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GAZETA SZKOLNA

Zespołu Szkół Nr2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie
Zdawałoby się, że nasza szkoła jest daleko. Daleko
od miasta, daleko od świata. Tymczasem okazuje się, że
wiele nici wiąże nas ze środowiskiem lokalnym. Co więcej,
utrzymujemy ożywione relacje z różnymi instytucjami
województwa i kraju. Sami również wychodzimy poza nasz
mały szkolny światek, organizując na przykład
Międzyszkolny Konkurs „Nobliści Polscy”. Dla promocji
szkoły wszystkie te inicjatywy są nieocenione. Musimy
zadbać o jak największą liczbę chętnych, którzy chcieliby
rozpocząć naukę w naszej szkole. Czy mamy dla nich
ofertę? Czy potrafimy ich zachęcić?
Zdecydowanie tak. To właśnie u nas mogą rozwijać
swoje różnorodne talenty. Jeśli tylko potrafią wykrzesać z
siebie odrobinę energii, nasi nauczyciele z pewnością
zaproponują im ciekawe przedsięwzięcia. Nauka nie musi
być mozolna i nudna, wiele można przyswoić poprzez
uczestnictwo
w
rozmaitych
konkursach,
sesjach
naukowych, seminariach. My potrafimy to robić. Od lat
podtrzymujemy wiele cennych kontaktów, jesteśmy znani i
zapraszani na ważne imprezy. Kilka z nich opisaliśmy w
numerze.
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Z kroniki szkolnej
03.11 – matura próbna z matematyki
zorganizowana
przez
Okręgową
Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
08.11 – szkołę odwiedziła pani
minister pracy i polityki społecznej
Jolanta Fedak. W czasie spotkania z
władzami samorządowymi w nowej
hali szkoły nasi uczniowie mieli okazję
zadać wiele pytań.
09.11 – szkolny konkurs wiedzy o
AIDS. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się Julita Barańska IITOŚ,
Katarzyna Kowalczyk i Karolina Opala
IIITOŚ. Konkurs zorganizowały panie
Maria Pietrusińska i Jadwiga Czyż.
23-26.11 – odbyły się matury próbne
zorganizowane przez wydawnictwo
„Operon” i „Gazetę Wyborczą”.
30.11 – odbył się szkolny konkurs
ortograficzny z języka niemieckiego.
Konkus zorganizowały panie Monika
Gerłowicz,
Franciszka
Bury
i
Aleksandra Pajor.
29.11 – rozstrzygnięto eliminacje
szkolne Olimpiady o Polsce i Świecie
Współczesnym.
Wygrała
Aldona
Kościelak z ILOb, II miejsce zajęła
Karolina Stefańczyk z IILOb, III
miejsce zajęła Katarzyna Urwentowicz
z IILOb. Konkurs zorganizował pan
Maciej Gryczewski.
03.12 – najlepsi uczniowie naszej
szkoły wyjechali do Pałacu Młodzieży
w Szczecinie, by uroczyście odebrać
stypendia Prezesa Rady Ministrów.
03.12 – w auli szkolnej odbyły się
Mikołajki dla dzieci pracowników
szkoły. Zabawa się udała, roześmiane
buzie dzieciaków są tego dowodem.
06.12 – pani Maria Pietrusińska i pani
Agnieszka Stankowska zorganizowały
sprzedaż ciasta i ozdób świątecznych
na rzecz schroniska dla bezdomnych
zwierząt.
06.12 – rozstrzygnięto konkurs na
najlepszą kartkę świąteczną. Konkurs
przygotowała pani Agnieszka Stan-
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kowska. Tradycyjnie wykonane przez
uczniów kartki są rozsyłane przed
świętami do zaprzyjaźnionych ze
szkołą instytucji i osób.
08.12
–
uroczyste
seminarium
wojskowo-polityczne
w
Kwaterze
Głównej Wielonarodowego Korpusu
Północno-Wschodniego
NATO
w
Szczecinie. Okazją do spotkania była
130-ta rocznica urodzin laureata
Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1953,
George’a
Catletta
Marshalla.
Uroczystość uświetnili prezentacją
historyczno-artystyczną
w
języku
angielskim uczniowie naszej szkoły
przygotowani przez panią Justynę
Grońską, panią Małgorzatę Brzustowicz i pana Mariusza Spychaja.
Nadzór
nad
przygotowaniami
sprawowała pani wicedyrektor Irena
Rękawiecka-Sadowska.
10.12 – odbył się już dziewiąty
Międzyszkolny
Konkurs
„Nobliści
Polscy” przygotowany przez panią Lillę
Rybkę.
W
kategorii
gimnazjów
zwyciężyli uczniowie z Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Barlinku, natomiast
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
zwyciężyli nasi uczniowie przygotowani
przez
panią
Agnieszkę
Kurpiewską. Konkurs cieszył się
dużym zainteresowaniem.
13.12 – zebrania rodziców.
22.12 – siostra Nikodema po raz
kolejny
przygotowała
jasełka
bożonarodzeniowe.
w grudniu pedagog szkolny, pani
Edyta Tyburczy-Kujawa przeprowadziłą szereg szkoleń na temat
dopalaczy.
w grudniu pani Wiesia Gruszka z
klasami pierwszymi i klasą IITH
przygotowała stroiki świąteczne dla
Pzedszkola Nr 5.
w listopadzie i grudniu funkcję
Gospodarza Szkoły sprawowały klasy
ILOc, IILOa, ITB, IILOc

Szukamy drogowskazów
Współczesny świat jest w ciągłym pędzie. Wszyscy wciąż
gdzieś biegną, śpieszą się, każdy z nas za czymś goni. Trudno
jest zatrzymać się na chwilę, przyjrzeć się otoczeniu i
przemyśleć, dokąd naprawdę zmierzamy. Okazuje się, że ciągłe
zmiany i ewolucja społeczeństwa niosą ze sobą wiele
negatywnych skutków. Świat stał się globalną wioską, w której
coraz bardziej maleje wartość jednostki. Najwyraźniej odbija się
to na młodym pokoleniu. Widoczna jest degradacja wartości i
więzi międzyludzkich, zastępstwem jest życie w Internecie i
posiłkowanie się wiedzą z medialnych źródeł, często wątpliwej
jakości.
W celu dowiedzenia się, skąd
młodzież z naszej szkoły czerpie swoją
o
świecie
została
wiedzę
przeprowadzona anonimowa ankieta.
Pytałam w niej o to, skąd młodzież
czerpie wiedzę o tym, jacy są ludzie; co
jest dla niej głównym źródłem informacji
dotyczących najnowszych wydarzeń;
również o to, z jakich źródeł czerpie
informacje dotyczące polityki. Ważnymi pytaniami były dwa
ostatnie pytania: kto jest dla Ciebie autorytetem i kogo radzisz
się podejmując ważne decyzje. Jej wyniki pokazały, że
zdecydowana większość osób posiłkuje się informacjami z
Internetu i telewizji. Jedynie nieliczni czytują książki i słuchają
rzetelnych audycji radiowych. Nikt z ankietowanych nie czytuje
poważnej prasy. Są to dość niepokojące fakty. Jednak
pocieszające jest to, że mimo wszystko w ważnych sprawach
młodzi ludzie sięgają po rady głównie swoich rodziców lub
przyjaciół. Na pytanie o swój autorytet również większość
ankietowanych podała rodziców.
Przeprowadzona ankieta odkryła nieco prawdy o
współczesnej młodzieży. Niestety, większością z nas zawładnęła
kultura masowa i nowoczesny tryb życia. Coraz mniej osób
sięga po książki, spośród pięćdziesięciu ankietowanych robi to
tylko pięć osób, przy czym żadna z nich nie czyta gazet, co
mimo wszystko jest bardzo zaskakujące. To odzwierciedla
tendencje widoczne we wszystkich rozwiniętych kulturowo i
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technologicznie krajach. Jedną z przyczyn takich zjawisk jest
oczywiście brak czasu, lecz nie jest go aż tak mało, by nie móc
choć raz w tygodniu przeczytać artykułu w poważnym
czasopiśmie lub co jakiś czas sięgnąć po książkę. Myślę, że
głównym problem jest lenistwo, nie to „naturalne”, lecz nabyte w
obliczu powstających wciąż nowych ułatwień i udogodnień
technologicznych, a także nowych form wypełniania czasu, np.
gier komputerowych. Łatwiejsze i wygodniejsze jest dla każdego
włączenie komputera lub konsoli do gier i spędzenie czasu przy
grze niż wzięcie do ręki książki i czytanie jej przez czas dłuższy
niż pięć minut. Brutalną prawdą jest, że praca umysłowa stała
się dla nas ogromnym wysiłkiem, którego nie warto podejmować.
Niestety, dotyczy to każdego z nas, nawet tych, którzy mogą być
określani mianem „moli książkowych”, ponieważ nawet te osoby
często zasiadają przed komputerem i bezmyślnie wpatrują się w
ekran. Takie postępowanie jest po prostu łatwiejsze i nie
wymaga dużego wkładu pracy z naszej strony.
Nie lubimy przemęczać się przy książkach, co jest
widoczne w wielu sytuacjach, a ankieta to udowodniła. Lecz, jak
się okazuje, wciąż cenimy sobie kontakty z rodzicami.
Trzydzieści pięć osób uważa rodziców za swój autorytet, jest to
całkiem sporo. Dziesięć wybrało osobę z branży show-biznesu.
Sądzę, że najczęściej tata lub mama będzie lepszym wzorem do
naśladowania od plastikowej piosenkareczki, która nic sobą nie
reprezentuje. Utrzymywanie zdrowych relacji z rodziną (nie tylko
z rodzicami) jest bardzo ważne szczególnie teraz, gdy mamy
coraz mniej czasu na budowanie trwałych więzi. W sytuacjach
problemowych pomoc najszybciej uzyskamy od swoich
najbliższych. Warto pielęgnować
zdrowy układ emocjonalny z
rodzicami i czasem odejść od
telewizora bądź komputera, żeby
zwyczajnie z nimi porozmawiać.
Nie uciekniemy przed wszystkimi
szkodliwymi efektami rozwoju
cywilizacyjnego, ale na pewno
możemy
zapobiec
zanikaniu
naturalnych rodzinnych kontaktów.
Ola Rybak IILOa
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Spotkanie z minister Jolantą Fedak
W poniedziałek, 8 listopada 2010 r. w hali sportowej
Zespołu Szkół Nr 2 odbyło się niezwykłe spotkanie. Nieczęsto
bowiem się zdarza, że gościmy tak znamienitą osobę jak
minister rządu Rzeczpospolitej. Otóż gościła w naszych progach
minister pracy i polityki społecznej pani Jolanta Fedak. W
spotkaniu uczestniczył m.in. wicewojewoda zachodniopomorski
pan Andrzej Chmielewski, starosta choszczeński pan Roman
Lubiniecki, a także pani Krystyna Wiśniewska - Bugaj,
wicestarosta, starostowie sąsiednich powiatów, gospodarze
gmin powiatu choszczeńskiego i wiele innych znamienitych gości
pracujących w choszczeńskich instytucjach, a także mieszkańcy
Choszczna. Uczestnikami spotkania była także młodzież z
Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 wraz z opiekunami.
Naszą szkołę godnie reprezentowali tegoroczni maturzyści z
klas III LOa i III LOb pod opieką pani Beaty Zgorzelskiej.
Spotkanie prowadziła wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 pani
Irena Rękawiecka-Sadowska.
Pani Jolanta Fedak przybyła na spotkanie nieco spóźniona
za co wszystkich oczekujących przeprosiła. Podziękowała także
za zaproszenie, które wystosował do niej pan Andrzej
Chmielewski, a okazją do spotkania było wręczenie złotych i

5

srebrnych odznak pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy
przyznanych przez Prezydenta RP. Jako pierwszy zabrał głos
starosta choszczeński pan Roman Lubiniecki, oficjalnie witając
gościa, a w dalszej części swojego przemówienia przedstawiając
główne problemy naszego powiatu. Pani minister lekarstwa na
problemy nie znalazła być może dlatego, że miejsce w którym
odbyło się spotkanie wywarło na pani Fedak ogromne wrażenie.
Rzeczywiście, wielkość hali sportowej i scenografia autorstwa
Pani Grażyny Jabłońskiej na wszystkich obecnych mogły i
wywarły duże i pozytywne wrażenie. Po krótkiej uroczystości
wyróżnionym
pracownikom
przyznania
odznaczeń
choszczeńskiej instytucji, odznaczenie otrzymała także pani
Jolanta Pluta, wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 za wieloletnią i
bez zarzutu układającą się współpracę z pracodawcami z
powiatu choszczeńskiego. Odznaczenie przyznała Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Po części oficjalnej poproszono panią Jolantę Fedak o kilka
słów przemówienia, a następnie rozpoczęła się część, w której
można było zadawać pani minister pytania. Okazało się, że pani
jest ona osobą niezwykle bezpośrednią. Przy okazji odpowiedzi
na pytania opowiedziała także, co bardziej mogło zainteresować
młodzież, o swojej pracy, mówiła, czym się zajmuje na co dzień,
z jakimi problemami się spotyka. Spotkanie było krótkie, ale pani
minister spełniła prośbę pani Beaty Zgorzelskiej o zrobienie
wspólnego zdjęcia. Dla młodzieży z naszej szkoły było to
niezwykłe spotkanie, gdyż pani Fedak okazała się nie tylko
bezpośrednią, ale i sympatyczną osobą. Znalazła, mimo
napiętego programu spotkania, na tyle czasu, by porozmawiać z
młodymi
ludźmi.
Życzyła
maturzystom
zdania
tego
najważniejszego w życiu egzaminu, czyli egzaminu maturalnego
i dostania się na wymarzone kierunki studiów, bo to jest
właściwa droga, by... zostać ministrem.
Chociaż naszych lokalnych problemów nie rozwiążemy w
czasie tak krótkich spotkań, to dobrze, że ci, co naszym krajem
rządzą wiedzą o nich i niech nie zapominają przed i po
wyborach samorządowych czy parlamentarnych. Poza tym warto
było choć na chwilę być blisko tej wielkiej polityki.
Beata Zgorzelska
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Technikum Ochrony Środowiska
doskonali swoje umiejętności

Dnia 19 XI 2010r. punktualnie o godz. 8.00 spod naszej
szkoły
wyruszyły
na
Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny klasy II i III Technikum Ochrony Środowiska pod
opieką pani Joanny Sawickiej, pani Jadwigi Czyż oraz pani
wicedyrektor Jolanty Pluty. Kolejny już rok uczniowie naszej
szkoły uczestniczą w zajęciach warsztatowych na tej
renomowanej uczelni.
Dojechaliśmy!
Szybciutko w białe
fartuchy i na zajęcia.
Wykładowcy już na
nas czekali... Pierwsze zajęcia rozpoczęły się o godzinie 9.00.
Klasa II gościła w katedrze Rekultywacji i Chemii Środowiska.
Pracowaliśmy pod opieką dr inż. Anny Iżewskiej. Zajęcia okazały
się bardzo ciekawe. Konserwowaliśmy ścieki, badaliśmy osad
ściekowy. Natomiast w tym samym czasie nasi starsi koledzy
pracowali w Zakładzie Gleboznawstwa pod opieką dr inż. Marty
Wojciechowskiej. Tematem ich zajęć było oznaczanie uziarnienia
próbek glebowych. Trzygodzinne zajęcia upłynęły w mgnieniu
oka. Przyszedł czas na 15-minutową, bardzo upragnioną
przerwę. Każdy spędził ją na swój własny sposób, zależnie od
potrzeb. Jedni na dworze.... drudzy jedli śniadanie, a jeszcze
inni rozgrywali partię kart. Po kwadransie przerwie czekały nas
kolejne warsztaty. Nasza klasa, II TOŚ, odwiedziła Zakład
Gleboznawstwa, gdzie zajęcia prowadziła dr inż. Marta
Wojciechowska, która przybliżyła nam
podział skał. Dowiedzieliśmy się, jak
możemy podzielić skały, jak też zbadać
daną skałę. Badaliśmy przy użyciu HCl 10%
występowanie kalcytu. Sprawdziliśmy też
uwapnienie lessu i kredy jeziornej. A co
robiła III TOŚ? Nasi koledzy gościli w
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Zakładzie Chemii Ogólnej i Ekologii pod nadzorem dr inż.
Grażyny Jugielt-Małeckiej, tematem zajęć były metody
zobojętniania.
I tak dobiegały do końca nasze piątkowe zajęcia w
pracowniach ZUT. Oczywiście zrobiliśmy dobre wrażenie, a nasi
wykładowcy najchętniej w ogóle nie wypuściliby nas. Czego nam
zabrakło? Chyba tylko studentów, których w piątki nie ma. Mamy
jednak ogromną nadzieje, iż kolejnym razem spotkamy
zakuwających kolegów.
Wracamy, nagły zwrot akcji. Trach i stoimy... wypadek.
Podczas ok. 2 godz. czekania obie klasy zdążyły się
zintegrować i teraz pozostaje z niecierpliwością czekać na
kolejny wspólny wyjazd.
A o czym marzymy? Naszym największym marzeniem jest
wyposażenie gabinetu 129 w prestiżową pracownie chemiczną,
bo jak na razie gabinet ten nazywa się tylko klasą chemiczną.
Wprawdzie
posiada
już
DYGASTORIUM
jednak
niepodłączone. Wszystko zależy od pieniędzy.... dlatego
wierzymy, iż spełni się nasze marzenie i jeszcze przed
ukończeniem szkoły, będziemy w szkole mogli pokazać swoje
zdolności w tej dziedzinie.
Kamila Tabasz IITOŚ

Dnia 03.12.2010 r. w Pałacu Młodzieży w Szczecinie
najlepsi uczniowie oraz absolwenci zachodniopomorskich szkół
otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji
Narodowej.
W roku szkolnym 2009/2010 187 uczniów otrzymało
stypendium Prezesa Rady Ministrów, a 15 uczniów otrzymało
stypendium Ministra Edukacji Narodowej za najwyższe
osiągnięcia naukowe.
Uroczystość była prowadzona przez uczennice I Liceum
Ogólnokształcącego w Szczecinie. Imprezę uświetnił występ
kwartetu skrzypcowego z Państwowej Szkoły Muzycznej w
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Szczecinie. Po części artystycznej życzenia i gratulacje
stypendystom złożyli pan Artur Gałęski – Zachodniopomorski
Kurator Oświaty, pan Marcin Zydorowicz – wojewoda
zachodniopomorski, pan Władysław Husejko – marszałek
województwa zachodniopomorskiego, pan Piotr Krzystek –
prezydent Szczecina. Podczas gali odczytano również list
gratulacyjny pani Magdaleny Kochan, posła na sejm
Rzeczpospolitej Polskiej.
Po wystąpieniach gości nastąpiło wręczenie stypendiów dla
najlepszych uczniów. Ceremonię prowadził pan Kurator, a
towarzyszył mu pan Wojewoda. Wśród laureatów znaleźli się
uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 imienia Noblistów Polskich w
Choszcznie: Aleksandra Rybak z IILOa, Kamila Tabasz z IITOŚ,
Dawid Kościelak z IIITBb, Marcelina Bisaga z IVTH oraz Kamila
Machowska z IIITG.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy zostali zaproszeni
na poczęstunek.
Paulina Pokora IILOa

George Catlett Marshall – żołnierz pokoju
Jedyny sposób, by ludzkość wygrała wojnę, to jej zapobiec.
George Catlett Marshall, [w:] Aaron Levenstein, Adwokat
wolności: kronika 25-lecia.

Jako Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich jesteśmy
zobowiązani do ochrony i kontynuowania dziedzictwa szczytnej
nagrody. Od lat nasza szkoła współpracuje w tym zakresie ze
szkołami-imienniczkami, ale może się też poszczycić kilkuletnią
współpracą ze Stowarzyszeniem „Dom Nobla” w Szczecinie.
Stowarzyszenie Dom Nobla - Nobel's House, powstało na
bazie Towarzystwa Polska - Skandynawia. Obecnie skupia około
czterdziestu osób. Celem stowarzyszenia jest przybliżanie
sylwetek laureatów Nagrody Nobla, ich dokonań oraz historii,
gospodarki i kultury krajów ich pochodzenia. Promowane są
twórczość i osiągnięcia wybitnych naukowców, polityków,

9

literatów. Inauguracja Stowarzyszenia odbyła się 16 grudnia
2006 r. w Muzeum Narodowym w Szczecinie, podczas Gali
Noblistów z dziedziny medycyny za rok 2006, których sylwetki
przybliżyli szczecińscy genetycy, prof. Jan Lubiński i dr Anna
Jakubowska. Prezesem Stowarzyszenia jest pani Anna
Szachowicz.
Z inicjatywy stowarzyszenia uczniowie naszej szkoły
zainteresowali się sylwetką laureata pokojowej Nagrody Nobla
za rok 1953, George’a Catletta Marshalla. Ten amerykański
generał to jedyny wojskowy wśród laureatów pokojowej Nagrody
Nobla. Chcielibyśmy przybliżyć jego sylwetkę.
George
Catlett
Marshall
(31.12.1880
–
16.10.1959),
amerykański szef sztabu podczas II
światowej.
Stworzył
wojny
największą armię w historii i nią
dowodził. To również dyplomata,
który służył jako sekretarz stanu od
1947 do 1949, autor słynnego
“Planu Marshalla” – programu
pomocy militarnej i ekonomicznej
dla powojennej Europy, za który to
plan otrzymał w roku 1953 pokojową
Nagrodę Nobla.
Ojciec Marshalla był właścicielem dobrze prosperującego
przedsiębiorstwa węglowego, ale chłopiec, decydując się zostać
żołnierzem, zaciągnął się do Akademii Wojskowej stanu
Wirginia, którą ukończył w 1901 r. jako kapitan Korpusu
Kadetów. Po służbie na Filipinach i w Stanach Zjednoczonych
Marshall ukończył w 1908 r. Akademię Sztabu. Młody oficer
przez następne 9 lat dał się poznać z dobrej strony na różnych
stanowiskach, zdobywając awans do Sztabu Generalnego
podczas I wojny światowej. Został wysłany do Francji z Pierwszą
Dywizją armii amerykańskiej. Zyskał sławę i uznanie za pracę
sztabową w czasie bitew pod Cantigny, Aisne-Marne, St. Mihiel,
i Meuse-Argonne. W latach 1919-1924 był doradcą generała
Pershinga. Od 1924 do 1927 r. Marshall służył w Chinach, a
następnie, w 1927r. został instruktorem Akademii Wojennej,
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następnie zastępcą komendanta Szkoły Piechoty. W 1933 objął
dowództwo nad 8 Dywizją Piechoty, był też, w latach 1933-1936
starszym instruktorem Gwardii Narodowej stanu Illinois. W
randze generała brygadiera służył jako dowódca Piątej Brygady
Piechoty w latach 1936-1938. W lipcu 1938 Marshall został
powołany do Sztabu Generalnego w Waszyngtonie i we
wrześniu 1939 przez prezydenta Franklina Delano Roosvelta
został mianowany głównodowodzącym armii lądowej Stanów
Zjednoczonych. W roku 1944, kiedy Kongres Stanów
Zjednoczonych uchwalił powołanie stopnia generała armii,
jednym z pierwszych pięciogwiazdkowych generałów został
właśnie George Marshall.
Na
stanowisku
szefa sztabu Marshall
starał
się
wzmóc
gotowość armii amerykańskiej w przeddzień
ataku Japończyków na
Pearl Harbor w grudniu
1941r.,
później
był
odpowiedzialny za rozbudowę, zaopatrzenie i w
części
rozmieszczenie
ponad ośmiomilionowej
armii amerykańskiej. Od
1941
był
członkiem
komitetu
politycznego,
który nadzorował badania atomowe przeprowadzane przez
amerykańskich i brytyjskich naukowców. Wraz z zakończeniem
wojny, w 1945 r. Marshall zrezygnował ze wszystkich funkcji
militarnych.
Generał nie zrezygnował jednak ze służby publicznej,
został dyplomatą. Już wcześniej, będąc szefem sztabu, brał
czynny udział w wydarzeniach zmieniających oblicze świata.
Uczestniczył w konferencji uchwalającej Kartę Atlantycką (19411942) oraz w konferencjach w Casablance (1943), Quebecu
(1943), Kairze i Teheranie (1943), Jałcie (1945) i Poczdamie
(1945). Pod koniec 1945 i w 1946 reprezentował prezydenta
Trumana na misji specjalnej w Chinach, rozdartych wówczas
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wojną domową. W styczniu 1947 objął stanowisko sekretarza
stanu i sprawował je przez dwa lata.
Wiosną 1947 w mowie na
Uniwersytecie Harvarda naszkicował plan pomocy gospodarczej
dla Europy "European Recovery
Program", który historia nazwała
„Planem Marshalla” i za który
Nagrodę
otrzymał
Pokojową
Nobla w roku 1953. Marshall, w
przemówieniu powiedział: "Stany
Zjednoczone
powinny zrobić
wszystko, co jest w ich mocy, by
pomóc w powrocie do zdrowia
gospodarczego na świecie, bez
którego nie może być politycznej
równowagi i pokoju". Plan ten
został zrealizowany w latach
1948-1951 – brało w nim udział 16
Plan Marshalla
państw europejskich i Turcja. Państwa bloku wschodniego, m.in.
Polska oraz Finlandia odmówiły udziału w programie pod
naciskiem ZSRR uznającego plan za "imperialistyczny spisek".
W 1949 zrezygnował z pracy w Departamencie Stanu i
został przewodniczącym Amerykańskiego Czerwonego Krzyża.
Podczas wojny koreańskiej Marshall sprawował przez rok
cywilny urząd sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, lecz
zrezygnował w roku 1954 i wycofał się ze służby publicznej.
Uczciwość i szczerość zyskały generałowi zaufanie
milionów Amerykanów i szacunek przywódców świata podczas
50 lat bezinteresownej służby. Plan Marshalla przebudował
Europę po II wojnie światowej, pomógł ograniczyć szerzenie się
komunizmu i położył fundamenty pod obecną politykę
zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Po otrzymaniu Nagrody
Nobla Marshall zmarł w 1959r. pozostawiając dziedzictwo, które
inspiruje dzisiejszych przywódców. Marshall został wybrany
Człowiekiem Roku 1943 i 1947 magazynu Time.
(za: Fundacją Nobla - www.nobelprize.org,
Fundacją Marshalla - www.marshallfoundation.org)
Feniks
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Z inicjatywy Stowarzyszenia "Dom Nobla" w Szczecinie
130 - ta rocznica urodzin generała George’a Catletta Marshalla
stała się okazją do zorganizowania specjalnego seminarium
wojskowo-politycznego w Kwaterze Głównej Wielonarodowego
Korpusu Północno-Wschodniego NATO w Szczecinie. Na
spotkanie 8 grudnia 2010r. zaproszono rektorów uniwersytetów,
przedstawicieli świata nauki i kultury, nauczycieli i studentów.
Również i do nas wystosowano specjalne oficjalne zaproszenie.
Kilkuletnia współpraca ze Stowarzyszeniem „Dom Nobla” w
Szczecinie zaowocowała tym razem odpowiedzialnym
zadaniem, jakie nam powierzono. Uczniowie naszej szkoły mieli
przygotować w języku angielskim multimedialną prezentację
sylwetki bohatera uroczystości.
Do przygotowań pod nadzorem pani wicedyrektor Ireny
Rękawieckiej-Sadowskiej przystąpili nasi angliści: pani Justyna
Grońska, pani Małgorzata Brzustowicz i pan Mariusz Spychaj.
Zaangażowali sporą grupę uczniów zwracając uwagę zarówno
na ich poziom językowy, jak i inne talenty. W grupie znalazły się
śpiewające dziewczyny: Karolina Cimirska z IIILOa, Justyna
Pasek z IILOb, Nikola Maligłówka z IIILOa i Malwina Jaszkiewicz
z IILOa. Rys historyczny w formie prezentacji multimedialnej,
przygotowany przy znaczącej pomocy pana Mariusza Spychaja i
pani Małgorzaty Brzustowicz przedstawił w języku angielskim
Adam Czajkowski z IIITBb. Inni uczestnicy pomagali w
prezentacji i zbierali ciekawe materiały o Korpusie NATO w
Szczecinie, a piosenki dobierała pani Justyna Grońska we
współpracy z panem Grzegorzem Jurkiewiczem.
Po przybyciu na miejsce spotkania byliśmy zaskoczeni
surowymi procedurami wojskowymi, gdyż przy wejściu każdy
został dokładnie wylegitymowany. Jednak stres szybko minął,
naszą uwagę przyciągnęło otoczenie. 13 flag narodowych
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przypomniało nam, że w siedzibie Korpusu – Koszarach
Bałtyckich, stacjonują wojska z prawie całej Europy. Zwróciliśmy
również uwagę na kolory mundurów, które zachowują tradycje
armii narodowych. Duńscy oficerowie paradują w mundurach
ciemnozielonych, a Niemcy w mundurach o kolorze w odcieniu
srebrnym. Właśnie niemiecki oficer, Arnold Weber, doskonale
posługujący się językiem polskim, został wyznaczony na
naszego przewodnika i dbał o nas aż do końca uroczystości.
Seminarium rozpoczęło przemówienie dowódcy Korpusu
generała broni Rainera Korffa. Głos zabrała również pani Anna
Szachowicz - prezes Stowarzyszenia „Dom Nobla”. Następnie
przyszła pora na naszych uczniów. Staranne przygotowania
przyniosły sukces i nawet drobne problemy techniczne, które
błyskawicznie rozwiązał pan Spychaj nie zepsuły prezentacji.
Warto wspomnieć, że nie tylko suche informacje historyczne
stanowiły jej treść. Szkoła ma spore doświadczenie w
atrakcyjnym prezentowaniu sylwetek Noblistów i tym razem nie
zawiedliśmy. Adam Czajkowski był wspomagany występami
artystycznymi, a całość na wszystkich wywarła ogromne
wrażenie. Niedługo zbliża się Boże Narodzenie, dlatego też na
koniec rozdaliśmy tekst znanej świątecznej pieśni pt. "Merry
Christmas everyone", którą wszyscy słuchacze radośnie
zaśpiewali razem z nami. „To
cudowne, że mamy jeszcze
tak
zdolną
i
uczynną
młodzież” – to słowa jednego
z gości. Generał Rainer Korff
był pod wielkim wrażeniem
występu
i
w
ramach
podziękowań otrzymaliśmy
pamiątkowe zdjęcie oraz
monety Korpusu.
W
trakcie
przerwy
zorganizowano
słodki
poczęstunek, a nasi chłopcy
odwiedzili
stołówkę
i
stwierdzili ze zdumieniem, że
w Korpusie NATO nie
zbrakło tradycyjnej polskiej
grochówki.
Jest to zupa
Śpiewa Malwina Jaszkiewicz
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Pamiątkowa fotografia

smaczna i kaloryczna, więc przyjęła się w natowskiej jednostce.
W dalszej części programu mogliśmy zapoznać się z
historią i zadaniami Wielonarodowego Korpusu PółnocnoWschodniego. Co ciekawe, zadania Korpusu są ściśle
skorelowane z polityką ONZ i obejmują nie tylko działania
wojskowe, ale również operacje stabilizacyjne i pomoc w
wypadku klęsk żywiołowych, co w dużej mierze jest zgodne z
doktryną polityczną George’a Catletta Marshalla.
Warto było poświęcić czas na próby i przygotowanie do
występu. Nasz wysiłek na pewno nie poszedł na marne, gdyż
został pozytywnie odebrany. Nie każdy z nas ma możliwość
bycia codziennie w takim miejscu. Wszyscy goście byli mile
zaskoczeni przedstawioną przez uczniów naszej szkoły
prezentacją, pełną historycznych informacji i wątków
artystycznych. Mamy nadzieję, że długo będą wspominać nasz
przyjazd. Atmosfera była przyjemna i swobodna. Jesteśmy
naprawdę wdzięczni za gościnność. Jesteśmy pewne, że każdy
z nas mile będzie wspominał czas tam spędzony.
Nikola Maligłówka, Karolina Cimirska IIILOa
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„Chciałbym (...) pomóc marzycielom, którym ciężko przebić
się w życiu” – te słowa Alfreda Bernarda Nobla odzwierciedlają
jego działalność dla przyszłych pokoleń. Dzięki wielkiemu
odkrywcy co roku są przyznawane Nagrody Nobla w kilku
dziedzinach nauki, dzięki czemu wybitne osiągnięcia zostają
należycie docenione.
Od dnia 2 czerwca 1999r
Zespół
Szkół
Nr
2
w
Choszcznie nosi zaszczytne
imię
Noblistów
Polskich.
Właśnie z powodu tej nazwy,
każdego roku 10 grudnia
organizowany jest w naszej
szkole Międzyszkolny Konkurs
poświęcony popularyzacji dopolskich
laureatów
konań
Nagrody
Nobla
„Nobliści
Polscy”. Konkurs cieszy się
dużym
zainteresowaniem.
Skierowany jest do uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
województwa
zachodniopomorskiego. W tym
roku, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla konkurs odbył się już po
raz dziewiąty. W zmaganiach wzięli udział uczniowie szkół
gimnazjalnych: Publicznego Gimnazjum w Choszcznie,
Publicznego Gimnazjum w Dolicach, Publicznego Gimnazjum Nr
1 w Barlinku oraz szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Nr 2
w Myśliborzu, Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w
Stargardzie Szczecińskim i Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie. W
skład naszej reprezentacji przygotowanej przez panią Agnieszkę
Kurpiewską weszli: Klaudia Kowalczyk IITOŚ, Krystian
Chabowski IIITOŚ, Patryk Łężak IIITOŚ oraz Krzysztof
Stefańczyk IIITOŚ, który zajął się obsługą techniczną.
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Konkurs gimnazjalistów składał się z trzech etapów:
plastycznej prezentacji dwóch sylwetek Noblistów, konkursu
wiedzy o życiu i twórczości polskich laureatów, konkursu na
prezentację dokonań Noblistów Polskich. Natomiast szkoły
ponadgimnazjalne, zgodnie z hasłem „O krok od Nobla...”, miały
przygotować prezentację sylwetki Polaka, któremu mimo
nominacji, nagrody Nobla nie przyznano. Zmagania drużyn
oceniało jury, w którego skład wchodzili: przewodniczący, pan
Tomasz Wacław Jabłecki, pani Jadwiga Skorba-Frańczak, pan

fot. Feniks

Praca Publicznego Gimnazjum w Choszcznie

Stefan Szemlij i pan Tomasz Miński. Nie mogło również
zabraknąć gości, a wśród nich pani Krystyny WiśniewskiejBugaj, radnej sejmiku województwa zachodniopomorskiego i
pani Barbary Zaniewskiej, wiceprzewodniczącej rady powiatu
choszczeńskiego.
Konkurencja była duża. Wszystkie zespoły prezentowały
wysoki poziom. Atmosfera sprzyjała uczestnikom, gdyż było miło
i przyjemnie. Piękny wystrój sali autorstwa pani Lilli Rybki,
głównego organizatora konkursu, odzwierciedlał istotę zmagań.
Zdjęcia sylwetek Noblistów Polskich oraz prace plastyczne
wykonane przez rywalizujące drużyny gimnazjalistów przykuwały
uwagę widzów. Oczywiście pojawiły się elementy świąteczne,
które ociepliły atmosferę. Warto zwrócić uwagę na stylizowany
na kartkę z kalendarza ściennego baner konkursu i utrzymane w
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podobnym stylu dyplomy i zaproszenia. Jednorodność
stylistyczna imprezy na pewno została dostrzeżona przez
uczestników konkursu. Nie zapomniano także o poczęstunku dla
gości i zawodników, pojawiły się nawet zamówione specjalnie na
imprezę krówki ciągutki z nazwą szkoły na papierkach, co z
pewnością było fenomenalną reklamą naszej szkoły. W czasie
przerw między poszczególnymi konkurencjami można było
wysłuchać muzyki. Lecz, jak to zwykle bywa, drużynom
towarzyszył lekki stres, który mobilizował je do dalszej
rywalizacji.
Po wszystkich zmaganiach zwycięzcami w kategorii szkół
gimnazjalnych zostali uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w
Barlinku, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych reprezentanci
naszej szkoły, którzy jako gospodarze nie zawiedli. Oba
zwycięskie zespoły spisały się znakomicie i pokazały klasę, lecz
pozostałe drużyny też były dobre, o czym świadczy fakt, że w
obydwu kategoriach przyznano dwa drugie miejsca. Zwycięski
zespół gimnazjalistów otrzymała Grand Prix „Pierwszy szczebel
do Nobla” oraz nagrody książkowe. Natomiast zwycięska
drużyna z naszej szkoły otrzymała „Pęd Noblowski” oraz cenne
nagrody rzeczowe. Trofea mają postać pamiątkowych statuetek,
które wykonały warsztaty szkolne pod kierunkiem pana Janusza
Solskiego. Nie zabrakło pamiątkowych nagród dla pozostałych
uczestników rywalizacji.
Główną inicjatorką i pomysłodawczynią tego konkursu jest
pani Irena Rękawiecka-Sadowska – wicedyrektor naszej szkoły.
Szkole w organizacji konkursu pomagają: Starostwo Powiatowe
w
Choszcznie
oraz
Towarzystwo
Miłośników
Ziemi
Choszczeńskiej. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem
objęli:
Zachodniopomorski
Kurator
Oświaty,
Starosta
Choszczeński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Choszczno. Warto
wspomnieć księgarnię „Pegaz” Państwa Mińskich, którzy od lat
fundują cenne nagrody książkowe zwycięzcom. Konkurs
zakończył sie powodzeniem organizatorów, więc mamy
nadzieję, że jeszcze przez wiele lat będzie organizowany i że
dalej będzie cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem szkół.
W przyszłym roku jubileusz, zatem zapraszamy.
Czesław Miłosz napisał:
„A więc pamiętaj - w trudną porę
Marzeń masz być ambasadorem.”
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Dlatego pamiętajmy, że trzeba kierować się marzeniami w
życiu i w nie wierzyć, gdyż dają one człowiekowi szczęście. Nasi
patroni o tym nie zapomnieli.
Aldona Kościelak, Karolina Marczak ILOb

BIBLIOTEKA NA CIEBIE CZEKA…
i oferuje kilka nowości, które pomogą zapomnieć o chłodzie i po
prostu „zwolnić bieg”:
William Wharton Stado
Fannie Flagg Witaj na świecie, maleńka!
Jamek Herbert Święte miejsce
Jon Irving Jednoroczna wdowa
Tony Parsons Mężczyzna i żona
Andrzej Sapkowski Coś się kończy, coś
się zaczyna
Dawid Eddings Belgariada (T.1 Pionek
proroctwa, T.2 Królowa magii, T.3 Gambit magów,
T.4 Wieża czarów, T.5 Ostatnia walka czarodziejów)
Joanna Gale Szczęśliwa wyspa
Ryszard Kapuściński Heban
Ludo Zubek Wiosna Adeli
Alistair MacLean H.M.S. „Ulisses”
Ewa Nowak Niewzruszenie
Robert Ludlum Iluzja skorpiona
Christopher Moore Blues Kojota
Robert Daley Rok Smoka
Mette Walters Wędzidło sekutnicy
Katarzyna Grochola Podanie o miłość
Danielle Steel Chata
Martina Sahler Czatowanie na chłopaka
Robert Ludlum Droga do Gandolfo
William Wharton W księżycową jasną noc
Izabela Sowa Herbatniki z jagodami
Jane Green Prosto z mostu
Grażyna Plebanek Nielegalne związki
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Monika Szwaja Zapiski stanu poważnego
Jonathan Carroll Kości księżyca
Monika Szwaja Dziewice, do boju!
Leonie Swann Sprawiedliwość owiec
Robert Ludlum Droga do Omaha
Magda Skubisz LO Story
Wśród nowości znajdziemy książki o magii, kryminały i
książki sensacyjne, horrory, powieści dla młodzieży, „babskie”
czytadła… dla każdego coś dobrego☺
Leonie
Swann
Szczególnie
polecamy
książkę
Sprawiedliwość owiec – trochę sensacji, trochę filozofii i wiele
humoru! Po książki Roberta Ludluma niech sięgną ci, którzy
lubią trzymającą w napięciu wartką akcję – to bestsellerowe
powieści sensacyjne. Czatowanie na chłopaka i LO Story to
powieści, które czyta się lekko i przyjemnie – idealne na zimowe
wieczory ☺
Zapraszamy do biblioteki!
Barbara Grzejszczyk
bibliotekarka szkolna

Świąteczna zagadka
Hodowca ryb kupił
trzy stawy hodowlane jeden z karpiami, jeden z
wzdręgami, a jeden z
karpiami i wzdręgami.
Poprzedni właściciel złośliwie poprzestawiał tablice
informacyjne określające
gatunek ryb w stawie tak,
że każda tablica znajdowała się przy niewłaściwym stawie. W
celu odtworzenia poprawnego ustawienia tablic hodowca musiał
złowić wystarczającą ilość ryb? Ile ryb najmniej musiał złowić i
dlaczego?
(rozwiązania zagadki szukaj w numerze)
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Mam swoje zdanie
W dzisiejszych czasach, w dobie komputerów i telefonów
komórkowych, gdzie wszystko jest coraz łatwiejsze i bardziej
dostępne robi się coraz głośniej o osobach uzależnionych od
narkotyków, przeważnie młodzieży. Ostatnio popularne stały się
także tzw. dopalacze, z którymi walka jest naprawdę trudna.
Najgorsze jest to, że „przygodę” ze środkami odurzającymi
wielu rozpoczyna już w gimnazjum. Gdy podejmują naukę w
szkole ponadgimnazjalnej mają już za sobą kuratora sądowego,
a niektórzy nawet wyroki. W szkole ponadgimnazjalnej
teoretycznie mamy już na tyle rozumu, by umieć właściwie
ocenić problem narkotyków i dopalaczy.
Rozejrzyjmy się dookoła siebie, z każdym dniem coraz
więcej osób, naszych znajomych sięga po różne środki
odurzające. Zadaję sobie pytania – po co, dlaczego? Moim
zdaniem tylko dlatego, że inaczej nie umiemy zająć sobie czasu,
często przyczyną jest też zła sytuacja rodzinna i nie bójmy się
tego nazwać – patologia. Postanowiłam porozmawiać ze swoimi
znajomymi, by dowiedzieć się, jaki mają stosunek do tej sprawy.
Według Kasi jest to ucieczka od problemów rodzinnych, czym
potwierdza moje stanowisko, jest to również chęć popisania się
przed znajomymi. Jak mówi Kasia – to głupota, dzieciaki stają
sie agresywne, spadają na najniższy poziom. Zgadzam się z tą
opinią, często słyszy się o przypadkach, kiedy to staruszek
zostaje pobity dla kilku złotych. Słychać również o tym, że młodzi
ludzie wynoszą z domu różne przedmioty, by je sprzedać, a
pieniądze przeznaczyć na narkotyki czy dopalacze. Szczerze
mówiąc nie każdy wie, co ma odpowiedzieć, gdy słyszy moje
pytania o narkotyki. Jedna z przypadkowych osób bardzo krótko
stwierdziła – to idiotyzm. Pozerzy myślą, że będą się lepiej
bawić, a jak tylko coś się stanie, uciekają i płaczą na policji, że to
nie z ich winy, że nie wiedzieli, co robią.
Czy aby na pewno po takiej amfetaminie jest lepiej?
Myślę, że każdy z nas wie, jakie są skutki zażywania tego
środka. Nie od dziś wiadomo, że amfetamina jest popularna
wśród studentów, bo podobno pomaga się uczyć, dlatego
chciałabym przytoczyć słowa studenta pewnej szczecińskiej
uczelni: Możesz mi wierzyć albo nie, nigdy nie brałem i nie mam
zamiaru nawet próbować. Brzydzę się tym, raz widziałem
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dziewczynę proszącą o narkotyki, a nawet o pieniądze.
Wyglądała strasznie, więc spójrz, co to robi z człowieka.
Większość ma takie samo stanowisko jak ja, nie uznaje
narkotyków albo po prostu tak mówi. Jest duża umieralność z
powodu różnych używek, niszczą one nasze dusze i ciała. Niech
każdy z nas zada sobie teraz jedno pytanie – czy chcę pójść na
dno i być zerem?
Aleksandra Myślicka ILOc

charakteru
Dopalacze
to
termin
nieposiadający
naukowego. Używa się go potocznie dla nazwania grupy
różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź
faktycznym działaniu psychoaktywnym, nie znajdującym się na
liście
substancji
kontrolowanych
przepisami
ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Panował pogląd, iż najczęstsze nałogi młodych ludzi to
palenie papierosów, picie alkoholu czy zażywanie narkotyków.
Ignorowane do tej pory było inne groźne zjawisko, coraz bardziej
powszechne wśród uczniów, a mianowicie stosowanie różnego
rodzaju dopalaczy. Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost
popularności wszelkich preparatów poprawiających zdolność
przyswajania sobie nowych informacji, wpływających na wzrost
koncentracji oraz zdolność do nauki. Nagminnie stosują je dziś
ci, dla których istotna jest szybkość uczenia się, a więc przede
wszystkim studenci, ale także maturzyści, uczniowie szkół
średnich, a nawet gimnazjów.
Zwraca się na nie uwagę jedynie w momencie, kiedy
osiągają
największą
skalę,
a
więc
podczas
sesji
egzaminacyjnych czy matur. Problem polega na tym, iż
większość substancji nadużywanych wówczas przez młodzież
jest całkowicie legalna i można je dostać niemal w każdej
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aptece. Młodych ludzi stających przed koniecznością
intensywnej nauki kuszą ich natychmiastowe efekty,
pozwalające na dłuższą, szybszą naukę. Możliwość
uzależnienia od nich oraz zagrożenia dla zdrowia płynące z ich
używania są przez zainteresowanych traktowane w sposób lekki
i nieodpowiedzialny. Preparaty te traktowane są przez młodzież
jako tańsza alternatywa dla klasycznych narkotyków. Trzeba
jednak pamiętać, że ich zażywanie może skończyć się nawet
śmiercią.

ZMIANY W ZACHOWANIU:

 nagłe zmiany nastroju i aktywności,
 okresy wzmożonego ożywienia przeplatane ze zmęczeniem i
ospałością,
 nadmierny apetyt lub brak apetytu,
 spadek zainteresowań ulubionych zajęciami,
 pogorszenie się ocen,
 wagary,
 konflikty z nauczycielami,
 izolowanie się od innych
domowników,
 zamykanie się w pokoju,
 niechęć do rozmów,
 częste wietrzenie pokoju,
 używanie kadzidełek i
odświeżaczy powietrza,
 bunt, łamanie ustalonych zasad, napady złości, agresja,
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 nagła zmiana grona przyjaciół na innych, zwłaszcza starszych
od siebie,
 niewytłumaczone spóźnienia, późne powroty lub też nocne
poza domem,
 kłamstwa,
 wynoszenie wartościowych rzeczy,
 tajemnice, krótkie rozmowy telefoniczne, nagłe wyjścia.
Ważne
jest,
by
wiedzieć, kto jest podatny
na
zażywanie
zarówno
narkotyków, jak i dopalaczy.
Cechy osoby podatnej:
niska samoocena, trudność
do kontaktu z innymi, duża
podatność na stres i
radzenia
nieumiejętność,
sobie ze stresem, łatwość
ulegania wpływom, nieumiejętność podejmowania wysiłków,
zaburzony system wartości, niezaspokojenie własnej potrzeby
(miłość ,przyjaźń, akceptacja, poczucie bezpieczeństwa).
Jest wiele czynników sprzyjających próbom zażywania
narkotyków i dopalaczy przez młodzież:
*
-

*
*
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Ucieczka od problemów
ucieczkę od nieprzyjemnej rzeczywistości,
brak umiejętności radzenia sobie z problemami takimi,
jak: nadmierne wymagania szkoły, rozpad rodziny czy
trudności w relacjach z rówieśnikami.
Nuda
brak atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu,

Poszukiwanie pobudzenia
- może dawać przyjemne wrażenia fizyczne i psychiczne,
- pozwala osiągnąć wspaniałe samopoczucie.

-

Brak pewności siebie w sytuacjach społecznych
dodanie sobie odwagi i pewności siebie w relacjach z
rówieśnikami.

-

Chęć przystosowania się do grupy
cena, jaką się płaci za przynależność do grupy,
chcą być postrzegani przez kolegów jako „fajni kumple”,
przeciwstawienie się presji grupy może być bardzo
trudne.

*

*

*
-

Ciekawość
ciekawość efektów, jakie one wywołują.

Za najważniejsze czynniki chroniące dziecko przed
sięganiem po środki psychoaktywne i alkohol na ogół
uważa się:
- silną więź emocjonalną z rodzicami,
- ogólnie pozytywne relacje z dorosłymi (posiadanie
autorytetów),
- zainteresowanie nauką szkolną i aspiracje edukacyjne,
- regularne praktyki religijne,
- poszanowanie prawa, norm i wartości,
- przynależność do pozytywnej grupy społecznej,
- angażowanie się w działania prospołeczne.

Gdzie szukać pomocy?
•

0-95- 765 79-72 Punkt
Interwencji Kryzysowej przy MGOPS

•

0 801 199 990 Ogólnopolski
Telefon Zaufania Narkotyki

•

116 111 Bezpłatny Tel.
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
z materiałów pedagoga szkolnego
redakcja Feniksa
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Rozwiązanie zagadki świątecznej
Wystarczy złowić jedną rybę z basenu
oznaczonego tablicą „Karpie i wzdręgi”. Jeśli to
będzie karp, to wiadomo, że w stawie znajdują
się same karpie, a w stawie oznaczonym jako
„karpie” znajdują się wzdręgi. Jeśli złowimy
wzdręgę, to wiadomo, że w stawie znajdują się
same wzdręgi, a stawie oznaczonym jako
„Wzdręgi” znajdują się same karpie.
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Josif Brodski ( Nobel 1987 )
GWIAZDA BOŻEGO NARODZENIA
W porze zimowej, w wiosce, która czuła się zadomowiona
w upale, a nie w zimnie, i w poziomach, nie w górskich pionach
przyszło na świat w jaskini dziecię - po to, aby zbawić ten świat.
Wiał ostry, jak to bywa na pustkowiu i zimą, wiatr.
Dziecięciu wszystko zdawało się ogromne: pierś matki, para
z nozdrzy wołu, dary Kaspara, Melchiora i Baltazara,
złożone przez nich przed progiem, gdy ze szpar wrót trysnął blask.
Dziecię było zaledwie kropką - kropką była też jedna z gwiazd.
Z uwagą, bez mrugnięcia, przez blade, rozpierzchłe chmury
w Narodzonego w żłobie wpatrując się z dala i z góry z głębin kosmosu, z jego przeciwległego końca zaglądała w jaskinię gwiazda. Spojrzeniem Ojca.
przełożył Stanisław Barańczak
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Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
redakcja Feniksa
życzy wszystkim nauczycielom, uczniom
oraz pracownikom szkoły
radości, ciepła i rodzinnej atmosfery,
a w nadchodzącym
Nowym Roku 2011
sukcesów i satysfakcji.

Redakcja
Feniksa
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