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Wydanie 65 
Numer specjalny dla Absolwentów 2011 

29 kwietnia 2011 
GAZETA SZKOLNA 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 
w Choszcznie 

 

 
Odchodzi kolejny rocznik Absolwentów. To pierwszy rocznik, 

który miał okazję ćwiczyć w nowej hali sportowej, oddanej do użytku w 
roku szkolnym 2010/2011. W hali odbyła się po raz pierwszy studniówka. 
Na pewno pamiętacie ten świetny bal! To właśnie wtedy, na balu 
studniówkowym widzieliśmy, jak mocno jesteście związani z Waszymi 
wychowawcami. Wspominajcie ich serdecznie. Zachowajcie we 
wspomnieniu wszystkie lata szkolne, które przecież już nigdy się nie 
powtórzą.  

Wśród Was jest wielu, którzy w czasie edukacji „na Polnej” 
chlubnie zapisali się w kronikach szkolnych. Odnosiliście sukcesy w 
nauce i w sporcie, udzielaliście się społecznie, pisaliście do Feniksa. 
Byliście częścią społeczności szkolnej Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów 
Polskich w Choszcznie. Nauczyciele z zaangażowaniem realizowali 
zasadę, że szkoła uczy i wychowuje, ponieważ imiona naszych patronów 
zobowiązują. Niechaj dobre wzory towarzyszą Wam w czasie studiów i 
potem, gdy rozpoczniecie pracę zawodową. Spodziewamy się, że nie 
zawiedziecie pokładanego w Was zaufania. 

Przed Wami jeszcze tylko matura. To ukoronowanie długiego 
okresu przygotowań, najważniejszy w życiu egzamin. Mamy nadzieję, że 
bez strachu przystąpicie do próby, że wykorzystacie wszystkie swoje 
możliwości. A przecież, co udowodniliście wiele razy, są one niemałe. 
Zatem życzymy Wam, byście zdali egzaminy z powodzeniem. 
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Harmonogram egzaminów pisemnych 2011 

 

Maj 2011 godz. 9.00 godz. 14.00 
4 środa język polski – poziom 

podstawowy 
język polski – poziom 
rozszerzony 

5 czwartek matematyka – poziom 
podstawowy 

matematyka – poziom 
rozszerzony 

6 piątek język angielski – poziom 
podstawowy 

język angielski – poziom 
rozszerzony 

sobota, niedziela 
9 poniedziałek  wiedza o społeczeństwie 

– poziom podstawowy 
wiedza o społeczeństwie 
– poziom rozszerzony 

historia sztuki – poziom 
podstawowy  
historia sztuki – poziom 
rozszerzony 

10 wtorek biologia – poziom 
podstawowy  
biologia – poziom 
rozszerzony 

historia muzyki – poziom 
podstawowy  
historia muzyki – poziom 
rozszerzony 

11 środa język niemiecki – 
poziom podstawowy  

język niemiecki – poziom 
rozszerzony 

12 czwartek fizyka i astronomia – 
poziom podstawowy 
fizyka i astronomia – 
poziom rozszerzony 

filozofia – poziom podstawowy 
filozofia – poziom rozszerzony 

13 piątek geografia – poziom 
podstawowy 
geografia –poziom 
rozszerzony 

wiedza o tańcu – poziom 
podstawowy 
wiedza o tańcu – poziom 
rozszerzony 

sobota, niedziela 
16 poniedziałek  język rosyjski – poziom 

podstawowy 
język rosyjski – poziom 
rozszerzony 

17 wtorek informatyka – poziom 
podstawowy 
informatyka – poziom 
rozszerzony 

język łaciński i kultura antyczna 
– poziom podstawowy 
język łaciński i kultura antyczna 
– poziom rozszerzony 

18 środa historia- poziom 
podstawowy 
historia – poziom 
rozszerzony 

chemia – poziom podstawowy 
chemia – poziom rozszerzony 

19 czwartek język francuski – poziom 
podstawowy 

język francuski – poziom 
rozszerzony 

20 piątek język hiszpański – 
poziom podstawowy 

język hiszpański – poziom 
rozszerzony 

 
Powodzenia!  
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Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 
im. Noblistów Polskich 

w Choszcznie 
 
 
 
 

Dyrektor – mgr Wiesław Włudarski 
Wicedyrektor – mgr Irena R ękawiecka – Sadowska 
Wicedyrektor – mgr Jolanta Pluta 
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Szanowna Dyrekcjo! Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele! 
 
Dzisiejszy dzień jest uwieńczeniem długiego procesu 

ciężkiej pracy, ale również podsumowaniem jednego z 
rozdziałów w grubym tomie naszego życia. Spędzony w 
szkole czas był bardzo ważny, pozwolił nam zaopatrzyć się 
w bagaż doświadczeń, z którym wkroczymy w kolejny etap 
życiowej wędrówki. Każdy z nas, rozpoczynając naukę, miał 
swoje cele, marzenia, które w ciągu tych lat pragnął 
zrealizować. Dla wielu było to poznanie różnych osób, ale 
przede wszystkim zdobycie odpowiedniego wykształcenia 
otwierającego drogi dalszej edukacji. Niekiedy osiągnięcie 
celu było bardzo trudne, wymagało dużego poświęcenia i 
wytrwałej pracy. Wielu z nas po ukończeniu szkoły pewnie 
zastanawia się, jak to będzie, gdy każdy pójdzie własną 
drogą i jak ułoży się nasze życie. Zawsze jednak my, 
absolwenci, lata spędzone w szkole z pewnością będziemy 
wspominali jako jeden z piękniejszych okresów, w którym 
określały się i spełniały nasze marzenia. 

 
Szanowna Dyrekcjo! Drogie Grono Pedagogiczne! 

 
Na Wasze ręce pragnę złożyć, w imieniu wszystkich 

absolwentów, podziękowania za trzyletnią współpracę. Były 
dni lepsze i gorsze, pierwsze sukcesy i porażki. Dziękujemy 
za chwile wsparcia, podtrzymywanie na duchu, a przede 
wszystkim za mobilizację do dalszej nieustającej pracy. 
Nasza podróż dobiega końca, dlatego składamy 
podziękowania za to, że nauczyliście nas, jak żyć. 
Dziękując, życzymy również Dyrekcji oraz Gronu 
Pedagogicznemu kolejnych, owocnych lat pracy oraz 
sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. 

 
Nikola Maligłówka IIILOa 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
III LOa – Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu humanistyczno-artystycznym 
 

 
 
 
 
 
1. Przemysław Bednarek – nagroda burmistrza Recza, pana 

Józefa Romanowskiego, za osiągnięcia sportowe i godne 
reprezentowanie gminy 

2. Sylwia Bo żena Chorbi ńska 
3. Karolina Cimirska – nagroda burmistrza Drawna, pana 

Andrzeja Chmielewskiego, za bardzo dobre wyniki w nauce 
4. Tomasz Kaczorowski 
5. Aleksandra Kami ńska – nagroda burmistrza Choszczna, 

pana Roberta Adamczyka, za bardzo dobre wyniki w nauce 
6. Karolina Kami ńska 
7. Oliwia Kostrzewska 
8. Sandra Kowalska 
9. Kamil Tobiasz Kubiak 

10. Ilona Kurzawa 
11. Remigiusz Lisecki 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
III LOa – Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu humanistyczno-artystycznym – c.d.  
 
 
 
12. Nikola Maligłówka – nagroda przewodniczącego Rady 

Powiatu, pana Konrada Bila, za bardzo dobre wyniki w nauce 
13. Kornelia Zofia Markowska 
14. Katarzyna Młot  - nagroda burmistrza Drawna, pana 

Andrzeja Chmielewskiego, za bardzo dobre wyniki w nauce 
15. Weronika Nawrocka 
16. Aleksandra Joanna Olszewska 
17. Filip Preis 
18. Anna Raczy ńska 
19. Justyna Siwek – nagroda burmistrza Drawna, pana Andrzeja 

Chmielewskiego, za bardzo dobre wyniki w nauce 
20. Małgorzata Siwko – nagroda za wzorowe pełnienie funkcji 

samorządowych 
21. Patrycja Stachowska 
22. Anna Urba ńska 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IIILOb – Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu ekoturystycznym  
 

 
 
 
 
 
1. Aldona Brzozowska 
2. Klaudia Chochel 
3. Karolina Garbicz 
4. Paula Honorata Gawlik 
5. Dagmara Gli ńska 
6. Krzysztof Jankowski 
7. Michał Kłosek 
8. Maciej Ariel Kobeszko 
9. Natalia Koli ńska 

10. Aneta Beata Kroczy ńska 
11. Aleksandra Munko 
12. Karolina Nawrocka  - nagroda burmistrza Drawna, pana 

Andrzeja Chmielewskiego, za działalność samorządową 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IIILOb – Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu ekoturystycznym –c.d.  
 
 
 
 
13. Paulina Anna Pałasz  – nagroda burmistrza Choszczna, pana 

Roberta Adamczyka, za bardzo dobre wyniki w nauce 
14. Małgorzata Pałaszewska 
15. Monika Agata Pasek 
16. Żaneta Polenc 
17. Aleksandra Preis 
18. Mikołaj Sikorski 
19. Adrian Tomczyk 
20. Dominika Joanna W ąsik  
21. Ewelina Wróbel – nagroda starosty choszczeńskiego, pana 

Lesława Śliżewskiego, za bardzo dobre wyniki w nauce
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów 
Polskich  

 
IV TH – Technikum Handlowe  

 
1.  Marcelina Bisaga – nagroda wójta Krzęcina, pana 

Krzysztofa Żuchowskiego, za bardzo dobre wyniki w nauce 
2. Ewelina Błoch – nagroda wójta Dolic, pana Grzegorza 

Brochockiego, za bardzo dobre wyniki w nauce 
3. Wioletta Gaik 
4. Sylwia K ąkolewska 
5. Patrycja Kochanek – nagroda wójta Bierzwnika, pana 

Władysława Kowalczyka, za dobre wyniki w nauce 
6. Dorota Kot 
7. Arleta Maria Łysakowska 
8. Monika Majchrzak 
9. Kinga Misztal 

10. Ewa Radzajewska – nagroda wójta Krzęcina, pana 
Krzysztofa Żuchowskiego za bardzo dobre wyniki w nauce 

11. Daria Simi ńska – nagroda wójta Krzęcina, pana Krzysztofa 
Żuchowskiego za bardzo dobre wyniki w nauce 

12. Katarzyna Smertyga 
13. Mariola Tokarska 
14. Monika Urszula Urban – nagroda starosty 

choszczeńskiego, pana Lesława Śliżewskiego, 
za bardzo dobre wyniki w nauce 

15. Anna Waszkiel – nagroda wójta Bierzwnika, 
pana Władysława Kowalczyka, za bardzo 
dobre wyniki w nauce 

16. Martyna Wengerska 
17. Żaneta Zamora 
18. Karolina Zimna 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TBa - Technikum Budowlane  
 

 
 
 
 
1. Jakob Markus Jendrzejczak 
2. Karol Andrzej Konieczny 
3. Patryk Malinowski 
4. Adam Mołdoch – nagroda wójta Krzęcina, pana Krzysztofa 
Żuchowskiego, dla najlepszego ucznia w klasie 

5. Michał Petkiewicz – nagroda burmistrza Choszczna, pana 
Roberta Adamczyka, za dobre wyniki w nauce 

6. Mateusz Przybysz 
7. Michał Szylak 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TBb - Technikum Budowlane 
 

 
 
1. Piotr Bystranowski 
2. Jan Marek Góralczyk 
3. Paweł Kalinowski – nagroda starosty choszczeńskiego, pana 

Lesława Śliżewskiego, za bardzo dobre wyniki w nauce 
4. Adrian Kocki 
5. Adam Kowalczyk – nagroda burmistrza Choszczna, pana 

Roberta Adamczyka, za osiągnięcia sportowe 
6. Szymon Krotowski 
7. Mariusz Le śniański – nagroda za dobre wyniki w nauce 
8. Michał Mozer 
9. Karol Salkiewicz 

10. Emil Ziółkowski 
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Drodzy Absolwenci! 
 

Dzisiejsza uroczystość dla tegorocznych 
absolwentów jest szczególnie ważna. Jest to ostatnia okazja 
do podsumowania Waszej pracy w tej szkole, do refleksji i 
zadumy. Niestety, wszystko ma swój początek i koniec. Nie 
oznacza to jednak rozłąki, ani zapomnienia o tych, dzięki 
którym tutaj jesteście. Przecież to tutaj rodziły się wielkie 
odkrycia, emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co 
było obce i nieznane – stawało się zrozumiałe, przyjazne i 
bliskie. Mamy nadzieję, że wszystko to pozostanie w Waszej 
pamięci na całe życie. Sytuacje, które często były dla Was 
trudne, na pewno Was czegoś nauczyły. Nieważne, ile razy 
upadamy, ważne, że potrafimy się podnieść i iść dalej. Wy, 
kochani maturzyści, jesteście dowodem, że jeżeli się czegoś 
pragnie, warto o to walczyć do samego końca. 

Tuż za progiem czeka na Was najważniejszy 
egzamin w Waszym dotychczasowym życiu, zwany 
egzaminem dojrzałości. Wierzymy, że świetnie sobie 
poradzicie, a Wasza praca, codzienny trud, okres 
przygotowań do matury zaowocują sukcesem i dostaniecie 
się na upragniony kierunek studiów. 

Życzymy Wam wszystkiego najlepszego! Niech 
omijają Was smutki, zmartwienia, a towarzyszy Wam 
radość, przyjaźń, a przede wszystkim nadzieja, bez której 
ciężko walczyć o cokolwiek. Jesteśmy pewni, że 
gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować 
naszą szkołę. 

Trzymamy za Was kciuki! 

 
Paulina Pokora IILOa 
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Czesław Miłosz 
 
Traktat moralny 

 
 
(...) 
Lecz nie jest moim tu zamiarem  
Przyszłość otaczać złudnym czarem.  
Po przyszłościowej cóż iluzji,  
Jeżeli dniom codziennym bluźni  
I ufność nie po równi dzieli  
Pomiędzy współobywateli.  
Żyjesz tu, teraz. Hic et nunc1.  
Masz jedno życie, jeden punkt.  
Co zdążysz zrobić, to zostanie,  
Choćby ktoś inne mógł mieć zdanie.  
Nowa k o n w e n c j a już się tworzy.  
Nie mów: konwencja długich noży.  
Nie wątpię, że jest bardzo zła,  
Lecz wynalazłem ją nie ja.  
Oskarżaj jeśli masz ochotę,  
W weneckich bankach sztaby złote,  
Elżbietę, Lutra, kres Armady,  
Wersalskie bale, defilady,  
Tatarów, że nas najechali,  
Wojnę Stuletnią i tak dalej.  
Choćbyś zazdrościł psom i ptakom,  
Musisz ją przyjąć j a k o t a k ą,  
A więc po prostu jak zdarzenie  
                                                 
1 tu i teraz 
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Na naszej obrotowej scenie  
I płyniesz w tym społecznym fakcie,  
Jak orzech w Nilu katarakcie.  
 
Nie jesteś jednak tak bezwolny,  
A choćbyś był jak kamień polny,  
Lawina bieg do tego zmienia,  
Po jakich toczy się kamieniach.  
I, jak zwykł mawiać już ktoś inny,  
Możesz, więc wpłyń na bieg lawiny.  
Łagodź jej dzikość, okrucieństwo,  
Do tego też potrzebne męstwo,  
A chociaż nowoczesne państwo  
Na służbę grzmi samarytańską,  
Zbyt wieleśmy widzieli zbrodni,  
Byśmy się dobra wyrzec mogli  
I mówiąc: krew jest dzisiaj tania  
Zasiąść spokojnie do śniadania,  
Albo konieczność widząc bredni  
Uznawać je za chleb powszedni.  
A więc pamiętaj w trudną porę  
Marzeń masz być ambasadorem,  
Tych marzeń sennych z głębi mroku,  
Co mają pulchną twarz baroku,  
Albo spokojny żart etruski  
W powiekach jak sosnowe łuski.  
I trzy tysiące lat się wplata  
W twój sen i przeszłość opowiada,  
(...)  
Żegnaj mi. Z rąk do rąk podajmy  
Skromnej mądrości dar zwyczajny. 
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Maria Skłodowska-Curie 
(ur. 1867, zm. 1934) 

Nobel 1903, Nobel 1911 

Henryk Sienkiewicz 
(ur. 1846, zm. 1916) 

Nobel 1905 

Władysław Stanisław Reymont 
(ur. 1867, zm. 1925) 

Nobel 1924 

Czesław Miłosz 
(ur. 1911, zm. 2004) 

Nobel 1980 

Lech Wałęsa 
(ur. 1943) 

Nobel 1983 

Wisława Szymborska 
(ur. 1923) 

Nobel 1996 

 
Miejsce 

na Twoje 
zdjęcie 
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