułaczce, a także pracy wywiadowczej jednego z 
nich. Momentem niezwykle wzruszającym była opowieść pana 

Gigla o przypadkowym 
poznaniu swojego 
kuzyna, który mieszka 
obecnie w Londynie. 
Nasze spotkanie z 
rodziną bohatera z 
Katynia trwało dobre 
kilka godzin, ponieważ 
jego historia okazała 
się bardzo interesują-
ca. Chcielibyśmy po-
dziękować państwu 
Giglom za pomoc, 
jakiej nam udzielili w 
czasie przygotowań do 
konkursu. 

Było to kolejne 
przedsięwzięcie Insty-
tutu Pamięci Narodo-
wej realizowane w 
naszej szkole. Cieszy-
my się, że nasza 
praca zasłużyła na 
uznanie. 
 

Kamil Kubiak IIILOa 
we współpracy z pani ą Beatą Zgorzelsk ą 
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Drugoroczni nie s ą gorsi 
 
W naszej szkole, a szczególnie w klasach pierwszych, jest 

bardzo duży „przesiew” uczniów. Na początku przyjmowane są 
praktycznie wszystkie osoby, które złożą podanie na Polną. 
Niestety, nie wszyscy przechodzą do następnej klasy. Powody 
tego są różne: problemy osobiste, ale też zwykłe lenistwo. 
Najczęściej jest tak, że nie do końca wierzy się, że jednak 
nauczyciele nas „usadzą”. Dopiero kiedy przychodzi koniec roku, 
dociera do nas, że to nie są żarty. Najczęściej jest już za późno i 
nie można nic zrobić. Zdarza się, że jest jeszcze szansa, ale 
wychowawcy rzadko podejmują próbę przekonania nas, że jest 
o co walczyć i nie można się poddawać. Większość nauczycieli 
stwierdza, że nam i tak nie zależy. Skreślając nas z góry, nie 
myślą, że też jesteśmy ludźmi i możemy mieć problemy 
pozaszkolne, np. wielu uczniów ma problemy rodzinne. 

Kiedy chociaż trochę uczeń 
pogodzi się ze świadomością, że, 
niestety, rok „ma w plecy”, starsi 
koledzy pocieszają go, że nie ma się 
czym martwić, bo zostanie przyjęty w 
przyszłym roku jeszcze raz do takiej 
klasy, do której złoży podanie. I 
rzeczywiście tak jest. Uczeń dostaje 
drugą szansę. Tylko czy 
rzeczywiście jest to dobry i 
przemyślany krok ? Wydaje mi się, 

że nie do końca, ponieważ uczniowie drugoroczni są źle 
postrzegani, nauczyciele są do nich uprzedzeni. Nawet kiedy 
pierwszoroczni uczniowie rozmawiają ze sobą podczas lekcji, 
wychowawcy zganiają winę na drugorocznych. Twierdzą, że to 
oni prowokują młodszych kolegów do nagannych zachowań i z 
nich właśnie biorą przykład. Także koledzy drugorocznym 
uczniom przyklejają etykietę "tych złych" . Uważają, że trzymają 
się razem, ponieważ nie mają po co nawiązywać z nimi nowych 
znajomości, bo i tak do obecnej klasy pochodzą tylko rok. 
Najgorsze jest to, że sami wychowawcy twierdzą podobnie... 

Czy to jest w porządku ? Podobno nie patrzy się na to, co 
było, tylko na to co jest teraz. Dlaczego więc drugoroczni 
przekreślani są na starcie? Nikt nie widzi, a może nie chce 
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widzieć, że ktoś naprawdę się zmienił, że zrozumiał swoje błędy. 
Kiedy nadarzy się tylko okazja wmawia się mu, że nie ma po co 
się uczyć, bo i tak nie zda. 

Wiem, że ten artykuł nie zmieni nic, ale chciałabym, żeby 
nauczyciele oraz uczniowie wiedzieli, że oceniając nas, bardzo 
często nas krzywdzą. Mówi się tylko o problemach uczniów 
„lepszych”. A dlaczego nikt nie widzi, jak traktowani są 
drugoroczni? Czy oni naprawdę są aż tak źli, że nauczyciele nie 
potrafią im ani zaufać, ani pomóc ? Są sytuacje, kiedy naprawdę 
popełniają  jakiś błąd, ale potrafią przyznać się do tego, a także 
przeprosić. To jednak i tak nie zmienia nic ... Pierwszoroczni też 
rozrabiają, ale nauczyciel, a nawet wychowawca widzi u nich 
później poprawę, bo nie skreśla ich od razu. 

Lepiej byłoby, gdyby wszyscy byli traktowani tak samo. Wtedy 
nie byłoby tylu konfliktów między uczniami. Ponieważ ci, którzy 
traktowani są gorzej, buntują się, bo widzą, że nie są traktowani 
jak inni. Na pewno nie wynika to z zazdrości, ale z poczucia, że 
sprawiedliwości w szkole nie ma. 

Paulina Pokora IILOa 
 

 

 rys. Kamila Tabasz IITOŚ 
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Drugoroczni wymagaj ą starań 
 

Z niepowodzeniami szkolnymi 
mamy do czynienia od początku istnienia 
szkoły. W każdej szkole są uczniowie, 
którzy doświadczają porażek i nie tylko 
sprawiają innym problemy, ale często mają 
trudności z sobą i otoczeniem, do którego 
nie mogą się dostosować. Pozostawienie 

ucznia na drugi rok w tej samej klasie ma - w swoim założeniu - 
służyć nadrobieniu poważnych zaległości w nauce z jednego 
dwóch lub kilku przedmiotów, w likwidowaniu trudności, czasem ma 
to być nauczka dla ucznia niesystematycznego, mało pracowitego, 
lekceważącego obowiązki szkolne. Wydaje się, że powtórzenie 
materiału wpłynie na jego lepsze zrozumienie i utrwalenie, że 
uczeń, nauczony przykrym doświadczeniem, zacznie się uczyć. 
Sytuacja taka ma jednak drugą stronę, a mianowicie problem 
zmiany sytuacji społecznej ucznia drugorocznego w zespole 
klasowym. 

Brak promocji do następnej klasy powoduje przymusowe 
wyrwanie z dotychczasowego zespołu, w którym każdy miał 
kolegów, przyjaciół, znajomych i 
względne poczucie bezpieczeństwa. 
Dużym wyzwaniem jest zatem wejście 
do nowej, ale przecież już 
ukształtowanej i zintegrowanej grupy 
społecznej, jaką jest nowa klasa. Jak się 
w niej odnaleźć, gdy przychodzi się z 
piętnem drugoroczności? Gdy często 
uczeń ma zaburzone poczucie własnej 
wartości, nie tylko czuje się, ale i często 
jest postrzegany jako słabsze ogniwo? 
W nowej klasie drugoroczny traktowany 
jako obcy, od początku jest często 
niezbyt lubiany, czasem izolowany. Za brak życzliwości odpłaca się 
tym samym lub staje się zamknięty w sobie. Wiele czasu upłynie 
zanim o nowej klasie powie „moja"... 

Uczeń drugoroczny ma więc już na starcie gorszą pozycję 
w grupie, do której wchodzi, co wpływa niekorzystnie na jego 
samopoczucie, a bezpośrednio, na wyniki w nauce. Na ile możliwe 
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jest przełamanie stereotypu ucznia drugorocznego i od kogo zmiana 
jego postrzegania zależy? 

To praca nie tylko samego ucznia, który musi udowodnić 
własną kompetencję, wiedzę i przydatność społeczną. To praca nie 
tylko dla wychowawcy, by już niejako ukształtowany zespół klasowy 
przeobrazić ponownie w jedną, spójną całość złożoną z 
pojedynczych, czasami zwaśnionych osobowości, ale o wspólnych 
celach i zamierzeniach. To także praca dla wszystkich uczniów, by 
nowych, tych już tak dotkliwie doświadczonych, przyjąć do swojego 
zespołu. By nie odrzucić i nie traktować jako zbędnego elementu 
wpływającego na obniżenie poziomu klasy. 

Czy jest możliwe po paśmie doznanych porażek 
dydaktycznych odniesienie sukcesu dydaktycznego? Oczywiście. 
Musi być jednak ku temu szereg sprzyjających warunków. Dużo 
samozaparcia ze strony osoby powtarzającej klasę, ale i otwartości 
ze strony tych, z którymi przychodzi im pracować. Na własnym 
podwórku dostrzegamy bowiem, że również uczniowie ze szkolnych 
niepowodzeń potrafią wyciągnąć naukę. Wszyscy pamiętamy 
uczniów, którzy byli uczniami drugorocznymi a jednak nie tylko 
ukończyli szkołę, ale ukończyli ją z wyróżnieniem, nie tylko zdali 
maturę, ale zdali ją dobrze, nie tylko dostali na studia wyższe, ale 
na wybrany kierunek prestiżowej uczelni. Czy warto zatem ulegać 
stereotypom, odbierać szansę tym, dla których drugoroczność nie 

jest akceptowana przecież 
nawet przez nich samych, ale i 
ich rodziców? Czy może 
dostrzec w każdym z nich to, co 
ma nam dobrego do 
zaoferowania, pozwolić rozwinąć 
skrzydła....Przecież ci, którzy z 
nauczki powtarzania klasy nie 
wyciągną należytych wniosków, 
prawdopodobnie sami podejmą 
taką decyzję, jaka będzie dla 
nich w danej chwili najlepsza. 

 
Edyta Tyburczy-Kujawa 

pedagog szkolny 
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W bibliotece miało miejsce uroczyste spotkanie poświęcone 

projektowi „Równy start w dorosłość szansą dla każdego”. W 
spotkaniu brali udział absolwenci naszej szkoły, którzy wcześniej 
uczestniczyli w projekcie. Spotkanie pomogła zorganizować pani 
Wiesława Gruszka. Zaproszeni goście w miłej atmosferze mieli 
okazję skosztować słodkości. Pani dyrektor Irena Rękawiecka-
Sadowska przedstawiła prezentację multimedialną, która 
podsumowała I transzę projektu trwającą od stycznia do kwietnia 
2010r. Na koniec spotkania absolwenci dostali drobne upominki i 
pochwalili się swoimi planami związanymi z dalszą edukacją. 

Projekt realizowano w okresie od 01.01.2010r. do 
30.06.2010r., a jego celem było podniesienie wśród uczniów 
podstawowych umiejętności i kompetencji o kluczowym znaczeniu 
dla kontynuowania edukacji oraz funkcjonowania w społe-
czeństwie. Wszystkie transze projektu obejmą  224 uczniów naszej 
szkoły. 
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We wrześniu 2010 r. przeprowadzono rekrutację nowych 
uczestników projektu. Realizowane są zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, języka 
niemieckiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii, 
biologii, historii, fizyki, chemii. Ponadto przeprowadzane są zajęcia z 
doradztwa zawodowego. Ogólna wartość projektu „Równy start w 
dorosłość szansą dla każdego” wynosi 457 519 PLN. 

Projekt realizowany jest przez Powiat Choszczeński 
reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Choszcznie w osobie 
pana wicestarosty Lesława Śliżewskiego oraz Zespół Szkół Nr 2 im. 
Noblistów Polskich w Choszcznie reprezentowany przez panią 
wicedyrektor Irenę Rękawiecką-Sadowską.  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mają skutek w postaci 
zdawalności egzaminu maturalnego. Przedstawiamy zestawienie 
prezentujące wyniki uczestników projektu z poszczególnych 
przedmiotów. 

 
 

Przedmiot Zdawalno ść 
 
język polski 
język angielski 
język niemiecki 
matematyka 
wiedza o społecze ństwie 
biologia 
geografia 

 
100% 
67% 
89% 
82% 
100% 
75% 
100% 

 
 
 
Miejmy nadzieję, że po realizacji kolejnych transz projektu 

zdawalność będzie równie wysoka z tych przedmiotów, które dają 
satysfakcję oraz że poprawi się tam, gdzie wyniki mogłyby być 
wyższe. 

Ola Kami ńska IIILOa 
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PO CO BIBLIOFANKOM CIASTO? 
 
 

Rok szkolny jeszcze dobrze się nie zaczął, a nasze 
uczennice już zaczęły być aktywne. We wrześniu zebrały sie trzy 
dziewczyny: Daria Szpakowska z IILOa, Kamila Tabasz z IITOŚ 

oraz Adrianna Komarzańska z IIB i 
stworzyły elitarną grupę 
BIBLIOFANKI. Pod tą nazwą kryje 
się kółko biblioteczne. Kierow-
nictwo nad nimi objęła oczywiście 
pani Barbara Grzejszczyk. Nasze 
drogie koleżanki zaplanowały 
szereg akcji. Pierwsza z nich 
odbyła się pod hasłem „ciasto”. 1 
paź-dziernika z okazji Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych upiekły ciasto i 
z entuzjazmem zapra-szały do 
biblioteki na degustację pysznych 
wypieków, które można było nabyć 
za symboliczną złotówkę. 
Uczniowie i nauczyciele jak jeden 

mąż wsparli akcję. Wszystkie 
pieniądze, jakie zebrano, zostały przeznaczone na zakup aż 7 
nowych książek, które można będzie wypożyczyć już niedługo. 

Nienasycone sukcesem dziewczyny zajęły się światowym 
Tygodniem Pisania Listów. Tu odzew był nieco mniejszy, ale i 
tak się udało. Bibliofanki zaprosiły do współpracy polonistów, 
anglistów i germanistów. 

22.10.2010 pani Barbara Grzejszczyk wraz z dziewczynami 
na drzwiach poszczególnych gabinetów szkolnych umieściła 
plakaty informacyjne o laureatach tegorocznych Nagród Nobla. 
Warto wiedzieć kto i za co otrzymał tę najbardziej prestiżową z 
nagród świata. W tym roku decyzje Komitetu Noblowskiego 
wywołały wiele kontrowersji, może chcecie wiedzieć dlaczego? 

Dziewczyny mówią, że planują jeszcze niejedną akcję 
promującą bibliotekę. Trzymamy kciuki i już nie możemy się 
doczekać. 

Daria Szpakowska IILOa 

Nowości szkolnej biblioteki 
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Inspirowane 
Chopinem 

 
 
 

Rok 2010 ogłoszony został Rokiem Chopinowskim. W całym 
kraju odbyło się wiele imprez okolicznościowych, a ich 
ukoronowaniem był XVI Międzynarodowy Konkurs Chopinowski. 
Również i my pamiętamy o wielkim kompozytorze i wirtuozie 
fortepianu. 

Pani Lilla Rybka, jak co roku z okazji Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych przygotowała konkurs poświęcony 
Chopinowi pod znamienną nazwą „Inspirowane Chopinem”. Do 
współpracy zaprosiła anglistów: panią Małgorzatę Brzustowicz, 
panią Justynę Grońską oraz pana Mariusza Spychaja. Ich 
pomoc była nieodzowna, ponieważ konkurs składał się z dwóch 
części. Część pierwszą wypełnili recytatorzy prezentujący poezje 
poświęcone muzykowi, a w części drugiej wystąpili uczniowie 
prezentujący listy do Chopina w języku angielskim. 

Konkurs odbył się 22.10 w czytelni. W jury zasiedli: pani 
Renata Małek z wydawnictwa MM, jeden z fundatorów nagród, 
pani wicedyrektor Irena Rękawiecka-Sadowska oraz pan Piotr 
Figas. 

Imprezę prowadziła Karolina Cimirska z klasy IIILOa, która 
rozpoczęła zmagania pięknym wierszem Artura Oppmana 
zatytułowanym „Koncert Chopina”. Następnie do boju przystąpili 
recytatorzy. Warto zwrócić uwagę na to, że wszyscy swoją 
postawą, ubiorem i zachowaniem starali się dyskretnie 
podkreślić nastrój spotkania. Rywalizacja przebiegała na 
wyrównanym poziomie, nikt nie popełniał rażących błędów, 
wszyscy świetnie oddali charakter wykonywanych przez siebie 
utworów. Ostatecznie jury wyłoniło zwycięzców. 

Pierwsze miejsce zajęła Joanna Dumowska z klasy IILOb, 
która zaprezentowała wiersz Wandy Chotomskiej „Preludium 
deszczowe”. Warto podkreślić, że Joasia wykorzystała w pełni 
formułę konkursu i swoje wykonanie wzbogaciła o 
akompaniament w postaci muzyki Fryderyka Chopina. Jej 



 18

recytacja przypadła do gustu wszystkim członkom jury. Drugie 
miejsce zajęła Aleksandra Myślicka z klasy ILOc, która wykonała 
wiersz Romana Brandstaettera „Rozmowa z siostrą”. Ten wiersz 
był trudny wykonawczo, lecz Ola poradziła sobie z nim 
znakomicie. Trzecie miejsce zajęła Agata Lipińska z utworem 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera zatytułowanym „Cień Chopina” . 
Wszystkie trzy zwycięskie recytacje przygotowała pani Lilla 
Rybka. 

Po rywalizacji recytatorów 
przyszła kolej na uczestników 
konkursu angielskiego. Jury 
miało trudne zadanie, ponieważ 
musiało brać pod uwagę 
zarówno poprawność listów, jak 
i sposób ich prezentacji. 
Uczestnicy dostarczyli kopie 
listów członkom jury i trzeba 
zauważyć, że postarali się o 
oryginalny ich wygląd. Po 
wysłuchaniu wszystkich wyło-
niono zwycięzców. Pierwsze 
miejsce zajęła Karolina 
Cimirska z klasy IIILOa, której 
list był najbardziej osobisty a 
przy tym w całości poprawny 
językowo. Karolina potrafiła 
również zaprezentować go w 
wyjątkowo atrakcyjny sposób. 

Karolinę przygotował pan Mariusz Spychaj. Drugie miejsce 
zajęła Marlena Majko z klasy ILOa. Jury zwróciło uwagę na 
bogactwo językowe listu, lecz miało pewne zastrzeżenia 
dotyczące prezentacji. Marlenę przygotowała pani Małgorzata 
Brzustowicz. Trzecie iejsce zajęła Patrycja Goławska z klasy 
IILOb. Patrycję przygotowała pani Justyna Grońska. 

Nagrody przygotowane przez wydawnictwo MM były 
niezwykle atrakcyjne i wypada podziękować pani Renacie Małek 
za wieloletnią współpracę ze szkołą. Szczególne podziękowania 
organizatorom konkursu przekazała w słowie końcowym pani 
wicedyrektor Irena Rękawiecka-Sadowska. 

fifi 

Karolina Cimirska IIILOa  
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Dnia 22.10.2010r. przeprowadzono wybory przewodniczącego 
Samorządu Uczniowskiego. Wybory zorganizował Samorząd z 
aktualną przewodniczącą, Nikolą Maligłówką z klasy IIILOa. Opiekę 
sprawowała pani Agnieszka Urwentowicz. Komisja w skałdzie: Klaudia 
Szypuła, Katarzyna Urwentowicz, Piotr Czerwiński i Paweł Gołębiewski 
przeliczyła głosy i wyłoniła nowego przewodniczącego, którym została 
Karolina Stefańczyk z klasy IILOb zdobywając 40 głosów 

Frekwencja w wyborach nie była wysoka. Głosowało 115 uczniów, 
czyli 17% ogólnej liczby uczniów w szkole. 

Agnieszka Urwentowicz 
opiekun Samorz ądu Uczniowskiego 

 
Matematyka nie musi by ć nudna 

 
Oto jedna z zagadek logicznych, 

którą publikujemy, aby zachęcić 
uczniów do rozwiązywania zadań z 
matematyki, było nie było - królowej 
nauk. 

Trzy kobiety usiadły w kinie jedna 
przed drugą, tj. najwyżej siedząca 
widziała dwie pozostałe, siedząca 
pośrodku widziała tylko kobietę 
przed sobą, a siedząca najniżej nie 
widziała żadnej z koleżanek. Kobiety 
słyszą się nawzajem. Każda z nich 
założyła jeden kapelusz spośród 
trzech czarnych i dwóch białych - 
żadna z kobiet nie wie, jaki kapelusz 
ma na głowie. Zapytano się 
pierwszej, najwyżej siedzącej o kolor 
jej kapelusza - odpowiedziała, że nie 
wie. Zapytano się siedzącej 
pośrodku, jakiego koloru jest jej 
kapelusz, również nie wiedziała. 
Siedząca najniżej kobieta wiedziała, 
jaki ma kapelusz. Jaki jest kolor jej 
kapelusza i skąd ona to wie? 

 
rys. M.C. Escher 
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Moja nowa szkoła 
(Kwiatki z diagnozy 

wstępnej uczniów klas 

pierwszych. Uwaga! Pisownia 

oryginalna.) 

� Przenoszę się do 

drugiego liceum w Choszcznie 

imienia Noblistów Polskich. 

� Szkołę mam blisko, a 

nauczycieli w miarę normal-

nych. 

� Dyrektor bardzo 

ładnie nas przywitał oraz 

zastępca burmistrza. 

� Zarówno pan dyrektor, 

jak i wszyscy wicedyrektorzy 

nie sprawiają wrażenia 

zimnych i nieczółych, jest 

wręcz przeciwnie, są bardzo 

dobrze nastawienie do 

młodzieży, nastrajają nas 

dobrą energią. 

� Pani Teresa Wiśniew-

ska, ponieważ tak się nazywa, 

okazała się bardzo fajną 

osobą. 

� Szkoła leży w 

Choszcznie na ulicy Polnej. 

� Szkoła jest ogromna, 

jest w niej ponad 300 klas. 

� Klas jest od groma. 

� Dekiel, który ją 

projektował pewnie sam się w 

niej zgubił. 

� Gmach szkoły jest 

dość dużych rozmiarów, 

składa się na parter, pierwsze 

piętro oraz drugie. 

� Mam w klasie takiego 

wręcz zabawnego kolegę. 

� Najbardziej w szkole 

podoba mi się bezprzypałowe 

dżumienie. 

� Mam już pierwsze 

jedynki i dalej idę do przodu. 

� Ale co smucić, można 

tylko weselić się. 

� Zawalę sobie naukę i 

nie zdam. 

� Teraz muszę zdoby-

wać oceny na dostateczne, 

ponieważ rodzice kupią mi 

gitarę. 

� Byłam w wielkim 

stresie przed obawą klasy, 
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wychowawczyni i wielu innych 

osób. 

� W niektórych klasach 

są nawet plastiki, ale chodzi 

mi o okna, a nie o dziewczyny. 

� Co do klas, to są one w 

kształcie kwadratu, prostoką-

tu, innych chyba nie ma. 

� Dziewczyny w szkole 

są bardzo fajne, więc jest co 

wybierać. 

� Nigdy nie zdarzają się 

bójki. 

� Na przerwach to 

zwykle dziewczyny siedzą 

pod klasą, a chłopcy gdzieś 

idą, więc bardziej przyjaźnię 

się z dziewczynami. 

� Na początku nie 

wiedziałem, gdzie jest 

toaleta, ale wtedy akurat nie 

musiałem z niej korzystać. 

� Stąd, co widać, 

brakowałoby jeszcze jednej 

ściany, a szkoła wyglądałaby 

jak więzienie. 

� Mijaliśmy ogromne 

korytarze z dużą ilością 

szerokich okien. Korytarze 

były koloru różowego. Kolor 

ten sprawiał, że zapomniałam 

o tym całym stresie i 

poczułam się bardzo 

komfortowo. 

� Coraz więcej osób 

wychodzi w czasie przerwy na 

papierosy. Ach, jak oni 

niszczą swoje zdrowie! 

Dobrze, że Ty, Łukaszu, nie 

spożywasz alkoholu, nie 

palisz, a co gorsza, nie 

bierzesz narkotyków! 

� Kiedy zapisywałam się 

do tej fajnej szkoły nie 

wiedziałam, że będzie tak 

fajnie, ale szkoła jest fajna. 
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M Ó J  T A N I E C 
 

Na każdego człowieka muzyka działa kojąco, pomaga się 

odprężyć, ale też możemy w jej rytmach tańczyć. 
Od dziecka moją wielką 

pasją był taniec. Pomimo tego, że 
rodzice kierowali moje umiejętności 
pod kontem gry na instrumentach i 
wokalu, to ja wciąż miałam większe 
pragnienia, aby rozwijać swoje 
zdolności w tańcu. Dużo czasu 
poświęcałam na to, aby się rozwijać 
w tym kierunku. 

Moim ulubionym stylem był 
house, dancehall w połączeniu z 
tańcem współczesnym. Nie 
tańczyłam zawodowo w żadnym 

zespole, uczyłam się wszystkiego 
sama, więc musiałam włożyć w to 

bardzo dużo pracy i sił, aby osiągnąć cel. 
W tańcu można wyrazić wszystko: siebie, swoje uczucia, 

swoją wrażliwość na muzykę. Emocje, które towarzyszą wykonawcy 
podczas tańca, udzielają się też osobom, które w przedstawieniu 
uczestniczą lub je oglądają. Taniec może być opowieścią, która ma 
swoją historię. A każda historia ma swój koniec i tak jest z tańcem. 

Szczególnie mocno zapamiętałam przegląd młodych 
talentów w Szczecinie. Tam opowiedziałam tańcem historię, którą 
pamiętam do dziś. Ułożona przeze mnie choreografia miała 
przedstawiać moją drogę artystyczną, jak startowałam od zera, co 
osiągnęłam później i do czego zmierzam. Miałam pokazać, jakie 
były moje odczucia i z czym musiałam walczyć, aby to osiągnąć. 

W chwili, kiedy staje się na scenie zapomina się o całym 
świecie. Dla mnie w tym momencie liczy się tylko to, by jak najlepiej 
wyrazić swoje uczucia i odtworzyć w jak najlepszy sposób to, co 
przygotowałam. Aby inni mogli poczuć to, co ja chcę przekazać 
podczas występu. Praca, jaką się wkłada w układ taneczny, 

rys. Kamila Tabasz IITOŚ 
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wymaga wiele wysiłku, ale daje mnóstwo zadowolenia. W pocie 
czoła przygotowuje się całą choreografię. Ale zapał i miłość do 
Tańca nie pozwala się poddać nawet jeśli coś nie wychodzi. Gdy 
już osiągnie się to, do czego się dążyło przez długi okres czuje się 
ogromną radość. Mój trud nie idzie na marne, kiedy mogę innym 
sprawiać radość. 

Klaudia Kowalczyk IITO Ś 
 
 

– prawda czy mit? 
 

Policjant zatrzymuje blondynkę jadącą pod prąd ulicą 
jednokierunkową. 
- Czy pani wie, gdzie jedzie? 
- Nie wiem, ale gdziekolwiek by to nie było, to muszę być 
solidnie spóźniona, bo wszyscy już wracają! 

W telewizji, kinie, czy też wśród gwiazd muzyki pop królują 
blondynki, lecz nie zapominajmy o 
innych sławnych, ale i mądrych 
blondynkach, które obalają stereotyp 
mało inteligentnej blond piękności. 

Kobiety coraz częściej rozjaśniają 
sobie włosy, ponad połowa 
jasnowłosych niewiast to farbowane 
blondynki i to właśnie one częściej niż 
ich ciemnowłose koleżanki robią 
karierę, także w polityce, czego dobrym 
przykładem może być Hillary Clinton, 
sekretarz stanu USA, pierwsza kobieta 

senator, prywatnie żona byłego prezydenta 
Billa Clintona. Nie zapominajmy o Margaret 
Thatcher, z wykształcenia chemiku i 
prawniku, brytyjskiej pani premier znanej 
jako Iron Lady, co oznacza Żelazną Damę. 
Jej politykę ochrzczono mianem 
thatcheryzmu, co dowodzi, że w swoim 
postępowaniu była niezwykle 
konsekwentna. Rzecz jasna, w przypadku 
tych dwóch dam polityki nie tylko barwa 
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włosów miała znacze-
nie, ważniejszy był 
poziom ich inteligencji. 
Kolejną kobietą pozwa-
lającą obalić ten 
niesmaczny mit jest 
księżna Walii Diana, 
pierwsza żona następcy 
brytyjskiego tronu Karo-
la, księcia Walii. Księżna 
osiągnęła niezwykłą 
wręcz popularność 

dzięki swojej działalności charytatywnej. Odwiedzała i 
wspomagała chorych, a jako pierwsza wysoko postawiona 
osoba została sfotografowana z osobą zarażoną wirusem HIV. 
Pokazała całemu światu, że ludzie z AIDS nie zasługują na 
izolację, ale na pomoc i współczucie. 

Warto też wspomnieć 
o naszej polskiej, słynnej 
blondynce, jednej z 
najwybitniejszych aktorek 
komediowych polskiego 
teatru oraz filmu – 
Mieczysławie Trapszo, 
która pod pseudonimem 
Gryf Ćwiklińska zagrała 
niezliczoną ilość ról kome-
diowych, między innymi 
Helenkę w „Grubych 
rybach” M.Bałuckiego. Teofil Trzciński pisał o niej tak: „Jej żywa 
inteligencja górowała nad szkicowym nawet tekstem, 

wydobywając na jaw jakieś ziarno 
prawdy ludzkiej.” Stereotyp 
blondynki łamie także Doda, 
znana piosenkarka, która mimo 
swojego kontrowersyjnego i nieco 
lekkomyślnego wizerunku jest 
osobą bardzo inteligentną i 
uzdolnioną. Jej narzeczony, 
Nergal leczy się na białaczkę, a 
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Doda uruchomiła całą kampanię medialną na rzecz pozyskania 
jak największej liczby dawców szpiku. Z jej wypowiedzi wynika, 
że chce wykorzystać swoją sławę dla uczynienia dobra, co 
bardzo pochwalamy i życzymy jej jak najlepiej. 

 
Aleksandra My ślicka ILOc 

 
  
- czyli Emo zamkni ęte w pudełku 
stereotypów  

 
Ludzie są dziwni. Szczególnie tutaj, w tak zaściankowym, 

mało otwartym państwie jak Polska. Polacy posiadają myślenie 
podszyte średniowiecznym pojęciem braku akceptacji: To, co inne 
jest złe, a co jest złe trzeba zniszczyć! Jakby w naszym kraju 
organizowano polowania na ludzi wyglądających inaczej niż 
reszta szarego społeczeństwa, zapewne już dawno zostałabym 
spalona na stosie na jednym z tych olbrzymich placów, których 
centralnym punktem są pomniki. Po co komu te darmowe toalety 
dla ptaków skoro można ustawić stos i mieć co tydzień spektakl 
pod tytułem: „Zabić indywidualizm!"? Oczywiście, za wszystko 
zapłacisz kartą Master Card, ale wrzask palonego outsidera 
bezcenny! 

Mój wygląd odbiega od norm 
nieoficjalnie wyznaczonych przez 
społeczeństwo i modę. Nie wyglądam 
jak grzeczna dziewczynka  z 
dobrego  domu.  Nie  wyglądam  też 
jak  wiecznie nabzdryngolony tanim 
winem punk, czy galerianka. Jestem 
Emo, a w oczach ludzi, którzy jak 
twierdzą, są normalni, jestem 
dzieciakiem bogatych rodziców, 
któremu się we łbie poprzewracało. 

Młodzi ludzie mają mnie za 
sensację i często wyrażają ją poprzez 

wykrzykiwanie; „Patrzcie, jakie Emo!", Nie ma to jak być atrakcją 
dla młodego pokolenia. Jest gorzej jak trafię na grupę punków. Oni 
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zamiast zachwycać się moją indywidualnością wygrażają, że za 
chwilę wybiją mi z głowy mój werteryzm, zaś starsze osoby nie 
wiedzą, jakiej jestem płci i obstawiają hermafrodytę pod wpływem 
narkotyków, bo nikt normalny nie ma makijażu w radosnych 
odcieniach świeżej sadzy. 

Skąd się wziął taki stereotyp? Z 
magicznego miejsca, jakim jest Internet. 
Tam każde Emo to psychicznie 
upośledzony samobójca, który na 
pytanie o godzinę odpowiada: W ogóle 
mnie nie rozumiesz!, po czym idzie do 
swojego pokoju z zamiarem 
samookaleczenia. 

Emo to człowiek wrażliwy, nie 
wstydzący się swoich emocji i 
poglądów, z dość specyficznymi 
upodobaniami co do stroju, w którym 
dominuje czerń. 

Przecież w tym nie ma nic złego, tak samo nie ma nic złego 
w innych subkulturach i chęci wyglądania inaczej, Pod 
warunkiem, że pamięta się o zasadzie: najpierw myślę, potem 
wyglądam, bo jak wiadomo - o gustach się nie dyskutuje, ale o 
poglądach zawsze można. 

 
Daria Szpakowska IILOa 

 
Rozwiązanie zagadki logicznej „Trzy kapelusze”  
 
Kobieta siedząca na najwyższym schodku, nie wie 

jakiego koloru ma kapelusz, ponieważ gdyby widziała, 
że dwie pozostałe  mają białe kapelusze jasne byłoby, 
że ona ma czarny. Stąd wniosek, że widzi albo dwa 
czarne, albo dwa różne kapelusze. 

Kobieta siedząca w środkowym rzędzie słyszała 
odpowiedź tej z najwyższego rzędu. Gdyby widziała u 
siedzącej najniżej biały kapelusz, byłaby pewna, że ona 
ma czarny. Widzi więc czarny kapelusz. 

Kobieta z najniższego rzędu domyśliła się po 
odpowiedziach pozostałych kobiet, że ma czarny 
kapelusz. 
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Zbigniew Herbert 
 
Ciernie i róże 

 
Święty Ignacy 
biały i płomienny 
przechodząc koło róży 
na krzak się rzucał 
kalecząc ciało 
 
dzwonem czarnego habitu 
pragnął zagłuszyć 
urodę świata 
która tryskała z ziemi jak z rany 
 
i kiedy leżał na dnie 
kołyski kolców 
zobaczył 
że krew spływająca z czoła 
zastyga na rzęsach 
na kształt róży 
 
i ślepa ręka 
szukająca cierni 
przebita została 
słodkim dotykiem płatków 
 
płakał oszukany święty 
pośród szyderstwa kwiatów 
 
ciernie i róże 
roże i ciernie 
szukamy szczęścia 
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Z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej 

redakcja Feniksa 

życzy wszystkim nauczycielom 

oraz pracownikom szkoły 

satysfakcji z pracy 

w nowoczesnej, twórczej szkole, 

a także sukcesów w życiu osobistym. 
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