
  

 

Numer 77, wrzesień-październik 2021 r. 

Mniej więcej od pół roku mamy do czynienia z pewnym fenomenem. 

Chodzi o to, że wszyscy czekamy, aż pandemia COVID – 19 przeminie, wie-

dząc o tym, że nie przemija. Chcemy udawać, że ostatnich dwóch lat nie 

było, i czyścimy naszą pamięć ze wspomnień grozy, niepewności jutra, bo-

lesnych skutków izolacji. Mówiąc wprost – wyrzucamy z siebie wszystko, 

co z pandemią związane. A jednak ona trwa, a jej cień stale nam towarzy-

szy. Gdy myśli się o tym, jak ludzie zachowują się dzisiaj, to ma się wraże-

nie, że są pełni życia i próbują być szczęśliwi, może w nadmiarze. Poddani 

wielkiemu nieszczęściu, nie chcą o nim pamiętać, wypierają je ze swojej 

świadomości. To oczywiście bardzo ludzkie i w pełni zrozumiałe, lecz pan-

demia wróci w postaci refleksji, wróci jako symbol. 

Reaktywujemy Gazetę Szkolną Feniks prawie po pandemii, chcąc prze-

zwyciężyć inny fenomen, który wynika z tego pierwszego. Otóż mało śla-

dów pandemii w szkole pozostało: parę komunikatów dyrektora, parę zale-

ceń w mediach szkolnych, drobne analizy sytuacji, coraz rzadsze rozmowy 

o nauczaniu zdalnym. Jak ważne jest relacjonowanie świata, przekonaliśmy 

się mocno. Już brakowało nam wspólnej pracy, omawiania artykułów, go-

rączki redakcyjnej o wiele lepszej niż wszelkie inne gorączki. Straszny czas 

dał nam głębszą motywację do prowadzenia gazety szkolnej. Nigdy nie była 

ona zabawą, ale teraz nabrała dodatkowo znaczenia dokumentu. Pisząc 

zwyczajnie o zwykłych sprawach, chcemy stawić opór czasowi. 

Redakcja 



2 

 

 

Rys. Marta Szapiaczan 



3 

 

Jak wszyscy wiemy, ostatnie dwa lata były dla nas bardzo 
trudne. Zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli - był to czas pełen 
wyzwań. Wielu z nas nie było przygotowanych na taki obrót zda-
rzeń i  nie spodziewaliśmy się, że będziemy musieli zo-
stać ,,zamknięci” we własnych domach. 

Pewnie każdy z nas doświadczył momentu, kiedy trzeba było iść 
do sklepu zrobić jakiekolwiek zakupy do domu. Pamiętacie te kolejki 
przed sklepami? Wyglądały trochę jak w filmach z okresu o PRL-u, 
tylko że wszyscy byli w rękawiczkach i maseczkach na twarzy, i z zu-
pełnie innych powodów były kolejki. Wspomnę również o okresach 
świątecznych, zgromadzenia w domu w ilości domowników plus 5 
osób spoza domu - nigdy w ten sposób nie obchodziłam świąt, 
to było bardzo przykre i każdego ogarniała większa tęsknota za naj-
bliższymi. Ponadto w Sylwestra zakaz przemieszczania się w godzi-
nach 19:00 do 06:00 rano, nawet fajerwerki były nieobecne w takiej 
formie jak zawsze. Witanie Nowego Roku nie było w ogóle radosne, 
bo wciąż nie wiedzieliśmy, co nas jeszcze czeka. 

Jako uczennica trzeciej klasy mogę powiedzieć, że czas ten minął 
bardzo szybko. Nawet nie zauważyłam, kiedy znalazłam się na pół-
metku mojej nauki tutaj. Gdy teraz wracam myślą do moich począt-
ków w tej szkole, to nic nie wskazywało, że zanim dobrze się pozna-
my i nawiążę bliższe kontakty z koleżankami i kolegami z mojej kla-
sy, niebawem zmieni się wszystko. Ale stało się, wirus Covid – 19 
zaatakował także Polskę. Świat odwrócił się do góry nogami. Zapa-
nował chaos, lęki i obawy były na porządku dziennym. Inne, nowe 
„życie” dotknęło również szkół. 

Nauczanie zdalne było trudne na samym początku, wszystko było 
nowe i nikt z nas nie wiedział, jak potoczy się to dalej. Co prawda, 
nie pamiętam już dobrze początków, ale nauczanie zdalne było pro-
wadzone tylko przez platformę Librus. Większość z nas pewnie nie 
za bardzo interesowała się tym, co dzieje się na lekcjach, bo przecież 
mieliśmy „wolne” od szkoły i siedzieliśmy w domach. Jednak z cza-
sem zaczęły pojawiać się platformy takie jak Teams czy Zoom, 
na których głównie pracowaliśmy z nauczycielami. Problemy z Inter-
netem i platformami były coraz częstsze, było to spowodowane 
za dużym przeciążeniem, ponieważ ogromna liczba ludzi logowała 
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się w tym samym czasie i aplikacje nie wytrzymywały. Dużo osób 
nie miało odpowiedniego sprzętu, co utrudniało naukę. 

Wielkimi krokami zbliżał się koniec pierwszej klasy. Jeszcze nikt 
dokładnie nie wiedział, jak będzie wyglądać zakończenie roku szkol-
nego, przecież wszystkie państwa miały bardzo dużo zakażeń wiru-
sem COVID-19. Nikt nie spodziewał się tego, co przyniósł koniec 
roku szkolnego. Każda klasa miała zakończenie na inną godzinę, 
a gdy przychodziło się o podanej przez wychowawcę i panią dyrek-
tor godzinie, to zakończenie nie odbywało się w klasie lub na sali 
gimnastycznej, ale na korytarzach w obawie przed tym, że w za-
mkniętych pomieszczeniach może być większa możliwość zachoro-
wania lub zarażenia się nawzajem. Wszyscy trzymaliśmy się na dy-
stans w obawie zachorowania na wirus. Każdy uważał na siebie. Nie 
było grupek młodzieży śmiejących się razem i cieszących się, że wła-
śnie zaczęły się wakacje. Można by powiedzieć, że pandemia ta roz-
biła porządek i ład na całym świecie. 

Po wakacjach nadszedł czas na drugą klasę. Rozpoczęcie wyglą-
dało bardzo podobnie, jak w pierwszej klasie z wyjątkiem tego, 
że wszyscy trzymali dystans do siebie i mieliśmy maseczki. 
Przez pierwszy miesiąc chodziliśmy normalnie do szkół, jednak licz-
ba zachorowań zaczęła wzrastać, przez co zamknęli szkoły i z po-
wrotem zaczęliśmy uczęszczać na zajęcia zdalne. Dla niektórych był 
to duży problem, ponieważ każdy z nas potrzebował kontaktu z in-
nymi ludźmi oraz ze swoimi rówieśnikami, co było praktycznie nie-
możliwe. Zakaz dużych zgrupowań i ograniczona liczba ludzi w skle-
pach czy na ulicach utrudniały życie każdemu z nas. W końcu liczba 
zachorowań wzrosła na tyle, że maseczki musieliśmy nosić nawet 
na świeżym powietrzu, a miasta opustoszały. Druga klasa również 
minęła dość szybko. Na lekcjach zdalnych było ciężko. Uczniowie 
„olewali” lekcje, oczywiście nie wszyscy, ale większości nie chciało 
się brać udziału w zajęciach. Nauczyciele też byli już zmęczeni sie-
dzeniem przed laptopem. Już każdy chciał wrócić do szkoły i udało 
się to, ponieważ w ostatnich dwóch miesiącach szkoły przeszliśmy 
na nauczanie hybrydowe. Trochę dziwnie było chodzić do szkoły 
przez tydzień zdalnego nauczania, a potem tydzień stacjonarnego, 
ale musieliśmy to wytrzymać do zakończenia roku. Jako że przedsta-
wiciele państwa postanowili znieść trochę obostrzenia, mogliśmy 
mieć w miarę ,,normalne” zakończenie roku. Co prawda, nie wyglą-
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dało jak z poprzednich lat, jak przed pandemią, bo odbywało się tyl-
ko w klasach, ale było o wiele lepsze od zakończenia z pierwszej kla-
sy.  

Kolejne wakacje, sytuacja na świecie i w kraju zaczęła się popra-
wiać. Nadszedł czas na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. 
W tym roku uroczyste rozpoczęcie na sali gimnastycznej odbywało 
się tylko dla klas pierwszych, pozostali uczniowie mieli swoje rozpo-
częcia w klasach wraz z wychowawcami. Aktualnie chodzimy już tro-
chę ponad miesiąc do szkoły. Na szkolne korytarze wraca powoli 
szkolne, koleżeńskie życie. Jednak na wszelki wypadek próbujemy 
nałapać jak najlepszych ocen, aby w razie zajęć zdalnych - które 
prawdopodobnie idą do nas wielkimi krokami - mieć na swoim kon-
cie atuty.  

Nauczanie zdalne było co prawda dla niektórych osób super spra-
wą, ponieważ miało się więcej czasu dla siebie oraz nie trzeba było 
aż tyle siedzieć w książkach, ale jest też tyle samo negatywnych, 
co pozytywnych stron. Pozytywy, przynajmniej pozornie, są takie, 
że nie musimy wstawać wcześnie, aby dojeżdżać do szkoły, czy też 
możemy leżeć we własnych łóżkach podczas lekcji. Pewnie dużo 
osób powie, iż dużym plusem było to, że nie musieliśmy codziennie 
pakować się i szykować ubrań na następny dzień. Nie było także tak 
dużo materiału do przerobienia, przez co można było nauczyć się 
z kilku przedmiotów naraz i łatwiej było uczyć się na sprawdziany. 
Jednak przez zdalne nauczanie mniej się ruszamy, nie możemy 
za bardzo spotykać się ze znajomymi oraz bardziej psujemy swoje 
zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Ja mam znajomych, któ-
rzy przez nauczanie zdalne popadli w bardzo złe kontakty ze swoimi 
rodzinami oraz gorzej czują się psychicznie, bo spędzili bardzo dużo 
czasu w odosobnieniu. Bardzo wzrosła liczba młodzieży potrzebują-
cej pomocy psychologów lub psychiatrów. 

Na pytanie: czy nauczanie zdalne jest dobre, czy złe dla uczniów 
i nauczycieli? - trudno jest odpowiedzieć. Niestety, sama nie potra-
fię. Pewnie nie jestem wyjątkiem i wielu z Was nie wie, i zastanawia 
się nad odpowiedzią. Jednakże uważam, że bez względu na to, 
czy nauczanie zdalne jest dobre, czy złe, w tamtym okresie było naj-
lepszym rozwiązaniem. Gdyby nie zdalna nauka, wszyscy bylibyśmy 
przynajmniej o rok do tyłu z wiedzą.  

Kinga Czekan IIITOŚ 
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Dnia 01.09.2021 r. odbył się apel rozpoczynający rok szkolny 
w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Podczas 

apelu tradycyjnie przypomnia-
no wybuch II wojny światowej  
1 września 1939 r. Wyrecytowa-
no na nim tematyczne wiersze: 
Marii Pawlikowskiej — Jasno-
rzewskiej Wojna to tylko kwiat 
oraz autora słynnej pieśni, hym-
nu Marynarki Wojennej Morze, 
nasze morze, Adama Kowalskie-
go Modlitwa obozowa oraz za-

śpiewano piosenkę pt. Miasto, nie mogło zabraknąć hymnu Polski, 
a całej uroczystości towarzyszył sztandar szkoły. W scenariusz apelu 
wmontowano również archiwalne nagrania radiowe z dnia 1 wrze-
śnia 1939 r., co przeniosło uczestników w tamten dzień. 

Osobiście uważam, że jest to bardzo ważne, aby w rocznice istot-
nych dla narodu wydarzeń przekazywano ważne treści patriotyczne 
także w szkołach. Niestety, jest już coraz mniej osób, które osobiście 
przeżyły tamte czasy, a dzisiejszej młodzieży dzień 1 września koja-
rzy się jedynie z rozpoczęciem roku szkolnego, mało kto pamięta 



7 

 

o rocznicy wybuchu wojny. Dzięki 
wspominaniu tamtych wydarzeń 
i przywoływaniu pamięci tamtych 
czasów nasza dawna historia zo-
staje przekazywana młodym po-
koleniom, co jest istotne dla 
przyszłości kraju. Wielu ludzi 
opuszcza nasz kraj w poszukiwa-
niu pracy lub szkoły i ważne jest, 
aby byli świadomi przeszłości, 
dzięki temu zachowają swoją 
tożsamość. Uważam, że nie tylko 
przypominanie dat wojennych 
jest ważne, należy także pamię-
tać o innych kluczowych wyda-
rzeniach z historii naszego kraju 
np. chrzest Polski 966 r., bitwa 
pod Grunwaldem 1410 r. lub róż-
ne powstania: powstanie listopa-

dowe1830 r., powstanie stycznio-
we 1863 r.,  powstanie warszaw-
skie 1944 r. 
 Rozpowszechnianie wiedzy 
o historii pozwala przestrzec mło-
dzież  przed popełnieniem błędów 
ludzkości. A, niestety, w dzisiej-
szych czasach coraz mniej osób 
zwraca uwagę na to, co było kie-
dyś, takie zachowanie jest zauwa-
żalne nie tylko u młodych. To waż-
ne, by dzięki wspomnieniom o tak 
ważnym wydarzeniu, jakim jest 
wojna, data 1 września kojarzyła 
się młodzieży nie tylko 
z rozpoczęciem szkoły, choć jest 
ono radosne. 

 
Weronika Mazurek IIITOŚ 
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Dulska i inne, czyli portret kobiecy w klasyce literatury polskiej 
to tytuł wydarzenia literackiego, w którym została mi dana możli-
wość uczestnictwa. Spektakl w inscenizacji i reżyserii pani Anny 
Stetkiewicz, przygotowany przez Bibliotekę Klubu 12 Brygady Zme-
chanizowanej w Choszcznie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, zyskał bardzo przychylne opi-
nie. 

Początkowo byłam przekonana, iż wydarzenie będzie miało cha-
rakter podobny do dotychczasowych widowisk. Mówiąc „podobny”, 
mam na myśli zacisze biblioteki szkolnej, na tle wielu ciekawych 
oraz wciągających swoją fabułą książek, w znanym oraz lubianym 
gronie recytatorów szkolnych, którzy starają się jak najlepiej zapre-
zentować nabyte umiejętności deklamacji. Myślałam, że i tym razem 
tak właśnie będzie, jednak nic bardziej mylnego. Gdy dostałam tekst, 
w mojej głowie pojawił się sygnał, iż forma występu nie będzie opie-
rała się na monologu, jak dotychczas w moich wystąpieniach, lecz 
dialogu z koleżanką z równoległej klasy. Budziło to wielką ciekawość, 
ponieważ dotychczas ta konstrukcja była mi nieznana, była czymś 

Fot. Irena Kozłowska z MBP w Choszcznie 
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nowym, oczywiście biorąc pod uwagę moje wystąpienia i zebrane 
doświadczenia. 

Po krótkim zapoznaniu się z tekstem, przeczytaniu i wysnuciu 
pierwszych spostrzeżeń na jego temat, przyszła pora na podział ról. 
Całość naszego występu opierała się na rozmowie dwóch dziewczy-
nek, które swoimi charakterami zupełnie się od siebie różniły, były 
jak ogień i woda, dwa przeciwległe żywioły. Kontrastowo zestawione 
ze sobą, podobne rodzicom, jako młode jeszcze dziewczęta nieco 
inaczej wpisywały się w historię rodziny. Hesia była to dominatorka, 
odważna, wścibska oraz ciekawska, a jednocześnie bardzo bystra. 
Niestety, unosiła się wyższością i pobłażliwie traktowała Melę, która, 
według niej, była tylko małym dzieckiem, niewiele rozumiejącym 
i niewartym rozmowy. Co prawda, jej siostra była marzycielką, spo-
kojną personą o dużej skromności, lubiącą dziecięce życie. Chciała 
się nim cieszyć jak najdłużej, natomiast starała się zrozumieć otocze-
nie jak najlepiej potrafiła. Po zapoznaniu się z osobowościami dziew-
czynek, wspólnie doszłyśmy do wniosku, że ja przejmę rolę Meli, na-
tomiast Hesię przedstawi druga recytatorka. Po kilkukrotnym prze-
ćwiczeniu dostarczonego nam tekstu już wiedziałam, że to rola wła-
śnie dla mnie, doskonale wczuwałam się w emocje zagubionej 
dziewczynki, przychodziło mi to z łatwością i spokojem. Po przeanali-
zowaniu dialogu oraz przygotowaniu się udałam się na miejsce, gdzie 
szybko poczułam klimat przedstawienia. 

Całość scenografii była skromna, ale nadawała poetyczności, 
można było poczuć się jak na popołudniowym spotkaniu ze znajomy-
mi. W pierwszej chwili moją uwagę przykuło stanowisko, na którym 
zasiadali występujący - jarzębina tworzyła leśny klimat, który bardzo 
mi się podobał. Ważnym elementem, który zwracał uwagę wielu 
osób, były oczywiście kamery, które rejestrowały każdy występ 
oraz całą otoczkę wystąpień. Ciekawym detalem były dodatkowe 
krzesełka dla publiczności, każdy przechodzień zainteresowany tym, 
co działo się na skwerze, mógł swobodnie usiąść oraz umilić sobie 
wieczór, słuchając ciekawych oraz życiowych tekstów literackich. By-
ło to oczywiście bardzo miłe ze strony organizatorów, ponieważ po-
kazało, iż Narodowe Czytanie to nie sami recytatorzy, ale także ludzie 
zainteresowani literaturą. Każdy mógł napić się czegoś ciepłego 
i ogrzać się kocem, co dawało poczucie rodzinnej atmosfery i troski 
o dobro innych. Zadziwiającym elementem było dla mnie to, że jako 
jedna z nielicznych byłam przedstawicielką szkół średnich. Większość 
osób występujących była dorosła, można było zauważyć sporą część 
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osób z grona pedagogicznego, część z nich miałam okazję poznać 
osobiście, czy to w obecnej szkole, czy na przestrzeni wielu lat mojej 
nauki. Było to ciekawe doświadczenie, ponieważ musiałam się zmie-
rzyć z osobami, które niewątpliwie mają większy bagaż doświadczeń 
oraz wprawę w wystąpieniach publicznych, ale byłam dobrej myśli. 
W końcu każda osoba miała jeden cel, zaprezentować się jak najle-
piej oraz przykuć uwagę słuchacza tak, aby chciał dowiedzieć się 
od nas jak najwięcej, a chwilę naszego występu odbierał w bardzo 
pozytywny sposób. 

Po krótkim wstępie można było zaczynać. Ciekawym urozmaice-
niem była oryginalność każdego z występów, liczba osób w każdym 
z tekstów oraz odmienność charakterów. Cierpliwie czekałam 
na swoją kolej, a z racji, że byłam w dalszej części, mogłam ze spoko-
jem skupić się na każdym czytaniu, poznać jego fabułę, bohaterów, 
poczuć klimat każdego z nich. Oczywiście ta ogromna różnorodność 
sprawiała poczucie niedosytu i chęci słuchania dalej. Czas płynął 
szybko, można powiedzieć, że straciło się rachubę czasu i zanim się 
obejrzałam, przyszła kolej na nasz występ. 

Byłam bardzo ciekawa odbioru publiczności, zależało mi na zacie-
kawieniu słuchacza. Po zajęciu swoich stanowisk zaczęłyśmy czytać 
swoje role. Kątem oka zerkałam na publiczność i dostrzegłam zacie-
kawienie na twarzach widzów. Nie ukrywając, cały tekst był dość za-
bawny i różnił się nieco od pozostałych, w końcu mówiły go dwie 
małe dziewczynki ciekawe świata. Czytało się tak płynnie i przyjem-
nie, jakbym rozmawiała z kimś bliskim, jakbym naprawdę rozmawia-
ła z siostrą, stawianie się w takiej sytuacji przyszło z niezwykłym spo-
kojem oraz łatwością. Tekst nie był obszerny, więc i szybko się zakoń-
czył. Byłam zadowolona, ponieważ widziałam, że ludziom się podo-
bało i z uwagą słuchali całej rozmowy. Klimatu dodawał również 
mrok, który stał się nieodłącznym elementem nadchodzącej nieubła-
ganie jesieni. 

Po zakończonym występie i krótkiej rozmowie z panią bibliotekar-
ką, wymianie spostrzeżeń na temat całego wydarzenia wszyscy udali 
się do swoich domów. Pomimo całkiem nowej sytuacji, nie było stre-
su ani nerwów, taka forma występów jest niezwykłe ciekawa i urokli-
wa, pozwala wydobyć z siebie wiele pozytywnych emocji. Całość wy-
darzenia oceniam bardzo dobrze, a zdobyte doświadczenia będą 
z całą pewnością pomocne w dalszym literackim oraz recytatorskim 
rozwoju. 

Karolina Kowalczyk IIITH 
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Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, 
a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. 

Wisława Szymborska, Miłość od pierwszego wejrzenia 
 

 W poprzednim roku wypowiadałam 
słowa naszej Patronki z ekscytacją spo-
wodowaną rozpoczęciem nowego etapu 
w moim życiu – zostałam wybrana przez 
Was do pełnienia funkcji Przewodniczą-
cej Samorządu Uczniowskiego. Niestety, 
pandemia szybko zmieniła wszelkie pla-
ny, skreślając jednocześnie wiele pomy-
słów na ówczesny rok szkolny. W tym 
roku kontynuuję pracę na moim stano-
wisku. Nasza załoga przywitała wiele no-
wych twarzy, oto skład władz naszego 
Samorządu Uczniowskiego na rok szkol-
ny 2021/2022: 

Przewodnicząca SU: 
Laura Simińska, klasa IIILOa. 
 

Zastępca przewodniczącej SU: 
Pola Rafińska, klasa IIILOa. 
 

Rzecznik Praw Ucznia: 
Oskar Baczyński, klasa IIITOŚ. 
 

Łącznicy do spraw informacyjnych: 
Martyna Karmelita, klasa IIILOa; 
Amelia Nagler, klasa IIILOa. 
 

Sekcja dekoratorska: 
Barbara Korzeniewska, klasa IIB; 
Maja Gardian, klasa IITH; 
Wiktoria Kowalczyk, klasa IITH; 
Maciej Szaciło, klasa ITH; 
Klaudia Kwiatkowska, klasa ITH. 
 

Protokolant: 
Klaudia Klejna, klasa ITH. 

 
Komisja Wyborcza: 
Żaneta Kuś, klasa IIITOŚ; 
Kornelia Surdacka, klasa IIITOŚ. 
 
Współpraca ze Szkolnym Klubem 
Wolontariatu: 
Żaneta Kuś, klasa IIITOŚ; 
Kornelia Surdacka, klasa IIITOŚ; 
Amelia Nagler ,klasa IIILOa; 
Laura Simińska, klasa IIILOa; 
Wiktoria Kowalczyk, klasa IITH; 
Maja Gardian, klasa IITH; 
Barbara Korzeniewska, klasa IIB. 
 
Chęć do pracy w SU zgłosili także: 
Emilia Mehmedov, klasa ITOŚ; 
Wiktor Pohlenz, klasa IB; 
Oliwia Biniek, klasa IITH. 
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Samorząd połączył siły ze Szkolnym Klubem Wolontariatu, a, jak 
wiemy, wspólny wysiłek prowadzi do większych osiągnięć. Dzięki 
tylu chętnym osobom postaramy się ulepszyć życie szkoły. Tegorocz-
nym głównym celem jest poprawa jakości życia zarówno uczniów, 
jak i nauczycieli. Pragniemy, aby każdy czuł się ważny i doceniony. 
Nieważne, czy stacjonarnie, czy zdalnie, możecie liczyć na naszą po-
moc. Mamy też wielką nadzieję, że Samorząd będzie w dalszym cią-
gu się rozwijać, witać nowych członków, kontynuować naszą pracę, 
nawet po naszym odejściu. Do zobaczenia na szkolnych korytarzach. 

 
Laura Simińska IIILOa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bycie Rzecznikiem Praw Ucznia postrzegam jako swego rodzaju 
obronę uczniów. Moim zadaniem jest pomoc uczniowi, który chce 
rozwiązać swój problem z nauczycielem, lub odwrotnie —
nauczycielowi, który chce w dobry sposób rozwiązać trudną ucz-
niowską sprawę. Mam na celu wysłuchać ucznia, który potrzebuje 
pomocy, a następnie rozważyć sprawę – czy faktycznie potrzebna 
jest moja pomoc, Jeżeli tak, to sprawę rozpatruję i próbuję wyjaśnić.  

Na razie żaden uczeń czy nauczyciel nie zwrócił się do mnie z żad-
ną prośbą czy sprawą. Być może jest to spowodowane tym, 
że Rzecznikiem Praw Ucznia jestem od niedawna i jeszcze nie wszy-
scy mnie kojarzą. Mam nadzieję, że uczniowie i nauczyciele mi zau-
fają, a trudne sprawy będzie udawało się z korzyścią dla wszystkich 
rozwiązywać. Jestem pośrednikiem, będę łączył – tak widzę swoją 
rolę. 

Oskar Baczyński IIITOŚ 
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Wyobraź sobie taką sytuację: jesteś nauczycielem, który uczy 
w szkołach wyższych. Zawsze słyszałeś dobre opinie na swój temat, 
a uczniowie zwykle cię lubili. I, jak to zazwyczaj, wchodzisz do klasy, 
by zacząć nowy temat, gdy nagle zauważasz, że nikt cię nie słucha. 
Wokół panuje chaos, a uczniowie nawet nie zwrócili na ciebie uwagi. 
Jak na przerwie - stukają w telefony, żują gumę i rozmawiają, co dru-
gie słowo rzucając bluźnierstwem. Jak się czujesz? 

Albo z innej perspektywy. Masz do przygotowania ważną prezen-
tację. Pracowałeś cały tydzień, aby zebrać do niej informacje, ale 
twój komputer, niestety, się popsuł. Nie mając innego wyjścia, tłu-
maczysz się, ale nikt ci nie wierzy, bo ktoś inny powiedział to samo. 
Co czujesz? 

Rys. Marta Szapiaczan 



14 

 

Na co dzień spotykają nas różne sytuacje tego typu. Każdy z nas 
choć raz spotkał się z brakiem empatii. Ale czym ona jest? Empatia 
to zrozumienie uczuć drugiego człowieka. To wcielenie się w czyjąś 
sytuację, tak, jakbyś poczuł kogoś ból na własnej skórze. 

W jaki sposób empatię przejawiać i rozwijać? Szczególnie ważne 
jest tu słuchanie. Nie da się kogoś zrozumieć, jeżeli się go nie słucha. 
A teraz zadajmy sobie jedno istotne pytanie: ile razy rozmawiasz 
z kimś na dzień? 

To może wydawać się głupie, ale w większości nasze codzienne 
rozmowy to nie rozmowy. Często nie słuchamy, co ktoś do nas mó-
wi. Czy czekałeś kiedyś, jak ktoś skończy mówić, aby powiedzieć wy-
łącznie swoje zdanie? Albo czy sztucznie potakiwałeś, aby ktoś po-
myślał, że słuchasz? Może pomyślałeś: Dobra, niech on skończy mó-
wić, to ja się odezwę? 

Nie ukrywajmy, każdy tak robił parę razy. Ale naprawdę takie 
teatrzyki są niepotrzebne! Zamiast udawać, że słuchasz, to słuchaj. 
W jaki sposób? Jeżeli czegoś dobrze nie dosłyszałeś, to o tym po-
wiedz. Staraj się wdawać z osobą, z którą rozmawiasz, w choć chwi-
lowy kontakt wzrokowy. Te zasady są stale powtarzane, jednak 
na co dzień o nich zapominamy. To proste, a jeżeli będziesz słuchał, 
to takie rzeczy będziesz robił odruchowo, bez namysłu. Ważną rze-
czą jest również zadawanie pytań oraz wzrok skierowany na innych. 

Jeżeli chcesz rozwijać empatię, to warto chwilę się zastanowić 
i zadać sobie takie pytania: Co, jeśli to spotkałoby mnie?,  Co ja bym 
zrobił?, Co bym przeżywał?, Jak bym się czuł w tej sytuacji i co by mi 
pomogło? 

Musimy pamiętać, że każdy z nas czuje, i to, co spotkało ciebie, 
może również spotkać innych, jak i na odwrót. Podsumowując, war-
to patrzeć na innych i wyobrazić sobie siebie w tej sytuacji, w jakiej 
oni się znajdują. Ważne jest przy tym, by ich słuchać, patrzeć na mi-
mikę twarzy i zwracać uwagę na to, że i nas może to spotkać. Więc 
jeśli widzisz, że coś jest nie tak: podejdź, porozmawiaj, nie wahaj się. 
Wejdź w nie swoje buty. 

Emilia Mehmedov ITOŚ 
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 We wtorek 12 października  
klasy III, II i I Technikum w za-
wodzie technik ochrony środo-
wiska wyjechały wspólnie 
na akcję związaną ze Świętem 
Drzewa. Start do leśnictwa 
w Sułkowie nastąpił około go-
dziny 8.00. Droga minęła bar-
dzo szybko i sprawnie. Około 

godziny 9.00 byliśmy już na miejscu. Naszą wycieczkę zaczęliśmy 
od obejścia leśnictwa razem z panią Sandrą Michalak, która była na-
szym przewodnikiem. Barwnie opowiadała nam o tym, co w Sułko-
wie robią, i jak działają. Po obejściu sporego terenu leśnictwa wy-
braliśmy się na spacer po lesie. Oprowadzała nas ta sama pani, która 
pokazała nam na przykład tzw. gniazdo, w którym posadzono młode 
drzewka oraz siatkę, która miała za zadanie uniemożliwić zwierzę-
tom niszczenie świeżych sadzonek. Wytłumaczyła nam również, 
że jak wycina się drzewa, to od razu zasadza się nowe, aby nie ubyło 
za dużo drzew z lasu. Dowiedzieliśmy się także, jak rozpoznawać 
drzewa po ich liściach oraz po innych znakach szczególnych. 

Po skończonym spacerze wróciliśmy do nadleśnictwa. Na miejscu 
już rozpalono pod wiatą ognisko. Wszyscy znaleźli sobie jakieś miej-
sce i zaczęliśmy piec na palenisku nad ogniskiem kiełbaski. Podjąłem 
się roli „kucharza”, byłem odpowiedzialny 
za obracanie jedzenia i pilnowanie, aby nic 
się nie przypaliło. Na początku atmosfera 
była raczej sztywna i było dość spokojnie, 
ale nie trwało to długo. Po pewnym czasie 
cała grupa bardziej oswoiła się na ze sobą 
i zaczęła się lepiej dogadywać. Z głośników 
leciała wesoła muzyka - wszyscy śpiewali 
i dobrze się bawili. Gdzieś po godzinie 
chętne osoby mogły udać się na konkurs 
wiedzy o gospodarowaniu lasami oraz 
o sposobach rozpoznawania drzew po li-
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ściach czy szyszkach. Na konkurs stawiło się 
kilkoro śmiałków, którzy szybko uporali się 
z zadaniami i po dwudziestu minutach wrócili 
do grupy. A przy ognisku dalej leciała z głośni-
ka muzyka i prawie wszyscy śpiewali. Jakoś 
około godziny 11.00 zaczęliśmy zbierać się 
do autokaru. W trakcie jazdy dalej leciała mu-
zyka, było głośno i wesoło. Około godziny 
12.00 byliśmy z powrotem w szkole. Tutaj za-
sadziliśmy jedno symboliczne drzewko. 
 

Bardzo podobała mi się ta wycieczka jako odskocznia od zwy-
kłych lekcji. Uważam, że była bardzo przyjemna i przy okazji nauczy-
liśmy się czegoś nowego. Wszystko przebiegło bardzo zgrabnie i nie 
było żadnych problemów. Mo-
im zdaniem, takie wyjście było 
bardzo potrzebne, aby klasy 
techników ochrony środowiska 
lepiej się poznały oraz zinte-
growały. Było to tym bardziej 
potrzebne po nauce zdalnej, 
która miała miejsce w tamtym 
roku, a przez którą na pewno 
klasy nie miały okazji się do-
brze poznać i zżyć ze sobą. Cieszę się również, że mogliśmy się do-
wiedzieć czegoś nowego o lasach i o sposobach zarządzania nimi, 
szczególnie, że jest to związane z naszym kierunkiem. Najlepszą 
oczywiście atrakcją było wspólne siedzenie przy ognisku, śpiewanie 
oraz pieczenie kiełbasek. Myślę, że taka wycieczka jest również bar-
dzo ważna, żeby przypomnieć nam ważną rolę, jaką odgrywają lasy. 
Pokazała nam ona potrzebę sadzenia nowych drzew i dbałości o nie. 
Gdyby nie to, zapewne szybko skończyłoby nam się drewno 
oraz drzewa nie mogłyby produkować tlenu, niezbędnego dla nasze-
go funkcjonowania. Liczę na więcej takich wypadów w przyszłości. 
Cieszę się, że mieliśmy taką możliwość i z niej skorzystaliśmy. Wyda-
je mi się, że każdy wyniósł ze Święta Drzewa coś dla siebie oraz le-
piej się poznał z kolegami i koleżankami z innych klas. 

Aleksander Kądziałko IIITOŚ, fot. Michał Tomaszczuk 
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W dniu 11 października 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia 
Warsztatom Szkolnym Zespołu Szkół Nr 2 Certyfikatu Uznania 
Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Spawaczy TÜV SÜD Polska. 

Nadanie Certyfikatu było poprzedzone audytem przeprowadzo-
nym przez TÜV, dotyczącym pomieszczeń, sprzętu oraz wiedzy 
i umiejętności kadry pedagogicznej. 

Jest to kolejny krok w stosowaniu nowatorskich rozwiązań doty-
czących edukacji młodzieży, promocji szkoły, jak i wykorzystania 
sprzętu pozyskanego w wyniku starań Powiatu Choszczeńskiego. 

Należy nadmienić, iż Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 2 
im. Noblistów Polskich w Choszcznie są już Ośrodkiem Egzaminowa-
nia dla zawodów: 

operator obrabiarek skrawających; 

mechanik-monter maszyn i urządzeń; 

ślusarz. 

Fot. Anna Goławska ze Starostwa Powiatowego w Choszcznie 
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Pełnią również funkcję Centrum Edukacji Technicznej Haas-HTEC. 
W uroczystości wręczenia Certyfikatu TÜV SÜD Polska uczestni-

czyli Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak, Dyrektor ZS Nr 2 Barba-
ra Ciecierska, Dyrektor Oddziału Usług dla Przemysłu TÜV Artur La-
bus, Przewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego Eugeniusz Ny-
kiel, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego Henryk 
Owczarek, Wicestarosta Paweł Szuber, Członkowie Zarządu Powiatu 
Choszczeńskiego Andrzej Konopelski i Bogdan Kwiatkowski, Małgo-
rzata Gucz – p.o. Dyrektora Wydziału Kształcenia Branżowego 
i Niepublicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie, dr inż. of. elek-
troautomatyk okr. Maciej Kozak, prof. AMS – Dziekan Wydziału Me-
chatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie, 
dr inż. Mariusz Sosnowski – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Me-
chatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie, Dyrek-
tor Oddziału Firmy Pass Piotr Lewandowski, Kierownik Ośrodka 
Kształcenia Zawodowego w Choszcznie Henryk Jurkiewicz, Wicedy-
rektor ZS Nr 2 Jolanta Pluta, nauczyciele zawodu oraz uczniowie. 
Gospodarzem uroczystości był Kierownik Warsztatów Szkolnych Ja-
nusz Solski. 

TÜV SÜD jest jedną z największych międzynarodowych organiza-
cji usług technicznych na świecie. Korzystając z ponad 150-letniego 
doświadczenia, eksperci TÜV SÜD nadzorują urządzenia techniczne, 
sposób i techniki ich wytwarzania, od odbiorów materiałów, 
z których będą wykonane, po ich producentów, jak również sposób 
ich eksploatacji. Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzy procedury 
kontrolne dla coraz to nowych dziedzin przemysłu, wyznaczając tym 
samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości. 
Dziś TÜV SÜD jednoczy kompetencje, doświadczenie i usługi ponad 
24500 pracowników, w około 1000 oddziałach, w ponad 80 krajach. 

Certyfikat Uznania Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 
im. Noblistów Polskich w Choszcznie za Ośrodek Szkolenia 
i Egzaminowania Spawaczy TÜV SÜD Polska jest pierwszym takim 
certyfikatem nadanym w województwie zachodniopomorskim. Jest 
to dla nas jako szkoły i powiatu niezwykłe wyróżnienie. 

 
Marek Sznitowski 
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Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi 
nauczycielskiemu - myśl Elizy Orzeszkowej jest dzisiaj jeszcze bar-
dziej aktualna i warta przypomnienia. 

Jak co roku, uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, 
popularnie zwany Dniem Nauczyciela. 14. października 2021 r. gości-
liśmy w naszej szkole Wicestarostę Choszczeńskiego, pana Pawła 
Szubera, który przybył na spotkanie ze wszystkimi  pracownikami 
szkoły, by złożyć życzenia. Wraz z życzeniami pracownicy szkoły 
otrzymali  słodki prezent w postaci tortu. Wyjątkowy prezent dla 
nauczycieli przygotowali także uczniowie naszej szkoły. Były to po-
dziękowania i  życzenia nagrane przez samych uczniów w postaci 
filmu, który wspólnie można było obejrzeć podczas czwartkowego 
spotkania. 

 Kulminacją obchodów był 
apel zorganizowany przez 
Samorząd Uczniowski w dniu 
15. października 2021 r. Apel 
poprowadziły Kornelia Sur-
dacka z klasy IIITOŚ i Amelia 
Nagler z klasy IIILO.a 
Od uczniów ponownie popły-
nęły podziękowania i życze-

Fot. Edyta Kondela 
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nia, złożone przez uczennice 
klas pierwszych, a miłym ak-
centem były dedykowane 
wszystkim pracownikom szko-
ły utwory: muzyczny w wyko-
naniu Joanny Stąporek z klasy 
IIITOŚ oraz wiersz Juliana Tu-
wima wyrecytowany przez 
Polę Rafińską z klasy IIILOa. 

 Podczas apelu miał miejsce bardzo ważny moment: ślubowa-
nie pierwszoklasistów na sztandar Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów  
Polskich, które odebrała pani dyrektor Barbara Ciecierska. Rotę ślu-
bowania odczytała tegoroczna przewodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego, Laura Simińska z klasy IIILOa. Od tego momentu uczniowie 
klas I stali się zgodnie ze szkolną tradycją pełnoprawnymi uczniami 
naszej szkoły. Po ślubowaniu głos zabrała pani dyrektor, podkreśla-
jąc wagę święta i składając życzenia całej społeczności szkolnej. 

Laura Simińska w swoim krótkim wystąpieniu inaugurującym pra-
cę w nowym roku szkolnym zaprezentowała pełny skład władz Sa-
morządu Uczniowskiego. Dla nauczycieli jednak najbardziej wyczeki-
wanym momentem było ogłoszenie wyników wyborów na Belfra 
Roku w 5 kategoriach. Wyniki głosowania odczytały prowadzące, 
a certyfikaty Belfra Roku wręczała przewodnicząca SU.  

Po zakończonym apelu przedstawiciele SU wręczyli wszystkim 
pracownikom szkoły słodki poczęstunek. Pozostaje nam mieć na-
dzieję, że myśl Orzeszkowej będzie aktualna nie tylko w Dniu Nau-
czyciela. 

Beata Zgorzelska 
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Ostoja Mądrości—Agnieszka Kasperczuk 

Mistrz Słowa—Agnieszka Kurpiewska 

Wieczny Optymista—Marek Nowak 

Mistrz Dobrego Humoru— 

Aneta Tuszyńska-Parol 

Oko Fotografa—Piotr Figas 
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 Chciałabym przedstawić książ-
kę pod tytułem Koszmarna cisza 
autorstwa Wulfa Dorna. Spytacie 
pewnie, dlaczego zaciekawiła 
mnie akurat książka o tak ponu-
rym tytule? Zwrócił on moją uwa-
gę, ponieważ lubię taką tematykę, 
zapewne tak jak mnóstwo mło-
dzieży w podobnym do mojego 
wieku. Gdy wzięłam ją po raz 
pierwszy do rąk wiedziałam, 
że bardzo mnie zainteresuje. Sa-
ma nie wiem dlaczego, może to 
jedna z książek które swoją skryto-
ścią przyciągają czytelników. Gdy 
usiadłam, chwyciłam ją w dłonie 
i zaczęłam czytać - najpierw wpro-

wadzenie, potem pierwszy, drugi, trzeci rozdział – stwierdziłam, 
że trafił mi się skarb. Leciała kartka po kartce, jedna po drugiej. Tak 
bardzo wczytałam się w tę książkę, że w jeden wieczór skończyłam 
piętnaście rozdziałów. Była to jedna z niewielu książek, które aż tak 
mnie wciągnęły w swój świat. Czytając ją, byłam odcięta całkowicie 
od rzeczywistości, czułam się tak, jakbym to ja opowiadała tę histo-
rię, a nie narrator. Liczyła się tylko treść i ja, nic poza tym. 

Problemem, wokół którego autor osnuł fabułę, jest niewyjaśnio-
ne zaginięcie młodszego brata głównego bohatera, którą to zagadkę 
rozwiązujemy razem z nim przez całą powieść. Dzieło opowiada 
o psychiatrze Janie Forstnersie, który cierpi od dwudziestu trzech lat 
z powodu zaginionego w niewiadomych okolicznościach Svena. Brat 
Jana pozostawił po sobie tylko nagranie na dyktafonie, który miał 
przy sobie podczas tragicznej nocy. Na kasecie zostało zarejestrowa-
ne krótkie zdanie wypowiedziane przez Svena, a potem nastąpiła 
cisza. Od tamtego czasu Jan miewa koszmary i nie może spać po no-
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cach. Gdy go poznajemy, dorosły już Jan przeżywa załamanie nerwo-
we spowodowane rozpadem jego małżeństwa oraz utratą pracy. 
Postanawia więc wrócić do swojego rodzinnego miasteczka po to, 
żeby poznać zagadkę swojej przeszłości. W jego stronę pomocną 
dłoń wyciąga wtedy dyrektor miejscowej kliniki psychiatrycznej 
i proponuje mu pracę. Po pewnym czasie Jan zostaje świadkiem sa-
mobójstwa jednej z pacjentek. Wraz z dziennikarką Carlą Weller tra-
fiają na ślady dramatycznych zdarzeń, które rozegrały się w murach  
kliniki. Co najciekawsze, wydarzenia te miały bezpośredni związek 
z przeszłością Jana Forstnersa. Koszmarna cisza to ponura, przygnę-
biająca historia o ludzkim nieszczęściu - praktycznie wszyscy jej bo-
haterowie przeżyli kiedyś traumę, a dramatyczne wypadki, które 
zdarzają się wraz z rozwojem fabuły, są częstsze, niż może się nam 
wydawać. 

Według mnie książka jest bardzo dobrze skonstruowana, autor 
prowadzi akcję w wyważonym tempie, nie pędząc tak, by oszołomić, 
ale też nie nudząc, zawiesza ją w krytycznych momentach, zmienia 
perspektywę przedstawiania wydarzeń, a fragmenty o sprawcy wy-
darzeń podsycają aurę tajemniczości. Wprawdzie tragedie pojawiają 
się w niej tak często, że czasem aż nie chce się w to wierzyć, 
ale ostatecznie książka pokazuje nam, jak życie może być ciężkie 
i nigdy nie wiadomo, czy nagle nie spadnie na nas cała lawina nie-
szczęść, w wyniku której nasze życie kompletnie się zmieni, a my 
staniemy się ledwie cieniem samych siebie. Dla mnie Koszmarna 
cisza stanowiła przypomnienie tego, jak niepewny i okrutny jest czło-
wieczy los - gdy myślimy, że jest już naprawdę źle, zawsze może być 
jeszcze gorzej. Książka może także przekazać ludziom, którzy ją czy-
tają podstawową prawdę - starajmy się cieszyć życiem takim, jakie 
ono jest, gdyż niektórzy mają gorzej od nas. 

Książkę tą przeczytałam w niecały tydzień. Niejeden czytelnik, 
który podjął się przeczytania tej historii, z pewnością nie żałował, 
że wypożyczył lub kupił książkę Wulfa Dorna. Moim zdaniem, każdy, 
kto czyta książki o podobnej tematyce, a jeszcze tej nie przeczytał, 
powinien to zrobić, bo książka jest bardzo interesująca i przyciągnie 
uwagę niejednego młodego, jak i starszego czytelnika. 

Kinga Czekan IIITOŚ 
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 Chciałabym cofnąć się do czasów 
dzieciństwa, bo nie wiem jak państwu, 
ale mnie przypominają się książki czy-
tane do poduszki. Od najmłodszych lat 
są one wokół nas - czy to babcia czy 
dziadek, czy to tata czy mama, czasem 
starsze rodzeństwo – widzieliśmy jak 
wszyscy czytali albo nam, albo dla swo-
jej przyjemności. W szkole mówią, 
że dzięki czytaniu książek wzbogacamy 
słownictwo, pobudzamy wyobraźnię, 
zadają nam do przeczytania lektury. Ja 
sama nieraz zastanawiałam się, po co 
mamy czytać te stare najczęściej książ-
ki? Teraz już chyba wiem. 

Dziś chciałabym opowiedzieć o książce, która, można by powie-
dzieć, otworzyła mi oczy na świat literatury. Jest to książka 
pt. Strażniczka książek Mechthild Gläser. Pewnie zastanawiacie się, 
jak książka, i to w dodatku z gatunku fantasy, może otworzyć komuś 
oczy. Otóż czytałam ją dwa lata, choć nie jest to jakaś bardzo obszer-
na książka, bo ma około 400 stron, jednak początkowo byłam nasta-
wiona do tej książki w taki sposób, że gdy naprawdę nie będę miała 
co robić, to wezmę ją i będę czytać. Co jakiś czas czytałam po 5, 
maksymalnie 7 stron i odkładałam, tak przeczytałam około 50 stron 
i odłożyłam ją znowu. Gdy sobie o niej przypomniałam, nie pamięta-
łam już, o czym czytałam, więc stwierdziłam, że zacznę od początku. 
A moje drugie podejście do tej książki było całkiem inne, od razu 
mnie zaciekawiła i tym razem nie czytałam jej z nudów, lecz z cieka-
wości, co wydarzy się dalej. Wydarzenia następowały po sobie tak, 
że nie można było się od nich oderwać, przy czym nie było ich 
za dużo i tworzyły spójną całości, a rozdziały kończyły się w takich 
momentach, że na myśl do razu przychodziły słowa: co będzie dalej? 
Powieść tworzy piękną całość i nie ma w niej za bardzo rozciągnię-
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tych wątków, nic nie jest przeciągane na siłę, lecz mimo wszystko 
żadna kwestia nie jest urwana i nie ma pominiętego wyjaśnienia. 
Za drugim razem przeczytałam Strażniczkę książek w niecały mie-
siąc. 

Autorka tej książki mówi, że inspirację znajduje wszędzie wokół 
siebie. Główną bohaterką jest Amy, która jedzie na wyspę, gdzie wy-
chowała się jej mama i skąd pochodzi cała jej rodzina. Mama dziew-
czyny wyjechała stamtąd w wieku 17 lat, gdy zaszła w ciążę. Amy nie 
znała nikogo z rodziny, a jej mama nie opowiadała ani o swoim dzie-
ciństwie, ani o wyspie, wspomniała jej tylko kiedyś, że pochodzą ze 
Szwecji.  Mama Amy, Alexis, nie była zbyt zadowolona z powrotu, 
jednak i ona, i córka potrzebowały oddechu od ciągłej życiowej goni-
twy i zapomnienia o przykrej sytuacji w szkole dziewczyny. Głównym 
wątkiem tej powieści jest pilnowanie prawidłowego biegu historii w 
książkach, jest to możliwe dzięki niezwykłemu darowi przekazanemu 
kobietom przez przodków – możliwości przenoszenia się do akcji 
czytanych powieści. Książka ta pozwala nam w niezwykły sposób 
wyobrazić sobie te niezwykłe wydarzenia i wczuć się w atmosferę 
opowieści, która do końca trzyma w napięciu. ponieważ gdy wydaje 
nam się, że już wiemy, kto jest winien dziejących się nieszczęść, 
sprawy przybierają całkiem inny obrót. Już na samym początku opo-
wieści możemy zżyć się z główną bohaterką, a gdy poznajemy jej 
dalsze losy, jeszcze bardziej zaczynamy ją lubić, a nawet podziwiać ją 
za odwagę i lojalność, czego najlepszym  przykładem jest moment, 
gdy Amy, mimo tego, iż wie, że ktoś czyha na jej życie, nie rezygnuje 
ze swej misji zdemaskowania złodzieja powieściowych pomysłów 
i nadal go szuka. Utożsamiamy się z bohaterką tym bardziej, że nar-
racja jest pierwszoosobowa, dzięki czemu łatwiej nam wczuć się 
w przeżycia Amy. Warto również wspomnieć o tym, że powieść na-
pisana została prostym dla czytelnika językiem, czyta się ją szybko 
i przyjemnie. 

Podsumowując, chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że  po 
przeczytaniu Strażniczki książek coraz więcej czytam i zaczynam 
zwracać uwagę na zupełnie inne pozycje niż do tej pory, a przy wy-
bieraniu tytułów do przeczytania coraz częściej sięgam po książki 
obszerniejsze. Mam nadzieje, że zachęciłam Was do przeczytania tej 
pięknej historii, i że będziecie się bawić przy jej lekturze równie do-
brze jak ja. 

Weronika Mazurek IIITOŚ 
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 Niech trudy naostrzą twój miecz, 
Simonie - powiedział Mag do głów-
nego bohatera powieści, którą nie-
dawno przeczytałam. A było tak. 
W ostatni dzień szkoły przed feriami 
świątecznymi zaszłam do biblioteki 
szkolnej. Chciałam coś wypożyczyć, 
by nie nudzić się podczas wolnego. 
Rozglądałam się za czymś ciekawym, 
za czymś, co przykułoby moją uwagę 
choćby okładką czy opisem, i znala-
złam. Do ręki wpadła mi ta książka 
autorstwa Rainbow Rowell pod tytu-

łem Nie poddawaj się, która może nie tyle swym dość banal-
nym tytułem, jednak przyciągnęła moją uwagę, gdyż lubię czy-
tać o ludziach, którzy pomimo przeciwności losu nie poddali 
się. 

Głównym bohaterem jest Simon Snow, czyli po polsku 
Śnieg, choć nie ma za wiele z nim wspólnego. Ludzie uważają 
go za najpotężniejszego czarodzieja. To faktycznie jest prawda, 
ale on sam jakoś nie jest do tego przekonany. Wypowie jakie-
kolwiek proste zaklęcie, przykładowo: W górę, w górę i pod 
chmurę! albo Z drogi, śledzie, bo król jedzie! - ono nie działa. 
Chłopak nie pozwala sobie na myślenie o szkole podczas waka-
cji, gdyż po pierwszym roku myślał o niej tak intensywnie, że 
zaczął wierzyć, że ta szkoła to zwykła fantazja. Rozpoczął ostat-
ni rok nauki w Szkole Czarodziejów w Watford, więc to wręcz 
katastrofa, że — prawdę mówiąc — nic nie umie. Do tego 
można jeszcze dodać, że porzuciła go dziewczyna, a on sam 
dzieli pokój ze swoim największym wrogiem — Bazem, który 
jest wampirem. Relacja między tymi dwojgiem od początku 
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mnie bardzo ciekawiła i zastanawiało mnie, jak potoczy się ona 
dalej, gdyż wiadomo, że nienawiść może łatwo przeistoczyć 
w przyjaźń albo coś większego. Ostatecznie ten wątek zasko-
czył mnie bardziej, niż sądziłam. Nie chcę wam zdradzać szcze-
gółów, bo musicie sami odkryć to, co się wydarzyło. Simon, 
Baz i Penelope — przyjaciółka naszego głównego bohatera, 
to postacie, z których rozmów czasami śmiałam się tak, że mu-
siałam przerwać czytanie i wytrzeć łzy, ale zdarzały się także 
momenty wzruszające i pełne ciepła, przy których uśmiecha-
łam się sama do siebie, i chciałam tylko więcej. 

Jak w każdej dobrej książce o czarodziejach, jest tutaj i czar-
ny charakter, ale jego imię jest wyjęte jakby prosto z bajki dla 
dzieci, a brzmi ono Szarobur. Dziwne, a zarazem śmieszne, 
prawda? Simon ma go pokonać, ponieważ jest to jego przezna-
czenie, w które wszyscy wierzą, ale jak możecie domyślić się 
po tym, co do tej pory opowiedziałam wam o nim, nie jest 
do tego jakoś specjalnie przekonany. Warto wspomnieć, 
że opowieść przedstawiona jest z perspektywy różnych posta-
ci, zarówno tych pierwszoplanowych, jak i drugoplanowych, 
przez co czytało się całkiem ciekawie i zupełnie inaczej, jak 
w większości innych książek.  

Nie jest to taka zwykła, pospolita książka, bo opowiada ona 
o czarodziejach, duchach i wampirach oraz tajemnicach, ale 
prawdziwym przesłaniem jest miłość i przyjaźń. Czyż to, co po-
wiedziałam przed chwilą, nie brzmi dość znajomo? Czy nie sły-
szycie w tym znanych wam przygód o sławnym Harrym Potte-
rze? Macie oczywiście rację, bo początkowo książka była tek-
stem fanowskim, ale przeszła bardzo długą drogę, by móc zo-
stać wydaną. Choć opowieść, którą wam teraz przedstawiłam, 
niezupełnie przeznaczona jest dla młodszych czytelników, to 
jest naprawdę godna polecenia dla tych starszych. Nie chcę 
tego nieustannie powtarzać, bo to coś, co powinno pozostać 
niedopowiedziane. Nadal jesteś Simonem Snowem, bohaterem 
tej opowieści.  

Julia Nalewska IVTH 
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Drzwi 
 
Każdy ma mroczne drzwi 
w skarbnicy swego serca 
 
I naszym zadaniem, jest to 
by ich nie otwierać 
 
Ale to niemożliwe 
 
Bo każdy z nas 
choć raz do nich wszedł. 
 
A Ci którzy weszli dalej 
są za słabi aby się cofnąć 
 
Zapominają o tym że 
wystarczy chwila, 
aby z nich wyjść. 
 
Prościej jest wejść, niż wyjść. 

 

Myśli 

 
Myślę że myślisz za szybko 

 

Czemu popędzasz się bezmyślnie? 

Gdy popadamy w pośpiech  

Częściej upadamy 

 

Pomimo że czas nas więzi 

Daje nam chwilę by uciec 

 

Ale to zależy od nas 

 

Zależy czy Ty chcesz uciec  

 

Więc uciekaj i przestań biec 

Zatrzymaj się 

Potop 

 
Wrzucacie nas siłą 

do zimnej wody 

z myślą że potrafimy pływać 

 

Lecz My Mali się dusimy 

od środka. 

 

Podajecie nam niemą dłoń 

mówiąc to 

na co nie jesteśmy gotowi 

 

Prowadzicie nas tam 

gdzie nie czujemy gruntu 

 

Strach odcina nam nogi 

lecz wy każecie 

się czołgać 

 

Mówiąc że takie jest życie 

Topicie nas. 

 

Lecz My Mali 

zniesiemy to 
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Co się wie? 

 

Słyszałam dużo opiń na temat 
polnej. 

Gdy przyszedłem na Polną to 
zobaczyłem, że nauczyciele 
nie bajerowali na Drzwiach 
Otwartych. 

Wybrałam tę szkołę, bo nie 
miałam wyboru. 

Wybrałam tę szkołę bo nie 
miałam na siebie pomysłu. 

Każdy z mojego rodzeństwa 
tu chodził. 

Do szkoły chodzę ze znajomy-
mi, których znam od pamper-
sa. 

 

Panorama 

 

Przed szkołą jest piękne po-
dwórko. I tyle w temacie. 

Tak se wyobraziłam szkołę. 

Szkoła jest duża i ma sklep 
prawie przy szkole, mityczny 

Blaszak. 

Obok szkoły znajduje się le-
gendarny sklep Blaszak. 

Bardzo blisko szkoły jest naj-
lepszy w całym świecie Bla-
szak, w którym jest wszystko, 
co potrzeba. 

Klasy są bardzo estetyczne 
i stworzone do łatwiejszej 
nauki. 

Niektórzy ludzie na przerwach 
wyglądają jak na rewiże mo-
dy. 

W mojej szkole jest dużo, po-
cząwszy od 100 kończywszy 
na 303. 

Szkoła sama w sobie jest ład-
na, chociaż czasami znajdą się 
jakieś gwiazdy. 

Na hali można patrzeć jak gra-
ją na trybunach. 

Warsztaty na sam wygląd nie 
wydawały się duże, ale gdy 
się wejdzie, to niby małe, 
ale  duże. 

I tylko te labirynty dokoła. 
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Ci oni 

 

Nie wiem dlaczego ale nau-
czyciele są tu uśmiechnięci od 
ucha do ucha. To nieco dziw-
ne i przerażające. 

Nauczycielom w tej szkole 
brakuje werwy. 

Nauczyciele są sympatyczni 
i pałają dobrą energią. 

W ZS 2 nauczyciele wiedzom 
co majom robić. 

Każdy nauczyciel ma plusy 
i minusy. 

Tutaj nikt z nauczycieli nie 
owija w bawełnę. To nie pod-
stawówka. 

Nauczyciele nic tylko mówią 
i mówią, ale co tam, za to im 
płacą. 

Czy pani Wiesława Gruszka 
jest miła czy tylko udaje to 
wyjdzie w praniu. 

Pani Wiesława Gruszka nie 
wyglądała na miłą ale okazała 
się miła i mam nadzieję że 
taka miła będzie do końca. 

Cieszę się że dyrektorka zde-
cydowała że taka uprzejma 
osoba jak pani Gruszka będzie 
moją wychowawczynią. 

Obsługa, co jest dziwne, spra-
wia miłe wrażenie. 

Z życia szkoły 

 

Migiem znalazłam halę za po-
mocą sprzątaczki i w pierw-
szych chwilach schodziłam na 
zawał. 

Na wywiadówce nasz wycho-
wawca dał rodzicom loginy do 
librusów oraz zgody na COVID
-19, nie wszyscy się zgodzili. 

Na lekcji będziemy  mieli dia-
gnozę w wersji „a,b,c”. 

Klasa jest fajna, mimo że jest 
mało chłopaków. 

Każdy z chęcią pomaga sobie 
nawzajem ciekawie. 

Jeszcze nie słyszałam żadnego 
wyzwiska na drugą osobę. 

 

A tak w ogóle 

 

Szkoła po moim tygodniu cho-
dzenia jest bardzo fajna. 

Ogólna ocena tej szkoły to 
pięć gwiazdek. 

Podsumowując, jestem zado-
wolony z podjętych moich 
pierwszych kroków i sądzę, że 
tych kroków dużych i małych 
będzie coraz więcej i że będą 
one stawiane do przodu, a nie 
w tył. 
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