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GAZETA NA UŻYTEK

Zespołu Szkół Nr2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie
Zima trwała długo. Zwały śniegu zalegały chodniki i drogi.
Trzeba było się przez nie przedzierać, a komuś, kto nie pamięta
zim sprzed, dajmy na to trzydziestu lat, taka aura musiała
wydawać się niezwykła. Ten ktoś pewnie myślał, że czekają nas
jakieś wydarzenia wymykające się ludzkiemu rozumowi, bo
przecież zawsze niecodzienna pogoda zapowiada wyjątkowe
wypadki. Skąd jednak ów badacz przyrody wiedział, że zawsze?
Skąd w ludziach biorą się niczym nieuzasadnione przekonania?
Starsi wiedzą, że nihil novi sub sole, ale młodsi? Tacy pewni?
Zgoda, mieli dowód, gdy połowa maturzystów nie stawiła
się na rozpoczęcie studniówki z powodu śnieżycy. To
wspomnienie ukształtuje ich sposób widzenia świata na długie
lata, tak jak pamiętne zimy dawniejsze ukształtowały spojrzenia
nauczycieli. Młodzi teraz już wiedzą, że nie wszystko od nas
zależy. Cieszmy się tym, że wybrnęliśmy, że zabawa się udała. I
oby udała się matura.
Zanim nadejdzie czas egzaminów spójrzmy, jak niezwykła
jest wiosna. Kolejny już raz zaskakuje spowolnionych w swojej
codziennej wegetacji mieszkańców Ziemi. Chcąc nie chcąc,
wszyscy ulegamy pogodzie. Wiośnie warto ulec, zimie nie.
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Z kroniki szkolnej
11.01. - Rada klasyfikacyjna. Pani
dyrektor Jolanta Pluta przedstawiła
szereg zestawień pozwalających lepiej
planować pracę w drugim semestrze.
29.01. – uczniowie klas ILOB, ITB i IA
pod opieką pani Agnieszki Stankowskiej i pana Wojciecha Skury
uczestniczyli w pokazie ratownictwa na
lodzie. Pokaz zorganizowała Państwowa Straż Pożarna w Choszcznie we
współpracy z WOPR-em. Z relacji
wynika, że celem pokazu było
zapoznanie młodzieży z praktycznymi
umiejętnościami
przydatnymi
w
sytuacji, gdy ktoś nieopatrznie znajdzie
się w lodowatej wodzie.
30.01. - w Klubie Garnizonowym
odbyła się studniówka przygotowana
przez uczniów klas IIILOa, IIILOb,
IIILOc,
IVTH,
IVTB
oraz
ich
wychowawców.
16.02. – w bibliotece szkolnej odbył się
konkurs recytatorski poezji miłosnej,
który zorganizowała pani Lilla Rybka.
19.02. – Klasy IA i IB wraz z wychowawcami, panią Sylwią KrześniakŁawik i panem Wojciechem Skurą,
przygotowały w pokoju nauczycielskim
poczęstunek
z
okazji
Walentynek.
eliminacje powiatowe
26.02.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Choszczeńskim Domu
Kultury. Laureatką została nasza
Patrycja Jung z klasy ITH, wyróżnienie
przyznano Joannie Dumowskiej z
klasy ILOb, a Kuba Hermanowski z
klasy IIILOa dał popis w kategorii
„wywiedzione ze słowa”.
17.02. – konkurs języka angielskiego
„Meeting with the patron” w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.
Noblistów Polskich w Myśliborzu.
Nasza reprezentacja w składzie:
Aleksandra Rybak z ILOa, Daria
Szpakowska z ILOa (w zastępstwie
Katarzyny Bokun z IIILOb) i Sebastian
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Chołodowicz z IIILOb zajęła II miejsce.
Drużynę przygotowała pani Justyna
Grońska.
23.02. – dyrektor wraz z pocztem
sztandarowym uczestniczył w obchodach
65–tej
rocznicy
„Powrotu
Choszczna do Macierzy”. Odbył się
uroczysty capstrzyk oraz msza święta
w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W wyzwoleniu
Choszczna uczestniczyli żołnierze
rosyjscy, o czym przypomina cmentarz, a także zachowana w pamięci
mieszkańców opowieść o pochodzeniu
nazwy dzielnicy Betlejem.
01–02.03. – próbny egzamin ustny z
języka angielskiego dla uczniów klas
maturalnych. Egzamin zorganizowała
pani Justyna Grońska.
02-03.03. – odbyły się próbne
egzaminy potwierdzające kwalifikacje
zawodowe
dla
klasy
IVTH
zorganizowane przez panią Joannę
Korzeniewską.
03.03. – odbyły się całodniowe
warsztaty dziennikarskie dla redakcji
„Feniksa” i Grupy Młodych Dziennikarzy przygotowujące do publikacji
gazetki
internetowej
QMAM.
Spotkanie prowadziły doświadczone
redaktorki, panie Emilia Chanczewska-Drążek z „Głosu Szczecińskiego”
oraz Małgorzata Gwiazda-Elmerych z
TVP Szczecin, wydawca „Kroniki”.
09.03. - w naszej szkole po raz drugi
odbył się konkurs języka angielskiego
‘’The Culture in Vulture’’. Konkurs
przygotowali nauczyciele angliści.
08.03. – w pokoju nauczycielskim uczniowie klasy ITB pod opieką pani
Agnieszki Kasperczuk przygotowali
Dzień Kobiet w miłej oprawie. Była
część artystyczna, upominki, poczęstunek i życzenia.
11.03. – w Choszczeńskim Domu
Kultury odbył się spektakl Narodowego
Teatru Edukacji z Wrocławia zatytuło-

wany „Szukając Graala”. Reżyserem
sztuki
był
Andrzej
Pietruszka.
Uczniowie naszej szkoły zakłócali grę
aktorów, nie przynosząc nam chluby.
12.03. – próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla
uczniów
klasy
IVTB.
Część
teoretyczna zorganizowana i oceniona
przez pana Szymona Napierałę.
16.03. - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla
uczniów klasy IVTB. Część praktyczna
zorganizowana i oceniona przez pana
Jana Kowalonka.
17-18.03. - próby egzamin ustny z
języka angielskiego dla uczniów klas
maturalnych. Egzamin zorganizowała
pani Małgorzata Brzustowicz.
19.03. – premiera opery Ludviga van
Beethovena „Fidelio” w Operze na
Zamku w Szczecinie. Dyrygował
Warcisław
Kunc.
W
spektaklu
uczestniczyli
nauczyciele
naszej
szkoły.
19.03. - kiermasz samorządowy słodyczy i ozdób świątecznych zorganizowany przez panią Sylwię KrześniakŁawik oraz Kingę Recką-Matyjasik,
które wspierała klasa ITH. Ceny
przystępne: jajko – 3PLN, ciastko 1PLN.
19.03. – Samorząd Uczniowski pod
wodzą Nikoli Maligłówki z IILOa
przeprowadził akcję charytatywną na
rzecz Igora Kurka, który urodził się w
szóstym miesiącu ciąży z porażeniem
mózgowym, z poważną wadą wzroku i
słuchu. Pieniądze były potrzebne na
zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz
wsparcie kosztów turnusów rehabilitacyjnych.
Zbiórką
pieniędzy
w
charakterze wolontariusza zajęła się
pani Małgorzata Konieczna.
21.03. – Światowy Dzień Poezji.
Biblioteka szkolna uczciła święto
umieszczając w różnych miejscach
szkoły wiersze, co spotkało się z
żywym zainteresowaniem.
23.03. – w szkolnym konkursie wiedzy

pożarniczej zwyciężył Adam Czajkowski z IITBb, który 10.04 będzie
reprezentował szkołę na etapie powiatowym. Konkurs zorganizowały panie
Kinga Recka-Matyjasik i Jadwiga
Czyż.
29.03. – minął termin składania przez
uczniów klas kończących bibliografii
prezentacji do ustnego egzaminu
maturalnego z języka polskiego. Jak
co roku, mieliśmy drobne problemy
techniczne.
31.03. - rozstrzygnięto konkurs na
ozdoby wielkanocne, który został
zorganizowany przez Choszczeński
Dom Kultury. Uczniowie naszej szkoły,
głównie z klasy ILOb, przygotowali
mnóstwo
oryginalnych
wyrobów
rękodzielniczych, czym
bez mała zaimponowali
organizatorom.
Uczniom pomagała

Pani
Agnieszka Stankowska.

W styczniu, lutym i marcu funkcję
Gospodarza Szkoły pełniły klasy:
IITH, która przygotowała prezentację
Bohaterowie II Wojny Światowej;
IITOŚ – która przygotowała prezentację o Władysławie Sikorskim;
IA, IB – które przygotowały prezentację o Władysławie Andersie;
ITB – która przygotowała prezentację
o Stanisławie Mikołajczyku;
IIITBa – która przygotowała prezentację o Emilu Fieldorfie.
Za wzorowe wypełnianie funkcji oraz
interesujące prezentacje dziękujemy!
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Słowo powitalne z okazji studniówki
Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie
30 stycznia 2010 r.
Drodzy Maturzyści !
Wszystko ma swoją kolej, miejsce i czas. Zegar
nieubłaganie odmierza upływ czasu dzielący Was od
egzaminów maturalnych. Najbliższe 100 dni, jak wierzę, będą
okresem wytężonej pracy. Od waszego zaangażowania i
wysiłku zależeć będzie dalsza droga życiowa. Nie zmarnujcie
tego okresu i nie przegapcie swojej szansy, albowiem - jak mówi
stara rzymska sentencja - czas utracony nigdy nie wraca.
Pamiętajcie: nic dwa razy w życiu się nie zdarza. . .
Cieszę się, że My, Wasi nauczyciele i wychowawcy,
możemy być z Wami... tak teraz, jak i potem, gdy wspominać
będziecie po latach czar swojej studniówki i pomyślnie zdaną
maturę. Dzisiejszy bal, wpisujący się w piękną tradycję
szkolną, stwarza okazję nie tylko do refleksji nad Waszą
przyszłością, jest także chwilą radości i zabawy.
Na ten magiczny wieczór, jedyny w życiu, czekaliście całe
trzy lata, o czym najlepiej świadczą Wasze uśmiechnięte
twarze i pogodne spojrzenia, piękne kreacje i fryzury. A więc
odrzućmy wszelkie troski i zmartwienia, oddajmy się urokowi
chwili. . . Mam nadzieję, że wieczór ten pozostanie w waszej
pamięci na zawsze, jako jedna z najpiękniejszych chwil, gdyż:
Chwila, która trwa,
Może być najlepszą z Twoich chwil...
Wychowawczyni klasy IIILOc
Małgorzata Brzustowicz
Motywem tegorocznej studniówki było Piekło i Niebo,
które wspólnie wygrały w plebiscycie przeprowadzonym wśród
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uczniów wszystkich klas maturalnych. Młodzi wypowiedzieli się w
demokratyczny sposób. Widocznie już się domyślają, że ich los
spoczywa w rękach wyższych mocy.

I co, Panie Aniele?

Zobaczymy.

Eh, Młodzi...
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Ho, ho, Dziewczyny!

- Oj, Siostro!
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- Oj, Arielu, Arielu!

Ej, Panie Dyrektorze,
uda się? Ejże, Panie Andrzeju, co ma się nie udać!

Ehej, udało się!
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Studniówkę przygotowali uczniowie klas maturalnych: IIILOa,
IIILOB, IIILOc, IVTH i IVTB. Pomagali im ich wychowawcy: pani
Monika Gerłowicz, pani Lidia Michalska, pani Małgorzata
Brzustowicz, pani Barbara Ciecierska i pan Piotr Figas.
Spotkanie odbyło się w Klubie Garnizonowym w Choszcznie,
który użyczył nam swoich gościnnych progów. Serdecznie
dziękujemy!

Kim był
wróg?
Kto miał interes w tym,
by odciągnąć młodzież
od nauki i pchnąć ją
na drogę awantur?

Komu zależało na tym,
by judzić przeciwko
Związkowi Radzieckiemu,
naszemu wypróbowanemu
przyjacielowi, z którym
braterski sojusz stanowi
gwarancję naszego
bezpieczeństwa na dziś i
na jutro?
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„Życie Warszawy”
15 marca 1968r.

Uczniowie naszej szkoły z klas
ILOb, ILOa, i IIILOa uczestniczyli w
warsztatach historycznych zatytułowanych „Życie pod kontrolą”, które
odbyły się 12 stycznia 2010r.
Tematyka dotyczyła struktury
działalności aparatu bezpieczeństwa w PRL w latach 1944-1989.
Podczas 5 godzin lekcyjnych
historycy z Instytutu Pamięci
Narodowej przeprowadzali warsztaty źródłowe. Na zajęciach

prezentowano techniki operacyjne stosowane przez funkcjonariuszy
aparatu represji oraz przedstawiano fragmenty filmów fabularnych
związanych z tematem przewodnim. Podczas zajęć mogliśmy
dowiedzieć się, czym był Urząd Bezpieczeństwa, kogo określano
mianem „wroga państwa polskiego” lub jak były traktowane osoby
przesłuchiwane podczas śledztw. Wszystkich uczestników
zaciekawiły metody pozyskiwania agentów przez aparat
bezpieczeństwa oraz techniki operacyjne. Do metod werbunkowych
można zaliczyć manipulację i szantaż za pomocą pieniędzy. Z
technik operacyjnych stosowanych wobec inwigilowanej osoby
można
wymienić
śledzenie,
fotografowanie, podsłuchy. Uczestnikom szczególnie spodobały się
ciekawostki
związane
ze
sposobami kontrolowania Polaków,
takie jak na przykład właśnie
podsłuchy. Pokazywano również
zdjęcia operacyjne oraz prezentowano techniki ich wykonywania.
Warsztatom towarzyszył wykład
wprowadzający wygłoszony przez
jednego z historyków IPN. W
trakcie zajęć uczniowie samodzielnie wypełniali karty pracy i
później mogli zaprezentować swoje
przemyślenia.
Istotnym elementem warsztatów była forma pracy
poszczególnych grup uczestników. Każda klasa miała zajęcia z
innym spośród 3 prowadzących, a po godzinie następowała
zmiana. Wszyscy spotkali się na 5 godzinie lekcyjnej, by dokonać
oceny warsztatów i wyciągnąć wnioski.
Z opinii uczniów wynika, że zajęcia edukacyjne były bardzo
interesujące. Przybliżyły uczniom wydarzenia z okresu historii
najnowszej oraz pogłębiły ich wiedzę, ponieważ były to kolejne
warsztaty przeprowadzone przez IPN w naszej szkole. Ta wiedza z
pewnością przyda się podczas zajęć lekcyjnych.
Nikola Maligłówka, Aleksandra Kamińska IILOa
we współpracy z panią Beatą Zgorzelską
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Jestem na swoim miejscu
Klasa to grupa ludzi, którzy chcą czy
nie chcą, muszą wspólnie funkcjonować przez
pewien okres czasu. Współpraca między
uczniami jednej klasy układa się bardzo
różnie. Czasem potrafimy rozumieć się bez
słów, a czasem słowa nas dzielą. Konflikty i
kłótnie są na porządku dziennym. Bywa, że
przemijają w ciągu kilku chwil, ale zdarza się,
że konflikt nieco wydłuża się w czasie.
Powodem takich sytuacji może być wiele
rzeczy, np. plotki, fałszywe oskarżenia, zła
ocena sytuacji i moja ulubiona - zazdrość.
To uczucie potrafi popchnąć ludzi do najgorszych podłości.
W szkole obiektem zazdrości często są ludzie zdolni, wyróżniający
się szczególnymi umiejętnościami, ogólnie postrzegani jako kujony i
lizusy. Ich zdolności są jednocześnie ich przekleństwem. Uczniowie
z gorszymi wynikami traktują ich jak trędowatych, omijają szerokim
łukiem, a gdy znajdą się za ich plecami, wymyślają coraz to nowsze
plotki. Dlaczego? Ponieważ zazdroszczą im tego, czego nie mogą
osiągnąć, w głębi duszy wiedzą, że nie są w stanie im dorównać.
Ktoś mógłby sobie pomyśleć, dlaczego więc słabi uczniowie nie
kumplują się z kujonami i nie szukają u nich pomocy. Odpowiedź
jest banalnie prosta. Nie pozwala im na to zazdrość i duma. l te
same emocje nakazują im prześladować wszystkie osoby
wykazujące się nieprzeciętną wiedzą i pracowitością, bo przecież
na wiedzę trzeba pracować. Tego już nikt nie bierze pod uwagę.
Dobre oceny nie spadają z nieba, na każdą trzeba sobie zasłużyć.
Niestety, dla zazdrośników są one efektem podlizywania się
nauczycielom... Jest to największa bzdura, jaką kiedykolwiek
wymyślono, i jak każda bzdura jest szeroko rozpowszechniona.
Niewłaściwa ocena sytuacji prowadzi do tego, że tzw.
kujony są w klasie piętnowane. Wszyscy się od nich odsuwają i
traktują jak zło ostateczne. Nikomu nawet nie przychodzi do głowy
myśl o tym, że taka osoba może być pokrzywdzona i cierpi przez to
odrzucenie. A wszystko dlatego, że ktoś jest zwyczajnie zazdrosny.
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rys. Kamila Tabasz ITOŚ
W takiej sytuacji oparciem dla pokrzywdzonego ucznia
powinien być przede wszystkim wychowawca. To właśnie on
najlepiej spośród dorosłych w szkole zna i rozumie klasowe
problemy, więc wydaje się być najbardziej odpowiednią osobą do
rozwiązywania konfliktów. Od opiekuna klasy wymaga się, by
pomagał swym wychowankom we wszystkich problemach, a
szczególnie tych związanych ze szkołą. Najbardziej prawidłową
reakcją jest rozmowa z obiema stronami konfliktu i próba
załagodzenia sporu. Nieczęsto się to udaje, jednak nauczyciel
powinien próbować kontrolować klasowe waśnie, choćby w
najmniejszym stopniu, aby zapobiec przykrym wydarzeniom. Jedna
nieudana interwencja nie oznacza, że wychowawca może już
przestać pomagać swym uczniom. Klasowe ofiary wciąż potrzebują
wsparcia. Mogą nim być zwyczajne rozmowy, podczas których
uczeń ma szansę wygadania się i wyżalenia. Już samo to przynosi
wielką ulgę i dodaje sił do dalszej walki z nieprzychylnymi kolegami.
Poza odsuwaniem się od osób uzdolnionych, w klasach
występuje jeszcze jedno ciekawe zjawisko - podział na grupy.
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Fascynujące jest, że ludzie podświadomie odnajdują osoby sobie
podobne już pierwszego dnia w nowej klasie. Wygląda to trochę jak
tworzenie się stad. Równie fascynujące jest to, że schemat podziału
jest niemal identyczny w każdej klasie. Na ogół istnieją cztery
podstawowe grupy: kujony, zbuntowani chłopcy, wymalowane
dziewczynki i drugoroczni. Kujony trzymają się razem z powodów
wymienionych wyżej. Zbuntowani chłopcy lubią razem robić psoty
koleżankom i kolegom. W grupce czują się pewniej, podjudzają się
wzajemnie do różnych głupich wyczynów, które uważają za coś
niezwykle zabawnego. Popisują się jeden przed drugim,
upokarzając swoje ofiary (czyt. kujony). Ich zachowanie
spowodowane jest tym, że poza wygłupami nie potrafią zrobić
niczego imponującego, nie wyróżniają się niczym godnym uwagi.
Wymalowane dziewczynki są bardzo podobne do
zbuntowanych chłopców. Również poniżają innych i
wyśmiewają się z dziewczyn, które w ich
mniemaniu są nieatrakcyjne. Przykry jest fakt, iż tak
naprawdę uroda wymalowanych dziewczynek
polega tylko i wyłącznie na tonach makijażu i
lanserskich ubraniach. Powód, dla którego
drugoroczni trzymają się razem jest dla wszystkich,
nawet dla nich samych oczywisty. Znają się oni już od roku i mają
niewielką szansę na pozostanie w obecnej klasie dłużej niż rok,
więc zawieranie nowych znajomości jest zbyteczne. Chyba, że
znajdą w sobie wystarczająco dużo woli, by przeciwstawić się
fatum.
Życie w klasie jest przedsionkiem tego, co spotka nas w
przyszłości. Relacje dorosłych są tak samo lub nawet bardziej
skomplikowane jak relacje uczniów. Cały czas ktoś będzie się nam
przyglądał i nas oceniał. Każdy zostanie wpasowany w określony
stereotyp. Ludzie będą postrzegać nas przez pryzmat wyrobionej
wcześniej opinii. Przyszłość przyniesie jeszcze trudniejsze bariery
do pokonania. Na horyzoncie pojawiać się będą różne osobowości,
nie każdy okaże się otwartym umysłem. Receptą na przetrwanie jest
umiejętne przełamywanie utartych konwencji i wytyczanie nowych
ścieżek tak, by inni mieli odwagę nimi podążać. Stereotypy nie
muszą wyznaczać naszego życia.
Ola Rybak ILOa
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Trochę więcej o stereotypach
Ogólnie, co pisze mądry Elliot Aronson:
Posługiwanie się stereotypami nie musi być rozmyślnym aktem
zniewagi: często jest ono jedynie sposobem upraszczania naszego
obrazu świata i wszyscy czynimy to w pewnym stopniu. Gdy słyszymy
słowa: „nowojorski taksówkarz”, „włoski fryzjer” czy „wesołek klasowy”,
to większości z nas przywodzą one na myśl jakiś specyficzny obraz.
Jeśli stereotyp jest oparty na doświadczeniu i ogólnie biorąc – zgodny
z rzeczywistością, to jest on przystosowawczym, uproszczonym
sposobem ujmowania świata. Z drugiej strony, jeśli zamyka nam oczy
na różnice indywidualne (…), to jest on nieprzystosowawczy i
potencjalnie niebezpieczny.
Ludziom, którzy nigdy nie doświadczyli tego na sobie, nie zawsze
łatwo jest w pełni zrozumieć, co to znaczy być ofiarą uprzedzeń. (…)
Mogą jej współczuć i pragnąć, aby było inaczej; niekiedy jednak w ich
postawę może wkraść się ślad faryzeuszostwa czy obłudy, niewielka
skłonność, by częścią odpowiedzialności obciążyć ofiarę. Może to
przyjąć postać „dobrze zasłużonej opinii”. (…) Jak na ironię, motywem
wywołującym tę tendencję do obwiniania ofiar o to, że są
prześladowane, do przypisywania ich trudnego położenia cechom ich
osobowości oraz brakowi zdolności, jest pragnienie, by widzieć świat
jako miejsce, gdzie panuje sprawiedliwość.

Konkretnie, co nam najbliższe:
Gdy sukces odniósł mężczyzna, zarówno studenci, jak i studentki
przypisywali to osiągnięcie niemal wyłącznie jego zdolnościom; gdy
kobieta, wówczas osoby badane obojga płci uważały, że szczęście
odegrało w jej osiągnięciu większą rolę (…). Jest dość interesujące, że
ta skłonność kobiet do niedoceniania roli zdolności w sukcesach kobiet
pojawia się we wczesnym okresie życia. (…) chłopcy nauczyli się
chronić swe ego, przypisując swoje niepowodzenia pechowi,
dziewczynki w większym stopniu obciążały siebie odpowiedzialnością
za porażki.
Elliot Aronson Człowiek istota społeczna

Ale przecież wiemy swoje:
Baba skrzy, to chłop drży.
Babi naród zawsze chytry.
Bies tam nie dowiedzie, gdzie baba
dojedzie.
Łatwiej sto zegarków, niż dziesięć bab
zgodzić.
Na babski upór nie ma lekarstwa.
Rada baba, że ją chwalą.
swojej babie, jak mu się chce - Feniks

Baba babę całuje, a za oczy obgaduje.
Baba czego nie zrobi językiem, to
krzykiem.
Baba i diabła oszuka.
Baba w płaczu, mężczyzna w pałaszu
szuka obrony.
Babę rozdrażnić, to gorzej niż diabła.
Jak się baby całują, deszcz powodują.

Każdemu wolno płakać po
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Imprezy recytatorskie w szkole
Od kilku lat sztuka wygłaszania słowa
zyskuje w naszej szkole estymę. Młodzi
garną się do biblioteki, by tam pod opieką
pani Lilli Rybki poznawać tajniki recytacji.
Mnie przypada od czasu do czasu ponura
rola jurora w czasie konkursów, które
odbywają się przy różnych okazjach.
Tuż po feriach, kiedy jeszcze wszyscy myśleli o
zimowych szaleństwach, skłoniła mnie pani Rybka do zajęcia
miejsca za stołem, wzięcia długopisu do ręki, naszkicowania na
kartce orientacyjnej kolejności uczestników i wyczekiwania.
Bycie jurorem nie pasowało mi, czułem się sztywno, bo miałem
łowić błędy w wykonaniach poezji miłosnej. Nie tak chciałbym
słuchać o miłości. A jednak ktoś rzekomo obdarzony zimnym
rozsądkiem był potrzebny, byśmy spełnili zeszłoroczne
założenie, mianowicie adaptację Walentynek do naszej
wrażliwości. Dlatego bezwzględnie notowałem, na szczęście
niewiele, ponieważ wykonawcy nie popełnili zbyt wielu pomyłek.
Zdarzały się błędy artykulacyjne, które można uznać za przejaw
tendencji obecnych w języku dzisiejszym, a z którymi to
tendencjami powinniśmy walczyć, by brzmienie naszego języka
się nie wypłaszczyło, by się uwypukliło.
W czasie konkursu usłyszeliśmy nie tylko recytacje, ale
również piosenki w brawurowym wykonaniu Karoliny Cimirskiej i
Magdaleny Pelczar. Od razu dostaliśmy polecenie, by nie dzielić
dziewczyn nagrodą główną, ale podkreślić wyjątkowość ich
występów. Trochę nas, jurorów to skrępowało, lecz po
wysłuchaniu piosenek nie mieliśmy wątpliwości, że należy
pochwalić zdumiewającą odwagę, dzięki której usłyszeliśmy
szczere tony. Bez zarzutu był również poziom techniczny
wykonań, na czym niestety się nie znam, co wcale nie
przeszkadza, bym wypowiedział się jako ktoś, kto ewidentnych
„kiksów” nie słyszał.
To recytacja jednak była moją dziedziną i gdybym miał
oceniać, to stwierdziłbym, że rutyna trochę mi przeszkadzała.
Słyszałem znane wiersze i w związku z tym porównywałem
swoje wyobrażenia lub zapamiętane z przeszłości inne
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wykonania z tymi, których właśnie byłem świadkiem. Mimo
wszystko, wbrew nieuniknionemu schematyzmowi, odnalazłem
dla siebie ważne przesłanie. Za to w końcowym przemówieniu
wszystkim uczestnikom pięknie podziękowałem, zwracając
uwagę na szczęście, którym jest obfitująca w porywy uczuć
młodość.
Czy słowa jurora szkolnego konkursu recytatorskiego
zainteresują czytelników - nie wiadomo, dlatego wymienię
zwyciężczynie konkursu, co zawsze warto i wręcz należy
uczynić. Pierwsze miejsce zajęła Oliwia Krupa z klasy IIILOa,
drugie miejsce przypadło Joannie Dumowskiej z klasy ILOb, a
trzecie miejsce zajęła Patrycja Jung z klasy ITH.
Będąc przeciętnym sobie egotykiem i chcąc uniknąć
posądzenia
o
wygłaszanie
autorytarnych
sądów,
zabezpieczyłem się, znajdując wsparcie w opinii Katarzyny
Kubackiej, która - sama niezła recytatorka, zjawiła się na
konkursie ciekawa, co zobaczy i usłyszy. Oto jej wypowiedź.
Piotr Figas

Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne,
czy to poważne, czy to pożyteczne –
Z takimi wątpliwościami
(pytaniami, myślami) recytatorzy z ZS Nr 2 zmagali się w
Konkursie Poezji Miłosnej. Uczestnicy rywalizowali w dwóch
kategoriach: wiersz i piosenka o tematyce miłosnej. Wystrój
biblioteki szkolnej wprowadzał zgromadzonych w miły
nastrój i współtworzył przyjazną atmosferę, która, jak wiemy
z autopsji, pomaga w opanowaniu stresu i nerwów.
Prezentowane wiersze mówiły zazwyczaj o codzienności, w
której tak ważna jest miłość. Najbardziej ujęło mnie wykonanie
Patrycji Jung oraz repertuar Magdaleny Pelczar. Niemniej
wszystkie wykonania były pełne emocji i wzruszały widownię.
To wspaniale, że organizowane są konkursy, które
odkrywają nasze talenty i poszerzają
zainteresowania. Na pewno są one
pożyteczne.
Katarzyna Kubacka IIILOc
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Szkolni recytatorzy, zaprawieni w bojach w czasie
konkursów szkolnych, przygotowali się solidnie do eliminacji
powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które
odbyły się w Choszczeńskim Domu Kultury 26.02.2010r. Co
oznacza „solidnie”, gdy mówimy o recytacji? Otóż trzeba
pamiętać, że recytacja jest formą sceniczną, a jako taka wymaga
umiejętności. Nie wystarczy pójść i powiedzieć, bo przecież
recytator to nie showman, który sam ma być przedmiotem
podziwu. W przypadku recytacji ważny jest tekst, a recytator go
podaje. Na ile umiejętnie to zrobi jest kwestią talentu i
przygotowania najdrobniejszych szczegółów, lecz zawsze to
słuchacz jest celem. Przydługi wstęp wprowadza w problem
zasadniczy. Czy nasi recytatorzy świadomie prezentują pewien
styl mówienia, który staramy się kształtować w szkole?

Punkt kulninacyjny prezentacji
Jakuba Hermanowskiego z IIILOa
na warsztacie

Oliwia Krupa z IIILOA
w czasie ćwiczeń

Wydaje się, że tak,
ponieważ po konkursie rozmawialiśmy, pani dyrektor Irena
Rękawiecka-Sadowska, pani Lilla Rybka i ja, o swoich bardzo
zbliżonych odczuciach i doszliśmy do wniosku, że rywalizujemy
ze szkołą z Chrobrego nie tylko doborem tekstów i poziomem
wykonania, lecz także stylem mówienia. Bez wątpienia
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recytatorzy z jedynki są od nas lepsi pod względem czystości
artykulacji i nierzadkiej wirtuozerii, która czasem, na szczęście
dla nas, przeistacza się w nieciekawą ekwilibrystykę. My
natomiast mamy swoje atuty, co przemilczę. Być może to one
właśnie pozwoliły naszym recytatorom odnieść w tym roku
sukces, bowiem Patrycja Jung została laureatką, a Joanna
Dumowska otrzymała wyróżnienie. Był jeszcze Kuba
Hermanowski, który wystartował w kategorii „wywiedzione ze
słowa”. Nie wygrał co prawda, ale zaprezentował się całkiem
przyzwoicie.
Chodzę na Ogólnopolski Konkurs Recytatorski co rok i
zawsze sprawia mi to niewymowną przyjemność. Cieszę się z
takiejże przyjemności pani Dyrektor Sadowskiej i pani Lilli Rybki.
Piotr Figas

Dodaj do koszyka
Przedstawiamy listę książek najpopularniejszych wśród
uczniów naszej szkoły. Bestsellery zostały wyłonione na
podstawie ankiety przeprowadzonej przez Grupę Młodych
Dziennikarzy wśród 152 uczniów naszej szkoły. Dołączyliśmy
również listę książek w „poczekalni” wyłonionych na podstawie
ankiety oraz dyskusji w klasie ILOa.
LISTA BESTSELLERÓW:

1. „Pamiętnik narkomanki"
Barbara Rosiek

2. „Zmierzch"
Stephenie Meyer

3. „Gnój"
Wojciech Kuczok

4. „PS Kocham Cię"

Cecelia Ahern

5. „Oskar i pani Róża"

Eric Emmanuel Schmitt

Możesz
zgłosić
swoją
ulubioną książkę i wprowadzić ją
na listę. Przyjdź do biblioteki i
skontaktuj się z panią Barbarą
Grzejszczyk. Zapraszamy!

ILOa poleca:

 „Zanim umrę" - Jehny Downham
 „Moja siostra, moja miłość"
Joyce Carol Oates

 „Nostalgia anioła" - Alice Sebold
 „Anioł Johnny" - Danielle Steel
 „Świat Zofii" - Jostein Gaarder

GMD Paulina Pokora ILOa, Wioleta Basisty IILOa
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„The Culture in Vulture” po raz drugi
Dnia 09.03.2010r. w naszej szkole odbył się konkurs
języka angielskiego ‘’The Culture in Vulture’’. Była to już II edycja
tego niezwykle widowiskowego konkursu. Należy wspomnieć, iż
organizatorem była klasa I LOb z wychowawcą, panią Justyną
Grońską. Wiele pracy i wysiłku w przygotowania włożył pan
Mariusz Spychaj. Konkurs odbył się w klasie numer 129 o godz.
9:30. Uczestników podzielono na 3 grupy: drużynę white (białą),
red (czerwoną) oraz blue (niebieską).
W skład drużyny białej weszli Sebastian Chołodowicz z
IIILOb, Patrycja Przygońska z ILOb, Kacper Szczucki z ILOb.
Drużyna czerwona to: Iwona Szankowska z IIILOb, Jakub
Skrzypek z IIILOa, Kamil Romanowski z ITb. Natomiast w skład
drużyny niebieskiej weszli: Katarzyna Bokun z IIILOb, Jakub
Hermanowski z IIILOa i Karolina Stefańczyk z ILOb.
Nad przebiegiem konkursu czuwało doświadczone jury:
pani dyrektor Irena Rękawiecka-Sadowska jako przewodnicząca, pani dyrektor Jolanta Pluta w charakterze zastępcy
przewodniczącego, nauczyciel chemii - pani Kinga ReckaMatyjasik oraz nauczyciel języka niemieckiego, pani Monika
Gerłowicz.
Gościem specjalnym była pani Renata
Małek z wydawnictwa
Mm Publications, wydawnictwa, które ufundowało nagrody książkowe.
Zmaganiom uczestników
kibicowała cała ILOb,
która
zasiadła
na
specjalnie przygotowanych miejscach. Nie
mogło zabraknąć pyszmontaż wizerunku sępa, tablicy, kaktusa i nego ciasta oraz ciepłej
bydlęcego truchła oraz palącego niemiłosiernie herbaty. Wypieki przysłońca, a także męczącego oczy błękitu: Feniks
gotowały niezastąpione
mamy uczniów z klasy LOb.
Konkurs całościowo składał się z 6 konkurencji.
Najlepszy okazał się zespół czerwonych. Drugie miejsce zajęła
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drużyna białych, trzecie miejsce przypadło zespołowi
niebieskiemu.
Po zmaganiach, ogłoszeniu wyników oraz wręczeniu
nagród ufundowanych przez firmę MM, wszyscy zasiedli do
stołu, delektując się pysznościami oraz debatując o konkursie.
Ogłoszono
również
wyniki 7 konkurencji, na
najlepszą karykaturę prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, którą wygrał
uczeń z ILOb, Mateusz
Siewior.
O konkursie wypowiedział
się
pan
Mariusz
Spychaj, którego poprosiliśmy o opinię. Ma wrażenie, iż
poziom języka angielskiego,
przynajmniej
tych
kilku
uczestników, pomału, ale
systematycznie
wzrasta.
Przygotowanie językowe nie
pozostawiało
wiele
do
życzenia, a wiedza realioznawcza, która odgrywa rys. Mateusz Siewior ILOB, I miejsce
niezwykle ważną rolę w tego typu konkursach, była na tyle
głęboka, że w przypadku kilku osób przyjemnie się słuchało
odpowiedzi. Według pana Spychaja organizacja tego typu
konkursów jest potrzebna, ponieważ spełnia oczekiwania
uczniów, przynosząc im satysfakcję i jest zachętą do stawiania
czoła coraz to nowym wyzwaniom.
Michał Brzeziński ILOb
we współpracy z panią Justyną Grońską

„Dziennikarskie hieny” się szkolą

W dniu 3 marca 2010 r. uczestniczyliśmy we wspaniałym
spotkaniu z dwoma doświadczonymi dziennikarkami, które
poprowadziły warsztaty dla tych z nas, którzy chcą zajmować
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się dziennikarstwem, czyli dla Grupy Młodych Dziennikarzy oraz
redaktorek „Feniksa”. Było naprawdę świetnie. Nauczyliśmy się
nowych sztuczek dziennikarskich, dowiedzieliśmy się, jak
naprawdę wygląda praca dziennikarza, nie wspominając o
opanowaniu takich form dziennikarskich jak wywiad, konferencja
prasowa, artykuł czy sonda.
Warsztaty prowadziły Emilia Chanczewska-Drążek z
„Głosu Szczecińskiego” oraz Małgorzata Gwiazda-Elmerych z
TVP Szczecin, wydawca „Kroniki”.

Godzina duchów?

fot. Barbara Grzejszczyk, ale o której godzinie i którego dnia?
Panie od razu przeszły do konkretów, przedstawiając
plan spotkania i przeprowadzając ćwiczenia integracyjne, które
jednocześnie przygotowały nas do wytężonej pracy przez
najbliższe 5 i pół godziny. Po tych przygotowaniach przyszedł
czas na udoskonalenie naszych umiejętności pisania i
przeprowadzania wywiadu. Podzieliliśmy się na dwuosobowe
grupy, w których jedna osoba była redaktorem, a druga
odpowiadała na jej pytania, wcielając się w rolę wybranej
gwiazdy showbiznesu. Doskonale pamiętamy minę naszej
koleżanki, której przypadła rola Jolanty Rutowicz. Oczywiście
mogliśmy korzystać z Internetu, ale niezbędna, jak zawsze,
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okazała się własna wiedza. Obie panie były naprawdę
zachwycone wywiadami, które stworzyliśmy.
Każdy z nas, wiedząc o tym spotkaniu, przygotował
reportaż lub przeprowadził sondaż w dziedzinie, którą uznał za
wartą zbadania. Dziennikarki sprawdzały nasze materiały i
przekazały kilka dobrych rad dotyczących gromadzenia
informacji i konstruowania artykułu.
Drugą częścią fakultetów była rejestracja naszej
młodzieżowej gazetki Qmam na stronie akcji Mam Media. Jest
to ogólnopolska akcja prowadzona przez profesjonalnych
dziennikarzy, mająca na celu propagowanie dobrego, etycznego
dziennikarstwa wśród młodzieży. Sami wybraliśmy naszego
redaktora naczelnego, a raczej redaktorkę, ponieważ została nią
nasza koleżanka Nikola Maligłówka. Otrzymała ona kilka
niezbędnych rad dotyczących właściwego „rządzenia” gazetką.
Potem podzieliliśmy między siebie stanowiska w redakcji
Qmama.
W dalszej części warsztatów zorganizowaliśmy
konferencję prasową z Dodą i jej asystentką (granymi przez
nasze koleżanki). Dzięki tym
ćwiczeniom dowiedzieliśmy się,
jakie prawa obowiązują na tego typu
spotkaniach. Ostatnim ćwiczeniem
było wypisanie cech dobrego i złego
dziennikarza,
dzięki
czemu
uzmysłowiliśmy sobie, jak rozróżnić
fachowe dziennikarstwo od zwykłej
pisaniny
pod
publikę.
Na
zakończenie prowadzące opowiedziały nam o kulisach pracy
dziennikarskiej, spotkaniach z ważnymi osobami, wybieraniu
tematów. Dyskutowaliśmy też o etyce dziennikarskiej i prawie
prasowym, którego my też powinniśmy przestrzegać.
Panie zaoferowały swoją pomoc w przyszłości,
deklarowały, że są bardzo zadowolone ze spotkania, zaś my
wszyscy stwierdziliśmy, że warsztaty dostarczyły nam wielu
nowych doświadczeń, które na pewno wykorzystamy. Warto
było poświęcić pięć godzin, aby dowiedzieć się tylu wspaniałych
rzeczy.
GMD
Michał Brzeziński, Kacper Szczucki ILOb
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czyli o zachowaniach stadionowych
naszych uczniów
Potwierdza się opinia, że uczniowie naszej szkoły posiadają
wyjątkową zdolność narażania na szwank wszelkiego rodzaju
przedsięwzięć. Tym razem poddali próbie wieloletnie, do tej pory
dobre kontakty z Narodowym Teatrem Edukacji z Wrocławia.

Aktorzy wrocławscy przybyli w czwartek jedenastego
marca z przedstawieniem zatytułowanym „Szukając Graala”,
którego przesłaniem miało być udzielenie dorastającym ludziom
wskazówek, jak odnaleźć swoje miejsce w życiu. Osią
autorskiego projektu był motyw rycerza z nieodłącznymi dla
niego wartościami, takimi jak honor, odwaga i szacunek, a także
przyjaźń i w końcu - miłość. Według autorów w ich sztuce
spotykają się dwa światy: ogarnięty
kryzysem wartości świat współczesny
oraz ten dawniejszy, znany z literatury,
który przechowuje stare ideały i zasady.
Spektakl na podstawie scenariusza
Marcina
Pietruszki
wyreżyserował
Andrzej Pietruszka. Zagrali Izabella
Grzybowska,
Marcin
Lewandowski,
Krystian Gut oraz Ireneusz Mincberger.
Na przedstawienie udała się spora grupa naszych
uczniów. Niestety, osoby te reprezentowały szkołę w bardzo
niechlubny sposób. Zakłócały porządek i uniemożliwiały
pozostałym skupienie się na grze występujących na scenie
aktorów. Oczywiście nie jest tu mowa o wszystkich uczniach
naszej szkoły obecnych w CHDK-u tamtego dnia. Niektórzy
potrafili zachować się w sposób kulturalny i pomimo niezbyt
pasjonującej sztuki teatralnej siedzieli na swoich miejscach w
ciszy. Pozostali postanowili uatrakcyjnić sobie czas poprzez
głośne rozmowy, wulgarne okrzyki, pogwizdywanie, bieganie po
sali, a nawet rozpylenie gazu o bardzo przykrym zapachu.
Takim zachowaniem potwierdzili ogólną opinię, że w Zespole
Szkół Nr 2 są ludzie zachowujący się jak bydło. Zajście było
niezwykle żenujące i pokazało głupotę współczesnej młodzieży.
Podobne incydenty nie powinny mieć miejsca, szczególnie gdy
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w grę wchodzi młodzież licealna. W końcu nie jesteśmy już
dziećmi i każdy powinien umieć się wykazać choć odrobiną
kultury i zdrowego rozsądku.
Wydarzenie to dało pretekst uczniom z „Chrobrego”, by
znowu nas krytykować i wyśmiewać się z nas. Częściowo mają
oni rację, ale na obronę naszej szkoły dodam, że nie tylko my
daliśmy popis braku manier. Tak zwana „elitarna młodzież” z
Zespołu Szkół Nr 1 również zachowywała się, delikatnie
mówiąc, nieodpowiednio. Uczniowie jedynki robili to samo, co
niektóre osoby z naszej szkoły, wyłączając incydent z gazem.
Niestety, tego nikt nie komentuje, co więcej, nauczyciele z
tamtej szkoły udają, że ich podopieczni zachowywali się
wzorowo.
Czy takie wygłupy przyniosły coś dobrego naszej
szkole? „Polna” uważana jest za szkołę dla gorszych uczniów
już od dawna. Teraz ludzie z zewnątrz mieli kolejny raz dowód,
by utwierdzić się w tym przekonaniu. Zamiast dawać dobre
świadectwo o szkole, wciąż dajemy powody do wstydu naszym
nauczycielom, rodzicom i uczniom, którym choć trochę zależy.
Męczące jest ciągłe wysłuchiwanie obelg na temat kolegów i
własnej szkoły. Warto byłoby poprawić jej status, jednak jest
chyba zbyt mało osób, którym naprawdę zależy, by to zrobić.
Większości z nas odpowiada taka pozycja – ludzi, którzy
przynoszą tylko wstyd, niepotrafiących się zachować
adekwatnie do sytuacji. Wulgarnym zachowaniem można
zaimponować tylko swoim kolegom, którzy robią to samo, ale
pozostali postrzegają tego rodzaju ekscesy jako idiotyzm i
żenadę.
Część winy za zajście w CHDK-u ponoszą również
nauczyciele, którzy chcąc zapełnić wolne miejsca, sprzedali
bilety osobom znanym z tego, że nawet w szkole źle się
zachowują. Było to bardzo nieodpowiedzialne i chyba
nieprzemyślane działanie. Ludzie, którzy na lekcjach zachowują
się nagannie, tak samo będą zachowywać się wszędzie i na
pewno nie nadają się, by zabierać ich na przedstawienia
teatralne. Powinna to być nauczka na przyszłość, by takich
uczniów zostawiać w szkole, a nie na siłę ukulturalniać. Po
pierwsze dlatego, że jest to niemożliwe, a po drugie, teraz
można się już tylko wstydzić za ich bezmyślność.
Ola Rybak ILOa
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Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma
Było warto przyjść, zobaczyć i
usłyszeć kulturę romską na żywo.
Wydarzenie to miało miejsce w dniu
26.03.2010r. o godz. 18.00 w Choszczeńskim Domu Kultury. W spotkaniu
autorskim
z
Edwardem
Dębickim,
legendarnym założycielem cygańskiego
zespołu muzycznego „Terno”, który rozrósł
się obecnie i przekształcił w Cygański
Teatr Muzyczny, licznie uczestniczyli
mieszkańcy Choszczna zainteresowani
historią i tradycją polskich Romów. Dla
mnie była to prawdziwa uczta kulturalna. Niecodzienny gość
opowiadał o życiu swojej rodziny, kultywowanych zwyczajach i
obrzędach, a przede wszystkim o wszechobecnej muzyce.
Uczestnicy spotkania poznali bolesne wspomnienia z czasów II
wojny światowej na podstawie fragmentu książki gościa
zatytułowanej „Ptak umarłych” i opowieści autora. Punktem
kulminacyjnym spotkania był minikoncert w wykonaniu Edwarda
Dębickiego i członków zespołu „Terno”. Porywające rytmy,
bajecznie kolorowe stroje i wspaniały wokal pięknych Cyganek
wprawił w zachwyt zgromadzoną publiczność. To dobrze, że
odkrywamy bogatą kulturę cygańską, ale trzeba przypomnieć, że
„Terno” istnieje już od 55 lat, a Edward Dębicki jest animatorem
sławnego festiwalu twórczości Romów Romane Papusza
Dywesa, który rokrocznie BAJKA CYGAŃSKA
odbywa się w niedalekim (paramiśa romani)
Gorzowie. Dyrektor WieUlepiła jaskółka
sław Włudarski zdobył
pod moim oknem gniazdo,
dedykację autora, po jaskółka czarna
czym książkę przekazał jak Cyganeczka.
triumfalnie do zbiorów
biblioteki szkolnej.
Wskazywała nam dobre drogi.
Aleksandra Suchalet IlOa
GMD
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Zamieszkała w stajniach i domach.
Zginęła w bagnach.
1951

„Moja szkoła w Unii Europejskiej
– edycja powrót do szkoły”
Od 25.02.2010r. klasa ILOb bierze udział w tym
zorganizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i
Departament Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych konkursie. Jest to VIII edycja programu
edukacyjnego.
Jego celem jest aktywizacja młodzieży wokół aktualnych
wydarzeń w UE. Uczestnicząc w inicjatywie, uczniowie
zapoznają się z ważnymi priorytetami informacyjnymi Komisji
Europejskiej na 2010 rok oraz z funkcjonowaniem Parlamentu
Europejskiego. Program realizowany będzie w ZS Nr 2 w
następujących etapach:
• etap szkolny: uczniowie klasy ILOb przygotują esej na
jeden z tematów:
− Jak Twój styl życia wpływa na stan środowiska
naturalnego?
− W której Komisji Stałej Parlamentu Europejskiego obecnej
kadencji chciałbyś uczestniczyć i jakie zmiany komisja z
Twoim udziałem miałaby przeprowadzić?
• etap wojewódzki: najlepszy esej z etapu szkolnego
zostanie przesłany do Komisji Wojewódzkiej;
• etap ogólnopolski: 32 zakwalifikowane do tego etapu
szkoły będą miały za zadanie zaproszenie wybranego z
listy wysokiego urzędnika Komisji Europejskiej i
sporządzenie sprawozdania dokumentującego przebieg
jego wizyty (debata, akademia, wykład).
Uczniowie zostaną przygotowani przez Macieja
Gryczewskiego w zakresie treści merytorycznych, natomiast
lekcję na temat eseju przeprowadzi pani Agnieszka Kasperczuk.
Maciej Gryczewski

S O N D A...
Zainteresowani inicjatywą pana Macieja Gryczewskiego
poprosiliśmy, by wśród uczniów klasy ILOB przeprowadził
sondaż, którego celem było zarejestrowanie gorących opinii
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ujawniających świadomość europejską naszych uczniów. Po
przyjrzeniu się ich wypowiedziom dochodzimy do wniosku, że
niepodobna było spodziewać się zbyt głębokich analiz,
ponieważ młodzi ludzie oczekują właściwie czego innego niż
chcielibyśmy, by oczekiwali. Nie bądźmy zdziwieni, dla nich
Unia Europejska jest tak samo oczywista, jak oczywisty jest
świat, który ich otacza. Choć staliśmy się członkiem wspólnoty w
naszym mniemaniu całkiem niedawno, to czas inaczej się
mierzy w wieku lat nastu. Wypowiedzi uczniowskie są
przeważnie śmieszne, co ogłaszamy z pełnym przekonaniem o
prawdziwości tej konkluzji i świadomością, że mamy czego ich
uczyć. Są to wypowiedzi niepoprawne politycznie, czy nawet w
ogóle apolityczne, czego nie wolno brać sobie do serca,
ponieważ nauczyciele czuwają i mają dwa lata, by ukształtować
świadomych obywateli. Zadaliśmy młodzieży jedno pytanie.
Czy mój styl życia przypomina styl życia młodego Europejczyka?



Mimo iż nie jeżdżę do
szkoły ani rowerem, ani żółtym
autobusem, a w samej szkole nie
ma półek na książki, to uważam,
że mój styl życia nie różni się
bardzo od stylu życia młodych
Europejczyków.
Generalnie
nastolatkowie na całym świecie
mają podobne zainteresowania, a
w
dzisiejszych
czasach
realizacja tych zainteresowań
nie wiąże się ze zbyt dużym
wysiłkiem. W ostatnich latach w
Polsce
rozpowszechnił
sie
Internet, jak również subkultury
młodzieżowe.
Zdaję
sobie
sprawę,
że
życie
nastolatków
w
większych
miastach jest bardziej uroz-
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maicone, ale ja również
popadam w kompleksy.



nie

Mój styl życia nie
przypomina stylu życia młodego
Europejczyka, ponieważ, moim
zdaniem, w Polsce nie ma
warunków oraz funduszy, tak jak
w innych państwach Europy na
to, żebym mogła sie rozwijać.
Polityka w polskim państwie jest
patologiczna (Uhuhu! Redakcja).
Chciałabym, aby w Polsce było
więcej luzu i można było palić
papierosy na terenie szkoły. W
innych krajach, o ile się nie
mylę, tak jest. (Nie
ma!
Redakcja. Na pewno nie ma!
Redakcja. A jak jest, to
patologia! Redakcja.)



Tak
(Redakcja.)

nie

będzie!



Wydaje mi się, że mój
styl życia przypomina styl życia
młodego Europejczyka, ponieważ każdy na pewno próbuje
korzystać z życia, jak tylko
może i jest ciekawy świata.



Każdy z nas jest takim
samym człowiekiem. Jednakże
uważam, że w innych krajach
europejskich życie młodych ludzi
jest łatwiejsze, ponieważ żyją
oni w zamożniejszych krajach. I
tak wszyscy palą i piją.



Ja
wyjeżdżam
na
różnego
rodzaju
koncerty
zagraniczne, gdzie spotykam się
z młodzieżą z całej Europy.
Młodzież
chodzi
na
różne
imprezy, gdzie spożywa się
używki oraz trunki.



Nie wiem, jaki jest styl
życia młodego Europejczyka, ale
sądzę, że taki styl życia z całą
pewnością prowadzę.



Tak jak wszyscy lubię
dobrą
zabawę:
koncerty,
spotkania z przyjaciółmi, więc
niby czym mam się różnić?
Mową rodzimą! (redakcja)



Mój styl życia nie
przypomina stylu życia młodego
Europejczyka,
gdyż
nie
uczestniczę czynnie w życiu
społeczeństwa.



Pewnie że przypomina.
Jak każdy słucham muzyki,
chodzę na dyskoteki, wygłupiam
się ze znajomymi. W ogóle
jestem crejzolska!



Mój
styl
życia
przypomina
styl
życia
rówieśników z Europy, ponieważ:
a)

chodzę do szkoły;

b)

mam takie same prawa;

c)

...



W c) napisz, że chodzisz
na imprezy, hihi!



Mój
styl
życia
przypomina to, co robią moi
rówieśnicy,
gdyż
często
kombinuję, jak wyjść z domu na
jakąś imprezę, a mama mi nie
pozwala.
Bardzo
często
ściemniam jak inni Europejczycy. Dużo czasu chcę i spędzam
ze
znajomymi,
planujemy
wspólne wypady i wyjazdy, tak
jak w innych krajach Europy. W
Polsce gorzej działa, mniej
skutecznie policja i zgodę od
rodziców trudniej mi zdobyć.
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Trzeba podchodzić
sposobem.

rodziców



Tak
jak
wszyscy
Europejczycy uczymy się w
szkole bez względu na to, że
inne kraje płacą więcej na
oświatę i tym samym inne szkoły
europejskie mają lepszy sprzęt –
patrz
wyposażenie
sali
chemicznej. Dojazdy do szkoły
zapewnia państwo – my patrzymy
na to, gdzie jest i ile kosztuje
szkoła, na przykład dojazdy,
opłaty za internat, a my musimy
za to płacić. Poza tym w Europie
mają większy wybór szkół, ale
tak w ogóle to jesteśmy podobni.



Tak,
gdyż
jestem
krejzolem na maxa, lubię szaleć,
chodzić na koncerty i w ogóle.



Wydaje mi się, że tak,
ponieważ mój styl życia jest
energiczny.
Staram
się
korzystać
z
niego
jak
najczęściej. Żyję chwilą.



Nie mam opinii na ten

temat.



Nie? Ponieważ tak to
bywa czasami, że, iż, ponieważ.
Aczkolwiek nie do końca się z
tym zgadzam. Bo po głębszym
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namyśle stwierdzam, iż czasami
tak jest. Jest?



Sądzę, że nie. Moim
zdaniem
młody
Europejczyk
czynnie
bierze
udział
w
imprezach
sportowych
i
kulturalnych.
Młodzież
na
„zachodzie” jest całkiem inna. W
Polsce nie organizuje się imprez
lub koncertów dla młodzieży.



Młody
Europejczyk
powinien być ideałem. Powinien
szanować
innych
ludzi,
do
osiemnastego roku życia nie
zażywać używek, cieszyć się
życiem w odpowiedni sposób,
spotykać się z ludźmi, którzy
prezentują
wysoką
kulturę
osobistą. Tak, to byłby ideał
współczesnego młodego Europejczyka, ale w obecnych czasach
nie powinniśmy sie łudzić, że tak
będzie.



Jestem bardzo fajną
osobą i w tym nie różnię się od
rówieśników.

S

ądzę, że nie, ponieważ
całymi dniami siedzę w
domu, odrabiając lekcje i
ucząc się. Na miasto wychodzę
tylko w sobotę. Nauczyciele
podchodzą strasznie samolubnie
do swojego przedmiotu i zadają

masę lekcji do domu, nie myśląc
o tym, że nie tylko ich przedmiot się liczy. Rozumiem, chcą,
byśmy coś zrozumieli i czegoś
się nauczyli, ale przez to nasze
życie ogranicza się do książek.
Oddalam się od własnej rodziny,
nie poświęcając jej czasu.
Będzie tak, że oddalę się od
mamy,
odzwyczaję
się
od
przebywania z nią, a jej obecność będzie mi przeszkadzać.
Można by było tak wymieniać
argumenty bez końca. Ale po co?
Skoro i tak to się nigdy nie
zmieni.
Cycha



Moim zdaniem mój styl
życia przypomina styl życia
młodego Europejczyka, ponieważ
młodzi ludzie korzystają z życia,
są aktywni. Ja chodzę na
koncerty, jeżdżę na wycieczki,
uprawiam różne sporty.



Mój
styl
życia
przypomina styl życia młodego
Europejczyka, ponieważ żyjemy
w UE, a w UE każdy żyje
podobnie. Więcej nie wypowiadam się w tej kwestii.

VI Edycja Halowej Piłki Nożnej
Coroczne rozgrywki na choszczeńskiej hali cieszą się
olbrzymim zainteresowaniem zarówno kibiców, jak i samych
zawodników. Głównym organizatorem jest oczywiście Centrum
Rekreacyjno-Sportowe (CR-S) w Choszcznie. Po raz szósty
powołano już Komitet Organizacyjny, który ma za zadanie
sprawować nadzór nad zawodami. To największa impreza tego
typu w całym regionie. Organizatorzy postawili na
doświadczonych sędziów. Sędzią głównym jest Mirosław Kos a
pomocniczym (liniowym) Ryszard Garlicki. Tegoroczne
rozgrywki trwać będą od 22.11.2009r. do 07.02.2010r.
W skład tegorocznego Komitetu Organizacyjnego
wchodzą: Zdzisław Kliński, Bogusław Znaczko, Mirosław
Kos, Tomasz Szczepański, Adam Leśniak, Adrian
Dobczyński, Krzysztof Kozikowski.
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Przedstawiamy drużyny walczące o tytuł
tegorocznych rozgrywek:
1 Liga
numer
nazwa drużyny
1
SAS Choszczno

numer
1

2

ECHO Grunwald Choszczno

3

Piast Junior Choszczno

4

Areszt Śledczy

5

Czapeczkowcy

6

JW 4403

7

ZCH Green Team

8

KS Gryf Objezierze

9

Papas Oil Zamęcin

10

Państwowa Straż Pożarna

2 Liga
nazwa drużyny

Nobliści
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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mistrza

Oldboye
Nadleśnictwo Choszczno
Absolut Pegaz
Korona Raduń
Bakers
Orzeł Żeńsko
Havana Pub
Sława Sławęcin
Dynamo Choszczno

A oto skład zespołu SU Nobliści ZS Nr 2 w rozgrywkach
Halowej Choszczeńskiej Piłki Nożnej:
1. Jakub Hermanowski
2. Piotr Czaiński
3. Marcin Nitecki
4. Damian Romanowski
5. Tomasz Brzustowski
6. Daniel Sieluś
7. Jakub Jachimczak
8. Mateusz Stelmasiak
9. Michał Gwadera
10. Wiesław Włudarski (kapitan drużyny)
11. Adam Kowalczyk
12. Michał Waszkiel
Warto powiedzieć, że rozgrywki odbywały się naprawdę
profesjonalnie. Kibice wszystkich drużyn dopingowali „swoich”,
oczywiście w pokojowy i kulturalny sposób. Fani drużyny
Noblistów nie zawiedli w żadnym meczu. To Oni byli najbardziej
aktywni. VI edycję można jak najbardziej zaliczyć do udanych.
Emocji było naprawdę dużo. Organizatorzy i piłkarze obiecali, że
VII edycja będzie równie emocjonująca.
Michał Brzeziński ILOb

Biblioteka wychodzi z podziemia
Szkolna biblioteka leży na półpiętrze, tylko że jest to
półpiętro poniżej poziomu parteru. Żartobliwe powiedzielibyśmy, że
być może dlatego uczniowie niechętnie czytają książki. Coś jednak
się zmieniło w Światowym Dniu Poezji, czyli 21 marca. Pani Barbara
Grzejszczyk w przypływie niezrozumiałych emocji powywieszała na
ścianach korytarzy szkolnych wiersze. Zaskoczeni uczniowie oraz
grono pedagogiczne, a także administracja i pracownicy szkoły
przyglądali się niecodziennej inicjatywie. Sprostujmy, nie jest to
działanie nowe, bowiem wiersze Wisławy Szymborskiej miały okazję
zagościć w wagonach nowojorskiego metra. Przypomnijmy, że
jednym z inicjatorów tej akcji był rosyjski Noblista z roku 1987
Josif Brodski, dlatego przedstawiamy jego wiersz.
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Josif Brodski
***

Poza ogrzewaniem w każdym domu
działa system nieobecności. Ukryte w ścianie
jego bezdźwięczne kaloryfery
przez cały rok, niezależnie od pogody,
napełniają pomieszczenia nierozrzedzoną pustką,
napędzane najpewniej paliwem
dostarczanym przez śmierć, aresztowanie
albo zwyczajną zazdrość. Temperatura tej pustki
podnosi się ku wieczorowi. Jeden obrót klucza –
i znajdujesz się tam, gdzie nie ma
nikogo – jak przed tysiącem lat,
albo nawet wcześniej: w epoce lodowcowej,
zanim zaczęła się ewolucja. Zaanektowana przestrzeń
nigdy nie rezygnuje ze swojego niezamieszkania,
przypominając zadufanej w sobie małpie
o odwiecznym, przedlodowcowym prawie pustki
do przestrzeni życiowej. Nieobecność to tylko
domowy adres niebytu,
który zawsze ostatecznie – jak przystało na drobnego
burżuja –
woli od skał i brunatnego mchu tapetę.
Im gęściejsze są jej dżungle, tym bardziej
nieszczęśliwa staje się małpa.
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Okno kuchenne
(. . .) działanie podobieństwa polega właśnie na uchwyceniu
bliskości tego, co było od siebie dalekie.
Paul Ricoeur
Nie ujawnię chyba tajemnicy wojskowej, jeśli napiszę, co widzę
wyglądając przez okno kuchenne. A jeśli nawet, to ufny w
omnipotencję odpowiednich służb jestem pewien, że zapobiegną
wszelkim możliwym skutkom nadmiernego gadulstwa. Brzozy, zwykła
ulica, a tuż za nią solidne ogrodzenie koszar. Z rzadka i nieśpiesznie
teren patroluje wartownik, rozmyślając o dziewczynie pozostawionej
w swojej pipidówce i ćmiąc papierosa wysępionego od sąsiada z
pryczy. Ascetyczne budynki rozmieszczone z niemiecką regularnością,
hangary, baraki, maźnięta tu i ówdzie zieleń. Dzień upływa leniwie,
jedynie od czasu do czasu odbywają się ćwiczenia artyleryjskie i
wtedy samobieżne haubice zajmują wyznaczone pozycje, a spod
siatek maskujących sterczą w niebo anteny radiowe. Gdy sobie patrzę
w lufę działa i obliczam domowym sposobem trajektorię pocisku,
nieodmiennie wychodzi mi, że mierzą właśnie we mnie. Znawcy
jednak uspokajają.
Myślę o czasach dawniejszych, czasach zimnej wojny, kiedy w
koszarach stacjonowały podobno rakiety taktyczne uzbrojone w
głowice jądrowe. Amerykańskie Pershingi II w zamian celowały w
nasze niezbyt przecież spektakularne domostwa. Jakiś traf chciał, że
udało mi się dorosnąć pomimo tak straszliwego i jeżącego włos na
głowie zagrożenia. Myślę o czasach jeszcze dawniejszych, o II wojnie
światowej. Wtedy miasto nazywało się Arnswalde, a koszary nazywały
sie Oflag IIB i były obozem jenieckim.
Tysiące oficerów kampanii wrześniowej przecierpiało tutaj ciężki
czas, później przeniesiono ich do obozu Gross Born, a na ich miejsce
przybyli oficerowie francuscy. Kiedy obserwuję, jak nic, dosłownie
nic się nie dzieje w koszarach, to przypomina mi się, że w Bloku III,
Sali 205 Oflagu IIB Arnswalde od maja 1942 do 28 stycznia 1945 był
więziony jeden z najwybitniejszych filozofów współczesnych - Paul
Ricoeur. Poznałem go czytając wnikliwe analizy problemu metafory,
później przejrzałem tytuły jego dzieł, niektóre nawet obejrzałem w
księgarni rozmyślając o zakupie. Nie miałem wtedy najlepszych dni i
nie odważyłem się przeczytać Symboliki zła. W końcu kupiłem kilka
jego książek. To trudna lektura, więc przysiądę.
Filozof, który przed wojną był zdeklarowanym pacyfistą został
powołany do armii i podzielił los swoich współbraci. Co mógł robić w
obozie jenieckim? Nie marnował czasu. Towarzysze niedoli
zmajstrowali radio z części poukrywanych w nadsyłanych z domów
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kiełbasach i ciastach, słuchali audycji BBC i dobrze orientowali się w
sytuacji na froncie. Przygotowywali się do wyzwolenia. Podobnie jak
jeńcy polscy, Francuzi założyli jeszcze w Gross Born obozowy
uniwersytet, który przeniesiony wraz z nimi do Arnswalde, zyskał
nawet zgodę ministerstwa szkolnictwa rządu
Vichy na przeprowadzanie egzaminów. Wyniki
tych egzaminów zostały po wojnie oficjalnie
uznane przez rząd francuski. Paul Ricoeur
prowadził wykłady, między innymi o
Fryderyku Nietzschem. Jeńcy mieli prawo
wypożyczać z Czerwonego Krzyża jedną
książkę miesięcznie, lecz obchodzili to
surowe jak na owe czasy ograniczenie,
pożyczając sobie nawzajem różne pozycje.
Ricoeur czytał więc sporo, przeczytał
wszystkie dzieła Karla Jaspersa, następnie
zaczął studiować i tłumaczyć Edmunda
Paul Ricoeur
Husserla
–
78
przetłumaczonych
na
marginesach w warunkach obozu stron to niezły wynik. Rozpoczął
pracę nad swoją pierwszą uznaną książką, której tytuł, z powodu
braku polskiego tłumaczenia, zabrzmi nam jako Wolność i natura.
Filozof zmarł w roku 2005 otoczony nimbem wielkości, którą
rzeczywiście osiągnął. W międzyczasie zyskał jeszcze przydomek
„starego klauna”, gdy jako dziekan wydziału filozoficznego
Uniwersytetu w Nanterre na przedmieściach Paryża musiał zmierzyć
się z rewoltą młodzieży w roku 1968. Co dziwniejsze, porzucił
szacowną Sorbonę i rozpoczął pracę w Nanterre, bo marzyła mu się
wspólnota uczących i studentów oraz by, jak sam powiedział:
odnaleźć z nimi „prawdziwy kontakt”. Spotkał tam swego starego
towarzysza z Arnswalde, filozofa Mikela Dufrenne’a. A młodzi ludzie
podnieśli bunt i zapytali: „Dlaczego posiada Pan więcej niż my?”, a
filozof odpowiedział: „Przeczytałem więcej książek niż wy.” To
wszakże nie pozwoliło mu zapobiec eskalacji protestów i gdy na teren
uniwersytetu, wbrew jego woli weszła policja i kiedy obrzucono ją
maszynami do pisania, podał się do dymisji. Czytając później jego
analizę pojęcia „poprawności politycznej” byłem zdumiony, że „stary
klaun” może wykonać tak przydatny numer.
Kiedy jednak czytam w biografii Paula Ch. Reagana Paul Ricoeur:
his life and his work, że przebywał w obozie w Arnswald, to
poprawiam sobie w myślach na Arnswalde, bo o ile ten epizod
wojenny niekoniecznie musi być powodem do chwały mojej czy
kogokolwiek innego niż sam bohater, o tyle wypada wiedzieć, co się
widzi z własnego okna od kuchni.
fifi
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życzy wszystkim nauczycielom, uczniom
oraz pracownikom szkoły
radosnych

Świąt Wielkiej Nocy
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Daria Szpakowska
Zasnęłam.
Podałam dłoń Morfeuszowi.
Chodzę po jałowej ziemi
swego umysłu.
Zbieram zwęglone idee,
podnoszę z martwej ziemi
czarne kryształki pobitych
marzeń.
Podałam dłoń Morfeuszowi.
Udałam się w głąb mojej
głowy.
Podałam dłoń Morfeuszowi,
zasnęłam.
Szukam siebie.
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