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wrzesień, październik 2009
GAZETA SZKOLNA
Zespołu Szkół Nr2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Nadeszła jesień. Pora zbiorów. Przynosimy z ogródków i
sadów dorodne owoce. Cieszymy się ich widokiem. Wybieramy
najlepsze jabłka, a te nadpsute wyrzucamy. Jesteśmy dumni i
szczęśliwi. Nie wie jednak wszystkiego o cudownym cyklu
przyrody ten, kto zapomina o jesiennych porządkach. Bo jesień
to czas smutnych rozmyślań.
Tak właśnie jest z naszą szkołą. Jesteśmy niczym drzewo
owocowe. Wrośnięci w podmokły grunt, musimy rozwijać się
wbrew wszelkim przeciwnościom. Nasze owoce są mizerne i
cierpkie w smaku. Kto liczy na słodycz, pozna gorycz. Ale kto
powie, że trzeba karczować nas jak najszybciej, bo nie ma
pożytku z samotnego drzewa na nieużytkach, ten się myli. Bo
nie tak postępuje sadownik ukwapliwy. On dba o swoje drzewa.
Wie, na jakiej ziemi rosną, przygląda się korzeniom, bada pień,
niszczy szkodniki, przycina gałązki i jesienią sprząta opadłe
liście, z których wytwarza życiodajny kompost. Kto chociaż raz
opiekował się drzewem, ten wie, o czym tutaj mówimy.
Wybierajmy najlepsze jabłka, a te nadpsute wyrzucajmy. Tak
trzeba. Obyśmy jednak nie wyrzucili wszystkich, bo nic nam nie
zostanie.
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Z kroniki szkolnej
01.09 – uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego. W czasie uroczystości
ogłoszono wyniki ogólnopolskiego
konkursu „Czysty Las”. Reprezentanci naszej szkoły pod wodzą pani
Kingi Reckiej-Matyjasik zajęli I miejsce w województwie i zostają zakwalifikowani do etapu krajowego;
05.09 – spotkania dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów. Tematem był statut szkoły oraz wprowadzenie elektronicznego systemu
kontroli frekwencji i postępów w nauce;
08.09 – w bibliotece rozpoczyna się
kiermasz podręczników szkolnych.
Kiermasz organizuje pani Lilla Rybka;
10.09 – uczniowie szkoły uczestniczą
w Drzwiach Otwartych koszar
jednostki wojskowej w Choszcznie,
zorganizowanych z okazji Święta
Pułku. Wycieczka połączona jest z
obchodami 70-tej rocznicy wybuchu II
wojny światowej;
15.09 – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłasza wyniki matury poprawkowej. Wielu naszych absolwentów odetchnęło z ulgą;
22.09 klasy I i II Technikum
Ochrony Środowiska prowadziły badania na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i zwiedzały wystawę fizyczną „Eureka”.
Opiekę sprawowały panie Jadwiga
Czyż, Kinga Recka-Matyjasik i Lilla
Rybka.
25.09 - otrzęsiny klas pierwszych.
Imprezę przygotowała klasa IITBa z
wychowawczynią, panią Agnieszką
Kurpiewską.
28.09 - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe w klasach IV Technikum Handlowego i Technikum Budowlanego.
Nie mamy specjalnego powodu do
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radości.
30.09 – odbyły się wybory do Rady
rodziców. Przewodniczącą została
pani Anna Kalinowska, jej zastępcą
pan Marian Czerwiński, sekretarzem
pani Janina Glińska a skarbnikiem
pani Beata Garbicz.
30.09 – upłynął termin składania
przez uczniów klas kończących deklaracji maturalnych;
wrzesień to również spotkania wychowawców klas kończących w
sprawie organizacji studniówki;
październik
to Międzynarodowy
miesiąc Bibliotek Szkolnych. Odbywają się spotkania popularyzatorskie
prowadzone przez panią Barbarę
Grzejszczyk. Przewidziano również
konkurs recytatorski, który łączy
święto bibliotek i rok Juliusza Słowackiego. Konkurs przygotowany
przez panią Lillę Rybkę odbędzie się
22 .10. Zapraszamy!
06.10 - wybory Przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego. Nowym
przewodniczącym została Nikola Maligłówka z klasy IILOa;
07.10 – po raz trzeci obchodziliśmy
„Święto Drzewa”. Imprezę przygotowały panie Kinga Recka-Matyjasik i
Agnieszka Stankowska;
09.10 – nauczyciele wychowania
fizycznego organizują powiatowe
biegi przełajowe;
12.10 – nasi uczniowie zajmują IV
miejsce w finale krajowym konkursu
„Czysty Las”;
14.10 – Dzień Edukacji Narodowej
oraz 10-lecie Publicznego Gimnazjum
w Choszcznie.
we wrześniu i październiku Gospodarzem Szkoły były klasy IITBb i IILoa. Klasy przygotowały prezentacje
poświęcone Juliuszowi Słowackiemu.
Serdecznie im dziękujemy.

Początek roku szkolnego 2009/2010
Dnia 01.09.2009r., o godzinie 8:00, odbyła się uroczysta
inauguracja roku szkolnego. Uczniowie wszystkich klas zgromadzili
się w wyznaczonych miejscach i czekali aż Karolina Frydrych z IILOc
i Jakub Hermanowski dadzą sygnał do rozpoczęcia ceremonii. Na
początek wszyscy wysłuchali piosenki Czesława Niemena „Dziwny
jest ten świat” w wykonaniu Magdaleny Pelczar z klasy IILOa. Gdy
wprowadzono sztandar wszyscy uroczyście odśpiewali hymn
państwowy.
Z kolei głos zabrał dyrektor szkoły, pan Wiesław Włudarski.
Przywitał zaproszonych gości. Uroczystość uświetnili pan Stanisław
Gacek – członek Zarządu Powiatu, pani Dagmara Haręźlak z
Nadleśnictwa Choszczno, przyjaciele szkoły – panowie Jerzy Białach i
Emil Płonka oraz byli dyrektorzy szkoły – panowie Henryk Tyburczy i
Stefan Szemlij. Dyrektor w swoim przemówieniu życzył wytężonej
pracy w nowym roku szkolnym. Przypomniał również o 70-tej
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Podniosłym momentem uroczystości było ślubowanie uczniów klas
pierwszych. Reprezentanci klas wraz z wychowawcami złożyli
przysięgę na sztandar. W tym roku szkolnym powstały następujące
klasy:
ILOa – liceum ogólnokształcące o nachyleniu humanistycznoartystycznym, wychowawczyni pani Agnieszka Urwentowicz;
ILOb - liceum ogólnokształcące o nachyleniu społeczno-prawnym,
wychowawczyni pani Justyna Grońska;
ILOc - liceum ogólnokształcące o nachyleniu graficzno-reklamowym,
wychowawca pan Robert Mańkowski;
ITH – technikum handlowe, wychowawczyni pani Wiesława Gruszka;
ITB – technikum budowlane, wychowawczyni pani Agnieszka
Kasperczuk;
ITOŚ – technikum ochrony środowiska, wychowawczyni pani Irena
Kwaśna;
IA – klasa zasadnicza o profilu ślusarz i wielozawodowym,
wychowawczyni pani Sylwia Krześniak-Ławik;
IB – klasa zasadnicza wielozawodowa, wychowawca pan Wojciech
Skura.
Życzymy wszystkim uczniom sukcesów w nauce!
Feniks
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Wybory Przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego
Tegoroczne wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbyły się 06 października
2009r. Dziękujemy za wzorową pracę dotychczasowej Przewodniczącej SU Karolinie Frydrych z
klasy IILOc. Oto wyniki głosowania.
Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwisko i imię
Różak Edyta
Kasińska Karolina
Gatowska Malwina
Zielińska Angelina
Morcinek Natalia
Kowalczyk Klaudia
Jung Patrycja
Barańska Julita
Kamińska Aleksandra
Maligłówka Nikola
Basisty Wioleta
Siwko Małgorzata

Klasa
I LOa
I LOa
I LOa
I TH
I TH
I TOŚ
I TOŚ
I TOŚ
II LOa
II LOa
II LOa
II LOa

Liczba głosów
22
10
20
3
41
11
26
11
31
45
28
11

Komisja Wyborcza w składzie:
1. Karolina Frydrych – III LOc;
2. Bartosz Siedlikowski – IV TB;
3. Waldemar Klimek – IV TB
stwierdza, że na nową Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego
została wybrana Nikola Maligłówka z klasy II LOa.
Komisja Wyborcza chce podkreślić, że w tegorocznych
wyborach odnotowano wysoką frekwencję. W głosowaniu wzięły
udział 283 osoby. Wybory przebiegły bez zakłóceń w bardzo miłej
atmosferze. Dziękujemy wszystkim za odpowiedzialną postawę.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego Sylwia Krześniak-Ławik
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Nie wylewać dziecka z kąpielą

N

a maturze będę anonimowa. Kod i PESEL to wszystko, co będzie
o mnie wiadomo. Podobnie jak o wszystkich innych uczniach,
którzy przystąpią do egzaminu, z wiedzą czy z jej brakiem. Jednak dziś
jestem Natalia i chcę zdać maturę, chcę ocenić swoje szanse,
rozproszyć obawy, chcę zrozumieć, dlaczego nasza szkoła nie może
pochwalić się dobrymi wynikami. Mam prawo wiedzieć, czy
nauczyciele robią wszystko, by mi pomóc przygotować się do
egzaminu. Właśnie mi, bo ja nie chcę być tylko ułamkiem procenta w
statystykach. Moje koleżanki i koledzy także nie chcą.
To nie było tak dawno temu, kiedy w szkole trwały przygotowania
do matury. Kilka tygodni później, idąc przez szkolne korytarze,
staraliśmy się zachowywać ciszę, aby nie przeszkadzać maturzystom w
czasie egzaminu. Już wkrótce, nim zdążymy się nad tym poważnie
zastanowić, i nam przyjdzie się z maturą zmierzyć. Ja już coś wiem, bo
w kwietniu rozmawiałam z kolegami z klas kończących i myślę o tym
ze smutkiem.
wypowiedzi maturzystów można wywnioskować, że nie bardzo
przyczyniają się do tego, aby nasza szkoła miała większą
zdawalność. Co prawda są nieliczni, którzy sumiennie przygotowywali
się do matury przez wszystkie lata nauki w szkole. Uczęszczali na
zajęcia dodatkowe, czytali lektury i rozwiązywali arkusze maturalne.
Jednak zdecydowana większość uczniów nie chce się zamartwiać już
od początku maturą i jeśli w ogóle ma zamiar przygotować się do
egzaminów, to odkłada to na potem, a to „potem” następuje przeważnie
na miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Uczniowie
zwykle lekceważą naukę i
miałem ciekawsze zajęcia
często myślą tylko o zdaniu z
klasy
do
klasy
jak
najmniejszym kosztem, zapominając o czekającym ich egzaminie
dojrzałości. Gdy pytałam przyszłych maturzystów, dlaczego tak
nielicznie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, odpowiedzi
przychodziły im z łatwością. „Miałem ciekawsze zajęcia” i inne tego
typu odpowiedzi były najczęstsze. Jeśli chodzi o współpracę
nauczycieli z przyszłymi maturzystami, to wielu z nich odpowiadało,
że nie prosiło nauczycieli o pomoc, ale gdyby jednak przyszło im to do
głowy, to pewnie by taką pomoc otrzymali. Dlaczego więc uczniowie
tak niechętnie korzystają z pomocy, jaką oferuje im szkoła i
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nauczyciele? Czy naprawdę tylko dlatego, że „mają ciekawsze
zajęcia”? Odpowiedź na te pytania nie jest wcale łatwa, ale zastanowiły
mnie niektóre głosy. Otóż są uczniowie, którzy pomimo początkowego
zapału do nauki szybko się zniechęcili. Niektóre lekcje okazują się
nudne, nauczyciele bywają niemili, a sposób prowadzenia zajęć niezbyt
mobilizujący. Według słów maturzystów nauki jest czasem zbyt wiele,
szczególnie wtedy, gdy poza przedmiotami ogólnymi trzeba się uczyć
przedmiotów zawodowych i uczniowie ciągle muszą wybierać, co w
danej chwili jest ważniejsze. Trudno im
lekcje są nudne
jeszcze
czas,
by
wtedy
znaleźć
przygotowywać się solidnie do matury. Z
drugiej jednak strony słyszałam opinie, że niektórzy nauczyciele
wymagają za mało, przez co uczniowie szybko tracą motywację. Sama
nie wiem, co jest prawdą i co należałoby zrobić, by znaleźć
rozwiązanie tych problemów. Na pewno druga z wymienionych
sytuacji jest gorsza, jeśli raz straci się motywację, to trudno ją
ponownie wyzwolić. Do niskiej zdawalności przyczynia się również
nastawienie uczniów. Niektórzy z góry zakładają, że nie zdadzą
matury, inni mówią, że zależy im głównie na egzaminach
zawodowych, więc maturą aż tak się nie przejmują. Trochę
zdezorientowana rozmowami z kolegami niecierpliwie czekałam na
wyniki egzaminu dojrzałości.
ako uczeń klasy drugiej o wynikach egzaminów maturalnych
niewiele mogę wiedzieć - tyle, ile usłyszę od kolegów. Wieści nie
były zbyt radosne, dlatego postanowiłam zasięgnąć informacji w
dyrekcji szkoły. Umówiłam się na rozmowę z panią wicedyrektor Ireną
Rękawiecką-Sadowską, która trzyma rękę na pulsie.
ozmawiając z panią dyrektor, dowiedziałam się, że w stosunku do
lat poprzednich tegoroczne matury wypadły gorzej. W ubiegłym
roku średnia zdawalność w naszej szkole wynosiła 67,07%, natomiast
w tym roku obniżyła się do 46,6%, co jest bardzo niepokojące.
Według pani dyrektor słabe wyniki matur są w większej mierze
konsekwencją nieskutecznego nauczania we wszystkich latach nauki
niż w okresie bezpośrednich przygotowań do egzaminu. Nawet
wzmożone wysiłki jakiś czas przed egzaminem, bez wcześniejszego
rzetelnego przygotowania,
nie
przyniosą
takich
46,6%, co jest niepokojące
efektów
jak
praca
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rozłożona na etapy w poszczególnych latach szkolnych. W tym
przypadku sukces jest raczej wątpliwy.
Zastanawiałam się, ile zależy od mojej pracy, a jaką rolę powinien
spełniać nauczyciel, abym z powodzeniem zdała maturę. I tu
odpowiedzi udzieliła mi pani dyrektor, mówiąc, iż efekt ostateczny nie
jest przypisany jednej osobie. Na pewno na rola nauczyciela jest
znaczna i jego praca wpływa na
końcowy wynik, jednak przede
wynik zależy od starań
wszystkim zależy on od starań
samego ucznia
samego
ucznia.
To,
czy
poradzimy sobie z maturą, opiera się na tym, jak wykorzystamy wiedzę
przekazywaną nam przez nauczyciela. Między nauczycielem a uczniem
musi być współpraca, aby wynik był zadowalający.
Niektórzy uczniowie naszej szkoły myślą, że matura to loteria. Pani
dyrektor wyjaśniła jednak, iż nie mają racji. Wyniki matury zawsze
będą zbliżone chociażby do stopni, jakie uczeń otrzymuje z danego
przedmiotu. Nie zdarzyło się tak, aby uczeń dobry, czego dowodem
oceny, nie zdał egzaminu i odwrotnie – uczeń mający za sobą liczne
poprawki i słabe wyniki w nauce z maturą sobie zwykle nie poradzi.
Poza tym organizowane są matury próbne, które dają obraz tego, jak
zdamy maturę regulaminową. Tak więc wyniki naszych egzaminów w
jakimś stopniu zawsze możemy przewidywać, dzięki czemu wiemy,
nad czym powinniśmy popracować, aby wypaść lepiej.
Myślę, iż niska zdawalność matur w naszej szkole zapewne
niepokoi uczniów, którzy po ukończeniu gimnazjum chcą
kontynuować edukację właśnie tutaj. Poprosiłam więc panią dyrektor o
opinię na temat tego, czy wyniki matury mają wpływ na liczbę
chętnych przy rekrutacji do szkoły. Z wypowiedzi, jaką usłyszałam,
mogę wywnioskować, iż wyniki egzaminu dojrzałości nie miały tak
wielkiego wpływu na podjęcie decyzji o nauce w naszej szkole. Dla
gimnazjalistów istotniejszym czynnikiem były raczej oferowane
kierunki kształcenia i zapewne głównie one zaważyły na ich wyborze.
Poza tym na pewno ważne są
naszą szkołę wybierali
indywidualne zainteresowania, np.
dla kogoś, kto interesuje się
uczniowie słabsi
sportem, minusem naszej szkoły
może być brak sali gimnastycznej. Nie mamy mimo wszystko
wystarczających informacji, aby ocenić z całą pewnością, czy wyniki
matur miały wpływ na wybór innej szkoły. Wiemy jednak, że naszą
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szkołę wybierali uczniowie z reguły słabsi. Matura dla nich to rzecz
bardzo odległa i na pewno nie jest opresją. Skoro w naszej szkole
większość uczniów jest słaba, to być może jest u nas lepsze
wspomaganie dla tych właśnie uczniów i dzięki temu nauka będzie dla
nich łatwiejsza. Poza tym w naszej szkole od roku 2010 wprowadzony
zostanie program wyrównawczy, z którego Ci słabsi uczniowie będą
mogli skorzystać i będzie to dla nich na pewno pomocne.
Kiedy rozmawiałam o wpływie wyników matury na liczbę chętnych
przy rekrutacji, to zastanowiło mnie, czy jeśli szkoła miałaby się czym
pochwalić w związku z maturą, to liczba chętnych by wzrosła.
Odpowiednie informacje uzyskałam od pani dyrektor. Szkoła może na
pewno pochwalić się organizacją matur. Egzaminy są tu zawsze
doskonale zaplanowane, a maturzyści są o wszystkim dobrze
poinformowani i otrzymują wiele wskazówek w ramach przygotowań.
Poza tym w szkole panuje ład. Wszystko jest starannie zaplanowane,
aby podczas matur mogły
odbywać
się
normalne
dobrze zdawany był WOS,
zajęcia lekcyjne dla reszty
biologia, język polski,
uczniów z młodszych klas.
język angielski
Jeśli chodzi o wyniki
matury, to dobrze zdawany
był WOS (biorąc pod uwagę, że jest to przedmiot wybierany bardzo
często), biologia oraz język polski, pomimo tego, że obligatoryjnie
należy zdać część ustną i pisemną. Całkiem dobrze wypadły matury z
języka angielskiego.
Na zakończenie rozmowy poprosiłam panią dyrektor o udzielenie
mi jakiejś dobrej rady dotyczącej moich przygotowań do matury.
Usłyszałam, iż takim „złotym środkiem” jest przekonanie, że matura
nie jest wcale taka straszna. Nie powinnam jej się bać, lecz mieć
zdrową samoocenę. Należy zastanowić się, czego powinnam się
solidnie uczyć i co powtarzać. Ważna jest również świadomość celu,
który w życiu chcemy osiągnąć.
rozmowie z panią Dyrektor Ireną Rekawiecką-Sadowską
pojawiło się kilka wątków, które skłoniły mnie do dalszych
poszukiwań. To, że uczniowie w głównej mierze są odpowiedzialni za
wynik matury wydaje się oczywiste, ale co z uczniami, którzy nie
potrafią samodzielnie się uczyć albo nie znajdą skutecznego sposobu
przygotowania się do matury. Słyszałam o programie wyrównawczym.
Jak dużą grupę uczniów program obejmie, bo przecież wiadomo, że
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większość uczniów naszej szkoły to uczniowie słabi i to oni nie zdają
matury? Interesuje mnie, czy szkoła dostrzega, że słabi uczniowie są
często bezradni. Pani dyrektor mówiła o zdrowej samoocenie – a jak to
jest w przypadku uczniów mających trudności w nauce? Dlatego
właśnie postanowiłam zwrócić się do szkolnego psychologa, pani
Katarzyny Subocz. Jej opinia może ujawnić, na ile w codziennej pracy
z uczniami szkoła potrafi przezwyciężać niekorzystne zjawiska
wpływające na wyniki egzaminu.
a początek zapytałam panią Subocz, jakie postawy uczniów,
niesprzyjające nauce i przygotowaniom do matury, obserwuje.
Usłyszałam o konkretnych mechanizmach zachowań oraz samych
zachowaniach uczniów udaremniających pomyślne efekty na maturze.
Brak świadomości własnych celów, umiejętności oraz możliwości to
zasadnicza przeszkoda. Bez należytej oceny tego, czego nie umiemy,
nie osiągniemy celu. Najważniejsze jest jednak
samo postawienie sobie tego celu. Wówczas dużo
motywacja
łatwiej o mobilizację i motywację poznawczą,
poznawcza
bez których proces nauki na pewno się nie
powiedzie. Niestety, w naszej szkole wielu
uczniów, o czym przekonałam się rozmawiając z maturzystami, po
prostu nie wie, czy chce zdawać maturę.
Z kolei zapytałam o to, czy Pani Subocz dostrzega oprócz niechęci i
złej woli również bierność i bezradność. A jeżeli tak, to z czego one
wynikają? Według szkolnego psychologa niechęć bierze się najczęściej
z bezradności i bierności właśnie, a więc należy zmienić nieco punkt
wyjścia. Uczniowie podchodzący do matury nie mają złej woli. Pewne
zachowania można tak odczytywać, ale to raczej efekt strachu, reakcje
lękowe, czy stresowe, pociągające za sobą często negatywizm, cynizm,
ironię, a w końcu tzw. „tumiwisizm”. Bierność natomiast może
wynikać z braku wiary we własne możliwości, z poczucia braku
kompetencji albo z niewłaściwie
reakcje lękowe:
obranych
strategii
działania.
Bezradność
z
kolei,
trzeba
o tym
negatywizm, cynizm,
pamiętać, często może być wyuczona
ironia, „tumiwisizm”
w toku wieloletniej nauki. Dlatego
ważne jest, aby w młodym wieku, w
czasie największych przecież możliwości intelektualnych nie
odpuszczać sobie, bezustannie rozwijać się i wzbudzać w sobie
ciekawość poznawczą. Kolejny raz usłyszałam o ciekawości
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poznawczej i ten problem bardzo mnie zainteresował. Obserwuję
bowiem, że uczniowie uczą się najczęściej dla ocen, a nie dlatego, że
coś ich interesuje. Ich ambicją są bardzo często oceny dopuszczające.
Interesowało mnie również, czy szkoła jest bezradna, i czy
nauczyciele mogą wpływać na uczniów w celu zmiany negatywnych
postaw. Jeżeli tak, to jakie są najskuteczniejsze metody wywierania
pozytywnego wpływu? Odpowiedź jest jasna. Nauczyciele nie tylko
mogą, ale nawet muszą wpływać na uczniów. Z jednej strony
niezwykle ważne jest, aby stawiać uczniom wymagania. Po to, by ich
mobilizować do pracy, do
zdobywania nowej wiedzy, do
nauczyciele nie tylko
kształtowania zdobytych już
mogą, ale nawet muszą
kompetencji. Z drugiej strony
natomiast nie bez znaczenia
wpływać na uczniów
jest wzbudzanie wiary we
własne możliwości uczniów. To również zadanie nauczycieli. Można
to osiągnąć wierząc, że uczeń rzeczywiście jest w stanie, biorąc pod
uwagę jego możliwości, zdać maturę. Oczywiście nauczyciele powinni
dostosowywać wymagania i metody pracy do możliwość
psychofizycznych uczniów. To bardzo trudne w pracy z całą klasą.
Poza tym ważna jest jeszcze konsekwencja w działaniu nauczycieli.
Pamiętając o wypowiedziach maturzystów, zapytałam panią
Subocz, dlaczego wielu uczniów odkłada przygotowania do matury na
ostatnią chwilę? Czy czują się zbyt przerażeni i sparaliżowani, czy też
jest to efekt zwykłego lenistwa? Usłyszałam, że przerażenie,
sparaliżowanie oraz lenistwo mogą być w tym przypadku
konsekwencją tego samego – chęci sprostania nieadekwatnemu do
możliwości celowi, jakim jest matura. I tak, przerażeni i sparaliżowani
są zwykle ci uczniowie, którzy mają poczucie, ze niewiele umieją, że
włożyli za mało pracy w przygotowania do egzaminu, albo w końcu ci,
którzy nieumiejętnie radzą sobie ze stresem. Lenistwo z kolei może
wynikać z nieuświadomienia sobie wagi celu, zadania do wykonania.
Jeśli komuś na czymś prawdziwie zależy, wówczas jest zmobilizowany
do czegoś. Jeśli dla ucznia zdanie matury jest ważne, bo na przykład
jest niezbędne, aby móc pójść na studia, to taki uczeń jest w stanie
aktywnie pracować, rezygnować nawet z wielu rzeczy po drodze, aby
osiągnąć swój cel. Wówczas nie ma miejsca na lenistwo. Jeśli matura
nie jest świadomym, dobrowolnym celem ucznia, ale na przykład
jedynie rodzica, albo nauczyciela, wówczas uczniowi na zdobyciu go
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nie zależy. Dlatego właśnie takiej sytuacji opornie i leniwie toczy się
proces przygotowań do matury i nawet samo zabranie się do nauki jest
barierą nie do przezwyciężenia.
rzeprowadziwszy śledztwo dziennikarskie, odkrywam, że pomimo
większej wiedzy na temat matury i przygotowania do niej, a także
na temat samej nauki, ciągle czuję się niepewnie. Tak, chcę zdać
maturę, a to nie wszystko - chcę zdać z dobrymi wynikami. To mój cel
i jak podkreśla zarówno pani dyrektor Sadowska, jak i pani Subocz,
jestem na dobrej drodze, bo wiedząc, czego chcę, mogę się
zmobilizować. Dostrzegam, że szkoła podejmuje wysiłki, by większa
liczba uczniów zdała egzaminy maturalne z powodzeniem, a działania
podejmowane przez nauczycieli mają podstawy w rzetelnej wiedzy o
procesie nauczania i o psychologii.
Mam jednak kilka wątpliwości. Skąd my, uczniowie, mamy
wiedzieć, że metody zastosowane przez nauczyciela w nauczaniu i
przygotowaniu do matury są najskuteczniejsze, skoro zdawalność jest
tak słaba. Nauczyciel kieruje się wiedzą i doświadczeniem, my jednak
dostrzegamy zupełnie co innego. Najprościej rzecz ujmując, nauczyciel
jest w naszym odczuciu albo wymagający, albo pobłażliwy. Niewielu
zastanawia się, czy surowość ma jakiś cel, uważając raczej, że jest to
cecha charakteru nauczyciela. Oczywiście lepiej się uczyć, gdy czegoś
konkretnego się od nas
wymaga, lecz niekiedy brakuje
my jednak dostrzegamy
mi przekonania, że nauczyciele
zupełnie co innego
naprawdę mnie rozumieją. Nie
mam wówczas śmiałości, by
prosić o pomoc. I choć matura nie jest taka straszna, to ja się jej boję.
Wiem, że wielu uczniów w naszej szkole nie zdaje. To moi koledzy.
Gdy się rozglądam po klasie, to jeszcze nie wiem, kto jest skazany na
porażkę, a kto odniesie sukces. Chciałabym, żeby wszyscy zdali.
Wiedza o tym, jak słabo wypadamy na maturze bywa przygnębiająca.
Dlatego muszę mieć pewność, że jeżeli będę się solidnie uczyć, to ktoś
to dostrzeże. Szukam mądrego przewodnika.
A najgorsza jest świadomość, że gdyby w szkole matury wypadały
lepiej, to w ogóle nie zadawałabym sobie tych wszystkich pytań.
Dziękuję za rozmowę pani dyrektor Irenie Rękawieckiej-Sadowskiej i
pani Katarzynie Subocz.

P

Natalia Lutyńska II TH
we współpracy z redakcją „Feniksa”
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Czy to Pani odpowiada?

Gazeta szkolna „Feniks” z radością odnotowuje, że
pierwszaki to ludzie o twardych kręgosłupach, którzy wiedzą,
czego od szkoły chcą. Redakcja postanowiła sprawdzić w boju
nowych redaktorów i, mówiąc kolokwialnie, napuściła ich na
swoich nauczycieli. Justyna Wadowska z ILOa za podstępną
namową redaktora fifiego wzięła w krzyżowy ogień pytań panią
Agnieszkę Urwentowicz, której osoba posłużyła nam jako
exemplum. Chcielibyśmy wszystkich nauczycieli zapytać o to
samo, o co pytaliśmy panią Agnieszkę. Czytajmy więc wywiad
jako zapis starcia reprezentantów dwóch kluczowych w szkole sił
politycznych - uczniów i nauczycieli.
J.W.: Czy zawsze z ochotą przychodzi Pani na zajęcia lekcyjne?
A.U.: Zazwyczaj tak. Uwielbiam pracę z młodzieżą, gdyż jesteście pełni
wewnętrznej pasji, i gdyby tylko przekładała się ona na działania
podczas lekcji, to już w ogóle byłoby super.
J.W.: A czy Pani z pasją wykonuje swój zawód?
A.U.: Wydaje mi się, że tak. Angażuję całą siebie, zawsze stawiam
wysoko poprzeczkę i robię wszystko, aby swój cel osiągnąć, czyli
zarazić was pasją do nauki.
J.W.: Czy wie Pani, jakie my – uczniowie, mamy wymagania wobec
Pani, naszego nauczyciela?
A.U.: Pierwsze moje zajęcia polegają na wspólnej rozmowie o moich
oczekiwaniach wobec was i vice versa, o waszych oczekiwaniach
wobec mnie, więc jestem, tak przynajmniej sądzę, dość dobrze
zorientowana.
J.W.: Czy jest Pani oczytana? Jest to niezmiernie ważne w
zawodzie polonisty.
A.U.: Kiedy tylko mogę, sięgam po różnego rodzaju książki. Nie zawsze
jednak czas jest moim sprzymierzeńcem. Mam malutkie dziecko i swoje
ukochane hobby muszę niekiedy „odstawić na półkę”.
J.W.: Ma pani trochę zabawny sposób zachęcania swoich uczniów
do aktywności na lekcjach. Czy rzucanie klocków rzeczywiście
pomaga?
A.U.: (uśmiech) Tę metodę dopiero teraz zastosowałam i - o dziwo –
sprawdziła się. Budzi się w was chęć walki o jak największą ilość
klocków i zabawy... „ a nuż ułożę wyraz”.
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J.W.: Jak będzie Pani urozmaicała lekcje, żeby nuda i rutyna nas
nie zniechęciła?
A.U.: Dalej będę rzucała klocki (śmiech)... zaś,
co dalej - czas pokaże. Nie tyle jednak sam
czas, co wy, z waszą pomysłowością macie
szansę zmotywować mnie do kolejnych
działań.
J.W.: Czy tego właśnie oczekuje Pani od
swoich uczniów?
A.U.: Oczekuję przede wszystkim współpracy i
zaangażowania.
J.W.: Czy nie uważa Pani, że przymykanie
oka na niewłaściwe zachowania jest
szkodliwe?
A.U.: Jest szkodliwe, i to na pewno. Tylko jak zwrócić wam uwagę, aby
nie została ona odebrana jako atak i odniosła pożądany skutek? Jest to
trudniejsze
tym
bardziej,
że
jesteście
bardzo
zróżnicowani
osobowościowo i często pochodzicie z różnych środowisk.
J.W.: Zdobywa się Pani na wysiłek, by osobiście ułożyć dla nas
sprawdziany, a nie dawać nam jakieś gotowce?
A.U.: Zawsze zdobywam się na taki wysiłek, ale nie ukrywam, że
układanie sprawdzianów jest czasochłonne.
J.W.: Uczy pani, jak każdy nauczyciel, według podstawy
programowej. Czy to wystarczy, by zdać maturę? A co z uczniami,
którzy myślą o studiach?
A.U.: Owszem, podstawa programowa to jak „amen” w pacierzu, ale kto
powiedział, że poprzestaję tylko na niej?
J.W.: Jakie działania podejmuje Pani w pracy z uczniami, którzy
oczekują więcej, takimi, którzy chcą dowiedzieć się czegoś ponad
program?
A.U.: Zalecam zapoznanie się z dodatkową lekturą w celu poszerzenia
horyzontów w danym zakresie; wymagam pisania prac pisemnych o
dość sporych rozmiarach; angażuję uczniów do prowadzenia lekcji dla
kolegów; rzucam kontrowersyjne hasło, by zainicjować dyskusję... to
wszystko, co mi przychodzi na myśl. Przestrzegam jednak pewnej
zasady – uważnie obserwuję ucznia i podejmuję takie działania, które
są dla niego najkorzystniejsze.
J.W.: Czy rzeczywiście jest Pani w stanie w pełni przygotować nas
do matury?
A.U.: Robię wszystko, aby matura stała się dla was przystępna i nie
stanowiła niewiadomej, ale nie oszukujmy się, najwięcej zależy od was
samych.
J.W.: Lecz gdyby uczeń nie zdał matury z języka polskiego, to czy
uznałaby Pani ten fakt za swoją osobistą porażkę?
A.U.: Powiem tak: dużo oczekuję od siebie i tyle samo oczekuję od
innych.
J.W.: Bywa Pani dumna ze swoich uczniów?
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A.U.: Często. każdy wasz sukces, choćby ten najmniejszy, jest dla mnie
powodem do dumy.
J.W.: Co jednak Pani zrobi, jeśli okaże się, że część uczniów nie
radzi sobie z przedmiotem? Jak im Pani pomoże?
A.U.: Umożliwiam poprawianie ocen, a na zajęciach staram się zmusić
was do logicznego myślenia. Macie prawo popełniać błędy i po to są
lekcje, żeby je korygować oraz odpowiednio was ukierunkować.
Najgorsze jest milczenie i brak reakcji z waszej strony. Jak mam
wówczas dowiedzieć się, czy cokolwiek rozumiecie i czy ktoś nie radzi
sobie z materiałem?
J.W.: Jaką możemy mieć pewność, że jest Pani właściwą osobą na
właściwym miejscu?
A.U.: Mhm, trudne pytanie. Odpowiedź tak naprawdę otrzymacie po
latach, gdy ukończycie edukację w naszej szkole i otworzą się przed
wami drzwi dorosłości. Pójdziecie na studia bądź do pracy i gdy
wspomnicie moją osobę słowami: „Fajna babka, ale wymagająca”, to
będzie znaczyło, że jestem właściwą osobą na właściwym miejscu.
J.W.: Jaki jest Pani główny cel w pracy nauczycielskiej?
A.U.: Krótko? No więc krótko: abyście poprzez naukę odkryli samych
siebie.
J.W.: Dziękuję za rozmowę.

Śladami polskich żołnierzy
kampanii wrześniowej
W tym roku obchodzimy 70-tą rocznicę
wybuchu II wojny światowej i polskiej wojny
obronnej. Polacy przegrali kampanię wrześniową,
a żołnierze polscy trafili do obozów jenieckich. Na
Pomorzu Zachodnim istniało 5 obozów. Zapewne
orzełek wojsk lądowych
niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w naszej
z 1939r.
okolicy funkcjonowały 2 duże obozy jenieckie.
Losy żołnierzy przebywających w oflagach postanowili poznać
uczniowie klas IILOa i IIILOa. Pierwszy obóz mieścił się na terenie
dzisiejszej jednostki wojskowej w Choszcznie przy ulicy
Dąbrowszczaków i nosił nazwę Oflag IIB Arnswalde. Uczniowie w
dniu 10 września pod opieką pani Beaty Zgorzelskiej i pani Adrianny
Dokurno mieli okazję zwiedzić jeden z budynków, w którym
przebywali jeńcy wojenni, zobaczyć celę, w której osadzony był
dowódca Westerplatte mjr Henryk Sucharski oraz wysłuchać w jednej
z sal wykładu wygłoszonego przez panią Beatę Zgorzelską. Warto
wspomnieć, że pani Beata Zgorzelska w czasie studiów specjalizowała
się w dziejach obozów jenieckich znajdujących się w naszej okolicy.
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Wszyscy byli bez wątpienia pod wrażeniem świetnej
organizacji życia obozowego, chociaż warunki pobytu jeńców
były trudne. Jeńcy potrafili zorganizować życie obozowe w taki
sposób, by nie zmarnować czasu w niewoli. Działało świetne
Koło Nauczycieli, które zainicjowało Wyższy Kurs
Nauczycielski o kierunku humanistycznym i matematycznym.
Rozpoczęły się kursy buchalterii, stenografii, kursy handlowe,
elektrotechniczne,
rolnicze,
pszczelarskie,
rybackie,
leśne,
samochodowe. Prężnie działało Koło Inżynierów i Techników. Nad
całością
prac
samokształceniowych
czuwało
arnswaldzkie
ministerstwo oświaty, nauki i kultury, czyli obozowa Komisja
Kulturalno-Oświatowa. Życie kulturalne kwitło. W obozie założono
orkiestrę symfoniczną i dwie orkiestry jazzowe, działał chór,
wychodziło pismo „Za drutami”, a uznaniem cieszył się „Teatr
Symbolów”. Obóz został założony pod koniec października 1939r. i
istniał do roku 1942. Następnie część jeńców przeniesiono do obozu
Oflag IIC Woldenberg.
Tym
tropem
podążyli
uczniowie klasy II LOa z panią
Beatą Zgorzelską i panem
Wiesławem Włudarskim. Udali
się więc do Dobiegniewa. Tam
właśnie, około 1 km od centrum
miasteczka mieścił się obóz
IIC. Zaczął funkcjonować w
maju 1940r., a zlikwidowano
go
w
styczniu
1945r.
fot. klasa II LOa
Przebywało w nim około 7
rekonstrukcja izby jenieckiej w Oflagu IIC
tysięcy jeńców. Dzisiaj na
terenie obozu znajduje się muzeum pełne niezwykłych eksponatów,
świadczących o różnorodności zajęć społeczności jenieckiej.
Większość z tych eksponatów pochodzi z prywatnych zbiorów jeńców,
którzy w czasie ewakuacji obozu troskliwie zadbali o pamiątki historii
swojego uwięzienia. Po muzeum oprowadzała uczniów i snuła
fascynującą opowieść pani kierownik muzeum. Szczególnie barwne
były opowieści o nieudanych ucieczkach więźniów. Na uwagę
zasługuje z pewnością to, że w obozie powstała pierwsza na Pomorzu
Zachodnim uczelnia wyższa, był to Uniwersytet Woldenberski. W
1944 zorganizowano olimpiadę, w czasie której odbyły się prawie
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wszystkie konkurencje oprócz rzutu oszczepem i
skoku o tyczce! Olimpiada była symbolem wiary w
sens idei olimpijskiej i pokojowego współistnienia
narodów. Jeden z uczestników, obecnie weteran
liczący 102 lata, otrzymał od Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego pamiątkową statuetkę za
„olimpiadę za drutami”. W obozie istniał teatr,
orkiestra i niezliczona liczba kółek zainteresowań.
znaczek olimpiady Po wojnie byli jeńcy stali się kadrą naukową
w Woldenbergu
odbudowującej się z gruzów Polski. Kraj
potrzebował ludzi wykształconych, ponieważ znaczna część
inteligencji zginęła w czasie wojny na froncie lub została
wymordowana przez okupantów. Wiedzieli o tym ci, którzy przebywali
w obozach, wiedzieli, że muszą przetrwać i przygotować kadry dla
przyszłej, wolnej Polski.
Wszyscy byliśmy pod wrażeniem tak dobrze zorganizowanego
życia za drutami. Podążając śladami jeńców kampanii wrześniowej
przekonaliśmy się, że ich żołnierskie serca, choć rwały się do walki,
nawet w warunkach przymusowej bezczynności pozostały gorące.
Życie obozowe miało bowiem jeden cel nadrzędny – służyć sprawie
polskiej. Powinniśmy dostrzec w tym przesłanie i troszczyć się, by
pamięć heroicznych wysiłków jeńców nie uległa zatarciu.
Beata Zgorzelska
we współpracy z uczniami klasy IILOa

Antoni Paprocki,
jeniec Oflagu IIC Woldenberg
Chleb
Żałuję paru okruszyn chleba,
które spod noża spadły na ziemię,
a jednocześnie budzi się we mnie
jakieś dalekie wspomnienie.
I widzę siebie, gdy jako malec
biegam po domu wesołym echem
i widzę matkę, która mi daje
duży kawałek chleba z uśmiechem.
Dobry i jasny chleb lat dziecięcych
był, jako wszystko od matki dany:
pełen życzliwej, dobrej słodyczy,
pszeniczny, świeży, posmarowany.
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fot. klasa II LOa
rzeźba z muzeum w Dobiegniewie

W uszach mi dźwięczą matczyne słowa:
„Okruchy chleba szanować trzeba,
Bóg nam się co dzień w chlebie objawia.
Może ci kiedyś zabraknie chleba”.
Gdy dzisiaj kraję chleb niewolnika,
czarnego jedną piątą bochenka,
głaszcze mnie cicho i niewidzialnie
pełna współczucia matczyna ręka.

Zainteresowani historią obozów jenieckich Oflag IIB Arnswalde i
Oflag IIC Woldenberg mogą porozmawiać z panią Beatą Zgorzelską.
Polecamy również strony internetowe:
www.oflag2b.choszczno.biz - strona o obozie w Choszcznie
www.muzeum.dobiegniew.pl - strona o obozie w Dobiegniewie
Feniks

Technikum Ochrony Środowiska
doskonali swoje umiejętności
Dzień 22 września 2009r. był
chłodny.
O godzinie7:20 klasy I i II Technikum Ochrony Środowiska wraz z
opiekunami, panią Jadwigą Czyż, panią Lillą Rybką i panią Kingą
Recką-Matyjasik wsiadły do autokaru. Celem wyprawy był
Zachodniopomorski Uniwesytet Technologiczny (ZUT).
Gdy dotarliśmy do Szczecina, udaliśmy się do na wykłady
zorganizowane
przez
ZUT. Podzieliliśmy się
na dwie grupy. Jedna
grupa uczestniczyła w
wykładzie na temat
„Slow food” i „Fast
food”. Druga grupa brała
udział w wykładzie
zatytułowanym „Wpływ
roślin ozdobnych na
zdrowie
człowieka”.
Następnie
wszyscy
fot. Jadwiga Czyż
uczestniczyli w kilku
Patryk Łężak z II TOŚ bada wodę
doświadczeniach. Jedne
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z nich związane były z badaniem kalorymetrycznym wody, a inne
pozwalały określić rozpuszczalność tlenu w wodzie. Po zakończeniu
ćwiczeń obejrzeliśmy wystawę prac studentów architektury krajobrazu
oraz wystawę warzyw i ziół z upraw Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego. Ważnym punktem wycieczki było
zwiedzanie wystawy „Eureka”. Ta ciesząca się od kilku lat
powodzeniem wśród publiczności wystawa pozwala zwiedzającym
uczestniczyć w wielu ciekawych doświadczeniach fizycznych. Wolny
czas, który mieliśmy pomiędzy imprezami w ZUT, a wystawą
„Eureka”, spędziliśmy w centrum handlowym „Galaxy”.
Pobyt w Szczecinie dał uczniom klas Technikum Ochrony
Środowiska szansę sprawdzenia wiadomości w praktyce, a
przeprowadzone doświadczenia mogą przynieść same korzyści,
szczególnie w nauce przedmiotów zawodowych. Z tego powodu
wyjazd można uznać za udany. Wszyscy byli zadowoleni z wycieczki i
z chęcią wybraliby się na podobne imprezy w przyszłości.
Karolina Opala IITOŚ

Wrzesień to miesiąc, kiedy szczególną uwagę zwraca się na
pierwszoklasistów. Tradycja szkoły wymaga, żeby przyjęto ich w
poczet uczniów szkoły. W czasie rozpoczęcia roku szkolnego złożyli
uroczyste ślubowanie, ale to dopiero otrzęsiny pozwalają zaliczyć ich
do grona pełnoprawnych członków szkolnej społeczności. Otrzęsiny
klas pierwszych, zwane przez uczniów swojsko „kotowisko”, odbyły
się 25.09.2009r. na dziedzińcu szkolnym. Organizatorem była klasa
IITBa, która rok temu zajęła pierwsze miejsce.
Wszystkie klasy pierwsze miały uczestniczyć w
różnych konkurencjach, które były już wcześniej
przygotowane. Punkty miało przyznać niemarkotne
jury w składzie: pani wicedyrektor Irena
Rękawiecka-Sadowska, pani Katarzyna Subocz,
Karolina Frydrych z klasy III LOc, przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego oraz Krzysztof
Kozłowski z IITBa.
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Na początku imprezy uczniowie klasy II TBa zaprezentowali
oryginalny hip-hopowy taniec. Wszystkim ich występ przypadł do
gustu i wprowadził świetny nastrój. Fajny był też prowadzący Przemek
Dąbek, gdyż w ogóle nie miał tremy, tylko ciągle mówił tak
swobodnie, że aż nie mogliśmy uwierzyć. Pomagali mu dzielnie
Andżelika Rożek i Karol Grzelczak. Wreszcie nadszedł czas na
wykonanie wszystkich zadań. Trzeba było między innymi narysować
swojego wychowawcę i
wypić
mleko
przez
słomkę. Oczywiście nie
zapomniano o klasowych
„kotkach”, które miały
zaprezentować się przed
jury. Inną konkurencją
było „zrobienie czegoś z
niczego”. Trzeba było po
prostu
wykonać
jak
najdłuższą kotarę z tego,
fot. Wiesława Gruszka
co tylko miało się przy
klasa I TH świętuje zdobycie III-go miejsca
sobie. Było przy tym wiele
zabawy. Zagwizdanie po zjedzeniu kieliszka bułki tartej też nie było
wcale takie proste. Tylko niektórym się to udawało. Jeszcze innym
zdaniem było zareklamowanie wylosowanego przedmiotu. Niektóre
przedmioty były naprawdę zabawne, np. zszywacz, papier toaletowy
czy nożyczki. Każdy uczestnik miał jakiś chwytliwy pomysł na
reklamę. I wreszcie nadszedł moment, kiedy wytypowano klasy, które
zajęły najlepsze miejsca. I miejsce w rywalizacji zajęła klasa I LOa z
wychowawczynią, panią Agnieszką Urwentowicz. Klasa tradycyjnie
wygrała możliwość przygotowania otrzęsin w przyszłym roku. II
miejsce zajęła klasa I LOb z wychowawczynią, panią Justyną Grońską
a III miejsce zajęła klasa I TH z wychowawczynią, panią Wiesławą
Gruszką
Na koniec zawitał do pierwszaków dyrektor, który co rok obcina
klasowym „kotkom” ogonki,. Od tej chwili pierwszaki są już
pełnoprawnymi uczniami szkoły. Dzień otrzęsin każdy na pewno miło
zapamięta. Było wesoło i ciekawie, a przede wszystkim każdy świetnie
się bawił. Życzymy klasie ILOa, by przyszłoroczna impreza była
równie udana jak tegoroczna.
Emilia Kiszczak I TH
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Prawdy i mity o szkole
Nie taki diabeł straszny, jak go malują – powiadają nasi dziadkowie
i rodzice. Odwołuję się do tego porzekadła, ponieważ przed przyjściem
do liceum rzeczywiście wielu przyszłych pierwszoklasistów postrzega
szkołę jako istne piekło. Panikują, nie śpią, nie jedzą. Zazwyczaj obraz
szkoły, jaki stworzyli w swoich przerażonych głowach, ulega zmianie
już po pierwszym dniu nauki. Zostajemy zasypani informacjami o
szkole i w pewnym momencie już nie wiadomo, co jest prawdą, co
wytworem przestraszonej wyobraźni, a co zwyczajnie zostało wyssane
z palca. Pierwszoklasiści tracą orientację. Porównują swoje wrażenia z
zasłyszanymi opiniami i często się gubią. Zamierzam rozprawić się z
kilkoma mitami na temat szkoły.

Sam wśród przyjaciół
Obawy nowych uczniów często dotyczą tego, czy zostaną oni
zaakceptowani w nowym środowisku. Liceum jest jak jedna wielka
dżungla. Wędrując po holu, dostrzegamy różne grupy młodzieży. W
jednym końcu nieruchomo stoją macho i przechwalają się swoimi
bicepsami, w drugim końcu wysiadują, co prawda bardzo nielicznie,
kujony z zeszytami. Jak korytarz długi i szeroki, na ławkach
najładniejsze dziewczyny poprawiają makijaż, a chłopaki z różnych
klas pilnują swoich szkolnych rewirów. To tylko pobieżne spojrzenie z
perspektywy szkolnego korytarza, ale uderza ogromne zróżnicowanie
typów i charakterów, więc można mieć nadzieję, że każdy znajdzie dla
siebie odpowiednie towarzystwo. Mit, że ktoś zostanie sam i
rówieśnicy go nie zaakceptują, zostaje obalony.
3xZ – zakuć, zapamiętać, zapomnieć
Znana powszechnie i stosowana gdzieniegdzie recepta dotyczy
pytania o sposób przyswajania wiedzy. Czy mamy uczyć się
pamięciowo czy logicznie? Wiadomo, szkoła jest po to, żeby się uczyć,
tylko jak? Jednym to wychodzi lepiej, innym gorzej. Dobrze jest
wypracować sobie jakiś skuteczny sposób przyswajania wiedzy. Nauka
na pamięć wiele nam nie da, bo i tak po jakimś czasie nieutrwalone
ćwiczeniami regułki wylecą z głowy. Najlepiej uczyć się logicznie.
Bardzo wiele zależy od nauczyciela. Jeżeli dobrze wykłada materiał,
wszystko zapamiętuje się z lekcji i nie trzeba wkuwać w domu. Bardzo
dobrym sposobem przyswajania wiedzy jest rozmowa, bo wtedy
wymienia się informacje i jest się zmuszonym do ich zastosowania, a
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to uczy logicznie myśleć. Są przedmioty takie jak matematyka czy
fizyka, które trzeba zrozumieć i
żadna „pamięciówka” nie pomoże. Tak więc - obyśmy zapomnieli jak
najszybciej o zasadzie 3xZ, a nasza praca zaowocuje dobrymi
wynikami.

Ocenzurowani
Czy możemy ubierać się, jak chcemy i robić to, co chcemy?
Wygląd to życiowy dylemat każdej licealistki i coraz częściej
licealisty. Chcemy sami tworzyć swój image. Pamiętajmy jednak o
zasadzie: „jak cię widzą, tak cię piszą”. Przychodzimy do liceum z
przekonaniem, że tutaj już nikt nie będzie nas ganił za wyzywający
strój czy makijaż. To prawda, nikt nie skrzyczy nas za pomalowane
paznokcie czy oczy, ale jeżeli chodzi o to, czy możemy robić, to co
chcemy, to odpowiedź jest inna – nie jest kolorowo. Panują normy,
których trzeba przestrzegać, a złamanie regulaminu grozi wydaleniem
ze szkoły. Nie twierdzę, że każdy uczeń wpadnie od razu na
„wspaniały” pomysł, by pourywać krany we wszystkich toaletach, więc
jeśli będziemy korzystać z wolności z umiarem, to nawet nie
odczujemy surowych reguł statutu szkolnego. Kto myśli, że jest
ocenzurowany chyba nie wie, ile jest mu w szkole dane. Ten mit nie
ma żadnych podstaw.

„Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej...”
Nauka, nauka, ciągle nauka. Nudy. Wielu pierwszoklasistów nie
chce być zwykłymi kujonami, chce robić coś w sposób ciekawy,
inaczej niż na lekcjach, ma dużo energii, aż pokrywka podskakuje i
rozgląda się, co by tu zrobić fajnego. Czy w szkole można rozwijać
swoje talenty?
Wybieramy świadomie klasy o profilu, który nas interesuje.
Chcemy się realizować w tym, co lubimy i potrafimy robić.
Nauczyciele dają nam ku temu ogrom możliwości: koła zainteresowań,
warsztaty, konkursy. Zauważyłam, że dużo jest zajęć artystycznych.
Klasa o profilu humanistyczno-artystycznym ma raz w tygodniu dwie
godziny zajęć muzycznych. Są to bardzo fajne zajęcia, na których
można się zrealizować wokalnie, nawet jeśli ktoś nie całkiem ma słuch.
Istnieją koła dziennikarskie i wiele, wiele innych. Jeśli dobrze wybrało
się profil, już samo to daje możliwość rozwoju, bo lekcje wcale nie są
nudne. Zatem szkoła próbuje spełniać nasze, przecież niewygórowane,
oczekiwania. Czy skorzystamy z możliwości? Piłka jest po naszej
stronie, o ile oczywiście ktoś lubi piłkę.
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Co ja robię tu? Co ja tutaj robię?
Pierwsze dni w szkole to kompletna dezorientacja. Korytarze,
piętra, tysiące podobnych do siebie drzwi. Nie znam ucznia, który z
ochotą przychodzi do szkoły. Szkoła jednak nie jest szara. Sale
tematyczne to wspaniała sprawa. Świetnie jest w klasie historycznej –
jeśli ktoś będzie się nudził na lekcji (co swoją drogą jest
niedopuszczalne), to może sobie poczytać bardzo ciekawe plansze.
Mamy szereg udogodnień. W sklepiku szkolnym można kupić pyszne
bułki i paszteciki. Jest automat ze wspaniałą kawą i nie tylko. To
niespotykane w większości szkół, ale bardzo pomysłowe. Po kilku
tygodniach każdy już zna topografię i wie, gdzie jest wodopój, a gdzie
lizawka. Nie napiszę, że czuję się, jak u siebie w domu, ale coś w tym
guście. Co ja robię tu? Jestem.

Polna – beznadziejnie uczy
Do naszej szkoły już dawno przyszyto łatkę, że jest gorsza. Wiele
przemawia za tym, że rzeczywiście tak jest, a bo szkoła zawodowa, a
bo niższy poziom. Niektórzy sądzą, że na Polną idą same lenie bez
ambicji. Sama zostałam tak określona przez dyrekcję jednej ze szkół,
której nazwę dyplomatycznie pominę. Nic bardziej mylnego. W
większości przypadków jest tak, że uczeń przychodzi tutaj, ponieważ
chce skończyć szkołę, a nie siedzieć w jednej klasie przykładowo z
matematyki czy też z polskiego. Szkoły zawodowe też są potrzebne.
Zapewniają zawód tym, którzy nie czują się na siłach, żeby iść do
technikum. Zdawalność matur jest, jaka jest, ale to tylko dlatego, że
większość uczniów, nawet tych słabszych, zostaje do egzaminu
dopuszczona. Inne szkoły chwalą się stuprocentową zdawalnością, ale
nie informują o tym, że połowie uczniów nie udaje się dotrwać do
matury. Co za różnica, kto jaką szkołę skończy, w pracy czy na uczelni
wyższej nikt o to nie pyta, liczy się tylko wynik. Kto chce się uczyć i
dojść do czegoś w życiu, ten nawet w najgorszej szkole osiągnie
sukces. Smutny mit o gorszej szkole zamierzam bezwzględnie obalić.
Różowe okulary
Jak widać, szkoła ma wiele zalet. Odważę się napisać w imieniu
większości uczniów, że nasze istnienie tutaj nie musi być wcale
piekłem. A tym, którzy jeszcze nie pozbyli się natrętnego obrazu
szkoły jako strasznej instytucji ograniczającej naszą wolność, życzę,
żeby spojrzeli z innej perspektywy, przez różowe okulary.
Justyna Wadowska ILOa
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Święto Drzewa 2009
Drzewa i kamienie naucza cię rzeczy, których nie
usłyszysz z ust żadnego nauczyciela
Claraval

Już po raz trzeci nasza szkoła organizuje „Święto Drzewa”. Tym
razem do grona współorganizatorów dołączyło się Publiczne
Przedszkole Nr 4 w Choszcznie. Akcja rozpoczęła się 07 października
o godzinie 9:45 w szkolnej auli. Spotkanie prowadzili Ewa
Apanasowicz i Jakub Hermanowski.
Gdy już wszyscy zajęliśmy miejsca, zostaliśmy wprowadzeni w
nastrój piosenką w wykonaniu naszych koleżanek ze szkoły.
Dziewczyny zostały nagrodzone gromkimi brawami. Przyszedł czas na
powitanie przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas pan
Jacek Gid z Nadleśnictwa Choszczno, pani Janina Sobczak z
Nadleśnictwa Bierzwnik, pan Janusz Matyjasik z Nadleśnictwa
Bierzwnik. Byli oni fundatorami drzewek. Gościliśmy również panią
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie Barbarę
Zaniewską oraz panią wicedyrektor Jolantę Plutę i dyrektora Wiesława
Włudarskiego z naszej szkoły. Imprezę filmowała Telewizja „Telsat” z
Choszczna. Wśród gości znaleźli się także nauczyciele naszej szkoły
oraz nauczyciele Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie. Nie
zabrakło najmłodszych, czyli maluchów z przedszkola.
Po wygłoszeniu przez pana dyrektora Włudarskiego przemówienia
przyszedł czas na część artystyczną. Dzieci ze „Słonecznej Czwórki”
zaprezentowały krótkie, ale bardzo efektowne przedstawienie o
tematyce jesiennej. Recytowały wierszyki, śpiewały, tańczyły i pewnie
wielu z obecnych przypomniały swoim występem beztroskie czasy
dzieciństwa. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem.. usłyszałam
komentarz: „W takim młodym człowieku coś zostanie z tych chwil”.
Te maluszki pewnie długo będą wspominały wizytę w naszej szkole i
swój występ. najzabawniejsze było to, że gdy przedszkolaki śpiewały
piosenkę Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”, to pani Agnieszka
Stankowska ucząca fizyki i pan dyrektor Włudarski podśpiewywali
sobie wspólnie refren. Występ przedszkolaków dobiegł końca, a
następnym punktem programu miało być sadzenie drzewek.
Zanim to jednak nastąpiło, Magdalena Michniewicz z klasy IILOb
złożyła w imieniu nas wszystkich „Zielone ślubowanie Ziemi”.
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Następnie udaliśmy się na osiedle mieszkaniowe przy ulicy
Stargardzkiej, gdzie zostały posadzone drzewka. Dostaliśmy szpadle,
żeby wykopać dół i umieścić w nim sadzonkę. Zresztą po co komu
szpadle. Maluszki z przedszkola, mimo protestów pań nauczycielek,
żwawo kopały doły rączkami i świetnie się przy tym bawiły. a panu
dyrektorowi dopisywał humor i wciąż nucił pod nosem „Pamiętajcie o
ogrodach”. Z pewnością był szczęśliwy dlatego, że przedszkolaki
zrobiły mu na ręce pieczątki, mówiąc: „To za to, że był pan grzeczny”.
Uczniowie naszej szkoły zajmowali się dziećmi, chociaż te ciągle im
uciekały. Mimo wszystko młodzież świetnie się dogadywała z dziećmi.
Dopisała nam pogoda, było ładnie, a deszcz przestał padać jak na
życzenie. Po zasadzeniu drzewek udaliśmy się do szkoły, by
uczestniczyć w dalszej części święta, której towarzyszył słodki
poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2.
Przyszła pora na rozstrzygnięcie konkursów. Jeden z nich został
przygotowany przez dzieci ze „Słonecznej Czwórki” i nosił tytuł
„Drzewo przyszłości”. Był jeszcze konkurs zatytułowany „The
idiomatic tree” oraz konkursy na najpiękniejszy jesienny stroik i
najciekawszą kompozycję kwiatowo-zapachową. Nagrody w
konkursach wręczali pani Ewelina Ciepłuch, pani Janina Sobczak oraz
pani Barbara Zaniewska.
Na koniec mieliśmy przyjemność obejrzeć montaż słownomuzyczny zatytułowany „Wysokie drzewa” przygotowany przez
uczniów klas IILOa, IITG, i IIILOa. Tym refleksyjnym akcentem
zakończyliśmy obchody „Święta Drzewa”.
Imprezę przygotowały panie Kinga Recka-Matyjasik i Agnieszka
Stankowska, którym wypada pogratulować znakomitej organizacji.
Warto odnotować, że współpraca z Przedszkolem Publicznym Nr 4
przyczyniła się do atrakcyjności święta i na pewno spopularyzuje
działania naszych nauczycieli.
Kalliope

Rwanie włosów i... dzielenie na czworo
Prolog:
Uczniowie klas kończących wzięli w swoje ręce listę tematów
prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. Te sześć
stron śledzili uważnie przez trzy tygodnie. Niektórzy radzili się
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starszych kuzynów i w końcu stawili się przed oblicze nauczyciela,
który skromnie zapytał o wybrany temat. Oto stenogram rozmowy
nauczyciela z uczniem, który publikujemy nie dla pustej rozrywki.
Dane osobowe utajniamy i przedstawiamy ucznia anonimowo,
podobnie jak na maturze. Ach, na maturze...
Akt, czyli goła prawda
Nauczyciel
I co? Który temat wybrałeś?
Uczeń
(zdecydowanie)
Motyw drugi w literaturze.
Nauczyciel
(milczy skamieniały, po chwili)
Jaki?
Uczeń
Motyw drugi w literaturze.
Klasa
(śmieje się niepewnie wobec tajemniczego
zachowania zamarłego ze zdumienia nauczyciela)
Co ty! Nie „drugi”, tylko „drobiu”. Motyw drobiu w
literaturze.
Uczeń
(doznaje olśnienia)
Aha, to drobiu. To motyw drobiu w literaturze.
Nauczyciel
(wzdycha, bo co innego mu pozostało)
Boże...
Analiza przypadku:
Intencje ucznia były zgodne z pożądaną przez władze oświatowe
oraz wykształcone, kulturalne warstwy społeczeństwa postawą. Widząc
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na liście tematów prezentacji wyraz „drogi”, uczeń uznał, że został on
zapisany z literówką i wiedziony niezawodną intuicją ortograficzną
poprawił, bo powinno być przecież „drógi”. Wykazał się więc
chwalebną czujnością, a ponieważ wszędzie (czytaj: w Internecie i w
esemesach) roi się od literówek, to i nic dziwnego, że na liście tematów
prezentacji takich literówek jest też pewnie bez liku.
Pozostaje nierozwiązany problem - co mianowicie uczeń zrozumiał
pod hasłem: „motyw drugi w literaturze”? Dlaczego nie „motyw
pierwszy w literaturze”? Niewątpliwie mamy do czynienia z uczniem
skromnym. Wybrał motyw drugi, a nie pierwszy, bo nie chciał
przeceniać swoich możliwości. Poza tym motywu pierwszego na liście
tematów jako żywo nie było.
Skoro jednak to nie miał być motyw drugi, a
motyw drobiu, to i temu zadaniu poczciwy uczeń
Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w
Choszcznie, nie śpieszący się podołałby, biorąc
na ten przykład pierwsze z brzegu:

„Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”
Oczywiście Mikołaja Ryja rodem z jakichś
Nagłowic, który tworzył w czasach dawnych,
chyba w obrodzeniu, bo przecież pisał też coś o
ogórkach, o to to.
fifi

Pierwszaki mają głos
Co nam mądrego powiedzą pierwszoklasiści? Przekonajmy się.
Wbrew pozorom wcale nie są tacy przestraszeni i mają swoje
wyrobione opinie. Im będą starsi, tym ich opinie będą bardziej
wyrobione. Jak już będą w trzeciej klasie, ich opinie będą
wyrobione tak bardzo, że prawdopodobnie niczego nie usłyszymy.
Czekając zatem na te ich opinie za trzy lata, spójrzmy uważnym
okiem na to, co mają do powiedzenia na dzień dzisiejszy. Bo mają.
(Uwaga! Pisownia oryginalna)
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O pierwszym dniu w szkole:

















Ławki są tu poprzybijane na korytarzach do podłogi, bo się
dyrekcja boi, że je uczniowie wyniosą.
Po szkole chodzi dużo dziwnych osób.
Całą przerwę szukam numerków i nigdzie
nie mogę ich znaleźć.
W tej szkole jest dziwna numeracja sal.
Numery są do trzystu, ale trzystu nie ma,
bo liczyłem.
W pierwszym dniu czułam się jak sierota w tej szkole.
Z pierwszego dnia pamiętam tylko tyle, że biegałam spocona jak
szczur i szukałam klas i ich nie znalazłam.
W mojej klasie są fajni ludzie i tacy, których wolałabym nie
widzieć.
Bardzo łatwo jest się tu zgubić, ale mimo to pomagają mi w tym
koleżanki.
Mogę Ci tu dużo pisać o nowej szkole, ale za dużo pisania.
Koleżanki mają poczucie humoru i chociaż nie jest smutno i coś
się dzieje.
Jaki był mój pierwszy dzień? Strasznie się cieszę, że się nie
zgubiłam!
Po 7 godzinach odniosłam sukces! Nie zgubiłam się!
 Gdy wchodzę do klasy to wszyscy się pchają,
bo chcą mieć swoje krzesełko.
 Przez godzinę siedzieliśmy razem w ławce
się śmieliśmy z różnych rzeczy przez
godzinę.
 Wstałam rano (całą noc nie spałam), umyłam
się, zjadłam śniadanie, wymalowałam się,
wyprostowałam włosy i witaj przygodo, czyli moja nowa szkoło!
W klasie to wszyscy patrzą: jak ubrana, jak uczesana, jak
umalowana.
Nie wiedziałam jak na koniec dnia dopchać się do drzwi, bo
wszyscy biegną do domu.
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Ta szkoła jest dziwna, bo nie ma drzwi w toaletach.
To ogromna szkoła. Największa jaką widziałem. Jest tu 300
klas.
W tej szkole do klas chodzi się skrętami.
Wychodzę z klasy i patrzę, a tu siwy dym!
Pomyślałem: pali się! Ale nie, to tylko
uczniowie palą w toaletach.
Cały pierwszy dzień w totalnej desperacji
biegałem po schodach, bo nie mogłem znaleźć
klasy.
Szukam klasy i szukam, trzy razy przeszedłem koło księdza
Gierka i jarnąłem się, że szukam w tym samym miejscu.
Podobało mi się na pierwszej lekcji, bo żułem gumę i nikt nie
zwrócił mi uwagi.
Wokół szkoły przez okno na niemieckim u pani Pajor podziwiam
krajobrazy.
W tej szkole nawet do planu lekcji potrzebny jest tłumacz.
Nie mogę złapać oddechu w toalecie tak tu napalone
papierosami.
Przyszłem do tej szkoły, bo jest tu cała moja wioska.
Zdziwiłem się, że w klasie budowlanej jest jedna dziewczyna,
ale ona chyba też się zdziwiła, bo potem już jej nie było.

O nauczycielach:
Pani Stankowska jest fenomenalna!
Ciekawe czy nauczyciele ściągają pomoce naukowe ze ścian na
sprawdzianach?
 Jedni nauczyciele są sympatyczni, a inni wymagający.
 Pani
z
wyglądu
wydaje
się
fajną
wychowawczynią, jak i nauczycielką.
 Wos-u uczy mnie jakiś pan Maciek.
 Wydaje mi się, że już po pierwszym dniu
polubiłam panią od matematyki. Ciekawe czy z
wzajemnością? (o pani W. Gruszce)
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Mam nadzieję, że w tej szkole są wyrozumiali nauczyciele i nie
dają dużo zadań domowych.
Pan Maciek Gryczewski na pierwszy rzut oka jest surowym
nauczycielem, ale potem już nie.
Bałam się tej szkoły, bo podobno wszyscy tu wymagają, a
niektórzy nauczyciele to aż za bardzo.
Jak usłyszałam czego tu nauczyciele wymagają, to aż się
złapałam za głowę i pomyślałam: raz kozie
śmierć.
Mój wychowawca pan Mańkowski jest bardzo
miły i mam nadzieję, że się nie zmieni.
Mój wychowawca pan Mańkowski to nawet
dowcipny człowiek.
Mój wychowawca pan Mańkowski na dzień
dzisiejszy nas lubi, tak powiedział wczoraj.
W tej szkole jest inaczej niż w gimnazjum, bo
uczniowie są poważni, a nauczyciele wyluzowani.
Nauczyciele w tej szkole są strasznie surowi i wymagający, ale
przecież to też ludzie, więc nie ma czego się obawiać.
Podobno w tej szkole nauczyciele dobrze przygotowują do
matury i potrafią wyciągnąć trochę rozumu z ucznia.
Moja wychowawczyni pani Agnieszka Kasperczuk wygląda na
mądrą i inteligentną kobietę, która dogada się z budowlańcami.
Nikt mnie tak nie przeraża jak pani Kasperczuk, bo każe czytać
lektury.
Tyle strasznych rzeczy nasłuchałam się o nauczycielach w tej
szkole, wszyscy mówili, że gnębią, ale w pierwszym dniu nie
gnębili.
Przyznaję się, w gimnazjum fizyka to dla mnie koszmar, ale
tutaj pokochałem ten przedmiot od pierwszej godziny.
Dyrektor wygląda na osobę która kocha młodzież i ją rozumi.
Kazali mi tu nauczyciele kupić wszystkie książki a ja nie mam
nawet kompletu zeszytów.
Wychowawczyni jest już osobą starszą, ale za to wyluzowaną.
Nauczyciele nam się przytrafili sympatyczni.
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O uczniach klas starszych:
Starszaki są dziwne. Nie zwracają na nas uwagi. Nie patrzą na
nas. W ogóle się nami nie interesują. A myślałam, że będą nas
wyzywać i gnębić.
 Uczniowie starsi nie są podli, bo jak się
zgubię to mnie nie wyzywają tylko pomagają
trafić do klasy.


O sali gimnastycznej:
Na w-f muszę rozbierać się bez szatni przy
dużej ilości obcych osób, a to dla mnie istny
kataklizm!
 Sala gimnastyczna mnie rozczarowała, bo jej
nie ma.
 Dziewczyny na w-f mają dobrze, bo mogą
rozbierać się w szatni, a my to przy obcych
ludziach jak wszyscy stoją i patrzą.


Feniks

poszukuje

ilustratora!

Umiesz
szkicować,
rysować,
malować,
tworzyć grafiki komputerowe?
Chcesz dołączyć do zgranej paczki
zakręconych redaktorów?
Przygotuj 3 prace na kartkach formatu
A4. Tematyka dowolna, liczy się humor,
ale ważna jest także jakaś fajna myśl,
którą rysunek przekazuje.
Gotowe prace przynieś do klasy 312, do
pana Piotra Figasa.
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Redakcja „Feniksa” składa wszystkim
nauczycielom i pracownikom szkoły najgorętsze
życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech ten dzień przypomni Wam o wielkiej roli,
jaką Wam macie do odegrania w dziele
kształtowania nowoczesnego społeczeństwa.
I chociaż, jak pisał Jan Kochanowski:
„wszystkę swą krasę drzewa utraciły”,
to przecież: „wino Jesień i jabłka rozmaite dawa”,
więc:
„Nie porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje”
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Kazimiera Iłłakowiczówna
O jesieni, jesieni
Niech się wszystko odnowi, odmieni....
O jesieni, jesieni, jesieni .....
Niech się nocą do głębi przeźrocza
nowe gwiazdy urodzą czy stoczą,
niech się spełni, co się nie odstanie,
choćby krzywda, choćby ból bez miary,
niesłychane dla serca ofiary,
gniew czy miłość, życie czy skonanie,
niech się tylko coś prędko odmieni.
O jesieni!... jesieni! ... jesieni!
Ja chcę burzy, żeby we mnie z siłą
znowu serce gorzało i biło,
żeby życie uniosło mnie całą
i jak trzcinę w objęciu łamało!
Nie trzymajcie, nie wchodźcie mi w drogę
już się tyle rozprysło wędzideł ...
Ja chcę szczęścia i bólu, i skrzydeł
i tak dłużej nie mogę, nie mogę!
Niech się wszystko odnowi, odmieni! ...
O jesieni! ... jesieni! ... jesieni.

Redakcja
Feniksa
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