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Zespołu Szkół Nr2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie
Wiosna to pora, która uspokaja. Można zająć się pracą w
ogrodzie, można też obserwować, jak budzą się do życia kwiaty
w klasach lekcyjnych. To zawsze jest niezawodna recepta na
skołatane nerwy. Ale po co nam w ogóle spokój? Przecież
trzeba żyć twórczo i aktywnie, a aktywność wiąże się ze
stresem. Prawda, jednak w życiu szkolnym stresu jest
wystarczająco dużo i lepiej, byśmy spojrzeli na świat
pogodniejszym okiem. A mamy powody do zadowolenia.
Przede wszystkim hala. Długo czekaliśmy na ten obiekt i
wreszcie się doczekaliśmy. Oficjalne otwarcie nastąpi dopiero 1
czerwca, jednak my już z hali z powodzeniem korzystamy.
Prawdziwy chrzest bojowy hala przeszła w czasie studniówki.
Impreza była ze wszech miar udana, choć młodzież narzekała
na ogrom przestrzeni, w której trudno było o kameralną
atmosferę. No cóż, maturzystów jest niewielu i mamy tylko
nadzieję, że wbrew prognozom o niżu demograficznym w
kolejnych latach grupa będzie liczniejsza. Dlatego też
przygotowujemy wyjątkowe Drzwi Otwarte, na które zapraszamy
gimnazjalistów z powiatu choszczeńskiego i nie tylko. Uczniowie
z młodszych klas wraz ze swoimi nauczycielami mają zamiar
pokazać, że w naszej szkole można zdobyć porządne
wykształcenie otwierające drzwi do przyszłości. Drugim, ważnym
powodem do zadowolenia jest świadomość, że uczniowie
szybko dojrzewają. To banalne spostrzeżenie, ale, podobnie jak
obserwowanie kwiatów w pracowni, daje poczucie satysfakcji i
oczywiście nadzieję, a nadzieja, jak wiadomo, ma kolor zielony.
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Z kroniki szkolnej
15.01 studniówka w nowej hali
sportowej. Podziękowania należą się
wycho-wawcom klas maturalnych.
24.01 – spotkanie z przedstawicielami
wydziałów przyrodniczego, matematycznego, zarządzania i ekonomiki
usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Spotkanie zorganizowała pani Joanna
Kozanecka.
07.02 – spotkanie z przedstawicielami
Policealnej Szkoły Detektywów i
Pracowników Ochrony OCHIKARA.
Spotkanie zorganizowała pani Joanna
Kozanecka.
10.02 – panie Adrianna Dokurno i
Beata
Zgorzelska
zorganizowały
konkurs
wiedzy
o
„Mazurku
Dąbrowskiego”. I miejsce zajęła
Aldona Kościelak z ILOb, II miejsce
Magdalena Kutkowska z ITG, III
miejsce Amanda Matusiak z IITH.
11.02 – w czytelni szkolnej odbył się
konkurs recytatorski poezji miłosnej z
okazji Walentynek. Imprezę zorganizowała pani Lilla Rybka. I miejsce
zajęła Joanna Michalska z IILOc, II
miejsce Ola Myślicka z ILOc, III
miejsce Joanna Chmielewska z ILOa.
11.02 – wyjazd uczniów klasy IIITG do
domu dziecka w Barlinku. Klasa
zebrała 350 PLN, odzież oraz środki
czystości, które przekazała placówce.
Akcję zorganizowała pani Agnieszka
Stankowska.
04.03 - wernisaż wystawy malarstwa
nauczyciela naszej szkoły, Piotra
Masłowskiego,
w Choszczeńskim
Domu Kultury.
08.03 – z okazji Dnia Kobiet odbyło się
szkolenie
w
sprawie
wyboru
podręczników po wprowadzeniu nowej
podstawy
programowej.
Wykład
poprowadziła pani Edyta Szumocka ze
Szczecina.
18.03 – Justyna Pasek z IILOb i Malwina Juszkiewicz z IILOa reprezentowały
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szkołę w konkursie piosenki angielskiej
„You’ve got the music in you”, który
odbył się w Barlinku. Wydawnictwo
Oxford University Press ufundowało
cenne upominki. Dziewczyny zostały
przygotowane przez panie Justynę
Grońską, Małgorzatę Brzustowicz oraz
pana Grzegorza Jurkiewicza.
18.03 – w eliminacjach rejonowych 56
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Joanna Dumowska z IILOB
zdobyła
wyróżnienie.
Joannę
przygotowała pani Lilla Rybka.
21.03 - pani Lilla Rybka z okazji „dnia
wagarowicza” zorganizowała wyjazd
do kina na film „Salon samobójców”
Jana Komasy.
21.03 – to również Światowy Dzień
Poezji. Z tej okazji pani Barbara
Grzejszczyk
udekorowała
szkołę
wybranymi przez uczniów wierszami.
28.03 – spotkanie z przedstawicielami
kierunków dziennikarstwa i politologii
Wyższej Szkoły Stargardinum w
Stargardzie Szczecińskim. Spotkanie
zorganizowała pani Joanna Kozanecka.
28.03 – odbył się finał konkursu z
języka niemieckiego, który zorganizowali nauczyciele germaniści. I
miejsce zajęła Martyna Motowidło z
klasy IILOc, II miejsce Natalia
Lutyńska z IIITH, III miejsce Monika
Wasilewska z IILOb.
W styczniu, lutym i marcu odbywały
się
cykliczne
wyjazdy
uczniów
Technikum Ochrony Środowiska do
laboratoriów Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie. Opiekę sprawowały panie
Jadwiga Czyż i Joanna Sawicka.
W styczniu, lutym i marcu funkcję
Gospodarza Szkoły pełniły klasy ITOŚ,
IIITG, IIITH, ILOb, IITOŚ. Serdecznie
dziękujemy.
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zy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co kieruje Twoim życiem,
jakie mechanizmy sprawiają, że na danym etapie życia jesteś
właśnie w tym miejscu, a nie innym? Cóż, najczęściej wszystko
zależy od dokonywanych przez nas wyborów. Mogą być one
łatwe lub trudne, ważne lub małoznaczące, mogą nieść ze sobą
wielorakie konsekwencje. Przed koniecznością podjęcia decyzji
stajemy w takich sytuacjach jak zakupy w sklepie spożywczym
(kupić chleb czy bułki), ale także podczas selekcjonowania ludzi
(zaprzyjaźnić się czy tylko zakolegować, a może znienawidzić).
Moment zdecydowania się na konkretną opcję jest poprzedzony
„wewnętrzną rozmową”, która u każdego wygląda inaczej, w
szczególności gdy mowa o sprawach poważnych, mających
wpływ na dalsze życie. A skoro tak jest, to warto przemyśleć
sposób, w jaki decydujemy o sobie. Być może, gdy lepiej
zrozumiemy samych siebie, łatwiej nam będzie rozsądnie
zarządzać własnym losem.
eśli chcemy panować nad sobą i kierować swoim życiem,
postępujmy rozsądnie i racjonalnie. Jest to prosta zasada,
którą jednak trudno egzekwować. Natura ludzka jest bardziej
chaotyczna niż uporządkowana, a to sprawia nam wiele kłopotów
podczas podejmowania prób poukładania pewnych spraw. Bez
tego jednak niemożliwe jest zastosowanie racjonalizmu w
praktyce. Wniosek jest taki, że bycie racjonalistą to naprawdę
ciężka praca, ale mimo wszystko warto podjąć ten trud.
Chociażby dlatego, że później może być już tylko lepiej. Kiedy
człowiek już nauczy się świadomie rozporządzać własnym życiem
przy użyciu rozumu nie tylko podejmowane przez niego decyzje
będą o wiele korzystniejsze dla niego samego, ale również zyska
sobie tym szacunek u innych. Należy pamiętać o jednej bardzo
ważnej zasadzie podczas dokonywania zmian, a mianowicie :
żeby było łatwiej najpierw musi być trudniej.
yobraźmy sobie, że po świecie chodzą sami racjonaliści. Jak
wyglądałby wtedy świat? Zapewne byłoby o wiele
spokojniej, a siłą rządzącą byłaby harmonia. Niestety, jest to
obraz utopijny, stanowczo niemożliwy do urzeczywistnienia.
Realia przedstawiają się całkowicie inaczej, przecież większość z
nas w swoim postępowaniu kieruje się uczuciami, chwilowym
przypływem emocji, przeczuciem, a nie umysłem, czy zdrowym
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rozsądkiem. Prawda jest taka, że najczęściej zwyczajnie brakuje
nam czasu, aby przeprowadzić cały proces racjonalnego
myślenia, rozważania za i przeciw oraz wzięcie pod uwagę
przypuszczalnych skutków. Nie da się ukryć, że większość z nas
prawie zawsze kieruje się intuicją, uczuciami czy własnymi
humorami. Brak umiejętności hamowania bądź kontrolowania
swoich emocji, może doprowadzić do przykrych sytuacji.
Przykłady możemy znaleźć chociażby w życiu szkolnym. Konflikt
ucznia z nauczycielem może być skutkiem irracjonalnego
zachowania jednego z nich. Jeżeli uczeń w sposób
nieprzemyślany podejmie dyskusje z nauczycielem i postanowi go
skrytykować może spowodować, że przez dłuższy czas będzie
miał kłopoty z danym przedmiotem. Czy przed każdym
sprawdzianem w szkole myślicie sobie: „Muszę się pouczyć od
tego zależy moja ocena końcowa, a nawet przyszłość, być może
na maturze spotkam pytanie z tego działu.”? Odpowiedź jest
oczywista: jasne, że nie. Nawet dobry uczeń ma swoje chwile
słabości i właśnie w takich chwilach kieruje się aktualnym stanem
ducha i stwierdza, że ten jeden czy dwa razy, gdy się nie nauczy
na sprawdzian i tak niczego nie zmienią. Później okazuje się, że
nauczyciel złapał go na ściąganiu, a jakby tego było mało, na
maturze trafia na pytania właśnie z tego pominiętego przy nauce
materiału. Może pech, a może efekt nieprzemyślanego działania.
Na pewno nie byłoby mowy o pechu, gdyby dany uczeń
przygotował się do sprawdzianu i znał odpowiedzi na pytania
podczas egzaminu maturalnego. Więc w tym przypadku z całą
pewnością opłacałoby się pomyśleć racjonalnie.
ak naprawdę nie możemy być stuprocentowymi racjonalistami,
jednak nie oznacza to, że nie warto się starać by tak było.
Nigdy nie osiągniemy perfekcji, nie staniemy się idealni, ale
możemy zbliżyć się do tego. Dzięki temu można nauczyć się
panować nad sobą i swoimi emocjami choćby w najmniejszym
stopniu, daje to szanse na lepsze zarządzanie sobą. Minimum
kontroli może zmienić bardzo wiele. Mimo to zawsze gdzieś w
głębi duszy zostanie cząstka chaotycznej ludzkiej natury, która
może wyrwać się spod kontroli w najmniej odpowiednim
momencie. Nasuwa się więc pytanie, czy rzeczywiście możemy w
pełni sterować swoim postępowaniem, a może w ogóle nie mamy
na to wpływu i racjonalizm jest zwykłym mitem?

T

Ola Rybak IILOa
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W tym roku nasza „Polna” nareszcie mogła się bawić w
nowej hali sportowej, wyposażonej w dobre nagłośnienie,
wentylowanej i przede wszystkim przestronnej. „Bal w krainie
Królowej Śniegu” 15 stycznia 2011 r. okraszony był świetną
muzyką, pomysłowym wystrojem, pysznym jedzeniem i
oczywiście kabaretem, którego motywem przewodnim była
impreza w igloo Królowej Śniegu. W obszernej, pięknie
udekorowanej sali świetnie prezentował się zarówno tradycyjny
polonez w wykonaniu tegorocznych maturzystów i nauczycieli,
jak i taneczne węże, łańcuchy, koła… pomysłów na zabawę było
wiele. Śmiało możemy powiedzieć, że nowa hala została
„ochrzczona” pierwszym balem i cieszymy się z tego, że
przejdziemy do historii szkoły jako jego pierwsi uczestnicy, tym
bardziej, że jako szkolni dziennikarze interesowaliśmy się
przebiegiem budowy hali, rozmawialiśmy z osobami
odpowiedzialnymi za jej powstanie i śledziliśmy postęp prac.
Uczestniczyliśmy też w przygotowaniach do studniówki.
Przyszłym maturzystom życzymy, by ich studniówka była równie
udana, jak nasza, bo jak wszyscy zgodnie głoszą – studniówka
była na 102. Zresztą tegoroczni maturzyści sami wypowiedzieli
się w naszej sondzie. W skrócie przedstawiamy odczucia po
balu studniówkowym:








perfekcyjnie zatańczony „Polonez”;
piękna dekoracja;
ciekawy motyw: „Bal w krainie Królowej Śniegu”;
świetny kabaret;
dobra zabawa przy orkiestrze „Pub”;
nowa hala = duża przestrzeń = idealna zabawa;

 wyśmienite jedzenie;
 miła atmosfera.

5

fot. Ola Kamińska IIILOa

fot. Ola Kamińska IIILOa
GMD
Nikola Maligłówka i Ola Kamińska IIILOa
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Nasza zabawa studniówkowa już za nami. Szkoda, że nie
da się tego powtórzyć. My już kończymy edukację w szkole, ale
nie byłybyśmy dziennikarkami, gdybyśmy nie pokusiły o przeprowadzenie ankiety z przyszłorocznymi maturzystami. Jako już
praktycznie absolwentki byłyśmy ciekawe, jak wyobrażają sobie
swoją studniówkę . I, jak się okazało, duże zainteresowanie
miały „gry i zabawy”. A mianowicie konkurs na króla i królową
balu, rzut podwiązką, konkurs tańca. Były propozycje także na
konkurs krzesełkowy, rosyjską ruletkę (co to może być?).
Interesującym pomysłem uczennic kl IIITH było wejście na salę
po czerwonym dywanie i paparazzi. Jednak nas bardziej
zaciekawiły propozycje motywu dekoracyjnego i kolorystyki sali.
Co roku w szkole przeprowadza się głosowanie w tej sprawie,
tylko że jego wynik zna wąskie grono organizatorów. A może
przegrane propozycje są najciekawsze. Zobaczmy, co proponują
przyszłoroczni maturzyści. Najciekawsze propozycje to:

Hawaje

lata
80-te

Las Vegas

moda francuska
7

kosmos

dżungla

pokemony

osioły (sic!)

męski klub go-go

średniowiecze ( nie rycerze )
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Sprawdziłyśmy też, w jakim kolorze miałby być wystrój sali.
Uczniowie klas młodszych mają swoje typy. Ciekawe, czy
dziewczyny dobiorą sukienki pod kolor. Typowane najczęściej
kolory to:

fioletowy czerwony czarny zielony różowy
GMD
Ilona Kurzawa, Patrycja Stachowska, Karolina Cimirska

ROK 2011 ROKIEM NASZEGO PATRONA:

Miłosz dorastał w ciekawej krainie
Dolina i nad nią lasy w barwach jesieni.
Wędrowiec przybywa, mapa go tutaj wiodła,
A może pamięć. Raz, dawno, w słońcu,
Kiedy spadł pierwszy śnieg, jadąc tędy
Doznał radości, mocnej, bez przyczyny,
Radości oczu.
Czesław Miłosz, To jedno, 1985
fot. archiwum poety:
http://www.milosz.pl

Powyższy fragment nawiązuje do wspomnień Miłosza,
który jako dorosły człowiek powraca do miejsca, w którym
spędził dzieciństwo. Opisuje swoje przeżycia i przygody tamtego
okresu w książce pt. „Dolina Issy”. Czesław Miłosz, jak sam
powiadał, urodził się „w samym sercu Litwy” 30 czerwca 1911
roku w Sztetejniach nad rzeką Niewiażą. Pochodził z rodu
szlacheckiego osiadłego od pięciu pokoleń na Litwie. Był
najstarszym synem Aleksandra Miłosza i Weroniki z Kunatów.
Swoje wczesne dzieciństwo spędzał w ciągłych rozjazdach,
ponieważ jego ojciec najpierw brał udział w I wojnie światowej, a
później jako inżynier został zmobilizowany do rosyjskiego pułku
saperów i budował mosty oraz fortyfikacje. A Miłosz tamten
okres wspomina tak: „całe moje dzieciństwo, odkąd pamiętam,
to obracanie się w ciągłej gorączce: podróże, ucieczki, strzały
frontu, co kilka dni nowe miasta i ludzie, rok 1917 itd., dobrzy
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komisarze, pałac nad Wołgą w ognisku rzezi, głód i nocne
rewizje w Dorpacie”. Przez cztery lata Miłosz wraz z matką
towarzyszył ojcu w czasie rewolucji bolszewickiej. Kiedy
Czesław jako małe dziecko chorował na dyfteryt, jego matka
ślubowała, że jeżeli przeżyje, to pójdzie piechotą do Ostrej
Bramy w Wilnie. Poeta przeżył, lecz matka nie spełniła swej
obietnicy.
W 1918 r. Miłoszowie
wracają na Litwę i Czesław
mieszka do trzynastego roku
życia z dziadkami. W czasie
tych kilku lat zdobył wiele
doświadczeń,
do
których
nawiązuje
w
powieści
i
przedstawia w niej swoją
historię z pewnymi małymi
zmianami. Bohaterem jego
książki jest Tomasz Dilbin,
który jako dziecko mieszka z
dziadkami na Litwie w Giniu w
dolinie rzeki Issy. „Issa jest
czarna, o leniwym prądzie,
rys. Mateusz Siewior IILOb
szczelnie obrosła łoziną, jej
powierzchnia
jest
ledwie
widoczna pod liśćmi lilii wodnych, wije się po łąkach, a pola,
rozłożone na łodygach, zboczach po obu jej stronach, mają
glebę urodzajną” – tak miejsce, w którym dorastał, opisuje
noblista. To właśnie na podstawie przygód z dzieciństwa Miłosza
została napisana ta książka, gdyż historie, które spotykają
Tomasza są prawie identyczne jak wydarzenia z życia Czesława
Miłosza. Przyszły poeta mieszkał w obszernym i chłodnym
dworku z wieloma pomieszczeniami. Często przychodził do
nieodwiedzanej biblioteki w jego mieszkaniu, aby czytać książki i
się kształcić. Tomasz również lubił buszować w bibliotece
dziadków i z zaciekawieniem przeglądał książki. Biblioteka w
Giniu była oczywiście księgozbiorem w Szetejniach, „gdzie szafy
były w ścianach wmurowane, stosy nieprawdopodobne i
książek, i welinów, i zwojów, i ilustracji”.
Tomasz Dilbin, podobnie jak jego życiowy pierwowzór nie
chodził do szkoły podstawowej. U dziadków uczył się czytania i
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pisania. Tomasz często rozmawiał z dziadkiem na temat
swojego pochodzenia i historii rodu, przy czym dowiadywał się
wielu ciekawych rzeczy. Postacie go otaczające są bliskie
ludziom, którzy otaczali Czesława Miłosza. W dużym stopniu
autentyczne są także realia: domy, miejsca, krajobrazy,
obserwacje, zdarzenia, umieszczone u progu lat dwudziestych.
Oprócz historii i literatury Tomasz poznaje naturę, jej uroki i
wady. Kiedy zaprzyjaźnił się z Romualdem Bukowskim, zaczął
chodzić na polowania. Razem upolowali wiele zwierząt, lecz
Tomasz nie zawsze się sprawdzał, czasami zawodził, co bardzo
nie podobało się Romualdowi. Bohater prowadził także atlas
ptaków, które sam rysował i drobiazgowo opisywał. Często
chodził do lasu, aby obcować z naturą. Oprócz tego ciekawiły go
historie związane z innymi ludźmi, ponieważ każdy miał jakąś
tajemniczą opowieść okraszoną cierpieniem. Na początku
interesował się romansem księdza Peikswy ze swoją gosposią
Magdaleną, która po pewnym czasie popełniła samobójstwo i
przez jakiś czas straszyła mieszkańców wsi, dopóki nie otworzyli
jej trumny i nie zbezcześcili ciała dziewczyny. Gdy Tomasz
zobaczył ją w trumnie przestraszył się i przez parę nocy ona mu
się śniła. To samo w dzieciństwie przeżył Miłosz. Kolejną
sprawą, którą Tomasz się zainteresował był romans jego kolegi
Romualda ze swoją gosposią Barbarką i jednocześnie z ciotką
chłopca Heleną. Historia ta zakończyła się ślubem Romualda z
Barbarką. Później do Ginia przyjeżdża druga babka Tomasza,
Bronisława Dilbinowa, od której dowiaduje się ciekawych rzeczy
o jej życiu w Estonii, o przemijaniu oraz poznaje historię swojej
rodziny. Gdy babka umarła, ukazała się Tomaszowi jako młoda i
piękna zjawa.
Po kilku latach do Ginia przyjeżdża matka Tomasza, Tekla,
która zabiera go stąd w daleka podróż. Chłopiec wraz z matką
rusza w świat: „po raz ostatni błyska Issa, ułożona w pętle na
łąkach. Rzeka rodzinna, jej woda jest słodka we wspomnieniu”. I
za horyzontem zniknął raj, w którym tak wiele wspaniałych
rzeczy doznał. Czy poradzi sobie w wielkim świecie? Co go
czeka w przyszłości, która czeka tuż za progiem? Przyszły poeta
jeszcze nie wie, że los zgotuje mu nie lada niespodzianki, które
będą miały wpływ na jego trudne życie.
Aldona Kościelak ILOb
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Pierwszy dzień wiosny w kinie
Pierwszy dzień wiosny, obchodzony również jako „dzień
wagarowicza” nasza młodzież postanowiła spędzić w kinie. Pod
opieką pani Lilli Rybki, Barbary Ciecierskiej i Jagody Czyż
uczniowie wybrali się na głośny ostatnio film zatytułowany „Sala
samobójców”. Owocem wycieczki jest recenzja, którą
przedstawiamy.
Atutem pełnometrażowego
debiutu
fabularnego
Jana
Komasy pt. „Sala samobójców”
jest niewątpliwie atrakcyjny,
nieporuszany dotąd w polskim
kinie gorący temat współczesny.
Otóż mowa o niedostosowanych
do życia nastolatkach pochodzących z zamożnych rodzin,
którym materialnie niczego nie
brakuje, a mimo tego czują się
nieszczęśliwi i osamotnieni.
Dominik to główny bohater,
gra go młody aktor Jakub
Gierszał. Jest on początkującym
wykonawcą i ta rola była dla
niego ogromnym wyzwaniem.
Udowadnia jednak, że jest
doskonałym kandydatem na dobrego aktora. Dominik ma
wszystko: najlepsze ubrania, komputer, prywatnego kierowcę,
piękny dom oraz powodzenie u dziewczyn. Jest w ostatniej
klasie i wielkimi krokami zbliża się do niego matura. Wydawałoby
się, że ma wszystko, czego pragnie nastolatek. Jednak brakuje
mu zrozumienia i zainteresowania ze strony rodziców. Matka
(Agata Kulesza), pracująca w agencji reklamowej, spędza
mnóstwo czasu w pracy. Ojciec (Krzysztof Pieczyński),
specjalista do spraw ekonomicznych, stara się o posadę w
ministerstwie finansów. Rodzice, którzy zajmują sie wyłącznie
karierą, zapominają o istnieniu Dominika.
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W życiu chłopca nadchodzi moment, w którym traci on
grunt pod nogami. Przyczyną są wygłupy znajomych, m.in.
pocałunek na studniówce. Wygłupy zostają uwiecznione na
filmie i zamieszczone w Internecie. Zapanowuje chaos, którego
Dominik nie potrafi znieść. Maturzysta po tych wydarzeniach
zostaje zupełnie sam, jego rówieśnicy odwracają się od niego.
Ukojenie znajduje w wirtualnej grze „Sala samobójców”. Tam
poznaje osoby, które interesują sie jego losem. Zwłaszcza
Sylwia, królowa „Sali samobójców”. Zaprzyjaźniają się, to
właśnie pod jej wpływem Dominik się buntuje. Sylwia ma
obsesję na punkcie samobójstwa. Zaczyna wciągać w nią
chłopaka. Doskonale jej się to udaje, Dominik okalecza się i
coraz częściej myśli o śmierci.
Psychologowie nie są w stanie mu pomóc. Dominik nie
potrafi zmierzyć się z problemami, które go spotykają i
postanawia popełnić samobójstwo. Historia kończy się
tragicznie, ponieważ chłopak umiera. W parę chwil przed
śmiercią wykrzykuje słowa: „zadzwońcie po moją mamę”. To
uświadamia nam, jak bardzo potrzebował matczynej miłości.

Nowością znaną z filmów hollywoodzkich jest animacja
komputerowa, dzieło Adama Torczyńskiego. Dzięki rozbiciu
narracji na dwa rozgrywające się naprzemiennie wątki – świat
rzeczywisty i wirtualny świat awatarów – udaje się reżyserowi
uniknąć pułapki banału i powtarzalności. Komasa rysuje
współczesność w zimnych barwach, przedstawiając rodziców
Dominika jako ludzi sukcesu, którzy w pogoni za pieniędzmi
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stracili do siebie szacunek i zaufanie. Natomiast ci, którzy mimo
wszystko starają się zachować resztki współczucia, czyli lekarz,
psychiatra i gosposia, zostają natychmiast wyeliminowani z gry.
„Sala samobójców” Jana Komasy to film, który opowiada o
współczesnych, ukrywanych problemach. Pokazuje, jak wrażliwi
potrafią być młodzi ludzie. Jest to szokujący i wzruszający obraz.
To bardzo dobre polskie kino dla wszystkich, rodziców i ich
dzieci. Po obejrzeniu filmu jesteśmy w stanie uświadomić sobie,
jak wiele posiadamy, jak ważna jest miłość i rodzina.
Powinniśmy docenić to, co mamy i zastanowić się, czy tak
naprawdę mamy powody do tego, by narzekać.
Marika Korecka ILOa

Konkurs walentynkowy
11 lutego 2011 r. w czytelni szkolnej
odbył się konkurs recytatorski poezji o miłości. W konkursie
mogli wziąć udział wszyscy chętni, którzy chcieli słowami poezji
wyrazić swoje uczucia i zmierzyć się z warsztatem
recytatorskim.
Tę sztukę najlepiej opanowała Joanna Michalska z IILOc,
która recytowała utwór Bolesława Leśmiana „Usta i oczy”. II
miejsce zajęła Ola Myślicka z ILOc, która przygotowała utwór
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Erotyk”. III miejsce
wywalczyła Joanna Chmielewska pięknym wierszem Adama
Mickiewicza „Niepewność”.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni przez jury, w skład
którego wchodzili: przewodniczący, dyrektor Wiesław Włudarski,
wicedyrektor, pani Irena Sadowska i wicedyrektor, pani Jolanta
Pluta.
W nastrój walentynkowy wprowadziła nas Karolina
Cimirska, która zaśpiewała utwór Natalii Kukulskiej „Zakochani”,
a publiczność w czasie obrad jury mogła zmierzyć się z
krzyżówką walentynkową.
Na kolejny konkurs zapraszam za rok.
Organizator konkursu i opiekun koła recytatorskiego Lilla Rybka
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Bohater „Ślubów panieńskich”; 2. Ukochana Romea; 3.
„Tristan i ...”; 4. Orfeusz i ...; 5. „... Karenina”; 6. Ukochana Janka
Bohatyrowicza; 7. Muza Mickiewicza; 8. Zakochany bohater
„Quo vadis”; 9. Dama serca Zbyszka z Bogdańca; 10. „Pewnie
już czeka mój... miły pod umówionym jaworem”

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Para 2011”
W Choszczeńskim Domu Kultury 18
marca 2011r. po raz 56 odbyły się eliminacje
powiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego „PARA 2011”. Naszą szkołę
reprezentowali:
Joanna
Dumowska
z
wierszem Czesława Miłosza „Słońce” i krótkim
fragmentem prozy Krystyny Berwińskiej „Con
Amore” oraz Joanna Michalska z utworami
Czesława Miłosza, fragmentem powieści
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„Dolina Issy” oraz wierszem „Przy piwoniach”. Dziewczyny
znakomicie przygotowała pani Lilla Rybka. Natomiast Daria
Szpakowska przypomniała nam wiersz Jorge Luisa Borgesa
„Czym mam cię zatrzymać” oraz prozę Olgi Tokarczuk „Dom
dzienny, dom nocny”, tym razem instruktorem był pan Piotr
Figas. Nasi uczniowie zaprezentowali się dobrze, choć stanęli
przed bardzo wymagającym jury z panem Wiesławem Łągiewką
jako przewodniczącym oraz Barbarą Ostrowską i Anettą
Bikowską - członkiniami komisji. Konkurencja ze strony Zespołu
Szkół Nr 1 była w tym roku po prostu miażdżąca i choć nasi
recytatorzy zaprezentowali się na przyzwoitym poziomie, a
uczniowie „Chrobrego” czasami zapominali tekst, to ich
umiejętności, trzeba przyznać, były wyjątkowo wysokie. To
właśnie oni zdobyli tytuły laureatów, a nam przypadło
wyróżnienie, które otrzymała Joanna Dumowska. Nie poddajemy
się jednak i za rok pokażemy, na co nas stać.
W naszej szkole prężnie działa koło recytatorskie, które
prowadzi pani Lilla Rybka. Można się do niej zgłaszać, a jeszcze
lepiej pokazać się z dobrej strony w organizowanych cyklicznie
konkursach szkolnych.

fot. Feniks
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Przede wszystkim nie mówić „ę”
Po
zakończeniu
zmagań
Ogólnopolskiego
Konkursu
Recytatorskiego
udało
mi
się
zadać
kilka
pytań
przewodniczącemu komisji, panu Wiesławowi Łągiewce.
Kamila Tabasz:- Przepraszam, nazywam się Kamila Tabasz.
Piszę do szkolnej gazetki „Feniks” przy ZS Nr 2 im. Noblistów
Polskich w Choszcznie. Czy mogłabym zadać Panu kilka pytań?
Pan Wiesław Łągiewka:- Tak, naturalnie
K.T.:- Chciałabym zapytać o wrażenia po konkursie recytatorskim?
W.Ł.:- Wrażenia bardzo sympatyczne. Jestem już nie pierwszy
raz tutaj, w Choszcznie. Uważam, ze z roku na rok jest coraz
lepiej, coraz ciekawiej. Mówię to o młodzieży, która kocha to, co
robi, to, co chce przekazać publiczności. A zarazem mieć jakąś
satysfakcję z własnej pracy. Wrażenia mam bardzo pozytywne.
K.T.:- Co jest defektem, a co atutem przedstawionych recytacji?
W.Ł.:- Raczej nie widzę tu za bardzo defektów, bo dobór
repertuaru był bardzo ciekawy i na miarę możliwości
uczestników. Natomiast, tak jak wcześniej mówiłem, tutaj to „ę” takie wypowiadane w niektórych, niewłaściwych momentach, a
tak jest tylko dlatego, że czasami się śpieszymy i mówimy
niepotrzebnie tę głoskę. Pauzy psychologiczne, czy w ogóle
pauzy też grają rolę, też działają na widza, bowiem zdarza się
zmiana nastroju, to jest bardzo istotne. O tym trzeba pamiętać.
K.T.:- Czy było łatwo podjąć decyzję o wyborze laureata?
W.Ł:- Myślę, że trochę trudno. Dlaczego? Dlatego, że poziom
był bardzo wyrównany, a szczególnie w tym drugim pokazie, w
kategorii „wywiedzione ze słowa” - było niedużo osób, a poziom
był rzeczywiście naprawdę wyrównany, nie było jakichś takich
wzlotów czy upadków, staraliśmy się wyłonić laureata, który
czymś nas ujął.
K.T.:- A czym kierowaliście się podejmując decyzję?
W.Ł.:- Pięknem słowa polskiego, czyli pięknem recytacji,
wnętrzem człowieka, bo każdy człowiek ma swoje wnętrze i nie
tylko mówi czyjś tekst, ale przekazuje w nim siebie.
K.T.:- Dziękuję bardzo.
W.Ł:- Proszę.
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28.03.2011 r. to ważna data dla zespołu nauczycieli języka
niemieckiego. W tym dniu odbyło się podsumowanie finału
konkursu leksykalno-ortograficznego z języka niemieckiego. W
ścisłym finale wzięło udział 14 wyłonionych w eliminacjach
uczniów. Zwyciężyła Martyna Motowidło z klasy IILOc, drugie
miejsce zajęła Natalia Lutyńska z klasy IIITH, zaś trzecie miejsce
przypadło w udziale Monice Wasilewskiej z klasy IILOb. Zespół
nauczycieli języka niemieckiego zadbał o nagrody dla laureatek,
ale także przygotował nagrody pocieszenia dla wszystkich
uczestników. Miłą niespodziankę stanowiły piękne prezentacje
multimedialne związane z wiosną. Motywem przewodnim
spotkania był utwór A.Vivaldiego „Cztery pory roku”. Po części
oficjalnej przyszedł czas na rozmowy przy kawie i słodkościach.
Dyrektor Wiesław Włudarski podziękował organizatorom za
przygotowanie imprezy i złożył gratulacje laureatom konkursu.
Nadmienił, jak ważną rolę w życiu odgrywa znajomość języków
obcych.

fot. tess
tess
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Profesjonalizm w pigułce
W naszej działalności
redakcyjnej
staramy
się
dokumentować życie szkoły.
Raz wychodzi nam lepiej, raz
gorzej, ale jesteśmy na
bieżąco z wydarzeniami, które
uznajemy za ważne z punktu
widzenia celów wychowawczych. Profil czasopisma jest
ściśle związany ze szkołą i tak
naprawdę
od
możliwości
szkoły jesteśmy uzależnieni.
Dlatego wydajemy gazetkę co
dwa lub co trzy miesiące. Taki
cykl wydawniczy ma swoje złe
strony. Nie przypominamy
typowej gazety informacyjnej,
u nas po prostu informacje
zbyt szybko się starzeją. Staramy się przede wszystkim
kształtować styl młodych dziennikarzy, dlatego pozwalamy im
pisać różnorodne teksty, których cel jest czasem nieokreślony.
Po tych długich wyjaśnieniach trzeba wspomnieć, że chętnie
uczestniczymy w warsztatach, bo naprawdę wiele nam dają.
Jednym z ciekawszych wydarzeń w tym zakresie było
szkolenie 28 marca 2011 r. przeprowadzone przez naszych
choszczeńskich profesjonalistów: panią Katarzynę Jezierską,
pana Tadeusza Krawca – na co dzień związanych z witryną
http://www.choszczno.pl/ i pana Łukasza Młynarczyka,
fotoreportera publikującego w różnych mediach. Spotkanie
odbyło się w gościnnej Miejskiej Bibliotece Publicznej pod
patronatem pani dyrektor Anny Lewickiej.
Trzeba przyznać, że profesjonaliści nie bawią się w
prezentowanie rozwlekłych teorii. Świadomi ograniczeń
szkolnych przekazali wiedzę jak w typowej redakcji: szybko,
treściwie i co do minuty. Poznaliśmy złotą zasadę
dziennikarstwa i podstawowe prawidła rządzące pracą
dziennikarza, a wszystko poparte przykładami z własnej pracy
prowadzących. Pan Łukasz Młynarczyk zapoznał uczestników
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szkolenia z podstawami fotografii prasowej. Żeńska część
redakcji „Feniksa” była zainteresowana również innymi,
pozazawodowymi walorami pana Łukasza.
Ten rodzaj warsztatów był chyba najlepszą formą, jaką
mogli zaplanować zawodowi dziennikarze. Dowodem niech
będzie fakt, że nikt się nie nudził i wszyscy z ufnością pokazali
do wglądu i oceny swoje własne czasopisma.
W przyszłym roku szkolnym planowany jest cały cykl
szkoleń, które mają pomóc redakcjom szkolnym stale podnosić
poziom ich wydawnictw, co z pewnością dostrzegą jurorzy
konkursu o nagrodę „Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego”.
Deklarujemy swój udział w warsztatach, ponieważ zależy nam
na naszym skromnym „Feniksie”. I chociaż niewiele się może
zmieni, bo będę musiał czasem pisać artykuł w zastępstwie za
redaktora , który zawalił „deadline”, to kontakt z profesjonalistami
ujawniającymi tajniki swojego warsztatu jest po prostu
niezastąpiony.
fifi

Wiedzieliście,
że
jesteście
obiektem
badań
naukowych? Niedawno brałam
udział w konferencji „Między
dzieciństwem a dojrzałością,
czyli młodzież w bibliotece”,
gdzie
„mądre
głowy”
przedstawiały swoje badania
nad zachowaniem i psychiką
młodzieży. Dużo mówiło się
oczywiście o roli biblioteki w
Waszym życiu. Czy pomaga
Wam się rozwijać i rozumieć
świat? Czy pomaga ukoić lęki? Czy pomaga nauczyć się uczyć?
Oferuje nowe technologie? Czy bibliotekarka jest przewodnikiem
po świecie informacji? Tych pytań mogłoby być więcej,
zastanówcie się sami, czego oczekujecie od szkolnej biblioteki.
Bo biblioteka jest dla Was.
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Dziś pragnę przedstawić Wam parę refleksji po tej mądrej
konferencji. Zastanawiam się, po jakie książki sięgacie. Pierwsza
myśl jest taka, że po takie same, jak młodzież z Warszawy,
Gdańska, czy podwrocławskiej wsi. To dziwne? To fajne! Nie ma
wielkiej różnicy między preferencjami czytelniczymi młodzieży
mieszkającej w górach, nad morzem, na wsi, w miasteczkach
czy metropoliach. To oznacza, że wszędzie możecie znaleźć
bratnią duszę! Druga refleksja jest taka, że pamiętacie o
bibliotece – korzystacie z niej nieco częściej, niż mówią
ogólnopolskie dane. Mądre głowy prowadzące te badania
mówią, że czyta przede wszystkim młodzież LO i studenci,
mieszkańcy większych miast, którzy mają wykształconych
rodziców. Czyli: widzą Cię z książką i myślą „aha, pochodzi z
inteligenckiej, miejskiej rodziny i uczy się w liceum”? Nie podoba
mi się to badanie, bo moje obserwacje się z nim nie zgadzają. W
naszej szkole nie ma różnicy – czytają zarówno uczniowie
liceum, jak i technikum (np. klasa II TH ), od zeszłego roku
przybywa też czytelników, którzy uczą się w zawodówce i jest
ich naprawdę sporo (pozdrawiam klasę IIb i Ic ). Tylko w jednym
muszę się zgodzić: czytają rzeczywiście najczęściej dziewczęta.
Wśród czytelników mamy tylko kilkunastu młodych mężczyzn.
Na szczęście to powoli zaczyna się zmieniać. Panowie – mam
zamiar przyciągnąć Was do biblioteki! Dziewczęta – pomożecie?
I na koniec kłopot, w którego rozwiązaniu możecie mi
pomóc. Z badań nad czytelnictwem młodzieży wynika, że
potrzebujecie książek dotyczących „piekła dojrzewania” (termin
wymyślony przez dorosłych?). Książki te opisują świat taki, jakim
go widzą nastolatki u progu dorosłości – pełen przemocy,
agresji, manipulacji, seksu bez miłości, alkoholu i narkotyków.
Młody człowiek czuje się zagubiony, wyobcowany, samotny,
odrzucony, nierozumiany, pozbawiony wsparcia rodziny i
przyjaciół. Ma poczucie beznadziei i braku perspektyw. Z tym
brutalnym światem zmaga się sam. Nie ma autorytetów i nikogo,
komu może zaufać. I to właśnie jest mój problem – czy takie
książki powinny się znaleźć w szkolnej bibliotece? Czy
rzeczywiście są Wam potrzebne? Czy odzwierciedlają Wasze
widzenie świata i Wasze problemy? A co z deprawacją i
wulgarnym językiem? Czy taka książka pomaga Wam zrozumieć
świat? Pogodzić się z nim? Może utożsamiając się z bohaterami
prędzej dojrzejecie i uporacie się ze swoimi problemami? Może
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zastanowicie się nad swoim życiem i wybierzecie „lepszą
drogę”? Może po prostu odreagujecie? Rozładujecie swoje
napięcia i frustracje? Ale może ten świat Was wciągnie?
Pomyślicie: „no tak, wszyscy żyją imprezami, dopalaczami,
piciem, biciem, wulgaryzmy są normalne, wszyscy tak mówią,
więc mnie to usprawiedliwia, też tak mogę, bo takie jest życie?”
Nie wiem. Z drugiej strony, czy książki dla młodzieży powinny
być zawsze grzeczne, umoralniające i jawnie wychowawcze?
Jaki ten świat jest dla was naprawdę? I czy się na niego
godzicie? Podzielcie się swoją opinią na polna.info/biblioteka
w zakładce „Twoim zdaniem”, albo przyjdźcie do biblioteki
Możecie
też
napisać
do
mnie
na
porozmawiać.
bibliotekapolna@gmail.com – czekam na Wasze zdanie, a
teraz idę zapytać co o tym myśli pani psycholog. Chcecie
wiedzieć?
Wśród poczytnych tytułów, nad którymi się zastanawiam
są: „Szczury i wilki” Marcina Gortata, „Dzień kolibra” i „Druga
strona lustra” Ewy Przybylskiej, „Iza Anoreczka”, „Coraz mniej
milczenia”, „Nie jestem, która wszystko zniesie”, „Karolina XL”
Marty Fox czy „Ono” Doroty Terakowskiej.
Na zakończenie chcę Wam przypomnieć, że biblioteka
szkolna jest po to, by wspierać Waszą edukację oraz rozwój
społeczny i emocjonalny. W bibliotece często „chowacie się
przed światem”, wyrzucacie swoje żale i złości, opowiadacie o
swoich miłościach. Staramy się pomóc Wam rozwiązywać
problemy, służyć wsparciem, dobrą radą… bo książka jest dobra
na wszystko, na dojrzewanie też.
Pozdrawiam i zapraszam do biblioteki.
Barbara Grzejszczyk

Nowa hala już funkcjonuje
Z racji tego, iż obok naszej szkoły znajduje się nowy obiekt
zainteresowania, na który wszyscy bardzo długo czekali,
postanowiłam zadać naszym wuefistom kilka pytań. Zgłosiłam
się do ich słynnego już kantorka, gdzie nauczyciele mają pełną
kontrolę nad tym, co w hali się dzieje. Dysponują szerokim
wglądem na płytę boiska, mają do dyspozycji najnowszy sprzęt
elektroniczny.
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Paulina Pokora:- Jak pracuje się Państwu na hali ?
Wuefiści:- Bardzo fajnie. Wreszcie mamy to, czego chcieliśmy,
po tylu latach, uff. Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności
w różnych dyscyplinach sportowych.
Paulina Pokora:- Czy
uczniowie dzięki temu,
że została wybudowana hala, chętniej
uczestniczą w zajęciach?
Wuefiści:- Oczywiście
że tak, bo mają
dogodne warunki. Musimy jeszcze popracować,
żeby zmienili
swoje przyzwyczajenia,
ale wszystko jest na
wnętrze nowej hali sportowej
dobrej drodze.
Paulina Pokora:- Pierwszą większą imprezą pozaszkolną były
XIII Mistrzostwa Polski w Badmintonie Nauczycieli i
Pracowników Oświaty. Uważają Państwo, że to był dobry
pomysł?
Wuefiści:- To był bardzo dobry pomysł! Generalnie wszyscy byli
zadowoleni, wszystkim podobała się nowa hala, a szczególnie
nawierzchnia. Na pewno była to promocja dla całego miasta.
Paulina:- Zaraz, zaraz... Z tego, co wiem, to z naszej szkoły
udział w zawodach brali: Pani Aneta Tuszyńska-Parol, Pan
Maciej Żołnierzów, Pan Tomasz Królik. Pierwszy raz udział w
zawodach postanowił wziąć dyrektor naszej szkoły - Pan
Wiesław Włudarski. Proszę pochwalić się zdobytymi medalami.
Wuefiści:- Niestety, Pan Wiesław Włudarski i Pan Tomasz
Królik nie zdobyli żadnych medali. Natomiast my odnieśliśmy
sukcesy. W grze pojedynczej: Pani Aneta Tuszyńska-Parol oraz
Pan Maciej Żołnierzów zdobyli wicemistrzostwo Polski. A w grze
podwójnej: Pani Lucyna Łakos - Pani Aneta Tuszyńska-Parol wicemistrzostwo Polski. Pan Tomasz Królik - Pan Maciej
Żołnierzów - wicemistrzostwo Polski.
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Pani Aneta Tuszyńska-Parol obecnie jest jedyną kobietą wuefistką w naszej szkole. Postanowiłam jedno pytanie
skierować tylko do niej:
Paulina Pokora:- Niech Pani powie, jak to jest pracować wśród
tylu przystojnych i wysportowanych mężczyzn?
Pani Aneta Tuszyńska-Parol:- Bombowo.
Z rozmowy wynika, że nie tylko uczniowie, ale także
nauczyciele są zadowoleni z hali. Możemy być dumni, że w
końcu mamy swoją halę sportową.

Nasza hala w naszych oczach
Największą frajdę z hali mają oczywiście pierwszaki.
Oni będą najdłużej z niej korzystali. Postanowiliśmy więc
wypytać ich o wrażenia. Wypowiadali się uczniowie klasy
ILOb. Dodajmy, zupełnie szczerze i z własnej woli.
(Uwaga! Pisownia oryginalna!)
Z zewnątrz jej ściany są
chyba piaskowane (w każdym
razie są chropowate) i mają
jasnożółty (coś pod kremowy)
kolor.

Hala sportowa
jest bardzo duża, dlatego
nazywa się hala.
Hala jest bardzo
wręcz obszerna.

duża,

a

Została ona zbudowana zgodnie
ze wszystkimi zasadami budowlanymi.
Z zewnętrznej strony wygląda
jak jakaś „kwadratowa puszka”.
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Obiekt jest pełno wymiarowy
wokół są jeszcze roboty.
Dookoła otaczają ją jeszcze
puste
fragmenty
ziemi,
prawdopodobnie niebawem zostaną tam zasadzone rośliny
ogrodowe, takie jak: róże,
różnego rodzaju krzaki, trawa.
Obok
niej
znajduje
się
parking, na którym nauczyciele

niektórzy
zostawiają
pojazdy różnego typu.

swoje

Parking przy obiekcie spokojnie
pomieści około setki samochodów.
Chodnik wokół hali przykuł
moją uwagę ze względu na
staranność wykonania. Taki
mały szczegół, a cieszy oko.
Sufit z hali jest zbudowany z
belek.
Ma duże okna, jest w środku
klimatyzacja.
Patrząc w prawo
wejściu) widzimy
serca budynku.

(stojąc w
drzwi do

Wnętrze hali jest zdumiewające.
Owszem,
wykończenia
nieziemskie.

są

W środku hali znajduje się
boisko do gry w siatkę,
koszykówkę i inne boiska, do
których
uczniowie
są
pozytywnie nastawieni.
Nowoczesny
obiekt
jest
wyposażony
w
najnowsze
sprzęty sportowe, czyli piłki
do nogi, do kosza, bramki,
siadki
oraz
sprzęt
do
babinktona.

Hala
wyposażona
jest
niebywały, ważny sprzęt
ćwiczeń.

w
do

Jest
duży
zegar,
gdzie
spokojnie
można
zobaczyć,
która godzina.
Dużo rzeczy jest tam sterowane na pilot.
Na hali znajduje się również
tablica powieszona na ścianie,
na której pokazuje się wyniki
różnych drużyn i mierzony
czas.
Wewnątrz hali znajdują się
trybuny. Są one przeznaczone
dla osób, które nie ćwiczą.
Obiekt ten na swych trybunach
pomieści wiele osób, dlatego
też
organizowane
są
tam
różnego rodzaju wydarzenia,
takie jak: matury, studniówka,
wizyty ważnych gości.
Obok trybun jest pomieszczenie, w którym jest lustro
na całą ścianę przeznaczone
dla dziewczyn.
Zawsze mamy coś ciekawego
do
robienia,
co
pozwala
rozwijać nasze ciało.
Jako jedna z rozrywek na
lekcji w-f puszczona jest
muzyka przez konserwatorów.
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Dzięki
istnieniu
tej
hali
powstała grupa cheerliderek
składająca
się
z
kilku
dziewczyn z naszej szkoły.
Jest gdzie grać i pobiegać (bo
bieganie
po
polu
jest
śmieszne...).
Duża powierzchnia pozwala nam
na znacznie większą swobodę
ruchu
podczas
lekcji
wychowania fizycznego.
Podłoże
jest
wykonane
z
wytrzymałego materiału, dzięki
któremu uraz tego jest mało
prawdopodobny.
Hala ma zasłonę, która dzieli
ją na dwie części, dzięki
czemu dziewczęta oraz chłopcy
mogą zająć się oddzielnymi
sprawami.
Na boisku można grać w piłkę
nożną, koszykową i siatkową.
Oczywiście można też w inne
gry, jeśli ktoś takowe zna.
Nasza szkoła posiada drużynę
piłki nożnej chłopców. Mają
wysokie osiągnięcia, reprezętują naszą szkołę godnie.
Podczas
rozgrywek
można
zobaczyć grę naszej ulubionej
drużyny, ponieważ hala posiada
trybuny, na których możemy
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przychodzić
z
oraz rodziną.

przyjaciółmi

Widzimy drzwi do pokoju,
który jest kącikiem tylko dla
wuefistów.
Znajduje
się
także
pokój
nauczycielski, to znaczy taki
kantorek dla nauczycieli wychowania fizycznego.
Na hali swoje miejsce mają
również nauczyciele. Mają swój
pokój zwany nauczycielskim.
Znajduje się w nim dużo
pucharów, medali i dyplomów
należących
do
uczniów
i
drużyn.
Jest jeszcze sala lustrzana i
dosyć spore trybuny, gdzie
często jak gramy w piłkę
wpada nam piłka.
Wyposażona jest także w
miejsce na treningi taneczne
dziewcząt, ale także przeznaczono
pomieszczenie
na
siłownię.
Na hali jest również składzik,
gdzie
można
wszystko
to
pomieścić.
Nasza
hala
jest
jak
najbardziej przystosowana do
różnego
typu
wykonywania
dziedzin sportowych.

Konserwatorzy
powierzchni
płaskich zabronili nam wchodzić w nieodpowiednich butach.

Teren wokół hali jest bardzo
czysty. Widać, że dyrektor o
nią dba.

Odkąd
jest
zbudowana
i
przekazana nam hala, ćwiczę
na wuefie bez przerwy.

Nasza hala na ulicy Polnej jest
spełnionym marzeniem naszego
dyrektora.

Taka hala może
kilkaset osób.

Podsumowując z mojego punktu
widzenia i w moich oczach
ucznia, który bierze udział w
hali,
jest
ona
naprawdę
przydatna nam, ucznią.

pomieścić

Dobrze, że powstała hala,
ponieważ nie musimy się kisić
w małej salce.
Nie oszczędzamy pochwał na
jej temat. Z przyjemnością
informujemy o hali naszym
znajomym.

Zagadka matematyczna
Do sklepu z kapeluszami wszedł klient i
wybrał kapelusz za 73 zł. Ekspedientce
wręczył banknot stuzłotowy. Ta, ponieważ
akurat nie miała drobnych (klient także nie
miał), wybiegła do sąsiadującego przez
ścianę zakładu fryzjerskiego, by zmienić
"setkę". Po chwili wróciła, wydała resztę i
zadowolony klient opuścił sklep.
Nie upłynęła minuta, jak wpadł fryzjer z
pretensjami, że banknot, który mu wręczyła,
jest fałszywy i wobec tego należy mu się 100
zł. Banknot rzeczywiście okazał się fałszywy.
Oszukana ekspedientka usiadła przygnębiona i zaczęła liczyć,
ile też straciła na nieuczciwości klienta, bo to i kapelusz mu
wydała, i resztę, i teraz jeszcze fryzjerowi trzeba oddać 100 zł.
Liczy, liczy i coś nie bardzo może się doliczyć, bo wypadają jej
różne sumy.
Ile ekspedientka straciła pieniędzy?
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Dlaczego już więcej nie zadrży mi ręka?
Biorę w drżące ręce „Karty ryzyka zawodowego
dla 50 stanowisk pracy” Iwony Romanowskiej-Słomki i
Adama Słomki, wydane w Krakowie w roku 2005. Musi tu
gdzieś być nauczyciel. Przecież wśród kasjerów
skarbcowo-walutowych,
konstruktorów-projektantów,
elektryków, blacharzy, hydraulików, doręczycieli przesyłek
pocztowych,
pracowników
ochrony,
przedstawicieli
handlowych,
zegarmistrzów, windziarzy dźwigów towarowo-osobowych musi być
nauczyciel. Dlaczego nie ma go między maszynistami lokomotyw
spalinowych, operatorami koparek, żurawi, belownic, ekstruderów,
elektrodrążarek, pras mimośrodowych, sprężarek, pomp i innych urządzeń w
oczyszczalni ścieków, a także wózków widłowych, czy palaczy kotłowni
opalanych gazem, szwaczek, sprzątaczy ulicznych, sprzedawców w kiosku?
O, jest! Jest, strona 24, po lekarzu psychiatrze, a przed położną. Więc
mamy swoje miejsce na ziemi, nie jesteśmy sami! Otwieram. Tabele.
Oglądam. Jezu! Co widzę?! Zadziwiająca wręcz lektura.
Cortonaviridae, picomaviridae, cytomegalovirus hominis, retroviridae,
herpesviridae, orthomyxoviridae, paramyxoviridae, togaviridae, bortedella
pertussis, staphlococcus areus, mycobacterium tuberculosis. Co to ma być,
czy to na pewno w szkole?! Aha, tu jest, łee. Łagodne choroby górnych
dróg oddechowych, opryszczka, angina, zapalenia oskrzeli i płuc, alergia
skórna, biegunki. Zwykłe rzeczy. Pęcherzykowe zapalenie błon śluzowych,
jamy ustnej, rogówki, mózgu, ospa wietrzna, zapalenie wątroby, poronienia,
półpasiec, odra, świnka, uszkodzenie płodu, anemia, różyczka, zapalenie
opon mózgowych, krztusiec, błonica, zakażenia ropne, nowotwory, gruźlica
płuc, rzadziej innych narządów, kalectwo, śmierć. Ja chyba nie umiem tego
czytać porządnie, ze zrozumieniem. To nie ta rubryka. O, zajrzyjmy tutaj. To
jest nam znane.
Upadek na tym samym poziomie i ze schodów z powodu śliskich
podłóg i schodów, nierównych powierzchni, bałaganu, potrącenia przez
ucznia, co kończy się stłuczeniami, zwichnięciami i złamaniami, a
czemu można zapobiec poprzez korzystanie z odpowiedniego obuwia,
utrzymywanie porządku i wzmożonej uwagi. Uwagi? Jak utrzymać uwagę w
hałasie spowodowanym „zachowaniem młodzieży podczas przerw”, gdy z
dnia na dzień pogłębiają się ubytki słuchu, a nie można ograniczyć
ekspozycji na ten cholerny hałas? Bzdury, tylko się gotuje w człowieku i
narasta w nim agresja, której na szczęście częstszymi sprawcami są:
„młodzież oraz rodzice”. A wtedy już łatwiej o uderzenia o nieruchome
przedmioty, ostre, szorstkie krawędzie, szczególnie w pomieszczeniach

28

o ograniczonej przestrzeni - jak w klatce... Szkoda słów... i szkoda głosu,
nie ma co przeciążać strun, bo to choroba zawodowa, której zalecane
środki ochrony, że wymienię szkolenia, odpowiednią akustykę i właściwą
temperaturę w pomieszczeniach nic nie poradzą. Oto są obciążenia, poza
oczywiście obciążeniami psychicznymi kończącymi się nerwicami,
chorobami układu pokarmowego i psychozami. Bywajcie psychologowie i
wszelkiej maści organizatorzy szkoleń, daremne są wasze ciepłe, łagodne
słowa!
Spójrzmy teraz na liczby. Liczby nie kłamią, liczby ocalą nas. Liczby
oznaczone P, F, S, l oraz liczba R. Ale po co to mówić, po co się znowu
denerwować, nie lepiej sobie popatrzeć, policzyć? Oto liczba l – liczba
narażonych, ma swój słupek w tabeli, a tam co krok, to 1 osoba, 1 osoba, 1
osoba i nagle 8-15 osób przy agresji, obciążeniach psychicznych i wszystkich
wirusach, przy czym przeciążenie strun głosowych obejmuje również 8-15
osób. Nie rozumiem. Czyżby epidemia nadmiernego gadulstwa w szkole? A
tu znowu liczba duże P – prawdopodobieństwo zdarzenia, i co widzimy?
Widzimy, że wszystko jest „możliwe”, ale „niecodzienne” lub „bardzo mato
prawdopodobne”. Dobra jest ta liczba duże P. F – częstotliwość narażenia
za to nam ściśle doprecyzuje, da obraz, uświadomi i ostrzeże, że tak,
trzeba być przygotowanym na narażenia „co godzinę”, „raz dziennie” lub
wręcz „ciągle”. Nie pozostaje nic, jak zgodzić się i nie narzekać. S –
następstwo zdarzenia, to jest właśnie liczba, która nas interesuje najbardziej.
W jej słupku głównie choroby. Lecę palcem – „lekka”, „lekka”, „śmierć”. Że
niby co? Aaa, energia elektryczna. Lecę palcem dalej – „lekka”, „lekka”,
„poważna”, „lekka”, „poważna”, „śmierć”. Patrzę w lewo, F- narażenie ciągłe,
ale P – zdarzenie prawie niemożliwe o współczynniku 0,033. Hehe, to
bardzo mało, to tylko 33 tysięczne. Ale co to w ogóle jest? Ludzki wirus
upośledzenia odporności typu HIV-1, HIV-2. Biorąc pod uwagę drogę
zakażenia, to te 33 tysięczne i tak wyglądają podejrzanie, i trzeba by napisać
jakieś memorandum w tej sprawie do właściwych czynników.
R - ryzyko, w końcu dochodzimy do sedna. Mamy tutaj wartości od
R=1,54 do R=192. Małe R nikogo nie interesuje, nas interesuje duże R,
zawsze. Skupiony na R odnajduję ukojenie, bo takie R to ja znam od dawna.
R=96 - agresja, R=96 - obciążenie psychiczne, R=192 - obciążenie strun
głosowych, R=192 - wirusy ECHO. Żeby dopełnić wszelkich formalności
wymienię jeszcze R=192 – mycobacterium tuberculosis, czyli swojskiego
prątka gruźlicy, z którym ludzkość nauczyła się na szczęście walczyć.
Skądinąd wiadomo jednak, że najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy
są upadki z wysokości. Co nam, nauczycielom, nie grozi.
fifi
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Dwie dziewczyny z naszej szkoły zostały w lutym ukarane
mandatem za palenie papierosów na terenie szkoły. Dlatego
przypominamy:

Nie palimy!

Rozwiązanie zagadki matematycznej
Sprzedawczyni musi oddać 100 zł fryzjerowi, straciła
również kapelusz za 73 zł i oddała klientowi resztę w kwocie 27
zł. Sumujemy to wszystko i otrzymujemy 200 zł.

Feniks

poszukuje

ilustratorów!

Umiesz
szkicować,
rysować,
malować,
tworzyć grafiki komputerowe?
Chcesz dołączyć do zgranej paczki
zakręconych redaktorów?
Przygotuj 3 prace na kartkach formatu
A4. Tematyka dowolna, liczy się humor,
ale ważna jest także jakaś fajna myśl,
którą rysunek przekazuje.
Gotowe prace przynieś do klasy 312, do
pana Piotra Figasa.
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Czesław Miłosz
DAR
Dzień taki szczęśliwy.
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie.
Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium.
Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć.
Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć.
Co przydarzyło się złego, zapomniałem.
Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem.
Nie czułem w ciele żadnego bólu.
Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle.
Berkeley, 1971

Rok 2011 został ogłoszony
Rokiem Czesława Miłosza
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