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wrzesień, październik 2012
GAZETA SZKOLNA

Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie
Mamy już wrzesień poza sobą. Można by powiedzieć
z ulgą: „jak to dobrze”, ale przecież przed nami
październik, listopad,…, w końcu maj (ach ten maj!) i
czerwiec.
Nagromadziło
się
tych
miesięcy,
oj
nagromadziło. Dlaczego narzekamy? Powód jest prosty.
Czeka nas mnóstwo pracy.
Do szkół ponadgimnazjalnych wkroczyła reforma. Na
szczęście nie jesteśmy osamotnieni, ponieważ reforma
wkroczyła pod postacią młodych, otrzaskanych już z nią
absolwentów gimnazjów. Udajemy, że wiemy dużo, że w
stu procentach jesteśmy przygotowani, ale to przecież Ci
młodzi ludzie wiedzą więcej. Oni w gimnazjum uczyli się
już zgodnie z nowymi wytycznymi. Jaki stąd wniosek? Ano
uczmy się trochę od nich. Są zdolni, kreatywni, wiedzą,
czego chcą. Uczono ich na przykład pracy w grupie, mają
to udokumentowane w świadectwach. Czy nie warto by się
nad tym zastanowić?
Narybek trafił się nam wyjątkowy. Tak musi
powiedzieć każdy, kto poważnie myśli o swoim zawodzie.
A my tacy jesteśmy. Jesienną porą, gdy hula wiatr i siąpi
deszcz, nadchodzi Dzień Edukacji Narodowej. Niech
będzie to święto radosne, pomimo niesprzyjającej aury.

Z kroniki szkolnej
03.09. - uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego
przygotowane
przez
Samorząd Uczniowski pod opieką
pani Sylwii Krześniak-Ławik.
kiermasz podręczników
10.09. szkolnych
zorganizowany
przez
panią Lillę Rybkę i panią Agnieszkę
Urwentowicz.
14.09. – klasy IVTH i IITH pod opieką
pani
Joanny
Korzeniewskiej
odwiedziły Narodowy Bank Polski w
Szczecinie.
17.09.
–
Szczeciński
Salon
Maturzystów, na który pojechali
uczniowie
klas
maturalnych.
Wycieczkę
zorganizowała
pani
Joanna Kozanecka.
We wrześniu pani Lidia Michalska
rozpoczęła akcję „Sprzątanie świata”.
Młodzież sukcesywnie podejmuje
różne działania.
23.09. - pan Andrzej Zakrzewski
przygotował reprezentację szkoły do
V Choszczeńskiego Biegu Terenowego
zorganizowanego
przez
Centrum Rekreacyjno-Sportowe. W
kategorii dziewcząt III gimnazjum/I
ponadgimnazjalna II miejsce zajęła
Katarzyna Rzepka z ILO, III miejsce
Ewelina Dynkwald z ILO; w kategorii
dziewcząt II ponadgimnazjalna i
wyżej – II miejsce Hania Stanik z
IITG; w kategorii chłopców II
ponadgimnazjalna i wyżej – I miejsce
Paweł Jarzębiński z IIITB, II miejsce
Piotr Czerwiński z IIITG.
W październiku
ruszyły szkolne
rozgrywki halowej piłki nożnej.
21.09. – otrzęsiny klas pierwszych
przygotowane przez klasę IILOa z
wychowawczynią,
panią
Marią
Pietrusińską. Rywalizację wygrała
klasa ILO pod dowództwem pani
Beaty Zgorzelskiej.
23.09.
–
nadeszły
wyniki
ogólnopolskiego konkursu „Czysty
las – las w sztuce” zorganizowanego

2

przez warszawskie Towarzystwo
Przyjaciół
Lasu.
Konkurs
rozgrywany był przez cały rok
szkolny 2011/2012. W naszej
szkole działania koordynowała pani
Kinga Recka-Matyjasik. Dzięki
współpracy innych nauczycieli i
zaangażowaniu
uczniów
zdobyliśmy II miejsce. Nagrodą jest
nie tylko prestiż, szkoła otrzymała
5000PLN!
10.10. - po raz piąty odbyła się w
szkole
ogólnopolska
akcja
sadzenia drzew “Święto drzewa”.
Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Nadleśnictwa Choszczno - pani Dagmara Haręźlak i pan
Marek
Szczerba
oraz
pani
Katarzyna Marczak z Nadleśnictwa Bierzwnik. Akcję przygotowały
panie
Kinga
ReckaMatyjsaisk i Justyna Grońska wraz
z klasą ITOŚ.
11.10. Samorząd Uczniowski
wraz z klasą IILOs przygotował
poczęstunek dla nauczycieli z
okazji Dnia Edukacji Narodowej.
12.10. – w czytelni Zespołu Szkół
Nr 2 im. Noblistów Polskich w
Choszcznie odbył się Powiatowy
Dzień Edukacji zorganizowany
przez Starostwo Powiatowe w
Choszcznie.

Tymi właśnie słowami nasza
nowa pani dyrektor, Barbara
Ciecierska,
podsu-mowała
swoje
przemówie-nie
inaugurujące rok szkolny
2012/2013.
Na
pewno
zapadły one głęboko w
pamięć gości, a także
nauczycieli i uczniów klas
starszych,
mniej
może
pierwszaków, którzy początkowo niepewni i zdezorientowani, z całą ufnością
rozpoczynają naukę
w
Zespole Szkół Nr 2 im.
Noblistów
Polskich w
Choszcznie. Ten rok jest z
wielu względów przełomowy, na co zwróciła uwagę
pani dyrektor.
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego została
przygotowana przez Samorząd Szkolny 03 września 2012 r. Dla
mnie było to wielkie wydarzenie. Zaczęłam nową szkołę,
zmieniłam znajomych oraz nauczycieli. Wszystko było dla mnie
obce. Wysiadając z autobusu, nie wiedziałam, jak się odnajdę w
innym otoczeniu. Nie byłam tego pierwszego dnia jednak sama,
towarzyszyła mi moja przyjaciółka i koleżanki z poprzedniej klasy
z gimnazjum. Razem rozpoczęłyśmy kolejny etap naszej
edukacji. Wszystkie byłyśmy bardzo speszone i zagubione.
Emocje były duże, nie potrafiłam opanować stresu. Gdy
wchodziłam na patio, ciężko mi było znaleźć nową klasę. Kiedy
wychowawczyni poprosiła o ustawienie się ILOa, poczułam ulgę.
Starsi uczniowie obserwowali nas z ciekawością. Dziwnie bym
się czuła, gdyby obok mnie nie stała moja przyjaciółka. We dwie
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zawsze jest raźniej. Od razu przedstawiłyśmy się większości
dziewczyn, które stały za nami. Oczywiście nie zapamiętałam
imienia każdej, lecz atmosfera od razu stała się lepsza.
Następnie dwóch uczniów zaczęło prowadzenie uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego. Przywitali wszystkie osoby biorące
udział w tym wydarzeniu, a zaproszeni goście otrzymali brawa.
Później stanęliśmy na baczność, po czym wszedł poczet
sztandarowy i odśpiewaliśmy hymn narodowy. Kolejno swoje
przemówienia wygłosili: pani dyrektor Barbara Ciecierska i
wicestarosta, pan Tadeusz Puczyński. Życzyli nam dobrych
ocen i samych sukcesów, a maturzystom jak najlepiej zdanego
egzaminu dojrzałości. Następnie uczennica klasy IILOs,
Dominika Bosiacka, pięknie wyrecytowała wiersz, który
wprowadził miły nastrój. Apel nie różnił się od tych, które już
przeżyłam. Dla mnie jednak był wyjątkowy. Otaczało mnie wiele
nieznajomych twarzy, a w szkole wiele korytarzy, które nie
wiedziałam dokąd prowadzą. W klasie nasza wychowawczyni
okazała się bardzo sympatyczną osobą, ogłosiła nam
najważniejsze informacje i podała plan lekcji. Po powrocie do
domu, nie mogłam się doczekać kolejnego dnia w nowej szkole.
Polubiłam ją od pierwszego dnia.
Patrycja Kmetyk ILOa

Czy już zapomnieliśmy?
1 września 2012r. minęła 73 rocznica wybuchu II wojny
światowej. Nie jest to jakaś okrągła rocznica, ale ostatnio
zauważam, że coraz mniej mówi się o historii naszego narodu.
Co roku ku czci obrońców Westerplatte przy pomniku obrońców
Westerplatte odbywają się uroczystości. W tym roku były
wyjątkowo smutne, bowiem zmarł ostatni Westerplatczyk, mjr
Ignacy Skowron. Chciałam podkreślić to wydarzenie, ponieważ
nie ma już świadków tamtych wydarzeń.
Wojna rozpoczęła się atakiem żołnierzy niemieckich na
placówkę Westerplatte, której bronili polscy żołnierze dowodzeni
przez mjr Henryka Sucharskiego. Garstka żołnierzy licząca ok.
220 osób stawiała opór ponad dwu tysiącom żołnierzy
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niemieckich, marynarce, lotnictwu, nie przez dwanaście godzin,
jak wynikało z planów operacyjnych, ale przez siedem dni. Te
siedem dni dla walczących żołnierzy i dla narodu polskiego było
wartością nie tylko militarną, ale przede wszystkim moralną.
Zginęło zaledwie 15 żołnierzy, a 20 zostało rannych.
Placówka na Westerplatte ma złożoną historię. Traktat
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wersalski nie przyznawał Polsce żadnych uprawnień wojskowych
w Gdańsku, ale konwencja paryska w art. 28 stwierdzała, że
Polska mogła przewozić przez port gdański materiały wojskowe
i wybuchowe. Na miejsce składowania amunicji wyznaczono
teren po prawej stronie ujścia Leniwki do morza. Ostatecznie w
marcu 1924r. Rada Ligi Narodów ustaliła, że półwysep
Westerplatte będzie terenem polskiej składnicy materiałów
wybuchowych i wojskowych transportowanych przez port
gdański. Dzisiaj historię placówki upamiętnia wiele wydarzeń.
W dniach 30 sierpnia - 2 września 2012r. w Gdańsku
odbyło się pierwsze spotkanie Rodzin Westerplatczyków
zorganizowane przez ogólnopolskie stowarzyszenie „Klub Szkół
Westerplatte", które skupia szkoły noszące imię Obrońców
Westerplatte oraz Muzeum II Wojny Światowej. Celem spotkania
było uczczenie pamięci polskich żołnierzy, którzy walczyli w
pierwszych dniach wojny na Westerplatte.Na spotkanie zgłosiło
się 11 rodzin Westerplatczyków. Przedstawiciele rodzin
Westerplatczyków spotkali się z dyrekcją Muzeum II wojny
światowej, z przedstawicielami miasta Gdańska, z dr Andrzejem
Drzycimskim, autorem publikacji o Westerplatte. W dniu 1
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września uczestniczyli w porannych uroczystościach na
Westerplatte, a później w uroczystości wmurowania Kamienia
Węgielnego pod siedzibą Muzeum II Wojny Światowej.
Warto podkreślić, dowódca Westerplatczyków, mjr
Henryk Sucharski, w czasie okupacji przebywał w oflagu IIB
Arnswalde (Choszczno) oraz że na komunalnym Cmentarzu w
Choszcznie jest pochowany jeden z jego żołnierzy, broniący
składnicy tranzytowej na Westerplatte, który zmarł w 1986r. To
mój dziadek.
Beata Zgorzelska

Z wizytą w muzeum
Dnia 4 października 2012 roku, klasa ILOa wybrała się
wraz z wychowawcą, panią Beatą Zgorzelską, na wycieczkę do
Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie. Muzeum
utworzono na terenie obozu jenieckiego Oflag IIC Woldenberg.
Strona muzeum podaje: „Trafiło tu wielu wybitnych naukowców,
aktorów, architektów, plastyków, muzyków, pisarzy oraz
inżynierów. Działało sześć klubów sportowych, które
organizowały zawody sportowe, a w 1944 roku zorganizowano
igrzyska olimpijskie, gdzie przez trzy tygodnie walczono o laury
w 30 konkurencjach. Pod kierownictwem Komisji Kulturalno
Oświatowej pracowały koła naukowe, m.in. Koło Metodologii
Nauk, Koło Lekarzy Weterynarii, Koło Farmaceutów, Koło
Leśników, Naukowe Koło Orientalistyczne.
Powstał tu pierwszy na
ziemiach odzyskanych Uniwersytet
Woldenberski,
pod
kierownictwem prof. dr Kazimierza Michałowskiego skupiający 1500 studentów w 27
sekcjach – katedrach i około
80 wykładowców z uprawnieniami nauczycieli akademickich. KKO prowadziło też
naukę analfabetów, szkołę
podstawową i szkołę średnią.
Dyplomy i świadectwa zdobyte
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w oflagu honorowane były w powojennej Polsce.”
O godzinie 8:00 uczestnicy wycieczki stawili się na zbiórce
przed szkołą. Wyruszyli busem w stronę Dobiegniewa. Około
9:30 stawili się w muzeum i rozpoczęli zwiedzanie, pod czujnym
okiem pani przewodnik. Na początku zebrali się dookoła makiety
przedstawiającej rozplanowanie całego obozu. Dowiedzieli się,
do czego były przeznaczone wszelakie budynki oraz place.
Później przeszli do kolejnej części muzeum, gdzie
przewodniczka pokazała uczestnikom dokumenty, które jeńcy
mieli w posiadaniu. Kolejnym etapem zwiedzania było
zapoznanie się z ekspozycją poświęconą kulturze obozowej,
sportowi oraz planom ucieczki z obozu. Szczególnie ta ostatnia
część wzbudziła w nas niekłamane emocje. Zrozumieliśmy, że
niewola była nie do zniesienia.
Klasa wróciła do szkoły około godziny 11, zadowolona ze
zdobytej wiedzy. Teraz czekamy na kolejną wycieczkę. Już
wiemy, gdzie chcielibyśmy pójść, naszym celem jest muzeum
obozu Oflag IIB Arnswalde w Choszcznie.

Julita Nitecka ILOa
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Redacja
Gazety
Szkolnej
„Feniks” nie dysponuje w
chwili obecnej relacją z
otrzęsin klas pierwszych.
Wróble ćwierkają, że obiecany
artykuł zostałby dostarczony
dopiero po usilnych monitach
i wędrówkach w poszukiwaniu
zaginionych redaktorów. Nic
to, jak mawiała stara brać
dziennikarska. Skoro nie ma
słowa pisanego, niech obraz
mówi
sam
za
siebie.
Prezentujemy fotoreportaż z
Otrzęsin 2012 przygotowanych przez klasę IILOa pod
wodzą wychowawcy, pani
Marii Pietrusińskiej.
Jury: pani Irena Rekawicka-Sadowska, pani Sylwia KrześniakŁawik, pani Maria Pietrusińska, Iza Błaszczyk z Samorządu.
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- Te, słuchaj, szkoła!

- Ogarniemy!

Za to, że zostajesz w tyle, należą się jedynki!
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Walka była zażarta
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Pani Olu, gdzie chłopaki?

Najtrudniejsza konkurencja

Stadko pani Kingi Reckiej-Matyjasik
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Nie boimy się, bo jest z nami ktoś ważny

Zwyczięzcy:
klasa ILOa z wychowawczynią, panią Beatą Zgorzelską
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Ja - kot
Jestem kotem, chodzę własnymi
drogami. To, co mi samemu najlepiej
odpowiada, musi odpowiadać również
Tobie, mój Nauczycielu. Nie lubię,
kiedy ktoś zagląda mi do miski z
mlekiem. Twierdzisz, że jestem
egoistą.
Bzdura.
To
słowo
zarezerwowane jest dla ludzi. Czasem
po prostu trzeba myśleć tylko o sobie.
Mnie zdarza się to nieco częściej niż
innym stworzeniom. Raz, może dwa,
ewentualnie sto razy w ciągu dnia. Ale
chyba lepiej być mądrze oddanym
sobie i swoim kocim ideom, niż głupio
podążać za innymi, prawda?
Jestem z natury strasznie ciekawskim kotkiem, wszędzie
mnie pełno. Przemierzam leniwie szkolne korytarze lekko
zaintrygowana. Mijałam strasznie dużo nieznanych mi ludzi
niepewna, którzy z nich to potencjalni przyjaciele. W ogóle nie
czułam strachu, nie wiem, co to strach. Pewność siebie to moje
drugie imię. Weszłam do klasy i miękko spoczęłam w ławce.
Trzeba było słuchać. Tragedia. Na szczęście dzień zaraz po
rozpoczęciu roku szkolnego okazał się znacznie ciekawszy.
Poznałam inne koty. Na każdej lekcji zadawane były nieistotne
dla kota pytania: Jak się nazywasz? Skąd jesteś? Do jakiego
gimnazjum chodziłaś? Lubisz mleko? Nie, tego ostatniego nie
zadawano. Dowiedziałam się masy innych, naprawdę ciekawych
rzeczy. Mogłabym już napisać całkiem sporą książkę o kotach z
mojej klasy. Kto czym się interesuje, co kogo kręci, ile burych
cętek ma na łapie… I różne inne kocie tajemnice!
Pierwsze dni to był sprawdzian z orientacji. Chyba nie
zdałam go zbyt dobrze. Zresztą inne kociaki też nie mają się
czym pochwalić. Ciągłe szukanie klas, których jest dosyć dużo w
naszej szkole, przyprawiało mnie o dreszcze, prychałam na
każdym kroku. Aż mi się sierść jeżyła na grzbiecie. Całe przerwy
marnowałam, a przecież mogłam wygrzewać się na ławce.
Dałam radę z tym wszystkim, po mniej więcej tygodniu mogłam
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już mapę szkoły naszkicować z pamięci. Zdolne ze mnie
stworzenie, nie wiedziałeś?
Jestem sobą, jestem inna od innych kotów, które też są
sobą. Jeden ma rudą łatkę na uchu, drugi jedną nogę czarną.
Niektóre koty lubią się wyróżniać wyglądem, inne zaś wolą
wtapiać się w tło, być niezauważalne. Ale nie różni nas tylko
wygląd, każdy z nas ma zupełnie odmienny charakter. Niektórzy
patrzą na świat z przymrużeniem oka - można nawet powiedzieć
obojętnością (och, jak lubię przymrużać oczy!), inni natomiast
wolą spoglądać na wszystko tak, jakby widzieli wszystko po raz
pierwszy. Bywamy też czasem strasznie leniwe, w szkole zdarza
się to niezwykle często, no bo czasem po prostu nam się nudzi,
nic nie możemy na to poradzić. Ale tak poza tymi chwilami
błogiego lenistwa jesteśmy wulkanami energii - którą
rozładowujemy oczywiście na przerwach. No, niekiedy zdarza
się to na lekcjach.
Te ostrożniejsze kocięta siedzą cichutko, patrzą złym
wzrokiem spod nastroszonych brwi, od czasu do czasu jeżąc się
na innych, tak po prostu – bez powodu. No cóż, taka już kocia
natura, bywamy też zadziorne, ale tylko odrobinkę.
Instynktownie wiemy, przy którym biurku warto stać i łasić się do
nogi nauczyciela. I oczywiście to robimy. Czy można uznać to za
podlizywanie? Nazwijcie to sobie, jak sami chcecie, nam –
kotom nic do tego. Trzeba sobie w życiu radzić, prawda? Co do
biurka, to bardzo przepraszamy panią Kwaśną, że jej
uszkodziliśmy. Swoją drogą śmieszna historia. Koty, jak koty, ale
te z naszej klasy to już kompletny nieogar. Było pewne, że
zmajstrują coś na powitanie. Bez tego by się przecież nie obyło.
Po trzech tygodniach nadeszły upragnione otrzęsiny. Koty
ze wszystkich klas miały dosyć dużo czasu na to, żeby się
dobrze poznać i zaprzyjaźnić, więc była świetna zabawa. Co to
była za rywalizacja! Bajeczna. Jednak to klasa ILOa (nawiasem
mówiąc - moja klasa) okazała się najlepsza. Już od pierwszej
konkurencji rozpoczęła się zażarta walka. Jednak wynik był mało
ważny, liczyła się integracja. Lubimy przecież wspólne figle.
A więc, mój Nauczycielu, jeżeli będziesz tak miły i
podrapiesz mnie czasem za uszkiem, odwdzięczę się dobrymi
ocenami. Ci, którzy nie nadają na tych samych falach, co ja,
niech się lepiej strzegą, bo nie piłuję pazurków i takie
podrapanie może okazać się dosyć bolesne, a tego byśmy
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chyba nie chcieli, miauu. Którzy nauczyciele będą dobrzy i
poczęstują od czasu do czasu miłym słowem, a którzy będą
ciskać w nas złymi spojrzeniami? Do kogo warto się łasić, a
kogo lepiej omijać jak najszerszym łukiem?
Szkoła kotom spodobała się bardzo, jednak czas pokaże.
Joanna Słowik ILOa

BYŚMY MIELI POWODY DO DUMY
Rok 2012/2013 to pierwszy rok
kadencji pani Barbary Ciecierskiej
na stanowisku dyrektora szkoły.
Jakie
pani
dyrektor
ma
zamierzenia, jak widzi przyszłość
naszej szkoły i czego życzyłaby
wszystkim z okazji zbliżającego się
Dnia Edukacji Narodowej? Wywiad
przeprowadziła Marika Korecka
dnia 10 października 2012 roku.
Marika Korecka: - Zbliża się Dzień Nauczyciela, którego
nazwa tak naprawdę brzmi Dzień Edukacji Narodowej. W
związku z tym: czego życzy pani nauczycielom,
pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom?
Barbara Ciecierska: - Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam najserdeczniejsza życzenia całej społeczności
szkolnej. Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi,
życzę wielu sukcesów zawodowych, spełnienia marzeń i
pomyślności w życiu osobistym. Do uczniów przesyłam życzenia
wytrwałości w nauce i w realizowaniu swoich planów życiowych.
Rodzicom życzę wielu powodów do dumy i radości oraz
poczucia spełnienia.
M.K:- W jaki sposób pani życzenia wpisują się w misję, którą
wyznaczyła sobie pani jako dyrektor szkoły?
B.C.:- Chciałabym, żeby nasza szkoła była cenioną i uznaną
placówką w środowisku lokalnym, a pracownicy szkoły mieli
satysfakcję z wykonywanej pracy, natomiast uczniowie rzetelnie
wywiązywali się ze swoich obowiązków szkolnych, a ich rodzice
współtworzyli program rozwoju szkoły i aktywnie ją wspierali.
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M.K.:- I kontynuujmy. Byłaby pani spełnionym dyrektorem,
gdyby ... ?
B.C.:- Podniosły się wyniki uczniów w nauce i zwiększyły się dla
nich możliwości znalezienia pracy po ukończeniu szkoły.
M.K.:- Jakie nasze szkoła ma szanse, a jakie zagrożenia ją
czekają w najbliższych latach?
B.C.:- Mamy możliwość lepszego przygotowania młodzieży do
wejścia w dorosłe życie, ponieważ oferta edukacyjna naszej
szkoły jest dostosowana do potrzeb rynku pracy, kadra
pedagogiczna nieustannie doskonali umiejętności i kwalifikacje
zawodowe, a wszystkie działania w szkole podejmowane są we
współpracy z uczniami i ich rodzicami. Oprócz szans występują
także zagrożenia dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich.
Główne problemy to duża konkurencyjność na rynku
edukacyjnym, młodzieży brak nawyku wytrwałego uczenia się,
małe zainteresowanie społeczności lokalnej problemami szkoły
oraz negatywna rola mediów, które promują złe wzorce
zachowań i konsumpcyjny styl życia.
M.K.:- Co jest pani priorytetem w roku szkolnym 2012/2013?
B.C.:- Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa
ustalonych przez panią Krystynę Szumilas, Ministra Edukacji
Narodowej. Dotyczą one wzmacniania bezpieczeństwa w
szkołach oraz podnoszenia jakości kształcenia. Dlatego w
naszej szkole organizowane są przedsięwzięcia w ramach
konkursu „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń " i wdrażana
jest nowa podstawa programowa.
M.K.:- Jest pani od wielu lat nauczycielem naszej szkoły?
Czy ten fakt pozwala lepiej rozumieć złożone relacje
szkolnego środowiska?
B.C.:- Myślę, że tak. W Zespole Szkół Nr 2 pracuję od 1998 r.
Dobrze poznałam strukturę, funkcjonowanie tej placówki oraz
relacje szkolnego środowiska. Uważam, że moje kwalifikacje,
doświadczenie zawodowe i predyspozycje personalne, takie jak:
komunikatywność,
odpowiedzialność,
kreatywności
i
umiejętność obiektywnej oceny, pozwalają na realizowanie
zadań planu rozwoju szkoły i kierowanie zespołem ludzi.
M.K.:- Dziękuję pani za rozmowę.
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Przejście z gimnazjum do szkoły średniej jest bardzo
ważnym etapem dla większości uczniów. Dla mnie jest to taki
symboliczny próg dorosłości i odpowiedzialności. Jego
przekroczenie to pierwszy poważny i świadomy wybór w życiu.
Dokonywany jest on w oparciu o zainteresowania, pasje, plany
na przyszłość i pomysł na siebie.
Myślę, że ta świadomość wyboru, to pierwsza i zasadnicza
różnica między gimnazjum, a liceum. Wybierając gimnazjum,
kierowałem się swoimi zainteresowaniami, opiniami w Internecie
i radami rodziców. Miałem możliwość uczenia się w dobrej
szkole z tradycjami i zasadami, która dodatkowo dawała mi
możliwość rozwijania mojej pasji, jaką jest piłka nożna. Z
upływem czasu okazało się, że jest to szkoła, która ogranicza,
nie pozwala na posiadanie własnego zdania – chyba że jest ono
takie samo jak zdanie nauczycieli. Szkoła słynęła z pracy z
trudną młodzieżą, lecz jedynym rozwiązaniem problemu było
jego usunięcie. Uczeń, który myślał logicznie, miał swoje zdanie i
nie bał się go wyrazić, nazywany był „hardym”.
Liceum, w którym obecnie się uczę, jest inne. Uwzględnia
osobowość ucznia i pozwala mu na bycie sobą. W relacjach
uczeń - nauczyciel istotny jest wzajemny szacunek i tu mogę na
to liczyć. Jest to pewnie związane z rodzajem szkoły, jednak ja
uważam, że szacunek, dobre relacje i komunikacja powinny być
priorytetem w każdej szkole. To trochę jak gra w piłkę nożną.
Już od pierwszych treningów, od najmłodszych lat trenerzy
wpajają zawodnikom reguły gry, rywalizacji, lecz uczą także
zasad fair play. W szkole od pierwszej klasy, a nawet od
przedszkola, nauczyciele i wychowawcy powinni wpajać
dzieciom, późniejszym uczniom, zasady wzajemnego współżycia, szacunku, powinni kształtować relacje międzyludzkie. Tak
rośnie zdrowe i mądre społeczeństwo.
Piłka, mimo iż jest zlepkiem indywidualności, jest jednak
grą zespołową. W szkole jest podobnie. Każdy z nas jest inny,
ma inne aspiracje, nadzieje, możliwości, oczekiwania, każdy z
nas ma inną pozycję „na boisku”, ale wszyscy jesteśmy uczniami
danej klasy, szkoły – jedną społecznością. Wraz z nauczycielami
tworzymy drużynę, której celem jest ukończenie szkoły, zdanie
egzaminów, matur, dostanie się na wymarzone studia.
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Nauczyciele, jak trenerzy, uczą nas, pomagają, wspierają,
ustawiają na odpowiednich pozycjach i pomagają wygrać
„mecz”. Tylko dobry i doświadczony trener z odwagą a zarazem
z pewnością siebie wchodzi do drużyny i nią kieruje, dla
każdego piłkarza obiera odpowiednią taktykę i z nim pracuje.
Tak samo nauczyciele. Myślę, że nie mogą oni myśleć
schematycznie i wszystkich uczniów traktować tak samo. Na
każdego ucznia trzeba mieć inny plan, aby do niego dotrzeć.
Mądrość i doświadczenie nauczycieli, odwaga do stawiania
czoła problemom, a przede wszystkim miłość do tego, co robią
pozwala im być dobrymi trenerami, którzy swoją drużynę
prowadzą do zwycięstwa. Tacy wymagający, mądrzy i uczciwi
nauczyciele cieszą się szacunkiem uczniów, budzą respekt, ale i
zaufanie.
Często się zastanawiam, jak to jest z tymi nauczycielami.
Oni też kiedyś byli uczniami, też denerwowali się na swoich
nauczycieli, krytykowali ich wady i mówili „ja taki nie będę”.
Znaczna część z nich, na szczęście, faktycznie jest inna, ale
wielu powiela schematy i dołącza do grupy nielubianych
nauczycieli. Myślę, że szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum
powinny się różnić tylko materiałem, poziomem oraz dojrzałością
emocjonalną i intelektualną uczniów. Inne elementy, takie jak
wspaniali nauczyciele, atmosfera równości i szacunku powinny
być niezmienne.
Fakt, że gimnazjum, po którym spodziewałem się
wyrozumiałości, poszanowana i indywidualnego podejścia do
ucznia, okazało się pomyłką, pozwolił mi na inne podejście do
wyboru kolejnej szkoły. Teraz nie tylko patrzyłem na ranking, ale
również na opinie uczniów. Zrozumiałem, że ważniejsze od
rankingu jest to, żeby szkoła nie „produkowała” mądrych, ale
bezwolnych istot, które nie poradzą sobie w dalszym życiu oraz
to, żeby nauczyciele oprócz bezmyślnego wbijania wiedzy
pobudzali kreatywność uczniów i aby potrafili z każdego
wydobyć coś wartościowego.
Chciałbym, aby każdy uczeń miał ten komfort i mógł
powiedzieć, że lubi swoją szkołę i z chęcią wstaje rano i do niej
idzie. Życzę sobie i Wam samych dobrych i mądrych „trenerów”,
dzięki którym my będziemy jeszcze lepszymi uczniami.
Kacper Brydziński ILOa
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Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Iza Błaszczyk z
klasy IIITH/TOŚ przekazuje swoje obowiązki młodszej
koleżance, Hani Stanik z IITG/TH, która zwyciężyła w
wyborach do SU dnia 08.09. 2012 r.
W skład komisji wyborczej wchodziły: Klaudia Kowalczyk z
IVTOŚ oraz Agata Kamińska i Aldona Kościelak z IIILOb. Nad
całością przygotowań do wyborów oraz nad samym przebiegiem
głosowania czuwała pani Sylwia Krześniak-Ławik – opiekunka
Samorządu Uczniowskiego. Komisja zarejestrowała kandydatów
i ogłosiła ich listę tydzień przed wyborami. Nie byliśmy
świadkami szczególnie intensywnej kampanii wyborczej, ale
może to i dobrze. Zadziałała poczta pantoflowa, za kandydatami
przemawiała ich renoma wśród uczniów. Analizując listę
kandydatów dochodzimy do prostego wniosku. Nie ma na liście
żadnego chłopaka, więc albo nie chcą się angażować w sprawy
szkolne, albo jak zwykle przegapili. W każdym razie jest to,
według redakcji, temat do dyskusji w łonie Samorządu
Uczniowskiego, tym bardziej istotny, że mamy przecież wiele
klas męskich.
Frekwencja w wyborach wyniosła 57,46%, bowiem 312
uczniów wzięło w nich udział. Niektóre klasy odbywają w
październiku praktykę miesięczną, więc frekwencja byłaby
wyższa, gdyby głosowały. Wyniki wyborów prezentują się
następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kandydat
Anna Farysej
Kinga Krzęć
Karolina Pałka
Oliwia Rusek
Nikolina Sobala
Hanna Stanik

Klasa
IILOs
ILOa
IILOa
IITG/TH
IILOa
IITG/TH

Liczba
głosów
60
26
83
32
17
96

Wynik
(w %)
19,23
8,33
26,6
10,25
5,45
30,77
„Feniks”
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Witamy wszystkich dociekliwych i zainteresowanych
językiem niemieckim. Nie chcemy nudzić, moralizować po
niemiecku, ale pokazać, że językiem można się bawić, że język
łączy, a nie dzieli nas i naszych rówieśników zza miedzy.
Pragniemy zachęcić do buszowania w książkach,
czasopismach, na stronach internetowych nie tylko z musu, ale
dla własnej satysfakcji i korzyści. Będziemy nagradzać
pomysłodawców, biorących udział w naszych konkursachzabawach, będziemy o nich pisać i przyznawać różne nagrody
rzeczowe i bonusy, itp.
Na początek mamy prośbę do czytelników. Jeśli jest coś, o
czym chcielibyście w naszym kąciku przeczytać, dajcie nam
znać. Czy to będą teksty ciekawych artykułów, czy to będą np.
słowa niemieckich piosenek, jakieś zabawne słowa z gwary
młodzieżowej, czy w ogóle coś innego, czekamy na propozycje.
Jesteśmy otwarci!
Nie siedźmy tylko w ławkach, patrząc nerwowo na zegarek,
licząc, ile jeszcze do dzwonka i myśląc - czy i kogo jeszcze
zapyta? Bawmy się nauką, szkołą, w końcu to jest Wasze życie.
Proponujemy zabawę dla wszystkich chętnych!
-

-

z liter słowa-matki tworzycie nowe słówka;
jako rozwiązanie liczą się tylko rzeczowniki z rodzajnikami w
nawiasie, czasowniki w bezokoliczniku, a także inne części
mowy, znaczenie słówek proszę podać obok;
litery mogą się powtarzać, ale zamiast „a” i „u” nie można
tworzy ö, ä i ü;
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Jeśli ktoś nie zrozumiał zasad konkursu, to niech jak
najszybciej idzie do swojego nauczyciela języka niemieckiego.
W tym numerze słówkiem konkursowym jest:
(das) DURCHEINANDER – bałagan, mętlik, zamieszanie ☺
Na rozwiązania czekamy miesiąc od momentu ukazania się
„Feniksa”. Rozwiązania proszę przesyłać na adres:
moniage@op.pl
Na zwycięzców czekają nagrody (jedna nagroda główna i 2
dodatkowe nagrody rzeczowe). Przyjemnej zabawy!
germanka.pl

Jesteśmy szkołą bezpieczną, ale...
Rok szkolny 2012/2013 wg
zaleceń Kuratorium Oświaty ma
pod
hasłem
przebiegać
„Bezpieczna szkoła”. Wychodząc naprzeciw potrzebom
uczniów, którzy oczekują od
szkoły poczucia bezpieczeńrealizując
stwa,
a
także
zalecaną politykę oświatową
Zespół Szkół Nr 2 przystąpił do
konkursu „Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń” i ubiegać się
będzie o certyfikat „Bezpiecznej placówki”. W związku z tym na
lekcjach wychowawczych prowadzone będą zajęcia o tematyce
związanej z bezpieczeństwem. Wspierać nas będzie Komenda
Powiatowa Policji w Choszcznie, Sąd Rejonowy w Choszcznie
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Choszcznie.
Plan działań obejmuje cały rok szkolny, a wszystkie one,
choć nazwy niekiedy brzmią groźnie, mają służyć wzmocnieniu
w uczniach świadomości swoich praw oraz zaangażowaniu ich
we współtworzenie szkolnego środowiska, w którym uczeń czuje
się dobrze, a z nim dobrze czują się inni.
pedagog szkolny Edyta Tyburczy-Kujawa
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Podczas rozmów z nauczycielami pomoc psychologicznopedagogiczna w szkole to ostatnio temat wiodący. Dlaczego?
Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji zobowiązuje szkołę do
objęcia pomocą pedagogiczno-psychologiczną każdego ucznia,
który tego z jakiś względów potrzebuje.
Dla naszych pierwszoklasistów nie jest to nic nowego. Oni
to już „przerabiali” w poprzedniej szkole. Dla starszych to
nowość. Może dlatego, że nowe, mało znane, wydaje się takie
straszne.
Wieść gminna w szkole niesie, iż my – nauczyciele,
obejmujemy Was pomocą ”za karę”, a uczniowie, którzy zostali
do takiej pomocy zakwalifikowani, są obrażeni na wychowawcę,
mają żal czy pretensje. Zadają pytania ”dlaczego ja?” Odnoszę
wrażenie, że uważacie, iż teraz to już nic gorszego nie może
Was spotkać, że to koniec świata, wolności, samostanowienia…
Stąd pomysł, by napisać artykuł na ten temat. Może parę
słów wyjaśnienia spowoduje, że Wy, uczniowie, zrozumiecie, o
co w tej pomocy naprawdę chodzi? Dla kogo ona jest? Jakie ma
przynieść efekty? Jak będzie przebiegała?
Zajęcia wyrównawcze, które będą Wam proponowane,
spowodować mają nadrobienie zaległości, wyrównanie Waszych
szans edukacyjnych. Dobrze wiemy, że wielu z Was ma
poważne trudności w uczeniu się, czy też spore problemy z
przyswojeniem wiedzy. Należy im przeciwdziałać. Dlatego
organizując zajęcia wyrównawcze, chcemy nie tylko uzupełnić
zaległości i braki, ale i przełamać strach przed np. matematyką,
ukazać ciekawe strony przedmiotu, uświadomić przydatność
wiedzy i umiejętności, a tym samym przywrócić Wam wiarę we
własne siły i możliwości oraz zmotywować do samodzielnej
pracy.
Wielu z Was trafia do gabinetu pedagoga, bo „coś mu się
przydarzyło”. Jakże często słyszę z ust ucznia: „odbiło mi proszę
pani”, „nie wiem, dlaczego tak zrobiłem”, „poniosło mnie”. Wiem,
że zdarza się niektórym z Was „coś zmalować”. Jednym
rzadziej, innym częściej. Co więc robić z uczniem, któremu
nagminnie coś się zdarza „zmalować”? Również objąć pomocą,
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zaproponować zajęcia terapeutyczne z pedagogiem lub
psychologiem. Pomóc sprawić, byście poprawili jakość swoich
kontaktów społecznych, byście nauczyli się takiego sposobu
myślenia, by w tak samo trudnych sytuacjach reagować inaczej.
Czasami zdarzają się w życiu sytuacje, z którymi nie
potraficie sobie sami poradzić. Nie macie wpływu na to, co się
stało. Nie jest to Wasza wina, ale nie znaczy to, że nie trzeba
Wam w takim przypadku pomóc. Podczas zaproponowanych
spotkań indywidualnych spróbujemy znaleźć drogę wyjścia i
najlepsze rozwiązanie problemów, jakie są w danej chwili
możliwe.
zmaga
się
z
Każdy
problemami. Nawet Ci z Was,
którzy są ambitni, inteligentni
kreatywni
i
bardzo
zdolni
odczuwają stres, napięcie, boją
się o oceny. Pomoc waśnie tym
uczniom ma na celu dalsze
rozwijanie Waszych zdolności i
uzdolnień. Działania szkoły nastawione będą przede wszystkim
na Wasz szybszy rozwój i wyposażenie Was w większy zakres
wiadomości oraz umożliwienie Wam uzyskania wiedzy o
wyższym poziomie trudności.
Zależy nam na tym, byście stali się kreatorami, a nie tylko
odbiorcami poleceń, abyście odkrywali swoje mocne strony,
nabrali wiary w swoje możliwości, nie mieli poczucia winy, że
czegoś nie umiecie, nie rozumiecie. Ważne dla nas jest to,
byście zdobyli motywację do nauki. Chcemy kształtować w Was
zdolność do myślenia twórczego, chcemy rozwijać Waszą
oryginalność, chcemy, zapewniając Wam psychiczne wsparcie,
pomóc Wam odnieść sukces naukowy. Wreszcie, chcemy
uczestniczyć w osiąganiu Waszego sukcesu.
Mam nadzieję, że teraz pojęcie pomocy psychologicznopedagogicznej nie będzie brzmiało już obco i wrogo, że
zrozumiecie, iż pomoc ta nie jest przeciwko Wam a dla Was.
Wspólnie poradzimy sobie, bo przecież i my damy radę i Wy
dacie radę . Najważniejsze, byście chcieli, bo my chcemy.
pedagog szkolny Edyta Tyburczy-Kujawa
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Samorząd Uczniowski spełnia bardzo ważną rolę w
procesie
wychowania.
Celem
jego
działania
jest
współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się z nią
oraz integracja społeczności szkolnej. W tym roku szkolnym
chcielibyśmy zaangażować w życie szkolne młodzież ze
wszystkich klas, dlatego ogłosiliśmy całoroczny konkurs.
Regulamin konkursu „Klasa z klasą” w roku szkolnym
2012/2013 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w
Choszcznie
W konkursie może brać udział każda klasa ZS Nr 2 w
semestrze I natomiast w semestrze II wyłączone są z udziału
klasy maturalne.
Konkurs został podzielony na dwa etapy:
Etap I – pierwsze półrocze (biorą udział wszystkie klasy)
Etap II – drugie półrocze (biorą udział wszystkie klasy z
wyjątkiem klas maturalnych)
Pierwsze miejsce i tytuł „Klasa z klasą” otrzyma klasa, która
zdobędzie największą ilość punktów ze wszystkich klas.
Nagroda zostanie przekazana klasie po ogłoszeniu wyników
konkursu. Będzie to wyjazd klasy do Multikina na dowolny film
wraz z wychowawcą.
Regulamin przyznawania punktów:
1.

Średnia ocen klasy - klasa z najwyższą średnią w szkole
uzyskuje 100 pkt, pozostałe klasy otrzymują 90, 80, 70, 60,
50, 40, 30, 20, 10 i 0 pkt w zależności od uzyskania miejsca
w szkole pod względem średniej ocen;

2.

Frekwencja - maksymalnie można uzyskać 100 pkt odpowiednio

do

procentowej

frekwencji

klasy

np.

frekwencja klasy 98% = 98 pkt.
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3.

Wpłaty na Radę Rodziców - maksymalnie można uzyskać
100 pkt (odpowiednio do procentowej wpłaty na RR np.
wpłata klasy 50% = 50 pkt;

4.

Udział

w

konkursach

i

zawodach

sportowych

organizowanych na terenie szkoły – 10 pkt za każdy
konkurs;
5.

Udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły - 10 pkt
za każdą akcję;

6.

Reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach oraz
zawodach sportowych na szczeblu powiatowym – 20 pkt;

7.

Reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach oraz
zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim – 30 pkt;

8.

Reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach oraz
zawodach sportowych na szczeblu okręgowym – 40 pkt;

9.

Reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach oraz
zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim – 50 pkt;

10. Działalność na rzecz Samorządu Uczniowskiego – 30 pkt
Wszystkie punkty będą sumowane na koniec każdego
semestru. Udział w konkursach i akcjach musi być potwierdzony
przez nauczyciela organizującego w/wym. konkursy i zawody
sportowe w formie pisemnej.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Sylwia Krześniak-Ławik
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„Feniks”
publikuje pierwszy odcinek opowiadania
napisanego na konkurs „Czysty las – las w sztuce”

Hanna Stanik IITG
Miasteczko Dream
Rozdział I Sen

Katty obudziła się na polanie w samym środku lasu, który
znajdował się nieopodal miasteczka Dream. Znała na pamięć
każdy kamień, kwiatek, który był na łące, choć wyglądały
zupełnie inaczej. Trawa miała niezwykły wygląd, pokryta różnymi
wonnymi kwiatami. Widok przypominał obraz, który wisiał u niej
w pokoju Iwana Iwaszkiewicza Szyszkina „Sosnowy las”.
Zwierzęta wychylały głowy, aby ją zobaczyć. Wszystko
wyglądało tak, jak sobie wymarzyła przez lata. Przyklękła na
środku polany, patrząc jak zahipnotyzowana w miejsce, gdzie
będzie mieszkała, zaczęła wić wianki.
Pomyślała o rodzicach, że tak młodo ich straciła. Po
niespełna pięciu minutach z zachodu nadeszła jakaś kobieta w
promieniach słonecznych, wyglądała pięknie. Od razu
rozpoznała swoją rodzicielkę. Kiedy Katty chciała spytać,
dlaczego wygląda tak młodo, kobieta uśmiechnęła się i
powiedziała:
- Nie zadawaj pytań, później przyjdzie na to czas.
Wyciągnęła rękę i poprosiła:
- Chodź ze mną.
Katty podała swoją rękę i po chwili ruszyły w kierunku jej
rodzinnego domu. Budynek, od kiedy pamiętała, napawał ją
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strachem. Niebawem stanęły przed posiadłością. Przed chatą
rosła wybujała trawa. Sam dom był duży i zniszczony. Stał na
skraju lasu, oddzielającego go od miasteczka. Miał
charakterystyczny wygląd dla domów, w których nikt nie
mieszka. Lata i pogoda zmyły farbę z budynku, zostawiając kolor
starego drewna. Silny wiatr podniósł kilka dachówek, a
drewniane okiennice niebezpiecznie stukały w okna. Nagle
bezchmurne niebo spowiły ciężkie, ciemne deszczowe chmury, z
których zaczęły spadać pioruny. Widok przypominał jej koszmar.
Z domu wyszedł młody mężczyzna, którego Katty
rozpoznała. To był jej tata. Uśmiechnęła się i gdy chciała
zobaczyć reakcję mamy, okazało się, że jej nie ma. Obróciła się
do ojca, on też zniknął. Zrobiła krok do przodu i rzuciły się na nią
dwa kruki wielkości człowieka. Pierwszy złapał ją tak, że nie
mogła się ruszyć, drugi przybliżył się do niej i zdzierając z niej
ubranie, pazurem na brzuchu wyrył gotyckie wzory. Ból był
niemiłosierny, zaczęła krzyczeć. Usłyszała:
- Mogłabyś zamknąć tę jadaczkę! Niektórzy próbują się wyspać.
Jest środek nocy. - krzyknęła Margaret.
Katty siadła na łóżku, wyszeptała: „przepraszam” i
podciągnęła koszulkę. W świetle księżyca zobaczyła na brzuchu
czerwone znaczki, które zaczęły znikać. Takie jak we śnie.
Zerwała się na nogi i podbiegła do drugiej strony celi, gdzie
miała książeczkę od komunii. Klękając cała w dreszczach,
zaczęła się modlić. Nie uszło to uwadze Margaret, która
usłyszała szelest i zaczęła się śmiać. Ale Katty nie zwracała
uwagi na nią. Koleżanka nie dała za wygraną.
- Módl się módl, ale to Ci nie pomoże?
Gdy Katty spojrzała pytająco, dodała:
- Co, nie wiesz? Dzisiaj szeryf tego podwórka, powiadomił twoją
córkę o twojej zbrodni. Przyjdzie tu, wszystko sobie wyjaśnicie.
Jak to Katty zabiła jej kochanego tatusia, to będzie komedia,
chcę to zobaczyć, ale że dopiero po dziesięciu latach wymiękłaś,
no naprawdę.
- Ty nic nie wiesz o mnie i o moim życiu.
- No niby tak – powiedziała Margaret - ale to ty idziesz na
elektryczne krzesło za zabicie twojego męża z premedytacją. Ja
posiedzę jeszcze dwa lata za kradzież, ale przeżyję.
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Katty pobladła, nie chciała nic mówić, wiedziała, że na to
tylko czeka Margaret. Położyła się z powrotem do łóżka i udała,
ze śpi.

Rozdział II Koszmar

Był środek nocy, miała
piękny sen. Wyszła z domu,
w którym spędziła wspaniałe dzieciństwo. Obróciła
się, żeby zobaczyć Miasteczko Dream, uśmiechnęła
się
i
pomachała
do
sklepowego, pana Roberta,
który od jakiś sześciu lat
siedział w tym samym
bujanym fotelu i palił cygaro.
Wiedziała o mieszkańcach
wszystko. Zdrady, alkoholizm, narkotyki, przemoc w
rodzinie, nie były obce w
miasteczku. Wszyscy mieli
Friedrich Caspar David
świadomość tego, co się
„Myśliwy w lesie”
dzieje w każdym domu, gdy
noc spowijała miasteczko, ale nikt nie chciał się wtrącać do nie
swoich spraw, więc życie toczyło się dalej. Udała się w stronę
lasu. Od kiedy skończyła piętnaście lat, nie mogła do niego
chodzić. Nie chciała łamać zakazów mamy, ale ten piękny
wygląd, kolory, zapach hipnotyzował jak nigdy. Ruszyła dróżką i
weszła do niego. Wiedziała, że ma rację, las wyglądał tak, jak
wszyscy jej opowiadali. Początkowo widać kwiatki kolorowe
wplecione w mech. Gdzie-niegdzie widać kapelusze borowików,
kozaków czy muchomorów. Sarna, zając, przemknęły między
drzewa-mi patrząc z zaciekawieniem na Laurę. Siadła pod siwą
brzozą, wyciszyła się i zaczęła słuchać głosu lasu, który szeleścił
liśćmi, a miedzy nimi dało się usłyszeć stukanie dzięciołów,
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śpiew ptaków. Po krótkiej chwili otworzyła oczy, rozejrzała się,
las wyglądał bajkowo. Z koron drzew przebijało się słońce,
tworząc poświatę. Udała się ścieżką wydeptaną przez sarny i
stanęła przed ogromnym bukiem. Wyglądał jak mędrzec, który
zna największe tajemnice, tajemnice całego świata. Usiadła pod
drzewem i poprosiła, żeby wyjawił wszystko, co wie o jej
rodzicach. Gdy zerwała się wiatr i Laura podekscytowana już
myślała, że się dowie czegoś więcej, zadzwonił telefon, który
wybudził ją ze snu.
- Laura Mears - przedstawiła się, popatrzyła na zegarek i
zobaczyła ze jest dopiero północ - Porady prawne, w czym mogę
pomóc?
- Dobry wieczór, szeryf Norton, przepraszam, że tak późno...
- Nic nie szkodzi - wtrąciła się Laura - Czy coś się stało ?
- Nie wiem, jak to powiedzieć. Pani matka przyznała się do
zamordowania Nikodema Mearsa.
- Przepraszam, to jakaś pomyłka, mój tata odszedł od nas, jak
miałam piętnaście lat, czyli jakoś dziesięć lat temu. A po za tym
moja mama nigdy by tego nie zrobiła.
- Wie pani, też tak myślałem, ale pani matka wskazała miejsce,
gdzie znaleźliśmy ciało, znaczy to, co z niego zostało, i
wszystkie dowody w sprawie wskazują na to, że ona go zabiła.
Ale gdy pytamy, dlaczego to zrobiła, milczy. Musi pani z nią
porozmawiać, bo jeśli ona będzie milczeć, to sąd skaże ją na
śmierć. Pani Mears jest tam Pani?
Ale Laura płakała. Jak ona mogła jej to zrobić? Zabić
własnego męża, i wmawiać wszystkim, że odszedł od niej?
Ciekawe, co będzie miała na swoje usprawiedliwienie.
- Pani Lauro! - usłyszała krzyk w telefonie, dopiero wtedy
zauważyła, że nie skończyła rozmowy - będzie Pani w stanie z
nią porozmawiać?
- Tak, jutro przyjadę - otworzyła kalendarz i dodała - o 11 mam
okienko, przyjadę. Do zobaczenia.
- Do widzenia.
Szeryf jeszcze mówił: "przykro mi", ale Laura rozłączyła się
i poszła do kuchni po tabletki uspokajające.
c.d.n.
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Redakcja „Feniksa” starym obyczajem
wręcza wszystkim nauczycielom oraz
pracownikom szkoły goździk,
który symbolizuje wdzięczność, oddanie,
przywiązanie. Przyjmijcie ten skromny
podarunek

i oczywiście piszcie do
Gazety Szkolnej „Feniks”,
która w roku 2013 będzie obchodziła
jubileusz 20-lecia.
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