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grudzień 2009
GAZETA SZKOLNA

Zespołu Szkół Nr2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie
Jest taki mróz, Ŝe ślizgamy się po powierzchni rzeczy.
W „Feniksie” utrwalamy róŜne wydarzenia, jedne waŜne, inne
mniejszej doniosłości. Zawsze mamy o czym pisać, a kronika
szkolna pęka w szwach. I tu rozpoczyna się działanie
niepamięci, która grubą warstwą pokrywa wspomnienia. Fakty,
nazwiska, daty – te potrafimy zachować. Co jednak zrobić z
atmosferą, która towarzyszy wydarzeniom? Jak ją przekazać, by
czytelnik, biorąc do ręki numer gazety szkolnej, ponownie
przeŜył wzruszenie, jeszcze raz odkrył w sobie pokłady uczuć i
emocji? Martwe litery nie są w stanie oddać biegu ludzkich
spraw, ale wciąŜ próbujemy.
Czy wtedy, gdy naszą szkołę odwiedzi przedstawiciel
władz, będziemy mogli pokazać to, co jest tu najwaŜniejsze?
Zrozumienie młodego człowieka, jego skomplikowanego świata,
który przecieŜ współtworzymy. Na ile nadana nam litera,
oznaczająca standard przyjęty w ministerstwie, będzie
odpowiadała prawdzie, nie wiemy, lecz pamiętajmy, Ŝe zanim
nas ocenią, my sami powinniśmy dostrzec procesy, które
stanowią podskórny nurt naszego pobytu w szkole. Mamy prawo
mówić o wysokim standardzie, a jeszcze lepiej, gdy mówią o nim
uczniowie.
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Z kroniki szkolnej
październik – rozpoczęła się realizacja
programu wspierającego maturzystów
„Chcę-mogę-potrafię”. Program opracowały: pedagog szkolny, pani Edyta
Tyburczy-Kujawa, psycholog szkolny,
pani Katarzyna Subocz i szkolny doradca zawodowy, pani Joanna Kozanecka. Celem programu jest zmotywowanie uczniów do rzetelnych przygotowań maturalnych;
19.10 - w sali 316 otwarto wystawę
historyczną „PRL tak daleko, tak blisko”
przygotowaną przez Instytut Pamięci
Narodowej. Wystawę sprowadziła do
szkoły pani Beata Zgorzelska. Ona
równieŜ zorganizowała 20.10 warsztaty
historyczne, na które przybył pan Jarosław Palicki, historyk z IPN. Tematem
warsztatów była historia najnowsza
Polski od 1944 do 1989r. W warsztatach
brali udział uczniowie klas IILOa, IILOa,
ILOb, IITBb, a wystawę moŜna było
oglądać przez 2 tygodnie w Zielonej
Sali;
22.10 – z okazji Międzynarodowego
Dnia Bibliotek Szkolnych oraz dla
uczczenia Roku Juliusza Słowackiego w
bibliotece szkolnej odbył się konkurs
recytatorski poezji Juliusza Słowackiego
oraz konkurs na prezentację multimedialną w języku angielskim o Ŝyciu i
twórczości wieszcza. Organizatorami
byli pani Lilla Rybka oraz nauczyciele
języka angielskiego pod wodzą pani
Małgorzaty Brzustowicz. O konkursach
czytaj w numerze!
25.10 – szkolny etap „Olimpiady wiedzy
o Unii Europejskiej” zorganizowany
przez pana Macieja Gryczewskiego i
panią Beatę Zgorzelską. I miejsce –
Karolina Frydrych z IIILOc, II miejsce –
Sebastian Chołodowicz z IIILOb, III
miejsce Katarzyna Bokun z IIILOb;
28.10 – uczniowie klas II i III uczestniczyli w spektaklu Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego z Koszalina zatytułowanym „Wodzirej. Koszalin kulturkampf”
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w reŜyserii Piotra Ratajczaka. Wyjście
zorganizowała pani Agnieszka Kurpiewska;
03.11 – próbna matura z matematyki
zorganizowana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z Poznania;
05.11 – prokurator Prokuratury Rejonowej w Choszcznie, pan Grzegorz Trojanowski spotkał się z uczniami i nauczycielami, by przybliŜyć zjawisko przemocy
i pouczyć o środkach karnych pozwalających na jej zwalczanie;
10.11 – próbny egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe dla uczniów
klasy IVTB, część praktyczna. Zorganizował i ocenił pan Jan Kowalonek;
11.11 – uroczysta akademia z okazji
Święta Niepodległości. Przygotowała
klasa IITBb z wychowawcą, panią Adrianną Dokurno;
17.11 - próbny egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe dla uczniów
klasy IVTB, część teoretyczna. Zorganizował i ocenił pan Szymon Napierała;
17.11 – konkurs zdrowotny „Czy wiesz,
co jesz?” w ZS Nr1. Uczniów przygotowała pani Lidia Michalska. Nie zajęliśmy
znaczącego miejsca;
18.11 - podsumowanie konkursu ,,Język
niemiecki na wesoło’’. Organizatorami
byli nauczyciele języka niemieckiego
pod wodzą pani Teresy Wiśniewskiej. O
konkursie czytaj w numerze;
20.11 – nowe rozporządzenie dyrektora
szkoły w sprawie nadzoru wynikające z
rozporządzenia Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Szkoły będą kontrolowane i
zostaną im nadane symbole literowe: A,
B, C, D, E, oznaczające jakość placówki;
20.11 – na zaproszenie Stowarzyszenia
„Dom Nobla” w Szczecinie uczniowie
szkoły wzięli udział w imprezie zatytułowanej „Szwecja – ojczyzna Nobla”.
Spotkanie odbyło się w salach Sejmiku
Wojewódzkiego w Szczecinie, a wśród
gości byli: europoseł Bogusław Libera -

dzki, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, rektor Akademii Morskiej w
Szczecinie, przedstawiciel konsulatu
Szwecji, delegacje firm skandynawskich,
a takŜe uczniowie z renomowanych
szkół: LO w Nowogardzie i LO Katolickiego w Szczecinie. Nasza młodzieŜ
przygotowała prezentację na temat
Nobla. Cześć multimedialną przygotował
Sebastian Chołodowicz z IIILOb, część
artystyczną i opowieść o słynnym
Szwedzie Katarzyna Kubacka z IILOc i
Katarzyna Bokun z IIILOb. Zebrali oni
zasłuŜone brawa. Towarzyszyli im godnie chłopcy z IITBb, którzy wyjechali w
nagrodę za świetną akademię z okazji
Święta Niepodległości. W prezentacji
pomagał dzielnie Michał Nowakowski,
nasz absolwent, obecnie pracownik
szkoły. Nad całością czuwała pani wicedyrektor Irena Rękawiecka-Sadowska;
24-27.11 – próbna matura Wydawnictwa
Operon i „Gazety Wyborczej”. Uczniowie
zmagali się z przedmiotami obowiązkowymi i dodatkowymi;
30.11-01.12 – Samorząd Uczniowski
pod opieką pani Sylwii Krześniak-Ławik
zbierał pieniądze w akcji „Góra Grosza
2009”. Czytaj w numerze;
01.12 – miało miejsce wydarzenie
ogromnej rangi. Dyrektor szkoły, pan
Wiesław Włudarski podpisał z Dziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodnipomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego
w
Szczecinie, prof. dr hab. Aleksandrem
Brzóstowiczem umowę patronacką.
Tym samym naukowcy z ZUT-u obejmują opieką dydaktyczną uczniów
Technikum Ochrony Środowiska;
02.12 – uczniowie klas maturalnych
IVTH, IVTB, IILOa, IILOb, IILOc wzięli
udział w spektaklu Teatru Lektur Szkolnych z Kielc zatytułowanym „ZdąŜyć
przed Panem Bogiem” na motywach
ksiąŜki Hanny Krall. ReŜyserem przedstawienia był Marek Tercz– poeta, pieśniarz, odtwórca roli Marka Edelmana.

Spektakl utrzymany w ascetycznej konwencji urozmaicały pieśni Ŝydowskie.
MłodzieŜ obejrzała spektakl w skupieniu.
Wyjście zorganizowała pani Agnieszka
Kurpiewska;
02-03.12 – w ramach programu „Chcęmogę-potrafię” odbyło się spotkanie ze
specjalistami z Mobilnego Ośrodka
Doradców Zawodowych w Szczecinie,
paniami Moniką Burzyńską i Darią Ptaszyńską. Tematem spotkań z maturzystami była umiejętność autoprezentacji;
03.12 - w naszej szkole odbyła się konferencja poświęcona AIDS i HIV. Konferencję przygotowały panie Maria Pietrusińska i Jadwiga CzyŜ we współpracy z
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Choszcznie. Spotkaniu towarzyszył konkurs wiedzy o AIDS. Nasi
reprezentanci tym razem nie zdobyli
laurów. O imprezie czytaj w numerze;
03.12 – Samorząd Uczniowski pod
opieką pani Sylwii Krześniak-Ławik
zorganizował w Zielonej Sali akcję charytatywną „PomóŜ dzieciom przetrwać
zimę”. Czytaj w numerze;
04.12 – klasa ILOc pełniąca funkcję
Gospodarza Szkoły wraz ze swoim
wychowawcą, panem Robertem Mańkowskim zorganizowała Mikołaja dla
dzieci pracowników szkoły. Impreza była
naprawdę udana,
a organizatorom
chętnie pomagali uczniowie klasy IILOa
oraz pani Wiesława Gruszka;
07.12 – zebrania rodziców w sprawie
ocen i frekwencji. Tego dnia odbyło się
równieŜ spotkanie rodziców z prokuratorem , panią Monika Nader-Kobierzewską na temat agresji i przemocy. Spotkanie koordynowała pani Edyta Tyburczy-Kujawa, pedagog;
07.12 – jak co roku, pani Agnieszka
Stankowska zorganizowała konkurs na
kartkę świąteczną. I miejsce – Kamila
Tabasz z ITOŚ, II miejsce – Mateusz
Siewior z ILOb, III miejsce – Patrycja
Przygońska z ILOb. WyróŜniono
równieŜ ozdobę świąteczną Hanny Se-
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rediak z ILOb. Wychowawczyni ILOb,
pani Justyna Grońska ma się z czego
cieszyć, jej klasa wykonała najwięcej
kartek. Pracę Kamili Tabasz wysłaliśmy
na konkurs „Radosne Święta bez alkoholu”;
09.12-11.12 – szkolny etap „Olimpiady
wiedzy prawach człowieka” zorganizowany przez pana Macieja Gryczewskiego. I miejsce – Sebastian Chołodowicz z IIILOb, II miejsce – Karolina
Stefańczyk z ILOb, III miejsce – Natalia
Ochmańska z IIILOa, IV miejsce – Kacper Szczucki z ILOb;
10.12 – odbył się kolejny Międzyszkolny
Konkurs „Nobliści Polscy” poświęcony
dokonaniom polskich laureatów Nagrody Nobla. W tym roku na konkurs
zgłosiło się aŜ 8 szkół: 4 gimnazja i 4
szkoły ponadgimnazjalne. Grand Prix –
nagrodę w kategorii gimnazjów zdobyło
Publicze Gimnazjum Nr 1 w Barlinku, a
„Pęd Noblowski” – nagrodę w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych, po raz trzeci
z rzędu zdobyli nasi reprezentanci.
Gratulujemy pani Agnieszce Kurpiewskiej świetnego przygotowania uczniów,
a organizatorowi, pani Lilli Rybce doskonałego efektu. Pani Agnieszce Stankowskiej i jej klasie IITG serdecznie
dziękujemy za mrówczą pomoc;
18.12 – z inicjatywy księdza Grzegorza
Gierka parafianie przygotowali 67 paczek świątecznych, które rozdano w
naszej szkole uczniom pochodzącym z
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Serdecznie dziękujemy
za dobre serce!
Serdeczne podziękowania kierujemy
równieŜ do pracodawców, którzy nie
tylko stwarzają naszej młodzieŜy moŜliwość odbywania praktyk, ale takŜe
aktywnie wspierają szkołę w roŜnorodnych działaniach. Dziękujemy kierownictwu sklepu Intermarche, a takŜe
panom Eugeniuszowi Nyklowi, Bogusławowi Kunowskiemu, Janowi Kamińskiemu oraz innym pracodawcom. Mamy
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nadzieję, Ŝe dobra współpraca będzie
trwała jeszcze wiele lat.
grudzień – sfinalizowaliśmy przygotowania do waŜnego projektu dydaktycznego. Prace trwały pół roku. Projekt
zatytułowany „Równy start w dorosłość
szansą na lepsze Ŝycie” jest finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Istotą projektu są zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas Liceum
Ogólnokształcącego z szerokiej gamy
przedmiotów: języka polskiego, języka
angielskiego,
języka
niemieckiego,
matematyki, wiedzy o społeczeństwie,
geografii, biologii, historii, fizyki, chemii
oraz zajęć z doradztwa zawodowego.
Projekt ma trwać od 01.01.2010r. do
kwietnia 2011r. Pierwszy etap rozpocznie się 01.01.2010r. i zakończy w kwietniu 2010r. Szkoła zorganizuje zajęcia
popołudniowe dla uczniów, zapewni
catering oraz dojazdy do szkoły i z powrotem do domów.

21.12 – Wigilia szkolna zorganizowana
przez Samorząd Uczniowski po okiem
pań Sylwii Krześniak-Ławik, Wiesławy
Gruszki i Kingi Reckiej-Matyjasik.
Siostra Nikodema po raz kolejny
przygotowała z młodzieŜą Jasełka,
których mądre przesłanie towarzyszyło
wszystkim podczas Wigilii;
w październiku, listopadzie i grudniu
funkcję Gospodarza Szkoły sprawowały
klasy ITOŚ, IIITBb, IILOb, ILOc, ITH.
Dziękujemy za wzorowe wypełnianie
funkcji. Prezentacje grudniowe zamknęły Rok Juliusza Słowackiego. Rozpoczynamy prezentacje o wielkich Polakach.

Jest temat
Dziennikarze szkolni z „Feniksa” oraz z Grupy Młodych
Dziennikarzy odkryli temat, który moŜe pokazać ciekawą, nie dość
rozpoznaną stronę Ŝycia naszej młodzieŜy. Chodzi o to, w jaki sposób
uczniowie, czasem niezaleŜnie od działań podejmowanych w szkole
przez nauczycieli, przygotowują się do funkcjonowania na rynku pracy.
Okazuje się, Ŝe wielu z nich juŜ pracuje i zdobywa doświadczenie
zawodowe, którym z pewnością będzie mogło pochwalić się w CV.
Idąc tym tropem, zamierzamy w kolejnych numerach „Feniksa” zbadać skalę zjawiska oraz odpowiedzieć na pytanie, na ile praca, którą
podejmują uczniowie, wpływa na ich postawę wobec nauki i szkoły, bo
nie ukrywamy, Ŝe dostrzegamy równieŜ negatywne skutki.
Postaramy się opisać doświadczenia uczniów klas zasadniczych,
dla których praca stanowi integralną część nauczania, ale zastanowimy
się równieŜ nad uczniami klas kończących się maturą, dla których
przyjmujemy inne priorytety – przede wszystkim przygotowanie do
matury i do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Na początek Justyna Wadowska zajęła się klasą IV Technikum Budowlanego.
Redakcja „Feniksa”

Średnia kadra kierownicza poszukiwana?
Szczęśliwa 13
Chłopcy z IV klasy Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Nr 2
w Choszcznie łamią stereotyp pechowej 13. Gdy zaczynali edukację,
było ich 34, teraz jest 13. Jak sami twierdzą, pozostali najwytrwalsi.
Profil klasy wybrali świadomie, więc nie ma w klasie ludzi przypadkowych. Są przekonani, Ŝe ich przyszłość będzie związana z branŜą budowlaną. Uprawnienia technika budownictwa dają im moŜliwość podjęcia pracy na średnim szczeblu kierowniczym. Jakie umiejętności i cechy charakteru powinien posiadać kierownik? Jakie są wymagania
współczesnego rynku pracy? Jeśli umiemy odpowiedzieć na te pytania,
przyjrzyjmy się, czy moŜna sobie wyobrazić chłopaków z IVTB jako
przyszłych kierowników.
Było nas trzech
W kaŜdym z nas inna krew
Ale jeden przyświecał nam cel
Za kilka lat
Mieć u stóp cały świat

5

Wszystkiego w bród
Kilku chłopców pochodzi z rodzin z tradycjami. Ojcowie prowadzą
firmy budowlane, synowie po zakończeniu nauki chcą się u nich zatrudnić i z czasem przejąć przedsiębiorstwo. Ale juŜ teraz rozmyślają o
samodzielnej działalności. Jeden z nich projektuje strony internetowe i
jego firma przynosiła dochody, a młody biznesmen rozliczał się z fiskusem. Reszta chłopaków dorabia na wakacjach juŜ od klasy pierwszej.
Pracują najczęściej w branŜy i to cięŜko, ale wiedzą przynajmniej za
co. Pieniądze się przydały, nie roztrwonili ich. W klasie III większość
zdobyła prawo jazdy, kilku jeszcze pod koniec klasy II. To bardzo im
pomogło w podjęciu pracy, bo niektórzy byli kierowcami, nie tylko samochodów osobowych, ale na przykład ciągników. Teraz planują zdobycie prawa jazdy na samochody cięŜarowe, bo wiedzą, Ŝe w ten sposób stworzą sobie większe moŜliwości. Na tle klasy wyróŜniają się trzej
chłopcy: Mateusz, Waldek i Bartek. Oni zastanawiają się, jak zorganizować sobie Ŝycie po szkole, choć kaŜdy na swój sposób. Mateusz na
przykład nie planuje zdawać matury, za to przykłada się do testów
zawodowych. Zaraz po szkole chce podjąć pracę. Waldek i Bartek
natomiast chcą iść na studia, mają swoje plany i marzenia, ale jeszcze
nie do końca sprecyzowane. Wiedzą na pewno, Ŝe chcą się dalej
uczyć. Wszystkich trzech łączy silny charakter.

JuŜ za pół roku matura
Klasa uczy się słabo. Chłopaki mają szczególne podejście do nauki,
prawie nikt nie ma tu ambicji. Wystarczające są dla nich oceny dopuszczające i rzadko zdarza się, Ŝe walczą o trójki. Waldek jest wyjątkiem potwierdzającym regułę i jak prawdziwy budowlaniec, musi pracować w szkodliwej atmosferze. Jest mu cięŜko, ale juŜ się uodpornił.
W klasie pierwszej stało się jasne, Ŝe chłopaki o maturze nie myślą, ich
podstawowym celem jest zdobycie tytułu technika. Taka postawa ma
wpływ na wyniki nauczania. Gdy w klasie IV naleŜało złoŜyć deklaracje
maturalne, wielu nie miało zamiaru do matury przystępować. Po namowach wychowawcy złoŜyli deklaracje, ale planują się wycofać. Wychowawca – co on moŜe wiedzieć? Jedynie Bartek i Waldek myślą
powaŜnie o maturze, bo to im otwiera drogę do studiów. Który z nich
się naprawdę przygotowuje? Bartek w kaŜdym razie jest optymistą.
Co innego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Niektórzy
nauczyciele
przedmiotów
budowlanych
chwalą
zaangaŜowanie chłopaków. A oni myślą bardzo pozytywnie i są
przekonani, Ŝe bez matury teŜ znajdą dobrze płatną pracę. Mateusz
maturę skwitował po swojemu: „Papierek nie zrobi ze mnie człowieka”.
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Rodzice nie pochwalają decyzji o zdawaniu tylko egzaminu zawodowego, ale czy dorośli synowie ich posłuchają?
Stu róŜnych ról
Czym ugasić mój ból
Nauczyło mnie Ŝycie jak nikt
Choć są juŜ pełnoletni, nie twierdzą, Ŝe są dojrzali. Owszem, mówią, Ŝe jeśli byliby do tego zmuszeni, wzięliby odpowiedzialność za
swoje Ŝycie. Jak sami przyznają, często zdarza się im popełniać błędy.
PrzecieŜ wszyscy się mylą, najwaŜniejsze, by umieć swoje błędy naprawić. KaŜdy z nich wie juŜ, co to znaczy pracować i na siebie zarabiać. Niektórzy pracowali za granicą, jednak nie zamierzają emigrować,
tu w Polsce jest dla nich przyszłość. Potrafią sobie radzić. Umieją zdobywać przydatne informacje i dobrze orientują się w potrzebnych przepisach. To zaprocentuje w przyszłości. Do Ŝycia mają podejście bardzo
praktyczne, myślą o konkretnej pracy, a ta przecieŜ jest wszędzie.
Pokonałem się sam
oto wyśnił się wielki mój sen
Pan Wiesław pracuje w zagranicznej korporacji budującej drogi w
całej Polsce. Sprawuje odpowiedzialną funkcję kierownika budowy i
widział juŜ wiele w swoim Ŝyciu. Jest pod wraŜeniem determinacji chłopaków, ale ma swoje do powiedzenia. Pracuje w wielkiej firmie i twierdzi, Ŝe z maturą jest szansa na awans, a bez matury nie da się nic
zrobić. Technik moŜe zostać jedynie lub aŜ majstrem na placu budowy.
O dobrego majstra jest co prawda trudno i ktoś z „pomyślunkiem” jest
zawsze w cenie, więc moŜe liczyć na dobrą pensję. Tylko Ŝe ludzie
mają ambicję i kaŜdy nowy majster, najczęściej inŜynier po studiach,
prędzej czy później pnie się w górę. A firma wspiera takich ludzi. Organizuje specjalistyczne szkolenia, kursy, umoŜliwia zdobywanie róŜnych
uprawnień. Technik bez matury majstrem moŜe być aŜ do śmierci, jeśli
mu tak pasuje i o ile go wcześniej nie zwolnią. Tak więc perspektywy
zawodowe dla kogoś z niepełnym wykształceniem są mgliste. Bo chociaŜ w branŜy liczy się to, by stale być obiegu i ktoś taki jak chłopaki,
którzy pracowali na wakacje w firmach budowlanych, ma szansę dostać pracę, to później dobrze prosperująca, nowoczesna firma ma z
człowiekiem kłopot. Pan Wiesław wskazuje jednak pewne pozytywy. U
niego panuje swoisty etos pracy a dyrekcja zwraca szczególną uwagę
na etykę zawodową, bo w końcu wykonuje się zlecenia dla powaŜnych
klientów. Mówiąc krótko, firma wychowuje swoich pracowników. Jeśli
ktoś młody, zaangaŜowany, lubiący swoją pracę znajdzie się w takim
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środowisku, moŜe otrzymać bodźce, by dalej się kształcić. Jest więc
nadzieja - szkoła nie przekonała, Ŝycie zmusi.
Wydaje się, Ŝe chłopaki mają doskonałe przygotowanie, by się „zaczepić” w zawodzie. Prawo jazdy, doświadczenie w branŜy, pasja - to
niewątpliwe atuty. Tylko na jak długo one wystarczą. Mam wraŜenie, Ŝe
moi starsi koledzy są trochę krótkowzroczni.
Tak blisko, a tak daleko
Oni moŜe o tym nie wiedzą, ale w wielu przypadkach znajdują się
na Ŝyciowym rozdroŜu. Bunt, trudna sytuacja Ŝyciowa, róŜnie bywa.
Nie zawsze otrzymują wtedy wparcie najbliŜszych. Często radzą sobie
sami, wytrwale. Nie narzekają, jeśli jest cięŜko. Mają wyznaczony
przez siebie cel i mimo przeciwności dąŜą ku niemu. Dowodem, Ŝe
powoli swoje zamierzenia realizują, moŜe być próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Część teoretyczną wszyscy zdali,
nieco gorzej wypadła cześć praktyczna. Jest jeszcze trochę czasu, a
chłopakom zaleŜy. Czy jednak dorosłe Ŝycie ich nie rozczaruje?
Justyna Wadowska
klasa ILOa

NAŁÓG XXI-go WIEKU
Coraz częstszym problemem wśród wszystkich ludzi jest uzaleŜnienie od Internetu. Są to nie tylko ludzie młodzi, coraz zjawisko to dosięga dorosłych. MoŜe kogoś dziwić określenie „uzaleŜnienie od Internetu”, bo większość z nas uzaleŜnienie kojarzy z alkoholem, narkotykami,
lekami i papierosami. A jednak Internet równieŜ moŜe stać się źródłem
uzaleŜnienia. Jest to po prostu zjawisko mniej dostrzegane, chociaŜ
występuje bardzo często. Są juŜ odpowiednie określenia na zbyt częste korzystanie z Internetu, takie jak siecioholizm, a osobę uzaleŜnioną
nazywa się sieciomaniak.
Zastanówmy się teraz, kto jest podatny na to
uzaleŜnienie? Okazuje się, Ŝe kaŜdy moŜe paść
ofiarą sieci. Specjaliści twierdzą, Ŝe nawet dzieci
w wieku 6-9 lat mogą się juŜ uzaleŜnić. Podatne
są osoby młode, sfrustrowane i zagubione w
świecie dorosłych, ale takŜe osoby mające problem z bezpośrednim kontaktowaniem się z
innymi, osoby z problemami emocjonalnymi, wraŜliwe i słabe psychicznie. To najczęstsze ofiary, lecz wielu innych ludzi, pozornie odpornych,
popada w nałóg.
Rozwój uzaleŜniania od Internetu, podobnie jak i innych uzaleŜnień,
charakteryzuje się swoistą dynamiką i moŜna w nim wyróŜnić kolejne
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etapy:
 Zetknięcie się i zafascynowanie Internetem jako nowością, poznawanie jego moŜliwości, "wejście" w nową rzeczywistość, poczucie
"więzi z całym światem" czy poczucie "braku granic";
 Zwrócenie uwagi na fakt, Ŝe korzystanie z Internetu ułatwia
odpręŜenie się i pomaga w zredukowaniu dyskomfortu (napięcia,
poczucia samotności itp.);
 Coraz bardziej regularne korzystanie z Internetu w celu
regulowania swoich stanów emocjonalnych;
 Postępujące ograniczanie kontaktów z bliskim otoczeniem
(wycofywanie się ze świata realnego, zobojętnienie społeczne) na
rzecz kontaktów wirtualnych i poświęcanie im coraz większej ilości
czasu;
 Poczucie dyskomfortu w sytuacjach ograniczonego dostępu do
Internetu;
 Pojawienie się problemów społecznych, zdrowotnych, finansowych
itp., których związek z korzystaniem z Internetu nie ulega
wątpliwości.
Najczęstszymi objawami siecioholizmu są :
silna potrzeba lub poczucie przymusu korzystania z
Internetu;
spędzanie przed komputerem
pierwotnie planowaliśmy;

więcej

czasu

niŜ

zwiększenie ilości czasu w Internecie w celu uzyskania
zadowolenia lub dobrego samopoczucia, które
poprzednio osiągane było w znacznie szybciej;
poczucie niepokoju, rozdraŜnienia czy gorszego
samopoczucia przy próbach przerwania lub ograniczenia
korzystania z Internetu oraz ustępowanie tych stanów z
chwilą powrotu do sieci.
Skutki przesiadywania w „necie” bywają róŜne, lecz najczęściej
spotykanymi są:
 zaniedbywanie rodziny, szkoły, pracy;
 zmiana języka (zuboŜenie słownictwa, uŜywanie skrótów,
techniczny slang);
 brak kontroli czasu spędzanego w sieci;
 zaburzenia w sferze uczuć i emocji.
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Powstały juŜ specjalne ośrodki dla ludzi z tym nietypowym uzaleŜnieniem od Internetu. Jeden taki ośrodek jest prowadzony przez Stowarzyszenie Katolickiego Ruchu Antynarkotykowego „Karan" w Ełku,
drugi zaś w Ośrodku Terapii UzaleŜnień Stare Juchy, a kolejny w
Ośrodku Pomocy Psychologicznej Miedźna .
Przedstawiamy wyniki ankiety badającej zjawisko siecioholizmu
wśród uczniów naszej szkoły. Ankietę wraz z wynikami przekazałyśmy
pani pedagog Edycie Tyburczy-Kujawie. Zdajemy sobie sprawę, Ŝe nie
kaŜdy odpowiadał zgodnie z prawdą, bo przecieŜ osoba uzaleŜniona
potrafi znaleźć setki wymówek. Poza tym młodzieŜ traktuje korzystanie
z Internetu jako zupełnie normalną rozrywkę, a uczniowie ambitniejsi
mają z pewnością przekonanie, Ŝe w Internecie poszukują wartościowych informacji. Mimo wszystko ankieta odsłania pewne prawidłowości.
Wyniki ankiety na temat siecioholizmu
Liczba osób ankietowanych: 152

1.

Ile godzin spędzasz w Internecie?
Średnia ilość godzin spędzanych w sieci: 3.3 h.
Ankietowani najczęściej spędzają w Internecie od 1 do 3 h.
13 osób nie korzysta z Internetu.
Dane:
½ h – 4,6 % ankietowanych
1 h – 18 %
2 h – 17,76 %
3 h – 19,73 %
4 h – 9,86 %
5 h – 9,2 %
6 h – 6,5 %
7 h – 4,6 %
8 h – 2,6 %
10 h – 3,2 %

2.

Czy czujesz się zaabsorbowany Internetem?
(Myślisz o kolejnych pobytach w Internecie?)
Nie – 70 % ankietowanych
Pośrednio – 3,94 %
Nie mam zdania – 3,28 %
Nie mam Internetu – 0,6 %
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3.

Czy czujesz potrzebę uŜywania Internetu przez coraz dłuŜsze
okresy czasu?
Tak – 32,23 %
Nie – 62,5 %
Nie mam zdania – 1,3 %
Czasami – 3,9 %

4.

Czy pozostajesz w sieci dłuŜej niŜ pierwotnie planowałeś?
Tak – 44,07 %
Nie – 37,5 %
Czasami – 13,81 %
Rzadko – 1,31 %
Nie mam zdania – 3,28 %

5.

Czy uŜywasz Internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów lub sposobu na pogorszony nastrój?
Tak – 32,89 %
Nie – 59,86 %
Czasami – 3,28 %
Nie mam zdania – 3,94 %

6.

Jakie strony najczęściej odwiedzasz?
Najczęściej odwiedzaną stroną jest nasza-klasa.pl Ankietowani
często teŜ odwiedzają strony takie jak: allegro.pl; ściąga.pl; onet.pl;
youtube.pl oraz wp.pl.
10 osób nie miało zdania.

Nie pokusimy się o interpretację wyników ankiety, pozostawimy ją osobom właściwie do tego przygotowanym, przede wszystkim
pani pedagog. Mamy tylko nadzieję, Ŝe nasza praca zostanie wykorzystana. Na pewno warto zwrócić uwagę na to zjawisko, bo choć jest ono
dość dobrze opisane, to nikt by przecieŜ nie szukał uzaleŜnionych od
Internetu w naszej szkole.
Ilona Kurzawa, Patrycja Stachowska
Grupa Młodych Dziennikarzy
klasa IILOa
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Kuźnia talentów
MoŜna zaobserwować, Ŝe coroczne szkolne konkursy organizowane w bibliotece szkolnej z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek
Szkolnych stają się powoli znaczącym etapem na drodze do zdobywania laurów w imprezach międzyszkolnych i regionalnych. Wielu recytatorów po raz pierwszy zaprezentowało swoje umiejętności właśnie w
naszej bibliotece. W tym roku było podobnie.
Motywem przewodnim imprezy, która odbyła się 22.10.2009r, była
twórczość Juliusza Słowackiego, jako Ŝe rok 2009 to właśnie Rok Słowackiego. Konkurs zorganizowała pani Lilla Rybka we współpracy z
nauczycielami języka angielskiego, poniewaŜ razem z recytatorami
rywalizowali autorzy prezentacji multimedialnych
w języku angielskim poświęconych biografii i
twórczości wieszcza.
Jak zwykle do udziału w pracach jury
zaproszono
fachowców
spoza
szkoły.
Przewodniczącą była pani Halina Kluczewska z
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie, a
prezentacje
multimedialne
obserwowała
uwaŜnym okiem Magda Piekarska, absolwentka
naszej szkoły, a obecnie artysta plastyk z
dyplomem wyŜszej uczelni artystycznej. Szkołę w jury reprezentowali
pani Monika Gerłowicz oraz pan Piotr Figas.
Skład jury zapewniał profesjonalizm i bezstronność. Jest to tym
waŜniejsze, Ŝe szkolne konkursy zyskują coraz większy prestiŜ, a liczba uczestników wzrasta.
Piękny jesienny wystrój
biblioteki wprowadził nas
w nostalgiczny nastrój.
Zanim jeszcze rozpoczęła
się rywalizacja, obejrzeliśmy spektakl na motywach „Balladyny” Juliusza
Słowackiego.
Przedstawienie
przygotowane
przez uczniów z naszej
szkoły nie do końca było
udane. Aktorzy często nie
scena finałowa z „Balladyny”
potrafili oddać charakteru
postaci, choć nie wszyscy. Czarujący Skierka interesująco zaprezentował swego bohatera, a zniewalająca Goplana w białej zwiewnej sukience świetnie oddawała bajeczny nastrój utworu. Moment, w którym
Balladyna zabija Alinę został pozbawiony dramatyzmu, poniewaŜ
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dziewczyny odtwarzające te role roześmiały się, co niekorzystnie wpłynęło na moje odczucia. Znakomite natomiast były stroje i dekoracja.
Choć miała ona symboliczny charakter, była bardzo ciekawa. Wydaje
mi się, Ŝe tę inscenizację moŜna było pokazać w inny, ciekawszy sposób. Miałam wraŜenie, Ŝe spektakl został przygotowany w ostatniej
chwili i dlatego być moŜe nie porwał publiczności. Wiem jednak, Ŝe
aktorzy biorący udział w przedstawieniu nie mają doświadczenia scenicznego, więc moŜna im wybaczyć wpadki. Chwała za odwagę.
Do konkursu recytatorskiego uczestnicy przygotowali utwory Juliusza Słowackiego. Recytacje zrobiły na mnie ogromne wraŜenie. Bardzo pięknie wykonane dzieła zdecydowanie zasłuŜyły na pochwałę,
niestety, nie wszystkich moŜna było nagrodzić. Wygrała bezapelacyjnie
Oliwia Krupa z klasy IIILOa wykonująca brawurowo fragment dramatu
„Sen srebrny Salomei”. II miejsce zajął Patryk ŁęŜak z klasy IITOŚ,
który zaprezentował list Słowackiego do matki. Obu recytatorów przygotowała pani Lilla Rybka. Trzecie miejsce zajęła debiutantka, Joanna
Dumowska z klasy ILOb, podopieczna pani Agnieszka Kasperczuk
która zaprezentowała wiersz „Do matki”. Jury postanowiło wyróŜnić
równieŜ Emilię Kruczyńską z klasy IILOa, podopieczną pani Lilli Rybki.
To nagrodzeni, ale warto podkreślić wysoki poziom umiejętności
wszystkich recytatorów.
Prezentacje w języku angielskim o Juliuszu Słowackim zostały bardzo dobrze przygotowane. Nasi uczniowie się postarali i zostali za to
nagrodzeni brawami. Jury brało pod uwagę zarówno poziom samej
prezentacji, jak i poprawność językową narracji. W tym konkursie zwycięŜyła Natalia Ochmańska z klasy IIILOa, której prezentacja cechowała się pomysłowością, nośnym motywem przewodnim i została wygłoszona płynnie, z bardzo poprawnym akcentem angielskim. Nauczycielem Natalii jest pani Justyna Grońska. II miejsce zajęły uczennice klasy
IIILOc, śaklina Łapczuk i Aleksandra Kmieć, podopieczne pani Małgorzaty Brzustowicz, a III miejsce zajęły Katarzyna Bokun i Iwona Szankowska z klasy IIILOb, podopieczne pani Justyny Grońskiej.
Imprezę naleŜy ocenić ze wszech miar pozytywnie. To dobrze, Ŝe
uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności w zdrowej rywalizacji.
Wszyscy byli przygotowani wyśmienicie, pokazali, Ŝe wiele juŜ potrafią.
Mam nadzieję, Ŝe w przyszłym roku konkurs będzie co najmniej tak
samo interesujący, a spektakle przygotowane przez uczniów będą
odbywały się częściej.
Justyna Wadowska
klasa ILOa
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Wulgaryzmy nas nie przekonują
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spektaklu Bałtyckiego Teatru dramatycznego w Koszalinie pt. „Wodzirej. Koszalin Kulturkampf”,
zrealizowanym w ramach projektu TEATR POLSKA a sfinansowanym
przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Przedstawienie
odbyło się 28.10.2009r. w Choszczeńskim Domu
Kultury. ReŜyserem był Piotr Ratajczak. Aktorzy
koszalińscy zamierzali przybliŜyć młodzieŜy problemy współczesnego społeczeństwa, w którym agresja
i dąŜenie do celu za wszelką cenę jest normą. Zrobili
to jednak w dość zaskakujący i, co tu duŜo ukrywać,
kontrowersyjny sposób. Spektakl opowiada uniwersalną historię osnutą wokół dzikich praw rządzących
światem mediów. Głównym bohaterem jest niejaki Danielak. To postać
pozbawiona podstawowych zasad etycznych, ale, co wyraźnie podkreślają autorzy spektaklu, bohater ukształtował się w społeczeństwie,
które samo w sobie jest zdegenerowane. Jak moŜna wyczytać w materiałach promocyjnych: „W twarzy Danielaka odbijają się twarze naszych
dzisiejszych elit i słabości nas wszystkich”. Na przykładzie miasta, z
którego pochodzą aktorzy, pokazano to, co tak naprawdę dzieje się w
kaŜdym miejscu na świecie. Bohaterowie przedstawienia rywalizują ze
sobą o uzyskanie jak największych korzyści. Gotowi są zrobić wszystko dla kariery i dotrzeć do wyznaczonego celu „po trupach”. Droga do
zdobycia sławy została ukazana na wiele róŜnych sposobów, między
innymi przez prostytucję czy róŜnego rodzaju łapówki. NaleŜy podkreślić, Ŝe dialogi aktorów były obficie wypełnione wulgaryzmami, a towarzyszyły temu krzyki i drwiące komentarze (niektóre z nich kierowano
do publiczności). Z biegiem akcji spektakl stawał się po prostu nudny i
męczący.
Przedstawienie nie wzbudziło duŜego zainteresowania, wręcz przeciwnie, spotkało się z krytyką zarówno ze strony nauczycieli, co raczej
zrozumiałe, jak i uczniów, co tym bardziej świadczy o klapie. Wydawałoby się dziwne, Ŝe nie śmieliśmy się z przekleństw słyszanych ze sceny, sami twórcy chyba tego się nie spodziewali. Tak to bywa, kiedy
teatr chce pokazać rzeczywistość, a jej nie rozumie. śeby docenić wysiłek aktorów napiszemy po prostu, Ŝe nie byliśmy przygotowani do
tego eksperymentu scenicznego.
Nikola Maligłówka, klasa IILOa
Grupa Młodych Dziennikarzy
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Technikum Ochrony Środowiska
pod opieką

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, dnia
01.12.2009r. Był to dzień dość pochmurny i przeciętny. Właśnie skończyła się długa przerwa. Na twarzach uczniów widać strach przed belframi czekającymi z pytaniami na sprawdziany i kartkówki. Inni uczniowie, niezbyt przejęci kolejną lekcją, patrzą zdziwieni (bo przecieŜ to
dzień jak kaŜdy inny) na odświętnie ubranych. W tłumie wyróŜniają się
bielutkie, wykrochmalone koszule chłopców i słychać donośny stukot
eleganckich pantofli dziewcząt. ZbliŜa się godzina 11.00. W auli szkoły
nie słychać juŜ komend wuefistów, lecz przytłumione próby mikrofonu –
1..2...1...1...W ten tak zwyczajny dzień ma nastąpić doniosłe wydarzenie. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
obejmie opieką dydaktyczną Technikum Ochrony Środowiska. Dyrektor
szkoły, pan Wiesław Włudarski podpisze z Uniwersytetem umowę patronacką.
O godzinie 11.00 uczniowie Technikum Ochrony Środowiska zajęli
swoje miejsca. Są juŜ niektórzy nauczyciele, dyrektor, czekamy tylko
na najwaŜniejszych gości. To naukowcy z Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego: Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, prof. dr hab. Aleksander
Brzóstowicz, Prodziekan ds. Kształcenia na kierunku ochrona środowiska, dr hab. inŜ. Edward
Meller, Prodziekan ds. Kształcenia na kierunku
rolnictwo, dr inŜ. Tadeusz Leśnik. Swoją obecnością uroczystość uświetnili równieŜ przedstawiciele władz samorządowych, delegaci słuŜb mudurowych oraz wiceprzewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2, pan Marian Czerwiński. Licznie przybyli goście podkreślili swoją obecnością rangę uroczystości oraz jej znaczenie
dla rozwoju szkolnictwa w powiecie choszczeńskim.
W czasie oczekiwania na rozpoczęcie ceremonii podpisania umowy
patronackiej mieliśmy chwilę, aby skupić uwagę na detalach wystroju
sali, która jeszcze w przeddzień zapełniona była urządzeniami sportowymi. Siedzącym tam gościom nigdy nie przyszłoby na myśl, Ŝe znajdują się w pomieszczeniu przeznaczonym na zajęcia wychowania fizycznego. Punktem centralnym sali była scena, której głównym atutem
był pejzaŜ namalowany przez zdolne uczennice naszej szkoły. Wystrój
sali utrzymano w kolorystyce jesiennej, dominowały zielenie i Ŝółcie.
Nastrój podkreślały stroiki utrzymane w jesiennej palecie barw i drzewka wykonane przez uczniów szkoły. Na uwagę zasługują oryginalne,
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ręcznie wykonane kule imitujące mech, które, rozwieszone przy
oknach sali, odbijały płomienie świec, podkreślając podniosły nastrój i
tworząc odpowiedni klimat i atmosferę. Nasi pracowici i zdolni uczniowie wykonali takŜe ciekawą gazetkę ilustrującą problematykę spotkania
i dokumentująca juŜ podjęte przez obie instytucje wspólne działania.
Wykonane węglem na białym tle wizerunki obu szkół stanowiły widoczne z dala elementy. Praca w laboratorium ZUT-u uczniów szkoły przebiegała najwidoczniej w twórczej atmosferze, czego dowodem skupione, a czasem roześmiane twarze uczniów na zdjęciach. Wystrój sali był
jak zwykle doskonały w kaŜdym detalu. Dopracowanie wszystkich
szczegółów i staranne wykonanie ozdób było efektem cięŜkiej pracy
pani Kingi Reckiej-Matyjasik, pani Jadwigi CzyŜ, pani Agnieszki Stankowskiej oraz pani Sylwii Krześniak-Ławik, którym pomagało liczne
grono uczniów.
Wkrótce w sali zapadła cisza, gdyŜ na scenie pojawiła się Karolina
Frydrych z klasy IIILOc, która rozpoczęła uroczystość piękną recytacją
wiersza „Dar” Czesław Miłosza. Następnie gości przywitali prowadzący: Gosia Mader, Patryk ŁęŜak, Rafał Czerwiński i Krystian Chabowski.
Kiedy przywitano wszystkich gości, prowadzący dali komendę do
powstania,
po
czym
wniesiono sztandar szkoły. Następnie głos zabrał
dyrektor
szkoły,
pan
Wiesław Włudarski. Przywitał serdecznie gości i w
dalszej części swojego
przemówienia skupił się
na głównym celu spotkania. Podpisanie umowy
patronackiej z Zachodniopomorskim Uniwersypodpisanie umowy patronackiej
tetem Technologicznym
ma dla szkoły konkretny
wymiar, co podkreślił Dyrektor Wiesław Włudarski. Mówił on między
innymi:
„Ta uroczystość to zwieńczenie wielu rozmów i dyskusji prowadzonych z obustronnym zaangaŜowaniem i przychylnością. Dziękuję za
Ŝyczliwość i pełne zrozumienie potrzeb szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Nasza współpraca przyniesie w przyszłości sukcesy i stworzy moŜliwość studiowania naszej młodzieŜy na kierunkach oferowanych przez
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny”
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Po przemówieniu prowadzący chłopcy, co było
bardzo wartościowym merytorycznie punktem uroczystości, przedstawili historię Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz przybliŜyli cele kształcenia w Technikum Ochrony Środowiska, a takŜe perspektywy absolwentów.
Wkrótce nastąpił najwaŜniejszy, podniosły moment. Prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz oraz
dyrektor Wiesław Włudarski zasiedli przy jednym stole, aby wspólnie
podpisać umowę patronacką. Po podpisaniu umowy przemówienie
wygłosił pan Stanisław Dycha, podkreślając wagę podpisanego dokumentu dla rozwoju edukacji w powiecie. Po nim głos zabrał dostojny
gość, pan profesor Aleksander Brzóstowicz, który podziękował dyrektorowi szkoły raz władzom samorządowym i podarował szkole przepiękne albumy o Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.
Dyrektor Wiesław Włudarski ze swej strony wręczył pan Dziekanowi
obraz przedstawiający zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w
Choszcznie. Podniosłą cześć uroczystości zakończyło wyprowadzenie
sztandaru szkoły.
Z kolei prowadzący zaprosili wszystkich do obejrzenia montaŜu
słowno-muzycznego zatytułowanego „Wysokie drzewa”. Przepiękna
piosenka w wykonaniu Nikoli Maligłówki, która sprawuje funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, rozpoczęła przedstawienie.
Mieliśmy okazję wysłuchać recytacji przeplatanych piosenkami, a całość dopełniała prezentacja multimedialna związana tematycznie z
treścią utworów. Po zakończeniu części artystycznej prowadzący podziękowali przybyłym gościom i zaprosili na poczęstunek.
Impreza tej rangi musi mieć stosowną oprawę. Odczułyśmy wyraźnie powagę, podziwiałyśmy prowadzących uczniów, którzy świetnie
wywiązali się z powierzonych im zadań. Dostrzegłyśmy, jak wielkiego
zaangaŜowania ze strony uczniów i nauczycieli wymagało przygotowanie oryginalnych dekoracji, gazetki, fotoreportaŜu i pysznych ciast.
Jako dziennikarki, które miały okazję uczestniczyć juŜ w wielu imprezach szkolnych, chciałybyśmy jednak zaproponować organizatorom, by
pokusić się o przygotowanie nowego, jeszcze lepszego programu artystycznego. Dostojni goście nie byli świadomi, Ŝe „Wysokie drzewa”
grane są na deskach naszej szkoły od dobrych paru lat. Ciekawe, czy
wykonawcy nie odczuwają cięŜaru rutyny.

Natalia Lutyńska, Marta Krawczyk
klasa IITH
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Czy język niemiecki
moŜe być wesoły?
Dnia 18.11.2009r. miało miejsce podsumowanie konkursów: językowego i plastycznego pod hasłem ,,Język niemiecki na wesoło’’. Organizatorzy konkursu, czyli nauczyciele języka niemieckiego, spotkali
się z laureatami konkursów i dyrekcją szkoły. Pani Teresa Wiśniewska
omówiła przebieg konkursu.
Konkurs językowy przebiegał w trzech etapach. I etap odbył się 23
września i obejmował chętnych uczniów z całej szkoły. Etap II i III odbył
się 4 listopada. Wzięło w nim udział 12 najlepszych uczniów wyłonionych w I etapie. Etap II polegał na indywidualnym rozwiązaniu testu
składającego się m.in. z krzyŜówki i przysłów w języku niemieckim.
Troje laureatów drugiego etapu przeszło do etapu III, gdzie walczyli o
pierwsze miejsce. W finale konkursu uczestnicy musieli wykazać się
wyobraźnią i znakomitą znajomością języka niemieckiego. NaleŜało
ułoŜyć historyjkę na podstawie wylosowanych kart „Tarota językowego’’, przeczytać i przetłumaczyć ‘’łamańce językowe’’, oraz udzielić
odpowiedzi na zadane przez jury pytania. Ostatecznie I miejsce zajęła
Ewa Grześczyk z klasy III LOc, II miejsce zajął Paweł Tuszyński z klasy III LOa, a III miejsce zajęła Ewelina Wróbel, uczennica klasy ILOb.
Pani Teresa Wiśniewska podsumowała teŜ
konkurs plastyczny. Na
konkurs
wpłynęło
20
prac.
Jury
konkursu,
składające się z nauczycieli języka niemieckiego,
przyznało jednogłośnie: I
miejsce Emilii Kruczyńskiej z IIILOa, II miejsce
Joannie Gorzynik i Marcie
Roba-kowskiej z klasy
zwycięŜczyni Emilka Kruczyńska z IIILOa
IIILOc, III miejsce Justynie Płonce z klasy IILOa.
Jury, dokonując oceny, wzięło pod uwagę walory artystyczne, humor, Ŝart językowy oraz elementy krajoznawcze dotyczące krajów niemieckojęzycznych.
Laureaci konkursów otrzymali z rąk dyrektora szkoły pana Wiesława
Włudarskiego nagrody rzeczowe i dyplomy.
Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli trzy prezentacje multimedialne w języku niemieckim. Były to bajki: „Bajka o śabim Królu”,
„Adam” i „Czarodziejka”. Ta ostatnia kipiała humorem i rozbawiła
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wszystkich do łez. Rolę lektorek odegrały nauczycielki języka niemieckiego w składzie: pani Aleksandra Pajor, pani Monika Gerłowicz oraz
pani Franciszka Bury. Po uczcie duchowej przyszedł czas na mały
poczęstunek. Przy pięknie nakrytym stole nawiązała się dyskusja na
tematy bieŜące i Ŝycia codziennego. Tematy bieŜące to oczywiście
nauczanie języka niemieckiego w naszej szkole, a Ŝycie codzienne to
przecieŜ lekcje i konkursy, które pozwalają uatrakcyjnić naukę. Na
koniec spotkania dyrekcja szkoły podziękowała nauczycielkom za imprezę, zaś organizatorzy obiecali, Ŝe znowu zaskoczą wszystkich na
następnym konkursie.
Franciszka Bury

Wróć bez HIV
03.12.2009r. w naszej szkole odbyła się konferencja poświęcona AIDS i HIV. Była to część większej, bo krajowej kampanii pod hasłem „Wróć bez
HIV”. Z okazji Międzynarodowego Dnia AIDS i HIV
obchodzonego 01.12, równieŜ w naszej szkole
postanowiono uświadomić uczniów, jakie ryzyko
niesie przypadkowy seks. O przygotowanie całości
imprezy, łącznie z wystrojem i częścią artystyczną,
zadbały pani Maria Pietrusińska i pani Jadwiga CzyŜ.
Zaproszono wielu znamienitych gości, między innymi Starostę
Choszczeńskiego, pana Romana Lubinieckiego, który objął honorowy
patronat nad akcją. Przybyła równieŜ lekarz medycyny, pani ElŜbieta
JamroŜy - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, która w swoim
wystąpieniu przedstawiła najnowsze badania na temat dróg zakaŜenia
wirusem HIV. Natomiast problemy HIV/AIDS w kontekście ryzykownych zachowań na podstawie danych zgromadzonych danych przedstawiła kierownik Poradni Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie, pani Małgorzata Kłys-Rachwalska. Z kolei pani Renata Opiela,
kierownik Działu Nadzoru, Epidemiologii Wojewódzkiej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, zaprezentowała uczniom sytuację epidemiologiczną i zagroŜenie HIV w województwie zachodniopomorskim. Mimo iŜ tak powaŜne osoby uświetniły konferencję,
równieŜ nasi uczniowie mieli swój wkład w nastrój konferencji. Spotkanie otworzył wiersz zatytułowany „Marzenia” w wykonaniu Darii Błoch z
klasy IVTH. Nad przebiegiem konferencji czuwała Malwina Sokalska z
klasy IILOa. Ciekawym punktem spotkania była prezentacja multimedialna pt. „Historia zakaŜeń wirusem HIV w Polsce i na świecie” przygotowana przez Dorotę Gindę i śanetę Kaczmarczyk z klasy IITOŚ.
Dziewczyny poruszyły temat historii zakaŜeń, a takŜe skutków braku
wiedzy o swoim statusie serologicznym. Tło imprezy stanowiła pio-

19

senka wokalisty grupy „Queen” Freddie’go Merkury’ego zatytułowana
„Show must go on”. Piosenkarz to chyba najsłynniejsza ofiara AIDS.
Konferencji towarzyszył cykliczny konkurs wiedzy o HIV i AIDS. Do
etapu międzyszkolnego z naszej szkoły zakwalifikowali się: Sebastian
Chołodowicz, Paulina Knap i Patryk Bald. Niestety, tym razem reprezentanci szkoły nie dali rady konkurencji i nie zajęli punktowanego
miejsca.
Na zakończenie konferencji Daria Szpakowska z klasy ILOa wyrecytowała wiersz Barbary Kozioł pt. „Otwórz serce” i tym nastrojowym
akcentem zakończyła się impreza.
Pytani o wraŜenia uczniowie klasy IITOŚ zgodnie stwierdzili, Ŝe
uświadamianie młodzieŜy co roku jest nienajlepszym pomysłem. Poniekąd zgadzam się z moimi starszymi kolegami, gdyŜ mówienie ciągle
o tym samym ze zmieniającą się jedynie liczbą ofiar AIDS jest trochę
nuŜące. A jednak jest w tym sens. Wydaje mi się, Ŝe pytani uczniowie
nie byli szczerzy, być moŜe chcieli po prostu dać do zrozumienia, Ŝe o AIDS wiedzą juŜ bardzo duŜo. Większość
młodzieŜy nie przejmuje się informacjami, które przekazują osoby jak by nie było niezakaŜone. Chory na AIDS
byłby z pewnością bardziej wiarygodny. Z drugiej jednak
strony, młodym ludziom wydaje się, Ŝe w ich otoczeniu
nie ma osób zaraŜonych, więc nie ma czym się przejmować. WyobraŜają sobie, Ŝe jak będą współŜyli bez zabezpieczenia, to jedyną krzywdą, jaka moŜe ich spotkać, będzie niechciana ciąŜa. W ogóle nie zdają
sobie sprawy, Ŝe mogą zarazić się rzeŜączką, kiłą lub nawet wirusem
HIV. Zawsze i wszędzie trzeba unikać ryzykownych zachowań, w końcu HIV nie zna granic. Mimo wszystko jestem przekonana, Ŝe kampania skłoni do refleksji i zachęci do zmiany postaw wobec AIDS. Tym
większe podziękowania naleŜą się pani Pietrusińskiej i pani CzyŜ za
wytrwałość w podejmowaniu tego trudnego i traktowanego wciąŜ z
pewnym lekcewaŜeniem tematu.

Daria Szpakowska
klasa ILOa

Nobliści Polscy 2009
Dnia 10 grudnia 2009 roku w naszej szkole odbył się Międzyszkolny
Knkurs poświęcony dokonaniom polskich laureatów nagrody Nobla
„Nobliści Polscy”. Jest to jedna z najwaŜniejszych imprez szkolnych.
Dyrektor, pan Wiesław Włudarski przywitał zaproszonych gości.
Zaszczycili nas swoją obecnością: pan Tomasz Wacław Jabłecki, regionalista reprezentujący Towarzystwo Miłośników Ziemi Choszczeńskiej i muzykolog, pan Stefan Szemlij, długoletni dyrektor naszej szko-
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ły oraz pan Tomasz Miński, choszczeński polonista i księgarz. Pełnili
oni zaszczytną funkcję jurorów.
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach. Rywalizują szkoły
gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Trofeum dla szkół gimnazjalnych jest
„Pierwszy szczebel do Nobla”, a starsi walczą o „Pęd Noblowski”. W
tym roku zgłosiło się aŜ 8 szkół, po 4 w kaŜdej kategorii. W kategorii
gimnazjów wystąpiły: Gimnazjum Publiczne w Dolicach, Publiczne
Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie, Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim i Publiczne Gimnazjum Nr 1
w Barlinku. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych gościliśmy Zespół
Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Barlinku i Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie. Oczywiście nasza druŜyna równieŜ wzięła udział w rywalizacji.
Zmagania wymagały od gimnazjalistów sporej wiedzy o Noblistach
Polskich, ale takŜe zdolności plastycznych i
aktorskich. Pierwsza konkurencja polegała
na plastycznej prezentacji dwóch sylwetek
Noblistów. MłodzieŜ gimnazjalna przedstawiła wspaniałe plakaty. W drugiej konkurencji prowadzący uroczystość: Malwina Sokalska i Jakub Hermanowski z IILOa zadawali
naszym młodszym kolegom pytania, na
które odpowiadali oni bardzo dobrze, niekiedy dostarczając nam przy tym sporej
dawki humoru. Wykazali się wiedzą o Ŝyciu i
dokonaniach polskich laureatów tej słynnej
nagrody. Mogliśmy się pośmiać, ale równieŜ
dowiedzieć wielu ciekawych faktów z biografii Lecha Wałęsy, Wisławy
Szymborskiej, Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie czy Władysława Stanisława Reymonta. Jury nagradzało
uczestników za poprawne odpowiedzi, których, jak się okazało, najwięcej usłyszeliśmy z ust reprezentanta Gimnazjum Publicznego w
Choszcznie. Kolejna część konkursu dla gimnazjalistów polegała na
zaprezentowaniu umiejętności aktorskich. Jako pierwsi wystąpili
uczniowie z Gimnazjum Publicznego w Choszcznie. Joanna Rybka
zaskoczyła nas doskonałym wykonaniem piosenki do wiersza Wisławy
Szymborskiej „Buffo”. Ton utworu przypadł do gustu zarówno członkom
jury, jak i publiczności. To właśnie dlatego uczniowie z choszczeńskiego gimnazjum nagrodzeni zostali przez publiczność dodatkową nagrodą. Uczniowie gimnazjum z Barlinka podeszli natomiast do tej konkurencji na wesoło. Zaprezentowali scenkę o Noblistach, która wywołała
gromki śmiech na twarzach zaproszonych gości i innych uczestników.
Piękne przebrania i teksty pełne humoru rozweseliły wszystkich gości.
Jury zaskoczone było znakomitą grą aktorską naszych młodszych ko-
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legów. Dziewczęta z Dolic równieŜ udowodniły, Ŝe mówiąc o Noblistach Polskich, moŜna uczynić to z dawką komizmu. Przedstawiły
scenkę lekcji o polskich laureatach Nagrody Nobla. Wypadły naprawdę
znakomicie, co dało się zauwaŜyć po ogromnych brawach publiczności. Jako następni w tej konkurencji wystąpili uczniowie z Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim. Przed występem byli oni
zestresowani, czego jednak nie dali po sobie poznać, będąc juŜ na
scenie. W odróŜnieniu od swoich kolegów pokazali nam scenkę romantyczną.
Po wspaniałych wystąpieniach gimnazjalistów Jury ogłosiło krótką
przerwę. W tym czasie do konkursu przygotowywali się uczniowie ze
szkół ponadgimnazjalnych. Tym razem mieliśmy za zadanie przygotować krótką prezentację o ojcu dynamitu - Alfredzie Noblu.
Jako pierwsza zaprezentowała się druŜyna z Zespołu Szkół Nr 1 w
Choszcznie. Ich rewelacyjny pomysł na przedstawienie gali wręczenia
nagród Nobla zaskoczył członków Jury. Jako drudzy wystąpili uczniowie naszej szkoły: Katarzyna Bokun, Przemysław Dąbek i Bartosz Siedlikowski. Trzeba przyznać, Ŝe wyszli oni na scenę na „największym
luzie” ze wszystkich. Brawurowa gra aktorska Kasi i Przemka przyćmiła
innych uczestników. Opanowanie i obycie ze sceną pomogło uczniom
naszej szkoły w kontakcie z jury i publicznością. Widać było radosne
uśmiechy na twarzach gości i młodszych kolegów. ZasłuŜone brawa
naleŜały się aktorom oraz Pani Agnieszce Kurpiewskiej za przygotowanie scenariusza i zmobilizowanie uczniów do pracy nad rolami. Jako
następnych mogliśmy zobaczyć uczniów z Zespołu Szkół BudowlanoTechnicznych w Stargardzie. Oni, w odróŜnieniu od swoich poprzedników, dostarczyli nam sporej dawki informacji na temat Alfreda Nobla.
Myślę, Ŝe prezentacja niejednemu z widzów z pozwoliła bliŜej poznać
Ŝycie fundatora tak słynnej nagrody. Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Barlinku z powodów technicznych niestety nie
mogli zaprezentować przygotowanej przez siebie prezentacji. Niemniej
jednak cieszymy się, Ŝe odwiedzili naszą szkołę.
Po naradzie jury ogłosiło wyniki. „Grand Prix” zdobyło Publiczne
Gimnazjum Nr 1 w Barlinku w składzie: Anna Zięba, Rafał Osóbka i
Dominik Kowalski. Uczniami opiekowały się panie Anna Sutkowska i
Monika Goryńska. W tej kategorii przyznano równieŜ nagrodę publiczności, którą zdobyło Gimnazjum Publiczne w Choszcznie w składzie:
Joanna Rybka, Julia Staniewska i Krzysztof Sielicki. Uczniami opiekowała się pani Małgorzata Szemlij. W konkurencji szkół ponadgimnazjalnych zwycięŜyła nasza druŜyna w składzie” Katarzyna Bokun,
Przemysałw Dąbek i Bartosz Siedlikowski. Uczniów przygotowała pani
Agnieszka Kurpiewska
Konkurs „Nobliści Polscy”
zakończył się kolejnym sukcesem
uczniów z naszej szkoły, ale kaŜdy uczestnik obdarowany został na-
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grodami i specjalnie wykonanymi na tę okoliczność bombkami z imionami uczestników. Było sporo emocji, śmiechu i radości.
Konkurs został przygotowany przez panią Lillę Rybkę, która czuwała na całością imprezy. Pani Agnieszka Stankowska wraz ze swoją
klasą IITG wykonała dekoracje i zadbała o to, by goście mieli dobre
nastroje w dniu konkursu.
Katarzyna Bokun
klasa IIILOb

Pol...na gola, czyli halowy turniej piłki noŜnej
Nasza drużyna: Jakub Hermanowski , Piotr Czaiński, Marcin Nitecki,

Damian Romanowski, Tomasz Brzustowski, Daniel Sieluś, Jakub Jachimczak, Mateusz Stelmasiak, Michał Gwadera, Wiesław Włudarski
drużyny), Adam Kowalczyk, Michał Waszkiel – informacje u
(kapitan drużyny
najlepiej zorientowanego Michała Brze
Brzezińskiego
zińskiego z ILOb

To nic nie kosztuje
Samorząd Uczniowski słuŜy uczniom szkoły. Jak słuŜy? Oczywiście
załatwia róŜne sprawy uczniowskie. To robimy na co dzień. WaŜniejsze
jest jednak nie to, co Samorząd robi dla uczniów, ale co Samorząd robi
z uczniami. OtóŜ zmienia ich. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne,
bo młodzi ludzie mają wraŜliwe dusze i czujące serca. My pokazujemy
im tylko drogę, jak mają swoje dobre odruchy wykorzystać. Dlatego
organizujemy wiele akcji charytatywnych.
W tym roku szkolnym podobnych inicjatyw było kilka. W dniach
30.11-01.12 odbyła się X edycja ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza
2009”. W akcję zaangaŜowała się cała społeczność szkolna, co wypada tylko pochwalić. W organizacji natomiast wykazała się
klasa ITH, która była najaktywniejsza. Pierwszaków nadzorowały dziewczyny z klasy IILOa: Justyna Bienias, Emilia Kruczyńska i Malwina Sokalska. Jeden grosz znaczy
niewiele, ale gdy zbierze się „góra grosza”, to wiele dzieci
z domów dziecka, pogotowi opiekuńczych, rodzinnych
domów dziecka otrzyma niezbędną pomoc. Wszystkie zebrane i przeliczone co do grosza pieniądze przekazaliśmy organizatorowi, czyli Towarzystwu „Nasz Dom” w Warszawie.
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Tyle marzeń jest na świecie.
Czy się spełnią?
Trzeba wierzyć...
To motto przyświecało kolejnej akcji pod hasłem „PomóŜ dzieciom
przetrwać zimę”. Głównym jej organizatorem od siedemnastu juŜ lat
jest Radio Lublin S.A., a nasza szkoła uczestniczy w niej po raz kolejny. Dnia 03.12 w Zielonej Sali odbyła się zbiórka odzieŜy, obuwia, zabawek, ksiąŜek, Ŝywności długoterminowej oraz środków czystości. O
porządek akcji dbały wolontariuszki z klasy IILOb, a liczeniem darów
zajęły się uczennice klasy IILOb. Warto wymienić najbardziej zaangaŜowane dziewczyny. Były to Iwona Szankowska, Katarzyna Kutkowska
oraz Ilona OŜóg. Pomagali wszyscy przyjaciele akcji na czele z przewodniczącą Samorządu Nikolą Maligłówką z IILOa, jej zastępczynią
Natalią Morcinek z ITH oraz uczniami klasy IILOa i IVTB.
Chcę jeszcze przypomnieć, Ŝe ciągle trwa zbiórka nakrętek plastikowych, dzięki czemu będzie moŜna zakupić wózek inwalidzki dla trzyletniej Gabrysi Jasiukiewicz.
Jestem dumna z uczniów i odczuwam wdzięczność. śyczyłabym
sobie, by ich dobre serce jeszcze nie raz pomogło najbardziej potrzebującym.
opiekunka Samorządu Uczniowskiego
Sylwia Krześniak-Ławik

Ach, te święta...
Bardzo cieszymy się na nadchodzące Święta BoŜego Narodzenia.
Czym dla nas są te Święta? Po rozmowach z koleŜankami i zebraniu
ich opinii, nasunęło mi się wiele zaskakujących odpowiedzi. Na przykład dla wielu przerwa świąteczna to idealna okazja do imprezowania i
upicia się. Nie wiem, moŜe cieszą się z narodzin Jezusa. MoŜna i tak.
Święta stały się obrzydliwie komercyjne i chyba wszyscy to dostrzegają w mniejszym, bądź większym stopniu. BoŜonarodzeniowa gorączka zaczyna się tak naprawdę tuŜ po Święcie Zmarłych, chyba troszkę
wcześnie, prawda? W tym czasie zostajemy zasypywani przez media
reklamami i ofertami. Dla ludzi, którzy prowadzą sklep, święta są wymarzonym momentem na zarobienie sporej sumy pieniędzy. Promocje,
promocje, promocje.... Bez zakupów Święta się nie obejdą. Wiadomo,
trzeba kupić prezenty, ozdoby i choinkę. Sklepy są przesiąknięte
sztuczną świąteczną atmosferą. Zachęcają nas najlepszymi produktami i cudownym wystrojem. Handlowcy chcą w środku listopada stworzyć wręcz wigilijny nastrój. Słyszałam nawet o specjalnych chwytach,
które mają przyciągnąć klientów. Nieodzowna jest muzyka, którą słychać w markecie, czy teŜ sztuczny, specjalnie rozpylony zapach, by
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nas zachęcić do dalszych zakupów. Urok Świąt gdzieś prysł. Ten wyjątkowy czas kojarzył mi się ze stołem, rodziną i zapachem zielonego
drzewka. Teraz Ŝywy świerk został zastąpiony czymś sztucznym, wyprodukowanym oczywiście w Chinach. Ma to „coś” być na podobieństwo drzewka. Pamiętam z dzieciństwa niecierpliwe wyczekiwanie na
Wigilię, ubieranie choinki i prezenty. Teraz to juŜ nie ta sama Wigilia.
Gubimy się w pośpiechu i często zapominamy o tradycji. A przecieŜ
ubieranie choinki to taki piękny zwyczaj. Teraz mamy wszystko podane
na tacy. Sklepy oferują nam juŜ gotowe drzewka. Zamiast piec domowe ciasta, wolimy kupić je w cukierni, bo tak jest wygodniej. Jeśli ktoś
w ogóle nie ma czasu, by przygotować Święta, to firma cateringowa
słuŜy swoją pomocą, ale wszystko wtedy traci na znaczeniu. W domu
„nie pachnie” Świętami. Dla niektórych świąteczna przerwa to dobra
okazja na organizowanie wycieczek. Nie ma to jak boŜonarodzeniowy
poranek na słonecznej Ibizie w luksusowym hotelu.
Tragiczne jest, Ŝe po kolacji większość ludzi wraca do swoich zajęć,
bądź włącza telewizor i milczy przez resztę wieczoru. Kolędy słyszy się
teraz w spotach reklamowych. Mało tego, są one strasznie zaaranŜowane i spreparowane na potrzeby reklamy. Mnie to bardzo razi. ZauwaŜyłam, Ŝe zwyczaj dzielenia się opłatkiem jest przez moich rówieśników najbardziej znienawidzoną częścią wigilijnej kolacji. To naprawdę smutne. PrzecieŜ dzielenie się opłatkiem jest najwaŜniejszą, mistyczną częścią obrzędu.
A gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Świętego Mikołaja? Setki
męŜczyzn przebranych w jego strój chodzą po mieście. Wszyscy wyglądają identycznie, ale czy którykolwiek z nich jest prawdziwy? Ciekawe, czy dzieci jeszcze wierzą w grubego, miłego Pana z siwą brodą?
Skoro rodzice traktują sklepowych i ulicznych Mikołajów jako zwykły
chwyt marketingowy, to jak mają zaszczepić dzieciom wiarę, od której
tyle zaleŜy?
Szkoda, Ŝe w przedświątecznej gorączce zapominamy o prawdziwej istocie BoŜego Narodzenia. Prawdziwe Święta to te pachnące
barszczem i choinką, pełne miłości i oczekiwania na przyjście Jezusa.
Ciekawe, ile osób przeŜyje w tym roku takie Święta. Chciałabym Ŝyczyć Wam wszystkim tradycyjnych Świąt BoŜego Narodzenia, a hojny
Mikołaj niech zapomni o promocjach i obdaruje Was prezentami, które
oznaczają miłość i pamięć o bliskich. Tych wartości nie kupimy na wyprzedaŜy, są bezcenne.
Justyna Wadowska
klasa ILOa
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rys. Kamila Tabasz ITOŚ

Siostra Nikodema opowiada zawsze zwykłe historie. Znudzona
dziewczyna siedzi na ławce, spotyka się z koleŜanką i zaczyna rozmawiać o Świętach BoŜego Narodzenia. Ten dzień niczym nie róŜni się od
innych, tylko rodzina trochę więcej udaje niŜ zwykle. To boli, bo jak
moŜna udawać miłość? Zresztą miłości nie ma. Dziewczyny zajęte
rozmową przeganiają biedaków, którzy nie mają gdzie się podziać.
Kobieta jest w ciąŜy i obawia się o zdrowie dzieciątka. My wiemy, Ŝe
biedakami są Józef i Maryja. Gdyby dziewczyny równieŜ o tym wiedziały, na pewno by im pomogły, ale czy wtedy uczyniłyby to szczerze?
Józef i Maryja odchodzą zasmuceni, ale pojawia się znajoma, która
próbuje zachęcić dziewczyny do wzięcia udziału w akcji charytatywnej.
Bez skutku. Trudno obudzić uśpione sumienia. Wtedy pojawia się w
okolicy bezdomna. Jest w radosnym nastroju, na przekór biedzie i odrzuceniu. Zamiast myśleć o swoich strapieniach cieszy się świętami i
proponuje pomoc Józefowi i Maryi. W noclegowni zawsze znajdzie się
miejsce. Jedna z dziewczyn nagle rozumie, Ŝe to ona jest odrzucona.
Obojętność wobec cierpienia odbiera jej najcenniejszą wartość –
miłość.
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Człowiek
Wołamy do Ciebie z prośbami
Z otchłani pierwszych rzeczy.
Ostatni anioł
uleciał z uschniętego figowca.
Odwracamy z lękiem głowy,
Ale nikt z nas nie zamienia się
w słup soli.
Nawet tej łaski jesteśmy
niegodni.

Gdzie jesteś
Niewiasto
Obleczona w słońce?
Strażniczko ksiąg związanych
Warkoczami archaniołów!
Matko proroctw
Spiętych dziobami
Jaskółek!
Pragniemy Ciebie.
Wypatrujemy Ciebie.
Wzywamy Ciebie
Z otchłani pierwszych rzeczy.
Przejdź środkiem
Walącego się miasta,
I wiarę
Jak owcę
Ocaloną z płomieni
Trzymaj wysoko
nad głową.
Niechaj otworzy się Słowo.
Niechaj na nasze ciała,
Jak na palące się domy,
Spadnie deszcz
Gołębi.

Echo naszego głosu
Skacze nam do gardła
Jak wściekły pies.
Gdy chcemy napić się wody,
Przeklina nas odbicie
Naszej twarzy
W źródle,
Mitom sprzedaliśmy
Nasze głosy,
Twarze,
I ręce.
Wężowym mitom.

Wykonawcy:
klasa ILOB:
Estera Dymek
Justyna Pasek,
Monika Wasilewska
Patrycja Przygońska
Katarzyna Urwentowicz
Maja Ciesielska
Hanna Serediak
Aldona Pierzyńska
klasa IILOa:
Justyna Płonka
Magda Pelczar
klasa IIILOa:
Malwina Sokalska
Emilia Kruczyńska
Daniel Jarmarkiewicz
Natalia Ochmańska
Marta Kępińska
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Czym są ruiny miasta
W porównaniu z kikutami ludzkich myśli?
Płakać nam, płakać
Nad zburzonymi myślami,
Nad zasypanymi uczuciami,
Nad spaloną wyobraźnią,
Nad pustymi oczami,
Nad obojętnymi wargami.
Rozpacz i zło są jak dwie dłonie.
Czy można tymi dłońmi błogosławić świat?
Czym są ruiny miasta
W porównaniu z pustką zabłąkanych ludzi?

Maryja

Monika Pasek
Maciej Kobeszko
klasa IIILOb:
Justyna Kucharczyk
Amelia Kaszuba
Katarzyna Bokun
klasa IIILOc:
Katarzyna Kubacka

Błogosławiony niech będzie człowiek,
W noc ciemną otwierający swe serce
przed tym, który przychodzi.
Niech będzie błogosławiony...

fot.fifi
Natalia Ochmańska w roli Anioła
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klasa IILOb:

Wszyscy byliśmy pod wraŜeniem. Ujęła nas znakomita gra
młodych aktorów, wspólnie zaśpiewane kolędy i przede
wszystkim głębokie przesłanie
jasełek, które pozornie niewinnie, świątecznie, opowiedziały
historię o nas samych, o naszym
sercu, które pragnie dobra, lecz
ulega pokusie lenistwa i wygody.
By wybrać drogę dobra, trzeba
wysiłku. Nie jesteś dobry, gdy
nie czynisz zła - to za mało. Być
dobrym, to prawdziwie chcieć
dostrzec bliźniego, odpowiedzieć na głos serca, które jest
czyste.
Łzy na widowni najlepiej zaświadczą o prawdzie usłyszanych przez nas słów.

Wszyscy wiedzą, Ŝe przesadzam
No bij, zabij – przesadzam i juŜ. Z tym biciem to jednak nie przesada, bo
chcę Wam opowiedzieć o bezpieczeństwie w szkole.
O, jak ja kocham to miejsce
tu jest tyle policji, czuję się bezpiecznie.
Kochanie, przestań wreszcie,
MoŜemy być spokojni, opuśćmy ręce.
Gdyby trochę przerobić piosenkę, to pasowałaby do szkoły jak ulał. Tak
mi bezpiecznie, Ŝe aŜ głupio, i to w dodatku ze spuszczonymi rękami. A tu
ktoś podchodzi do mnie i jaki ma zamiar, jaki? Taki jak mu patrzy z oczu.
Sama nie wiem, pewnie chce mnie bić. I co, ręce trzymać spuszczone, bo ma
być bezpiecznie? Pewnie, policja jeździ wokół szkoły z 10 razy dziennie,
widok to zaiste budujący. Narasta we mnie od tego jeŜdŜenia błogie poczucie spokoju. Policja to przecieŜ nie w kij dmuchał. Podbudowana idę na lekcje, a tam nauczyciel wybiera sobie kolejną osobę do odpowiedzi. Co mi tam,
przecieŜ nic mi nie powie. Właśnie, nic nie mówi, on wy...bie...ra.
Ach! Jestem w tej szkole jak w domu – prawie codziennie. I nauczyłam
się kilku zasad BHP. Po pierwsze - trzeba umieć przyuwaŜyć, kiedy da się
zapalić w toalecie bezproblemowo. To podstawa, tylko gamonie wpadają.
Dalej, uwaŜać na lekcji! Trzeba uwaŜać, bo jak się wyrwiesz z czymś oryginalnym, to zmyją ci głowę. Z kolei waŜna jest pamięć o łokciach. Po co
strzępić sobie jęzor na jakieś przeprosiny na schodach? Bardzo to romantyczne, na schodach gadka-szmatka. I ostatnia zasada, najwaŜniejsza. O
nierówności uczymy się z ksiąŜek, a doświadczamy jej w szkole. Na szczęście nie będę długo się męczyła. Szybko zniknę, będę równiacha. Bo bezpiecznie jest wtedy, gdy jesteś taki jak inni.
1

szpakami karmiona

Fifi-okiem

Oto uczniowie są niewyczerpanym źródłem
inspiracji. Widząc, jakimi drogami chadza ich
myśl, podąŜam w kierunku przez nich wskazanym. Dziś bierzemy na nasz szkolny warsztat
dwa arcydzieła: rzeźbę Wenus z Milo oraz
„Tren X” Jana Kochanowskiego. Mistrzu Janie,
wybacz prostemu!
1

fifa- inaczej: limo pod okiem, czyli stłuczona tkanka miękka wokół gałki
ocznej. NaleŜy się bezwzględnie za róŜne wykroczenia natury honorowej.
Nader częsta u osobników płci męskiej.
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Wenus z Nilu
Och! Niegdyś przecudna miłości bogini!
Wędrują ku Tobie do Luwru pielgrzymi.
Na cóż ci było tak się wychylać,
I drażnić powabem świętego krokodyla.
Nic nie wskórała miłosna przepaska.
Zostałaś sama - bezręka laska!
Co teraz ma czynić młodzieniec-bezguście?
Oko zawiesić na ocalałym biuście?

Tren X albo: „No gdzie?”
Koszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?
W którą stronę, w którąś się krainę udała?
Czyś ty na sznury nad wanną wysoko wniesiona
I tam w liczbę bielizny damskiej policzona?
Czyliś do szafy wzięta? Czyliś na zapchanej
Półce z T-shirtami skłębiona? Czy cię przez ponure
Pokoje Burek wlecze i ujada ze znojem
Niepomny, że ty nie wiesz nic o płaczu mojem?
Czy, guziki zgubiwszy i zmiąwszy mankiety,
Odebrać dziewczęciu chcesz czar mej podniety?
Czyli się w Ace czyścisz, jesli z strony ciała
Jakakolwiek zmazeczka na tobie została?
Czyś po praniu tam poszła, kędyś pierwej była,
Niżeś się na mą ciężką żałość pobrudziła?
Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, lituj mej żałości,
A nie możesz li w onej dawnej swej całości,
Pociesz mię jako możesz, a zjaw się przede mną
Choć we śnie, choćby w strzępach, choć szmatą
Nikczemną.
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Święta Bożego Narodzenia to czas wypełniony
szczególną atmosferą rodzinną, pełną radości
i pamięci o bliskich; okres refleksji osobistych,
a zarazem czas wesołego kolędowania i nadziei
płynącej ze świadomości, iż Bóg stał się
człowiekiem, dzieląc z nami trudy i znoje.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego
i całej społeczności szkolnej
pragnę życzyć wszystkim uczniom,
nauczycielom i pracownikom szkoły,
aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
były wypełnione radością i miłością,
aby przyniosły spokój i odpoczynek.
A Nowy Rok niech obfituje w serdeczność
i międzyludzką życzliwość.

Nikola Maligłówka
przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego
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Śpij, Julio!
Na próżno będziesz czekać
na stanie pod balkonem,
nim słodki szept usłyszy,
nim szczęścia łza w twym oku.
Romeo nie istnieje!
Więc zaśnij, utul zmysły
i pozwól im odpocząć.
Już dosyć, odłóż pióro!
Nie czekaj aż cię zgubi.
Romeo nie istnieje!
Więc nie pisz więcej listów
lub schowaj je w szufladzie.
Nim porwą je na strzępy,
nim sztylet serce zrani!

Redakcja
Feniksa
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