
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dwa miesiące wiosenne zupełnie wystarczą, by przyroda 

obudziła się do życia. Ruch na świeżym powietrzu jest tym, 

co obserwujemy. My również, po osłabieniu zimowym 

i przesileniu wiosennym, nabieramy chęci do kształtowania 

swoich charakterów. Słoneczko jest wyjątkowo hojne, jeśli 

chodzi o luminescencję i luksy, jakimi nas raczy. Pniemy się, 

zdobywamy coraz więcej nowych umiejętności. 

Bujnie rozwijającym się maturzystom życzymy połamania 

cienkopisów  w maju.

Wydanie 46 
Marzec, kwiecień 2007 r. 

 

 
 
 

GAZETA SAMORZĄDU  
UCZNIOWSKIEGO 

Zespołu Szkół Nr 2 
im. Noblistów Polskich 

w Choszcznie 
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Z kroniki szkolnej 
20 lutego w CHDKu odbyły się 

eliminacje do „52 Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego. Relacja 
w numerze. 

22 lutego teatr „Magnum Opus” ze 

Szczecina wystawił Emigrantów 

Sławomira Mrożka. Przedstawienie 

obejrzały klasy maturalne. Recenzja 

w numerze. 

02 marca do CHDK-u zawitał Teatr 

Muzyczny „Hals”. W spektaklu Ku 

Europie… uczestniczyły klasy: 

LOa, ILOb, ILPs, IILOa, IILOb, 

IILPs i IITB. 

07–08 marca odbyły się 

międzyklasowe rozgrywki w piłce 

nożnej. O przebiegu meczów 

czytajcie na naszych łamach! Finał 

rozgrywek 14 marca. 

08 marca, występ niezastąpionego 

szkolnego zespołu wokalnego 

„SZEPT” był miłym akcentem, 

podkreślającym Dzień Kobiet. 

16 marca na patio podsumowanie 

sportowych zmagań.  

21 marca delegacja ZS Nr 2 
towarzyszyła księdzu Czesławowi 

Jarymowiczowi w jego ostatniej 

ziemskiej podróży…  

21 marca Nieobecność w szkole 

części przyszłych absolwentów na 

Dniu Wagarowicza z powodu 

wyjazdu na szczecińskie Targi 

Edukacyjne usprawiedliwiamy. 

22–23 marca odbyła się 

pielgrzymka maturzystów na Jasną 

Górę. O jej przebiegu czytajcie 

na naszych łamach! 
22 marca - do szkoły przybyli 

reprezentanci szkół podstawowych, 

gimnazjów oraz ZS Nr1. Powód? 

Uczestnictwo w konkursie „Znasz ten 

powiat”. 

23 marca w CHDK-u o godz. 10.00 
rozpoczął się Przegląd Amatorskiego 

Ruchu Artystycznego (PARA). Nasi 

przedstawiciele to Aleksandra Janaś 

i Monika Zamora, obdarzone 

wokalnym talentem. 

23 marca w szkolnej bibliotece odbyły 

się eliminacje do Konkursu Poezji 

Religijno-Patriotycznej. Recytatorów 

oceniało jury w składzie: p. Irena 

Rękawiecka-Sadowska, p. Lilla Rybka, 

p. Katarzyna Subocz. 

27 marca klasy maturalne udały się na 
inscenizację teatralną książki Hanny 

Krall pt. Zdążyć przed Panem Bogiem.  

28-29-30 marca w kościele 

p.w. NNMP w Choszcznie odbyły się 

tegoroczne rekolekcje wielkopostne, 

przeznaczone dla młodzieży 

ponadgimnazjalnej.  

W marcu miano Gospodarza Szkoły 

nosiły klasy: ITB (wych. p. Piotr 

Figas), IA (wych. p. Agnieszka 

Urwentowicz) i IILPs (wych. p. Beata 
Dziurżyńska). Klasom dziękujemy 

za solidne wypełnienie obowiązków. 

02 kwietnia, przeżywaliśmy moment 

zakończenia ziemskiej wędrówki 

papieża Jana Pawła II. O relacji 

z apelu, zorganizowanego tego dnia, 

czytajcie na naszych łamach! 

04 kwietnia, przerwa świąteczna. Czas 

przygotowań do Świąt Wielkiej Nocy. 

Pamiętajmy o poniedziałkowym 

śmigusie-dyngusie, który powinno 

charakteryzować, uwaga! jedynie 
symboliczne polewanie się wodą. 

Wypoczęci i zrelaksowani, 

powróciliśmy do szkoły 11 kwietnia! 
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52 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 

PRZEGLĄD POWIATOWY 

 

Dnia 20 lutego bieżącego roku troje naszych reprezentantów wzięło 

udział w 52 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, Przeglądzie 
Powiatowym w CHDK-u. Byli to: Karolina Bałunda w wierszu 

Wisławy Szymborskiej Kobiety Rubensa oraz fragmencie prozy 

Władysława Stanisława Reymonta Wampir, Dominik Kazaniecki 

w wierszu Wisławy Szymborskiej Nienawiść oraz fragmencie Ziemi 
obiecanej Władysława Stanisława Reymonta i Katarzyna Ostrowska 

z klasy ILOa w wierszu Czesława Miłosza Traktat moralny, 

oraz we fragmencie Sachema Henryka Sienkiewicza . 
Nasi recytatorzy zmierzyli się w konkursie z uczniami z Zespołu 

Szkół Nr 1 w Choszcznie. Nad sprawnością konkursu czuwała komisja 

w składzie: Iwona Korab-Kowalska – przewodnicząca, instruktor 
teatralny, przedstawiciel Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, 

Barbara Ostrowska - instruktor teatralny, polonista; Tomasz Wacław 

Jabłecki - pedagog, Ryszard Kaczmarski - instruktor koła „żywego 

słowa” w CHDK-u. 
W konkursie wzięło udział dziewięć osób. Eliminacje stały 

na bardzo wysokim poziomie, recytatorzy wykazali się umiejętnością 

doboru odpowiedniego tekstu - co jest już początkiem sukcesu, 
jak i dobrze opanowaną mową. Po zakończeniu konkursu komisja 

udała się na długą naradę, w czasie której wyłoniono troje laureatów. 

Byli to: moja faworytka Kasia Gaweł w wierszu Ks. Jana 
Twardowskiego Sprawiedliwość i fragmencie prozy Emanuela Erica 

Schmita Oskar i Pani Róża, Ola Gryczewska w wierszu Ludmiły 

Morian Zaczynać od nowa i prozie Vergino Voll Fale oraz Ola 

Kozłowska w wierszu Juliana Tuwima Wszystko i fragmencie prozy 
Janusza Domagalika Męska sprawa. Dziewczęta zakwalifikowały się 

do wojewódzkiego etapu konkursu. Natomiast czwarty faworyt zdobył 

wyróżnienie. Był nim Dominik Kazaniecki – reprezentant naszej 
szkoły, z czego szczególnie się cieszymy. 

Oczywiście wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów oraz owocnych warsztatów w Szczecinie. Choć nie udało się 

nam zdobyć głównej nagrody to jednak do szkoły wróciliśmy 
szczęśliwi, bowiem „nie sztuką jest dogonić króliczka, ale gonić 

za nim”. 

Katarzyna Ostrowska kl. ILOa 
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 EMIGRANCI Sławomira Mrożka 

 
W dniu 22 lutego 2007 r., w choszczeńskim 

gimnazjum, teatr Opus Magnum wystawił 
dramat Sławomira Mrożka Emigranci. 

Spektakl wyreżyserował Tadeusz Czarny, 

który wcielił się również w jednego 
z bohaterów - zwanego XX. 

Miejscem akcji jest obskurna suterena w amerykańskim mieście, 

którą zamieszkuje dwóch Polaków. Pomieszczenie to nie ma okien, 

ściany są tak cienkie, że pozwalają słyszeć, co się dzieje u sąsiadów. 
Umeblowanie jest bardzo ubogie, gdyż znajduje się tam tylko mały 

stolik i dwa stojące obok niego legowiska. Bardzo charakterystycznymi 

dla emigrantów rekwizytami, często używanymi, są dwie wielkie 
walizki leżące pod łóżkami, w których mieści się cały dorobek 

mężczyzn. Inne rekwizyty: czerwona maskotka-piesek i puszka karmy 

dla psa również grają w spektaklu istotna rolę, stanowią bowiem 

sposób kontaktu aktora z widzem. Pomimo iż scenografia była 
w zamierzeniu uboga i skromna, potrafiła pobudzić wyobraźnię 

odbiorcy. 

Dobra obsada aktorska sprawiła, że przedstawienie zostało przez 
licealistów pozytywnie odebrane. W rolę pana AA - inteligenta, 

„polską szlachtę”, emigranta politycznego, wcielił się Bogusław 

Majchrzak. Jest on ubrany w czarne buty, ciemnogranatowe dżinsy 
i czarną koszulę. Nosi okulary. Posługuje się bogatym słownictwem, 

często niezrozumiałym dla partnera. Oddaje się ciągłym rozmyślaniom 

nad ludźmi i światem. Pragnie napisać książkę, lecz są to tylko złudne 

marzenia, które nigdy się nie zrealizują. 
Natomiast XX jest niewykwalifikowanym robotnikiem, mówiącym 

o sobie "wół roboczy". Bohater jest ubrany na pozór bardzo elegancko, 

gdy wchodzi na salę ma na sobie kapelusz i długi płaszcz, spod którego 
wystają popielate, zaprasowane na kant spodnie. Jednak w chwili, gdy 

się rozbiera widzimy, iż są to rzeczy "nie z tej epoki”, modne 

paręnaście lat temu. Przezroczystą koszulę, z kieszonką na piersi, zdobi 
kolorowy, w pstrokate plamy krawat. Na nogach stare, za małe buty, 

kowbojki. Gdy XX je ściągnie widzimy szare, brudne z ogromnymi 

dziurami na piętach skarpetki. XX wyjechał za granicę w celach 

zarobkowych, po to, by potem wrócić i żyć w luksusie. Jest to człowiek 
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skąpy, nic sobie nie kupuje, bo mu na wszystko szkoda, ciułanie 

pieniędzy jest dla niego ważniejsze niż własne zdrowie. Za wszelką 

cenę chce wypchać swoją maskotkę dolarami, po to, by zawieźć je 
do Polski, gdzie pozostawił rodzinę.  

Nie wiemy jak bohaterowie mają na imię, dokąd wyemigrowali ani 

w którym roku dzieje się akcja. Wiadomo tylko, iż to Sylwester, 

ponieważ w pewnym momencie AA i XX składają sobie noworoczne 
życzenia.  

Sztuka opowiada o dwóch mężczyznach, którzy wyjechali 

ze swojego kraju z różnych powodów. Prawdopodobnie nie znali się 
wcześniej. Dopiero wspólny los emigranta ich zbliżył. Nie mieli 

znajomych ani przyjaciół, poza krajem czuli się obco, więc skazani byli 

tylko na swoje toksyczne towarzystwo. Często słyszeli przez cienkie 
ściany mieszkania, co się dzieje u sąsiadów obok. Nie przeszkadzało 

im to, nawet gdy było głośno, wręcz przeciwnie, był to ich jedyny 

kontakt z ludźmi. XX nie wydawał swych ciężko zarobionych 

pieniędzy, więc gdy chciał gdzieś wyjść szedł na dworzec, ponieważ 
tylko tam nie trzeba było płacić za wstęp. Jego oszczędność 

spowodowała, iż jadł tylko to, co kupił kolega. Jeśli już zdarzyło mu 

się coś kupić, to dużo i za niewielkie pieniądze np. karmę dla psa. Nie 
płacił czynszu, i mieszkał na koszt AA. „Inteligent” tolerował to, 

ponieważ bał się zostać sam. Zazdrościł koledze, że ma do kogo 

wracać, ma dom i rodzinę. Jednak w Sylwestra nie wytrzymał, doszło 
do ogromnej awantury. XX chcąc pokazać, iż AA się myli 

pod wpływem złości zniszczył wszystkie swoje oszczędności. Gdy 

dociera do niego to, co uczynił chce się powiesić na żarówce 

za pomocą paska. W groteskowej scenie pisze list pożegnalny 
do rodziny, po którego napisaniu zmienia zdanie. Za namową kompana 

zaczyna wszystko od nowa. 

Moim zdaniem spektakl był bardzo interesujący. Było zarazem 
śmiesznie i strasznie, jak to u Mrożka. Aktorzy współgrali z widownią, 

często wychodzili do poszczególnych osób obdarowując je np. karmą 

dla psa lub rzucając pluszową maskotką. Radzili się również widowni 

w sprawie ubioru, pytając np., które skarpetki są lepsze w dniu 
Nowego Roku. Był to ogromny plus spektaklu, aktorzy potrafili nas 

zainteresować i przekonać do siebie. Jestem zadowolona, że spektakl 

oglądali tylko uczniowie z mojej szkoły, klasy maturalne. 
Spowodowało to dobry, odpowiedni odbiór sztuki. Na sali panowała 

cisza i skupienie, oczywiście pomijając chwile, kiedy tekst Mrożka 
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powodował wybuchy śmiechu. Po spektaklu rozległy się ogromne 

brawa. Aktorzy wydawali się zadowoleni, że spektakl został właściwie 

odebrany, a ich pracę potrafiliśmy docenić. 
 Ten, kto uważa moją szkołę za gorszą od innych powinien 

uczestniczyć w tym spektaklu razem z nami. Można było zobaczyć, 

jacy jesteśmy naprawdę, kiedy nie popisujemy się przed nikim. Kiedy 

jesteśmy sobą potrafimy zrozumieć i właściwie odebrać nawet trudne 
treści dotyczące postaw Polaków – współczesnych emigrantów. 

Paulina Bielas kl. III LOb 

 

Groteskowe przesłanie 
 

„Człowiek składa się z tego, co czyta i z tego, na co 

patrzy. Niektórzy niczego nie czytają i patrzą się na 
siebie nawzajem” - ta nieco gorzka i skłaniająca 

do refleksji myśl dotyczy niewątpliwie każdego z nas. 

Jej autor Sławomir Mrożek, „operujący” 

charakterystycznym dowcipem, często opartym na 
absurdzie i purenonsensie, niejednokrotnie bowiem 

mawia, iż należy do „pokolenia, którego śmiech zawsze 

bywa zaprawiony ironią, goryczą czy rozpaczą”. Szereg jego 
nietuzinkowych dzieł zdaje się potwierdzać powyższe stwierdzenie. 

Przykładem jest choćby inscenizacja pt. Ku Europie, czyli wujowe 

opowieści wg Sławomira Mrożka, zaprezentowana przez Teatr 

Muzyczny „Hals” pochodzący z miejscowości Bojano nieopodal 
Gdyni. Wśród publiczności zgromadzonej 02 marca 2007 r. w sali 

widowiskowej Choszczeńskiego Domu Kultury, nie zabrakło 

pokaźnego grona uczniów z naszego ZS Nr 2. 
Sztuka teatralna ukazana o piątkowym poranku była nieco 

odmienna, niezwykła i dosyć oryginalna. Na początku na scenie 

pojawił się pan w średnim wieku o czystej barwie głosu i nienagannej 
dykcji. Jak się później okazało, był nim Mirosław Rymarz – reżyser, 

scenarzysta i jedyny aktor tej sztuki. Dzięki jego inicjatywie 

zgromadzeni mieli możliwość poznania życiorysu twórcy Tanga, 

Emigrantów, Wesela w Atomicach i innych dzieł. Według mnie 
najistotniejszymi, godnymi zapamiętania informacjami są: piastowane 

funkcje, zajęcia: dramatopisarz, prozaik, satyryk, felietonista czy 

rysownik, wzmianka na temat przebywania poza granicami Polski: 
Włochy, Francja i Meksyk oraz wspomnienie niepowtarzalnego 



 7 

charakteru twórczości. Ta zaś utrzymana w konwencji groteski, 

zawiera treści publicystyczne, określa stosunek jednostki 

do zbiorowości. Ponadto ukazuje świat zniekształcony i absurdalny, 
zawarty w satyrze społeczno – obyczajowej, w której autor odważnie 

potępia schematyzację życia, prymitywizm, wulgarny dydaktyzm, 

a także liczne paradoksy cywilizacji. 

Po słowach zachęty, zaproszenia do właściwego wykorzystania 
najbliższych siedemdziesięciu minut, aktor udał się za sceniczne 

elementy dekoracji w celu przybrania odpowiedniej kreacji. Zanim 

upłynęło kilka sekund, widzowie zdążyli zarejestrować ogólnie znany 
obraz człowieka o zachwianej równowadze i niezbyt trzeźwym umyśle, 

co można wnioskować na podstawie analizy sposobu zachowania, 

wyglądu zewnętrznego oraz rekwizytów typowych dla przysłowiowego 
„niewylewającego za kołnierz”. Jego przyjacielem, z natury 

potrafiącym uważnie słuchać, stał się… manekin o imieniu Stefan. 

Tajemnicza postać zajmowała dwie pozycje – najpierw półleżącą pod 

stołem, dla wielu dosyć wiarygodną, utożsamioną m. in. z powodu 
ubioru z prawdziwie ludzką, a potem, aż do końca, dzielnie siedzącą. 

Inną, tym razem rzeczywistą, chociaż niemą osobą był jasnowłosy 

mężczyzna – Jan Mazur – odpowiedzialny za akompaniament. Przez 
cały czas trwania marcowego przedstawienia niewątpliwie największy 

udział miał w nim pierwszoplanowy bohater symbolizujący jednostkę, 

która może być ewentualnie zbiorowością, usiłującą odnaleźć swoje 
miejsce w realiach nowej polskiej rzeczywistości, XXI wieku. Jej 

uczucia zostały podkreślone i uwydatnione poprzez wprowadzenie 

sześciu różnorodnych muzycznie piosenek o następujących tytułach: 

Rodzimy blues, Ku Europie, Gdy się spotkają dwa zera, Jak wesoło, 
Absoluty oraz Przekraczając bramy wieku. Stały się one swoistym 

urozmaiceniem, traktowanym zamiennie z partiami mówionymi.  

Największe wrażenie zrobiła na mnie scena, w której postać 
wykreowana przez Mirosława Rymarza przeobraziła się w wodza, 

kapitana o przywódczych cechach, który mimo swojej wysokiej, 

ważnej roli, zdobył się na gest nawiązania bezpośredniego kontaktu 

z najbliższymi widzami, przesyłając sobie wzajemnie proste papierowe 
samolociki. Chociaż, jak nie trudno przypuszczać, miały one szybować 

w jedną stronę, po rychłej odpowiedzi chłopców z pierwszego rzędu, 

mężczyzna w mundurze i prowizorycznym kapeluszu, zachowując 
„zimną krew”, w zręczny sposób poprowadził mini – konfrontację 

o łagodnej puencie. 
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Nieco zabawny wydał mi się także moment wspomnień, powrotu 

nie tylko myślowego do lat dziecinnych. Scenka odegrana przez 

dojrzałego aczkolwiek prostolinijnego chłopa, drwiącego z dawnych 
zachowań nieobytego i nieoczytanego szkolnego kolegi, zadającego 

niegdyś uporczywe, nagminne pytania, który nagle wyrósł na ważną 

osobistość górującą m. in. na pierwszych stronach gazet, została 

przedstawiona ironicznie, ale i pomysłowo. 
Uważam, że spektakl „Ku Europie…” stał się interesującym 

widowiskiem, nawet przy uwzględnieniu wysokiego stopnia trudności 

w doszukaniu się w nim analogii z rzeczywistością. Nie sposób 
zapomnieć o dźwięcznych utworach wokalno – muzycznych 

synchronizujących z treścią wydarzeń i tworzących integralną część 

monodramu powstałego w oparciu o opowiadania Sławomira Mrożka. 
W nawiązaniu do treści wydeklamowanych, najbardziej zafascynowała 

mnie postawa Mirosława Rymarza, dysponującego doskonałym 

warsztatem aktorskim, zarówno mimiką, jak i gestykulacją. Dzięki jego 

przekonywującej grze, akcja prowadzona była płynnie, ale 
niejednolicie, trzymając w napięciu, zwłaszcza uważnie śledzącego 

wszystkie poczynania, widza. Słowa uznania należą się tym bardziej 

za stworzenie niebanalnego scenariusza, wyreżyserowanie całego 
przedsięwzięcia, a także zorganizowaną umiejętność współpracy 

z protoplastą opracowania muzycznego, tj. z Janem Mazurem. Po raz 

kolejny okazało się ponadto, że ascetyczna i kameralna scenografia, 
w tym przypadku wieszak, a na nim powieszony szary kapelusz, 

granatowy mundur i robocza wiejska kurtka – „kapota” oraz stół 

z ceratą, trzy krzesła i manekin, podobnie jak wystarczająco proste 

ubiory, m. in. brązowy kapelusz, apaszka, beżowe spodnie, rozwiązane 
oficerskie buty czy… dziurawe skarpety, stają się szczególnie 

zauważalne, doceniane, wystarczające. Niezbyt wyimaginowane 

oświetlenie, chociaż symboliczne, również należało do zalet 
przedstawienia. Podsumowując, powołam się na słowa wielkiego 

doświadczonego satyryka, sądzącego, iż „nic nie jest poważne samo 

w sobie, nic nie jest w ogóle żadne. Wszystko jest nijakie. Jeżeli sami 

nie nadamy rzeczom jakiegoś charakteru, utoniemy w tej nijakości”. 

 

Dorota Gralak kl. ILOa  
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Fragmenty piosenek ze spektaklu „Ku Europie…” 

 

 

Pierwsze koty za płoty... 
 

Dnia 07.03.2007 r rozpoczęły się międzyklasowe rozgrywki w piłce 

nożnej. Pomysłodawcą była nasza nauczycielka wf-u, pani Aneta 

Tuszyńska - Parol. Na wstępie rozgrywek zostały przedstawione reguły 

gry, następnie zawodnicy zrobili sobie krótką rozgrzewkę. Jedna 
z naszych reporterek postanowiła rozpocząć karierę piłkarską 

i wstąpiła do drużyny dziewcząt, zajmując pozycję bramkarza. 

O godzinie 8.30 do rozgrywek eliminacyjnych przystąpiły jako pierwsze 
klasy IIILPu i IVTH .Po zakończeniu meczów rozegrano półfinały 

IIILPu z  LOb, IITB z IA. 

Rodzimy blues 

„Bo to jest nasz rodzimy blues, ten znaczy towarzyski luz. Bo to jest nasz 

rodzimy jazz, ow yes, ow yes, ow yes…” 
Ku Europie 

„Nie omamią potęgą betonów, ścianą reklam, płynącą jak rzeka. W tych 

wykwintnych ramach salonów, trudno znaleźć zwykłego człowieka, 

pachnącego swojsko gorzałą, że aż w dołku z zazdrości strzyka. Z tą 

Europą, kochani, pomału. U nas inna tu… specyfika.” 
Dwa zera 

„Sumą rachunków jest ten świat, od liczb nam mdłości wzbiera. Zarządzi 

ktoś dwa razy dwa, już mniejsze jest od zera. Zero większych liczb 

nienawidzi, dla zera intymna to sfera. Innymi liczbami się brzydzi, 

no chyba, że się spotkają… dwa zera.” 
Jak wesoło 

,„Kiedy wreszcie się odnajdziemy, dogadamy, zrozumiemy, przekroczymy 

most milczenia. Wędrujemy zagubieni w ścianę cienia, ku jesieni, jak 

poprzednie pokolenia. Zanim wybrzmią nasze słowa, znów ktoś zacznie 
brać od nowa… (…) I kręci się to obłędne koło, i jak wesoło, i jak wesoło, 

i jak wesoło…”  

Przekraczając bramy wieku 

„Życia nie przełoży się na pieśń, choć usłyszysz czasem brawa, czasem 

gwizdy. Wiele w życiu człowiek musi znieść… Serce jednak nie ma 

zmarszczek, tylko … blizny. Stare grzechy mają długie cienie, nowe dni to 
czas kolejnej próby. Jak źle pójdzie, Ziemia może być wspomnieniem i nie 

wskrzesi żadna racja zguby…” 
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Mistrzostwa w oczach zawodników 
 

Nasze dzielne początkujące redaktorki z klasy ILOa Magda Juszczak i Ola 

Brazewicz w pierwszym dniu zawodów porozmawiały z zawodnikami. A oto 

rezultaty ich pracy… 

 

Reporterki: Czy grasz w jakimś 

zespole? Odnosisz w związku z tym 

jakieś sukcesy? 

Sylwia Hołda: Grałam, kiedyś 

w zespole. 
Damian Wyglądacz IIILPu: Tak, 

Korona Raduń. 

Bramkarz IIILPu: Nie. 

Konrad Szymański: Nie gram i nie 

odnoszę żadnych sukcesów. 

Reporterki: Skąd pomysł wzięcia 

udziału w zawodach? 

Sylwia Hołda: Brakowało jednej 

dziewczyny, więc pan Zakrzewski 

poprosił mnie, żebym zagrała. Nie 

miałam wyboru. 

Damian Wyglądacz: Chęć wygranej. 
Bramkarz IIILPu: Jesteśmy po prostu 

dobrzy. 

Konrad Szymański: Droga do sławy, 

nadzieja, władza. 

Reporterki: Czy chłopcy grali fair 

wobec dziewczyn? 

Sylwia Hołda: Myślę, 

że tak, tylko czasami 

za mocno kopali. 

Damian Wyglądacz: Myślę, 

że tak. 

Bramkarz IIILPu: Nie, za mocno 

strzelali. 

Konrad Szymański: Tak, czujemy 

wobec nich respekt.  

Reporterki: Od kiedy grasz w piłkę 

nożną? 

Sylwia Hołda: Zaczęłam grać rok 

temu, ale już nie trenuję. 

Damian Wyglądacz: Od dziecka. 

Bramkarz III LPu: Od małego. 

Konrad Szymański: Od czwartej 

klasy podstawowej. 

Reporterki: Co fascynuje Cię 

w tym sporcie? 

Sylwia Hołda: Można się 

odstresować, grając w piłkę. 

Damian Wyglądacz: Można kogoś 
pokopać.  

Bramkarz III LPu: Bieganie za piłką. 

Konrad Szymański: Chęć rywalizacji, 

podoba mi się ten sport. 

Reporterki: Czy chcesz zrobić 

karierę piłkarską? 

Sylwia Hołda: Nie. 

Damian Wyglądacz: Nie. 

Bramkarz IIILPu: Nie, 

wyjeżdżam. 

Konrad Szymański: Nie.

 
Kibice - jak oceniają eliminacje do mistrzostw piłki nożnej dnia 07.03.2007 r.?  

Nasze znakomite reporterki Magda Juszczak i Ola Brazewicz z klasy ILOa 

specjalnie dla Was „wbiły się” w tłum i porozmawiały z fanami piłki nożnej: 

Reporterki: Której klasie kibicujesz? 

Dawid Kaliszewski: Oczywiście swojej - IITB. 

Reporterki: Czy liczysz na wygraną? 
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Dawid Kaliszewski: Może troszkę. 

Reporterki : Kto jest najlepszym graczem z twojej klasy ? 

Dawid Kaliszewski: Paweł Zbyszewski. 

Reporterki: Kto twoim zdaniem wygra rozgrywki? 

Damian Kaliszewski: Oczywiście IITB. 

Dziękujemy! 

Ostra rywalizacja 
Rozpoczęła się w finale. Oto krótkie opisy poszczególnych meczów:  

Mecz Strzelcy bramek Komenty z widowni 

ILOb : IITB 

1:5 

ITb Ilob 

Huśtawka 

w początkowej fazie 

meczu, póżniej IITB – 

pany! 

Przybylski 

Marcin nr 4-2 
Leśniański Oskar 

Przyborek Paweł 

nr 5-2 
 

Konieczny 

Szymon nr 6-1 
 

ILOa/ILOb 

: 

 IIIA 

4:4 

IIILOa IILOa/ IILOb Kibice (patrz: 

dziewczyny) klas 

IILOAIILOB 

w charakterze 

dodatkowego 
zawodnika. 

 

Maliszewski 

Adam nr3 – 4 

Gurazda Adam 

nr 4-3 

 
Kolasa Kamil 
nr 5-1 

IITB: IILOa 

1:3 

IITB IILOa Nieznane przyczyny 

słabszej formy IITB. 

Prawdopodobne 

zaburzenia 

spowodowane 

stresem. 

Zbyszewski 

Paweł nr 2-1 

Płocieniczak 

Krzysztof nr 3-1 

 
Gurazda Adam 

nr 4-2 

ILOb : IIIA 

7:1 

Klasa ILOb Klasa IIIA 

Dobry mecz 

dla zwycięzców, 

zły dla pokonanych. 

Gol honorowy dobry. 

Gicewicz Marcin 

nr 1 -1 

Maliszewski 

Adam nr 3-1 

Garnca Filip 

nr 3-1 
 

Leśniański Oskar 

nr 5-1 
 

Sitek Piotr nr 6- 4  

IILOa/ILOb 

: 

ILOb 

5:1 

IILOa /LOb ILOb Oj, tu też było na co 

popatrzeć. Na piękną 

regulaminową grę. 

A co to oznacza - 

każdy sobie dopowie. 

Grady Kamil 

nr 2- 1 

Leśniański Oskar 

nr 5-1 

Płocieniczak 

Krzysztof nr 3-1 
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Gurazda Adam 

nr 4-2 
 

Kolasa Kamil 

nr 5-1 
 

IITB : IIIA 

7:1 

Klasa IITB Klasa IIIA 

Drużyna pomimo 

stresu zagrała na luzie. 

Ze starszymi kolegami 

wygrali 7:1 w pięknej 

i bardzo dynamicznej 

grze. 

Zbyszewski 

Paweł nr 2 –2 

Forteczki Paweł 

nr6-1 

Przybylski 

Marcin nr 4 –1 
 

Przyborek Paweł 

nr 5- 1 
 

Konieczny 

Szymon nr 6-2 
 

 

   Finał turnieju piłki nożnej 
   

Trzy, dwa, jeden i… ponownie, jak zawsze od poniedziałku 

do piątku, rozbrzmiewa dźwięk cudownego, z niecierpliwością przez 
wielu oczekiwanego, szkolnego dzwonka. Spóźnialscy pospiesznym 

krokiem zmierzają ku wejściu do szkoły, gdzie nie sposób uniknąć 

znajomej pani woźnej, której wręcz argusowe oko potrafi zauważyć 

nawet najzręczniej kombinującego delikwenta. „Uff…” – niektórzy 
mogą odetchnąć z ulgą. Jeszcze ostatnie intensywne wypatrywania 

autobusu i… na zmarzniętych licach oczekujących przy szkolnym 

ogrodzeniu pojawia się uśmiech. Zwarci i gotowi wsiadamy. Pojazd 
rusza. Podekscytowani zmierzamy na halę jednostki wojskowej, 

by czynnie bądź biernie uczestniczyć w dzisiejszym turnieju piłki 

nożnej. W trakcie jazdy pan Tomasz Płonka zadaje pytanie typu: 
„Redaktorki są?” Wraz z koleżanką odpowiadam: „Oczywiście, 

że tak!”. Po paru minutach dojeżdżamy. Zawodnicy udają się do szatni, 

kibice na trybuny, a zespół redaktorski z klasy ILOa, pośród niego ja – 

na ławkę, umieszczoną bezpośrednio przy właściwym boisku. Takiej 
okazji nie wolno przegapić!  

Pan Tomasz Płonka w towarzystwie pani Anety Tuszyńskiej – Parol 

wita młodych piłkarzy, przypomina zasady gry i rozpoczyna się 
pierwszy mecz pomiędzy klasami ILOb i IITB. Zaczynają starsi, 

grający w czerwonych barwach. Po chwili pierwszoklasista, Oskar 

Leśniański staje się debiutującym strzelcem. Ale cóż to? Po niespełna 
kilku sekundach jego kolega Piotr Sitek zostaje ukarany ostrzeżeniem, 
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przyznanym przez sędziego pana Tomasza Płonkę, za, uwaga, 

przekleństwa! Nieładnie! W odpowiedzi gracz z IITB Paweł Przyborek 

zdobywa pierwszą bramkę dla swojej drużyny. Dziesięć minut minęło 
dosyć szybko, następuje zmiana pól. I teraz właśnie rozpoczyna się 

dopiero dobra passa podopiecznych pani Agnieszki Kasperczuk. 

Punkty zdobywają po kolei: Paweł Przyborek, Marcin Przybylski - 

dwukrotnie i Szymon Konieczny. Wynik 5:1 dla IITB. 
 Po upływie krótkiej przerwy na boisku pojawiają się nowe twarze – 

zawodnicy drużyny z połączonych klas IILOa i IILOb grającej z IIIA. 

Prawo rozpoczęcia otrzymują młodsi, którzy szybko wykorzystują 
moment i strzelają pierwszego gola. W kontrataku dochodzi 

do pierwszego dziś rzutu karnego, który szczęśliwie kończy się 

zdobyciem bramki przez trzecioklasistę Adama Maliszewskiego. Ach, 
co za emocje! W zaciętej grze zdarza się często, że ten sam zawodnik 

strzela zaraz kolejnego gola. W tej chwili również tak się dzieje. Brawo 

dla Adama! Ale cóż, IILOa z IILOb nie dają za wygraną! Adam 

Gurazda ponownie uszczęśliwia kibicujące koleżanki i zdobywa 
następny punkt dla swojej drużyny. Po chwili powody do radości ma 

znów klasa IIIA, gdyż Adam Maliszewski strzela kolejnego gola. 

Ostatnim strzelcem w tej połowie meczu okazuje się drugoklasista. 
Po zmianie następuje jeszcze wymiana dwóch strzałów – jednego dla 

IIIA, a drugiego dla IILOa. Drugi mecz kończy się remisem 4:4. 

 W trzecim drużynowym starciu spotykają się IITB oraz IILOa 
z IILOb. Gra rozpoczyna się zdobyciem bramki przez zawodnika z 

IITB – Pawła Zbyszewskiego. W odpowiedzi przeciwnicy strzelają 

niespodziewanie trzy bramki – w pierwszej połowie jedną Krzysztof 

Płocieniczak, w drugiej zaś dwie Adam Gurazda. W tym momencie 
odnotowuję wynik – 3:1 dla licealistów. Rozpoczyna się czwarty mecz, 

w którym udział biorą klasa ILOb z  IIIA. Mecz ten kończy się 

niespodziewanym wynikiem 7: 1 dla I LOb. 
 Następne rozgrywki sędziuje pan Maciej Żołnierzów, a gra w nich 

IILOa i IILOb z ILOb. Pierwszy gol zdobywa zawodnik Filip Garcon. 

Potem aż pięć bramek przypada w udziale drugoklasistom, 

a konkretnie Oskarowi Leśniańskiemu, Michałowi Leśniańskiemu, 
Filipowi Garconowi , Konradowi Szymańskiemu i znów Filipowi 

Garconowi. W moich notatkach widnieje zapis: 5:1 dla IILOb i IILOa. 

 Ostatni już dziś mecz rozgrywa się między IITB a IIIA. 
W pierwszej połowie dwa punkty zdobywają drugoklasiści – Paweł 

Przyborek i Paweł Zbyszewski, trzeci zaś trzecioklasiści - Paweł 
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Fortecki. Po zmianie połowy kolejne trzy gole szczęśliwie stają się 

udziałem IITB. Wynik końcowy to 5:1 dla IITB. 

 Finał turnieju piłki nożnej zostanie z pewnością w pamięci wielu, 
nie tylko bezpośrednich uczestników, ale także kibiców. Paweł 

Żurawski z klasy ILOa spisał się na medal dokumentując rozgrywki 

zdjęciami. Uwieńczeniem finału było piątkowe wręczenie nagród 

na apelu szkolnym. Zwycięzcom: IILOa i LOb ( I miejsce), IITB 
(II miejsce) i ILOb (III miejsce) serdecznie gratuluję! 

 

Dorota Gralak kl. I LOa 

 

 

 

 
 
Drużyny biorące udział    w     finale turnieju pił ki nożnej 

 
 

 

 
Klasa Numer zawodnika Nazwisko i imię 

ILOb 

1 Gicewicz Marcin 

2 Leśniański Michał 

3 Garcon Filip 

4 Szymański Konrad 

5 Leśniański Oskar 

6 Sitek Piotr 

IILOa / IILOb 

1 Tarnowski Damian 

2 Gradys Kamil 

3 Płocieniczak Krzysztof 

4 Gurazda Adam 

5 Kolasa Kamil 

6 Rynkiewicz Jacek 

IITB 

1 Westerlich Łukasz 

2 Zbyszewski Paweł 

3 Nachurny Bartosz 

4 Przybylski Marcin 

5 Przyborek Paweł 
6 Konieczny Szymon 



 15 

IIIA 

1 Sularz Łukasz 

2  

3 Maliszewski Adam 

4 Karwik Krzysztof 

5 Gasztold Norman 

6 Fortecki Paweł 

 

Ogólna ilość bramek poszczególnych klas w finale rozgrywek: 

 

Klasa Ilość bramek 

IITB 12 

ILOb 9 

IILOa/ LOb 12 

IIIA 6 

Ogólna liczba bramek w finale 39 

 

 

Zdaniem zawodników czołowych drużyn… 

 
Jak podsumowujecie Wasz udział w marcowych zawodach? 

Zawodnicy z IITB: Szkoda, że nie pierwsze miejsce. Graliśmy w trzech 

meczach: pierwszy i trzeci zagraliśmy bardzo dobrze, zaś drugi bardzo 

słabo. 
Zawodnicy z IILOb: Bardzo dobrze się zaprezentowaliśmy, chociaż 

wszystko było „na żywioł”, a każdy grał tak, jak umiał. Mieliśmy 

lekkie kłopoty ze współpracą, było dość ciężko. Większość 
zawodników z tamtej drużyny (IILOa) jest dobrze wyszkolona 

technicznie i gra na co dzień w zawodowych drużynach, 

w przeciwieństwie do nas. 
Jak oceniacie zatem konkurencję? 

Zawodnicy z IITB: Mimo wszystko mieliśmy najlepszy zespół. 

Zawodnicy z IILOb: Konkurencja nie była taka słaba.  

 

Rozmowa z zespołem nauczycieli wychowania fizycznego na temat 

turnieju piłki nożnej 

 
Czy według Państwa zawody były  udane?  
Nauczyciele wych. fizycznego: Naszym zdaniem zawody były bardzo 

udane. Sądząc po opiniach młodzieży, w ich oczach równie turniej był 
udany. 
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Jaki był  cel  zorganizowania zawodów?  
Nauczyciele wych. fizycznego: Celem imprezy była aktywizacja 

ruchowa młodzieży, bez względu na płeć. Nie należy również 

zapomnieć o aspekcie integracji klas, które mogły się mieszać 

personalnie, wystawiając drużyny mieszane.  

Jak  Państwo ocenia  poz iom zawodników,  biorących  udział 
w turnie ju?  
Nauczyciele wych. fizycznego: Poziom pokazany był bardzo wysoki, 

turniej obfitował w niespodzianki i tym samym był emocjonujący 

do końca. 

Czy planuje  się  zorganizowanie  podobnych  mistrzostw 
w następnych latach?  
Nauczyciele wych. fizycznego: Powodzenie tej imprezy skłania nas 
do takich przypuszczeń. 

Jaki  wpływ na  zdrowie  i  sprawność  fizyczną  człowieka  ma 
gra w pi łkę nożną?  
Nauczyciele wych. fizycznego: Za mało stron, żeby to opisać. 

NIEBAGATELNY!  

Czy gra  w pi łkę  nożną  pozytywnie  oddziałowuje  na  relacj e 
międzyuczniowskie? 
Nauczyciele wych. fizycznego: W ogólnej ocenie tak, ale w sporcie 

różnie bywa, zwykła sportowa złość odgrywa bowiem dwie role – 
chodzi o to jednak, by nie przemieniła poza sport. 

Czy w przypadku zaistn ienia  inicjatywy zaistn ienia  
podobnego  turnieju,  chętnie  wzięłoby  Państwo w nim 
udział?  
Nauczyciele wych. fizycznego: TAK, TAK i jeszcze raz TAK.  

 

Najlepsi z najlepszych 
Zwycięzcy zostają nagrodzeni. Dnia 23 marca br. około 

10.30 na patio zebrała się cała społeczność uczniowska 

i pedagogiczna. Opiekun naszej szkoły podziękował pani Anecie 

Tuszyńskiej - Parol za pomysł zorganizowania akcji „Rusz się 

człowieku” i nauczycielom wychowania fizycznego 

za przygotowanie mistrzostw piłki nożnej w dniach 07.03-21.03. 

br. na hali w Jednostce Wojskowej. Zawody cieszyły się dużą 

popularnością wśród uczniów i były dowodem naszych 
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sportowych umiejętności i współpracy uczniowskiej. Sprawdzić 

się mogli chłopcy, którzy kochają tę dyscyplinę i często 

narzekali, że nie mogli grać. Sędziowie - nauczyciele wf-u 

podkreślali zalety tego sportu i jego pozytywnego wpływu 

na relacje uczniowskie oraz zdrowie i kondycję fizyczną graczy. 

Oceniali nas surowo, ale za to sprawiedliwie. Trzy pierwsze 

drużyny otrzymały w prezencie dyplomy i smycze do telefonów, 

a zwycięzcy, czyli IILOa/LOb - piłkę nożną.  

Jedyna żeńska drużyna, która grała na tzw. patencie 

z liczbą 5 punktów, otrzymała to wyróżnienie dzięki zdobyciu 

1 gola (w sumie z wynikiem 9:6 przegrały). Była ta niezwykła 

zabawa i budująca rywalizacja. Drugie miejsce zdobyli chłopcy 

z IITB, a trzecie klasa ILOb. Redakcja Feniksa gratuluje 

wygranej drużynie. Reszcie życzy szczęścia w przyszłym roku 

wierząc zapewnieniom pani Anety, która twierdzi, że turniej 

stanie się to naszą tradycją. Trzymamy za słowo i zapraszamy 

na najbliższy turniej piłki ręcznej, zorganizowany przez panią 

Sylwię. 
Katarzyna Ostrowska kl. ILOa 

  

„Być kobietą, być kobietą…”, 
czyli o marcowym występie 

z okazji Dnia Kobiet i nie tylko… 
 

Zdaniem pani Agnieszki 

Urwentowicz, polonistki oraz 

opiekuna szkolnego zespołu 

„SZEPT”… 

- Jestem zadowolona, iż młodzież tak 
chętnie uczestniczy w tego rodzaju 

imprezach. Pokonują własne lęki, 

„zbierają odwagę”, aby wystąpić 

przed wymagającym i bardzo 

krytycznym gremium, jakim są 

koledzy i koleżanki. Jednocześnie 

świetnie się bawią i potrafią 

wciągnąć publiczność. Ponadto teraz 

już nie zajmują się śpiewaniem, ale 

skupiają się na choreografii. 
Kto wymyślił koncepcję 
koncertu z okazji Dnia Kobiet? 
Który z nauczycieli czuwał nad 
całością przygotowań oraz 
przebiegiem marcowego 
występu? A kto został 
pomysłodawcą nazwy Waszego 
zespołu? 

Aleksandra Janaś: Pomysłodawczynią 
scenariusza marcowego występu 

została Monika Zamora, natomiast 
całokształt przygotowań 

zainicjonowały: Izabela Nowak, 

Izabela Łysa i ja. Cały koncert został 
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przygotowany przez członków 

naszego zespołu, jednakże mogliśmy 

również liczyć na pomoc pani 

A.Urwentowicz. Pomysłodawczynią 

nazwy naszego zespołu była 

natomiast Patrycja Stanisz, zaś 

pozostałe osoby wyraziły swoją 

aprobatę. 

Monika Zamora: Pomysłodawczyniami 
koncertu były: Monika Zamora, 

Izabela Nowak, Izabela Łysa 
i Aleksandra Janaś. Koncert 

przygotowali uczestnicy zespołu, 

jednak mogliśmy liczyć na pomoc 

pani Urwentowicz. Nazwę naszego 

zespołu wymyśliła Patrycja Stanisz. 

Michał Nowakowski: Założycielką 
naszego zespołu, jak 

i pomysłodawczynią jego nazwy 

„SZEPT”, była pani Agnieszka 

Urwentowicz. Z jej inicjatywy 

podejmujemy się różnego rodzaju 

występów, czy to z okazji obchodu 

ważnych rocznic państwowych czy 
też innych wydarzeń. Nad każdym 

naszym występem czuwa właśnie 

pani Agnieszka. Tak samo było 

w przypadku Dnia Kobiet. Dzięki 

niej Dzień Kobiet był tak barwnie 

zorganizowany i upamiętniony. 
Które punkty w programie 
występu zasługują, według Was, 
na ponowną wzmiankę? Które 
z nich będziecie wspominali 
z nostalgią? 

Aleksandra Janaś: Najbardziej 
podobało mi się wystąpienie Michała 

Nowakowskiego, wykonującego 

jeden z utworów muzycznych grupy 

„Wilki”, a mianowicie Baśkę.  

Monika Zamora: Najmilej wspominam 
występ Aleksandry Janaś i Izabeli 

Łysej w utworze Być kobietą. 

Michał Nowakowski: Od niedawna sam 
mam okazję śpiewać w zespole, do 

tej pory zazwyczaj akompaniowałem. 

Bardzo lubię śpiewać. Sprawia mi to 

ogromną przyjemność. Dla mnie jest 

to świetna rozrywka. Myślę, że będę 

wspominał to bardzo często. 

Choreografia i pomysły dziewcząt też 

są warte uwagi. Długo ćwiczą one 

układy taneczne oraz śpiew. Są to 

bardzo miłe osoby, z którymi 
świetnie mi się współpracuje. Chętnie 

sobie opowiadamy o występach, 

w których braliśmy udział. Dzień 

Kobiet był kolejną okazją do tego 

rodzaju wspomnień.  
Jak liczna publiczność 
zaszczyciła Was swoją 
obecnością? 

Aleksandra Janaś: Na nasz koncert 
przybyło dosyć dużo osób, zarówno 

chłopców, jak i dziewcząt. 

Monika Zamora: Swoją obecnością 
zaszczyciło nas dość duże grono 

uczniów oraz nauczycieli. 

Michał Nowakowski: Na nasz występ 
przyszła bardzo liczna grupa 

uczniów. Jest to zawsze miłe uczucie. 

Uczniowie bardzo lubią nasz zespół 
i chętnie przychodzą na nasze 

koncerty. My jesteśmy z tego 

powodu szczęśliwi i wdzięczni, 

że doceniają naszą pracę. Gdy 

wychodzę na scenę, publiczność 

ogarnia euforia, robię na nich zawsze 

wielkie wrażenie. To jest najlepszy 

moment, wtedy się zawsze 

uśmiecham i w rozluźnieniu robię 

swoje śmieszne minki. 
Jak poradziliście sobie ze 
stresem podczas marcowego 
występu? 
Aleksandra Janaś: Chociaż stres 
towarzyszy mi podczas każdego 
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występu, to ma on przeważnie 

charakter mobilizujący, co również 

jest zasługą widowni. 

 Monika Zamora: Stres nie był wielki, 
gdyż występujemy już któryś raz 

z kolei. 

Michał Nowakowski: Nie byłem jakoś 
szczególnie zestresowany. Podczas 

każdego występu pozostaję sobą. 

Zachowuję się zawsze w sposób 

naturalny i zupełnie spontaniczny. To 

powoduje w moim organizmie 

rozluźnienie, co pozwala mi czuć 
swobodę ruchu i rozbudzić 

pozytywną energię. Wtedy wszystko 

musi się udać. 

Czy jesteście zadowoleni 
z Waszego kolejnego wspólnego 
wystąpienia? 
Aleksandra Janaś: Tak, jestem bardzo 
zadowolona. 

Monika Zamora: Tak, występ nam się 
bardzo podobał. 

Michał Nowakowski: Jestem dumny, 
że nasz kolejny już występ był tak 

udany. Dopisała publiczność, bez 

której nie byłoby sukcesu. Opinie 

kolegów i koleżanek są dla nas 

bardzo ważne. Dodają nam animuszu, 

motywują do dalszego działania. 

Świetna ekipa, z jaką współpracuję, 
zawsze pozytywnie wpływa na 

atmosferę w zespole, co jest 

powodem do zadowolenia.

 

Czy nadal zespół „SZEPT” zamierza 
urozmaicać szkolne imprezy swoimi 
występami? 
Aleksandra Janaś: Oczywiście, zespół „SZEPT” nadal 
będzie organizował podobne imprezy. 

Monika Zamora: Tak, nadal zamierzamy występować, mamy 
już w planach wystąpienie z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Michał Nowakowski: Myślę, że tak. Sprawia nam to ogromną radość, a przy 
okazji nasi koledzy i koleżanki również świetnie się bawią. Mam nadzieję, 

że jeszcze nieraz uprzyjemnimy Wam życie w szkole, sprawimy, że Wasze 

smutne niekiedy miny znów zamienią się w radosne twarze pełne uśmiechu 

od ucha do ucha. Jako maturzysta i niejako absolwent tej szkoły będę zabiegał, 

aby moi następcy równie atrakcyjnie urozmaicali szkolne uroczystości. 

 

PPAARRAA  22000077  ww  oocczzaacchh  cczz łłoonnkkiińń   zzeessppoo łłuu  

„„SSZZEEPPTT”” ,,     

rreepprreezzeennttuujjąąccyycchh  ZZSS  NNrr   22  

  
„„ PP AA RR AA by ła dla  mnie  kole jnym do świadczen iem,  które zaowocuje  

w prz yszł ości  (miejm y nadzieję) .  Chociaż  konkurencja  była  

duża,  to i  tak nas nie zn iechęci ła .  Wszyscy uczes tnicy bardzo 

ładn ie śpiewal i ,  a le moim zdan iem,  najlepsza była  Joanna 
Rybka. ””   

AA ll ee kk ss aa nn dd rr aa   JJ aa nn aa śś   kk ll ..   II LL OO aa   
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„„Dzięk i  PP AA RR ZZ EE zdobyłam wie le  doświadczenia,  co prawda n ie  udało  
nam s ię  zdobyć żadnego mie jsca,  aczkolw iek doświadczenie jest  
cenne i  m ia łyśmy okazję  w ie le  s ię  nauczyć.  W przeglądzie  bra ło  
udzia ł  bardzo dużo osób i  zespołów,  m ogl i śmy zobaczyć,  
j ak  wygląda współpraca u innych,  a le  również  obywamy s ię  ze sceną  
i  dużą publ i cznością . ””   

MM oo nn ii kk aa   ZZ aa mm oo rr aa   kk ll ..   II II LL PP   
 

Rozmowa z panem Wiesławem Włudarskim, historykiem 

oraz opiekunem SU: 
Jak podsumowałby Pan marcowy występ zespołu „SZEPT” z okazji Dnia 
Kobiet? 

Pan Wiesław Włudarski: Wspaniała zabawa, podczas której wszyscy się 
świetnie bawili, nie tylko widzowie, ale i wykonawcy, nie tylko kobiety, ale 

i mężczyźni licznie zgromadzeni na auli. 
Czy propaguje Pan tego rodzaju przedsięwzięcia? 

Pan Wiesław Włudarski: Oczywiście, że są one potrzebne, gdyż pomagają 

rozwijać uczniowskie zainteresowania i umiejętności. Przecież na koniec 

Waszej edukacji będzie egzamin ustny z języka polskiego, tzw. prezentacja, 

a tam, aby się nie spalić trzeba ćwiczyć publiczne występy. A więc 

do następnej uroczystości! 

 

Targi Edukacyjne 
rozmowa z Panią Joanną Kozanecką, doradcą zawodowym oraz uczniami – 

uczestnikami wycieczki: 

 

Jaki  był  cel  marcowego wyjazdu na szczecińskie  Dni  

Otwarte? 

Pani Joanna Kozanecka: Głównym celem było przybliżenie młodzieży 

informacji dotyczących szkół wyższych i policealnych, co umożliwi im 

łatwiejszy wybór dalszej drogi edukacyjnej. 

Kto stał  się  inicjatorem zorganizowanego przedsięwzięcia?  

Pani Joanna Kozanecka: Inicjatorem XI Prezentacji Uczelni Wyższych i Szkół 

Policealnych została p. Elżbieta Linartowicz, dyrektor Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademos” ze Szczecina, zaś wyjazd 

uczniów naszej szkoły zorganizowałam osobiście.  

Gdzie  konkretnie odbył o się  owe spotkanie?  

Pani Joanna Kozanecka: Miejscem jego realizacji stał się hotel „Radisson 

SAS” w Szczecinie.  

Jak duże grono wzięło udział  w wyjeździe?  

Pani Joanna Kozanecka: W Targach uczestniczyło czterdziestu pięciu 

maturzystów. 
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Czy stało się  ono e lementem szkolnej tradycji?  

Pani Joanna Kozanecka: Tak, będziemy co roku uczestniczyć w tego rodzaju 

imprezach, a także organizować podobne w naszej szkole.  
Jak podsumowałbyś Wasz wyjazd na tegoroczne Targi  

Edukacyjne ? 

Dominik Kazaniecki: Tegoroczny wyjazd na Targi Edukacyjne oceniam bez 

żadnych wątpliwości na bardzo dobry. Było przesympatycznie. Myślę, że nikt 

z obecnych osób nie żałował wyjazdu, jeśli nie zainteresowały kogoś oferty 

uczelni wyższych lub szkół policealnych, to, chociaż powodem mogły być 

upominki w postaci notesów, długopisów, kubków, kalendarzy, które wielu 
z nas otrzymało, bądź te kilka godzin w CH Galaxy, które przyjemnie, miło 

i ciekawie spędziliśmy, na filmie Testosteron, bądź w kręgielni, czy też 

po prostu na zakupach. 

Adrian Graczyk: Myślę, że to jest coś fajnego, że nasza szkoła umożliwiła 

nam taki wyjazd. Było super! 

Czy będziesz  korzystał  ze zdobytych wiadomości  przy 

wyborze dalszej  drogi  edukacyjnej?  

Dominik Kazaniecki: Tak, bardzo dokładnie prześledziłem oferty uczelni 

wyższych o kierunkach kształcenia, które mnie interesują. Po rozmowie 

ze studentami nie zrezygnowałem ze swoich planów, co do przyszłości, ale 

jeszcze bardziej się do nich przekonałem. Bardzo pomogło mi spotkanie 
ze studentami kierunku, który sam chciałbym studiować, bo kto wie lepiej 

o plusach i minusach kierunków jak nie ci, którzy przeżywają wszystkie 

radości i smutki, stresy związane z nauką na uczelni i praktykami na własnej 

skórze. 

Adrian Graczyk: Tak, na pewno będą mi pomocne przy wyborze studiów. 

Co z zaprezentowanych przez studentów działań najbardziej  

Ci się  podobał o?  

Dominik Kazaniecki: Największym zaciekawieniem maturzystów cieszyły się 

pokazy studentów Pomorskiej Akademii Medycznej dotyczące udzielania 

pomocy przedmedycznej. Nawet miałem okazję spróbować swoich zdolności 

ratowniczych na fantomie, i poszło mi całkiem dobrze. Ciekawe były również 
pokazy pojazdów skonstruowanych i wykonanych przez studentów 

z Politechniki Szczecińskiej. Duża grupa osób skorzystała także z badania 

ciśnienia tętniczego krwi, wykonanego przez uczniów Policealnej Szkoły 

Medycznej. Edukacyjne Targi 2007 były ciekawym doświadczeniem i bardzo 

cenną bazą wiedzy. Polecam wszystkim młodszym kolegom odwiedzanie 

takich targów w przyszłości. 

Adrian Graczyk: Najbardziej podobały mi się pokazy ratownictwa 

medycznego, w których mogliśmy brać udział, np. uczyliśmy się udzielać 

pierwszej pomocy. 
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 „Szukałem Was, a wy przyszliście do mnie” 
Jan Paweł II 

 

Dokładnie 2 lata temu 2 kwietnia 2005 roku świat pogrążył się 

w żałobie po śmierci papieża Polaka. Niezwykłego człowieka, poety, 

kapłana, miłośnika sportu, następcy Świętego Piotra. Obiecaliśmy Mu 
wówczas, że będziemy pamiętać Jego słowa. Obchodzimy rocznicę 

odejścia Ojca Świętego.  

Zespół wokalny pod kierownictwem pani Agnieszki Urwentowicz 
i siostry Damiany przygotował montaż słowno- muzyczny poświęcony 

osobie Papieża. Prowadzeniem imprezy zajęły się uczennice z klasy 

IILPs: Monika Zamora i Izabela Nowak. Koncert odbył się w holu 
szkoły, miejsce uświetniła dekoracja poświęcona twórczości wielkiego 

Polaka, który powiedział: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi 

Chrystusowi”. Następnie zespół zaśpiewał piosenkę: Spotkał mnie dziś 

Pan. Jak powiedziała jedna z prowadzących:  
  

By czcić Papieża trzeba dobrać słowa, 

by prawdziwa była zawsze słów wymowa; 
o Jego wielkości i pracy codziennej, 

o Jego wysiłku , miłości niezmiennej. 
 

Ojciec Święty troszczył się o każdego człowiek, często mówił: 
Praca jest dobrem człowieka - dobrem jego człowieczeństwa – 

przez pracę, bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, 

dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnienia siebie 
człowieka. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć całości spuścizny wielkich 

ludzi. Często w pamięci nosimy tylko najważniejsze dla nas myśli, 

które są drogowskazami, iskierkami nadziei, punktami orientacyjnymi 
naszego życia. Takich egzystencjalnych wskazówek Papież pozostawił 

nam bez liku. Długo będziemy odkrywać ich głębię. 

Papież rozumiał człowieka i jego pragnienia, czego dowodem są 

Jego słowa: Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla 
siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawiane sensu, jeśli nie 

objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie 

dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoja, jeśli nie znajdzie w niej 
swego uczestnictwa.  

Nasze znakomite wokalistki z Monika Zamora i Ola Janaś 

zaśpiewały pieśń zatytułowaną Boże twa łaska, a następnie Patrycja 
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Stanisz wykonała pieśń pod tytułem Oddaję Ci życie swe, będącą 

swoistym aktem oddania się Bożej Opatrzności, jakim niegdyś Jan 

Paweł II słowami Totus Tuus oddał się Maryi. Na zakończenie jedna 
prowadzących odczytała jedną z wypowiedzi papieża: Nowi ludzie 

łowią, łowią nowych ludzi. Tak było od początku. Nowi ludzie, 

Apostołowie łowili najpierw ryby, potem zostawili ryby i poszli szukać 

ludzi. I znajdowali ludzi, i doprowadzali ich do Chrystusa. I dziś też tak 
samo trzeba. I zawsze tak samo trzeba było. I trzeba będzie szukać 

ludzi, nowych ludzi i doprowadzić ich do Chrystusa, (…) To jest 

właśnie ten łów. Piękna bardzo przenośnia. I ta „Barka” jest ładna: 
śpiewają ja na całym świecie, w różnych językach. Słyszałem. 

 Ulubioną Barkę papieża dziewczyny zaśpiewały na koniec. Życie 

Jana Pawła II było tylko chwilą w dziejach ludzkości, ale chwilą, która 
zmieniła bieg historii. Serdecznie dziękujemy zespołowi „Szept” 

za przypomnienie słów naszego wielkiego Polaka oraz pani Agnieszce 

Urwentowicz i siotrze Damianie. Dziękujemy również klasie pani 

Stankowskiej, jak i samej Pani za przygotowanie przebogatej dekoracji, 
a także Panu Dyrektorowi i Pani Wicedyrektor Irenie Rękawieckiej – 

Sadowskiej. Delegacji klas dziękujemy za uświetnienie uroczystości. 
Katarzyna Ostrowska kl. ILOa 

 

„Przyjaciele, nie zapominajcie o mnie...” 
Ks. Czesław Jarymowicz 

 

Ksiądz Czesław Jarymowicz. Przyszedł na świat 25 grudnia 1951 

roku w Szczecinie. Od najmłodszych lat garnął się do służby 
liturgicznej ministrantów. Jak wspomina pierwszy kapłan, z którym 

spotkał się młody ks. Czesław jeszcze w parafii macierzystej, a obecnie 

biskup senior Jan Gałecki, chłopiec wyróżniał się z grona swych 
rówieśników, był niezwykle dojrzałym, pobożnym i pokornym 

człowiekiem. Młodzieniec, odnalazłszy w sobie powołanie kapłańskie, 

w wieku 31 lat wstąpił do seminarium duchownego w Szczecinie – 

Golęcinie. Koledzy z roku naszego kapłana w czasie pogrzebu mówili 
o nieżyjącym współbracie, iż wyróżniał się niezwykła skromnością. 12 

grudnia 1985 otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze Św. Jakuba 

z rąk ks. Arcybiskupa Mariana Przykuckiego. Jako neoprezbiter swoją 
misję rozpoczął w Kamieniu Pomorskim, po zmianie osiadł w Policach 

aż dotarł do Radunia. W 1989 roku zastąpił ks. Jana Kazieczkę. 
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Wiele uczynił dla kościoła, był przyjacielem młodych. Zawsze 

otwarty, zatroskany zbudował za pomocą mieszkańców Smolenia 

kaplicę pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Całym sercem oddał się 
prawdziwej służbie apostolskiej w parafii oraz w szkole. Na lekcjach 

katechezy poruszał tematy ważne dla młodych, ukazywał światło 

ewangelii, umiał wzbudzić nadzieję. W gronie pedagogicznym 

postrzegany był jako dobry przyjaciel, często pomagał wychowawcom 
docierać do uczniów i rozwiązywać ich problemy. Wśród duchownych 

braci postrzegany był jako godny naśladowania kapłan. Sam ksiądz 

Czesław mówił o sobie: „nieużyteczny sługa”. 
Ostatnie trzy lata upłynęły księdzu w ciężkiej chorobie, która nie 

szczędziła bólu. W piątkowe południe, 16.03.2007 r. o godz.12.15, 

Ksiądz Czesław odszedł do Domu Pana.. 
Ostatnie pożegnanie odbyło się 21marca. Uczestniczyli w nim 

księża, władze miasta, reprezantacje szkół - w tym szkoła z Korytowa 

i Zespół Szkół Nr 2 oraz mieszkańcy wiosek i wszyscy ci, którzy czuli 

się jakiś sposób związani z osobą Księdza Czesława. 
Choć nie ma Go wśród nas, to pozostały ostatnie słowa, jakie 

wypowiedział ksiądz Czesław: „Przyjaciele, nie zapominajcie o mnie”.  
Katarzyna Ostrowska klasa ILOa 

 
Rozmowa z księdzem Grzegorzem Gierkiem na temat tegorocznej 

pielgrzymki na Jasną Górę: 
 
Jak podsumowałby ksiądz tegoroczną pielgrzymkę 
na Jasną Górę?  

Ksiądz Grzegorz Gierek: Mimo deszczowej i wietrznej pogody pielgrzymka – 
moim zdaniem – udała się. Wszystko poszło zgodnie z planem, nie mieliśmy  
żadnych problemów.  
Czy wyjazdem o szlachetnym celu zainteresowało się 
wiele osób? 

Ksiądz Grzegorz Gierek: Niestety, młodzież nie była nadzwyczajnie 
zainteresowana wyjazdem i sporo miejsc pozostało wolnych. Mimo to myślę, 
że Ci, którzy zdecydowali się jechać, nie żałują, a nawet są zadowoleni. 
Jak wyglądał przebieg „podróży”?  

Ksiądz Grzegorz Gierek: W piątek rano uczniowie wzięli udział we mszy św. 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, którą miałem 
przyjemność odprawiać. Następnie zwiedziliśmy Kraków, po czym 
pojechaliśmy do Częstochowy. 
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W sobotę od rana odbywały się na Jasnej Górze czuwania dla maturzystów 
z naszej diecezji. Po nich arcybiskup Zygmunt Kamiński odprawił tam mszę 
św. Całość pielgrzymki zakończyła Droga Krzyżowa. Zmęczeni, ale 
zadowoleni, wróciliśmy w sobotę późnym wieczorem. 
Co, wg księdza,  skłania młodych ludzi,  żyjących w XXI 
wieku, do podejmowania tego rodzaju „wyprawy”?  

 Ksiądz Grzegorz Gierek: Przede wszystkim wiara. Intencją modlitw było 
pomyślne zdanie matury. 
 

MMaattuurrzzyyśśccii   oo  ppiieellggrrzzyymmccee  22000077   
  

„Pielgrzymka była udana.  Tylko pierwszego dnia  padał de szcz , 
co nie  zmienia jednak faktu, że było bardzo mi ło.  Zwiedz i l i śmy 
dużo zabytkowych miejsc , np.  Wawel .  Najbardz iej  podobały mi  
się  Łagiewniki ,  m.  in.  ze względu na zabawne opowieś c i  siostry  
zakonnej.”  

Dorota  Walczak kl .  I I ILOa  
 

„Pojechal iśmy do Łagiewnik, byl i śmy na mszy św.  dla 
maturzystów.  Najbardz iej podobał mi  się smok ziejący ogniem, 
Dzwon Zygmunta oraz  krypty na Wawelu w Krakowie.  Z  pobytu 
w Częstochowie podobały mi  się  zaś m urowane stac je  męki  
Pańskiej ,  umiejscowione wokół Jasnej  Góry, a  także widok z  
wieży, roz legający się  daleko.  Droga trwała długo i  była  
męcząca, ale wrócil i śmy pełni  zadowolenia i  satysfakcj i . ”  

Anna Gralak kl .  I I I LPs 
 

„Pielgrzymka była wielkim przeżyc iem, które wzmocni ło mnie 
duchowo.  Nabrałem si ł  i  uwierzyłem na nowo.”  

Tomasz  Grzegorzewski  k l.  I I I LOa  

    

Znasz ten powiat 
 

22 marca, tj. w czwartek, miał miejsce w naszej szkole pierwszy 
etap konkursu „Znasz ten powiat”, o tematyce „Osadnictwo na Ziemi 

Choszczeńskiej w latach 1945-1956”. Nad całością przygotowań 

i przebiegiem imprezy czuwają p. Barbara Ciecierska oraz p. Wiesław 

Włudarski. Całokształt konkursowych zmagań odbywa się w dwóch 
kategoriach - zespołowej - dzięki czemu zostanie wyłoniona najlepsza 

szkoła oraz indywidualnej - promującej wiedzę ucznia. Uczestnicy 
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oceniani są na trzech różnych poziomach: podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.  

Do rozwiązania pierwszoetapowych zadań przystąpiło piętnaście 
szkół: osiem podstawowych z: Chłopowa, Choszczna (SP Nr 3), 

Drawna, Granowa, Lubiany, Łaska, Pełczyc oraz Recza, pięć 

gimnazjów z: Bierzwnika, Choszczna, Krzęcina, Pełczyc i Recza, 

a także dwie ponadgimnazjalne z Choszczna: ZS Nr 1 i ZS Nr 2. Przez 
60 minut uczniowie rozwiązywali testy. Ponadto reprezentacja każdej 

szkoły przybyła z pracami (albumami, wywiadami z osiedleńcami, 

płytami multimedialnymi i kasetami VHS), których oficjalna 
prezentacja nastąpiła 19 kwietnia. 

W finałowych rozgrywkach zmierzyły się drużyny z Choszczna, 

Drawna, Granowa i Recza (poziom podstawowy), Bierzwnika, 
Krzęcina, Pełczyc i Recza (poziom gimnazjalny) oraz oba 

choszczeńskie Zespoły Szkół. 

 
W tabeli poniżej 

przedstawiamy listę osób 

zakwalifikowanych do 

dalszych konkursowych 

potyczek wraz z 

przygotowującymi ich 

opiekunami.  

 

TT yypp   sszz kk oo łłyy  MMii ee jj sscc ooww oośśćć   IImm iięę   ii   nnaazzww ii sskk oo  OO pp ii eekk uunnooww ii ee   

ppoodd sstt aa wwoowwaa   

CC hh oo ss zz cc zznn oo   

(( SSPP   NN rr   33 ))   
AA ll dd oo nn aa   KK oo śś cc ii ee ll aakk   

PP aatt rryy cc jj aa   GG aa jj dd zz ii ss   
pp .. ZZdd zz ii ss łł aaww aa   

NN oo zzdd zz ii ee jj ee ww   

DDrr aaww nn oo   
KK aa rroo ll ii nn aa   

WWyy bb rraańń ss kk aa   
pp .. KK aatt aa rrzzyy nn aa   

CC hh mm ii ee ll ee ww sskk aa  

LL uu bb ii aann aa  SSzzyy mm oo nn   MMaa rruu dd aa   
pp .. MMii rroo ss łł aaww   

MMuu ss ii kk   

gg iimm nnaa zz jjuumm  

KK rr zzęę cc ii nn   
MMii rree ll aa   

MMoo dd rr zzee jj ee ww ss kk aa   
pp .. DDaann ii ee ll aa   

JJ aa rrmm aass zzee ww ii cc zz  

PP ee łłcc zz yy cc ee   SSaa rraa   KK uu tt yy   
pp .. JJ uu dd yy tt aa   

CC zzee cc hh oo wwss kk aa  

RR ee cc zz  AA ll ii cc jj aa   BB aarrnn aa   
pp .. MMaa łł gg oo rrzz aatt aa   

SSaaww cc zzuu kk   
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ppoonnaa dd gg iimm nnaa--

zz jj aa ll nnaa   

CC hh oo ss zzcc zznn oo   

(( ZZSS   NN rr   11 ))   
WWee rroo nn ii kk aa   

SSzzcc zzee rrbb ii cc kk aa   
pp .. GG rrzzee gg oo rrzz   

BB rrzzuu ss tt oo ww ii cc zz  

CC hh oo ss zzcc zznn oo   

(( ZZSS   NN rr   22 ))   

PP aatt rryy cc jj aa   GG aa ll aa ss   

MMoo nn ii kk aa   ZZaamm oo rraa   

DDaamm ii aann   TT aarrnn oo ww ss kk ii   

pp .. BB aarrbb aa rraa   

CC ii ee cc ii ee rrss kk aa   

pp .. WWii ee ss łł aaww   

WW łł uu dd aarrss kk ii   

 

Znasz ten powiat – F i n a ł 

 
19 kwietnia 2007r. w Zespole Szkół Nr2 im. Noblistów Polskich 

w Choszcznie przy ulicy Polnej 5 odbył się finał IX edycji 

międzyszkolnego konkursu „Znasz ten powiat” o tematyce 

„Osadnictwo na Ziemi Choszczeńskiej w latach 1945 – 1956”. 
Na uroczystość zostali zaproszeni pionierzy Ziemi Choszczeńskiej, 

pierwsi osadnicy z Choszczna, Granowa, Recza, Objezierza, Pełczyc, 

Krzęcina, Drawna oraz innych miejscowości dzisiejszego powiatu. 
W efekcie zmagań konkursowych w kategorii szkół podstawowych 

zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr3 im. Leona Kruczkowskiego 

w Choszcznie (114 pkt), II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
w Granowie (94 pkt), III miejsce Szkoła Podstawowa w Drawnie 

(93 pkt) i IV miejsce Szkoła Podstawowa w Reczu z wynikiem 83 pkt. 

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęło Gimnazjum 

w Pełczycach z wynikiem 217 pkt, II – Gimnazjum w Reczu (212 pkt), 
III – Gimnazjum w Krzęcinie (210 pkt), IV – Gimnazjum 

w Bierzwniku (161 pkt). 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli gospodarze, 
Zespół Szkół Nr2 im.Noblistów Polskich w Choszcznie (346 pkt), 

II miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Nr 1 im.Bolesława 

Krzywoustego w Choszcznie (152 pkt). 

W zmaganiach indywidualnych w kategorii szkół podstawowych 
I miejsce zajęła Aldona Kościelak ze Szkoły Podstawowej Nr 3 

w Choszcznie (34 pkt), II – Patrycja Gajdzis z tej samej szkoły 

(30 pkt), III – Szymon Maruda ze Szkoły Podstawowej w Lubianie 
(29 pkt), a IV – Karolina Wybrańska ze Szkoły Podstawowej 

w Drawnie (27 pkt). 

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęła Sara Kuty 
z Gimnazjum w Pełczycach (60 pkt), II – Alicja Barna z Gimnazjum 

w Reczu (54 pkt), III – Barbara Kropińska z Gimnazjum w Pełczycach 
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(53 pkt), IV – Mirella Modrzejewska z Gimnazjum w Krzęcinie 

(52 pkt). 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Patrycja Galas 
z Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie (102 pkt), 

II miejsce zajął Damian Tarnowski z Zespołu Szkół Nr 2 

im. Noblistów Polskich w Choszcznie (79 pkt), III – Weronika 

Szczerbicka z Zespołu Szkół Nr 1 im.Bolesława Krzywoustego 
w Choszcznie (42 pkt), IV – Monika Zamora z Zespołu Szkół Nr 2 

im. Noblistów Polskich w Choszcznie. 

 
 

 

Tekst piosenki do filmu Prawo i pięść 

Wykonawca: E. Fetting 

Słowa: Agnieszka Osiecka 

 

 

 
 

 

Ze świata czterech stron, 
z jarzębinowych dróg, 
gdzie las spalony, 
wiatr zmęczony, 
noc i front, 
gdzie nie zebrany plon, 
gdzie poczerniały głóg, 
wstaje dzień. 

Przyjmą kobiety nas 
pod swój dach. 
I spójrz: będą śmiać się przez łzy. 
Znowu do tańca ktoś zagra nam. 
Może już 
za dzień, za dwa, 
za noc, za trzy, 
choć nie dziś. 

Dzieci urodzą się nowe nam. 
I spójrz: będą śmiać się, że my 
znów wspominamy ten podły czas, 
porę burz. 
Za dzień, za dwa, 
za noc, za trzy, 
choć nie dziś, 
za noc, za dzień, 
doczekasz się, 
wstanie świt. 

Słońce przytuli nas  

do swych rąk. 

I spójrz: ziemia aż ciężka od krwi, 

znowu urodzi nam zboża łan, 

złoty kurz. 

Chleby upieką się w piecach nam. 
I spójrz: tam, gdzie tylko był dym, 
kwiatem zabliźni się wojny ślad, 
barwą róż. 



 29 

KKaarrkkoo łłoommnnaa  łłaacciinnaa   

  
Melissa oficinalis (pol. Melisa lekarska, rojownik lekarski, ang. Bahu, 

niem. Zitronen-Melisse) 
Napij się melisy - powiedziała. Już lecę, lecz ponieważ do domu 

daleko, zdążam przemyśleć wszystkie konsekwencje zastosowania się 

do owej rady. Łyżkę liści zalać szklanką letniej wody, wymieszać 
i ogrzewać pod przykryciem przez 30 minut (unikając wrzenia). 

Wszystko jasne, tylko jak uniknąć wrzenia. Zwyczajnie stawia się 

czajnik i on, niestety, wrze. Melisa to roślina miododajna, roją się 

na niej pszczoły. Posiada charakterystyczny zapach cytryny. 
Zastanawiam się czy wolno mylić zapach melisy z zapachem cytryny. 

Gdybyśmy nie znali cytryn - 
Lejesz łzy z soku cytryny 

o cierpkim smaku czekania 
(Federico Garcia Lorca, Romanca o czarnej rozpaczy) 

- jakże udałoby się nam opisać rozpacz? Zgodzimy się teraz chyba, 

że co dobre dla pszczół, sprawia nam ból. 

Archangelica oficinalis (pol. Dzięgiel, arcydzięgiel lekarski, ang. 
Garden angelica, niem. Garten-Engelwurtz) 

Ten ci jest dorodny. Rozgałęzione baldachy, duże liście, rzadko 

występuje w stanie dzikim. Ale uwaga! Bywa mylony z podobnym 

dzięglem leśnym (Angelica silvestris), który występuje pospolicie 
w całym kraju. Gdy zastanowić się nad właściwościami dzięgla, 

to okaże się, że każdemu pomoże. Tu musi być wic. W każdym razie 

„anżelika”, czyli ogonki liściowe szeroko stosowane w cukiernictwie, 
służą do dekoracji tortów. O ile, oczywiście, nie są dostępne na rynku 

tańsze ogonki liściowe wyprodukowane w Chinach. 

Equisetum arvense (pol. Skrzyp polny, ang. Common Horsetail, niem. 

Ackel-Schachtelhalm) 
Bez wątpienia skrzyp jest polny, o czym wiemy, bowiem większość 

z nas miała, ma lub będzie miała ogródek. Popularny, 

powiedzielibyśmy z nutką litości - chwast, ma niezwyczajne 
właściwości. Łodygi są sztywne, wewnątrz puste i szorstkie z powodu 

znacznej ilości krzemionki. Krzemionka, jak dobrze wiadomo, 

stosowna jest do wyrobu półprzewodników o charakterystyce p-n-p, 
n-p-n, mikroprocesorów, ma więc skrzyp wiele wspólnego 

z nowoczesnością. Nie wolno jednak zapominać, że w starożytności 

namaszczeni oliwą zawodnicy wypijali odwary ze skrzypu w czasie 
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zmagań olimpijskich, ponieważ ogromna zawartość mikroelementów 

dawała im energię, siłę oraz krzepkość. W konsekwencji zwycięstwo. 

Ruta graveolens (pol. Ruta zwyczajna, ang. Common Rue, niem. 
Garten-Raute) 

Gdy na liść spogląda się pod światło, wygląda on, jakby pokłuty 

szpilką. Ciekawe, czy takie zioło w ogóle można stosować. Ale 

z drugiej strony, nie jest chyba celowe podziwianie zioła, kiedy ma ono 
służyć zupełnie innym celom. Ruta, rutka - ach!- znana już w starych 

łacińskich dziełach: 
Szlachetna ruta światło oczom słabym wraca, 

surowo żuta, goi powiek zapalenie. 

I tak dalej. 

Łacina jest językiem martwym. Stosowana szeroko w medycynie, 

prawodawstwie i w ziołolecznictwie. Otacza nas przebogaty świat, 

którego nie rozumiemy, tyle wokół spraw, o których nie potrafimy się 
jednoznacznie wypowiedzieć. Sapere aude - nawołują z martwego 

języka. Zawsze znajdzie się skuteczne lekarstwo byleby pamiętać, 

co dolega. Przecież Historia magistra vitae est. 
 

Ujrzysz wieszczkę w szale proroczym, co w głębi pieczary 

Głosi wyrocznie i kreśli na liściach słowa i znaki. 

Wszystkie zaś wróżby spisane na liściach owa dziewica 

W pewnym porządku układa i chowa w swojej jaskini. 

Tam pozostają w spokoju i nikt nie narusza ich ładu. 

Jeśli wszelako nieszczelne wierzeje przepuszczą do wnętrza 

Wietrzyk, który rozmiecie wokoło to wiotkie listowie, 

Ona nigdy tych wróżb wirujących w grocie nie chwyta 

Ani nie łączy ich jednych z drugimi w dawnym porządku. 

 
(Wergiliusz, Eneida, Ksiega III, w.441-449) 

 

Ostatnio rzeczywiście trochę wieje. Nie przejmujmy się jednak, 

zakwitną kasztany, jak co roku o tej porze, a my powiedzmy sobie: 

Jestem mikroelementem, potrzebnym do życia innym, więcej nawet, 
jestem minerałem, więcej nawet – minerałem szlachetnym. 

fifi 
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Deszcz św. Jana obiecuje mokre żniwa. 

Gdy przyjdzie św. Agnieszka, przebije lód ogonem pliszka. 

Gdy się deszcz w święto Jana opuści obfity, po nim w kilka 

dni bywa pozbyty. 

Jeśli święta Agnieszka wypuści skowronka z mieszka, 

to już zima na ziemi długo nie pomieszka. 

Na św. Franciszka zielenią się łany i ze swego zimowiska 

wracają bociany. 

Po św. Agnieszce napije się wół na ścieżce. 

Św. Agnieszki, pół zimy końskiej. 

Bocian na ogonie jaskółkę przynosi. 

Na św. Grzegorza zima idzie do morza. 

Gdzie bocian na gnieździe, tam piorun nie uderzy. 

Nie mnie brać na bociany. (tzn. nie oszukasz mnie) 

W dzień św. Agaty, jeśli słonko przez okienko zajrzy do chaty, 

to wiosenka na świat pogląda zza zimowej kraty. 

Koza wrzosu, bocian żaby, a żaba błota szuka. 

Na jednej łące wół trawy patrzy, a bocian żaby. 

Na św. Wojciech zniesie jajko bociek. 

Po św. Agacie wyschnie bielizna na płocie. 

Na św. Izydora na bociana pora. 

Lato, jesień, zima, niech was w gnieździe bocian trzyma 

i niech wiosnę rozpoczyna. 
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