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GAZETA SZKOLNA

Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie
Świeży numer gazety powinien ukazać się w marcu.
Niestety, szkoła pracowała pełną parą i redakcja nie znalazła
czasu. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież zawsze należy
pracować na najwyższych obrotach. Tak, ale my realizowaliśmy
program poprawienia efektywności kształcenia, co wiązało się ze
stuprocentowym zaangażowaniem w dydaktykę. Matury próbne
nie napawały zbytnim optymizmem. A przecież „Feniks” to tak
naprawdę zabawa. Twórcza, bo twórcza, jednak tylko zabawa.
Redakcja mimo wszystko oddaje do rąk numer marcowo powiedzmy czerwcowy, bo czuje się zobowiązana do zdania
relacji z tych gorących miesięcy. Oby wakacje były równie
gorące.
Cóż więc takiego się działo? Uwagę nauczycieli i uczniów
zaprzątały głównie przygotowania do matury i do egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Odbywały się
egzaminy
próbne,
naszych
fachowców
wspomagali
doświadczeni nauczyciele aż z Poznania. Czy osiągniemy
zamierzone cele? Pod względem organizacyjnym egzaminy
przeprowadziliśmy wzorowo. A wyniki? Po sesji egzaminów
ustnych można orzec, że czas pokaże. Ten czas, którego
zabrakło.
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Z kroniki szkolnej
04.01. - Studniówka 2012.
14.02. – walentynkowy konkurs recytatorski. Organizator, pani Lilla Rybka,
współpracowała z anglistami: panią
Małgorzatą Brzustowicz, panią Justyną
Grońską
i
panem
Mariuszem
Spychajem.
16.02. – IV Międzyszkolny Konkurs
Recyatatorski Poezji i Prozy Religijnej w
Szczecinie. II miejsce - Aleksandra
Myślicka z IILOc, wyróżnienie - Joanna
Dumowska z IILOb. Dziewczyny
przygotowała pani Lilla Rybka.
15.03. – Joanna Dumowska z IIILOb i
Aleksandra Myślicka z IILOc wystąpiły
w 57 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Choszczeńskim Domu
Kultury. Joanna Dumowska została
laureatem. Dziewczyny przygotowała
pani Lilla Rybka.
03.04. – pani Joanna Całka przygotowała z młodzieżą przedstawienie
paschalne.
17.04. – w siedzibie Narodowego
Banku Polskiego w Szczecinie prezentowaliśmy sylwetkę Miltona Friedmana
– laureata Nagrody Nobla z ekonomii w
roku 1976. Młodzież przygotowała pani
Irena Rękawiecka-Sadowska, pani
Edyta
Kondela,
pani
Agnieszka
Kurpiewska i pan Piotr Figas.
19.04. – konkurs geograficzny przygotowany przez panią Barbarę Ciecierską.
Tematyka obejmowała mało znane
państwa: Vanuatu, Brunei i Singapur.
Wygrała klasa IILOa z wychowawczynią, panią Lillą Rybką.
27.04. – uroczyste zakończenie nauki
dla klas maturalnych przygotowane
przez
panią
Irenę
RękawieckąSadowską i panią Lillę Rybkę.
04.05. – wiosenna sesja maturalna,
która trwała prawie cały miesiąc.
Podczas egzaminów pisemnych i
ustnych sprawdzano poziom wiedzy i
umiejętności absolwentów oraz stopień
realizacji programu poprawy efektywno-
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ści kształcenia.
21.04. – w konkursie poezji religijnopatriotycznej Aleksandra Myślicka z
IILOc zajęła III miejsce, a Agata
Lipińska z IIITH otrzymała wyróżnienie. Dziewczyny przygotowała pani
Lilla Rybka.
28.04. - w Gryficach odbył się Finał
Wojewódzkich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. Do
etapu centralnego zakwalifikował się
Adam Czajkowski z klasy IVTBb,
który zajął II miejsce.
14.05. - dziewczyny z koła bibliotecznego „Bibliofanki” pod opieką
pani Barbary Grzejszczyk spotkały się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Choszcznie
z
nauczycielamiseniorami.
15.05. - ogólnopolski konkurs historyczny „Epizody kresowe” zorganizowany przez Fundację Niepodległości z Lublina. Informujemy, że
Aldona Kościelak z IILOb została
wyróżniona II miejscem. Na konkurs
napłynęło niemal 200 prac.
15.05. - powiatowy konkurs o tytuł
„Pulitzera Szkolnego”. Aleksandra
Rybak z klasy IIILOa została
laureatką, Marika Korecka z IILOa
otrzymała wyróżnienie, wyróżnienie
otrzymała również gazeta „Feniks”.
22.05. – Drzwi Otwarte Szkoły. W
przygotowania
zaangażowali
się
wszyscy nauczyciele.
15.06. – uroczyste zakończenie nauki
dla klas zasadniczej Szkoły Zawodowej przygotowane przez panią Irenę
Rękawiecką-Sadowską i pana Piotra
Figasa.
18.06. - rozpoczęły się egzaminy
potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów techników i
zasadniczej
szkoły
zawodowej.
Potrwają do lipca.

wspomnienia o studniówce
Minęły już ponad cztery miesiące, kiedy my,
absolwenci ZS przy ul. Polnej, bawiliśmy się
na balu studniówkowym. Teraz, kiedy
pozostaje nam tylko czekać na wyniki naszej
kilkuletniej nauki, miło jest wspomnieć ten pierwszy w życiu
prawdziwy bal. Jak każda duża impreza, Studniówka 2012 miała
parę mankamentów, lecz wszystkie niedoskonałości przyćmiła
ogromna liczba pozytywów.
Kiedy ja, moi przyjaciele i
znajomi wymienialiśmy się spostrzeżeniami dotyczącymi wystroju naszej
sali widowiskowo-sportowej, nikt nie
odważył się powiedzieć czegoś
negatywnego. Wystrój był pomysłowy,
i, co ważne, niepowtarzalny ,,POLLNAWOOD”, fabryka gwiazd i
osobowości, czyli nas - absolwentów,
których sylwetki widniały na stylizowanych kadrach filmowych rozwieszonych po całej sali. Wystrój można
słowami: pomysłowość, dokładność,
Fragment
profesjonalizm oraz unikatowość. Za
dekoracji
pomysł należą się brawa
Polonez. To chyba jedna z najbardziej stresujących i
zapamiętywanych chwil z balu studniówkowego. Wszyscy
uśmiechnięci, piękni i dostojni. Na próbach bywało różnie, raz
lepiej, raz gorzej. Wszyscy obawialiśmy się o ten najważniejszy
wieczór. Wbrew wszystkim obawom nie było wcale źle. Polonez,
miom zdaniem, wyszedł bardzo przyzwoicie, wszyscy starali się
dotrzymywać kroku prowadzącej parze, i gdyby wyłączyć
muzykę można by jedynie usłyszeć: raz, dwa, TRZY, raz, dwa,
TRZY... Oklaski gości, nauczycieli oraz widowni świadczyły, że
wyszedł sprawnie i podobał się.
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Moim zdaniem warto
również wspomnieć o atmosferze studniówki. Oczywiście
było uroczyście, podniośle i z
klasą, lecz kiedy skończyła się
część oficjalna i zgasły światła
atmosfera jeszcze zyskała.
Przed studniówką obawiałam
się, że będzie drętwo i
sztucznie,
szybko
jednak
okazało się, że wszelkie
spięcia i spory pomiędzy
uczniami
przestały
tego
wieczora istnieć. Można było
odczuć wzajemny szacunek.
Wszyscy bawili się wspólnie.
Warto dodać, że nauczyciele
wcale nie odstawali i bawili się
równie dobrze.

Prowadzący
na czerwonym
dywanie

A co do muzyki... Nie
jestem
jakąś
koneserką
zaprezentowanych na studniówce klimatów muzycznych,
ale przecież chodziło tylko o
dobrą zabawę, szybkość i
skoczność. Panowie muzycy
dotrzymywali tempa młodym i
pełnym wigoru gościom na
parkiecie. Z moich obserwacji
wynika, że wszyscy byli
zadowoleni
z
wynajętego
zespołu. Wielu stwierdziło, że
dobrym pomysłem byłoby
zaangażować zespół ponownie, bo w końcu dobra muzyka
to jeden z najważniejszych
punktów udanej imprezy. A
nasza na pewno taka była.
Pora poruszyć kwestię kamerzysty i fotografa. Płyty
dostaliśmy dość późno, bo około 24 kwietnia, wiele klas było
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rozgoryczonych zdjęciem grupowym. Wszystko nie tak...
Całość pracy panów ,,profesjonalistów” wyszła w ocenie
absolwentów
na
poziomie
dostatecznym. Płycie można
wiele zarzucić. Lipdup wyszedł
świetnie,
ale
to
dzięki
pomysłom uczniów i nauczycieli, natomiast od strony
technicznej
klapa.
Wielu
zamazanych
twarzy
nie
widać... Jeśli chodzi o film, to
mogę wypowiedzieć się tylko o
tym, który dostała moja klasa,
ponieważ każda klasa miała
innego kamerzystę. Film trudno
nazwać rewelacyjnym, ale
pozostanie pamiątką na całe
życie, więc cieszę się z tego, że w ogóle go mam.
Tak jak pisałam wcześniej, każda masowa impreza ma
swoje wady. U nas szwankował catering. W odczuciu moim i
moich znajomych, osób obsługujących było za mało, na stołach
natomiast toczyła się ,,walka o kotleta”. Zabawne, ale tak
naprawdę było, niestety. Stoły obsługiwano bez większej
synchronizacji, panował chaos. Jedzenie było dobre, jednak
stanowczo za mało. Słyszałam nawet komentarze, że osoby
wynajęte przez ZS to zlepek osób kompletnie nie mających
pojęcia o cateringu z prawdziwego zdarzenia.
W zasadzie ostatnią rzeczą, o której napiszę jest kabaret.
Absolwenci szkoły, w tym i ja, zaprezentowali sylwetki swoich
wychowawców w nieco karykaturalny sposób. W gruncie rzeczy
istotą kabaretu nie była karykatura dla niej samej, ale
przerysowanie tych cech osobowości naszych belfrów, które
pozostaną w pamięci. A każdy nauczyciel, jeśli dobrze go
„sprzedać”, mógłby robić za gwiazdę. Nie mam na myśli tylko
gwiazdorskich kaprysów kochanych wychowawców. Myślę o
tym, że role charakterystyczne, które zaproponował im Paul
Anski – kluczowa postać kabaretu, mogliby wykonać lepiej niż
niejeden celebryta. Na szczęście nasi nauczyciele są skromni i

Pani Justyno!
A linia?
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mają poczucie humoru, więc dzielnie przyjęli zjadliwy, cięty
uczniowski dowcip. A my, mimo wszystko, mieliśmy tremę,
odczuliśmy także głęboki sentyment. Na koniec wręczyliśmy
pierwowzorom kabaretowych postaci Szkolne Oscary. W mojej
ocenie kabaret się udał, a to dzięki paniom: Agnieszce
Kurpiewskiej i Justynie Grońskiej, które doprowadziły cały
projekt do końca.
Podsumowując, pomarudziłam trochę, ale taka już moja
rola szkolnego dziennikarza. Odsuńmy teraz na bok wszystkie
negatywy i skupmy się na pozytywnym obrazie Studniówki 2012.
Bez pomysłowości, zaangażowania i profesjonalizmu naszych
wychowawców oraz dojrzałej postawy moich koleżanek i

Twórcy i wykonawcy kabaretu

kolegów nie byłoby zabawy na tak wysokim poziomie. Będę
pamiętała przede wszystkim wyjątkową atmosferę, doskonale
wykonanego poloneza, szalone tańce, śmieszny kabaret. Walkę
o kotleta niech wspominają żarłoczni mężczyźni, ja i tak
zamierzam się odchudzać. Ponieważ to ostatni artykuł, który
piszę dla gazety szkolnej, cieszę się, że mogłam powspominać
studniówkę, bo to właśnie na tej imprezie wszyscy udowodnili,
jak mocne więzy można zbudować przy te trzy lub cztery lata
nauki szkolnej.
Marta Krawczyk IVTH
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„Sen nocy letniej” - tym oto wierszem Wisławy
Szymborskiej rozpoczął się V konkurs recytatorski poezji o
miłości, który odbył się 14.02 w czytelni naszej szkoły.
Walentynki to święto cieszące się dużym powodzeniem wśród
młodzieży, dlatego też w naszej szkole już po raz piąty
usłyszeliśmy porywające interpretacje sceniczne wierszy o
miłości. Tak jak w poprzednich latach szkolni recytatorzy
prezentowali wiersze polskie i angielskie. Zmaganiom
uczestników przyglądał się dyrektor Wiesław Włudarski,
poloniści oraz nauczyciele języków obcych, zaś na widowni
zasiadły klasy liceum ogólnokształcącego. Umiejętności osób
występujących oceniało jury w składzie: pani Agnieszka
Kasperczuk, pan Artur Niedzielski oraz przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego Iza Błaszczyk.

Jury
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Sala, w której odbywała się uroczystość wyglądała
zjawiskowo. Dominował kolor czerwony, a na każdym kroku
porozwieszano miłosne sentencje, serca, kwiaty. Wszystkie
dekoracje dodawały uroku imprezie i sprawiały, że atmosfera
była nieziemska. Taka sceneria pozwalała przenieść się w
zupełnie inny świat. W tym romantycznym nastroju uczestnicy
rozpoczęli zmagania.
Wszyscy
obecni
z
niecierpliwością czekali na
pierwszego uczestnika konkursu - na scenie pojawiła się
Weronika Motowidło z ILOs,
która przygotowała wiersz
Agnieszki
Osieckiej
pt.
„Umrzeć z miłości”. Polskie
wiersze miłosne przygotowali
również: Nikolina Sobala z
ILOa („Kto chce bym go
kochała” Marii PawlikowskiejJasnorzewskiej), Ewa Starukiewicz z ILOa („Niepewność”
Adama Mickiewicza), Marta
Siedlikowska z IILOa („Co to
Justyna Pasek z IIILOb
jest miłość?” Jonasza Kofty).
akompaniuje
Niektórym recytatorom akompaniowała Justyna Pasek,
grająca na gitarze. Wszystkie wyżej wymienione interpretacje
wierszy były ciekawe, osoby które przyglądały się zmaganiom
wsłuchiwały się w wykonania z ogromnym zainteresowaniem.
Widownia czuła, że każdy recytujący włożył całe serce w swój
wiersz. Można było dostrzec, jak wiele pracy wykonawcy
poświęcili przygotowaniu utworów. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudziły wiersze przedstawione w języku angielskim.
Osoby, które recytowały w języku angielskim to: Monika
Chmielewska z IILOa („ Mad Girl’s Love Song” Sylvii Plath),
Karolina Pałka z ILOa („ Never Try to Trich with a Kiss” Sylvii
Plath), Joanna Dumowska z IIILOb („I Loved You”- Sylvii Plath ),
po raz kolejny Ewa Starukiewicz z ILOa („My Love” Peabo
Brysona), oraz Hania Stanik z ITG („Love at First Sight”-
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Michaela Buble’a). Wykonania w języku angielskim, podobnie
jak recytacje wierszy polskich były godne uwagi.
Poza dobrze przygotowanymi prezentacjami uczestnicy
zadbali również o swój wizerunek. Niektórzy bardzo dobrze
dobrali stroje, czym współtworzyli nastrój imprezy. Dobrze
przygotowany wiersz i odpowiedni wygląd sprawiały, że utwór
wzbudzał niezwykłe emocje wśród słuchaczy. Osoby biorące
udział w konkursie starały się pokonać tremę, jednym udawało
się to bardziej, drugim mniej. Nie mniejsze emocje towarzyszyły
widowni. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na werdykt jury. W
przerwie na obrady publiczność uczestniczyła w konkursach. Ich
tematem były rozterki miłosne bohaterów literackich. Wszyscy
świetnie się bawili. W ten sposób organizatorzy konkursu
zagospodarowali czas oczekiwania na wyniki.
Kto okazał się najlepszym recytatorem? To pytanie
zadawali sobie nie tylko uczestnicy konkursu, ale też widzowie.
Każdy z nas z pewnością miał swoich faworytów. Jury po
obradach ogłosiło werdykt: w prezentacji polskich wierszy
miłosnych najlepsza okazała się Marta Siedlikowska, tuż za nią
uplasowała się Ewa Starukiewicz, zaś trzecie miejsce zajęła
Weronika Motowidło. W konkursie na najlepiej wyrecytowany
utwór w języku angielskim zwyciężyła Joanna Dumowska, drugie

Marta Siedlikowska IILOa

Joanna Dumowska IIILOb
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miejsce zajęła Ewa Starukiewicz, na podium stanęła również
Monika Chmielewska, zajmując trzecie miejsce. Po ogłoszeniu
werdyktu przyszedł czas na gratulacje. Werdykt jury był
zasłużony, ponieważ wyróżnieni uczestnicy naprawdę bardzo
dobrze poradzili sobie na scenie. Niektórzy z nich po raz
pierwszy brali udział w tego typu wydarzeniach. Okazało się, że
debiuty były jak najbardziej udane.
Emocje na widowni.
Dyrektor przejęty, angliści poruszeni.

Nagrodzeni uczestnicy z uśmiechem na twarzy odbierali
nagrody i dyplomy. Jednak to nie to nie one były najważniejsze.
Najważniejsze, moim zdaniem, było to, ze coroczny konkurs
recytatorski poezji miłosnej jest wspaniałą okazją, by zaistnieć w
życiu szkoły, spróbować swoich sił, pokonać tremę i strach,
wreszcie odnieść sukces. Każdy z uczestników pokazał się z jak
najlepszej strony. Warto uczestniczyć w tym poetyckim
wydarzeniu. Gratuluję wszystkim uczestnikom i życzę
powodzenia w przyszłości. Mam nadzieje, że spotkamy się w
tym samym miejscu za rok.
Przygotowała go, jak co roku, pani Lilla Rybka, opiekun
czytelni i koła recytatorskiego, którą dzielnie wspomagali
nauczyciele angliści: pani Justyna Grońska, pani Małgorzata
Brzustowicz oraz pan Mariusz Spychaj. Organizatorom
serdecznie gratuluję.
Marika Korecka IILOa
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57 Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski
PARA 2012
Szkolne konkursy recytatorskie pozwalają wyłonić tych
najlepszych, którzy poddani dalszemu szkoleniu przez panią
Lillę Rybkę, mierzą swoje siły w najważniejszym od lat
konkursie, który tradycyjnie odbywa się w Choszczeńskim
Domu Kultury. Tam profesjonalne jury daje przepustkę do
Szczecina. Już od wielu lat nasi recytatorzy zdobywają
laury. W tym roku zaszczyt ten przypadł Joannie
Dumowskiej z klasy IIILOb.
Wyniki konkursu, który odbył się 15 marca, zawsze
wywołują dreszcz na plecach, bo sztukę recytatorską, jak każdą
dziedzinę artystyczną, niełatwo ocenić. Jury w składzie: pani
Olga Głuchowska – utytułowana recytatorka oraz instruktor, pani
Jagoda Szczęsna – instruktor i pani Anetta Bikowska –
instruktor, obradowało długo, lecz werdykt, który usłyszeliśmy,
był zgodny z naszymi nadziejami i oczekiwaniami. W najbardziej
nas interesującej kategorii, czyli w recytacji, tytuł laureata
przyznano Angelice Daszykowskiej z Zespołu Szkół Nr 1 w
Choszcznie (instruktor Elżbieta Lipińska) oraz naszej Joannie
Dumowskiej.

Jury oraz uczestnicy konkursu
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Warto wspomnieć, że Aśka jest już doświadczoną
recytatorką, która wielokrotnie zaskakiwała niezwykłymi
interpretacjami utworów prozatorskich i poetyckich. Będąc w
ostatniej klasie, postanowiła spróbować jeszcze raz, choć za
pasem ma egzamin maturalny. Dobrze się stało, bo posiadając
duże umiejętności i zyskawszy nieco pewności siebie, mogła
podjąć się zadania, które stanowiło wyzwanie sceniczne.
Znaliśmy ją bowiem jako osobę o talencie lirycznym, wyciszoną,
skupioną, trafnie oddającą subtelne odcienie znaczeniowe
wykonywanych tekstów. W nowej roli zaprezentowała sceniczny
pazur. Okazało się, że jej delikatna postać skrywa wulkaniczne
wręcz pokłady emocji. Wiersz Anny Kamieńskiej „Śmieszne” w
jej wykonaniu to majstersztyk. Inną interpretację usłyszeliśmy we
fragmencie „Cudzoziemki” Marii Kucewiczowej. Tam należało
przede wszystkim zaciekawić słuchacza, co się niewątpliwie
udało.
Ola Myślicka z klasy IILOc jest
w oczekiwaniu
dobrze znana szkolnej publiczności.
na werdykt jury
W Choszczeńskim Domu Kultury
zaprezentowała fragment „Pianistki”
Elfride Jelinek oraz jedną z piosenek
Kazika. Choć jej interpretacjom nie
można wiele zarzucić poza tym, że
zapomniała w którymś momencie
tekstu,
nie
odniosła
sukcesu.
Przewodnicząca jury, pani Olga
Głuchowska, w słowie końcowym
zwróciła uwagę na to, że większość
uczestników wybrała teksty o ponurej
wymowie, więc być może to właśnie
było przyczyną porażki. W każdym
razie udział w prestiżowym konkursie to nowe doświadczenie,
które nie zniechęciło Oli. Liczymy na nią w przyszłym roku.
Konkurs w Choszczeńskim Domu Kultury, choć ma wybitną
renomę, stał się imprezą kameralną, żeby nie powiedzieć
niszową. Widzów można by policzyć na palcach jednej ręki.
Dawniej recytatorzy mieli swoich zagorzałych kibiców, całe klasy
przychodziły posłuchać ulubieńców. To również wyzwanie.
Trzeba mu sprostać, bo recytacja jest piękną sztuką.
fifi
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Milton Friedman oczami uczniów naszej szkoły
Kontynuujemy owocną współpracę ze
szczecińskim Stowarzyszeniem „Dom
Nobla”. Celem stowarzyszenia jest
przybliżanie sylwetek laureatów Nagrody
Nobla, ich dokonań oraz historii,
gospodarki
i
kultury
krajów
ich
pochodzenia. Już od kilku lat jesteśmy
zapraszani przez panią prezes Annę
Szachowicz na różnorodne imprezy. Co
ważne, nie pełnimy na nich jedynie roli
widzów. Tym razem również tak było.
Na dzień 17.04.2012 roku w siedzibie zachodniopomorskiego
oddziału
Narodowego
Banku
Polskiego
zaplanowano sesję popularnonaukową poświęconą współczesnej polityce monetarnej oraz roli Banków Centralnych w
oparciu o pracę noblisty Miltona Friedmana (Nagroda Nobla z
ekonomii w roku 1976). Patronat nad sesją objął klub radnych
Polskiego Stronnictwa Ludowego Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego, a wśród organizatorów znaleźli się:
Stowarzyszenie „Dom Nobla” oraz oddział zachodniopomorski
Narodowego Banku Polskiego. Nas, czyli Zespół Szkół Nr 2 im.
Noblistów Polskich w Choszcznie oficjalne relacje prasowe
również wymieniają jako organizatorów, ale zasłużyliśmy sobie
na to, ponieważ przedstawiona przez uczniów naszej szkoły
prezentacja multimedialna oraz skecz, których treścią były losy i
poglądy Miltona Friedmana, nadały ton wystąpieniom
znamienitych gości.
Milton Friedman (1912-2006) to jeden z najwybitniejszych
ekonomistów naszych czasów. Jego poglądy wzbudzały często
kontrowersje, jednak liczyli się z nimi wszyscy. Amerykański
naukowiec i praktyk uważany jest za czołowego ideologa
wolnego rynku. Powiedział o ekonomii: „To, co sprawia, że jest
ona najbardziej fascynującą jest to, że jej fundamentalne zasady
są tak proste, że każdy jest w stanie je zrozumieć, jednak
niewielu je rozumie.” Te słowa wyznaczyły kierunek zespołowi
powołanemu w naszej szkole. Postanowiliśmy bowiem
przybliżyć uczestnikom sesji trudną naukę, jaką jest ekonomia.
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Zaproszenie
ze
strony „Domu Nobla”
wpłynęło na ręce pani
dyrektor Ireny Rękawieckiej-Sadowskiej
kilka
miesięcy przed terminem
sesji. Błyskawicznie został powołany zespół w
składzie:
pani
Edyta
Kondela, pani Agnieszka
Kurpiewska i pan Piotr
Figas. Nauczyciele zajęli
się przygotowaniami, a
zadanie nie było wcale
łatwe, ponieważ należało
sylwetkę
przedstawić
Miltona Friedmana w
możliwie wszechstronny
sposób, prezentując nie
tylko jego biografię, ale
fot. Edyta Kondela
przede wszystkim poglądy. Nasza ekonomistka,
pani Edyta Kondela, wywiązała się z tego zadania znakomicie.
Przedstawiona w Szczecinie prezentacja w przystępny sposób
wprowadziła uczestników sesji w tematykę spotkania. Drugim
wyzwaniem była inscenizacja wybranego fragmentu biografii
noblisty. Przekornie podane fakty z długoletniego pożycia
Friedmana ze swą umiłowaną żoną Rose, przypadły do gustu
poważnym gościom. Talent pani Agnieszki Kurpiewskiej, którą
wspomógł pan Piotr Figas, przyniósł owoce w postaci rzęsistych
braw, jakimi goście obdarzyli wykonawców. Obie części
wystąpienia uczniów szkoły były merytorycznie poprawne,
spójne, oryginalne i zabawne, a wielką satysfakcję sprawił
opiekunom fakt, że profesor Stanisław Flejterski – główny
prelegent spotkania, odwoływał się bardzo często do obejrzanej
wcześniej scenki. Udowodniliśmy bowiem, że o ekonomii, która
wydaje się z pozoru nudna, można opowiadać przewrotnie i
ciekawie. Trafiliśmy zresztą w czułą strunę profesora
Flejterskiego, który jako autor popularnych felietonów
poświęconych ekonomii, dysponuje humorystycznym zacięciem.
Milton Friedman
łapie się za głowę,
bo to już koniec
kabaretu
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Prof. Stanisław Flejterski
otrzymuje znaczek naszej szkoły

fot. Edyta Kondela

Spotkanie zorganizowane przez „Dom Nobla” nigdy nie
może zakończyć się bez miłych niespodzianek. Narodowy Bank
Polski sprezentował uczestnikom monety kolekcjonerskie, pan
profesor podarował szkole swoje książki (oczywiście z
dedykacją), a skromny, acz smaczny obiad, okraszony tłustymi
pochwałami ze strony członkiń stowarzyszenia dopełnił całości.
Wracaliśmy do domu cali „w skowronkach” już zaproszeni na
kolejną imprezę.
„Feniks”

Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu interesuje
się środowiskiem, które nas otacza. Jesteśmy ciekawi, co się
dzieje w drugim końcu świata. Tymi ciekawskimi są także
uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w konkursie
geograficznym, przygotowanym przez panią Barbarę Ciecierską
pt. „Wyprawa w nieznane”. To wydarzenie miało miejsce
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19.04.2012 roku w auli naszej szkoły, która na ten dzień została
przygotowana w sposób szczególny. Mnóstwo dekoracji, między
innymi mapy geograficzne i kolorowe plakaty sprawiły, że aula
była bardziej atrakcyjna niż zwykle.
Konkurs sprawił, że zwróciliśmy uwagę na państwa, które
są zupełnym przeciwieństwem wielkich aglomeracji. To była
naprawdę wyprawa w nieznane, ponieważ poznaliśmy państwa,
o których dotychczas słyszeliśmy niewiele. Otóż kraje, którym
przyjrzeliśmy się z bliska to Vanuatu, Singapur i Brunei. Każda z
trzech rywalizujących klas przygotowała album oraz prezentację
o jednym z tych państw. Ponadto z każdej klasy wybrano grupę
osób, które pisały test i odpowiadały na pytania.
Vanuatu to miejsce, które bliżej poznała
klasa IILOa. To kraj Oceanii. Bardzo barwne i
ciekawe miejsce. Głównym atutem są krajobrazy
wulkaniczne oraz tropikalna fauna i flora.
Popularne są też kąpieliska, ale ogromną uwagę
przykuwa drzewo zwane sandałowcem. Miejsce to jest "świeże",
nie ma tam szumu, ulicznych korków i zatłoczonych ulic.
Zupełnie inny świat od naszego, od tego, który nas otacza. Może
właśnie dlatego jest taki ciekawy i interesujący. - To fajne
uczucie choć przez chwilę poczuć się obywatelem Vanuatu i
oderwać się od rzeczywistości - mówi Bartek z klasy IILOa.
Kolejne państwo to Singapur. Tym
państwem zajęła się klasa IILOc. Państwo miasto w Azji południowo-wschodniej. Jest to
miasto, gdzie intensywna zabudowa kontrastuje z
bujną zielenią parków. Jedną z wysp, Sentosa,
zamieniono na park rozrywki. Zbudowano na niej oceanarium, w
którym można m.in. odbyć spacer przeszklonym korytarzem
umieszczonym pod jednym z głównych akwariów. Ciekawym
faktem jest to, że Singapur to państwo bardzo zróżnicowane pod
względem etnicznym. W mieście istnieje wiele świątyń
buddyjskich, taoistycznych, hinduistycznych i meczetów.
Znakiem rozpoznawczym tego państwa jest lew, który
przypomina o jego historii.
Ostatnim zaprezentowanym miejscem jest
Brunei. Informacje i ciekawostki na temat tej
części świata położonej w PołudniowoWschodniej Azji, przygotowała klasa IITG/II
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TOŚ. Jest to jeden z najmniejszych, ale dzięki złożom ropy jeden
z najbogatszych krajów świata. Sporą część Brunei porastają
dziewicze lasy, znajdziemy tu malownicze wodospady i
rezerwaty przyrody. To kolejne miejsce na ziemi, któremu warto
przyjrzeć się bliżej.
Wszystkie klasy starały się przekazać jak najwięcej
ciekawostek na temat tych miejsc. Jednym wychodziło to lepiej,
drugim gorzej, ale na pewno każdy czegoś się nauczył. Poznał
miejsca, które do tej pory były zupełnie obce. Wyprawa w
nieznane zakończyła się powodzeniem. Pomijając tremę, która
nam towarzyszyła, stwierdzam, że konkurs to dobra zabawa.
Beztroscy obywatele Vanuatu, czyli uczniowie z klasy IILOa

- Wygrana podwaja tę euforię - mówi zachwycona Marlena
z klasy IILOa. To właśnie uczniowie IILOa byli szczęśliwcami,
którzy zajęli pierwsze miejsce. Rywalizacja była ogromna jeden, dwa punkty sprawiły, że jedni wygrali, zaś innym tym
razem się nie udało. Teraz, gdy usłyszymy hasło Vanuatu,
Singapur czy Brunei nie będziemy zaskoczeni, tylko od razu
wpadnie nam do głowy myśl: "no tak, przecież ja coś o tym
wiem!". To kolejna fascynująca przygoda w naszym życiu.
Dobrze się bawiąc, poznaliśmy nieznany dotąd kawałek świata.
Czy warto? - Jasne, że tak. - odpowiadają zgodnie uczniowie
klasy IILOa.
Marika Korecka IILOa
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Warto poznawać
swoje korzenie
Uczennica klasy II LOb Aldona Kościelak zajęła II miejsce w
ogólnopolskim konkursie historycznym "Epizody kresowe"
zorganizowanym przez Fundację Niepodległości w Lublinie
pod honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej
oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Warto
wspomnieć, że na konkurs napłynęło łącznie we wszystkich
kategoriach niemal 200 prac.
Celem
tego
ogólnopolskiego
konkursu
było
zainteresowanie uczniów problematyką historii dawnych Kresów
Rzeczpospolitej,
kształtowanie
postaw
patriotycznych,
zachęcenie do poznawania dziejów Ojczyzny oraz jej
wschodnich sąsiadów, kształtowanie szacunku wobec dokonań
naszych przodków, dawnych mieszkańców Kresów, ochrona
przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi, przedstawienie roli
przodków, własnej rodziny, sąsiadów, znajomych w dziejach
dawnych Kresów Rzeczpospolitej i wreszcie pogłębienie wiedzy
o dziedzictwie kulturowym Rzeczpospolitej. Organizatorzy
zawiesili przed uczestnikami poprzeczkę bardzo wysoko,
bowiem należało przedstawić opracowanie z zakresu szeroko
rozumianej historii Kresów Rzeczypospolitej (np. ludzi, rodzin,
parafii, miejscowości, posiadłości ziemskich, jednostek
wojskowych, szkół, stowarzyszeń, klubów sportowych, budowy
obiektów ważnych dla społeczności lokalnej itp.), przy czym
wymogiem było utrwalenie wspomnień świadków i uczestników
wydarzeń, zebranie i opracowanie dokumentów oraz pamiątek.
Tak szeroko i precyzyjnie zakrojony zakres to nie wszystko.
Ogromne znaczenie miała forma pracy, którą dla szkół
ponadgimnazjalnych określono jako zapis wspomnień, wywiad,
pamiętnik, zbiór fotografii, reportaż w formie tekstu drukowanego
lub zapisu multimedialnego. Widać więc, że uczestnikiem
konkursu miał być pasjonat historii posiadający przy tym
ukształtowany
warsztat
badawczy.
Takiego
pasjonata
znaleźliśmy w osobie Aldony Kościelak z IILOb, a skoro zdobyła
ona II miejsce, to wypytaliśmy ją o przebieg przygotowań.
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Na początek zapytaliśmy, jak w ogóle doszło do tego, że
Aldona wzięła udział w konkursie. - Decyzja, aby wystartować w
tym konkursie była dość spontaniczna i nie do końca
przemyślana, gdyż zgłosiłam się do niego ze względu na to, że
moja babcia pochodzi z Kresów, więc stwierdziłam, że czemu by
nie. Później jednak, gdy przeczytałam regulamin, zrozumiałam
na co się tak naprawdę porywam i że wcale nie będzie tak łatwo,
jak myślałam. Pierwsze informacje zdobyłam właśnie od mojej
babci, która na Kresach mieszkała przez kilka lat. Nie lubiła
mówić o dzieciństwie. Nie mogłam pojąć dlaczego, dopiero gdy
opowiedziała mi swoją historię zrozumiałam, że to, co przeżyła,
było dla niej straszne i dobrze, że nie chciała do tego wracać.
Ciągłe ucieczki przed Ukraińcami i strach o własne życie, a
jeszcze na dodatek wojna, to dla dziecka zbyt wiele. Mimo to
babcia podzieliła się ze mną swoimi przeżyciami i dzięki niej
miałam pierwsze informacje. Później we współpracy z
nauczycielami stwierdziliśmy, że to może jednak nie wystarczyć i
postanowiliśmy poszukać jeszcze innych źródeł. Tym razem
zgłosiliśmy się do byłego dyrektora naszej szkoły pana Stefana
Szemlija, którego rodzina również pochodzi z Kresów. On sam
zbyt wiele nie pamiętał, gdyż jak stamtąd wyjeżdżał miał niecały
rok, ale sporo słyszał w domu na temat życia na Kresach, więc
zaczął interesować się swoją historią. Niedawno miał okazję
odwiedzić tamte strony i zobaczyć, co pozostało z dawnych lat,
dzięki czemu mógł mnie wspomóc.
Jak wyglądała praca badacza historii? – Z babcią bardzo
długo rozmawiałam i skrupulatnie spisywałam jej wspomnienia.
Z panem Szemlijem przeprowadziłam rozmowę, którą
nagrywałam na dyktafon, aby żadne informacje mi nie uciekły.
Oczywiście robiłam też notatki, lecz głównie słuchałam pana
Szemlija z uwagą, ponieważ to, co opowiadał, było bardzo
ciekawe i wzruszające. Pan Szemlij dostarczył mi zdjęcia ze
swojej podróży w rodzinne strony, co zdecydowanie wzbogaciło
dokumentację. Potem okazało się jeszcze, że jest możliwość
zorganizowania spotkania z dawnymi mieszkańcami Kresów,
którzy obecnie po repatriacji mieszkają w Suliszewie.
Skorzystałam z okazji i razem z bratem wybraliśmy się do
Suliszewa. Tam miałam przyjemność spotkać się z dwiema
starszymi paniami: Anielą i Stefanią, które już jako nastolatki
opuściły tamte tereny, przez co więcej pamiętały, oraz z
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weteranem wojennym, panem Edwardem, który walczył w
szeregach wojsk polskich i rosyjskich przeciwko Niemcom w
czasie II wojny światowej. Obie rozmowy były nagrywane i
spisywane. Opowieści moich respondentów momentami były
straszne i chwytały za serce, bo ich życie nie należało do
najprzyjemniejszych. Bieda, prześladowania, strach oraz zło,
które wszędzie się czaiło. Oczywiście zdarzały się chwile
szczęśliwe. Zarówno o tych dobrych, jak i złych epizodach
repatrianci opowiadali z pasją i z uśmiechem, co trochę mnie
zdziwiło, lecz Kresowiacy to ludzie zahartowani. Od rozmówców
dostałam kolejne ważne dokumenty i pamiątki, pan Edward
posiadał na przykład autentyczny rozkaz zakończenia wojny,
który dostał od dowódcy, a któremu ja mogłam zrobić zdjęcie i
wykorzystać w swojej pracy. Po zebraniu wszystkich informacji
zaczęłam pisać. Ta czynność zajęła mi dużo czasu, gdyż trzeba
było skrupulatnie i dokładnie opisać każdego rozmówcę i
jeszcze ciągle przewijać oraz cofać nagrania, aby nic nie
umknęło. Później po zatwierdzeniu tekstów musiałam
dodatkowo napisać wstęp historyczny i zakończenie, by całość
pracy miała sens. I jeszcze sporządzić aneks ze zdjęciami. Na
koniec opracowanie zostało sprawdzone przez polonistę i
wysłane do Lublina.
Czy szkoła jakoś Cię wspomogła? – Oczywiście. To od
pani Adrianny Dokurno, mojego nauczyciela historii,
dowiedziałam się o konkursie. To pani Ada określiła strategię
pracy, podpowiedziała, co napisać we wstępie i zorganizowała
spotkanie z dyrektorem Szemlijem, a pan dyrektor znowuż
zaproponował mi wywiady w Suliszewie. Natomiast polonista,
pan Piotr Figas czuwał nad moim stylem. Sukces zatem ma
wielu ojców, jednak jak go osiągnąć? Otóż odpowiedź jest
prosta. Należy uwierzyć w siebie i w swoje umiejętności, być
konsekwentnym i zdeterminowanym oraz myśleć pozytywnie.
Prawdziwą radość sprawiła mi współpraca z nauczycielami, nie
wolno zapominać także o repatriantach, którzy zechcieli
podzielić się swoimi historiami ze mną i zgodzili się wziąć w tym
przedsięwzięciu udział. A sukces? Jest dla mnie zaskoczeniem,
nie spodziewałam się go, szczególnie, gdy dowiedziałam się, ile
prac na konkurs wpłynęło.
Czy udział w konkursie czegoś Ciebie nauczył? - Dla
mnie było to wyzwanie, któremu skutecznie stawiłam czoła.
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Radość po usłyszeniu tego, że zajęłam drugie miejsce w tak
prestiżowym konkursie była ogromna. Sukces potrafi uskrzydlić
człowieka i spowodować, że jest on żądny więcej i więcej, co w
moim przypadku się potwierdza. Dlatego zachęcam wszystkich,
by zainteresowali się czymś innym niż tylko czubkiem własnego
nosa, bo warto poznawać nowych ludzi i zdobywać nowe
doświadczenia. Odkrywanie historii Kresów jeżyło mi czasem
włos na głowie, ponieważ dzieje tych terenów są bardzo
skomplikowane. Zdaję sobie sprawę, że pokolenie mojej babci
już powoli odchodzi. W pamięci pozostało tak naprawdę niezbyt
wiele z czasów jej dzieciństwa i młodości. Zachowało się
niewiele pamiątek. Cieszę się, że zdołałam ocalić choć drobne
fragmenty pamięci o czasach, które ukształtowały życie mojej
rodziny. Słuchałam opowieści o okropnościach wojny i
przesiedleń, i nie chcę, żeby kiedykolwiek podobna historia się
powtórzyła. Wyczułam w głosie moich rozmówców wielkie
wzruszenie, gdy mówili o ukochanych Kresach, a pan dyrektor
Szemlij pokazał mi, że poznawanie korzeni to ważny krok w
określeniu własnej tożsamości.
Zainteresowanych opracowaniem Aldony Kościelak
odsyłamy do pana Piotra Figasa lub do wychowawczyni, pani
Teresy Wiśniewskiej. Zachęcamy też do przeczytania
wspomnień pana dyrektora Stefana Szemlija, które poniżej
publikujemy.
„Feniks”

„Urodziłem się w małej wsi Poddębce, znajdującej się
niedaleko Uhnowa i Bełza, późną jesienią 1946 roku. Były to
czasy już po II wojnie światowej, kiedy to granice Polski zaczęły
ulegać zmianie. Repatriację miejscowej ludności rozpoczęto w
1944 roku po wkroczeniu Rosjan. Początkowo wyjeżdżali
głownie Ukraińcy w rejon Brzeżan. Później, czyli w 1945, po
zakończeniu II wojny światowej, wyjazdy były też do Polski i na
Ukrainę ze względu na zagrożenie partyzantką. Moją rodzinę
repatriowano w lipcu 1947 roku w ramach akcji „W”. Teren
Sokalszczyzny miał należeć do Polski - także Poddębce i
dopiero w 1952 r. okazało się, że to nie będzie Polska. Moi
rodzice nie chcieli wyjeżdżać z miejsca swojego urodzenia, lecz
niestety musieli, podobnie jak większość ludzi, gdyż taką decyzję
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podjęto odgórnie. Nie pomogły nawet zapewnienia wujka, który
pracował w Korpusie Ochrony Pogranicza, że nas nie
przesiedlą. Wszystko działo się szybko. Oczywiście nie
pamiętam tego, bo miałem wtedy kilka miesięcy, ale
dowiedziałem się o tej całej akcji później, gdy podrosłem.
Wyjazd przebiegał w bardzo nieprzyjemnej atmosferze,
ponieważ przed nim zdarzyły się dwie bardzo smutne sytuacje.
Najpierw mojego dziadka ze strony ojca zabił koń, a później już
na samej stacji kolejowej w Bełżcu, tam gdzie jechały transporty,
brat mamy został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa.
Potem się okazało, że wsadzono go do obozu w Jaworznie z
podejrzeniem o współpracę z partyzantką ukraińską. Później
wyszło na jaw, że była to nieprawda, a tragiczne jest to, że wujek
ten w 1945 wrócił z przymusowych robót w Niemczech. Zatem
cała odpowiedzialność za naszą rodzinę spoczęła na moim ojcu.
Zabraliśmy ze sobą dwa konie i dwa wozy dobytku, gdyż ilość
koni określała możliwość zabrania dobytku, który można było ze
sobą wziąć. Jechaliśmy pociągiem ponad dwa tygodnie.
Podczas postoju w Warszawie pewien warszawiak chciał mnie
kupić od moich rodziców, ale oni na to się nie zgodzili i bardzo
się tym faktem oburzyli. Gdy już dotarliśmy na zachód, trzy razy
w ciągu roku zmieniliśmy miejsce zamieszkania, bo albo nie było
dobrych pomieszczeń gospodarczych dla zwierząt, albo sąsiedzi
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byli
natrętni
i
niemili.
Ostatecznie osiedliliśmy się
na kolonii Suliszewo, gdzie
jeszcze ciągle mieszka moja
matka, ponieważ ojciec już
nie żyje. Na początku nie
było łatwo, gdyż miejscowa
ludność przez ówczesną
propagandę była negatywnie
nastawiona do tych z Akcji
„W”,
lecz
z
czasem
przekonała się ona do nas,
przez co mogliśmy żyć w
spokoju
i
w
zgodzie.
Natomiast jeżeli chodzi o
okres pobytu mojej rodziny
na Kresach, to jest mi on
znany tylko z opowiadań
rodziców i dziadków. Jak już
Zabytki Kresowe
wcześniej
wspomniałem,
mieszkaliśmy w Poddębcach. Była to wieś polsko-ukraińska.
Ojciec matki był gajowym, a babcia opiekowała się dziećmi i
dorabiała na weselach jako kucharka. Jeden z braci mamy
wyuczył się na nauczyciela, co w tamtych czasach było wielkim
osiągnięciem. Rodzice ojca za to posiadali własne małe
gospodarstwo. Na wsi znajdował się dwór, w którym pracowało
wielu ludzi, ponieważ wśród mieszkańców panowała ogólnie
bieda. W Poddębcach była tylko cerkiew, a katolicy chodzili do
kościoła w Uhnowie. W Uhnowie mieszkało dużo Żydów, którzy
zajmowali się handlem. Również w Poddębcach mieszkał Żyd.
Prowadził on na wsi karczmę.
Tradycyjne święta polskie były obchodzone wspólnie przez
Polaków i Ukraińców, ponieważ rodziny były często mieszane.
Gdy mieszkaliśmy na Kresach, w rodzinie mówiono po polsku i
ukraińsku, lecz kiedy przyjechaliśmy do Suliszewa, to stopniowo
zanikał język ukraiński. Mówiono nim jeszcze, dopóki żyły moje
babcie, później już tylko podczas sporów rodziców, gdyż nie
chcieli, abyśmy jako dzieci wiedzieli, co mówią. Ja, dzięki mojej
babci, trochę nauczyłem się ukraińskiego i znam kilka słów, tak
że mógłbym się z kimś innym dogadać. Lata mijały, życie biegło
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dalej, a u mnie w rodzinie ciągle wspominano czasy z okresu
przebywania tam na wschodzie. Zarówno rodzice, jak i
dziadkowie dobrze je wspominali i choć tyle lat już mieszkali w
Suliszewie, zawsze myślą byli w Poddębcach. Aktualnie tylko
moja mama, bo inni nie żyją. Wszyscy przeżyli tam piękne
chwile, a także i ciężkie, ale tak z przyjemnością opowiadali o
tamtych czasach, że aż postanowiłem wybrać się na dawne
Kresy i zobaczyć, jak to tam naprawdę jest. Moi rodzice również
odwiedzili znajomych z Poddębiec w Brzeżanach, lecz nigdy nie
mogli pojechać do Poddębiec, bo ludziom nie wolno było
odwiedzić miejscowości, z której nie miało się zaproszenia.
Dopiero w latach dziewięćdziesiątych cofnięto ten zakaz, ale
rodzice byli starsi i nie interesował ich już wyjazd.
Ja wybrałem się w podróż latem samochodem, śladami
własnych korzeni razem z żoną i dawnym sąsiadem rodziców z
Poddębiec, który nazywany jest przeze mnie wujkiem, a obecnie
mieszka w Legnicy. Wzięliśmy go ze sobą, aby pokazał nam
lepiej okolicę, ponieważ on w trakcie repatriacji miał około
dwudziestu lat, to wszystko pamiętał. Gdy dotarliśmy na miejsce,
okazało się, że nic praktycznie się nie zmieniło. Wszystko takie
samo jak w opowiadaniach. Można stwierdzić, że czas zatrzymał
się tam na sześćdziesiąt lat. Domy z dachami ze słomy i piecami
węglowymi. Ubikacje na dworze. Studnie do ciągnięcia wody.
Jedyną zauważalną zmianą była elektryczność obecna w
domach. Wśród starych budynków wyróżniały się cztery nowe.
Tylko dwie osoby zamieszkują tam, z tych, co były w 1947 r.
Mieszkańcy bardzo dobrze nas przyjęli. Okazali wspaniałą
gościnność. Sześć kobiet w sklepie zrobiło na naszą cześć
przyjęcie. Na wsi prawie w ogóle nie było widać mężczyzn. My
postanowiliśmy wynająć pomieszczenie od pewnej kobiety, aby
przenocować. W dniu, kiedy przyjechaliśmy i w następnym
obejrzeliśmy całą wieś. Udało się nam to zrobić dosyć szybko,
bo wieś rozciągała się wzdłuż jednej drogi, a zabudowa domów
była gęsta. W trakcie pobytu odnaleźliśmy mój dom rodzinny.
Odwiedziliśmy także cerkiew, która zrobiła na nas ogromne
wrażenie, gdyż została odnowiona i wyglądała wspaniale.
Następnego dnia raz jeszcze przeszliśmy wieś od domu do
domu, zaznaczając na swoim szkicu, kto mieszkał w nich przed
wojną i umiejscawiając rodzinę, która tam mieszkała. Później
poszliśmy nad rzekę i okazało się, że ta rzeka nie jest w tym
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miejscu, gdzie była, gdyż Rosjanie zmienili jej koryto, ponieważ
często dochodziło do podtopień wsi i zrobiono to, aby tego
uniknąć. Tereny nad Nehą ciągle są wypasane przez bydło, jak
60 lat wcześniej. Przed wojną zajmował się tym gromadzki
pastuch, a obecnie też ktoś tych krów pilnuje. Po pobycie w
Poddębcach postanowiliśmy pojechać dalej. Naszym głównym
celem stał się Lwów, ale zdecydowaliśmy się najpierw odwiedzić
miejscowości znaczące dla tej okolicy: Uhnów, Bełz, Sokal,
Krystynopol aktualnie Czerwonograd.
W
Uhnowie
zobaczyliśmy kościół przy rynku bardzo zrujnowany, lecz
rozpoczęto jego odbudowę. Zajmowali się tym Polacy.
Obejrzeliśmy tam także cerkiew, w której przyjął nas pop i
opowiadał o zabytkach oraz o wspaniałym wnętrzu kościoła.
Później dotarliśmy do miejscowości Bełz. W czasie wojny była to
jedna z miejscowości, w której doszło do masowych mordów
Żydów. Jest cmentarz, gdzie są macewy, czyli pomniki Żydów, a
po drugiej stronie cmentarza amerykańscy Żydzi wybudowali
hotel dla turystów, pragnących odwiedzić te miejsca. Znajduje
się tam także tablica upamiętniająca Żydów. Bełz wywarł na nas
przygnębiające wrażenie. Tym bardziej, że gdy widziałem ten
smutny krajobraz, przypomniało mi się jak rodzice mówili, że
słychać było krzyki ludzi z Bełza aż w Poddębcach. Ogólnie w
rozmowie z moim wujkiem odczułem, że zarówno Polacy, jak i
Ukraińcy mieli generalnie krytyczne nastawienie do Żydów,
ponieważ kiedy zapytałem się, co ciekawego można zobaczyć w
Rawie Ruskiej czy Uhnowie, odpowiedział mi, że tam mieszkali
Żydzi i nic interesującego nie ma. Na temat stosunków między
Polakami a Żydami i Ukraińcami, i w ogóle ówczesnych
stosunków ludnościowych dowiedziałem się od mojej babci,
która bardzo lubiła o tym opowiadać. Były to lata 60-te.
Słuchałem jej z zaciekawieniem, lecz nie przywiązywałem do
tego większej wagi. Dopiero, gdy zacząłem głębiej interesować
się historią, zrozumiałem, że te opowieści są dla mnie przydatne.
Niestety, była ona analfabetką i bardzo żałowała, że nie miała
możliwości nauczyć się pisać i czytać. Z Sokala pojechaliśmy do
Lwowa przez Żółkiew. W drodze powrotnej ze Lwowa
zajechaliśmy do miejscowości Krehów. Krehów uznawany jest
za miejsce kultu. Jadąc po drodze, zwiedzaliśmy też kościoły,
ale nie odznaczały się niczym szczególnym, często były w ruinie
albo w najlepszym wypadku w remoncie, zaś cerkwie wzbudzały
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zachwyt i podziw. Przez Rawę Ruską i Hrebenne wróciliśmy po
trzech dniach do Polski.
Drugi raz wybrałem się tam jesienią 2009 roku wraz z
kuzynem i kolegą. Również samochodem i prawie tym samym
szlakiem podróży. Ponownie zostaliśmy serdecznie przyjęci
przez miejscową ludność.

Stary cmentarz w Poddębcach

Zwiedziliśmy cerkiew w Poddębcach. Pojechaliśmy do
Uhnowa, gdzie zauważyliśmy wyraźne zmiany w wyglądzie
kościoła katolickiego. Był w odbudowie. Później odwiedziliśmy
jeszcze Lwów, a w nim cmentarz Łyczakowski, Wysoki Zamek i
inne ciekawe miejsca. Potem pojechaliśmy do Zbaraża, Brzeżan
i za dwa dni wróciliśmy do Polski. Myślę, że jeszcze tam wrócę i
znajdę coś nowego.”
Stefan Szemlij

Dnia 14 maja 2012 roku wraz z koleżankami z koła
bibliotecznego „Bibliofanki” miałyśmy ogromną przyjemność
uczestniczyć w spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej z
seniorami – emerytowanymi nauczycielami. Spotkanie pod
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Hania Stanik z ITG opowiada

fot. Anna Lewicka

hasłem „Seniorzy, nie dajcie się posadzić na ławce
rezerwowych” w ramach cyklu imprez zatytułowanych „Biblioteka
ciągle w grze” pozwoliło nam się włączyć w Zorganizowany
przez Bibliotekę Publiczną Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Jaki spędziłyśmy ten czas? Na pewno w pewien sposób
wyjątkowo, bo czy na co dzień mamy okazję docenić mądrość
życiową starszego pokolenia? My doświadczyłyśmy tego
osobiście. Spotkanie było konfrontacją dwóch światów: świata
ludzi młodych, dopiero wkraczających w życie i świata ludzi
starszych, którzy bogaci są w różnorodne doświadczenia.
Znamy stereotyp, zgodnie z którym niemożliwe jest
porozumienie pokoleń. My, bibliofanki, tamtego dnia ten
stereotyp przełamałyśmy. Spotkanie zaczęło się od
poczęstunku, czyli kawy, herbaty, ciasta i cukierków. Przyznam,
że był to pyszny początek, dobrze zapowiadający dalszą część
spotkania. Po poczęstunku wkroczyłyśmy z naszą zabawą w
kalambury, która przełamała lody. Zabawa polegała na
odgadywaniu kalamburów ukrywających postacie bohaterów
lektur szkolnych. Wiadomo, jedne zostały zdemaskowane od
razu, inne zaś po głębszej dyskusji. Kolejna zabawa
przypominała próbę czytaną w teatrze. Wylosowaliśmy po
jednym tytule książki, który to tytuł stawał się naszą wizytówką –
zadanie polegało na wzdychaniu do wybranej lektury i...

27

wyznaniu jej miłości. Tekst nie był „klepany” byle jak, ale
odpowiednio go modulowałyśmy i powychodziły nam role na
miarę teatru. Z kolei poświęciłyśmy czas refleksjom związanym z
książkami, ponieważ każdy z uczestników spotkania opowiadał
o książce, która miała dla niego znaczenie szczególne. Dopiero
w tym momencie dostrzegłyśmy, że pomiędzy pokoleniem
seniorów, a nami jest różnica. Chyba do pewnych rzeczy
musimy jeszcze dorosnąć. Opowieści o książkach otworzyły
bramę, którą chętnie przekroczyłyśmy. Dyskusja była bardzo
ożywiona i nikt nie zwracał uwagi na mijający czas. Po dłuższej
chwili podział wiekowy stał się mniej odczuwalny, aż w ogóle
znikł. Staliśmy się równoprawnymi partnerami, a połączyła nas
miłość do książek. Zmierzaliśmy ku końcowi, który też okazał się
przyjemny. Wszyscy otrzymali przepyszne cukierki „Michałki” z
przyklejonym do nich cytatem.
Naszą deklaracją końcową było wspólne postanowienie
kolejnego spotkania. Było wspaniale. Co innego możemy
powiedzieć? Stereotypy warto przełamywać i organizować takie
spotkania, bo dają one szansę przeżyć naprawdę magiczne
chwile.
Nikola Sobala i Karolina Pałka ILOa

Podsumowanie konkursu „Czysty las”
Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie
przystąpił do akcji „Czysty Las” – „Las w sztuce” z dniem 1
września 2011r. Działania konkursowe wplecione zostały w
harmonogram pracy szkoły i sumiennie były realizowane w ciągu
roku szkolnego 2011/2012. Głównym założeniem przedsięwzięcia było kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan
środowiska, budzenie szacunku do przyrody i ludzi,
przypomnienie znaczenia drzew dla człowieka, propagowanie
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idei piękna otaczającego nas środowiska, rozbudzanie
wyobraźni oraz talentów manualnych i plastycznych uczniów,
kształtowanie nawyków współdziałania w zespole i twórczego
rozwiązywania problemów, pogłębianie wiadomości związanych
pogłębianie wiedzy związanej z
z tematyką przyrodniczą,
recyklingiem. Założeniem jednak najważniejszym było
zaangażowanie całej społeczności uczniowskiej w edukację
ekologiczną wplecioną w edukację plastyczną, co powiodło się
znakomicie i z dumą możemy przyznać, że młodzież naszej
szkoły spisała się na medal.
Akcja „ Czysty Las” – „Las w sztuce” w ZS Nr 2 składała się
z wielu etapów. Całory rok odbywał się konkurs fotograficzny
„Las w czterech porach roku”, a już na początku zainicjowaliśmy
ogólnopolska akcję „Święto Drzewa” (wrzesień – październik
2011r.), w trakcie której zostały przygotowane konkursy:
„Ekologiczne Drzewo” – praca przestrzenna zrobiona z
materiałów wtórnych, „Stroiki jesienne”, „Drzewo dla pokoju” –
plakat, prezentacje multimedialne „Las – rola lasu i jego
ochrona”. Nieco później odbył się szkolny konkurs „Najciekawsza ozdoba choinkowa i najciekawszy stroik bożonarodzeniowy” (6 grudnia 2011r.). Po feriach ruszył szkolny konkurs:
„Kompozycje zapachowe” (luty 2012r.) oraz konkurs grafiki
komputerowej na grę komputerową o tematyce leśnej (marzec
2012r). Oryginalne prace wpłynęły natomiast na konkurs makiet
plastycznych „Jak wygląda las czysty i zanieczyszczony” (
marzec 2012r). Dużą imprezą były obchody Międzynarodowego
Dnia Ziemi (24 kwietnia 2012r.), w trakcie których przygotowano
konkursy: „Alternatywne źródła energii” – makieta przestrzenna,
„Współczesna ochrona środowiska” – makiety oczyszczalni
ścieków, wysypisk śmieci, spalarni śmieci… - makieta
przestrzenna, „Drzewo przyszłości” – plakat. Miał również
miejsce plener malarski „Co w lesie szumi?” (31 maja 2012r.)
Organizatorzy akcji przeprowadzali ankieta dotyczące form
ochrony przyrody (31maja 2012r.) oraz świadomości
ekologicznej (31 maja 2012r.). Całorocznemu konkursowi
fotograficznemu towarzyszył konkurs plastyczny „Las w czterech
porach roku (maj 2012r.). W czerwcu powoli szykowaliśmy się
do podsumowania, ale odbył się jeszcze plener malarski pod
hasłem „Co w trawie piszczy?” (14 czerwca 2012r.)
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Warto wspomnieć, że uczniowie brali udział w imprezach
organizowanych przez okoliczne nadleśnictwa. Wzięli udział w
biegu terenowym organizowanym przez Nadleśnictwo Choszczno (5 czerwca 2012r.), spotkali się z przedstawicielami
Nadleśnictwa Choszczno i Nadleśnictwa Bierzwnik (12 czerwca
2012r.).
Czerwiec to miesiąc
Wręczanie nagród
podsumowania akcji. Na
uroczystość, podczas której
leśnicy podziwiali dokonania
młodzieży i wręczali nagrody, zaplanowano jeszcze
kilka konkursów: prezentacje
multimedialne
„Las
w
sztuce”, konkurs literacki
„Las w sztuce” oraz konkurs
literacki w języku angielskim
„Las w sztuce”.
Wymienione konkursy i
działania zostały opisane w
oficjalnym
sprawozdaniu,
które odesłane zostało do
Nadleśnictwa Choszczno, a
stamtąd
powędrowało do
fot. Kinga Recka-Matyjasik
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinie. Mamy tylko nadzieję, że nasze
działania znajdą uznanie wśród oceniającej go komisji i uda nam
się dotrzeć do ogólnopolskiego finału w Warszawie, czego nam
wszystkim bardzo życzę. Ocena całorocznej pracy spodziewana
jest we wrześniu 2012r. Osiągnięcie celów akcji „Czysty Las” –
„Las w sztuce” było możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu
pracowników Nadleśnictwa Choszczno, Nadleśnictwa Bierzwnik
oraz Starostwa Powiatowego w Choszcznie.
Nad realizacją działań w szkole czuwały: Kinga Recka –
Matyjasik – nauczyciel chemii – jako koordynator akcji, Justyna
Grońska – nauczyciel języka angielskiego, Sylwia KrześniakŁawik – nauczyciel wychowania fizycznego, Barbara
Grzejszczyk – nauczyciel bibliotekarz. Dziękuję za współpracę.
Kinga Recka-Matyjasik
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Okres wakacyjny to czas, gdy wielu z Was opuszcza
Polskę, aby zarabiać w innym kraju. Często wydaje się Wam, że
gdzie indziej jest łatwiej o zatrudnienie, że to szansa na lepsze
życie. Wiadomo, że za granicą zarobki są wyższe a warunki
pracy lepsze – jednak nie zawsze.
Podjęcie pracy daleko od domu to poważny krok. Jeśli
rzeczywiście myślisz o zarabianiu pieniędzy poza Polską, Twoja
decyzja powinna być przemyślana. Nie należy jej podejmować
pochopnie ani pod wpływem emocji. Pamiętaj też, że nagły
wyjazd nie jest dobrym sposobem na rozwiązanie problemów,
które być może masz. Nie traktuj wyjazdu jako możliwości
ucieczki! Wiele osób myśli, że wyjeżdżając zostawi swoje
problemy w Polsce. Takie myślenie jest błędem.
Handel ludźmi to proceder, który polega na kupnie i
sprzedaży istot ludzkich w celu ich wykorzystania seksualnego
i/lub ekonomicznego. Przybiera różne postacie – kobiety
najczęściej są zmuszane do prostytucji, ale także do innych prac
(np. przetrzymywane w domach jako służące). Media donoszą o
ludziach, którzy musieli pracować w polu czy na budowach po
kilkanaście godzin dziennie, bez wynagrodzenia i w złych
warunkach, często pilnowani przez uzbrojonych strażników.
Zdarza się, że ludzie są zmuszani do żebrania i kradzieży. Aby
zapobiec ewentualnym problemom zabezpiecz się.

formalności: (sprawdź
Dopełnij
wszelkich
ważność swojego paszportu – jeśli wyjeżdżasz na jego
podstawie i ewentualnych pozwoleń, zgromadź inne
konieczne
do
podjęcia
pracy
dokumenty,
np.:
zaświadczenia
potwierdzające
Twoje
kwalifikacje
zawodowe).
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Ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i
ewentualnych kosztów leczenia).
Sprawdź, czy pośrednik (firma pośrednicząca) oferujący Ci
pracę działa legalnie, tzn. czy jest zarejestrowany w KRAZ
(Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) i posiada
odpowiedni certyfikat (od 1 listopada 2005 certyfikaty
wydaje Urząd Marszałka Województwa).
Upewnij się, że Twój pracodawca istnieje. Dowiedz się o
nim jak najwięcej – najlepiej od pośrednika. Poproś o adres,
numer telefonu. Skontaktuj się z nim.
Dowiedz się na co możesz liczyć ze strony pośrednika w
razie kłopotów w pracy (np. w sytuacji, kiedy praca jest inna
niż oferowana lub masz problemy z pracodawcą). Poproś o
zobowiązanie na piśmie.
Dokładnie czytaj wszystkie dokumenty, które pokazuje Ci
pośrednik, zwłaszcza te, które masz podpisać. Jeśli czegoś
nie rozumiesz – pytaj!
Jeśli dajesz pośrednikowi pieniądze, zawsze domagaj się
pokwitowania!!!
Zrób kserokopię dokumentów, które ze sobą zabierasz
(paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę,
umowy o pracę) i zostaw bliskim (osobom, którym ufasz).
Dołącz do dokumentów aktualną fotografię.
Zostaw też adres, pod którym będziesz przebywać za
granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz
nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie
wyruszać w pojedynkę). Informuj bliskich o zmianach
adresu i miejsca pracy.

32

Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi
(osobami, którym ufasz) np. raz w tygodniu o określonej
porze. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku
ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego
wprost przez telefon: np. przekaż pozdrowienia dla kogoś,
kto nie istnieje.

Adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w
kraju, do którego jedziesz. W razie jakichkolwiek kłopotów
tam otrzymasz pomoc.
Słownik lub rozmówki – jeśli nie jesteś pewna/pewien, czy
dasz sobie radę z miejscowym językiem.
Numer telefonu Poland direct z kraju, do którego jedziesz. Za
minimalną opłatą lub za darmo będziesz mógł/mogła
zatelefonować do Polski – tylko na numer telefonu
stacjonarnego – nie komórki – o ile osoba, do której
dzwonisz, zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka,
która połączy rozmowę mówi po polsku.
Numer telefonu organizacji pomagającej kobietom,
imigrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku
przestępstwa. Zwykle w takiej organizacji można uzyskać
poradę i pomoc.
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest
potwierdzeniem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
Zdrowia i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej. Jeśli
podczas pobytu za granicą zachorujemy NFZ pokryje koszty
leczenia. Jednak nie wszystkie! Przed wyjazdem upewnij się
jakiego rodzaju koszty leczenia za granicą mogą być pokryte
przez NFZ.
Telefon komórkowy z aktywnym roamingiem.
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Pieniądze (może to być także karta kredytowa lub czeki).
Zapas na „czarną godzinę” , abyś miał/a za co wrócić do
Polski.

!

Masz prawo do wyboru miejsca zamieszkania i swobodnego
poruszania się po terytorium kraju, w którym przebywasz.
Nikt więc nie ma prawa więzić Cię, przetrzymywać ani
zmuszać do czegokolwiek – także do pracy!

!

Jeśli jednak spotkało Cię coś złego np.: staniesz się ofiarą
przestępstwa, lub je popełnisz i zostaniesz zatrzymany/a
przez policję, pamiętaj, masz prawo do obrony swoich praw!
Twoje prawa za granicą mają obowiązek chronić polski
konsul i policja.

!

Możesz zgłosić na policji przestępstwo, którego ofiarą
padłeś/aś i wskazać winnych jego popełnienia. Jeśli trafisz
na policję – czy to jako osoba poszkodowana czy jako
podejrzana, masz prawo do tłumacza – domagaj się tego.

!

Jeśli jesteś podejrzany/a o dokonanie przestępstwa masz
prawo do adwokata. Na Twoją prośbę policjant powiadomi o
Twojej sytuacji polski konsulat.
Zadbaj o to, by po wakacjach wrócić do domu w dobrej
formie. Udanych wakacji.

(Opracowane na podstawie „Poradnika dla wyjeżdżających za
granicę w celu podjęcia pracy” Fundacji przeciwko Handlowi
Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada".)

pedagog szkolny - Edyta Tyburczy-Kujawa
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Wakacji bezpiecznych, ale ze szczyptą
ryzyka,
bo bez ryzyka życie traci smak,
życzy redakcja „Feniksa”.
A jeśli będziemy potrafili nieco
zaryzykować, aktywnie wypoczywając,
to bez wątpienia łatwiej przyjdzie nam
podejmować wyzwania
nowego roku szkolnego 2012/2013.
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