
  

 

Numer 79, styczeń-maj 2022 r. 

Podnosimy łeb po pandemii jak dziki koń. Gdy koń poczuje wol-
ność, zrywa się do biegu w sobie tylko wiadomym kierunku. Wyda-
wałoby się, że nic go nie może zatrzymać. Jednak, o ile się przekonu-
jemy, prawdziwej wolności nie ma. Nikt bowiem nie ucieknie 
od znanego nam do tej pory jedynie z kart historii świata. Historia 
wkroczyła w nasze życie niczym nieproszony gość pod postacią woj-
ny, w której i my mamy swój udział. I, co najdziwniejsze, bierzemy 
udział w wojnie z własnej woli przerażeni skalą okrucieństw, oburze-
ni bezsilnością społeczności międzynarodowej, poruszeni losem oby-
wateli Ukrainy, w której bezlitośnie chce panoszyć się rosyjski na-
jeźdźca. Zatrzymujemy się w dzikim biegu i patrzymy z uwagą 
na otaczającą nas rzeczywistość, szukamy sposobu, by jeszcze być 
w pełni człowiekiem. Angażujemy się, pomagamy, choć tysiące 
drobnych spraw może służyć jako wymówka, by tego nie robić. 

Jeśli w naszej gazecie pozostajemy pozornie beztroscy, to taki rys 
pisma wynika z jego kronikarskiego charakteru. Feniks ma za zada-
nie przede wszystkim rejestrować szkolne sprawy, pobudzać mło-
dych ludzi, by uwierzyli w słowo i nim właśnie dotykali spraw bła-
hych i ważnych, bo zarówno dla błahostek, jak i dla spraw wielkiej 
wagi jest w szkole miejsce, czyli w naszym piśmie również. A młodzi 
autorzy, dzięki czarodziejskiemu dotknięciu języka, są w stanie prze-
kazać prawdę o rzeczywistości, jaka by ona nie była. Pisać prawdę 
staje się obecnie celem samym w sobie, ideą szczytną i niezbędną. 
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Widzimy przecież, że we wszechogarniającym zalewie fałszu prawda 
jest dobrem bezcennym. Tylko czy prawda musi być—zgodnie z po-
pularnym powiedzeniem—naga? Naszym zdaniem, gdy język jest 
czysty, czysta jest również prawda. I wtedy możemy powiedzieć 
bez poczucia nieprzyzwoitości: „Wszystko to czysta prawda”. 

Redakcja 

Rys. Franz Marc 
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Internet z każdym kolejnym dniem opanowuje ludzkość, jest to, 

jak dotąd, jeden z najwięcej wnoszących w nasze życie wynalazek. 
W niewiarygodnie szybkim tempie pochłonął cały świat i naznaczył 
niemalże każdą dziedzinę naszego życia. Obecnie nie ma osoby, któ-
ra ani razu nie zetknęła się z Internetem czy nowoczesną technolo-
gią. Dzięki nim otwiera się przed nami ogrom możliwości dostęp-
nych na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy w stanie uczyć się o różnych 
zakątkach świata i zasadach tam panujących, ludziach tam zamiesz-
kujących, uczymy się języków, którymi chcemy się płynnie posługi-

 
 

 Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego nauczyciele języ-
ka polskiego zorganizowali konkurs 
związany z hasłem tegorocznych 
obchodów, które brzmi oficjalnie: 
„Wykorzystywanie technologii 
do wielojęzycznego uczenia się: wy-
zwania i możliwości”. Kierując się 
tym hasłem, nauczyciele zapropo-
nowali uczniom napisanie pracy 
na następujący temat: 

Źródło źródłu nierówne – w oryginalny sposób oceń przydat-
ność różnych źródeł internetowych i technologii w nauce języków 
oraz w Twoim rozwoju kulturowym. Uwzględnij dostępność, ja-
kość, zastanów się nad wyzwaniami. Twoja praca powinna liczyć 
co najmniej 400 słów. 

Po przeczytaniu zgłoszonych prac i ich ocenie ogłaszamy wyniki: 
 I miejsce – Laura Simińska z IIILOA 48 pkt./60 pkt.; 
 dwa równorzędne wyróżnienia – Nikola Szkuta z IIB 29pkt./60 

pkt. oraz Emilia Mehmedov z I TOŚ 29 pkt./60 pkt. 
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wać, a to i tak jeszcze nie koniec możliwości. Z własnego doświad-
czenia wiem, że poszukiwanie ciekawych i interesujących nas treści 
bywa naprawdę trudne i wyczerpujące. Dlatego przedstawię, jakie 
formy poznania oferuje nam Internet i technologia. 

Jednym z najczęściej wybieranych środków nauki języków 
są aplikacje. Wybór ich jest nieskończony, możemy wybrać opcje 
indywidualnie zgodne z naszymi potrzebami oraz tym, co chcemy 
osiągnąć. Sama na co dzień korzystam z aplikacji takich jak Duolin-
go, Speak czy Quizlet. Duolingo oraz Speak służą bezpośrednio 
do nauki języków - dostępne są zarówno materiały płatne, jak i bez-
płatne, dzięki czemu każdy może z nich korzystać. Quizlet nie ogra-
nicza się tylko do nauki języków, znajdziemy tam wiele treści na róż-
ne tematy, co pozwala udoskonalać nam swoją wiedzę także w in-
nych dziedzinach. Aplikacji, jak już wspominałam wcześniej, powsta-
ło wiele, przez co jest w czym wybierać. Moim zdaniem są bardzo 
skuteczne w samorozwoju, ponieważ nauka z nimi staje się przy-
jemnością. 

Nie tylko dzięki aplikacjom możemy się uczyć. Internet skrywa 
w sobie także strony z fiszkami, notatkami, gramatyką czy słówka-
mi. Kolejni ludzie co sekundę udostępniają swoje prace naukowe, 
chcąc pomóc innym. Na owych stronach coraz częściej będziemy 
mogli spotkać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy za pomocą 
testów w różnych wersjach. Strony poświęcone nauce języków ofe-
rują dodatkową pomoc poprzez opcję wysłuchania danego sformu-
łowania, sprawdzenia jego pisowni i poprawnego użycia. Jedną 
z takich stron jest angielskieslowka.pl. Korzystając z niej już jakiś 
czas, jestem w stanie stwierdzić, że strony również pomagają 
w efektywnej nauce. 

Jeśli jednak wolimy zamiast czytania obejrzeć film, znakomitym 
pomysłem będzie wyszukanie interesującej nas sprawy w serwisie 
YouTube. Umożliwia on oglądanie, a także umieszczanie własnych 
filmów o wybranej tematyce. Możemy znaleźć nauczycieli danych 
przedmiotów, osoby oczytane w danym temacie, które dzielą się 
swoją wiedzą z innymi. W tym przypadku również mamy szeroki 
wybór, ponieważ z każdym dniem powstaje multum nowych, coraz 
to innych, oryginalnych kanałów nie tylko o tematyce naukowej. 
Treści o życiu w innych krajach, zmagania z chorobami, codzienne 
życie bez idealizowania czy wywiady znajdziemy bez problemu. 



5 

 

Popularnym środkiem, z którego czerpiemy rozrywkę i wiedzę 
jest znany większości Netflix. Tak samo jak HBO oraz Player oferuje 
nam dostęp do seriali i filmów zagranicznych oraz polskich. Wpraw-
dzie usługi te są płatne, jednak w moim przekonaniu są warte swojej 
ceny. Poprzez nowoczesną technologię serwisy te są udoskonalone 
możliwością zmiany języka napisów, dodaniem lektora, dubbingu, 
co pomaga w odbiorze, i nauce języka przez poznawanie slangu 
i mowy potocznej używanej przez bohaterów. Różne ekranizacje 
i adaptacje pomagają zobrazować to, co dla niektórych jest trudne 
do wyobrażenia, są to kolejne możliwości zrozumienia. 

Po wielu godzinach spędzonych w Internecie zupełnie przypadko-
wo natknęłam się na stronę poświęconą książkom online, które mo-
żemy bez problemu pobrać i korzystać z nich jak ze zwykłych ksią-
żek, tylko że w formie wirtualnej. Z-library, ponieważ o tej stronie 
mowa, jest świetną alternatywą dla osób niemających łatwego do-
stępu do biblioteki stacjonarnej albo osób, którym ciężko jest kupić 
potrzebne źródło wiedzy. Strona ta jest prosta w obsłudze i zawiera 
literaturę piękną (obcą i polską), obyczajową, utwory science-fiction, 
kryminalne i wiele więcej. 

Wymieniłam powyżej najczęściej spotykane zastosowanie tech-
nologii w samodoskonaleniu naszego umysłu, ale jestem pewna, 
że jest ich więcej. Internet nadal się rozwija, więc możliwości 
na pewno przybędzie. W mojej opinii warto poświęcić trochę czasu 
na poszukiwania, ponieważ nie wiemy, jakie perły jesteśmy w stanie 
znaleźć. Wystarczy tylko, żebyśmy byli ambitni i cierpliwi, a rezultaty 
mogą być niesamowite. 

Rys. Dawid Chaj 
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Kusiciel jest to bardzo obszerne pojęcie, z którym każdy spotkał 
się chociaż raz w życiu. Kusicielami są najczęściej ludzie, którzy mogą 
zachęcać do robienia złych rzeczy, jednak kusicielem może być też 
zjawisko lub przedmiot, który może sprowadzić człowieka na złą 
drogę, której sam z siebie nigdy by nie wybrał.  

Tak naprawdę kuszenie jest z nami cały czas, nieważne, czy jeste-
śmy w pracy, szkole, na zakupach czy w domu, codziennie stawiamy 
czoła pokusom i ludzkiej zachłanności. Już od zamierzchłych czasów 
nasi przodkowie borykali się z problemem różnych pokus, które 
przeradzały się w uzależnienia. W dawnych czasach największą po-
kusą była i jest do teraz władza, z powodu której ludzie zazwyczaj 
zostają oślepieni, co może prowadzić do ignorancji i pogardy dla in-
nych. Zostajemy kuszeni również przez pieniądze i to, co możemy 
za ich pomocą osiągnąć. Kusi nas również, by sprawdzić, jak daleko 
możemy sięgnąć, posiadając wysokie stanowisko w firmie. Im więcej 
dostajemy i im więcej zyskujemy, tym bardziej „odbija nam” 
na punkcie wyższości nad innymi. Zostajemy zaślepieni i nie widzimy 

Rys. Dawid Chaj 
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krzywdy innych osób. Przeoczamy najprostsze problemy, a gdy już je 
dostrzeżemy, rozwiązujemy je za pomocą pieniędzy. Ważnym i istot-
nym kusicielem w tych czasach są także wszelkiego rodzaju używki, 
które kuszą nas tak, że mamy ochotę ich spróbować, zobaczyć, jak 
smakują, jak będziemy się po nich zachowywać. Ze stanu zwykłego 
kuszenia zmienia się to w uzależnienie, chcemy coraz więcej i wię-
cej. Po uzależnieniu przychodzi czas na zatracenie, zatracamy się 
w naszym uzależnieniu, zaczynamy tracić samych siebie. Pokusa mo-
że nas doprowadzić do naprawdę złego stanu fizycznego i psychicz-
nego. 

Każdy z nas ma takiego „kusiciela”, któ-
ry próbuje nas skusić do pożądanych przez 
nas ,,zakazanych owoców”. „Kusicieli” jest 
wielu, każdy człowiek jest inny i każdy z nas 
ma swojego własnego „kusiciela”, który 
codziennie ujawnia się w najmniej spodzie-
wanym momencie, próbując wciągnąć nas 
w otchłań pokusy. Jednak co jest najwięk-
szym kusicielem i pokusą XXI wieku? Wyda-
je się, że największą pokusą XXI wieku jest technologia i Internet, 
które są z nami na co dzień. Większość ludzi jest uzależniona od no-
woczesnej technologii, przez co nie widzi poza nią innego świata. 
Osoby takie dosłownie żyją tylko Internetem i  funkcjonują jedynie 
w świecie wirtualnym. Coraz częściej widzi się zarówno nastolatków, 
jak i małe dzieci dosłownie ,,przyklejone” do telefonów lub table-
tów. Jednak nie można ich za to winić, ponieważ żyjemy w czasach 
ciągle rozwijającej się technologii. Ważnym czynnikiem odpowiada-
jącym za uzależnienie młodzieży od technologii były konsekwencje 
zdalnego nauczania. Dzieci, które z powodu pandemii musiały sie-
dzieć w domach i jedyny kontakt, jaki miały ze światem, miał miej-
sce przez Internet, będą patrzeć na świat inaczej niż na przykład oso-
by z czasów, gdy technologia nie była jeszcze na tyle rozwinięta.  

Sądzę, iż „kusiciele” zawsze byli, są i będą obecni w naszym życiu. 
Nigdy nie będziemy w stanie powstrzymać „kusicieli”, ponieważ jest 
to niemożliwe. Jedyne, co możemy zrobić, to sami sprzeciwiać się 
swoim pokusom i nie pozwolić im przejąć kontroli nad naszym ży-
ciem. 

Kinga Czekan IIITOŚ 

Rys. Dawid Chaj 
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W dzisiejszym świecie mamy do czynienia z praktycznie wszyst-

kim, co jeszcze niedawno było tylko fikcją. Dlatego pisanie o wojnie, 
chorobach i innych problemach nie stanowi dla nas nic trudnego 
w porównaniu do testu z historii czy wypisania dat różnych wyda-
rzeń, gdy nawet nie istnieliśmy. Nie da się też ukryć, że z tego powo-
du ludzie stali się zobojętniali, założyli ręce i żyją tak, jakby wszystko 
było normalnie. 

Każdy z nas zapewne codziennie ogląda wiadomości, zagłębia się 
w informacje napływające ze świata. Obserwujemy wiele zachowań 
czy nawet rozmów ludzi, czasem na tematy polityczne czy chociażby 
rozmowy o codziennych sprawach. Słyszymy takie dialogi każdego 
dnia, stają się one dla nas monotonne, każdego dnia rozmawiamy 
o tym samym. Z biegiem czasu ważne sprawy przestają być istotne. 
Wolimy żyć dalej, spokojnie, we własnym tempie. Obojętniejemy, 
nie przejmujemy się, staramy się zapomnieć.  

Aktualnie od trzech tygodni obserwujemy sytuację na Ukrainie. 
Wojnę, która zbiera okrutne żniwo nie tylko wśród żołnierzy walczą-
cych na froncie, ale także wśród bezbronnych ludzi, którzy zrobią 
wszystko, byle tylko ratować swoje rodziny. Każdy z nas, kto chociaż 
trochę zna historię, wie, jakim tragicznym doświadczeniem dla czło-
wieka jest właśnie wojna. Te okropne rzeczy robią ogromne wraże-
nie i budzą niepokój, choć nie tak bardzo, jak jakiś czas temu.  

Widzimy jednak, jak polskie społeczeństwo dzielnie radzi sobie 
z falą uchodźców, którzy uciekają z okupowanego kraju i chcą czuć 
się bezpiecznie. Nasi rodacy starają się pomagać bezinteresownie, 
z dobroci serca, ze względu na to, co nasi przodkowie przeżyli w cza-
sach II wojny światowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ciężka jest 
to sytuacja, choć staramy się nie brać sobie za dużo na głowę. 

I choć nie chcemy zatracać się w problemach, to jednak takie za-
chowanie nieznacznie wpływa na sytuację. Gdyby każdy żył myśląc 
tylko o sobie, żadne zbiórki i akcje charytatywne nie miałyby sensu. 
Pamiętajmy, że nie możemy robić wszystkiego dla siebie, być egoi-
stami. 
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Aby pozostać wrażliwym człowiekiem, powinniśmy w umiarko-
wany sposób zdobywać informacje. Dlaczego w sposób umiarkowa-
ny? Po prostu po to, by ich natłok nie spowodował naszego zobojęt-
nienia. Powinniśmy pomagać innym, nie tworzyć sobie granic 
i patrzeć na sytuację z różnych perspektyw. Stawiać sobie małe cele 
oraz codziennie dokonywać małych wyborów, które pomogą nam 
w wielkich wyborach. Może zamiast jednego batona czy kebaba 
w tygodniu, powinniśmy wpłacić te pieniądze na jakąś organizację? 
A jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji finansowej, a ma sporo wolnego 
czasu, mógłby zostać wolontariuszem czy chociażby oddać używane 
rzeczy w dobrym stanie. Czasami najmniejsza pomoc dla kogoś mo-
że być ogromnym wparciem. 

Maja Szczakowska, Gabriela Laskowska IIIA 

 

Nasz Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował i przeprowadził 
akcję związaną z obchodami święta babć i dziadków w celu okazania 
szacunku i stworzenia im możliwości poczucia się wyjątkowo. 
W porozumieniu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie 
dnia 26 stycznia 2022 r. odwiedziliśmy osoby starsze, samotne, obję-
te wsparciem ośrodka w Choszcznie. 

 Dotarliśmy do wskazanych osób 
starszych z życzeniami przygotowa-
nymi w formie pięknej laurki 
oraz z prezentami w postaci słody-
czy i owoców. Wolontariuszki 
z naszego klubu chętnie angażowały 
się w prace nad przygotowaniem 
kartek z życzeniami, a Maciej, nasz 
rodzynek, wykazał się solidnością 
przy zakupach składników 
do prezentów. Wszyscy seniorzy, 
których odwiedziliśmy, dziękując 
nam powtarzali, że była to bardzo 
miła niespodzianka i przyjemność 
dla nich. A dla nas lekcja z życia 

i o życiu, ponieważ Panie w wieku 83 lata i 94 lata, wspominając 
swoje życie, opowiedziały nam historię związaną ze swoimi rodzina-
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 Dnia 18 marca 2022 r. do naszej szkoły zawitał 
były uczeń, a obecnie żołnierz z 14. Zachodniopomorskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej - Dominik Pasek, który zachęcił uczniów naszej 
szkoły do włączenia się w akcję „Starter dla Uchodźcy”. Akcja pole-
gała na przygotowaniu paczek z najpotrzebniejszymi artykułami hi-
gienicznymi dla uchodźców z Ukrainy. W akcji wziął udział Szkolny 
Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski naszej szkoły, pani peda-
gog Barbara Filipczak oraz wszystkie klasy z klasą ITH na czele 
(wszyscy uczniowie tej klasy wraz z wychowawczynią zebrali pienią-
dze na zakup potrzebnych środków). 

 Uczniowie oraz nauczyciele swo-
je dary składali do gabinetu pani 
pedagog do dnia 29 marca. Tam 
uczennice klasy IIITOŚ oraz ucznio-
wie klasy ITH rozdzielili artykuły 
na poszczególne paczki. Startery 
przygotowano dla dzieci, kobiet 
oraz mężczyzn. W paczkach dla 
dzieci znajdowały się przedmioty 
przeznaczone do dbania o higienę 
oraz kolorowanki wraz z kredkami. 
W paczkach dla kobiet również zna-
lazły się rzeczy do mycia i uporząd-
kowania wizerunku. Mężczyźni do-
stali pakunki z rzeczami do mycia 

mi, a także naszym miastem. A takie życzenia załączyliśmy 
do przygotowanych przez nas kartek: 

Życzymy, abyście zawsze czuli się młodzi duchem, 
byli radośni, dbali o siebie i zawsze byli otaczani życzliwością. 

Dostrzegajcie piękno wokół siebie, 
cieszcie się drobiazgami i każdą chwilą. 

Bądźcie odporni na zmartwienia i troski, bo życie cudem jest – 
więc kochajcie życie. 

Szkolny Klub Wolontariatu z opiekunką, panią Agnieszką Stankowską 
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oraz golenia. W każdej paczce znalazła się szczoteczka do zębów 
wraz z pastą, przekąski mające na celu dodania energii i sprawienie, 
żeby na twarzach naszych gości pojawił się uśmiech, oraz najważ-
niejsze, czyli woda. W momencie, gdy zabrakło mydła do paczek, 
wybrane uczennice wybrały się po dodatkowe kostki do pobliskiego 
marketu. W tym czasie Dominik wraz z innymi pomagierami toczyli 
ciekawą konwersacje na temat survivalu. Następnie, gdy była chwi-
la przerwy, żołnierz zrobił naszym uczniom miniquiz na temat wie-
dzy wojskowej. 

 Akcja trwała do 30. marca. W tym dniu do naszej szkoły ponow-
nie zawitał Dominik, aby odebrać paczki i następnego dnia przeka-
zać je przybyszom z Ukrainy. Dominik z pomocą pani pedagog 
i uczniów klasy ITH spakowali pakunki do większych opakowań 
zbiorczych i wspólnie przenieśli do pojazdu absolwenta naszej szko-
ły. 
 Akcja miała na celu zachęcenie uczniów naszej szkoły do pomo-
cy osobom w potrzebie i pokazanie, że pomoc powinna być bezin-
teresowna. Dzięki takim organizacjom uczniowie jednoczą się 
i wzbudzają w sobie chęć pomocy, a nasza szkoła skutecznie im to 
umożliwia. My, uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich 
w Choszcznie, cieszymy się, że możemy pomagać i zrobić coś poży-
tecznego dla społeczeństwa w tej szczególnie trudnej sytuacji. 
Świetnie się bawiliśmy podczas tej akcji i czekamy na więcej. 

Klaudia Klejna ITH 
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Gdy dotarliśmy już wszyscy na egzamin, czułam się trochę zagu-

biona. Było to spowodowane nowym miejscem, bo pierwszy raz by-

liśmy w tym budynku i nie znaliśmy korytarzy oraz pięter, nie wie-

dzieliśmy gdzie iść. Wokół było dużo innych uczniów czekających 

na egzamin lub tych, którzy byli już po egzaminie, stali, trzymając 

swoje główki treningowe lub czekali ze swoimi modelami. Po chwili 

zobaczyliśmy pewną salę z dużą liczbą krzeseł, więc postanowiliśmy 

z moją grupą tam usiąść i poczekać aż przyjdą egzaminatorzy i po-

wiedzą nam, gdzie mamy iść oraz wytłumaczą, co i jak. Drzwi były 

otwarte na oścież, więc bez problemu by nas znaleźli, zwłaszcza, 

że ta sala znajdowała się zaraz przy wejściu. Pomału zbliżała się go-

dzina 12.00, przybywało coraz więcej moich znajomych z naszej gru-

py wraz ze swoimi rzeczami potrzebnymi do egzaminu. Każdy z nas 

miał ze sobą swoich modeli, główki treningowe oraz torby z potrzeb-

nymi kosmetykami do włosów, narzędziami i przyborami fryzjerski-

mi. 

Po pewnym czasie przyszła bardzo wesoła pani z kręconymi wło-

sami, która była jedną z egzaminatorek, wywołała lekkie poruszenie 

w sali, każdy z nas był ciekawy, co dalej, i czy mamy już iść. Gdy za-

częła mówić, wszyscy uważnie słuchaliśmy, co ma nam do powie-

dzenia. Na samym początku zapytała, skąd jesteśmy, a następnie 

kazała nam za sobą iść. Wstałam, po czym ruszyłam za egzaminator-

ką, wraz ze mną mój brat, który niósł moje rzeczy oraz moje dwie 

modelki, którymi była moja mama i koleżanka z internatu. Ruszyli-

śmy schodami w dół, znajdowały się tam sale egzaminacyjne 

oraz szatnie. 

Przed wejściem do sali pani egzaminator kazała zostać wszystkim 

modelom chwilowo przed salą, a wraz z nią mieliśmy iść tylko my - 

zdający egzamin. Po wejściu na salę ujrzeliśmy stanowiska fryzjer-
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skie przygotowane dla każdego z nas, było ich 8.  

Razem z Gabrysią (Gabrielą Laskowską, przyp. red.) ruszyłyśmy 

do stanowisk przy ścianie, chciałyśmy być obok siebie na egzaminie 

ze względu na to, że jesteśmy z jednego salonu, uczyłyśmy się tak 

samo i doskonale wiedziałyśmy, co robić, dlatego w razie jakiegoś 

problemu lub stresu, tylko my dwie wiedziałyśmy, jak sobie pomóc 

i jak się wesprzeć nawzajem.  

Gdy każdy z nas zajął swoje miejsce, pani zaczęła nam tłumaczyć 

przebieg dzisiejszego egzaminu, jak będzie on wyglądał, kiedy poja-

wią się wyniki z egzaminów i że teoria odbędzie się za 2 tygodnie 10. 

maja o godzinie 13:00. 

Pierwsza część egzaminu to była część damska, a dokładnie klip-

sy. Wyjęłam główkę oraz statyw, następnie zmoczyłam włosy i szyb-

ko rozczesałam, po czym przeszłam do nakręcania włosów do pier-

ścieni płaskich i spiralnych w dwóch kierunkach (w lewo i w prawo) - 

mieliśmy na to 10 minut. Niektórzy nakręcali na modelach, ale przez 

to było im trudniej, zwłaszcza, że nie opanowali tego dobrze, a to 

był egzamin. Po skończeniu egzaminatorzy sprawdzali nasze prace, 

czy dobrze się trzymają klipsy oraz czy uzyskaliśmy dobry skręt. Klip-

sy moje oraz Gabrysi zostały wyróżnione i uznane za najlepsze, egza-
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minatorzy zawołali wszystkich, aby pokazać im, jak włosy powinny 

być nawinięte na klipsy, zostałyśmy pochwalone także za odpowied-

ni strój na egzaminie oraz do pracy. 

Następnie było upięcie. Wyjęliśmy z toreb wszystkie potrzebne 

nam rzeczy do upięcia i estetycznie poukładaliśmy na swoich stano-

wiskach, po czym zawołaliśmy swoich modeli, którzy czekali przed 

salą, niektórzy mieli główki na statywach zamiast modeli. Zanim za-

częliśmy upinać włosy, musieliśmy ściągnąć swoim modelom z gło-

wy wałki, które nakręcaliśmy na włosy dzień wcześniej i w których 

musieli spać w nocy, mieliśmy na ich ściągnięcie 5 minut, więc za-

braliśmy się szybko do pracy. Po ściągnięciu wszystkich wałków, 

mieliśmy 25 minut na upięcie. W czasie, gdy my upinaliśmy, egzami-

natorzy przeszli się po sali, obserwując nasze poczynania. Niektórym 

z nas pomagali w upięciu, gdy coś komuś nie szło tak, jak powinno, 

lub gdy uznali, że robi to źle, po czym wyszli z sali, zostawiając nas 

samych. Gdy większość z nas skończyła swoje upięcia, zdjęliśmy pod-

włośniki (pelerynki) z naszych modelek, a następnie egzaminatorzy 

podchodzili ocenić oraz sprawdzić nasze prace. 

 Gdy wszyscy skończyli, zaczęło 

się strzyżenie damskie, zawołałam 

swoją mamę, która była moją mo-

delką i szybko pobiegłam do myjki, 

aby zająć ją jako pierwsza, dlatego 

że była ona jedyną na całą salę, 

a było nas po dużo więcej. 

Po umyciu oraz odżywieniu włosów, 

wróciłyśmy na stanowisko, rozczesa-

łam szybko włosy, zrobiłam podział 

do strzyżenia, a następnie zaczęłam 

obcinać. Tak samo jak wcześniej, 

egzaminatorzy chodzili dookoła 

i obserwowali nas, a następnie zo-
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stawili samych, idąc do innej sali. 

Na strzyżenie mieliśmy 30 minut. 

Po ostrzyżeniu włosów przyszedł 

czas na modelowanie (suszenie wło-

sów na szczotce), mieliśmy na nie 

20 minut. Zabezpieczyłam mokre 

włosy termo-ochroną, po czym po-

dzieliłam sobie włosy klipsami 

na przedziały i przystąpiłam do mo-

delowania. Po wymodelowaniu wło-

sów, szybko wykończyłam strzyże-

nie i poddałam do oceny. 

Następnie była część męska, 

strzyżenie fryzury klasycznej. Wyję-

łam główkę, przymocowałam do statywu, zmoczyłam włosy, rozcze-

sałam, oddzieliłam sobie grzywkę i zaczęłam strzyc. Na obcięcie wło-

sów mieliśmy 30 minut. Po obcięciu przeszłam do nałożenia pianki 

utrwalającej na mokrych włosach i do modelowania oraz uczesania 

fryzury klasycznej, za pomocą lakieru i widelca (grzebienia do styli-

zacji) - na to mieliśmy 20 min. Po skończeniu, egzaminatorzy spraw-

dzili i ocenili wszystko, a następnie ogłosili, że wyniki pojawią się 

31. sierpnia razem z naszymi dyplomami czeladniczymi.  

Każdy z nas się spakował, musieliśmy posprzątać po sobie stano-

wiska, a następnie udaliśmy się do domów. Po wszystkim czułam się 

z siebie dumna, byłam bardzo zadowolona i czułam się spełniona. 

Moja mama była szczęśliwa z nowej fryzury, która bardzo jej się po-

dobała, powtarzała, że cieszy się, że już po wszystkim, bo bardzo się 

stresowała i mówiła, że jest ze mnie dumna. 

Jagoda Masińska IIIA 
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Zarządzanie zespołem jest zadaniem trudnym, które wymaga 
bogatego doświadczenia i konkretnych predyspozycji. Ja, będąc kie-
rownikiem w branży fryzjerskiej, będę efektywnie łączyć w sobie 
wiele ról, a mianowicie ustalę i wypracuję balans między nadzoro-
waniem a dawaniem swobody, tzw. wolnej ręki swoim pracowni-
kom. 

W moim zespole będę miał grupę ludzi wyspecjalizowanych 
w konkretnych dziedzinach m.in. specjalistów od: stylizacji fryzur, 
strzyżeń damskich i męskich, pielęgnacji włosów, koloryzacji. Moja 
grupa, ze mną na czele, będzie doskonale współpracowała dzięki 
wytyczonym wskazówkom. Uważam, że będą one bardzo ważne 
po to, by w miejscu pracy czuć się swobodnie, pracować z życzliwy-
mi ludźmi, na których zawsze można polegać, a atmosfera była miła. 
Myślę, że taka współpraca w grupie będzie gwarantowała sukces. 
Dla mnie najważniejsze będzie, by warunki pracy były jak najlepsze, 
a ludzie, którzy ze mną będą pracować, swój zawód będą wykony-
wali i satysfakcją, że to, co robią, będzie wyjątkowe. Natomiast 
klient z mojego salonu będzie wychodził zawsze z uśmiechem 
na twarzy i z zadowoleniem z fryzury.  

Mogę podać do wiadomości czytelników przydatne wskazówki 
do kierowania w przyszłości moim salonem. 

Poznaj swój zespół 
Uważam, że kierownik musi poznawać ludzi, którymi będzie za-

rządzał. Podstawą jest szczera rozmowa i poznanie planów zawodo-
wych oraz umiejętności przyszłych pracowników, a także zauważe-
nie jego silnych i słabych stron.  

Wyznacz jasne cele 
Każdy powinien wiedzieć, co należy do jego obowiązków i czego 

od niego wymaga kierownik. Pozwalaj swoim pracownikom na wyra-
żanie swoich pomysłów, rozmawiajcie o nich wspólnie. 

Zadbaj o wzajemną komunikację 
Komunikacja jest najważniejszym elementem, która wpływa 

na funkcjonowanie całego zespołu. To dzięki niej wypracowuje się 
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odpowiednią atmosferę, unika nieprzyjemnych zwad, a przede 
wszystkim, wymienia swoje doświadczenia i cenne informacje. Naj-
ważniejsze jest to, aby zarządca swoją postawą dawał przykład całe-
mu zespołowi. 

Zaufaj innym 
Zaufanie jest podstawą do tworzenia wszystkich relacji, 

a w szczególności między pracownikiem a kierownikiem. Okazywa-
nie zaufania swoim podwładnym świadczy, że są właściwymi ludźmi 
na właściwym stanowisku. Z pewnością pozwala to na stworzenie 
idealnej atmosfery, dzięki której pracownicy czują się doceniani 
za to, co robią i jacy są, za czym idzie wzrost motywacji do tego, 
co robią. 

Bądź dostępny 
Będąc kierownikiem, zawsze muszę mieć czas na wysłuchanie 

pracownika, gdy tylko tego potrzebuje. Chcę, by cały zespół wie-
dział, że zawsze może liczyć na moją pomoc.  

Rozwiązuj konflikty 
Jako zarządca zespołu muszę dbać o dobrą atmosferę, między 

pracownikami. Jednak jeśli pojawi się konflikt, jak najszybciej reagu-
ję i rozwiązuję go. 

Doceniaj i wynagradzaj 
Bardzo istotne jest docenianie i wynagradzanie pracowników 

za ich wykonywaną pracę. Dlatego też, mówienie słów uznania, da-
wanie podwyżki, nagradzanie czy czasami pozwolenie na elastyczne 
godziny pracy, z pewnością podwyższą wartość pracowników.  

Dbaj o porządek i ustal plan działania 
Oczywiście, aby uniknąć chaosu, każdy musi mieć wytyczony 

plan, co ma robić oraz w jaki sposób, takie działania pozwalają 
na uporządkowany tryb pracy.  

Integruj 
Integracja zespołu jest bardzo ważna. Wyjazdy czy spotkania po-

magają we wzajemnym poznawaniu się oraz zobaczenie, jacy jeste-
śmy po pracy i jakie mamy życiowe cele. Uważam, że zintegrowany 
zespół pracuje wydajniej, bo atmosfera jest luźniejsza, milsza i każdy 
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bardziej może skupić się na swoich czynnościach. 

 Szkol i wysyłaj na kursy zawodowe 
W mojej branży fryzjerskiej jest to bardzo ważne. Z powodu cią-

głych zmian w trendach, technikach oraz pojawianiu się nowych ko-
smetyków i akcesoriów, szkolenia są niezbędne. Jest to wręcz pod-
stawa do idealnie prosperującego salonu. 

Oczywiście, każdy pracownik, poszerza swoją wiedzę i umiejętno-
ści w tej specjalizacji, w której chce się rozwijać i chce ją wykonywać. 

Wymienione przeze mnie wskazówki, są dla mnie podstawą 
do kierowania w przyszłości moim zespołem. 

Dawid Chaj IIIA 

 
 

 
W dniu 21 marca 2022 r., po dwuletniej przerwie, odbył się 

w naszej szkole Dzień Sportu. To tradycyjna impreza integracyjna, 
której celem jest zdrowie i dobra zabawa. W sportowej rywalizacji 
brało udział 11 klas. Na Dzień Sportu nasi nauczyciele wuefiści, pani 
Aneta Tuszyńska-Parol i pan Maciej Żołnierzów, przygotowali zestaw 
konkurencji: turniej piłki siatkowej; rzuty do kosza na czas; skok 
w dal z miejsca; rzut piłką lekarską; żonglerkę; wyciskanie na klatę; 
bieżnię oraz pasjonujące pytanie: „Ile zmieści skrzynia?”. 

Pierwsze miejsce zdobyła klasa IIITH z wychowawczynią, panią 
Joanną Korzeniewską, drugie IIIC z wychowawczynią, panią Teresą 
Wiśniewską, natomiast trzecie – IITOŚ/TH z wychowawczynią, panią 
Edytą Kondelą. Serdeczne podziękowania za sporą frekwencję 
w tym dniu. Okazało się, że emocji nie zabrakło i do końca wynik 
rywalizacji był trudny do przewidzenia. Oprócz sportowych emocji 
na uczniów czekały nagrody książkowe związane z odbytymi już 
w tym roku szkolnym turniejami sportowymi: tenisa stołowego, bad-
mintona, piłki nożnej, piłki siatkowej i koszykówki. Podczas apelu 
zostały one wręczone przez dyrekcję szkoły i nauczycieli wychowa-
nia fizycznego. 

Maciej Żołnierzów 
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Trzeci raz nasza szkoła wzięła udział w szlachetnej imprezie upa-
miętnienia polskich jeńców wojennych II wojny światowej, jaką był 
XIX Konkurs Recytatorski Poezji Oflagu II C Woldenberg. Tym razem 
w auli Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie wystąpiły Kinga Cze-
kan i Weronika Mazurek z IIITOŚ. Weronika zajęła IV miejsce, a Kinga 
– III. Gratulujemy! 

W pięknej, dużej auli i wymownej scenografii dziewczyny zapre-
zentowały się całkiem dobrze, choć po raz pierwszy mówiły na takiej 
ogromnej scenie. Na pewno możemy być zadowoleni, że poezję je-
niecką, pisaną w tak szczególnych okolicznościach, potrafiły dobrze 
zinterpretować. 

Jury obradowało w składzie: dr Przemysław Słowiński  – Akade-
mia im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wielkopolskim; Ewa Grzan-
kowska – neurologopeda, drużynowa 1 Dobiegniewskiej Drużyny 
Harcerskiej i Zuchowej; Paweł Antczak – Wicestarosta Powiatu 
Strzelecko – Drezdeneckiego; Jakub Wojewoda – Oddziałowe Biuro 
Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie; An-
drzej Grzybowski – Stowarzyszenie Woldenberczyków; Bogusław 
Siwiec – współtwórca konkursu. 

Konkurs objęty był patronatem honorowym: Marszałka Woje-
wództwa Lubuskiego - Elżbiety Anny Polak, Wojewody Lubuskiego - 
Władysława Dajczaka, Starosty Strzelecko – Drezdeneckiego Bogu-
sława Kierusa, Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopol-
skim - Ewy Rawy, Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
w Szczecinie - Pawła Skubisza, Stowarzyszenia Woldenberczyków. 

Piotr Figas 
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Wystawa  „19 lat razem” –  to 13 tablic, które dokumentują 
współpracę ZS Nr 2 w Choszcznie z partnerem niemieckim OSZ Oder
-Spree w Fürstenwalde. Wystawa zostanie uroczyście otwarta 30. 
maja 2022 r. podczas Drzwi Otwartych Szkoły. Zakładamy, że wysta-
wę obejrzy społeczność szkolna ZS Nr 2 w Choszcznie oraz uczniowie 
wraz z nauczycielami z powiatu choszczeńskiego. Jest to doskonała 
forma promocji szkoły oraz organizacji międzynarodowej tj. Polsko-
Niemieckiej Współpracy Młodzieży, wspierającej organizatorów wy-
miany. 

koordynator projektu, Teresa Wiśniewska 
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Dzień Ziemi – to szczególne święto jest obchodzone 22 kwietnia, 

choć, prawdę mówiąc, powinno być obchodzone codziennie. W tym 
wyjątkowym dniu ludzie zbierają się w grupy (głównie szkoły, przed-
szkola itp.) i dzielnie przemierzając najbliższe tereny, zbierają odpa-
dy, które się wmieszały w środowisko naturalne. Celem tej akcji jest 
promowanie właściwych postaw i nauka podstaw ekologii. 

Odpady są poważnym problemem, każdy z nas produkuje ich 
setki na dzień! Gdybyś wyrzucał swoje śmieci przez okno, 
to w miesiąc (zaryzykuję – pewnie już w tydzień) sąsiedzi dzwoniliby 
pod odpowiednie numery. Wysypisko murowane! Zasady segrego-
wania są w kółko powtarzane tak często, że każdy uczeń szkoły pod-
stawowej i średniej potrafiłby je ładnie wyrecytować. Plastiki 
do żółtego, papiery do niebieskiego, szkło do zielonego, odpady bio 
(obierki z jedzenia itp.) do brązowego, a kolor czarny to odpady mie-
szane. Prosto, zwięźle i na temat, więc po co to piszę? 

 By przypomnieć, że losy 
naszej planety zależą także 
od Ciebie. Tak, od Ciebie. Dla-
czego? Bo przeciętny człowiek 
produkuje 350 kg odpadów 
rocznie. Sporo, no nie? Dlate-
go zbierzmy siły, weź kolegów, 
brata, siostrę, znajomych, psa, 
kota, sąsiadów i posprzątajmy 
raz, a dobrze! Podnieś 

tę puszkę i dbaj nie tylko o siebie, ale też o swoich przyjaciół i dom. 
Kierując tymi wskazówkami, uczniowie klas ITOŚ, IITOŚ, IIITOŚ 

w zawodzie technik ochrony środowiska, ale także IITH w zawodzie 
technik handlowiec, wysprzątali teren wokół szkoły. W pracy towa-
rzyszyli im nauczyciele: pani Lidia Michalska, pani Katarzyna Hejza-
Konieczna i pan Michał Tomaszczuk. 

Emilia Mehmedov ITOŚ 
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Być może pierwszy raz, ale być może nie ostatni Technikum Nr 2 
w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie ma prawo 
poszczycić się cenionym wyróżnieniem Fundacji Edukacyjnej 
„Perspektywy” – Brązową Tarczą. W zestawieniu brano pod uwagę 
wyniki matur i wyniki egzaminów zawodowych. 

W rankingu województwa zachodniopomorskiego zajęliśmy miej-
sce 20., w rankingu ogólnopolskim – 426. 
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Nigdy nie zadowalać się zrobionym, zawsze iść dalej. 

Stanisław Lem, Astronauci 
 
Każde motto jest przesłaniem, ale słowa Stanisława Lema są 

i przesłaniem, i sumą. Są one sumą czteroletniej edukacji klasy tech-
ników handlowców, którzy, rozpoczynając po gimnazjum naukę 
w roku reformy oświatowej, czyli 2018, od razu wiedzieli, 
że ze względu na strukturę ówczesnego naboru w naszej szkole będą 
jedyną klasą maturalną w roku 2022. Świadomość tego faktu z pew-
nością towarzyszyła nauczycielom, a uczniowie dowiedli, że również 
i oni mają przekonanie o swojej wyjątkowej sytuacji. Uczyli się więc 
ambitnie. Na ostrym finiszu nauki, 31.03.2022 r., otrzymaliśmy 
z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu wyniki egzaminu 
zawodowego AU.25 - „Prowadzenie działalności handlowej”. To bar-
dzo wysokie wyniki - część praktyczną egzaminu zdali wszyscy, czyli 
100%, średnia ocena za egzamin wszystkich uczniów wynosi ponad 
93%, a były również oceny na 100%. To był już drugi egzamin zawo-
dowy techników handlowców. W zeszłym roku egzamin AU.20 - 
„Prowadzenie sprzedaży” w części teoretycznej i praktycznej zdało 
100% uczniów. 
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Dnia 29.04.2022 r., po zdobyciu tytułu technika handlowca, mło-
dzi profesjonaliści stanęli na apelu kończącym naukę w szkole. 

Uroczystość przygotowali zgodnie z tradycją szkoły młodsi ucz-
niowie pod opieką pani Agnieszki Kasperczuk. Prowadzące apel 
Amelia Nagler i Pola Rafińska z klasy IIILO, po odczytaniu wizji szkoły, 
przywitały obecnych i oddały głos dyrektor szkoły, pani Barbarze 
Ciecierskiej. 

Pani Dyrektor przywitała znamienitych gości: Starostę Choszczeń-
skiego – panią Wiolettę Kaszak, Przewodniczącego Rady Powiatu 
Choszczeńskiego - pana Eugeniusz Nykla, Wicestarostę Choszczeń-
skiego - pana Pawła Szubera, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Choszczeńskiego - pana Jana Kuźmińskiego, Radną Powiatu Chosz-
czeńskiego - panią Magdalenę Sieńko, Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Choszcznie - pana Stefana Szemlija, który jest Przyjacie-
lem Szkoły, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Choszcznie - brygadiera Mirosława Dzidka, Przewodniczącego Ra-
dy Rodziców w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcz-
nie - pana Mariusza Jabłońskiego, Przewodniczącego Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Choszcznie - pana Józefa Leśniańskiego, nauczycieli, 
rodziców i pracowników szkoły. Pani Dyrektor w dalszej części prze-
mówienia wskazała wyzwania, przed jakimi stanęli uczniowie w cią-
gu czterech lat, z których najtrudniejszym była oczywiście pandemia. 
W kolejnych słowach absolwenci usłyszeli życzenia jak najlepszych 
wyników na maturze. 

Następnie wybrzmiały słowa Starosty Choszczeńskiego – pani 
Wioletty Kaszak. Dziękując za solidne lata nauki, podkreśliła ona wa-
gę rzeczy drobnych, niepozornych, z których tak naprawdę składa 
się życie. Należy dbać o to, co jest „okruchem”, być uważnym i twór-
czym każdego dnia. Absolwenci usłyszeli także gratulacje i życzenia 
oraz zachętę do realizacji własnych marzeń. Dziękujemy! 

Podniosłą część uroczystości, jaką stanowiło wręczenie nagród, 
poprowadziła wicedyrektor szkoły – pani Jolanta Pluta. Na początek 
Pani Dyrektor odczytała list gratulacyjny dla rodziców najlepszych 
absolwentek klasy technika handlowca w Zespole Szkół Nr 2 im. No-
blistów Polskich, które zostały uhonorowane ufundowanymi przez 
władze samorządowe nagrodami. 
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Najwyższe wyniki w nauce uzyskały: 
 Weronika Rusiecka - zachowanie wzorowe, świadectwo z wyróż-

nieniem; 
 Paulina Więckowska – zachowanie wzorowe, świadectwo z wy-

różnieniem; 
 Julia Nalewska – zachowanie wzorowe, świadectwo z wyróżnie-

niem; 
 Aleksandra Napieraj – zachowanie wzorowe; 
 Natalia Wyrzykowska – zachowanie wzorowe. 

O wystąpienie razem z absolwentkami zostali poproszeni rodzice: 
państwo Izabela i Artur Rusieccy, państwo Agnieszka i Rafał Więcko-
wscy, pani Katarzyna Nalewska, pan Mariusz Napieraj, pani Edyta 
Banasiak i pan Krzysztof Wyrzykowski. Nagrody wręczyła Starosta 
Choszczeński - pani Wioletta Kaszak, dyrektor szkoły - pani Barbara 
Ciecierska i wychowawca - pan Piotr Figas. 

Nagrodę ufundowaną przez Organizację Międzyzakładową NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie 
za uzyskanie najlepszego wyniku z czterech egzaminów zawodo-
wych w zawodzie technik handlowiec (90,5%) otrzymała: 
 Paulina Więckowska 

Nagrodę wręczył Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” Pra-
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cowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie - pan Józef Leśniań-
ski oraz dyrektor szkoły - pani Barbara Ciecierska. 

Nagrodę ufundowaną przez Oddział Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Choszcznie za najwyższą frekwencję w roku szkolnym 
2021/2022 otrzymała: 
 Natalia Wyrzykowska 

Nagrodę wręczyła prezes ogniska ZNP w ZS Nr 2 w Choszcznie – 
pani Teresa Wiśniewska oraz dyrektor szkoły - pani Barbara Ciecier-
ska. 

Nagrody od Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów 
Polskich w Choszcznie za działalność samorządową, za pracę 
na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego, otrzymały: 
 Weronika Rusiecka; 
 Patrycja Ufnal; 
 Paulina Więckowska; 
 Natalia Wyrzykowska; 
 Emilia Zarzecka. 

Nagrody wręczył Przewodniczący Rady Rodziców - pan Mariusz 
Jabłoński, dyrektor szkoły - pani Barbara Ciecierska oraz opiekunki 
Samorządu Uczniowskiego: pani Beata Zgorzelska i pani Aneta Tu-
szyńska-Parol. 

Przyszedł czas na część może mniej oficjalną, ale równie wzrusza-
jącą, bowiem głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskie-
go, Laura Simińska z klasy IIILO. Laura zna dobrze swoich kolegów 
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z klasy kończącej, ponieważ jej macierzysta 
klasa sąsiaduje z klasą techników handlow-
ców, współpracowała z nimi również 
w Samorządzie. Piszemy o tym dlatego, by 
podkreślić, że w naszej nie tak dużej szkole 
wszyscy uczniowie się obserwują i często 
inspirują, a taka atmosfera może stanowić 
motywację. Laura mówiła o ostatnich la-
tach z rozrzewnieniem, życząc absolwen-
tom sukcesów. Na koniec zaprosiła dyrek-
cję szkoły: panią Barbarę Ciecierską 
oraz panią Jolantę Plutę, do wręczenia 
technikom pamiątek. 

W podobnym do Laury tonie wypowiedziała się najlepsza absol-
wentka, Weronika Rusiecka. Widać było, że przesłanie Lema zarów-
no ona, jak i jej koledzy 
z klasy, potraktowali bar-
dzo poważnie. Weronika 
mówiła o tym, że po 
ukończeniu szkoły każdy 
pozostanie w dorosłym 
życiu zdany na siebie, ale 
nie będzie bezbronny, 
bo zaszczepione w szkole 
wartości, a także zdobyte 
umiejętności pozwolą mu realizować marzenia i wyznaczać sobie 
coraz wyższe cele. 

Po przemówieniu Weroniki absolwenci podziękowali kwiatami 
nauczycielom i pracownikom szkoły za cztery wspólnie spędzone 
lata. 

Gdy uroczystość dobiegła końca, rodzice nagrodzonych uczniów 
spotkali się z dyrekcją szkoły w bibliotece szkolnej, a uczniowie klasy 
kończącej udali się do sali 316, by od swojego wychowawcy otrzy-
mać świadectwa i usłyszeć ostatnie życiowe mądrości. 

Piotr Figas 
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 Jeżeli widziałeś kogoś, kto nie popełnił żadnego błędu, to podnieś 
rękę. A podnieś wyżej, jeżeli ty nie zaliczyłeś żadnej wpadki. Cisza. 
 Jesteśmy ludźmi. Czyli populacją tego samego gatunku, która żyje 
w jednym wielkim domu. Widzimy świat na wiele kolorów, mamy 
swoje zainteresowania i pasję. Mamy wiele różnic, każdego co inne-
go kręci. Ale jedno nas łączy - niedoskonałość. 
Ta wada doskwiera nam od pierwszego oddechu. Potykamy się 
o pokusy, szaleństwo, grzech, a nieraz o nogi czy kłody stawiane 
przez naszych współlokatorów! 
 Nikt nigdy nie prosił się żyć w takim świecie. Nikogo nie zapytali: 
"Hej, chcesz może żyć z tymi ludźmi? Aa, okej, a w tym środowi-
sku?". 
 Całkiem niedawno oglądałam pewien eksperyment społeczny. 
Nie trwał długo. Zebrano przypadkową grupę ludzi i przydzielono im 
łatki. Jednych zaliczono do bogatych, drugich do tych, co zarabiają, 
aby przetrwać. Były też grupy ludzi, którym ufamy, a których wolimy 
unikać, nowi i ci, co są od zawsze, tych ze wsi i tych, którzy nigdy nie 
widzieli krowy, religijni i pewni siebie. Zaczęto zadawać pytania 
i proszono, aby, jeżeli odpowiedź jest pozytywna, wychodzić na śro-
dek. Znajdziesz to na YouTube, gdy wpiszesz: „Co się stanie, kiedy 
przestaniemy szufladkować ludzi?". 
 Pokazuje mi to, że tak naprawdę wiele rzeczy nas łączy. 
 Także błędy. Każdy z nas popełnił ich tysiące! A według Listu 
do Galatów 6:5 każdy przecież poniesie swój własny ciężar. Często 
spotykamy się z tym, że widzimy, jak ktoś depcze słabego. 
 Nie potrafię tego zrozumieć. Czy jakbyś zobaczył kogoś, kto leży 
nieprzytomny, tobyś go okradł? Albo czy byś wyciągnął telefon, zro-
bił mu zdjęcie i odbiegł truchcikiem? 
 Nie dokładajmy sobie nawzajem ciężarów. Szanujmy siebie na-
wzajem, czy to nie jest oczywiste? 

Emilia  Mehmedov ITOŚ 
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Melody 

Słyszysz? Dźwięk, który dla niektórych 

jest ratunkiem, ukojeniem, kotwicą, 

przyjacielem, a czasami jest toksyczny jak 

trucizna, która płynie w naszych żyłach 

i powoduje, że znikamy. 

Love me 

Jestem dzieckiem innym niż moje 

Rodzeństwo. Głośna, problemowa, 

egoistyczna… można wymieniać 

w nieskończoność, lecz czy to źle, że taka 

jestem? Wyróżniające się dziecko 

w rodzinie? To nie powód, bym była 

niekochana... 

Moonlight 
 
Noc, ulubiona pora dnia każdego człowieka. 
Możemy wtedy odpocząć, lecz w niektórych domach 
skrywają się smutki. I słone łzy, które były wylewane w poduszkę. 
Miłość, która była tam ukazywana, śmiech bliskich osób, 
głośne sprzeczki. Nienawidzimy ciemności, ale wtedy 
to blask księżyca nam wszystko oświetla. 
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Błąd 

 

Popełnianie błędów 

nie jest złe 

 

Czasem ból 

rozwija nas bardziej 

niż uśmiech 

 

Upadniesz 

Nie pierwszy i nie ostatni 

 

Ale nie martw się 

tylko głupi nie upada 

 

Bo niczego się nie uczy 

Nie wiesz 
 
Ty nie wiesz kim jestem  
 
Nie znasz mnie  
Nie wiesz do czego jestem zdolna  
 
Nie wiesz co potrafię  
co kocham a czego nienawidzę 
 
Do czego dążę 
i dlaczego jestem tu  
a nie gdzieś indziej 
 
Mogę być aktorem  
Kimś sławnym  
 
Ale i mordercą 
 
Mogę ci powiedzieć 
ale nie muszę 
 
Nie wiesz kim jestem  
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