
  

 

Numer 78, listopad-grudzień 2021 r. 

Udaje się, choć dopiero się podnosimy. A właściwie wciąż upada-
my i podnosimy się ponownie, bo trudny rok 2021 w swoim niezbyt 
radosnym kształcie stawiał nam bariery pozornie nie do przezwycię-
żenia. A jednak na koniec roku możemy odetchnąć i pokusić się 
o skromny bilans. 

Sporo się działo w szkole, a, co najważniejsze, uniknęliśmy dwóch 
koszmarnych przypadłości, które zawsze są dotkliwe, a w dobie kry-
zysu, jakim jest epidemia, kiedy powróciła nauka zdalna, były szcze-
gólnie niszczycielskie. Tymi przypadłościami są monotonia i nuda. 
Brzmi niewinnie, lecz wyobraźmy sobie młodych ludzi uwiązanych 
do komputerów, którzy każdego dnia powtarzają rytuał wstawania, 
logowania się, czekania na coś, co ma się wydarzyć, ale się nie wyda-
rzy, wykonywania poleceń wydawanych przez jakąś twarz na ekra-
nie, wątłych wysiłków, by sprostać wciąż mniejszym,  a jednak coraz 
trudniejszym oczekiwaniom, posiłków, które przestają smakować, 
zdawkowych rozmów z rodzicami i pozorowanych rozmów z kolega-
mi. Wszystko staje się takie podobne do siebie, że trudno rozpoznać, 
co się właściwie robiło czy nawet myślało. To samo, wciąż to samo 
i żadnej nadziei. 

Cztery miesiące, gdy byliśmy w szkole, to czas ożywienia. Nikogo 
nie trzeba przekonywać, że mrowie uczniowskie ma pomysły wtedy, 
gdy czuje się u siebie, a chyba w naszej szkole tak jest. Odnotowuje-
my, że uczniowie mieli dobrą energię, wolę i chęć działania, starali 
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się być widoczni. I nie wynikało to z żadnych innych powodów, tylko 
z naturalnej potrzeby bycia razem i robienia ciekawych rzeczy. Dzięki 
temu, że życie szkolne tętniło pomysłami uczniowskimi, możemy 
zrelacjonować mnóstwo ważnych spraw, które w tym numerze 
przedstawiamy. 

Znajdziecie tu relacje z różnorodnych wydarzeń, przemyślenia 
i refleksje, dowiecie się, jak nasi autorzy widzą świat i czego od nie-
go oczekują. Poznacie również ścieżki zawodowe, bo trzeba przypo-
mnieć, że nasze Technikum czy Branżowa Szkoła I Stopnia kształtują 
priorytety zawodowe. Numer 78 Feniksa, obejmujący dwa miesiące, 
pęka w szwach, a i tak wiele rzeczy musieliśmy pominąć. Oddajemy 
do Waszych rąk nasze pismo, życząc przyjemnej lektury oraz inspira-
cji.  

Redakcja 
 

Rys. Marta Szapiaczan 
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Nikogo z nas życie nie gilgocze. Problemy wszystkim kładą się 
pod nogi i to normalne, że nieraz ciężko upadamy. Nie sztuką jest 
załamać głowę, żyjąc w tym stale zmiennym świecie. Nic więc dziw-
nego, że ciężko nam dostrzegać plusy. I w kółko jedno pytanie nas 
nęka: „Jak być szczęśliwym?”. 

Wszystko od tego zależy. jakim wzrokiem postrzegamy to, co nas 
otacza. Bycie pesymistą oznacza, że widzi się same minusy. Gdy sku-
piamy się stale na złych rzeczach - a ciężko nie patrzeć na nie  - na-
wet, gdy mamy dobry dzień, spodziewamy się czegoś, co go zepsuje. 
Z drugiej strony, bycie optymistą znaczy patrzeć na same plusy. Oso-
by optymistyczne bardzo często się zawodzą, a psychologowie 
twierdzą, że takie osoby częściej są skłonne do płaczu. Dobrym spoj-
rzeniem na sprawy i sposobem na życie jest postrzeganie świata ta-
kim, jaki jest. Nie przygnębiajmy się, bo ten świat nie jest taki szary, 
jak się czasem zdaje. Ale również nie zakładajmy różowych okula-
rów, bo mogą nas zgubić. 

Człowiek szczęśliwy wie, co w jego życiu jest najważniejsze, i zaw-
szę stawia to na pierwszym miejscu. Wyobraź sobie, że masz przed 
sobą słoik, kamienie i piasek. Co wsypałbyś jako pierwsze? Jeżeli 
najpierw zadbamy o to, co jest najważniejsze, to sprawy ważne pój-
dą nam z łatwością. Tak samo, jeżeli włożymy do słoika najpierw 
kamienie, cały piasek się zmieści! 

Aby być pogodnym i usatysfakcjonowanym, ważne jest, aby da-
wać innym uśmiech. Jeżeli możesz podać komuś rękę, to nie wahaj 
się. Badania dowodzą, że więcej szczęścia wynika z dawania, niż 
z otrzymywania. Ale przy tym trzeba pamiętać, aby nie zaniedbywać 
samego siebie. Nasze zdrowie psychiczne i fizyczne jest najważniej-
sze, dlatego trzeba potrafić dać sobie odpoczynek. Przysłowie: 
„Lepszy zdrowy pies niż martwy lew”, bardzo mi pomogło zrozumieć 
także moje potrzeby. 

Jednak często i gęsto jest też tak, że nie potrafimy się pozbierać. 
Nieraz zamartwiamy się o następny dzień pomimo tego, że dziś się 
jeszcze nie skończyło. Lepiej spojrzeniem być przy teraźniejszości. 
Na przyszłość warto zerknąć, ale gdy przyglądamy się jej za długo, 
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zazwyczaj przygnębiamy się sami tym, co się jeszcze nie zdarzyło. 
Każdy dzień ma swoje zmartwienia i lepiej teraz żyć tym, co dzisiaj, 
niż tym, co jutro. Bo jutro będzie mieć swoje zmartwienia. 

Z kolei, gdy masz za wiele zmartwień, porozmawiaj o tym z kimś 
bliskim. Może być to rodzina, przyjaciel, a może jeszcze ktoś inny, 
komu ufasz i wiesz, że cię wysłucha. Dobrym sposobem jest też 
chwycenie za długopis i zapisanie wszystkiego, co nas kłuje, na pa-
pierze. Możesz się zdziwić, ale to naprawdę działa. 

Prawdziwe szczęście to odnalezienie we wszystkim równowagi, 
uświadomienie, co jest najważniejsze, i dobroć dla innych. I ty mo-
żesz być szczęśliwy, tylko spójrz na to wszystko odpowiednim wzro-
kiem. To ty kolorujesz swoje życie, nie los. 

Emilia Mehmedov ITOŚ 

Rys. Marta Szapiaczan 



5 

 

 

Niepisane prawo współczesności, a raczej wyblakły pogląd star-
szego pokolenia mówi, że jeśli pozwolić młodzieży wybierać, to zej-
dzie z pewnością na manowce. A jednak organizatorzy XIV Jesien-
nych Spotkań z Poezją w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 
w Choszcznie zaufali młodym recytatorom. Pozostawili wykonaw-
com wybór takich wierszy, które są dla nich ważne, lub które są waż-
ne dla kolejnych pokoleń czytelników. Udzielono tylko kilku wskazó-
wek do poszukiwań. Były oczywiście obawy, że w przepastnych zaso-
bach Internetu uczniowie znajdą pierwsze wyświetlone przez wyszu-
kiwarkę hasło, ale obawy okazały się przedwczesne. Recytatorzy 
zaproponowali repertuar będący trwałym dziedzictwem kultury eu-
ropejskiej i polskiej, co bardzo ucieszyło. Przekonaliśmy się również, 
że te wybrane przez siebie wiersze młodzi wykonawcy rozumieją 
i potrafią znakomicie interpretować. 

 W symbolicznej jesiennej 
scenerii biblioteki, dnia 
26.10.2021 r., zachęceni na-
strojową piosenką w wykona-
niu Asi Stąporek z IIITOŚ, 
w szranki stanęli najodważniej-
si. Do konkursu zgłosiła się spo-
ra grupa wykonawców, lecz 
trema niektórym odebrała 

śmiałość, ale i tak warto podkreślić, że najwięcej było chętnych 
z klas pierwszych. Do jury organizatorzy zaprosili panią Beatę Zgo-
rzelską, która już po raz drugi oceniała recytatorów, panią Teresę 
Wiśniewską oraz pana Michała Tomaszczuka. 

W czasie wykonań panowało skupienie, a publiczność nagradzała 
oklaskami kolejnych recytatorów, szczególnie mocno tych, którym 
trema wyraźnie zamykała usta. Gdy pula śmiałków się wyczerpała, 
jury udało się na obrady, a głos zabrała pani dyrektor Barbara Cie-
cierska. Pani dyrektor podziękowała za pięknie spędzone chwile 
i podkreśliła dwie sprawy. Po pierwsze, podziękowała uczniom klas 
pierwszych i szkoły branżowej za chęć i wolę walki, po drugie – 
chwaląc szczerość i prawdę przekazu, złagodziła stres najmłodszych 
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i wskazała, że przed nimi jeszcze wiele okazji do publicznych wystą-
pień, zarówno w konkursach recytatorskich, jak i podczas apeli czy 
w akcjach Samorządu Uczniowskiego. 

Jury wysłuchało zmagań konkursowych i podjęło salomonową 
decyzję. Kierowało się doborem tekstów, walorami interpretacji 
oraz ogólnym wrażeniem artystycznym, ale uwzględniło również 
stopień przygotowania. Dlatego też niektórzy znakomici i doświad-
czeni recytatorzy, a takich w naszej szkole jest kilkoro, musieli tym 
razem przełknąć gorycz porażki. Ważna nauka na przyszłość – nasz 
szkolny konkurs recytatorski jest równie wymagający jak prestiżowe 
konkursy poza szkołą. 

Werdykt jury nie zaskoczył wtajemniczonych w szkolne działania 
artystyczne, i zaskoczył jednocześnie. Wygrali ci recytatorzy, którzy 
nabyli już pewne doświadczenie, ale wygrali tekstami, o których 
młodzi mogliby powiedzieć – nudy. A jednak te „nudy”, wypowie-
dziane przez czujących i mądrych recytatorów, na nowo ożyły. Oto 
wyniki: 
 I miejsce – Kinga Czekan IIITOŚ – recytowała wiersz Safony 

„Noc”; 
 II miejsce – Weronika Mazurek IIITOŚ – recytowała wiersz Anto-

niego Słonimskiego „Żal”; 
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 III miejsce – Katarzyna Warszawiak IIITH – recytowała wiersz Bo-
lesława Leśmiana „Romans” 

 wyróżnienie – Emilia Mehmedov ITOŚ – recytowała wiersz Hora-
cego „Wybudowałem pomnik”. 

Gratulujemy wszystkim, którzy wyszukali sobie wiersz – bo to 
samo w sobie jest bardzo ważne, oraz mieli odwagę stanąć przed 
jury i publicznością. Jesteśmy bardzo zadowoleni z odzewu klas 
pierwszych i zapraszamy na kolejne konkursy. 

Piotr Figas 
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Dnia 26 września 2021 roku wraz z koleżankami wyjechałyśmy 
na zagraniczną praktykę zawodową do Schkeuditz w Niemczech. 
Po pięciogodzinnej podróży busem dotarłyśmy do długo wyczekiwa-
nego przez nas celu – miejsca noclegowego, w którym miałyśmy 
spędzić 2 tygodnie. 

Na samym początku udałyśmy się do pokojów, a potem na kola-
cję, gdzie miło nas przywitano. Następnego ranka udałyśmy się 
na śniadanie, a o godzinie 12.00 na wycieczkę do Lipska. Dzięki temu 
zobaczyłyśmy dużo zabytków i ciekawych miejsc, które przykuwały 
naszą uwagę oraz tworzyły piękna panoramę tego miasta. Wieczo-
rem wszystkie szybko zasnęłyśmy po dniu pełnym wrażeń. Od wtor-
ku zaczęło się codzienne wstawanie o 8.00 rano na śniadanie, a na-
stępnie wykonywałyśmy testy na Covid-19. 

  Na weekend przygotowano dla nas wyjątkowe atrakcje. 
W sobotę rano pojechałyśmy autobusem do Berlina. Plan wycieczki 
obejmował zwiedzanie m.in. Reichstagu, Bramy Brandenburskiej, 
Pomnika Pomordowanych Żydów Europy oraz Katedry Berlińskiej. 
Po dniu pełnym wrażeń czekał nas powrót do ośrodka, z nadzieją 
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na szybki odpoczynek 
i pyszną kolację. Nazajutrz 
pojechałyśmy na wycieczkę 
do Drezna. Nasz przewodnik 
z ogromnym zaangażowa-
niem starał się pokazać naj-
piękniejsze i najciekawsze 
miejsca w tym mieście. Zwie-
dzanie zaczęłyśmy od zespo-
łu pałacowego Zwinger 
w Dreźnie, Kościoła Marii 
Panny, Nowego Rynku oraz 
malowidła „Orszak Książęcy”. 
Następnie udałyśmy się 
na Tarasy Brühla, a potem 
miałyśmy sporo czasu wolne-
go dla siebie. 

Na praktykach naszym zadaniem było stworzenie biznesplanu, 
portfolio oraz listy klientów przedsiębiorstwa, które chciałybyśmy 
założyć w przyszłości. Drugi tydzień spędziłyśmy, skupiając się na 

zajęciach praktycznych, 
które obejmowały two-
rzenie ofert, zamówień, 
faktur i innych dokumen-
tów księgowych. Po prak-
tyce zazwyczaj wracały-
śmy do ośrodka, 
a wieczorami miałyśmy 
możliwość wyjścia do klu-
bu, który znajdował się 
tuż pod naszymi pokoja-
mi. Ośrodek oferował 

nam wyposażenie do gier sportowych. Oczywiście nie zabrakło nam 
czasu na ich wykorzystanie podczas gry w tenisa oraz badmintona. 

 W piątek 8 października 2021 odbyło się bardzo miłe poże-
gnanie naszej grupy oraz zostały nam wręczone certyfikaty ukończe-
nia praktyki. O godzinie 13.00 wyjechałyśmy stęsknieni za naszym 
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miastem oraz rodzinami. Po 5 godzinach, wszystkie zdrowe i szczę-
śliwe, dotarłyśmy do Choszczna. 

Ten wyjazd był dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem 
i na pewno będziemy go bardzo miło wspominać. Z pewnością dzięki 
temu przełamałyśmy barierę językową oraz nabrałyśmy większego 
doświadczenia w naszym przyszłym zawodzie. Z chęcią udałybyśmy 
się jeszcze raz na takie praktyki. 

Uczestnicy: Roksana Jacewicz, Klaudia Nalewska, Katarzyna War-
szawiak, Marcjanna Wójcik z IIITH. 

Opiekunowie: pan Marek Nowak, pani Lidia Michalska, pani Anna 
Sroka, pani Karolina. 

Organizatorzy: STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ZAWO-
DOWEJ „WABAR” w Barlinku realizujące projekt „Kompetencje bez 
granic” w ramach Konsorcjum, którego partnerem jest Zespół Szkół 
Nr 2 w Choszcznie. 

Koordynatorem projektu w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie była 
pani Teresa Wiśniewska. 

Klaudia Nalewska IIITH 
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Jak wszyscy wiemy, ostatni rok szkolny nie należał do najłatwiej-

szych, nie tylko pod względem edukacji, ale też, gdy myślimy o pra-
cy. Dla mnie również był to trudny okres, bo i ja musiałam podjąć 
pracę. Jako uczennica klasy III Technikum w zawodzie technik han-
dlowiec odbyłam miesięczne praktyki w firmie Innotec w Reczu. 
Chciałabym opowiedzieć Wam pokrótce, jak doszło do tego, że zna-
lazłam się w takim, a nie innym miejscu. 

Na początku nie mierzyłam tak wysoko. Chciałam iść na praktyki 
w Choszcznie do jakiegoś małego sklepiku. Byłam już blisko zaniesie-
nia umowy do sieci PSS „Społem”, ale pan Bronek, nasz doradca za-
wodowy, powiedział mi, że ma dla mnie pewną propozycję. I wła-
śnie wtedy opowiedział mi co nieco o firmie Innotec. Pomyślałam, 
że może to być dobra przygoda w moim życiu i zmierzyłam się z wy-
zwaniem. I tak oto znalazłam się w szeregach firmy, która ma zasięg 
międzynarodowy. Może spytacie, czy żałuję? Absolutnie nie. To, cze-
go się tam nauczyłam, pozostanie ze mną już na zawsze.   

Po całym miesiącu praktyk zapamiętam, że najgorsze było wcze-
sne wstawanie, ale nie ma róży bez kolców. Musiałam wstawać 
o 4.30, tylko po to, żeby zdążyć na autobus odjeżdżający o 5.20, któ-
ry zabierał pracowników tej firmy. Po około tygodniu już nie było mi 
aż tak trudno wstawać, ale moje łóżko za każdym razem działało 
niczym magnes, gdy w pośpiechu szykowałam się do pracy. Później, 
jak to mówią, poszło z górki. Budzik, szykowanie się, wyjście na au-
tobus. 

W Innotecu na początku nie robiłam zbyt wiele, ale z każdym 
dniem moje zadania stawały się coraz ciekawsze. Pierwszego dnia 
moim głównym zadaniem było sprawdzanie faktur i ich terminów 
płatności, ale już następnego dnia panie z biura, w którym byłam 
na stanowisku księgowej, nauczyły mnie wprowadzać je do systemu 
komputerowego, stworzonego specjalnie dla tej firmy. Sprawdziłam 
wtedy swoją znajomość języków obcych, m.in. angielskiego i nie-
mieckiego, bo większość faktur sprzedaży i zamówień pochodziła 
od zagranicznych klientów. Innym razem byłam w kadrach, gdzie 
pani Tereska, która zajmuje się m.in. przyjmowaniem pracowników, 
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wypłatą wynagrodzeń 
i ubezpieczeniami pra-
cowników, nauczyła 
mnie wyliczania skła-
dek ubezpieczeń spo-
łecznych i wysokości 
wynagrodzeń oraz 
wprowadzania tych 
danych w programach 
do tego przeznaczo-
nych. Pewnie powie-
cie, że to nuda, ale nic 
z tych rzeczy. Żadne 
takie zadanie nie było 
wcale nudne, lecz od-
wrotnie - satysfakcjonujące, bo mogłam robić to, co robią inni na co 
dzień w tej firmie. Byłam podekscytowana, bo darzyli mnie ogrom-
nym zaufaniem, a przecież mogli mi nie powierzyć tak ważnych za-
dań, patrząc z mojego punktu widzenia. Szczerze mówiąc, to nawet 
nie było czasu na nudę. 

Jeden cały dzień spędziłam z panią Emilką z działu BHP. Tam do-
piero było ciekawie. Pani Emilka pokazała mi cały zakład od każdej 
możliwej strony. Opowiedziała o zasadach bezpieczeństwa panują-
cych w całej firmie i o wypadkach, jakie czyhają za rogiem na nieod-
powiedzialnych. Pewnie pomyślicie: „i co w tym takiego fajnego?”. 
Otóż wszystko. Wszędzie jest coś innego, wszędzie może stać się coś 
innego, a ja mogłam pomóc w zapobieganiu nieszczęściom, spisując, 
a później zamawiając brakujące wyposażenie, będąc pod czujnym 
okiem pani BHP-owiec. Innego dnia swoją pracę pokazał mi pan 
Grzesiu, który zajmuje się gospodarką odpadami w firmie. Pewnie 
powiecie: „brudna robota”. Szczerze? Też tak na początku myślałam, 
ale praca pana Grześka wcale taka nie jest. Będąc jeden dzień 
na tym stanowisku, zapoznałam się z segregacją odpadów panującą 
w firmie.  

Później resztę czasu spędziłam w magazynie z Izą, dziewczyną 
niewiele starszą ode mnie. Iza pokazała mi stronę internetową skle-
pu. Nauczyła sporządzać i wysyłać  zamówienia internetowe, a także 
przyjmować towary. Dodatkowo Iza prowadzi sklepik stacjonarny 

Rys. Marta Szapiaczan 
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Z tej racji, że jestem w technikum i uczę się zawodu technik han-

dlowiec, w III klasie miałam odbyć miesięczne praktyki. Do wyboru 
miałam pracę na dziale księgowości, ewentualnie jako sprzedawca. 
Interesuję się księgowością i dlatego szukałam miejsca w dziale księ-
gowości.  Na początku praktyki miałam robić u cioci, ale ten plan nie 
wyszedł z przyczyn losowych, dlatego szukałam dalej i po jakimś cza-
sie znalazłam miejsce w firmie ROXON ze Stargardu. Wybrałam Star-
gard, ponieważ jest bliżej mojego miejsca zamieszkania. 

 Na miejsce praktyk dojeż-
dżałam autobusem. Codziennie 
wstawałam z samego rana, że-
by zdążyć dojść na autobus 
oraz miejsce praktyk. W dziale 
księgowości firmy pracowałam 
na różnych programach, wpro-
wadzając faktury, co było na-
wet fajnym zajęciem. Nie licząc 
tego, dużo też liczyłam, przy 
czym ważne było nie pomylić 
się, ponieważ w razie pomyłki 
szukało się nawet grosza, żeby 
wszystko się zgadzało. 

Okres praktyk tam mile spędziłam, dużo się nauczyłam i zobaczy-
łam, jak wygląda działalność księgowości w praktyce, co mi się oso-

w siedzibie firmy, do którego też mnie zabrała. Mogłam poczuć się 
jak w prawdziwym sklepie. Metkowanie, układanie i sprzedawanie 
wyrobów Innotecu było odskocznią od tych bardziej odpowiedzial-
nych prac. 

Przez miesiąc praktyk w gronie tylu wspaniałych ludzi nauczyłam 
się naprawdę dużo. Wiele wskazówek pozostanie ze mną na dobre. 
Pracę tę wspominam z szerokim uśmiechem na twarzy. Teraz już 
wiem, że nie należy bać się wyzwań. Trzeba je podejmować, by zdo-
być nowe doświadczenia.  

Paulina Więckowska IVTH 

Rys. Marta Szapiaczan 
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Wspomnienia są dla mnie ważne, ale nie wiem, czy chciałbym 

wrócić w przeszłość, nie myślałem o tym. Mogę jednak wymienić 
jeden okres w moim życiu i dotyczy on tego, jak rozwijała się moja 
pasja do fryzjerstwa. Było to w szkole podstawowej. 

Moje zainteresowanie fryzjerstwem zaczęło się mniej więcej 
w pierwszej, drugiej klasie. Początek to robienie różnych fryzur, 
splotów i warkoczy na włosach mojej kuzynki Nikoli. A pierwszym 
warkoczem dobieranym był warkocz, który nazwałem „warkocz zyg-
zak” i który sam wymyśliłem. W około trzeciej klasie robiłem różne 
fryzury na lalce mojej kuzynki (lalki te są nazywane lalkami do fry-
zur), zrobiłem też na niej różne kolory, takie jak niebieski, fioletowy, 
czerwono-niebieskie ombre. Ale wszystkie te kolory były robione  
takimi domowymi sposobami, jak np. pianką koloryzującą lub bibu-
łą. W wakacje przed rozpoczęciem 6 klasy kupiłem moją pierwszą 
główkę fryzjerską, miała ona długie, syntetyczne blond włosy. Wtedy 

biście bardzo spodobało pod różnymi względami. Nabrałam do-
świadczenia i mam szersze pole widzenia w tym kierunku. Dzięki 
temu, że dobrze się sprawowałam, byłam tam również na stażu, 
co jeszcze bardziej wyszło dla mnie na plus. Podczas stażu nabrałam 
jeszcze większego doświadczenia, co z kolei przyda mi się w przy-
szłości. Nabrane doświadczenie ułatwi mi szukanie pracy w zawo-
dzie, w którym chcę pracować i jest to duży atut na starcie. 

Polecam wszystkim patrzeć pod tym względem na to, co się 
w życiu chce robić, a przede wszystkim nie patrzeć na to, gdzie idą 
nasi znajomi, ponieważ oni za nas w przyszłości nie będą pracować. 
A ten miesiąc nie jest tylko po to, żeby pochodzić i koniec. Praktyki 
uczą samodzielności i dają przedsmak tego, jak wygląda codziennie 
wstawanie do pracy oraz życie osoby pracującej. Odpowiedzialność 
to też coś ważnego, czego podczas praktyk się uczymy. Fajne jest też 
to, żeby być pozytywnie nastawionym do tego czasu, bo nie zawsze 
musi być źle tak, jak na początku myśleliśmy. Dobrze się czułam pod-
czas tego okresu i z łatwością mogę powiedzieć, że z chęcią powtó-
rzyłabym ten czas.  

Patrycja Ufnal IVTH 
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też założyłem moje konto na Instagramie i właśnie tam publikuję 
zdjęcia z fryzurami, jakie robię, i stąd też biorę inspirację do kolej-
nych fryzur i kolorów. Rok później zakupiłem moją pierwszą główkę 
z włosami naturalnymi, ludzkimi, i wtedy zaczęła się moja przygoda 
z koloryzacją. Główka ta przeszła przez różne kolory np. winna czer-
wień, ciemny blond, fioletowo-różowy, pomarańczowy, blond z ró-
żowymi końcami, liliowy, niebieski i wiele innych. Aktualnie mam już 
5 główek z włosami naturalnymi, na których wykonuję różne fryzury 
i kolory. 

Od początku 2020 roku zacząłem zbierać kolekcję peruk z włosa-
mi naturalnymi, które, niestety, muszę zamawiać z zagranicy, ponie-
waż temat peruk nie jest jeszcze rozwinięty i tak popularny w Pol-
sce. Od około trzech lat, część farb do koloryzacji również zama-
wiam spoza granic Polski, głównie z USA. Zawsze przywiązuję wagę 

do jak najlepszej jakości 
kosmetyków, głównie cenię 
i używam tych, które nie są 
testowane na zwierzętach. 
Od kilku lat farbuję, ścinam 
i dbam o pielęgnację wło-
sów mojej najbliższej rodzi-
ny, a także niektórych mo-
ich koleżanek. Choć uczę się 
fryzjerstwa na praktykach, 
to w dużej mierze jestem 
samoukiem, i pogłębiam 
oraz poszerzam moją wie-
dzę głównie w kierunku ko-
loryzacji, stylizacji, pielęgna-
cji i przedłużania włosów, 
ponieważ to najbardziej 
mnie pasjonuje. Moje prace 
(fryzury i koloryzacje) moż-
na obejrzeć na moim Insta-
gramie @hair244 . 

 

Dawid Chaj IIIA 

Rys. Marta Szapiaczan 
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 25 i 26 listopada 2021 roku uczniowie 
Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I Stop-
nia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie 
wzięli udział w jednodniowych wycieczkach 
do Poznania, zorganizowanych dzięki przed-
sięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki 

pn. „Poznaj Polskę”, które ma na celu pomoc w realizacji podstaw 
programowych. Wycieczka w 80% została dofinansowana przez Mi-
nisterstwo Edukacji i Nauki. 

Pierwszego dnia uczniowie technikum zwiedzali Poznań 
pod opieką pani Wiesławy Gruszki, pani Edyty Kondeli i pana Micha-
ła Tomaszczuka. Dzień później uczniowie szkoły branżowej odkrywa-
li piękno stolicy Wielkopolski wraz z panią Dorotą Majchrzak, panią 
Agnieszką Kurpiewską i panem Mariu-
szem Spychajem. 

Podczas obu wycieczek uczniowie 
zwiedzili Ostrów Tumski, najstarszą 
część miasta, położoną między ramio-
nami Warty i Cybiny. Tam znajduje się 
Bazylika Archikatedralna Św. Aposto-
łów Piotra i Pawła, w której pochowano 
pierwszych władców Polski oraz Brama 
Poznania ICHOT – placówka kulturalna, 
zajmująca się prezentowaniem, inter-
pretacją i promocją historii i dziedzic-
twa Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. 

Po opuszczeniu Ostrowa Tumskiego 
uczniowie mogli podziwiać ostatnią 
siedzibę kanclerza Rzeszy Niemieckiej, 
Ottona von Bismarcka, zwaną Zamkiem 
Cesarskim, w którym w latach między-
wojennych mieścił się Wydział Mate-
matyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu 
Poznańskiego. Warto wspomnieć, 
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że absolwentami uczelni była trójka krypto-
logów: Jerzy Różycki, Henryk Zygalski i Ma-
rian Rejewski, którzy nazywani są polskimi 
pogromcami Enigmy, stąd przed budynkiem 
znajduje się pomnik tych wybitnych polskich 
naukowców. 
 W południe uczniowie zwiedzili Stary 
Rynek, na którym znajduje się renesansowy 
Ratusz. O godzinie 12:00 wysłuchali hejnału 
miasta i poznali historię poznańskich kozioł-
ków. Następnie uczniowie obejrzeli ekspo-
naty w Muzeum Instrumentów Muzycznych, 
jedynym tego rodzaju i tej wielkości w Pol-
sce. Po obiedzie uczniowie odwiedzili Pal-
miarnię, gdzie podziwiali egzotyczne rośliny. 
Uczestnicy wycieczki wyjechali z Poznania 
o godzinie 16:00, a do domu wrócili o 20:00, 
bardzo zmęczeni, ale pełni wrażeń. 

Weronika Piórkowska ITH 
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 20 lat Międzyszkolnego Kon-
kursu „Nobliści Polscy” w prawie 
60-letniej historii szkoły, noszącej 
od 2002 roku nazwę Zespół Szkół 
Nr 2 im. Noblistów Polskich 
w Choszcznie, to sporo. Konkurs 
zaistniał właśnie w roku 2002, 
niedługo po przyjęciu tejże nazwy. 

Jest więc jedną z inicjatyw współtworzących tożsamość placówki. 
Konkurs to inicjatywa żywa, która istnieje nie tylko dzięki inicjato-
rom: ówczesnemu dyrektorowi – Panu Stefanowi Szemlijowi i nau-
czycielce języka polskiego, wicedyrektorowi – Pani Irenie Rękawiec-
kiej-Sadowskiej, czy też wielu oddanym osobom, wśród których nie 
można pominąć naszych jurorów. Konkurs istnieje przede wszystkim 
dzięki uczestnikom, czyli szkołom zgłaszającym swoje reprezentacje. 
Dlatego też, relacjonując XX – jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs 
„Nobliści Polscy”, pozwolimy sobie podziękować Szkole Podstawo-
wej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie, Szkole Podstawowej 
Nr 3 w Choszcznie, Szkole Podstawowej w Krzęcinie, Szkole Podsta-
wowej w Dolicach oraz wszystkim szkołom, które w minionych 20-tu 
latach nas odwiedziły, by poznawać losy i dokonania polskich laurea-
tów Nagrody Nobla. 

Konkurs w tym roku składał się z dwóch 
części. W pierwszej części nastąpiło uroczy-
ste podsumowanie 20 lat trwania naszej 
inicjatywy edukacyjnej, w drugiej rozegrała 
się tradycyjnie zacięta rywalizacja o Grand 
Prix „Pierwszy Szczebel do Nobla”. 

Spotkanie rozpoczęło się nastrojową 
pieśnią w wykonaniu Joanny Stąporek 
z IIITOŚ, której akompaniował Pan Maciej 
Żołnierzów. Uczestnicy i goście wysłuchali 
słów o tym, jak ważne jest, by trzymać się 
w życiu obranej drogi. Zbudowani przesła-
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niem utworu, zgromadzeni pilnie wsłuchiwali się w narrację prowa-
dzących: Klaudii Klejny i Macieja Szaciły z ITH, którzy podkreślili swój 
młody wiek, porównując go do 20-tu lat Konkursu. Refleksje 15-
latków, wypowiedziane szczerze i zadziwiająco podniośle, przygoto-
wały wystąpienie dyrektor szkoły, Pani Barbary Ciecierskiej. 

Pani Dyrektor przywitała reprezentacje szkół, jury i honorowych 
gości, a jednocześnie bohaterów uroczystości, wśród których obecni 
byli Starosta Choszczeński, Pani Wioletta Kaszak oraz Wicestarosta 
Choszczeński, Pan Paweł Szuber. Historia konkursu, opowiedziana 
w koniecznym, ale trafnym skrócie, wskazała jego walory dydaktycz-
ne i popularyzatorskie, a słowa skierowane wprost do osób związa-
nych z konkursem mogły wzruszyć. Jednakże zasadniczą częścią uro-
czystości było wręczenie dyplomu oraz pamiątkowego medalu insty-
tucjom i osobom obdarzonym honorowym tytułem „Przyjaciel Szko-
ły”. Społeczność Szkolna Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 
w Choszcznie ma prawo nadać ten zaszczytny tytuł wyjątkowym lu-
dziom, którzy współtworzą tradycję i tożsamość szkoły. 

W dowodzie zasług dla kształtowania tradycji i tożsamości Zespo-
łu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, dyrektor szkoły, 
Pani Barbara Ciecierska z towarzyszeniem wicedyrektor szkoły, Pani 
Jolanty Pluty, uhonorowała: 
 Powiat Choszczeński – dyplom i medal odebrali: Starosta Chosz-

czeński, Pani Wioletta Kaszak oraz Wicestarosta Choszczeński, 
Pan Paweł Szuber; 

 Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie 
– dyplom i medal odebrała Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Choszcznie, Pani Anna Lewicka; 

 Pana Stefana Szemlija; 
 Panią Irenę Rękawiecką-Sadowską; 
 Panią Marię Mińską; 
 Pana Tomasza Wacława Jabłeckiego – Pan Tomasz nie mógł 

uczestniczyć w uroczystości. 
Wszyscy „Przyjaciele Szkoły” po otrzymaniu dyplomów i medali 

wygłosili kilka słów płynących z serca. Podkreślili skromnie rolę 
osób, które reprezentują, a także zauważyli starania Zespołu Szkół 
Nr 2 o pozyskiwanie talentów. Dziękujemy serdecznie za te słowa. 
W finale uroczystości organizatorzy obdarowali „Przyjaciół Szkoły” 
oraz reprezentacje szkół pamiątkową foto-książką, dokumentującą 
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20-lecie konkursu. Na koniec zaśpiewała ponownie Asia Staporek. 
Po krótkiej przerwie rozpoczęły się zmagania szkół podstawo-

wych, które oceniało surowe, ale życzliwe jury w składzie: nauczy-
cielka języka polskiego, wieloletnia wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 
w Choszcznie i pomysłodawczyni konkursu – Pani Irena Rękawiecka-
Sadowska; dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dą-
browskiej w Choszcznie – Pani Anna Lewicka; właścicielka Księgarni 
„Pegaz” – Pani Maria Mińska oraz nauczyciel historii, wieloletni dy-
rektor Zespołu Szkół Nr 2 – Pan Stefan Szemlij, który pełnił funkcję 
przewodniczącego. 

Do udziału zgłosiły się 4 szkoły podstawowe. Oto nasi pretenden-
ci do Grand Prix: 
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie: Zu-

zanna Pajdosz, Agnieszka Smuźniak, Maja Bugaj, Julia Raźniew-
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ska, Maja Angerman. Wiktoria Szott, Kacper Miszczak, Michał 
Czyż, Filip Franas. Opiekunki: Pani Małgorzata Szemlij i Pani Elż-
bieta Olczak. 

 Szkoła Podstawowa Nr w Choszcznie: Oliwia Domańska, Zofia 
Kozłowska, Zuzanna Szymaszek, Alicja Raźniewska, Amelia Jurkie-
wicz, Marcel Kowalski, Maciej Łuszczyński, Kewin Zbyszewski, 
Szymon Skwirut, Aleksander Wróbel, Wojciech Młynarczyk. Opie-
kunowie: Pani Elżbieta Wareliś i Pan Adam Zarzecki. 

 Szkoła Podstawowa w Dolicach: Jessica Komorowska, Weronika 
Seniuta, Jakub Junak. Opiekunka: Pani Monika Zygadło. 

 Szkoła Podstawowa w Krzęcinie: Aurelia Wolańska, Maja Nowak, 
Oliwier Janecki. Opiekunki: Pani Barbara Biesiada, Pani Iwona 
Dobrowolska, Pani Anna Idziak, Pani Elżbieta Szczepaniak-
Szypuła. 
Pierwszą konkurencją była prezentacja wiedzy o życiu i dokona-

niach polskich laureatów Nagrody Nobla, której przyświecało tego-
roczne hasło: 

„Maria Skłodowska-Curie – matka badań nad promieniotwórczo-
ścią – początki ery atomu: szanse i zagrożenia; naukowe i moralne 
dziedzictwo Noblistki.” 

Prezentacje były znakomicie przygotowane i merytorycznie po-
głębione, więc godzina przy nich spędzona w ogóle się nie dłużyła. 
Drużyny popisały się inwencją i elokwencją, mogliśmy też obserwo-
wać talenty improwizatorskie. 

Druga konkurencja to plakat zapowiadający prezentację arty-
styczną. Zadaniem drużyny było nie tylko przygotować sam plakat, 
ale także wyznaczyć ze swojego składu konferansjera, który opisze 
sedno dzieła i następującej po prezentacji plakatu scenki artystycz-
nej. Wszystkie drużyny ideę tej konkurencji uchwyciły, a niektóre 
zapowiedzi konferansjera były wręcz brawurowe, godne scen świa-
towych. 

Ostatnią, najbardziej widowiskową konkurencją, była artystyczna 
prezentacja dokonań Noblistów Polskich. Tutaj można było rozsma-
kować się w znakomicie recytowanej poezji Wisławy Szymborskiej, 
poznać ją samą „we własnej osobie”, przeżywać dylematy młodego 
człowieka uwiązanego do komputera, o którego duszę rywalizują 
siły Dobra i Zła, czy też nacieszyć ucho i oko bogatą pod względem 
oprawy muzycznej i kostiumów scenką kabaretową. 
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Można by powiedzieć, że najtrudniejszym zadaniem było wyło-
nienie zwycięzców poszczególnych konkurencji oraz przyznanie 
Grand Prix tej drużynie, która zgromadziła we wszystkich konkuren-
cjach najwięcej punktów. Nasze jury nie po raz pierwszy rozwikłało 
łamigłówkę z powodzeniem, za co dziękujemy serdecznie. 

Oto wyniki, które przedstawił przewodniczący, Pan Stefan 
Szemlij. 

W kategorii: Prezentacja wiedzy o życiu i dokonaniach polskich 
laureatów Nagrody Nobla: 

 I miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzęcinie; 

 II miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Pol-
skiego w Choszcznie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie; 

 III miejsce – Szkoła Podstawowa w Dolicach. 

W kategorii: Plakat zapowiadający prezentację artystyczną: 

 I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie; 

 II miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzęcinie; 

 III miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa w Dolicach oraz Szkoła 
Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie. 

W kategorii: Artystyczna prezentacja dokonań Noblistów Pol-
skich: 

 I miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzęcinie; 

 II miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa w Dolicach oraz Szkoła 
Podstawowa Nr 3 w Choszcznie; 

 III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego 
w Choszcznie. 

 Trofeum Grand Prix 
„Pierwszy Szczebel 
do Nobla” w postaci 
statuetki, którą wyko-
nały warsztaty szkolne 
Zespołu Szkół Nr 2, wy-
walczyła reprezentacja 
Szkoły Podstawowej 
w Krzęcinie. 

Gratulujemy! 
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Członkowie jury przyznali jeszcze osobne nagrody. Nagrodę całe-

go składu jury otrzymała opiekunka reprezentacji Szkoły Podstawo-
wej w Dolicach, Pani Monika Zygadło za samodzielne przygotowanie 
drużyny do trzech tak różnych konkurencji. Nagrodę Pani Anny Le-
wickiej otrzymała Wiktoria Szott ze Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Wojska Polskiego w Choszcznie. Nagrodę Pani Marii Mińskiej 
otrzymały: Aurelia Wolańska ze Szkoły Podstawowej w Krzęcinie 
oraz Oliwia Domańska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 

Przyznano również Nagrodę Publiczności, którą wywalczyła dru-
żyna Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 

Spotkanie zakończyła Pani Irena Rękawiecka-Sadowska, która 
przypomniała pierwszą relację o konkursie w Gazecie Szkolnej 
„Feniks” i poświęciła chwilę postaci Marii Skłodowskiej-Curie, pod-
kreślając w jej życiorysie kilka istotnych również współcześnie 
spraw. Do takich spraw należała i należy nadal dbałość o tradycje 
świąteczne. Pani Irena Rękawiecka-Sadowska złożyła wszystkim ży-
czenia świąteczne, a organizatorzy, idąc w sukurs, rozdali uczestni-
kom i opiekunom teksty kolęd polskich, składając życzenia od Spo-
łeczności Szkolnej Zespołu Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. 

I tak zakończył się XX – jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs 
„Nobliści Polscy”. A w przyszłym roku zapraszamy ponownie. 

Piotr Figas 
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 5 grudnia 2021 r. odbyła się, 

zorganizowana przez Starostę 

Choszczeńskiego, panią Wiolettę 

Kaszak, impreza świąteczna 

„Wigilia pod Gwiazdami”. Nasza 

szkoła wzięła w niej udział 

w szczytnym celu. Samorząd Ucz-

niowski, pod opieką pani Beaty 

Zgorzelskiej i pani Anety Tuszyń-

skiej-Parol, wspólnie ze Szkolnym 

Klubem Wolontariatu, pod opieką 

pani Agnieszki Stankowskiej, ręko-

ma członków, czyli naszych 

uczniów, a także nauczycieli, zadbał o to, by mieć jak najwięcej 

wspaniałych stroików i ozdób świątecznych. Wszystko po to, by po-

móc chłopcu, który tej pomocy potrzebuje. 

Los tego chłopca nie oszczędza. Został poparzony w wypadku, 

walczył o życie, przeszedł kilka operacji. Trwa zbiórka na leczenie. 

Huk, wstrząs i płomienie. 10-letni Tomek z mamą i jej partnerem 

jechali po nowego psa, gdy uderzył w nich drugi samochód, a auto 

stanęło w ogniu. Chłopiec w wyniku wypadku doznał poważnych 

obrażeń. Teraz próbuje wrócić do normalnego życia. 

Nasze ozdoby były chętnie kupowane przez mieszkańców 

Choszczna i mamy nadzieję, że chociaż trochę Tomkowi pomogli-

śmy. 
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 Samorząd Uczniowski 
  

 

  
 W związku ze zbliżają-
cymi się świętami Bożego 
Narodzenia, jak co roku, 
odbyła się w naszej szko-
le wigilia samorządowa. 
W tym roku jednak spo-
tkanie miało miejsce 
o kilka dni szybciej. Ten 
dzień grudniowy był jed-
nak uroczysty. Dnia 

17.12.2021 r. spotkaliśmy się dwukrotnie. Najpierw delegaci klas, 
zaproszeni i ugoszczeni przez Samorząd Uczniowski, a po lekcjach – 
nauczyciele i pracownicy szkoły. Przy wigilijnym stole wysłuchaliśmy 
przesłania świątecznego. 
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Wiersze ks. Jana Twardowskiego i Zdzisława Kunstmana, tradycyj-
ne polskie kolędy, a także „Orędzie z groty betlejemskiej” – oto, 
co przygotował ksiądz Piotr Szymczak. Wystąpiły nasze recytatorki, 
które tym razem skromnie i poważnie przekazały podniosłe treści. 
Dziękujemy Weronice Rusieckiej z IVTH, Weronice Mazurek i Kindze 
Czekan z IIITOŚ oraz Kewinowi Zającowi z IIITH. Kolędy z towarzysze-
niem pana Macieja Żołnierzowa zaśpiewała niezastąpiona Asia Stą-
porek z IIITOŚ. 

 Po wystąpieniu 
artystów głos zabrała 
pani dyrektor Barbara 
Ciecierska, przypomi-
nając uczniom o waż-
nych wartościach: 
o szacunku i wzajem-
nej życzliwości nie 
tylko od święta. Nie 
zabrakło także życzeń 
świątecznych. Do 

zgromadzonych przy wigilijnym stole uczniów słowa skierował także 
ksiądz Piotr, składając bożonarodzeniowe życzenia. 
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Po złożeniu życzeń uczniowie  zostali zaproszeni na słodki poczę-
stunek przygotowany przez Samorząd Uczniowski, któremu bardzo 
pomogły panie z obsługi, za co serdecznie wszyscy dziękujemy. Nie-
którzy z uczniów jeszcze długo siedzieli przy wspólnym stole. 
To ostatni moment na spotkania i rozmowy w świątecznej scenerii 
auli szkolnej. 

opiekunka Samorządu Uczniowskiego Beata Zgorzelska 

 

Życzenia świąteczne 
 
 Niech Bliskość otworzy drzwi i Miłość 
zapanuje w naszych domach. Dzielmy się 
nią hojnie. 
 Niech atmosfera Świąt udzieli się ser-
com, byśmy, odnowieni, mogli kolejny 
rok przeżyć z Nadzieją. 

Społeczność Szkolna 
Zespołu Szkół Nr 2 

im. Noblistów Polskich 
w Choszcznie  
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Ci, którzy nadużywają sarkazmu, są odbierani jako złośliwi i wred-
ni. Intencje ich wypowiedzi brane są często na poważnie, a to bywa 
błąd. Z tego powodu rodzą się nieporozumienia. Właśnie te nieporo-
zumienia, również w szkole, skłoniły mnie do przemyślenia, dlaczego 
sarkazm jest ulubionym narzędziem komunikacji wśród uczniów. 
Sarkazm, według słownika PWN, jest złośliwą ironią, drwiną lub szy-
derstwem. Dlaczego więc młodzież tak chętnie sięga po sarkazm? 
Przyczyn jest wiele i, co ciekawe, są one na tyle różnorodne, że nie 
zawsze należy doszukiwać się w nich podstępnego zła. 

Używając sarkazmu w odpowiedzi na czyjąś wypowiedź lub jakąś 
dłuższą opowieść, możemy mieć różne cele. Odpowiedź sarkastycz-
na może skutecznie uciąć rozmowę na dany temat albo pokazać, 
że wypowiedź drugiej osoby jest dla nas głupia, śmieszna, niepraw-
dopodobna. Zaznaczamy, że poglądy czyjeś są niedorzeczne, ale nie 
obrażamy drugiej strony poprzez użycie szyderczych epitetów czy 
wulgaryzmów. Naszą wypowiedzią możemy zmusić innych do reflek-
sji i przemyśleń. Jednak ważne jest to, by w wypowiedziach, mają-
cych być sarkastycznymi, nie obrażać. 

Jednocześnie sarkazm, moim zdaniem, może być oznaką dystan-
su. Ile razy jest tak, że słuchamy czyjegoś wywodu na dotykający nas 
temat, który ta osoba traktuje bardzo poważnie, a my w głowach 
mamy pytania typu: „I po co się mieszasz? Co cię to obchodzi? Po co 
mi to mówisz?”. Kiedy odpowiemy sarkastycznie, możemy uciąć dys-
kusję i jasno pokazać drugiej stronie, że nie interesują nas takie te-
maty, ale w sposób nieagresywny. Nie mówimy jej tego wprost, ale 
z wypowiedzi można się domyślić, o co chodzi. W dodatku, jak już 
zostało wspomniane, możemy nakłonić rozmówcę do przemyśleń 
i być może zmienić jego punkt widzenia. 
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Co ciekawe, i być może na pierwszy rzut oka nieco zaskakujące, 
uważam, że sarkazm może być dobrym narzędziem wytłumaczenia 
pewnych rzeczy. Często wyolbrzymienie w niemal karykaturalny 
sposób może być pomocne w zobrazowaniu rozmówcy naszego toku 
myślenia bądź poglądu. Czasem trudno znaleźć słowa, by w zwyczaj-
ny sposób opisać swoje myśli lub stosunek do pewnych spraw. Gdy 
tworzymy tak szczególny „obraz” naszej wypowiedzi, dodatkowo 
nasycony podkręconą ironią, druga strona łatwiej go zrozumie, 
a nawet może pomóc jej to w zinterpretowaniu własnych odczuć. 

Uczniowie przekomarzają się, często w sposób sarkastyczny. 
Z punktu widzenia osoby trzeciej może wydawać się, że para znajo-
mych szydzi z siebie nawzajem, nie traktuje drugiej osoby poważnie. 
Jednak, gdy jest się w grupie takich przyjaciół, perspektywa zmienia 
się diametralnie. Z własnego doświadczenia wiem, że sarkazm może 
wręcz budować przyjaźń. Oczywiście, nie mam tutaj na myśli wyzy-
wania się, ale raczej robienie uwag w stronę drugiej osoby w sposób 
przemyślany, inteligentny i przede wszystkim zabawny. Jasne jest, 
że nie każdy człowiek rozumie sarkazm i może traktować go jako coś 
złego lub czuć się z nim niekomfortowo, to normalne. Jednak, kiedy 
spotkamy osobę, która również jest sarkastyczna, nasza relacja z nią 
będzie się rozwijać w zawrotnym tempie, nie będąc jednocześnie 
toksyczną czy nudną. 

Aby poprawnie i zabawnie używać spotęgowanej ironii, należy 
być nieco oryginalnym oraz uważnym. Używając krótkich, sarka-
stycznych wypowiedzi w najzwyklejszych sprawach pokazujemy 
swoją inteligencję, kreatywność, błyskotliwość, umiejętność wyko-
rzystania sytuacji oraz nieszablonowe myślenie. Wszystko to składa 
się na świeżość wypowiedzi i jej wartość. Wydaje mi się, że to mię-
dzy innymi skłania młode osoby do zabawy z sarkazmem - chęć by-
cia innym, nieszablonowym, pozbawionym ram. 

Jak widzimy, sarkazm ma wiele różnych przyczyn i zastosowań. 
Używając sarkazmu umiejętnie, rozwijamy kreatywność i pokazuje-
my naszą błyskotliwość, dzięki czemu możemy być odbierani jako 
ludzie inteligentni oraz spostrzegawczy. Należy jednak pamiętać, 
że sarkazm ma również granice, których nie należy przekraczać. 
W przeciwnym razie nie będziemy już sarkastyczni, a wredni. 

Weronika Rusiecka IVTH  
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Oddech 
 
Doceniamy płuca 
tylko wtedy gdy mamy katar 
 
Mamy co dzień 
do życia wielkie „Ale” 
 
I słusznie 
Bo ten świat nikogo nie łaskocze 
 
Ale nauczmy się uśmiechać 

Widzę 
 
Gdy widzę prawdę 
W oczach mi czarnieje 
Gdy widzę kłamstwo 
Widzę wyraźnie ten świat 
 
Gdy widzę prawdę 
Serce mi się rozpływa 
Gdy widzę kłamstwo 
Moje serce pęka 
 
Gdy widzę świat kłamstw 
Rozpadam się w proch 
Dlatego nie używam oczu 
 
Patrzę sercem na prawdę. 
 
Świat widzę, lecz nie patrzę. 

Jest ciężko 
 
Niełatwo się uśmiechać  
kiedy człowiek niewyspany  
 
Niełatwo się uśmiechać 
kiedy ma się wielkie rany 
 
Niełatwo jest tu kochać 
Niełatwo jest tu żyć 
 
Cały czas walczyć 
Cały czas się kryć  

Rys. Albrecht Dürer 
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