
  

 

Numer 81, listopad-grudzień 2022 r. 
Wszędzie wokół krążą wiadomości. Jest ich tak dużo w tych ma-

lutkich telefonach, że właściwie można zapytać, gdzie się to wszyst-
ko mieści. Bez przerwy zaglądamy, sprawdzamy, kontrolujemy, 
co nowego pięć minut wcześniej się zdarzyło. Wiedzą o tym cyniczni 
dostawcy dramatów i sensacji, dlatego każdą prawie medialną 
„potrawę” podlewają gęstym sosem tragedii. Tymczasem prawdzi-
we tragedie, takie jak wojna, klęski humanitarne czy klęski żywioło-
we nie mają swojego głosu. To prawda, są one obecne w przeka-
zach, jednak przesłaniają je nowinki, bo nuda odbiorców i potrzeba 
nowości są najgroźniejszymi wrogami rzetelnych relacji. Chcemy się 
temu przeciwstawić na miarę naszych skromnych możliwości. A ja-
kie to możliwości? Mamy kilkoro autorów, którzy próbują swoich sił 
w starciu z coraz bardziej opornym językiem, i to nie dlatego opor-
nym, że odchodzącym w przeszłość. Język współczesny jest oporny 
dlatego, że staje się czymś w rodzaju wysypiska. Skoro zatem uczy-
my mądrych działań, w tym recyklingu, to i powinniśmy uczyć mą-
drego posługiwania się językiem. Bo jest jeszcze w nim prawda 
i piękno. 

Pęcznieje Feniks, pęcznieje. Ma swoją objętość i ciężar, może 
przede wszystkim ciężar. Jest to ciężar dokumentu, ale również cię-
żar metafory. Pokazujemy życie szkoły tak, jak ono wygląda, bez 
zbędnych upiększeń, jednak z tych artykułów i relacji można czasem 
wydobyć głębszy sens. Polega on na tym, że istnieje gdzieś tam 
w jakimś miasteczku społeczność, która wbrew przeciwnościom 
świata stara się budować trwałe fundamenty życia swoich członków. 
Jeśli oni poniosą dalej to przeslanie, to nasza działalność się opłaci. 

 

Redakcja 
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 Celowe tworzenie i rozprzestrzenianie informacji, które nie są 
zgodne z prawdą, jest coraz częstszym zjawiskiem. Fałszywe wiado-
mości, czyli inaczej fake news są częścią tego zjawiska występujące-
go w Internecie. Cechuje je przede wszystkim manipulacja, a klu-
czem do rozpoznania jest zamierzony nieetyczny cel oraz świado-
mość autora tych działań. O dezinformacji możemy mówić, gdy ktoś 
rozprzestrzenia jakąś informację ze świadomością, że nie jest ona 
prawdziwa. Dodatkowo robi to w jakimś konkretnym celu, np. chce 
wpłynąć na nasze poglądy polityczne lub pewne decyzje. Dezinfor-
macja towarzyszy nam codziennie, ale nasila się w czasach różnego 
rodzaju konfliktów, stając się często bronią. 

Fake news tworzy się i rozpowszechnia przede wszystkim 
ze względów politycznych czy finansowych. Obecnie wiele fałszy-
wych informacji dotyczy wszelakich cen. Często podejmowanym 
w ostatnich miesiącach tematem jest cena paliwa. Warto zauważyć, 
że jeżeli taką informację sprawdzamy tylko na jednej stronie inter-
netowej, to możemy łatwo paść ofiarą manipulacji. Tego typu infor-
macja przynosi bowiem korzyści nie tylko danej stronie, ale i produ-
centowi paliw, który się na tym bogaci, przy okazji wzbudzając u lu-
dzi niepokój. Wiele osób stara się nie wierzyć takim działaniom, 
lecz nigdy nie mają pewności, czy jest to prawda. Niepokój jest rów-
nież obecny, gdy czytamy fake news dotyczące nas, uczniów, 
a w praktyce dotyczące chodzenia do szkoły. Często możemy znaleźć 
informacje na temat zamykania szkół z powodów zdrowotnych, 
lecz nie są one prawdziwe. Takie informacje napawają 
„optymizmem” młodych ludzi, którzy liczą na naukę domową. Nie 
wiadomo, co autor, bądź autorzy chcą osiągnąć, rozpowszechniając 
podobne fake news. Może jest to początek tego, jak już od najmłod-
szych lat jesteśmy oszukiwani tylko po to, aby ludzie, którzy zaoferu-
ją więcej korzyści, mogli znaleźć się na szczycie władzy.  

Fake news mogą być również tworzone w celach rozrywkowych, 
aby m.in. zwrócić uwagę na promujące je medium lub osobę. Tego 
rodzaju wiadomości mają wielką siłę, z której zdają sobie sprawę 
twórcy mediów społecznościowych, ale również mediów tradycyj-
nych. W tym przypadku fake news mają funkcję reklamową. 
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 Wiele osób nie jest w stanie rozróżnić, czy dana informacja jest 
prawdziwa czy fałszywa. Każdą informację powinniśmy przesiewać 
przez sito. Najgorsze jest to, że źródło, które uważamy za sprawdzo-
ne, też może się mylić, paść ofiarą dezinformacji i następnie ją dalej 
rozsiewać na zasadzie tzw. viral. Aby sprawdzić rzetelność informa-
cji, a tym samym zweryfikować, czy nie jest ona fake news, warto 
stosować się do kilku praktycznych rad. 

Zastanów się nad źródłem 

Sprawdź wiarygodność źródła, z którego chcesz skorzystać. Prze-
analizuj stronę, na której się znajdujesz. Warto sprawdzić, czy moż-
na skontaktować się z właścicielem bądź czy strona publikuje infor-
macje na swój temat. 

Przeczytaj więcej niż sam nagłówek 

Nagłówki mogą być tworzone świadomie prowokacyjnie, aby 
skłonić do kliknięcia, ale nie muszą mieć wiele wspólnego z treścią 
materiału. Zapoznaj się z całym tekstem. Nie osądzaj ani nie podej-
muj żadnej decyzji jedynie po przeczytaniu nagłówka. 

Sprawdź wiarygodność autorów 

Jeśli artykuł posiada podanego autora, to sprawdź jego wiary-
godność, a także fakt, czy dana osoba jest prawdziwa. 

Sprawdź źródła podane w linkach 

Zweryfikuj, czy podane w linkach źródła istnieją i czy rzeczywiście 
odnoszą się do danej informacji. 

Sprawdź, czy dana informacja nie jest żartem 

Nawet jeśli informacja brzmi wiarygodnie, to należy pamiętać, 
że może być żartem lub satyrą. A tym bardziej, jeśli brzmi mało 
prawdopodobnie. 

Uważaj na własną stronniczość 

Zastanów się, czy twoje własne uprzedzenia lub przekonania nie 
wpływają na odbiór informacji. Czy to ty sam, przez określone na-
stawienie, nie odczytujesz z danego newsa informacji, których 
w nim tak naprawdę nie ma. 

Żyjemy w świecie informacji, ale jak to bywa z każdą umiejętno-
ścią – trzeba się uczyć. Im lepiej rozumiemy zjawisko fake news 
i kryjącą się za nim manipulację, tym bardziej jesteśmy odporni 
na złe skutki nadmiaru informacji. Wtedy jest szansa, że nikt nas nie 
oszuka i nie staniemy się ofiarą. 

Hania Kuźmicz IIITOŚ 
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 Pani Sandra Mikołajczak pracuje 
w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Pol-
skich od tego roku, ale znamy ją  od cza-
su, gdy uczyła się w naszym liceum. Bar-
dzo jej kibicujemy, a Was, Drodzy Ucz-
niowie, chcemy zachęcić do kontaktu 
z panią Sandrą. 
 Emilia Mehmedov, ciekawa nowej 
osoby w szkole, postanowiła przeprowa-
dzić krótki wywiad. 

 

Emilia Mehmedov - Dzień dobry, miło mi Panią widzieć. Czy mo-
głabym przeprowadzić z Panią wywiad? 

Sandra Mikołajczak - Dzień dobry, oczywiście. 
EM - Jak się Pani nazywa i czym się Pani zajmuje? 

SM - Nazywam się Sandra Mikołajczak i pracuję jako psycholog 
szkolny.  
EM - Czy podoba się Pani praca w naszej szkole? 

SM - Tak, i to bardzo.  
EM - Za co Pani lubi swoją pracę? 

SM - Za kontakty z ludźmi, za to, że mogę poznać wiele historii oraz 
zaoferować swoją pomoc.  
EM - Chciałabym zadać Pani kilka pytań w kwestii porażek. We-
dług Pani, czym jest porażka?  
SM - Porażka jest pewnym niepowodzeniem, dzięki któremu się 
uczymy. Czujemy, że ponosimy ją, gdy coś nam nie wyjdzie, prze-
gramy walkę bądź rywalizację. Często łączymy to z postrzeganiem 
siebie jako kogoś radzącego sobie gorzej od innych.  
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EM - Jakie my, uczniowie, powinniśmy mieć do porażek podejście?   
SM - Z pewnością zaproponowałabym bardziej pozytywne podejście, 
żebyście spróbowali zobaczyć porażkę ze strony, której jeszcze nie 
znacie. Spojrzeć na to jako na przygotowanie do kolejnej próby, zdo-
bywanie doświadczenia, a nawet jako lekcję czegoś nowego.  
EM - A co w przypadku, kiedy jakaś porażka nas przygnębi? Co mo-
że zrobić osoba, która czuje się zdemotywowana?  
SM - Warto wtedy spędzić czas z najbliższymi, zrobić coś, co sprawia 
wam przyjemność. Jeżeli chodzi o poczucie braku motywacji po po-
rażce, to warto dać sobie trochę czasu, by odpocząć i zregenerować 
siły.  
EM - Czy chciałaby się Pani podzielić swoim doświadczeniem? Jak 
Pani reaguje, gdy coś się nie tak poukłada? 

SM - Jeżeli chodzi o porażki, bądź gdy coś niekoniecznie wyjdzie tak, 
jakbym chciała, to z początku czuję lekkie przygnębienie, co jest cał-
kiem normalne. Z czasem staram się zobaczyć pozytywną stronę 
danej sytuacji. Próbuję wyciągnąć wnioski i zobaczyć, jak mogę wy-
korzystać to w przyszłości.  
EM - Czy zgadza się Pani z cytatem: „Kiedy poniesiesz porażkę, to 
znaczy, że poniesiesz porażkę a nie, że jesteś porażką"?  
SM - Jak najbardziej, niepowodzenia nas nie definiują, lecz dają 
szansę na zdobycie doświadczenia. Warto zatem pamiętać słowa 
Michelle Cohen Corasanti: „Sukces to nie brak porażek, to umiejęt-
ność podnoszenia się w razie upadku".  
EM - Pod jakim numerem jest sala, do której uczniowie do Pani 
przychodzą? W jakich dniach i godzinach Pani pracuje? 

SM -  W sali 227 od poniedziałku do czwartku. W poniedziałki od 
13.15 do 16.00, w pozostałe dni od 8 do 10.45.  
EM - Dziękuję Pani za udzielenie wywiadu, życzę miłego dnia. 
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W dniu 10 listopada 2022 r. w naszej szkole został zorganizowany 
uroczysty apel z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. 
Uroczystość zgromadziła nie tylko całą społeczność szkolną: 
uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Na apel przybyli także 
znamienici goście: 

 Paweł Szuber – Wice-
starosta Choszczeński, Eu-
geniusz Nykiel – Przewod-
niczący Rady Powiatu 
Choszczeńskiego, Jan Kuź-
miński – Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Chosz-
czeńskiego, Stanisław Rydz 
– radny Rady Powiatu 

Choszczeńskiego, Roman Naskręt – radny Powiatu Choszczeńskiego, 
Insp. Kazimierz Piotrowski – Komendant Powiatowy Policji 
w Choszcznie, Edyta Tyburczy – Kujawa – Dyrektor Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Choszcznie, Małgorzata Majewska – 
przedstawiciel Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów 
Polskich w Choszcznie, a także rodzice. 

Już po raz piąty szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”, polegającej 
na wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego. Po części wstęp-
nej prowadzące apel: Klaudia Klejna z klasy IITH oraz Katarzyna War-
szawiak z klasy IVTH zaprosiły dyrektor szkoły, panią Beatę Chmie-
lewską, o zabranie 
głosu. Pani dyrektor 
przywitała społeczność 
szkolną oraz wszyst-
kich przybyłych. Na-
wiązała do odśpiewa-
nego przed chwilą 
hymnu jako symbolu 
tożsamości, miłości 
do Ojczyzny, symbolu 
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walki o wolność, wiary i zwycięstwa. W przemówieniu podkreśliła, 
co to znaczy nie mieć własnego państwa, być karanym za to, że jest 
się Polakiem. Podkreśliła wagę symboli narodowych: hymnu, flagi 
narodowej, Orła Białego. 

Z kolei głos zabrał Wi-
cestarosta Choszczeński, 
pan Paweł Szuber. Nawią-
zał do losu Polaków 
w latach niewoli, podkre-
ślił szczególną rolę mło-
dzieży, bardzo aktywnej 
w czasach, kiedy aktyw-
ność na rzecz polskości 
mogła kosztować młodego człowieka życie. Młodzi ludzie nie wahali 
się wówczas zakładać wielu organizacji, których celem było potrzy-
manie polskiej tożsamości. Starosta podkreślił rolę młodzieży w 
kształtowaniu wartości, podtrzymaniu naszej tożsamości i budowa-
niu nowoczesnego państwa. Prowadzące podziękowały pani dyrek-
tor i panu wicestaroście i zaprosiły na montaż słowno–muzyczny, 
przygotowany pod kierunkiem pani Beata Zgorzelskiej. 

Klaudia i Kasia opowiadały o drodze Polaków do wolności 
i wysiłku kolejnych pokoleń, by wyzwolić kraj spod obcego zwierzch-
nictwa. Podkreślały nie tylko wysiłek Polaków organizujących kolej-
ne powstania, ale także tych, którzy heroicznie walczyli poza grani-
cami ziem polskich, próbując nagłośnić sprawę narodu. Podczas pre-
zentacji przedstawione zostały sylwetki Ojców Polskiej Niepodległo-
ści, którzy reprezentowali poglądy ze wszystkich stron sceny poli-
tycznej, ale mimo różnic w poglądach, łączyła ich idea niepodległości 
państwa. Opowieść wzbogacała prezentacja multimedialna, którą 
obsługiwał Gracjan Król z klasy IITH oraz występy recytatorów: Pa-
trycji Działak z klasy IVLOa, Magdaleny Szewczyk z klasy IIITH, Hanny 
Kazimierczak z klasy IITH i Jagody Cichowskiej z klasy ITH. 

Podniosłym momentem apelu było piękne wykonanie piosenki 
„Biały krzyż” przez Joannę Stąporek z klasy IVTOŚ. Zapalenie znicza 
pod brzozowym krzyżem było symbolem pamięci o tych Polakach, 
którzy ponieśli ofiarę życia. 

Dla Polaków powstanie państwa polskiego było ważne, jednak 
dla społeczności międzynarodowej ten fakt mógł umknąć uwadze 
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w natłoku rozmaitych wydarzeń dziejących się tuż po I wojnie świa-
towej. Dlatego istotnym momentem było wysłanie przez Józefa Pił-
sudskiego, Tymczasowego Naczelnika Państwa, do najważniejszych 
przywódców państw ówczesnego świata depeszy notyfikującej po-
wstanie państwa polskiego. Tekst depeszy odczytała Maja Gardian 
z klasy IIITH. 

Po zakończonej części słowno–muzycznej przyszedł czas 
na ogłoszenie wyników Szkolnego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsud-
skim. W tym roku laureatami konkursu zostali: 

 Pola Rafińska, klasa IVLOa – I miejsce; 
 Jakub Poźniak, klasa IA BSIST – II miejsce; 
 Damian Cichowski, klasa ITH – III miejsce. 
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 Laureatom dyplomy 
wręczyły: dyrektor szkoły, 
pani Beata Chmielewska, 
oraz pani Beata Zgorzel-
ska, organizator konkursu. 
Prowadzące na koniec 
podkreśliły, że niepodle-
głość jest krucha i zależy 
od tego, jak będziemy ją 
szanować, dbać, a – jak 

będzie trzeba – to o nią walczyć. Wojna za naszą wschodnią granicą 
pokazuje, że wolność, suwerenność i niepodległość nie są czymś 
trwałym. To od nas samych zależy, czy będziemy cieszyć się NIEPOD-
LEGŁOŚCIĄ i bez obaw ją celebrować. 

Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby 
ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. 
A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztow-
nym. 

Józef Piłsudski 
Pamiętajmy o słowach Piłsudskiego. 

Beata Zgorzelska 
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W mglisty, jesienny dzień 15 listopada 2022 r. uczniowie klas 
Technikum, pod opieką pani Barbary Ciecierskiej, pani Joanny Korze-
niewskiej oraz pana Michała Tomaszczuka, wybrali się na wycieczkę 
nad morze. Wyprawa realizowana była w ramach projektu „Poznaj 
Polskę”, którego celem jest między innymi integracja młodzieży 
po izolacji podczas pandemii, a także odwiedzenie wartych zobacze-
nia, ważnych dla historii, kultu-
ry czy – ogólnie – życia społecz-
nego miejsc naszej Ojczyzny. 
Dlatego też, w odróżnieniu 
od zeszłorocznej wycieczki 
do kolebki polskości, czyli Po-
znania, młodzi profesjonaliści: 
przyszli technicy handlowcy 
i  technicy ochrony środowiska, 
wyruszyli do istotnego z punktu 

widzenia gospodarki regionu i kraju ośrodka, 
jakim jest Świnoujście. 
 Główne programowe atrakcje wyprawy to 
radiolatarnia morska w Świnoujściu, skąd, 
po pokonaniu 300 stopni, można podziwiać wi-
dok wielkiego portu oraz potężnego, kluczowe-
go dla gospodarki gazoportu. a także wędrówka 
po centrum i po promenadzie nadmorskiej, 
gdzie gołym okiem widać błyskawiczny rozwój 
miasta. Niestety, gołe oko w gęstej mgle, jaka 
nas zastała na miejscu, mogło zawieść, lecz nie 
zmienia to faktu, że spacer po Świnoujściu mógł 
się podobać. 
 Jeśli Świnoujście, to oczywiście Międzyzdro-
je. Nie mogło zabraknąć spaceru po międzyz-
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drojskim molo oraz po Alei Gwiazd, znajdujących się w tym słynnym 
na całą Polskę kurorcie.  Pogoda nie rozpieszczała. Dlatego też wizy-
ta w oceanarium stanowiła ucieczkę w kolorowy świat rafy koralo-
wej. 

Nastroje uczestników wycieczki były bardzo pogodne pomimo 
niepogody. Klasy, szczególnie klasy pierwsze, bardzo się zintegrowa-
ły, co więcej, autokar stał się namiastką całej naszej szkoły, ponie-
waż zapanowała znakomita atmosfera – piosenkom nie było końca. 

 

Redakcja 
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33 szkoły, 200 uczniów - to robi wrażenie! A wśród nich Weroni-
ka Mazurek z IVTOŚ i Maciej Szaciło z IITH, którzy pięknie przeczytali 
kilka sonetów Adama Mickiewicza podczas akcji "Młodzieży Czyta-
nie". 

Imprezę 16.11.2022 r., będącą kontynuacją Narodowego Czyta-
nia, zorganizowało Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Książnica 
Pomorska w Szczecinie, a my braliśmy w niej udział kolejny już raz. 
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W dniach 23-25 listopada 2022 r. przedstawicielki Samorządu 
Uczniowskiego, pod opieką pani Barbary Filipczak i pani Barbary Cie-
cierskiej, brały udział w wydarzeniu bez precedensu na skalę ogólno-
polską. Xu - Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniow-
skich, zorganizowana przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Asnyka w Szczecinie, to inspirujące spotkania 
młodzieży, służące wymianie doświadczeń i integracji przy opraco-
wywaniu projektów. Budowanie zespołu, pisanie kreatywne, per-
swazja i manipulacja, media społecznościowe a prawo - to tylko nie-
które zagadnienia poruszanie w trakcie konferencji.  

Klaudia Klejna, Wiktoria Kowalczyk i Oliwia Biniek przygotowały 
wraz z uczniami z innych szkół ciekawe projekty. Tematem przewod-
nim tych opracowań był pomysł, który pozytywnie wpłynie na roz-
wój psychologiczny i artystyczny uczniów, pozwalając oderwać się 
tym samym od szarej szkolnej rzeczywistości.  

 Podsumowując, konferen-
cja to super przedsięwzięcie, 
oprócz nowych znajomości, 
jesteśmy bogatsze o wiele 
wspaniałych wrażeń. W przy-
szłym roku również będziemy 
uczestniczyć w tym wydarze-
niu, którego patronami hono-
rowymi byli: Marszałek Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego, Prezydent Miasta 
Szczecina, Kuratorium Oświa-
ty w Szczecinie oraz Uniwer-
sytet Szczeciński. 

 

Samorząd Uczniowski 
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Po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią podjęliśmy 
się roli organizatora projektu polsko-niemieckiego „Praktyczna edu-
kacja w warsztatach XXI wieku”. Naszym zadaniem było przygoto-

wanie i realizacja przedsię-
wzięcia, które w obecnych 
czasach wymagało zaanga-
żowania wielu osób. 
Szczególne podziękowania 
kierujemy do dyrekcji 
szkoły: pani Beaty Chmie-
lewskiej, pani Edyty Kon-
deli, nauczycieli z warszta-
tów szkolnych: pana Jana 

Czekana, pana Zygmunta Kudlaszyka, pana Roberta Mańkowskiego, 
pana Janusza Solskiego, pana Marka Sznitowskiego, doradcy zawo-
dowego pana Bronisława Mielczarka, nauczyciela wychowania fi-
zycznego pana Macieja Żołnierzowa, opiekunów SU, przedstawicieli 
SU z klas IITH, IVTH oraz pracowników administracji i obsługi. 

Pierwszy dzień projektu – 5.12. 2022 r. rozpoczął się oficjalnym 
powitaniem gości w sali 311. Podczas spotkania nastąpiła prezenta-
cja uczestników projektu oraz omówienie programu. Stronę nie-
miecką, czyli Oberstufenzentrum Oder-Spree w Fürstenwalde repre-
zentowali uczniowie: Florian Certa, Jasper Heinig, Artjoms Korepa-
novs, Jakub Staniszewski oraz opiekun grupy, pan Thorsten Masuck. 
W skład polskiej grupy weszli uczniowie z klasy IIIA BS I Stopnia: Ka-
rol Bożek, Igor Kluczkowski, Maciej Komarnicki, Piotr Kozakiewicz 
z opiekunem panem Januszem Solskim. Rolę tłumacza i koordynato-
ra projektu pełniła pani Teresa Wiśniewska. Po oficjalnym spotkaniu 
gospodarze wraz z gośćmi udali się na obiad  do restauracji „Lokal”. 
Wieczór integracyjny połączony z grą w kręgle w „Pizzerii 105″ upły-
nął w miłej atmosferze. Podczas spotkania zostały przedstawione 
szczegóły projektu przez koordynatorów wymiany. 

Wtorek 6.12.2022r. przyniósł moc niespodzianek. W końcu był to 
dzień, na który czekają wszyscy, nie tylko grzeczne dzieci. Nasz pre-
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zent dla grupy projektowej 
był praktyczny – wycieczka 
do Międzyrzeckiego Rejonu 
Umocnionego w Pniewach. 
Zwiedzanie MRU wraz z prze-
wodnikiem, który opowiadał 
po niemiecku o historii forty-
fikacji, było nie lada wyzwa-
niem dla uczestników. Dla 
zainteresowanych kilka informacji: MRU – potężny system ponie-
mieckich fortyfikacji powstały w latach 30-tych XX wieku na pograni-
czu polsko-niemieckim, położony na łuku Odry i Warty, rozciągał się 
na przestrzeni prawie 100 km. Miał za zadanie bronić dostępu naj-
krótszą drogą do Berlina. W Grupie Warownej Scharnhorst w Pnie-
wie znajduje się Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy. Grupa składa się 
z trzech naziemnych schronów bojowych z podziemnym zespołem 
koszarowo – magazynowym. Wędrówka podziemnymi tunelami, 
jazda drezyną, wejście i zejście schodami na głębokość 10 piętra wy-
magała od uczestników sporej kondycji. Na marginesie, polecamy tę 
wycieczkę pasjonatom historii II wojny światowej oraz wszystkim 
sprawnym fizycznie. Kolejny etap wycieczki – wizyta w Urzędzie 
Gminy i Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Lubrzy stanowiła 
zasłużony relaks po trudach zwiedzania MRU w Pniewach. Tutaj cze-
kała na grupę projektową dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Bi-
blioteki, pani Małgorzata Sułkowska.  Wypełniając polecenie 
św. Mikołaja, obdarowała gości słodyczami. Obiad w lokalu 
„Jadalnia” w Lubrzy był chwilą wytchnienia przed kolejną atrakcją 
dnia. Ostatnim punktem wycieczki był zamek Joannitów z XIV wieku 
w Łagowie. W zamku znajduje się obecnie hotel z restauracją i ka-
wiarnią. Niepowtarzalną przestrzeń tworzy dziedziniec porośnięty 

winobluszczem. Punktem kulminacyj-
nym wycieczki było wejście na wieżę 
widokową i podziwianie panoramy 
Łagowa. Dzień pełen wrażeń i niespo-
tykanych atrakcji  zakończył się szczę-
śliwym powrotem do Choszczna. 
 W środę 7.12.2022 r. odbyły się 
zajęcia praktyczne w warsztatach 
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szkolnych. Młodzież pod czujnym okiem pana Jana Czekana pozna-
wała tajniki obsługi obrabiarek konwencjonalnych. Wśród uczniów 
można było zauważyć duże zaangażowanie podczas wykonywania 
ćwiczeń. Grupa niemiecka próbowała swoich sił podczas obsługi 
symulatora spawalniczego. Instrukcji obsługi sprzętu dokonał pan 
Marek Sznitowski. Dla gości było to wyjątkowe wyzwanie, ponieważ 
wcześniej nie mieli kontaktu z takim urządzeniem. Po południu od-
były się zajęcia sportowe w hali sportowej w ZS Nr 2 w Choszcznie. 
Grupa polsko – niemiecka uczestniczyła w treningu pod kierunkiem 
pan Macieja Żołnierzowa. Tym razem prym wiodły m.in.: badmin-
ton, tenis stołowy i koszykówka. 

8.12.2022 r., czyli czwarty dzień 
projektu, był wyjątkowy pod 
względem atrakcji. Najpierw wy-
jazd do Głuska połączony z wizytą 
w Punkcie Informacji Turystycznej 
„Wodny Świat” Drawieńskiego 
Parku Narodowego. Tutaj mło-
dzież miała okazję spróbować swo-
ich sił w symulatorze spływu kajakowego rzeką Drawą, posłuchać 
o faunie DPN oraz obserwować ryby pływające w akwarium. Na-

stępnie uczestnicy projektu udali się 
na plantację nasienną drzew iglastych 
i liściastych należących do Nadleśnictwa 
Głusko. Kolejnym punktem wyjazdu była 
wieża widokowa w miejscowości Ka-
mienna, z której można obserwować 
elektrownię wodną. Elektrownia po-
wstała na przełomie XIX/XX wieku 
i funkcjonuje nieprzerwanie od chwili jej 
zbudowania. Po trudach zwiedzania 
wszyscy zasłużyli na posiłek. I tutaj nale-
ży złożyć gorące podziękowania panu 

Adamowi Wasieczce, który był naszym opiekunem i przewodnikiem 
w Nadleśnictwie Głusko. To dzięki niemu było ognisko z kiełbaskami, 
gorąca kawa i herbata w termosach. 

 Po powrocie do Choszczna, dalszą część dnia uczestnicy pro-
jektu spędzili w warsztatach szkolnych. Tym razem tajniki obsługi 
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maszyn sterowanych numerycz-
nie „zdradzał” pan Robert Mań-
kowski. Grupa niemiecka była  
bardzo zainteresowana poka-
zem, ponieważ wcześniej nie 
miała styczności z tego typu ma-
szynami. Wstęp do programo-
wania i obsługi maszyn CNC był 
przysłowiowym strzałem w dzie-
siątkę zajęć praktycznych. 

9.12.2022 r. – ostatni dzień projektu upłynął na podsumowaniu 
w warsztatach szkolnych. Młodzież wymieniła mocne i słabe strony 
tygodnia projektowego. Organizatorzy wzięli pod uwagę wnioski 
młodzieży, na szczęście  przeważały pozytywne opinie. Wszyscy byli 
zgodni, że cele zostały osiągnięte i projekt należy zaliczyć do uda-

nych. Kolejna wizyta gości z Niemiec została zaplanowana na wrze-
sień 2023 r., zaś wstępnie tytuł projektu brzmi: „Maszyny CNC – 
technologia bez granic”. Projekt został współfinansowany z dwóch 
źródeł: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Powiat Chosz-
czeński. 

koordynator projektu Teresa Wiśniewska 
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Wycieczki to okazje do nauczenia się czegoś nowego, nabywania 
doświadczeń i zawierania znajomości. W naszym przypadku nie było 
inaczej! Choć pogoda 23.11.2022 r. przywitała nas zimnym tonem, 
każdy z ciepłym uśmiechem zmierzał na zbiórkę. Równo o 8:00 wsie-
dliśmy do białego busika i ruszyliśmy naprzód do Głuska. W trakcie 
podróży widzieliśmy sarenki. A gdy byliśmy prawie na miejscu, nasz 
kierowca widział prawdziwego wilka na wolności! Zwierz stał na dro-
dze, ale gdy nas zauważył, natychmiast zaczął wiać! To był krótki mo-
ment. A gdy dotarliśmy na miejsce, przywitała nas miło Pani Ewa 
Gławdel i Pani Ela w Punkcie informacyjnym Drawieńskiego Parku 
Narodowego. 

Pani Ewa opowiedziała o ekspozycji wodnej, która tam jest pre-
zentowana. Widzieliśmy takie gatunki ryb jak: koza pospolita, piekiel-
nica, różanka pospolita i wiele innych. Były też małże gatunku szcze-
żuja spłaszczona. Dalej opowiedziano nam historię Drawieńskiego 
Parku Narodowego. Powstał w 1990 r. aby chronić pozostałości 
z działalności lodowców. Ktoś mógłby powiedzieć, że to nic takiego, 
ale już wiele obszarów polodowcowych zostało przekształconych 
przez człowieka, np. przez budowę dróg, budynków, wycinkę drzew 
czy zalesianie. 
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Następnie Pani Ewa zaprowadziła nas do wieży widokowej 
przy elektrowni wodnej Kamienna nad rzeką Drawą. Elektrownia zo-
stała stworzona w 1903 roku. Kiedyś służyła jako źródło prądu dla 
pobliskich miejscowości. Dziś służy całej Polsce. Elektrownia była cały 
czas modernizowana, w szczególności taki element jak przepławka. 
Ta budowla wodna została wyposażona w specjalny skaner, aby mo-
nitorować wszystko, co tamtędy przepływa. Elektrownię można zwie-
dzić, jest tam muzeum, w którym możemy poznać historię tego miej-
sca i do tego jest tam żarówka, której używano 100 lat temu!  W swo-
jej pracy pani Ewa, gdy raz monitorowała kamery, ujrzała wielkie ło-
sosie, które wpływają do przepławki! Łosoś to historyczna ryba, dla-
tego 1995 roku Park Drawieński podjął starania, aby przywrócić tę 
rybę do Drawy. 

Pani Ewa nie zawsze siedzi przed kamerami, często dostaje zada-
nia w terenie. Ma dbać o to, by utrzymać rodzimą florę i faunę. Ale 

również, aby żaden obcy gatunek 
inwazyjny nie zaczął się tu rozwi-
jać. Wytłumaczyła, dlaczego 
w parku trzeba poruszać się wy-
znaczonymi drogami. Gatunki in-
wazyjne bardzo szybko się rozwi-
jają. Jeżeli będziemy chodzić bez-
pośrednio po Parku Narodowym, 
możemy go na nie narazić.  

Ścieżki, po których spacerowaliśmy, 300 lat temu tętniły życiem. 
Na terenie parku, będącego kiedyś ternem niemieckim, znajdowały 
się niegdyś duże osady i huty zielonego szkła. Gdzieniegdzie więc mo-
żemy spotkać zabytki, a pod nogami odłamki szkła. 

Ostatnim punkt naszej przygody to ognisko i kiełbaski na polu bi-
wakowym. Kiedy Pan Szymon przywiózł nam patyki, każdy sobie 
upiekł i zjadł po chrupiącej kiełbasce z ogniska. Mieliśmy dużo czasu 
dla siebie, więc wspólnie ulepiliśmy bałwana i biliśmy się na śnieżki. 
Ale był ubaw! Zabawom nie było końca aż do godziny 12:30. Autobus 
w drodze powrotnej tętnił muzyką z głośników, raz po raz ktoś wybu-
chał śmiechem, a rozmowy miło się toczyły. Do Choszczna dotarliśmy 
przed godziną 14:00, a dalej w dobrych humorach się rozstaliśmy. 
Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tej wycieczce. Każdy z nas nała-
dował baterię i dowiedział się czegoś ciekawego. 

Emilia Mehmedov IITOŚ 



21 

 

 

 

 

Martyna Karmelita z IVLOa, Klaudia Nalewska z IVTH i Hania Kuź-
micz z IIITOŚ zostały stypendystkami Prezesa Rady Ministrów za rok 
szkolny 2021/2022. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane 
są uczniom, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli najwyższą 
średnią w danym typie szkoły. 

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w Szczecinie, a w Sta-
rostwie Powiatowym nastąpiła kontynuacja, podczas której Starosta 
Choszczeński, pani Wioletta Kaszak, wręczyła dziewczynom upomin-
ki oraz poświęciła chwilę na rozmowę o dalszych planach młodych 
zdobywczyń zaszczytnego lauru. 
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XXI Międzyszkolny Konkurs „Nobliści Polscy”, który odbył się 
9 grudnia 2022 r., przeszedł nie bez emocji. Echa Konkursu będą 
nam towarzyszyły przez następne miesiące. 

W Konkursie wzięły udział reprezentacje 3 szkół podstawowych: 
 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie 

w składzie: Lena Andrysiewicz, Gabriela Bartczak, Amelia Kobyl-
ska, Hanna Marciniak, Julia Steczyszyn – pod opieką pani Małgo-
rzaty Szemlij i pani Magdaleny Kieli; 

 Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie w składzie: Nikodem Cie-
ślak, Filip Franas, Antoni Grabowski, Bartosz Kacprzak, Amelia 
Kula, Oliwia Sadowska, Maciej Szwed, Szymon Świątek-

Brzeziński, Aleksander Wróbel – pod opieką pani Edyty Jaskul-
skiej i pana Roberta Korzeniewskiego; 

 Szkoły Podstawowej w Dolicach w składzie: Daria Macek, Amelia 
Orman, Hanna Turska – pod opieką pani Moniki Zygadlo. 

Zmagania oceniało surowe, ale życzliwe jury w składzie: 
 nauczycielka języka polskiego, wieloletnia wicedyrektor Zespołu 

Szkół Nr 2 w Choszcznie i pomysłodawczyni Konkursu – pani Ire-
na Rękawiecka-Sadowska; 

 właścicielka Księgarni „Pegaz” – pani Maria Mińska; 
 przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dą-
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browskiej w Choszcznie – pani Izabela Szczyż; 
 nauczyciel muzyki, regionalista choszczeński, pan Tomasz Wa-

cław Jabłecki; 
 nauczyciel historii, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 – pan 

Stefan Szemlij, który pełnił funkcję Przewodniczącego Jury. 

By pokazać, że twórczość Noblistów 
może się nadal podobać, poprosiliśmy 
niezastąpione szkolne recytatorki: Kingę 
Czekan z IVTOŚ oraz Amelię Szumotal-
ską z IITOŚ o to, by przedstawiły naszym 
gościom wiersze, które do nich przemawiają. Wszystkich uczestni-
ków oraz członków jury przywitała dyrektor szkoły, pani Beata 
Chmielewska, która w swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważną 
sprawą jest kształtowanie tradycji szkoły i jak ważne jest to, że nasi 
goście – uczestnicy Konkursu, nam niezmiennie towarzyszą. 

Konkurs, jak zwykle, składał się z trzech różnorodnych konkuren-
cji, stwarzających, naszym zdaniem, szansę równie różnorodnym 
talentom uczniowskim. Prezentacja multimedialna wiedzy o życiu 
i twórczości polskich laureatów Nagrody Nobla, scenka artystyczna 
o wybranych Noblistach oraz plakat zapowiadający scenkę – to sze-
roka gama wyzwań. 

W październiku 2022 roku zaproponowaliśmy temat pierwszej 
konkurencji, który, jak się okazało, był w pewnej mierze proroczy. 
Temat brzmiał: 

O tych, którzy niosą „miseczkę z kolorami”, trzymając się 
„zbawiennej poręczy” – czy, co i jak poezja Wisławy Szymborskiej 
i Czesława Miłosza ocala? 



24 

 

W listopadzie Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2023 
Rokiem Wisławy Szymborskiej, co bardzo nas ucieszyło. Cieszyliśmy 
się również z tego, że uczestnicy Konkursu, pomimo trudności tema-
tu, znaleźli w nim coś dla siebie i w twórczy sposób odnieśli się 
do zaproponowanego hasła. Każda drużyna wykonała mrówczą pra-
cę, a rezultaty naprawdę mogły się podobać. W tej konkurencji, być 
może najbardziej opierającej się na rzetelnych poszukiwaniach, dru-
żyny daleko wykroczyły poza zwykłą relację o faktach. Liczyliśmy 
na kreatywność i doczekaliśmy się jej, czego gratulujemy. 

Dwie następne konkurencje, czyli plakat i scenka artystyczna 
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miały stanowić pewną całość. Tutaj także mogliśmy podziwiać 
ogrom pracy drużyn. Plakaty oryginalne i przepięknie wykonane, 
scenki brawurowe. Wszyscy mieli swój własny pomysł. Zobaczyliśmy 
demonstrację uliczną pod hasłem „Szymborska!”, mogliśmy wysłu-
chać „wywiadu” z Olgą Tokarczuk, rozłożyliśmy na części pierwsze 
wiersz Szymborskiej „Cebula” i na powrót złożyliśmy go w nośną 
metaforyczną opowieść. Nie można było się nudzić. Brawa, jeszcze 
raz brawa! 

Emocje towarzyszyły wynikom konkursu, ale, jak zapowiedzieli 
prowadzący, reprezentanci Samorządu Uczniowskiego: Klaudia Klej-
na i Maciej Szaciło z IITH, po cichu się ich spodziewaliśmy, spodzie-
waliśmy się tej iskry rywalizacji. Dreszczyk oczekiwania na werdykt 
w kuluarach Konkursu jest nam znany, ale teraz już emocje opadły 
i można ze spokojem przyjąć do wiadomości, że: 

W kategorii „Prezentacja wiedzy o życiu i twórczości polskich lau-
reatów Nagrody Nobla”: 
 I miejsce – Gabriela Bartczak, Hanna Marciniak ze Szkoły Pod-

stawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie; 
 II miejsce – Hanna Turska ze Szkoły Podstawowej w Dolicach; 
 III miejsce – Antoni Grabowski, Maciej Szwed, Aleksander Wró-

bel ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie. 
W kategorii „Plakat”: 

 I miejsce – Amelia Kula ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcz-
nie; 

 II miejsce – Lena Andrysiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Wojska Polskiego w Choszcznie; 

 III miejsce – Daria Macek ze Szkoły Podstawowej w Dolicach. 
W kategorii „Artystyczna prezentacja Noblistów Polskich”: 

 I miejsce – Nikodem Cieślak, Filip Franas, Bartosz Kacprzak, Oli-
wia Sadowska, Szymon Świątek-Brzeziński ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 3 w Choszcznie; 

 II miejsce ex aequo – Daria Macek, Amelia Orman ze Szkoły 
Podstawowej w Dolicach; Amelia Kobylska, Julia Steczyszyn 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie. 
Grand Prix „Pierwszy Szczebel do Nobla” zdobyła Szkoła Podsta-

wowa Nr 3 w Choszcznie. 
Nagrodę  Publiczności wywalczyła Szkoła Podstawowa Nr 3 

w Choszcznie. 
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Przyznano również nagrodę specjalną. Pani Maria Mińska, a za jej 
rekomendacją pozostali członkowie jury, chcieli uhonorować panią 
Monikę Zygadło ze Szkoły Podstawowej w Dolicach za wierne trwa-
nie przy naszym Konkursie. 

My, ze strony organizatorów, dodamy, że pani Małgorzata 
Szemlij i pani Magdalena Kiela ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Woj-
ska Polskiego w Choszcznie również, od co najmniej 10 lat, podej-
mują trud przygotowań do Konkursu. Chcielibyśmy podziękować 
zarówno im, jak i naszym nowym uczestnikom. Gorąco dziękujemy! 

Dziękujmy również Samorządowi Uczniowskiemu za przygotowa-
nie dekoracji i obsługę Konkursu. 

Liczymy na sugestie dotyczące naszego przedsięwzięcia. Jesteśmy 
gotowi stawić czoła organizacji przyszłorocznego Konkursu, do któ-
rego serdecznie zapraszamy już teraz. 

 

Agnieszka Kurpiewska i Piotr Figas 
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 6 grudnia do naszej szkoły za-
witał Mikołaj ze słodkościami dla 
każdego. Przybył, aby podzięko-
wać również wszystkim z całego 
serca z okazji 5 grudnia, czyli Mię-
dzynarodowego Dnia Wolontariu-
sza za to, że każdy bardzo chętnie 
brał udział w różnych akcjach 
i zachęcił, aby robić to częściej! 

Samorząd Uczniowski 

Szkolny Klub Wolontariatu 

 Gdy Mikołaj chodził 
po szkole, Wiktoria Rum-
buć, Weronika Zielińska, 
Hania Kudełka, Nikola Ła-
zińska, Kornelia Skryp, Julia 
Błaszczyk i Iwona Sudoł 
z klas IITOŚ i IIITOŚ skrzyk-
nęły się, by przygotować 
Kawiarenkę Zimową. 
W kawiarence ciasta, 
za ciasta co łaska. A łaska 

to ponad 300 złotych od uczniów i nauczycieli, które nasi wolonta-
riusze przeznaczą na schronisko w Choszcznie. Dziękujemy, dziew-
czyny. Dziękujemy również tym, którzy dziewczyny wspomogli. 

Takie szybkie akcje bardzo nam się podobają! 
Redakcja 
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Dnia 11 grudnia 2022 r. Samorząd 
Uczniowski wraz z członkami Szkol-
nego Klubu Wolontariatu wziął udział 
w kolejnej akcji Starostwa Powiato-
wego w Choszcznie pod nazwą 
„Wigilia pod Gwiazdami”. Wydarze-
nie odbyło się na skwerze przed Sta-
rostwem, gdzie można było dosłow-
nie wybierać i przebierać. Nasza ofer-
ta była zachęcająca, sprzedawaliśmy 
własnoręcznie zrobione pierniczki, 
bombki i stroiki świąteczne, które 
wykonało mnóstwo osób, przede 
wszystkim klasa IVLOa, a pomagała 
też nasza pani Magda z portierni. 

Na stoisku czuwali, zachęcając do kupna: Marta Pierzyńska, Kata-
rzyna Warszawiak z IVTH oraz Klaudia Klejna, Klaudia Kwiatkowska 
i Maciek Szaciło z IITH. Opiekunkami były pani Agnieszka Stankow-
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ska, pani Barbara Filipczak i pani Barbara Ciecierska. Nie mogło oczy-
wiście zabraknąć naszej pani Dyrektor Beaty Chmielewskiej oraz pa-
ni Wicedyrektor Edyty Kondeli. Wszyscy się starali i akcja cieszyła się 
dużym powodzeniem, sprzedaż się naprawdę udała. Zebrane pienią-
dze będą przeznaczone na cele szkolnego wolontariatu. Ekipa z Ze-
społu Szkół Nr 2 dziękowała wszystkim kupującym i życzyła Weso-
łych Świąt. 

Marta Pierzyńska i Katarzyna Warszawiak IVTH 
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W ramach współ-
pracy Zespołu Szkół 
Nr 2 im. Noblistów 
Polskich w Choszcz-
nie z Komendą Po-
wiatową Policji 
w Choszcznie, 
w dniach 15 i 16 
grudnia 2022 r. od-
wiedziła nas mł. asp. 
Agnieszka Nawrocka.  

Przeprowadziła ona cykl prelekcji i pogadanek na temat szkodli-
wości dopalaczy i środków odurzających. Bohaterowie filmów  

przedstawili, jaki wpływ na ich życie 
miało i ma uzależnienie od środków 
odurzających. Młodzież dowiedziała 
się, gdzie szukać pomocy mogą oso-
by uzależnione, co zrobić, gdy ktoś 
chce sprzedać lub kupić dopalacze, 
jak zachować się, gdy ktoś w na-
szym otoczeniu je zażył. 

 

Pedagog szkolny Barbara Filipczak 
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Przed Świętami Bożego Narodzenia słyszymy słowa życzeń, które 
nas nie zaskakują, których się spodziewamy. Znamy je z dzieciństwa, 
ale one są jeszcze starsze niż nasz własny los – są tak dawne jak 
przesłanie pokoju i miłości. Czy to, że rok w rok je powtarzamy, mo-
że spowodować zniechęcenie? Zadajemy to pytanie w czasach, kie-
dy zaskakuje nas coś zupełnie innego, mianowicie wojna. Ona zaw-
sze potrafi zaskoczyć nowym. Trwajmy jednak przy tym, co dawne, 
a słowa życzeń niech wskazują, że i od nas zależy, jak Dobrą Nowinę 
poniesiemy w świat. 

„Każdy idzie do jakiegoś swojego Betlejem. Jedni je mają w gó-
rach, inni na pustyni, jeszcze inni gdzieś nad jeziorami, a może także 
w środku ogromnego miasta. Chodzi o to, żebyśmy wracali z niego 
nie tylko pokrzepieni, ale również wewnętrznie przemienieni. 

Znajdźmy na nowo radość w dzieleniu się, w przyjmowaniu, 
w odkrywaniu, że inni wokół nas – blisko i daleko - bardzo nas po-
trzebują. I że my możemy na te ich potrzebę odpowiedzieć.” 

 To motto spotkania 
przedświątecznego, wygło-
szone przez przewodniczą-
cą Samorządu Uczniow-
skiego, Klaudię Klejnę 
z klasy IITH. Klaudia razem 
z Samorządem Uczniow-
skim, wraz z opiekunkami, 
paniami Barbarą Ciecier-
ską i Barbarą Filipczak, 

zaprosiła na dwie uroczystości: rano dla delegacji klas i po lekcjach - 
dla nauczycieli, pracowników i gości. Uroczystościom przewodził 
Ksiądz Piotr Szymczak, który przypomniał stosowne fragmenty Biblii 
i wprowadził wszystkich w treści zaprezentowane przez Weronikę 
Mazurek z klasy IVTOŚ i Amelię Szumotalską z klasy IITOŚ. Ważnemu 
przesłaniu towarzyszyły melodie kolęd, które na skrzypcach zagrała 
Asia Stąporek z klasy IVTOŚ. 
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Zgromadzeni uczniowie poddali się nastrojowi, a gdy życzenia 
złożyła im pani dyrektor Beata Chmielewska oraz opiekunki Samo-
rządu, rozpoczęły się rozmowy. Ci, którzy mijają się na co dzień 
na szkolnych korytarzach, poczuli, że nie są sobie obcy. 
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 Podobnie rzecz się miała na spotkaniu dla nauczycieli i pra-
cowników. Doniosłość chwili podkreśliła obecność Wicestarosty 
Choszczeńskiego, pana Pawła Szubera, oraz proboszcza Parafii 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie, Księdza 
kan. mgr. Grzegorza Suchomskiego. Z ich ust usłyszeliśmy życzenia 
świąteczne, choć nie zabrakło akcentów odnoszących się do trudnej 
współczesności. Dziękujemy za to, że ta nasza współczesność da się 
jeszcze okiełznać głosem, w którym wiara, pokój i miłość mają należ-
ne miejsce. 

 

Piotr Figas 
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16 grudnia 2022 r. powitał nas rześkim powietrzem. Razem z Zu-
zanną Szafrańską, podekscytowane, oddałyśmy się pod skrzydła pani 
Agnieszki Kurpiewskiej, bo równo o 11:00 wyruszyłyśmy do Kalisza 
Pomorskiego. To dzień odebrania nagród w ogólnopolskim konkur-
sie plastycznym „Barwy lasu”. Zuza zwyciężyła, a ja dostałam wyróż-
nienie. Czułam dreszczyk emocji na myśl o tej przygodzie. Pani 
Agnieszka zarażała nas uśmiechem, czując się dumna ze swoich 
uczennic. Miły kierowca zgłośnił muzykę w radiu i pojechaliśmy 
w nieznane. 

Kalisz nie wydawał się wielkim miastem, ale ma swój urok. Gdy 
dotarliśmy, przywitała nas ogromna choinka przed Ośrodkiem Kultu-
ry. Gdy weszłyśmy z Zuzą i panią Agnieszką do Sali Pałacowej, powi-
tał nas tłum ludzi, a wszyscy byli życzliwi. Zebrało się tutaj wielu ar-
tystów z całej Polski! Przyjemnie było przebywać w tak dobrym to-
warzystwie. Na początku pani dyrektor Ośrodka Kultury oprowadziła 
nas po gminnej bibliotece. Szczególnie spodobało mi się to, że bi-
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blioteka jest dostosowana do wszystkich potrzeb jej użytkowników. 
To znaczy, że ma książki zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
a ponieważ regały są wysokie, dostępne są podnóżki i schodki. 

Gdy nadeszła pora, pani dyrektor rozpoczęła uroczystość wręcza-
nia nagród.  Wszystkich prac było 644 - komisja prowadziła bardzo 
długie debaty, nim wyłoniła laureatów. Artyści pochodzili ze wszyst-
kich zakątków Polski, między innymi z Zamościa, Przemyśla, Gdyni, 
Katowic, Nowego Sącza, Częstochowy, Jeleniej Góry i z wielu innych 
miast. Zrozumiałe, że nie wszyscy byli w stanie przybyć ze względu 
na odległość, ale i tak dużo nas się zebrało. A nagrody były bardzo 
wyszukane i kosztowne! Konkurs miał pod tym względem duże 
wsparcie lokalnego banku i życzliwych osób. Wzruszające było wi-
dzieć dzieci w wieku 6 lat, które z podniesioną głową i radosnym 
uśmiechem podchodziły po dyplomy i nagrody. My same czułyśmy 
się dumne, ale i onieśmielone. 

Po licznych brawach i uściskach, udaliśmy się z całą grupą na wy-
stawę, gdzie wisiały prace. Jakim wielkim zaszczytem było widzieć 
swój obraz za szybką pośród innych pięknych dzieł! Wspaniałe uczu-
cie.  

 Następnie w Sali Rycerskiej od-
był się poczęstunek. Nazwa sali nie 
jest przypadkowa, a charakter tego 
miejsca podkreśla zbroja rycerska. 
Przy ogromnym stole częstowały-
śmy się ciastkami i poznawałyśmy 
uczestników. 
 Byłyśmy zauroczone wystrojem 
Ośrodka Kultury. Aż przykro nam 
było opuszczać to miejsce, cała gru-
pa pożegnała nas ciepło i powoli 
rozchodziliśmy się w swoje strony. 
Jestem przekonana, że warto brać 
udział w takich wydarzeniach. Cze-
kają cię nowe doświadczenia, plus 

w zachowaniu, dobra zabawa i wspaniale spędzony czas w budują-
cym towarzystwie. Jeżeli można – angażujmy się i bierzmy czynny 
udział w konkursach. 

Emilia Mehmedov IITOŚ 
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Ludzie w swoim życiu odkrywają często pewną pustkę, która potrze-
buje być wypełniona. Pustkę tę może wypełnić pasja, dzięki której czu-
jemy, że gdy coś robimy, to zdajemy sobie sprawę, że żyjemy pełnią 
życia. Czym jest pasja? Jest to czynność wykonywana dla relaksu w cza-
sie wolnym. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzi-
nie, doskonaleniem swoich umiejętności lub też z zarobkiem. Jednak 
głównym celem jest przyjemność. Niektórzy uważają, że pasja jest tym 
samym co hobby, lecz hobby jest czymś, co jedynie wypełnia nam wol-
ny czas. Pasja natomiast to coś więcej. Co prawda, mogła być ona wcze-
śniej traktowana przez nas jako hobby, lecz hobby nie determinuje nas 
tak mocno do działania jak pasja. 

Niektórzy zastanawiają się, w jaki sposób odnaleźć swoją pasję. Nie-
stety, nie sposób jej odnaleźć bez próbowania i nie sposób jej sobie 
wymyślić bez doświadczenia. Jeśli zastanawiasz się, jak znaleźć swoją 
pasję, musisz testować i eksperymentować oraz sprawdzać, w czym się 
lepiej czujesz I które z tych zajęć cię najbardziej pochłaniają. Pasją może 
być każda rzecz, którą naprawdę lubimy robić, która sprawia nam bez-
graniczną przyjemność i radość. 

Ja również posiadam swoją pasję. Rysuję już od najmłodszych lat. 
Za każdym razem, gdy sięgam po przybory, staram się rozwijać swoje 
umiejętności i ćwiczyć. Zdaję sobie sprawę, że dużo brakuje mi do wy-
bitnych dzieł, lecz tę myśl mam z tyłu głowy. Najbardziej skupiam się 
na myślach, które podpowiadają mi, że to, co robię, sprawia mi przy-
jemność. Bardzo mnie cieszy, gdy patrzę na swoje stare prace oraz 
na te teraźniejsze i widzę swoje postępy. Z mojego punktu widzenia 
naprawdę polecam posiadać swoją własną pasję i rozwijać zaintereso-
wania w swoim własnym tempie.  
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Opiekun dziewczyn: 
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 Na to, jacy jesteśmy, składa się nie 
tylko nasze pochodzenie czy towarzy-
stwo, w jakim przebywamy, ale też 
rozrywka. Do niej zalicza się słuchana 
przez nas muzyka. Słuchamy jej 

na Spotify, YouTube, w radiu, telewizji i chodzimy na koncerty ulu-
bionych wokalistów. Poprawia nam to humor, rozluźnia atmosferę, 
wspomaga pamięć i rozwija wyobraźnię. Słyszałam też, że pomaga 
w łagodzeniu bólu oraz polepsza układ odpornościowy. Rzućmy 
okiem na to, jak muzykę odbieramy i jakie ma ona znaczenie. 

„Gdyby słuch nie istniał, 
trzeba by go wymyślić” - 
takie słowa przeczytałam 
w książce Marco Magrinie-
go pt: „Mózg, podręcznik 
użytkownika”. Słuch jest 
bardzo ważnym zmysłem, 
ale jak działa? W chwili, 
w której powstaje fala 
dźwiękowa, powietrze za-
czyna wibrować. A z nim wibrują nasze komórki rzęsate - neurony 
zmysłowe układu słuchowego. Są one rozmieszczone w narządzie 
Cortiego, czyli w „ślimaku”. Dalej dźwięk jest przekształcany w im-
puls nerwowy, który nasz mózg odbiera i - tadaaam - słyszymy! Gdy-
by się przyjrzeć, to cały mechanizm naszego ucha przypomina in-
strumenty muzyczne, które odtwarzają fale dźwiękowe. Wyobraź 
sobie wielką orkiestrę, która gra twoją ulubioną piosenkę. 

Jak to, czego słuchasz, wpływa na twój mózg? Nasz mózg dzieli 
się na dwie połowy - prawą i lewą. Kiedy słuchamy muzyki, w naszej 
lewej półkuli mózgowej dochodzi do reakcji, które korzystnie wpły-
wają na zdolność koncentracji, zapamiętywanie i rozwiązywanie za-
dań matematycznych. Za to w prawej półkuli podczas słuchania mu-
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zyki rozwija się kreatywność, wy-
obraźnia i wewnętrzna harmo-
nia. To prawda, że uspokajająca 
muzyka obniża stres, czyli po-
ziom kortyzolu. Postanowili to 
sprawdzić naukowcy z University 
of Kentucky w Lexington pod 
kierownictwem muzykoterapeut-
ki dr Lori Gooding. I faktycznie, 
muzyka miała dobry wpływ 
na pacjentów przed, w trakcie 
i po operacjach chirurgicznych, 
zmniejszając lęk i napięcie, łago-
dząc ból i dyskomfort. Poza tym 

muzyka poprawia nastrój. Gdy jej słuchamy, wydzielają się takie hor-
mony jak dopamina, serotonina, epinefryna i noradrenalina, które 
są odpowiedzialne za szczęście, aktywność czy przyjemność. 

Wyobraź sobie miskę z jabłkami. Niektóre z nich są dojrzałe, czer-
wone - takie z pewnością mogą dodać ci sił. Ale w misce są też ze-
psute jabłka, zgniłe, pełne gorzkiego smaku. Podobnie jest z muzyką. 
Każda melodia, której słuchamy, wywołuje w nas jakieś odczucia. 
Możemy poczuć zadowolenie, szczęście aż chce się tańczyć lub uczu-
cie rosnącej kosmicznej energii. Są takie piosenki, które nas uskrzy-
dlają, motywują do działania. Właśnie słuchanie takiej muzyki może 
dodać nam pewności siebie i pozytywnych myśli. Co ciekawe jednak, 
by poprawić swój nastrój, nie musimy koniecznie słuchać skocznej, 
głośnej, radosnej muzyki. Twierdzenie mówiące: „słuchając smut-
nych kawałków, pogłębiasz swoją depresję”, jest mylące, choć każdy 
wie, że słuchanie przygnębiających utworów może odebrać nam siły. 
Przeholowanie z przygnębiającą muzyką może zaszkodzić, bo, jak się 
okazało, stany lękowe czy neurotyzm są wykrywane najczęściej 
u osób. które słuchają smutnej lub agresywnej muzyki. Mimo to każ-
dy rodzaj muzyki może poprawić nasz nastrój, o ile będziemy ją od-
bierać jako piękną. Czasem dobrze jest puścić sobie smutniejszy ka-
wałek - w ten sposób utożsamiamy się z melodią, płyniemy razem 
z nią i nie czujemy się w tym wszystkim sami. O gustach się nie dys-
kutuje, na niektórych jakaś piosenka może działać źle, a inni mogą 
znaleźć w niej pocieszenie. Sama w sobie myśl o piosence, która ci 

Rys. Zuzanna Szafrańska 
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się podoba, uruchamia w naszym mózgu ośrodek nagrody. Czyli mo-
tywację! Niektóre piosenki są w stanie sprawić, że będziesz się czuł 
gotowy do działania. 

Ale czy jest jakiś fizjologiczny limit? Tak, nie powinniśmy nałogo-
wo słuchać muzyki powyżej 80 dB, ponieważ taka głośność może 
uszkodzić słuch. Koncert muzyki rockowej generuje hałas około 100-

105 decybeli, a dźwięki ze słuchawek (nawet od małych odtwarza-
czy) i smartfonów mogą wynosić 88-113 decybeli! Jak ważne jest 
więc, aby dać naszym uszom odetchnąć. Pamiętaj, by stosować sto-
pery czy inne zatyczki w głośnych miejscach i hamuj się w głośności 
muzyki. 

 Podsumowując, muzyka 
pływa na nasze zdrowie 
w sposób pozytywny lub 
negatywny. Bądźmy więc 
na tym punkcie wybredni, 
słuchajmy utworów, z który-
mi czujemy się dobrze. Mu-
zyka może nas uspokoić, 
obniżyć tętno, ale i je zwięk-
szyć. Poprawia nam nastrój, 
motywuje do działania i roz-
wija nasz mózg. Od czasu 
do czasu dobrze jest puścić 
sobie Mozarta i dzień 

„zacząć od Bacha”, jak kiedyś śpiewał w znanej piosence Zbigniew 
Wodecki. 

Emilia Mehmedov IITOŚ 

Rys. Zuzanna Szafrańska 
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Mój okres dzieciństwa skończył się i uważam, że przechodzę 
w okres życia dorosłego. Co prawda, nie jestem pełnoletnia, mam 
czternaście lat, ale moje życie już się zmieniło. Uważam, że dorosłe 
życie jest bardzo odpowiedzialne, pełne ważnych obowiązków i de-
cyzji, które ja zaczynam dostrzegać na horyzoncie i których zaczy-
nam doświadczać w wieku tych czternastu lat. 

Moja sytuacja zmieniła się o tyle, że na okres nauki przebywam 
w internacie i w owym miejscu spadło mi dużo „na głowę”, między 
innymi samodyscyplina, samodzielność, racjonalne myślenie, nie 
wspominając już o obowiązkach typu sprzątanie, ścielenie łóżka 
lub przygotowywanie się do szkoły. Gdy mieszkałam w domu, opie-
kowali się mną moi rodzice, a teraz—jako nastolatka— muszę opie-
kować się poniekąd sama sobą. Trudne, ponieważ jest to zupełnie 
coś nowego, z czym spotykam się w moim życiu. Mieszkając w inter-
nacie, uczę się nowego życia, począwszy od pobudki, skończywszy 
na przygotowaniu do snu, wszystkie decyzje podejmuję sama 
i wszystkie obowiązki w ciągu dnia wykonuję sama - muszę temu 
stawiać czoła każdego dnia. Co prawda, w niektórych sprawach po-
magają mi wychowawcy i koleżanki. Moje życie w internacie trwa 
dopiero cztery miesiące, ale już zauważam bardzo duże zmiany 
w sobie i nie tylko ja, ale także moi bliscy. 

Uważam, że życie dorosłego człowieka jest bardzo trudne i odpo-
wiedzialne, to nie jest beztroskie życie dziecka. Na obecną chwilę 
boję się dorosłego życia, dlatego, że gdy za kilka lat będę pełnolet-
nia, jak skończę szkołę, to stanę przed bardzo trudnymi decyzjami 
i obowiązkami, będę musiała podjąć pracę, poszukać mieszkania, 
zrobić prawo jazdy, ponieważ te priorytety pomogą mi w życiu co-
dziennym. To wszystko w chwili obecnej trochę mnie przerasta, 
ale myślę, że z biegiem czasu dojrzeję. W chwili obecnej najważniej-
sza jest dla mnie nauka i wykształcenie, ale nie ukrywam, że boję się 
życia dorosłego. 

Maja Sulej ITOŚ 
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Towarzystwo 

 

Człowiekowi drugiego człowieka trzeba 

Ale nie aż tak by udawać 

 

Człowiekowi drugiego człowieka trzeba 

Ale nie aż tak by był ofiarą 

 

Człowiekowi drugiego człowieka trzeba 

Ale nie aż tak aby się truć  

 

Człowiek sam dla siebie 

może być człowiekiem 

Okazja 

 

Jesteś dla mnie okazyjny 

Nie będę Cię gonić mimo wszystko 

 

Jeżeli Cię już złapie 

będziesz na chwilę 

W życiu wszystko jest na chwilę! 
 

Jeszcze niczego nie miałam na zawsze 

Z czasem wszystko ode mnie uciekało 

Więc nie płakałam 

 

Cieszyłam się że miałam okazję 

Na koniec i tak umrzemy 

z pustymi rękoma 

Jego głos 

 

Stare piosenki kolorują 

moją pamięć  

Mam więcej zapomnianych  

zdjęć i twarzy niż głosów  

 

I choćbyś stał  
na drugim końcu miasta  

Usłyszę Cię w tłumie  

 

Wolę stracić wzrok  

niż nigdy więcej nie usłyszeć  

Ciebie 
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Kwiat 

 

Życie kaleczy jak kolce róż, 
jest trujące jak fikus, 
brzydkie i okropne jak smocza lilia, 
samotne jak mlecze. 
 

Ale... także jest piękne, 
piękne jak lotos, 
słodkie jak stokrotka, 
świeże jak kwiat wiśni. 
 

Kwiaty to życie, 
kwiaty opisują nasze historie, 
kwiaty są wszędzie w naszym życiu. 
Pamiętaj, możesz o nie zadbać, pielęgnować, a także 

zniszczyć, wyrzucić, zapomnieć. 
To, jak o nie zadbasz, zdecyduje o historii twojego życia. 
 

To jaka jest decyzja? 
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Serdecznie zapraszamy 

uczniów naszej szkoły 

do konkursu z okazji  
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Poezji o Miłości 
Pytajcie swoich nauczycieli! 


