
  

 

Numer 80, wrzesień-październik 2022 r. 

Życie nie pozostawia nam wyboru – musimy żyć szybko, szybko 
zapominać i poddać się wirowi zdarzeń. Taka myśl byłaby banalna, 
gdyby nie to, że w szkole jest nie tylko prawdziwa, ale i konieczna. 

W sierpniu odszedł nasz Kolega Nauczyciel Piotr Masłowski. Do-
skonały pedagog, utalentowany malarz, Piotr miał niecodzienne po-
czucie humoru, spoza którego rzadko ujawniały się dramaty Jego 
życia. Odszedł, jakby mu się dokądś spieszyło. Szkoły powiatu chosz-
czeńskiego pożegnały Go sztandarami, padły wzruszające słowa. 
Jednak nie było czasu te słowa rozważać, bo zaraz ruszył z impetem 
nowy rok szkolny. Dokonała się zmiana dyrekcji szkoły – pożegnali-
śmy odchodzącą na emeryturę wicedyrektor, panią Jolantę Plutę, 
przywitaliśmy na powrót w ulubionej sali 208 kończącą kadencję 
dyrektora panią Barbarę Ciecierską. Powitaliśmy w naszej szkole 
nową panią dyrektor Beatę Chmielewską. O tych sprawach nic nie 
wiecie, Drodzy Uczniowie. Przychodzicie do swojej szkoły, by uczyć 
się, poznawać przyjaciół, tworzyć swój własny los. Nauczyciele to 
rozumieją i nie pozwalają sobie na sentymenty, ich rolą jest być 
z Wami i tworzyć miejsce, w którym będziecie mieli szansę działać. 
A działań szkolnych zebrało się sporo, życie toczy się z prędkością 
światła. A skoro światło jest dobre, to może i ta prędkość także. Po-
zwala zapomnieć o tym, co smutne, i zmusza do nieustannego wysił-
ku, by nadążyć za wyzwaniami. 

Niech lektura tegorocznego, pierwszego numeru Gazety Szkolnej 
Feniks stanie się dla Was remedium na jesienną zadumę. Zobaczcie, 
jak można żyć i twórczo spędzić dwa miesiące. I wyciągnijcie wnio-
sek. Albo nie, my zrobimy to szybciej i od razu. Życie nie pozostawia 
wyboru, ono samo jest wyborem. 

Redakcja 
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Piotr Masłowski 
(1953-2022) 

Fot. Tadeusz Krawiec 
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Mowa wygłoszona przez kierownika warsztatów szkolnych Ze-
społu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, pana Ja-
nusza Solskiego podczas pogrzebu pana Piotra Masłowskiego. 
 

Droga Rodzino, Przyjaciele, Koledzy, Znajomi śp. Piotra Masłow-
skiego! 

 
Z wielkim bólem i żalem żegnamy dzisiaj Ojca, Dziadka, Przyjacie-

la i Kolegę, Nauczyciela i Wychowawcę. 
Każdy z nas, rodząc się, umrzeć musi. Zadajemy sobie pytanie, 

dlaczego to właśnie On i dlaczego właśnie teraz? Dzisiaj na to pyta-
nie odpowiedzi nie otrzymamy. 

Śp. Piotr Masłowski całe swoje życie zawodowe, z małymi prze-
rwami, poświęcił naszej szkole – Zespołowi Szkół Nr 2 w Choszcznie. 
Nauczał wielu przedmiotów zawodowych, nauczał nawet wf-u. Peł-
nił funkcję kierownika szkolenia praktycznego, był kierownikiem 
warsztatów szkolnych. Można powiedzieć – Mistrz, Nauczyciel, Wy-
chowawca młodzieży. Pasjonat tego zawodu pełen różnych pomy-
słów. Wielu zawdzięcza mu właściwe przygotowanie do wykonywa-
nego zawodu i wejście w dorosłe życie. Umiał dotrzeć do każdego 
ucznia. 

Wielu z nas korzystało z Jego pomocy, której nie odmówił niko-
mu. Jego pasją było też malowanie. Jego prace plastyczne mamy 
w naszej szkole, widać je w wielu innych miejscach, które będą przy-
pominały Jego osobę. 

Życie Piotra nie było usłane różami: śmierć rodziców, siostry, 
ciężka choroba żony, która wymagała opieki całodobowej. Nigdy nie 
słyszałem od Niego żadnego narzekania. Pokazał nam, jak dochować 
przysięgi małżeńskiej aż do śmierci. Według mojej oceny Piotr był 
człowiekiem głębokiej wiary i wielkiego zawierzenia. Kiedy rozma-
wialiśmy o sprawach trudnych, zawodowych i osobistych, to mówił, 
że „To trzeba się pomodlić. Dziesiątkę różańca i będzie dobrze”. 

Rozmawialiśmy ze sobą bardzo często. Na dwa dni przed śmier-
cią, kiedy zapytałem: „Co u Ciebie?” - od tego zaczynały się nasze 
rozmowy telefoniczne – odpowiedział” „Dobrze”. Pytał, co w szkole, 
której sprawy były mu do końca bardzo bliskie. Ostatnia rozmowa 
była krótka - „Zadzwonię później. Pozdrów wszystkich”.  
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 Społeczność Szkolna Zespołu Szkół Nr 2 
im. Polskich w Choszcznie rozpoczęła nowy 
rok szkolny 2022/2023 dnia 1 września 
2022 r. Podkreślamy rolę Społeczności 
Szkolnej, ponieważ czujemy się nią i pra-
gniemy, by poczucie wspólnoty było zna-
kiem rozpoznawczym naszej szkoły. Jest to 
ważne szczególnie teraz, gdy przyjęliśmy 
6 klas pierwszych, a kadencję dyrektora 
rozpoczęła Pani Beata Chmielewska, której 
bardzo serdecznie gratulujemy. Na nowe 
otwarcie zawsze jesteśmy gotowi, gdyż 
kierujemy się myślą: 

Dorobek patronów, Noblistów Polskich, którego dziedzictwem są 
niezbywalne wartości kultury polskiej i europejskiej, jest wyznaczni-
kiem pracy szkoły – mocno zrośniętej ze środowiskiem lokalnym, 
poszukującej w świecie ciągłych przemian tego, co zapewni absol-
wentowi wszechstronny rozwój i poczucie spełnienia. 

Nasze zakorzenienie w środowisku lokalnym znalazło potwier-
dzenie w przebiegu uroczystości, która, choć zwarta, miała podnio-
sły charakter. Chcemy podziękować naszym dostojnym gościom. 
W tym szczególnym dniu odwiedzili nas: Starosta Choszczeńska – 
Pani Wioletta Kaszak, Wicestarosta Choszczeński – Pan Paweł Szu-
ber, Przewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego – Pan Euge-
niusz Nykiel, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Pan Henryk Ow-
czarek i Pan Jan Kuźmiński, oraz Radni Rady Powiatu Choszczeńskie-
go: Pani Małgorzata Buchajczyk, Pan Stanisław Dycha, Pan Roman 
Naskręt i Pan Stanisław Rydz. Służby reprezentował Komendant Po-
wiatowy Policji w Choszcznie – insp. Kazimierz Piotrowski. Dziękuje-
my za przybycie również Przyjacielowi Szkoły, wieloletniemu dyrek-
torowi – Panu Stefanowi Szemlijowi oraz Prezesowi Oddziału Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego w Choszcznie – Pani Barbarze Naskręt 
i Przewodniczącemu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie – 
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Panu Józefowi Leśniańskiemu. Obecni byli rodzice uczniów, a także 
pracownicy szkoły. 

 Tradycją polskich szkół, z którą w pełni się utoż-
samiamy, jest przypominanie tragicznego września 
1939 roku. Dlatego też prowadzące apel: Amelia 
Nagler i Laura Simińska z IVLO przedstawiły krótki 
rys historyczny podkreślający heroizm obrońców 
Ojczyzny. Zapytały także o przyczyny obecnego zła, 
przyjmującego straszne oblicze wojny w Ukrainie. 
Młodzi ludzie nie znają odpowiedzi, ale poszukują 
dobra, by przyszły świat uczynić lepszym. Mówiła 

o tym słowami wierszy naszej patronki Wisławy Szymborskiej 
„Tutaj” oraz Edwarda Stachury „Człowiek człowiekowi” Amelia Szu-
motalska z IITOŚ. 

Tradycją Zespołu Szkół Nr 2 
im. Noblistów Polskich 
w Choszcznie jest otwartość 
na zmiany i gotowość do po-
dejmowania wyzwań, ale rów-
nież pamięć. Tak rozumiemy 
naszą wizję i dlatego podczas 
uroczystości pożegnaliśmy 
kończącą drugą kadencję dy-
rektora Panią Barbarę Ciecierską oraz odchodzącą na emeryturę 
wieloletnią wicedyrektor, Panią Jolantę Plutę. Był to moment pod-
niosły, a przy tym wzruszający. Dyrektor, Pani Beata Chmielewska 
i obejmująca funkcję wicedyrektora, Pani Edyta Kondela, przewodni-
czyły delegacji Społeczności Szkolnej i wręczyły naszym koleżankom 
kwiaty. Pani Barbara Ciecierska serdecznie podziękowała, a Pani Jo-
lanta Pluta zwróciła się do uczniów z przesłaniem – by byli pełni wia-
ry w siebie. 

Było to nasze symboliczne przekazanie steru władzy w szkole. 
Oficjalnego przekazania dokonała Pani Wioletta Kaszak, Starosta 
Choszczeńska, która w swoim przemówieniu przedstawiła Panią Be-
atę Chmielewską, pogratulowała jej objęcia funkcji, a także podzię-
kowała Pani Barbarze Ciecierskiej oraz Pani Jolancie Plucie. Wiązanki 
kwiatów były przepiękne. Usłyszeliśmy również życzenia owocnego 
roku szkolnego 2022/2023 i słowa, które nas mocno zainspirowały. 
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Być zawsze obok ucznia, słuchać jego głosu, wspierać – to właśnie 
usłyszeliśmy i obiecujemy, że tak właśnie będzie. 

Mówiła o tym w swoim pierwszym przemówieniu, przywitana 
przez Panią Barbarę Ciecierską i uczniów, Dyrektor Zespołu Szkół 
im. Noblistów Polskich w Choszcznie, Pani Beata Chmielewska. Dzię-
kując gościom za przybycie, podkreśliła wagę wyzwania, przed jakim 
stanęła, i zadeklarowała otwartość szkoły. Podziękowała za dotych-
czasową pracę i życzyła sukcesów w nowym roku szkolnym. 

Podczas uroczystości przedstawiono również pierwszoklasistów 
wraz z wychowawcami: 
 Klasę I Technikum w zawodzie technik handlowiec z wychowaw-

czynią, panią Barbarą Ciecierską. 
 Klasę I Technikum w zawodzie technik ochrony środowiska z wy-

chowawcą, panem Piotrem Figasem. 
 Klasę IA Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia w zawodach ślusarz, 

mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek 
skrawających z wychowawcą, panem Markiem Sznitowskim. 

 Klasę IB Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia w zawodach róż-
nych, z wychowawczynią, panią Agnieszką Stankowską. 

 Klasę IC Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia w zawodach róż-
nych, z wychowawczynią, panią Teresą Wiśniewską. 

 Klasę ID Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia w zawodach róż-
nych, z wychowawczynią, panią Anetą Tuszyńską-Parol. 

Wychowawcy klas pierwszych dziękują przedstawicielom władzy 
samorządowej za osobiste życzenia sukcesu. 

Piotr Figas 
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 W pierwszym tygodniu nowego 
roku szkolnego, dnia 09.09.2022 r. 
uczniowie III Technikum w zawo-
dzie technik ochrony środowiska 
oraz III Technikum w zawodzie 
technik handlowiec zostali zapro-
szeni do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Marii Dąbrowskiej 

w Choszcznie na spotkanie z Błażejem Torańskim - dziennikarzem 
i publicystą, który spędził 3 lata w archiwach Instytutu Pamięci Naro-
dowej, by poznać historię polskich dzieci, katowanych w obozie kon-
centracyjnym w Łodzi, a także zgłębić psychikę ich katów. Efektem 
pracy badacza są książki „Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi” 
oraz „Kat polskich dzieci. Opowieść o Eugenii Pol”. 

O wydarzeniach z lat 40. ubiegłego wieku napisano już wiele ksią-
żek. Żadna z nich nie opowiada jednak o niemieckim dziecięcym ob-
ozie koncentracyjnym, który w latach 1942-1945 istniał przy ul. Prze-
mysłowej w Łodzi. Właśnie tę historię opisuje książka pt. „Mały 
Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi”. Opowieść, która oddaje głos 
ostatnim świadkom. Opowieść o dziecięcym piekle. Jest to przemil-
czana historia o jedynym niemieckim dziecięcym obozie koncentra-
cyjnym na terenach Polski, do którego trafiały dzieci od drugiego 
do szesnastego roku życia. Zmuszano je do pracy ponad siły, bito, 
głodzono i wychowywano morderczymi ćwiczeniami. Z tego piekła 
dzieci próbowały uciekać. Pragnienie wolności było silniejsze od bó-
lu, głodu, cierpienia, upokorzeń. Próby podejmowali chłopcy. Naj-
częściej nocą. Jednym z desperatów był Edward Gąsiorek. Po ośmiu 
dniach obozowi strażnicy zauważyli, że w nocy ktoś podbiera zmaga-
zynowaną żywność. Domyślili się, że chłopiec ukrywa się na terenie 
obozu, i rzeczywiście. Ukrywał się nad kuchnią, na jakimś strychu. 
Schwytali go, osadzili w karcerze i codziennie robili apel całego obo-
zu. Przed szeregiem małoletnich więźniów Edek przechodził w kaj-
dankach na rękach. Potem musiał kłaść się na stole i jeden esesman 



8 

 

wymierzał mu karę 20 batów. 
Trwało to tak przez kilka dni. 
Chłopiec ten podobno uciekał 
kilkakrotnie, lecz zawsze go 
łapali, ponieważ nie mógł wy-
dostać się z obozu. Według 
wspomnień kilku więźniów 
Gąsiorek został zastrzelony. 
Ten chłopiec został w karcerze 

powieszony za nogi i tak wisiał. Esesman, wskazując na zastrzelone-
go, ostrzegał dzieci, że też tak zginą, jeśli będą uciekać. 

 Sam autor wypowiadał się w sposób niezwykły o wydarze-
niach, które miały miejsce w obozie koncentracyjnym. Cytował, jak 
bohaterowie wypowiadają się na temat koszmaru przeżytego w tym 
miejscu: Helenka w momencie osadzenia miała jedenaście lat. 
Do dzisiaj w nocy budzi się co godzinę. Kiedy słyszą nazwisko Pohl, 
robi im się słabo. Eugenia Pohl była jedną z najokrutniejszych straż-
niczek obozu - katowała dzieci, polewaniem wodą na mrozie skazy-
wała je na śmierć przez wychłodzenie. Błażej Torański pokazał, 
że mimo upływu lat, bohaterowie dalej przeżywają swój „mały” 
koszmar. Wydarzenia, które mogą pamiętać nawet nasi dziadkowie 
i rodzice, dzieją się w granicach okupowanego państwa polskiego, 
rzeczy mogące wydawać nam się filmem, stały się codziennością 
młodych ludzi. W obecnych czasach konsumpcjonizmu trudno sobie 
wyobrazić, że komuś może brakować jedzenia, lecz w tamtym okre-
sie liczyła się nawet skórka suchego chleba. 

Największym zaskoczeniem było dla nas, słuchaczy, to, że nawet 
małe dzieci umieszczano w obozie koncentracyjnym, ponieważ nie 
mówi się o tym. Bohaterowie opowieści, młodsi ode mnie, przeżyli 
wiele trudnych, wręcz koszmarnych chwil, a teraz się tym dzielą. 
Według mnie jest to wspaniałe, że możemy poznać ich historię przez 
nich samych opowiedzianą, ale jednocześnie jest to straszne powodu 

sytuacji, które wtedy miały miejsce. Jestem jednak bardzo wdzięcz-
na za to, że mogłam się dowiedzieć wielu szczegółów z życia co-
dziennego dzieci znajdujących się w niewoli. 

Spotkanie, podczas którego usłyszeliśmy spore fragmenty niesa-
mowitych książek, pokazało czasy wojny widziane oczyma nie doro-
słych, lecz dzieci. Przestrzega nas to przed błędami popełnionymi 
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przed latami, aby historia nie zatoczyła koła. Bardzo dziękujemy pa-
nu Błażejowi Torańskiemu oraz pani dyrektor Biblioteki Miejskiej 
Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, Annie Lewickiej, 
za zaproszenie i przedstawienie nam tak cennej lekcji o przeżyciach 
młodych ludzi w czasach Zagłady. 

Hania Kuźmicz IIITOŚ 

 

 
Nie samą szkołą żyją nauczyciele, czasami warto odświeżyć stare 

kontakty. A okazja ku temu była wyjątkowa. Nasi partnerzy – OSZ 
Oder–Spree w Fürstenwalde. wysłali do nas oficjalne zaproszenie, 
z którego chętnie skorzystaliśmy. Cel był podwójny: Targi Edukacyj-
ne „Czas startu”, organizowane przez OSZ Oder–Spree w Fürsten-
walde, oraz odnowienie kontaktów partnerskich po pandemii. Dele-
gacja naszej szkoły w składzie: p. dyrektor Beata Chmielewska, 
p. wicedyrektor Edyta Kondela, kierownik warsztatów szkolnych 
p. Janusz Solski, p. Teresa Wiśniewska, pełniąca rolę tłumacza, wyru-
szyła na spotkanie w sobotę 17.09.2022 r. 

W auli szkoły odbyło się oficjalne otwarcie Targów Edukacyjnych 
„Czas startu”, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz niemiec-
kich różnego szczebla. m.in. Ministerstwa Gospodarki, władz powia-
tu, gminy itd. W dalszej części wizyty udaliśmy się do sali gimna-
stycznej, w której obejrzeliśmy ofertę edukacyjną szkół kształcących 
w różnorodnych zawodach, m.in. optyk, stolarz, budowlaniec, infor-
matyk, strażak straży zakładowej. Zwiedzanie targów przyniosło nie-
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oczekiwany skutek. To tam poznaliśmy delegacje ze szkół partner-
skich OSZ Oder-Spree Fürstenwalde – Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli i Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim. Mamy nadzieję, że nowe 
kontakty zaowocują współpracą z tymi szkołami, a dla nas, być mo-
że, pojawi się możliwość utworzenia nowych kierunków kształcenia. 

Po zwiedzeniu targów przyszedł czas na regenerację sił. W sali 
konferencyjnej przygotowano obiad dla kadry kierowniczej z Nie-
miec i gości z Polski. W końcowej części wizyty mieliśmy okazję wy-
mienić doświadczenia odnośnie współpracy, podziękować za zapro-
szenie, a przede wszystkim poznać nowego dyrektora OSZ Oder-
Spree w Fürstenwalde – p. Axela Schmooka. Oficjalna prezentacja 
polskiej kadry kierowniczej była połączona z wręczeniem upomin-
ków dla gospodarzy. Niemieckie przysłowie mówi: „Kleine Geschen-
ke erhalten die Freundschaft”, czyli „Małe prezenty utrzymują przy-
jaźń”. Tak na marginesie, to nie były małe prezenty lecz konkretne 
kosze z darami ziemi. A co było w środku pozostanie naszą tajemni-
cą. 

Pożegnanie nie było smutne, lecz długie i serdeczne, ponieważ 
wkrótce nasi partnerzy przyjadą do Choszczna, aby zaplanować ko-
lejne projekty w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 
Choć minęły trzy lata, to jesteśmy tacy sami, o czym świadczy foto-
grafia poniżej. 

Teresa Wiśniewska 
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 Możliwe, że słyszałeś te słowa 
z ust nauczyciela, babci, mamy czy 
wujka. Mnie zawsze bawiło wyobra-
żenie konserw z napisem „Nerwy 
Emilii” i pracownika, który pakuje je 
w skrzynki. Mówi się tak do osoby, 
którą chcesz uspokoić. Lecz emocje są 
jedną z tych rzeczy, na które nie ma-
my wpływu. Po prostu w nas są, 

u niektórych są głębsze, a u niektórych płytsze. Nie mamy wpływu 
na to, co poczujemy w danej chwili, ale mamy wpływ na własne re-
akcje. Możesz zadecydować, czy zacząć krzyczeć i rzucać ciężkimi 
słowami, albo, nim sobie na to pozwolisz, możesz krótko przemy-
śleć, czy warto. Z drugiej jednak strony zaciskanie zębów przez całe 
życie też nie jest zdrowe. Więc jak poradzić sobie z negatywnymi 
emocjami tak, aby ulżyć duszy i jednocześnie nikogo nie skrzywdzić? 

Jedną z najpopularniejszych metod jest rozmowa. Gdy porozma-
wiamy z kimś o swoich odczuciach, czujemy się o wiele lepiej. Może 
być to przyjaciel, bliski kolega lub koleżan-
ka, rodzina albo ktoś inny, komu ufasz. 
W ten sposób niejako zrzucasz swój ekwi-
punek problemów i zmartwień. To dodaje 
sił i poczucia, że nie jesteśmy sami 
w sytuacji, w której się znajdujemy. Możesz 
też porozmawiać z psychologiem lub za-
dzwonić na telefon zaufania (116 111 - dla 
dzieci i młodzieży, 116 123 - dla dorosłych). Mnie ostatnio pomogła 
jedna stronka, a dokładniej strona Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
(TPD). Spodobała mi się możliwość czatowania, bo nie jestem zbyt 
dobrym mówcą. Możesz tam swobodnie popisać z jednym z psycho-
logów, opisać swój problem, uczucia, i otrzymać rady. To dobra me-
toda, przez cały czas jesteś anonimowy, a czat jest bezpłatny. 

Rys. Zuzanna Szafrańska 

Rys. Zuzanna Szafrańska 
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W sytuacji, gdy nie masz nikogo takiego, z kim mógłbyś porozma-
wiać, dobrą metodą jest wypisanie swoich emocji na papier. Opisu-
jąc swoją sytuację nie tylko możesz poczuć się lepiej, ale i spojrzeć 
na nią z innej strony. Często sedno tkwi nie w samym problemie, jaki 
nas spotyka, ale w tym, jak postrzegamy ten problem. Pisanie może 
pomóc ci ochłonąć i wylać z siebie całą negatywną energię. Nie mu-
sisz ograniczać się do ładnych słów, pisz prosto z serca, co czujesz 
i co o tym myślisz. Możesz założyć swój własny dziennik. Tylko komu 
by się chciało pisać kolejny zeszyt? Bardzo fajnym rozwiązaniem jest 
elektroniczny notatnik. Ja korzystam z „Black Note”, ale jest o wiele 
więcej dobrych aplikacji, które możesz pobrać za darmo. Spotkałam 
się też z osobą, która prowadzi wideo-pamiętnik. Kiedy coś przeło-
mowego wydarza się w jej życiu, włącza kamerkę i opowiada swój 
dzień. Pomyśl, jakie to ekscytujące zobaczyć, co czułeś pięć lat temu! 

Oczywiście są też inne sposoby, aby dać upust swoim emocjom. 
Kiedyś słyszałam o jednej kobiecie, która wybrała się nad morze 
w pochmurny dzień. Naturalnie nie po to, żeby się opalać, ale zaczę-
ła krzyczeć do morza. Wprost wydzierać się na całe gardło, do woli 
wylewając cały ból, który czuła. Fale zagłuszyły jej słowa, które znikły 
gdzieś za horyzontem. 

Jest jeszcze jedna skuteczna metoda, którą chciałabym poruszyć. 
Jest nią twoja pasja. Pasja to czynność, która cię ożywia, dodaje ci 
energii. To coś, co kochasz robić! Pasją może być sport, śpiew, ma-
larstwo, taniec wszystko to, w czym czujesz się dobrze i mógłbyś to 
robić bez końca! To dobra metoda na ukojenie nerwów, bo w chwili, 
w której robimy to, co kochamy, wszystkie problemy znikają. To od-
skocznia od całego świata, nasz żywioł. Gdy czujesz negatywną ener-
gię, warto zrobić coś, co cię relaksuje i dodaje chęci do dalszego 
działania. To może być cokolwiek! Bieganie, decoupage, muzyka czy 
wypad do kina. Każdy sposób na pozbycie się negatywnych emocji 
jest dobry, pod warunkiem, że nie krzywdzimy tym siebie i innych. 

Cytując słowa Nory K. Jemisin: „Doskonałością jest panowanie 
nad uczuciami", chcę podkreślić, że nikt z nas nie jest doskonały 
i każdemu może zdarzyć się, że wybuchnie. Ale cały czas pracujmy 
nad umiejętnością panowania nad sobą, ponieważ nic, co robione 
w złości, nie jest dobre. 

Emilia Mehmedov IITOŚ 
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Ekologia - tak często używane pojęcie, ale czy do końca zrozumia-
ne? Tak, trzeba przyznać, że coraz więcej ludzi chce z ekologią mieć 
coś wspólnego. Stała się nie ona tylko modą, ale i sposobem na życie 
wielu rodzin. Na przykład styl życia zero waste (czyli brak odpadów) 
ma na celu stopniowe eliminowanie szkodliwego wpływu człowieka 
na środowisko, mówiąc prościej - należy jak najmniej wyrzucać, 
a wszelakie materiały przetwarzać i odzyskiwać. Jest jeszcze kolejne 
modne wyrażenie: zero carbon emission, które wyznacza cel, by nie 
emitować szkodliwego dwutlenku węgla. A niektóre poważne serwi-
sy prasowe podają pod swoimi artykułami informację, ile kilogra-
mów CO2 powstało przy tworzeniu tekstu. Tak więc, skoro słowo 
zero ciągle się powtarza, celem ekologii jest – mówiąc żartobliwie – 
zero. Chodzi oczywiście o negatywny wpływ człowieka na środowi-
sko. Ale czy ekolog, który dąży do zera, ma też od zera zaczynać? 

Chodzę do klasy pierwszej technikum w zawodzie technik ochro-
ny środowiska, a moje zainteresowanie ekologią wzięło się z racji 
miejsca zamieszkania wśród lasów i jezior. Zasady zarządzania, se-
gregowania odpadów miałem wpajane od dziecka w domu i w szko-
le, czyli już wtedy przyswajałem dobre postępowanie. Zawsze bra-
łem czynny udział w akcjach „Sprzątania świata”. Dzięki takim działa-
niom zdobywałem cenne doświadczenie, między innymi zrozumia-
łem, że trzeba działać wspólnie, bo pokazujemy wtedy społeczeń-
stwu, jakie to jest ważne, że razem możemy więcej.  

Teraz, po dwóch miesiącach, nabieram 
wprawy na swojej ścieżce zawodowej.  
„Wszystkie śmieci są nasze” - pod takim 
hasłem odbyło się już 29. akcja 
„Sprzątanie świata” również w naszej 
szkole. W akcji nie chodzi jedynie o to, 
by posprzątać, ale przede wszystkim o to, 
by nie śmiecić i poprawnie segregować 
odpady. Oczywiście nie mogło nas tam 
zabraknąć, czyli klasy ITOŚ. W październi-
ku z kolei uczestniczyliśmy w wycieczce 
do Drawieńskiego Parku Narodowego, 
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zorganizowanej dla techników ochrony środowiska przez nauczycieli 
zawodowców i doradcę zawodowego. Pomimo złej aury pogodowej 
uważam wyjazd za udany. Dzięki bogatym opowieściom przewodni-
ka dowiedzieliśmy się o walorach przyrodniczych i krajobrazowych 
lasów Nadleśnictwa Głusko. W pamięci pozostanie nam wielobarw-
ny obraz lasu namalowany przez matkę naturę. Mieliśmy również 
możliwość upieczenia kiełbasek i ogrzania się przy ognisku. Te akcje 
to co prawda dopiero początek edukacji prawdziwie ekologicznej, 
ale szybko się uczę, a moja motywacja rośnie. 

Nie tylko ekolog nie może zaczynać od zera, każdy obywatel 
współczesnego państwa powinien mieć potrzebne nawyki ekologicz-
ne. Musimy sobie uświadamiać, że pozostawiając śmieci w miej-
scach nieprzeznaczonych do ich składowania, niszczymy ekosystem 
Ziemi, a tym samym środowisko, gubimy także zwierzęta. Pamiętaj-
my jednak, że woda i jedzenie to nie wszystko, bo chemia, którą ma-
my w domu może być bardziej lub mniej eko. Proszki, kosmetyki, 
płyny do naczyń, a nawet pasta do zębów mogą zatruwać środowi-
sko, a nawet nas samych. Tak więc oszczędzaj  energię, wyłączaj 
światło po wyjściu z pomieszczenia, wymień żarówki na energoosz-
czędne, nie zostawiaj ładowarki od telefonu w kontakcie, dostosuj 
temperaturę pomieszczenia do potrzeb, wybierz komunikację pu-
bliczną, rób zakupy z torbą materiałową, nie bierz darmowych ulo-
tek i jeszcze wiele przykładów mógłbym przytoczyć. 

Powiem jednak krótko, żeby nie marnować papieru wytwarzane-
go przecież z drzew - edukujmy się nawzajem i zapamiętajmy. Mały-
mi kroczkami możemy dojść do wielkich celów. 
 

 
Hej, koleżanko! Hej, kolego! 
Chcesz być Eko tego, tego, 
Z domu zabierz kanapeczkę, 
z filtrem wody buteleczkę. 
Chrońmy razem środowisko 
i to wszystko! 

 
 
 

Antoni Kaczmarek ITOŚ 
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Chcesz obudzić w sobie instynkt łowcy? Zapolować na potwory – 
butelki PET, i nadymające się smoki – plastikowe reklamówki? 
Chcesz pokonać hordy puszek po energetykach? Czy po prostu masz 
potrzebę ochrony naszego środowiska naturalnego przed zalewem 
śmieci? Jeśli tak, to pamiętaj o akcjach ekologicznych, takich jak 
Sprzątanie Świata. 

W dniu 20.09.2022 r. wszystkie klasy naszego technikum w zawo-
dzie technik ochrony środowiska wzięły udział w Sprzątaniu Świata 
2022. Uczniowie działali pod czujnym okiem nauczycieli: pani Jadwi-
gi Czyż i pana Michała Tomaszczuka. Udało im się sprawić, by okolica 
szkoły wyglądała ładniej i przyjemniej. 

Przyjemna była również wspólna praca. Uczniowie klas starszych 
pokazali pierwszoklasistom, na czym polega ich przyszły fach – walka 
z niemożliwym to dla nich chleb powszedni. A my wszyscy powinni-
śmy jednak wierzyć, że uda nam się pokonać złe nawyki ludzi zanie-
czyszczających środowisko. 

Michał Tomaszczuk 
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 Do naszej szkoły zawitała “KAWIARENKA 
NA POLNEJ”, w której przedstawiciele Szkolnego 
Klubu Wolontariusza przygotowali gorące tosty, 
pachnącą kawę i herbatkę, a także świeżutkie wy-
pieki!! Były wyśmienite! Uczniów, nauczycieli, jak 
i pracowników szkoły serdecznie zaprosiliśmy 
do konsumpcji, ale nie tylko. 
 Fundusze zebrane z przeprowadzonej akcji 
zostaną przekazane na leczenie 17-miesięcznego 
Krzysia, który zmaga się z nowotworem złośli-
wym. 

opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariusza 
Agnieszka Stankowska 

 
 
 

Spotkaniem 26 września 2022 r., które trzeba by nazwać – zgod-
nie z prawdą – warsztatami ekologicznymi, rozpoczęła się współpra-
ca naszej szkoły ze Szkołą Podstawową im. Stefana Czarnieckiego 
w Reczu. Warsztaty miały na celu zaszczepienie wśród dzieci świado-
mości ekologicznej, ale nie jako pięknego, lecz nic nieznaczącego 
hasła. Celem było przede wszystkim praktyczne działanie, pokaza-
nie, że należy i można myśleć ekologicznie. 

Uczestnikami warsztatów byli mali ekolodzy – uczniowie trzecich 
klas szkoły podstawowej, a prowadziły je przyszłe specjalistki w tej 
potrzebnej dziedzinie, jaką jest ekologia – uczennice również trzeciej 
klasy, tylko że technikum – IIITOŚ. 

Jednym z inicjatorów i go-
spodarzem zajęć była pani Kata-
rzyna Hejza-Konieczna ze Szkoły 
Podstawowej w Reczu, która 
ciepło przyjęła ekipę z naszej 
szkoły: Honoratę Betler, Hannę 
Kuźmicz, Agatę Zakrzewską 
i Weronikę Zielińską, pod opie-
ką pana Michała Tomaszczuka. 
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W trakcie zajęć trzecioklasiści dowiadywali się, dlaczego przyro-
da, która nas otacza, a której my jesteśmy przecież częścią, jest bar-
dzo ważna i jak należy o nią dbać. Podczas rozwiązywania te-
stów i krzyżówek okazało się, ze jest szansa dla naszej planety. Dzie-
ci wiedzą, jak należy zadbać o środowisko. Udowodniły to także, 
bezbłędnie segregując odpadki. 

Zadowolone z wykonania szczytnej misji, dziewczyny z IIITOŚ już 
planują kolejne spotkania. W przyszłości ze Szkołą Podstawową 
w Reczu podejmiemy nowe wyzwania, ale tym razem chcemy w nie 
zaangażować uczniów klas starszych, siódmych i ósmych. 

Michał Tomaszczuk 

2 października przypada Międzynarodowy 
„Dzień bez Przemocy”. Święto ustanowione 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku 
jest okazją do rozpowszechniania przesłania 
o unikaniu przemocy poprzez edukację 
i zwiększenie świadomości społecznej. 

Tradycją naszej szkoły stało się, że dzień ten 
obchodzimy, podejmując wspólne działania 
z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie, dla-
tego 3 października 2022 r. zostały przeprowa-
dzone zajęcia z uczniami klas pierwszych. Młodszy aspirant Marcin 
Felusiak przeprowadził pogadankę na temat rodzajów przemocy, 
sposobów radzenia sobie z agresją i przemocą. Wskazał młodzieży, 
w jakich instytucjach może znaleźć pomoc, gdy występuje przemoc 

w rodzinie. Poruszył również ważny temat od-
powiedzialności prawnej w kontekście nowej 
ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. 
 Spotkanie zakończyło się krótkim przedsta-
wieniem charakteru pracy policjanta i zachęce-
niem do wstąpienia w szeregi policji. 

 
Pedagog Szkolny 
Barbara Filipczak 
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 „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich mło-
dzieży chowanie” – żyjący w „złotym wieku” 
kultury polskiej kanclerz Jan Zamojski z pewno-
ścią myślał o przyszłej Ojczyźnie, o tym, że jego 
potomni będą tworzyć być może jeszcze wspa-
nialsze czasy. My, współcześni Polacy, możemy 
z dozą smutku przewrotnie potwierdzić – są 
dzisiaj różne Rzeczypospolite. Na szczęście jed-
nak w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej 
okazuje się, że tym, co może łączyć, jest nieu-
stanna troska o młode pokolenie. Spieramy się 

o kształt edukacji, debatujemy o jej celach, żonglujemy pomysłami, 
a jednak panuje niepisana zgoda, że przyszłość Polski zależy od te-
go, jak będą kształceni młodzi ludzie. Takie jest, według nas, znacze-
nie słów, które przywołał podczas apelu w dniu 12.10.2022 r. Wice-
starosta Choszczeński, pan Paweł Szuber. 
 Jest jeszcze inny wymiar wspomnianego cytatu. Stanowił on su-
mę wszystkich wygłoszonych na apelu wystąpień. Bo właśnie o war-
tościach kryjących się za różnymi fasadami była mowa. Można głosić 
potrzebę nowoczesnych, adekwatnych do czasów metod nauczania, 
trzeba adaptować technologię, należy widzieć przede wszystkim 
szanse, a nie zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym, jednak 
gdy zapomina się o pracy, uczciwości, wytrwałości, przyjaźni, do-
brych relacjach nauczycieli i uczniów, upada sens nauczania. 
 Prowadzący: Klaudia Klejna i Maciej Szaci-
ło z IITH, przypomnieli wizję szkoły podkre-
ślającą paradoks podtrzymywania wartości 
w świecie zmiennych wyzwań. Te kilka słów, 
odczytywanych przy większych okazjach, 
stanowi solidną ramę obrazu, jakim jest ży-
wa społeczność Zespołu Szkół Nr 2. A skoro 
mowa o społeczności, to warto przypomnieć 
drugą część wizji – szkoła jest mocno zro-
śnięta ze środowiskiem lokalnym. Dowodem 
była obecność władz samorządowych oraz 
osób, które z naszą szkołą są związane. 
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 Po hymnie narodowym zgromadzeni wysłuchali szkicu z dziejów 
święta edukacji. Ciekawie było usłyszeć fakty potwierdzające wcze-
śniejsze przeczucia, a mianowicie, że niezależnie od czasów, w na-
szej ojczyźnie chce się podkreślać rolę edukacji. Począwszy od roku 
1773, a skończywszy na dobie obecnej, szkoła ma być kuźnią talen-
tów, tyglem wartości. Wiedząc już o tym, wysłuchaliśmy życzeń 
ze strony społeczności szkolnej ZS Nr 2. Klaudia i Maciej nie zapo-
mnieli o nikim, komu na szkole w pierwszej kolejności zależy – nau-
czycielach, uczniach i ich rodzicach, a także pracownikach admini-
stracji i obsługi. 
 A jednak to nie wszyscy, komu zależy. Trzeba wspomnieć o wła-
dzach samorządowych, które stanowią o szkole w dużym stopniu. 
Dlatego też z uwagą wysłuchaliśmy wystąpienia Wicestarosty Chosz-
czeńskiego – pana Pawła Szubera. On także odniósł się do historii 
i rozwinął wątki przywołane przez prowadzących. Warto wspo-
mnieć, że mówiąc o wartościach edukacji, pan Wicestarosta wskazał 
jej rolę w utrzymaniu tożsamości narodowej, a także podkreślił po-
winności ludzi wykształconych. 
 Z kolei dyrektor szkoły, pani Beata Chmielewska, w swoim prze-
mówieniu akcentowała wagę obecności przedstawicieli środowiska 
lokalnego oraz w rysie historycznym ujęła w całość wartości przy-
świecające edukacji. 
 Punktem kulminacyjnym apelu, ku któremu prowadziła narracja, 
było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Słowa wypowiadane pod-
czas ślubowania przez reprezentantów klas są proste, ale bardzo 
wymowne. Mowa w nich o godności, szlachetnej postawie oraz pa-
tronach – Noblistach Polskich. 

 Apel przygotował Samorząd Uczniowski pod wodzą nowych opie-
kunek: pani Barbary Filipczak i pani Barbary Ciecierskiej, wraz z no-
wymi władzami, wyłonionymi przez uczniów we wrześniu. Podczas 
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apelu nastąpił moment, by Laura Simińska 
z IVLOa, pełniąca funkcję przewodniczącej SU 
do tej pory, pożegnała społeczność szkolną i przy-
witała Klaudię Klejnę z IITH, rozpoczynającą ka-
dencję. Dziewczyny obdarowały się kwiatami, 
a w kuluarach z pewnością niejednym pomysłem. 
 Tradycją naszej szkoły stało się głosowanie ucz-
niowskie w plebiscycie Belfer Roku. Samorząd Ucz-
niowski określa kategorie, a uczniowie oddają 

swoje głosy. Napięcie rośnie przez tydzień, a potem, podczas apelu 
zwycięzcy z wypiekami na twarzy odbierają dyplomy. W tym roku 
w głosowaniu zwyciężyły: 

 pani Aneta Tuszyńska-Parol w kategorii „Zimne ręce, gorące ser-
ce”; 

 pani Agnieszka Kurpiewska w kategorii „Jak z bajki”; 

 pani Agnieszka Kasperczuk w kategorii „Ikona stylu”. 
 Gratulujemy! 
 Ostatnim punktem apelu były życzenia z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej Przewodniczącej Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 2 im. 
Noblistów Polskich w Choszcznie – pani Urszuli Błaszczyk. Dziękuje-
my. Przygotowującym apel podziękowała również dyrektor szkoły, 
pani Beata Chmielewska. 

Piotr Figas 
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Zmień swój język, a zmienisz swoje myśli. 
Karl Albrecht 

W tradycję naszej Szkoły wpisało się święto obchodzone corocz-
nie jesienią – Europejski Dzień Języków. Różnorodność językowa, 
wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie to najważ-
niejsze przesłanie w Europie każdego 26 września, w dniu ogłoszo-
nym przez Radę Europy – Europejskim Dniem Języków. W tym roku 
hasłem wydarzenia stało się docenienie wszystkich języków Europy. 

Do dwuetapowego konkursu przystąpiła cała społeczność naszej 
szkoły. W pierwszej konkurencji – quizie językowym przygotowanym 
przez polonistów, anglistów i germanistów wzięły udział wszystkie 
klasy wspomagane przez ich wychowawców. Do drugiego etapu 
przeszły klasy, które najlepiej rozwiązały test językowy: IVLOa, IC 
oraz IIITOŚ. 26 października spotkaliśmy się w II etapie konkursu, 
zmagając się z multilingwistycznymi konkurencjami. Przedstawiciele 
klas rozwiązali quiz językowy, gimnastykowali język w popularnych 
polskich, niemieckich i angielskich łamańcach językowych. Z najwięk-
szym aplauzem publiczności spotkały się konkurencje polegające 
na imitacji odgłosów natury w różnych językach oraz kalambury. Za-
wodnicy zaprezentowali niebywałą kreatywność i wyobraźnię 
w przedstawieniu pantomimicznym popularnych przysłów w języ-
kach angielskim i niemieckim. 

Bezkonkurencyjnie, najbardziej kreatywnie zaprezentowały się 
przedstawicielki klasy IVLOa: Martyna Karmelita i Wiktoria Gurazda, 
które wiedzą i czynem udowodniły, że w każdym języku jest piękno. 
Gratulacje dla klas IC i IIITOŚ, oraz wszystkich uczestników Europej-
skiego Dnia Języków. No cóż: „Easy come, easy go”… 

Małgorzata Brzustowicz 
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Drzewa to rośliny wszechobecne, towarzyszą nam prawie wszę-

dzie. W nawale codziennych obowiązków właściwie nie zwracamy 
na nie uwagi, często zauważamy dopiero ich brak. A przecież są to 
rośliny piękne, pożyteczne, lecznicze i magiczne. W wielu kulturach, 
zarówno prehistorycznych, jak i obecnych, czczone jako ziemskie 
wcielenie bogów. W zależności od gatunku dostarczają nam poży-
wienia, lekarstw, chłodu latem, a po swojej śmierci pomagają nam 
się ogrzać. Jednak przede wszystkim produkują nam życiodajny tlen. 

Dlatego też co roku w październiku obchodzony jest Dzień Drze-
wa. Nasza szkoła od lat świętuje ten dzień, współpracując z Nadle-
śnictwem Choszczno. W tym roku zmieniło nam się miejsce święto-
wania, a także troszkę przesunął się termin. Związane było to plana-
mi Nadleśnictwa dotyczącymi nowych nasadzeń. W środę 26 paź-
dziernika uczniowie klas III i IV TOŚ oraz kilkoro uczniów z klasy ITOŚ, 
pod opieką pani Jadwigi Czyż oraz pana Michała Tomaszczuka, udali 
się do Leśnictwa Mogilica, aby uczcić to wyjątkowe święto, sadząc 
las. 

 Na miejscu czekało już rozpalone ognisko, ale żeby móc sko-
rzystać z płonącego już drewna, trzeba było najpierw pomóc dać 
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życie nowym drzewom. Do miejsca, w którym pojawi się nowy las, 
ekipę poprowadził pan podleśniczy Paweł Thiel. Pan Paweł opowie-
dział o znaczeniu lasu dla przyrody oraz przekazał najważniejszą ra-
dę dotyczącą sadzenia roślin: zielonym do góry. Szpadle poszły 
w ruch i kilkanaście dębów znalazło swoje nowe miejsce. W między-
czasie grupę przejęła pani podleśniczy Sandra Michalak, taka „leśna 
opiekunka szkół”. 

Po dobrze wykonanej pracy przyszedł czas na odpoczynek 
przy ognisku oraz posiłek w postaci pieczonych kiełbasek. Świętowa-
nie w sposób praktyczny i aktywny pozwala na dostrzeżenie znaczą-
cej roli ekosystemów leśnych oraz propagowanie ekologicznego sty-
lu życia. Nie mówiąc już o tym, że tego rodzaju akcje pozwalają pod-
nieść kompetencje zawodowe przyszłych techników ochrony środo-
wiska. Uczniowie wrócili do szkoły z poczuciem dobrze uczczonego 
Dnia Drzewa bogatsi o nowe umiejętności. 

 
Michał Tomaszczuk 
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Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej powołana 

przy Ministrze Edukacji i Nauki przeprowadziła 24 października 2022 r. 
konsultacje dla młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa 
zachodniopomorskiego. 

W spotkaniu, które odbyło się w Sali Rycerskiej Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, uczestniczyli Jerzy Sołtysiak, 
p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Katarzyna Parszew-
ska, starszy wizytator Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii 
Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Z zaproszenia skorzystały również 
uczennice naszej szkoły Klaudia Klejna, Klaudia Kwiatkowska z IITH oraz 
Katarzyna Warszawiak z IVTH. Podczas konsultacji dyskutowano na te-
mat „Polska szkoła XXI wieku”. Poruszano problemy telefonów w szko-
łach, hejtu, przemocy i oszustw, zaburzeń relacji międzyludzkich, roz-
proszenia uwagi i braku koncentracji oraz zdrowia psychicznego w szko-
łach – w szczególności dostępu do specjalistów, edukacji psychologicz-
nej oraz utworzenia przez Radę poradnika, jak radzić sobie ze zdrowiem 
psychicznym. 

Aktywna działalność naszego Samorządu Uczniowskiego polega nie 
tylko na podejmowaniu ciekawych inicjatyw w szkole, ale także na za-
angażowaniu w wydarzenia pozalokalne. 

Samorząd Uczniowski 
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Nasi szkolni recytatorzy w piątek 28.10.2022 r. weszli na gotowe. 

Piszemy tak, bo październikowa aura razem z panią Iwoną Pietkie-
wicz z biblioteki „załatwiła” im nastrojową scenerię XV Jesiennych 
Spotkań z Poezją, czyli tradycyjnego konkursu recytatorskiego 
w Zespole Szkół Nr 2. Wśród kolorowych liści, płaszczy i parasoli, 
przy świetle świec po prostu wypadało być nostalgicznym. 

I tak też było. Miłośnicy słowa mówionego przyszli z wierszami, 
które w większości znaleźli sami. Byli też tacy, którzy wiersze napisa-
li. Tak więc przyszli, zobaczyli, i zwyciężyli. Każdemu bowiem należą 
się brawa za odwagę, by stanąć przed publicznością i podzielić się 
emocjami. 

Konkurs poprowadzili delegaci Samo-
rządu Uczniowskiego: Marta Pierzyń-
ska i Jakub Andruszkiewicz z IVTH, 
a oceniło jury w składzie: pani Halina 
Kluczewska z Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Marii Dąbrowskiej 
w Choszcznie, pani Beata Zgorzelska 
i pan Michał Tomaszczuk. Warto pod-
kreślić, że pani Halina Kluczewska 
i pan Michał Tomaszczuk z poezją 
są za pan brat, jako że wielokrotnie 
sami próbowali swoich sił na scenie. 

Dlatego można było liczyć 
na rzetelną i życzliwą ocenę, a po 

konkursie podejść do naszych jurorów i zapytać o wykonania wier-
szy. Chwile oczekiwania na recytacje i potem na werdykt rozgrzała 
przepięknymi pieśniami Asia Stąporek z IVTOŚ. 

Podczas XV Jesiennych Spotkaniach z Poezją usłyszeliśmy utwory 
o bardzo różnej tematyce, ale wszystkie one, jak podkreśliła dyrek-
tor szkoły, pani Beata Chmielewska, trafiły w serca nastrojonych 
na odbiór czułych widzów. Po każdym z utworów brawa spadały gę-
ste jak jesienna ulewa. Nie brakowało też momentów, gdy emocje 
przepełniały brzegi – gdy ktoś poddał się tremie lub gdy inny ktoś 

Asia Stąporek 
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opowiedział własnym wierszem kawałek swojego życia. Wrażliwość 
zapanowała wokół nas i wewnątrz nas. 

Jury werdykt podjęło z uwagą, chcąc docenić zarówno warsztat 
recytatorów, jak i mniej podlegającą technicznemu oglądowi szcze-
rość wypowiedzi. Ostatecznie zdecydowano, że sprawność i szcze-
rość są równoważne: 
 I miejsce – Kinga Czekan IVTOŚ z wierszem „Perspektywa” Wisła-

wy Szymborskiej; 

 II miejsce – Weronika Mazurek IVTOŚ z wierszem „Król olch” Jo-
hanna Wolfganga Goethego; 

 III miejsce – Katarzyna Warszawiak IVTH z wierszem „Nic dwa 
razy” Wisławy Szymborskiej; 

 wyróżnienie – Cyprian Skwirut IIC z własnym wierszem „Czym 
jest miłość?”. 

O konkursie mówi Kinga Czekan: 
 Chcę Wam pokazać, jak konkurs wyglądał z mojej strony. Wybra-
łam wiersz „Perspektywa” Wisławy Szymborskiej, ponieważ bardzo 
mi się spodobał oraz łatwo wchodził mi do głowy, nie miałam więk-
szego problemu z nauką. W dodatku bardzo lubię twórczość Wisła-
wy Szymborskiej, co było kolejnym plusem. Przygotowania do kon-
kursu nie były większym problemem. Z pomocą pana Piotra Figasa 
bardzo szybko nauczyłam się poprawnej interpretacji. Najmniej 

Kinga Czekan—I miejsce Weronika Mazurek—II miejsce 
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przyjemnym momentem był czas oczekiwania, aż prowadzący wy-
czytają mnie do recytacji. Gdy już stanęłam przed widownią, stres 
minął. Mówiąc, skupiałam się na tym, aby nie przyspieszać oraz by 
nie pomylić tekstu. Udało mi się opanować emocje i powiedzieć bez-
błędnie. Bardzo podobały mi się wybrane lub napisane przez uczest-
ników wiersze i sposób, w jaki je zaprezentowali. Szczerze? Cieszę 
się z wyniku, bo nie sądziłam, że mogę zająć I miejsce. Moim zda-
niem konkurs był udany i cieszę się, że mogłam wziąć w nim udział. 

Katarzyna Warszawiak—III miejsce Cyprian Skwirut—wyróżnienie 
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Z nastolatkami kojarzą się bardziej negatywne rzeczy, takie jak 
bunt, niechęć, lenistwo, nieodpowiedzialność, marudzenie. Najcie-
kawsze, że oni sami nie widzą negatywów w swoim zachowaniu, 
myślą: „to normalne, że jesteśmy leniwi, nieodpowiedzialni I marud-
ni, bo przecież każdy tak ma”. I ja tak mam, a szczególnie znana je-
stem z marudzenia. Dlaczego chcę pisać o marudzeniu?  

Sądzę, że marudzenie to cudowny temat do rozmów w dzisiej-
szych czasach, gdy się patrzy na teraźniejszą młodzież, która dużo 
narzeka i marudzi. Jak nie marudzi o pogodę, to o ocenę albo jeszcze 
o to, że nie ma czasu. Oczywiście, że moi rówieśnicy mają czas, ale 
nie umieją nim dysponować. Marudzenie jest poniekąd częścią na-
szego życia, sposobem na wyrażanie siebie. 

 Bo marudzenie to inaczej 
wyrażanie negatywów, które 
dostrzegamy. I dlatego właśnie 
myślę, że każdy marudzi: dzieci, 
młodzież, dorośli, emeryci, ale 
nie każdy zdaje sobie z tego 
sprawę. Nie każdy widzi w sobie 
tego marudę. Dzieci marudzą, 
bo zobaczyły zabawkę, której 
rodzic nie chciał im kupić, wtedy 
dziecko będzie złe i marudne. 

Nastolatki marudzą dlatego, że nie widzą pozytywów w swoim życiu 
I myślą, że wszystko jest okropne. Dorośli marudzą, ponieważ mają 
duże rachunki, a małe wynagrodzenia, wszystko drożeje, nie mają 
czasu na swoje potrzeby, a też potrzebują tego czasu, starają się 
mocno doceniać każdą wolną chwilę. Emeryci narzekają, bo mają 
niskie emerytury, a wszystko drożeje, nie wystarcza im na leki, 
do lekarza ciężko się dostać, a prywatnie dużo się płaci. Myślę, 
że marudzeniem każdego rozmówcę łatwo zdenerwować, chociaż 
pewnie i ta osoba nieraz narzeka. Każdy ma swój próg cierpliwości, 
więc jak będzie go denerwować twoje narzekanie, zwróci ci uwagę. 
Wygląda na to, że nie ma się czym przejmować, marudzenie to natu-
ralna rzecz, każdy narzeka i marudzi. Każdy tak ma. 

Rys. Zuzanna Szafrańska 
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 Ja sama jestem strasznym 
marudą, narzekam na wszystko. 
Marudzenie jest moją cechą 
szczególną, a gdy ludzie są ze 
mną bliżej, zwracają mi uwagę 
na moje zachowanie. Nie reagu-
ję, bo sądzę, że jest to część mo-
jego charakteru. Próbuję jednak 
mniej marudzić, ale nie zawsze 
się udaje. Jestem optymistyczną 
osobą, ale zawsze znajduję coś 
pesymistycznego, do czego mogę 

się przyczepić. Chociaż chcę dostrzegać dobre rzeczy, nie udaje mi 
się i po prostu narzekam na wszystko, co oddycha. Nie umiem do-
strzegać pozytywów w swoim życiu i jestem marudą. Pytam: czy ko-
muś to przeszkadza? I odpowiadam, że skoro zdaję sobie sprawę ze 
swojego podejścia do świata, to może mnie samej bywa trudno. Czy 
jest więc rada na marudzenie? 

Niestety, myślę, że nie jest to możliwe, żeby być tak bardzo opty-
mistyczną osobą i patrzeć na świat idealnie, bo jednak jest wiele 
negatywnych cech tego świata. Może i ja tak to widzę, ale rozma-
wiałam z dużą liczbą osób, które też tak myślą. W życiu są pozytywy 
i negatywy, tak jak u człowieka są wady i zalety, więc myślenie, 
że świat jest stworzony jak bajka, jest mylne. 

Mimo wszystko myślę, 
że patrzenie na świat pozy-
tywnie nie jest złe, nawet le-
piej, gdy dostrzega się te do-
bre cechy życia. Nie zawsze 
się to udaje, ale trzeba próbo-
wać. Najlepiej patrzeć na 
świat po swojemu, każdy z nas 
jest inny i inaczej postrzega 
świat. Każdy z nas widzi ina-
czej pozytywy i negatywy. Patrzenie na świat na swój własny sposób 
polepsza nasz humor i dzień staje się lepszy. Kiedy oczywiście nie 
jest całkowicie do bani. 

Maja Sulej ITOŚ 

Rys. Zuzanna Szafrańska 

Rys. Zuzanna Szafrańska 
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Uśmiechnę się 
 
Czy się powodzi czy nie 
Uśmiecham się 
Czy jest słońce czy deszcz 
Uśmiecham się 
 
Czy jest pora czy już za późno 
Uśmiecham się 
Czy gra muzyka czy wokół cisza 
Uśmiecham się 
 
Czy wielu jest ze mną czy przeciw 
Uśmiecham się 
Bo i tak umrę 
 
I wszystko co jest ze mną też umrze 
Umrą moje słowa 
Nikt ich nie przeczyta 
Ale chociaż się uśmiechnęłam 

Czas otworzyć oczy 
 
Są ślimaki bez skorupy 
Są motyle bez skrzydeł 
Istnieją koty bez uszu 
Istnieją ludzie bez serca 
 
Mimo to życie toczy się dalej 
Czasem trudno nam w to uwierzyć 
I zamiast się przyzwyczaić do 
cisnącego w oczy słońca 
 
Zamykamy powieki  

Zbrodnia 

Zbrodnia zniszczyć gniazdo bocianie 
Ale codziennością jest obmiatanie pajęczyn 
które w pocie czoła wykonały pająki 

Podziwiamy ślimaki 
Ale te bez skorupy zabijamy 

Dokarmiamy papugi 
Ale kruki przymierają głodem 
Szukają szczęścia w resztkach  
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