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Wydanie 66 wrzesień, październik 2011 

GAZETA SZKOLNA 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 

w Choszcznie 

 
Życie toczy się swoim torem, jak zwykle z rozpoczęciem 

roku szkolnego. Utworzyliśmy nową klasę – liceum o profilu 
sportowym i od razu odnosimy sukcesy na tym polu. Nikt nie 
zarzuci nam, że nowa hala sportowa świeci pustkami. 
Pierwszoklasiści, jak zwykle, starają się „dopasować” do nowych 
realiów, a nauczyciele usilnie próbują zrozumieć niepowodzenia 
maturalne wychowanków, w których tak przecież w zeszłym roku 
wierzyliśmy. Redakcja „Feniksa” wkracza w kolejny rok z nowymi 
siłami i planuje uczestniczyć w życiu szkolnym co najmniej w 
takim stopniu jak dotychczas. Mamy wsparcie ze strony szkolnej 
strony internetowej, która nagle się ożywiła, zapewne za sprawą 
redaktora Włudarskiego. Nowe medium na pewno wypełni lukę, 
której nasz stary, poczciwy „Feniks” nie jest w stanie wypełnić. 

Nie jesteśmy też w stanie opisać straty, jaka nas spotkała 
wraz z odejściem wieloletniej opiekunki gazety, pani Bożeny 
Wyrzykowskiej. To właśnie ona i jej brat, pan Piotr Masłowski, w 
pionierskich latach dźwigali ciężar prowadzenia redakcji. Były to 
czasy ręcznego składu, czyli klejenia i kserowania gazety. Były 
to czasy, kiedy młodzież miała wystarczająco dużo energii, by 
ilustrować czarno-białe stronice. Były to wreszcie czasy, kiedy 
dwoje ludzi swoją gazetą nadawało ton życiu szkoły. Czy te 
czasy odeszły? Planowaliśmy zaprosić panią Bożenę 
Wyrzykowską i pana Piotra Masłowskiego na jubileusz 
dwudziestolecia „Feniksa”, który będzie miał miejsce w roku 
2013. Niestety, pani Bożeny zabrakło. Już nie ma jej z nami. 
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Z kroniki szkolnej  
01.09 -  inauguracja roku szkolnego. 
01.09 -  I Międzyklasowy Turniej w 
Halową Piłkę Nożną „Na sportowo w 
Nowy  Rok Szkolny” o Puchar 
Dyrektora Szkoły. Zwyciężyła drużyna 
„Pasiaków”  w składzie: Łukasz Raż-
niewski z IILOa, Patryk Kiciński z ILOs, 
Bartosz Zadka z IITB, Mateusz 
Nowogrodzki i Łukasz Dubiel z ILOs. 
09.09 -  Uczniowski Klub Sportowy 
„Nobel” wziął udział w turnieju z okazji 
rozpoczęcia sezonu 2011/2012 
Zachodniopomorskiego Związku Piłki 
Ręcznej w Szczecinie. Zawody 
rozegrano w Nowogardzie, a nasza 
drużyna zajęła 3 miejsce. Skład 
zespołu: bramkarze - Mateusz Szulc i 
Maksymilian Mazurek z ILOs, 
rozgrywający - Kacper Wojcieszak z 
IIILOc, Paweł Emilianowicz z IIITB, 
Konrad Grochowski z IIa, Maciej 
Juszkiewicz z IILOb, Kamil Głowacz z 
ILOs, skrzydłowi - Bartosz Zadka, 
Kornel Kozerawski z IITB i Mateusz 
Pierzyński z ILOs, obrotowi - Marcin 
Knap z IITB i Mateusz Urban z IITG. 
16.09 -  w hali rozegrano I Między-
szkolny Turniej w Halową Piłkę Nożną 
Chłopców pod patronatem starosty 
choszczeńskiego. W turnieju wzięły 
udział gimnazja z Bierzwnika, Choszcz-
na, Dolic, Lubiany i Recza oraz szkoły 
ponadgimnazjalne: reprezentacje Zes-
połu Szkół Nr 2 w Choszcznie, II 
Liceum Ogólnokształcącego i 
Technikum Budowlanego. Wśród gim-
nazjów zwyciężył Recz, II miejsce 
zajęło Choszczno, a III miejsce 
przypadło Bierzwnikowi. W kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył 
Zespół Szkół Nr 2 w składzie: Patryk 
Kiciński, Oskar Lewandowski, Mateusz 
Pierzyński i Kamil Głowacz z ILOs oraz 
Łukasz Raźniewski z II LOa i Bartosz 
Zadka z IITB. Drugie miejsce zajęli 
reprezentanci Technikum Budowlane-
go, natomiast III drużyna klasy ILOs. 

20.09 -  doradca zawodowy, pani 
Joanna Kozanecka zorganizowała 
wyjazd klas maturalnych na salon 
maturzystów do Szczecina. 
19.09 – 23.09 - pani Lidia Michalska 
zorganizowała „Sprzątanie świata”, w 
którym wzięli udział uczniowie naszej 
szkoły. Teren wokół placówki został 
wysprzątany. 
24.09 – nasi reprezentanci zajęli 
czołowe miejsca w IV Chosz-
czeńskim Biegu Terenowym. W 
swojej kategorii wiekowej wśród 
dziewcząt zwyciężyły Aleksandra Król 
z IILOb oraz Hanna Stanik z ITG; 
wśród chłopców zwyciężył Bartosz 
Borowski z IITB, Paweł Jarzębiński z 
IITB zajął II miejsce, a Mateusz 
Popielarczyk z IITG – III miejsce. 
28.09 -  klasa IITB z wychowawcą, 
panem Piotrem Figasem przygoto-
wała dla klas pierwszych otrzęsiny 
popularnie zwane „Kotowiskiem”. Po 
ciężkich zmaganiach zwyciężyła 
klasa ILOa z wychowawczynią, panią 
Marią Pietrusińską. 
28.09 -  uczennice klasy ILOs zajęły 
III miejsce w turnieju piłki ręcznej – 
memoriale Stanisława Steczka, który 
odbył się w Nowogardzie. 
04.10 -  w związku ze zbliżającymi się 
wyborami do parlamentu pan Maciej 
Gryczewski wraz z uczniami klas 
IIILOb i IILOb przeprowadził akcję 
„Młodzi głosują”. 
06.10 – nauczyciele wychowania 
fizycznego zorganizowali Dzień 
Sportu Szkolnego. 
 we wrześniu Samorząd Szkolny pod 
opieką pani Kingi Reckiej-Matyjasik 
ogłosił całoroczny konkurs na 
najlepszą klasę w szkole 
zatytułowany „Klasa z klasą”. 
we wrześniu  funkcję Gospodarza 
Szkoły pełniła klasa IILOa, która 
prezentowała postać Marii 
Skłodowskiej-Curie. 
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Bożena Wyrzykowska 

1954 – 2011 

 
pedagog szkolny 

redaktor Gazety Szkolnej „Feniks” 
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Szanowna Kole żanko, wspaniała Nauczycielko, 
Przyjaciółko, Bo żenko nasza kochana! 

 
Nie tak miało być... Stoimy tutaj pogrążeni w żałobie, 

skuleni i obolali, bez latarki w ciemnościach, przerażeni 
śmiertelnością człowieka, bo Ty nas opuściłaś. 

To Ty byłaś naszą siłą. Wielokrotnie stawałaś obok nas 
zawsze wiedząc, jakie znaleźć słowa i jak wyrazić swoje 
wsparcie w trudnych chwilach. Byłaś prawdziwą damą, wzorcem 
godnej postawy, przykładem szlachetnych zachowań w godzinie 
próby i dniu powszednim. 

Byłaś dla nas, dorosłych, nauczycielką życia i probierzem 
człowieczeństwa. To do Ciebie szliśmy po radę, pomoc i 
wsparcie. Twój gabinet pedagoga szkolnego był zawsze pełen 
ludzi. Do Ciebie ciągnęły rzesze młodzieży szukającej 
zrozumienia i ufającej w Twoją mądrość. Pozwalałaś im 
odkrywać samych siebie, wskazywałaś im, czym jest dobro, 
ostrzegałaś przed złem i uczyłaś dojrzałych wyborów 
chroniących przed błędami młodości. Nigdy nie odmówiłaś 
pomocy, nie szczędziłaś czasu, pamiętając zawsze o innych i 
często zapominając o sobie. 

Człowiek takiego formatu dany jest nam niezwykle rzadko. 
Byłaś wyjątkowa i mieliśmy ogromne szczęście spotykając Cię 
na naszej drodze. Przyrzekamy, że osłonimy to ziarno dobra, 
które w nas zasiałaś, aby wykiełkowało. 

Pani Bożenko! Z szacunkiem pochylamy przed Tobą 
sztandar Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich. Sztandar, 
którym się opiekowałaś, w którego nadanie włożyłaś tyle pracy i 
serca, z którego byłaś dumna. l my wszyscy, dumni że byłaś z 
nami, pochylamy przed Tobą głowy, nie wstydząc się łez, 
pamiętając słowa Jana Pawła II: 

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, 
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z 
innymi". 

Byłaś niezwykle hojna, Bożenko. Dziękujemy Ci z całego 
serca. 

 
Przemówienie wygłoszone przez dyrektora szkoły, 

pana Wiesława Włudarskiego 
na pogrzebie pani Bo żeny Wyrzykowskiej dnia 23.09.2011r. 
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W s p o m n i e n i e  o  B o ż e n i e  W y r z y k o w s k i e j  
 
Głos - ten jest chyba dowodem, 
Bo przynależy do istot niewątpliwie jasnych (...) 
 

Czesław Miłosz O aniołach 
 

Chwalić kogoś, kto ciebie chwali jest zawsze niezręcznie. 
Wygląda to bowiem na nieszczerość. Tak, przyznaję, byłem, nie 
tylko zresztą ja, chwalony przez Bożenę i teraz chcę spłacić dług 
wdzięczności. Zaręczam, że powinienem to uczynić. Piszę więc 
w swoim imieniu, ponieważ osoba, której poświęcam ten tekst, 
potrafiła mnie „wyłowić” i pokazała, co to znaczy być 
nauczycielem i wychowawcą. Na szczęście mam nieodparte 
wrażenie, że nauczyłem się szczerości właśnie od niej, więc bez 
obaw mogę skreślić te kilka słów, bo one jej się należą. 

Moja kariera nauczycielska rozpoczęła się dawno temu. 
Przez ten czas stwardniałem, jestem może nawet gruboskórny, 
jednak smutna okoliczność, jaką wszyscy boleśnie przeżywamy, 
zmusza mnie, bym przypomniał sobie pierwsze lata pobytu w 
szkole, bym jeszcze raz spojrzał na siebie Jej oczami. 
Rozpocząłem pracę nauczyciela nieco wbrew sobie, pojawiłem 
się oto w szkole niepewny, z czym się zetknę. Rozglądałem się 
„po ludziach” i ustalałem na swój własny użytek hierarchię. 
Powszechnie wiadomo, że dyrekcja jest najważniejsza. A jednak 
drugą po Bogu była Bożena. Jej intensywnej obecności nie 
wyznaczały żadne szczególne przepisy, miała po prostu swój 
niezaprzeczalny udział we wszystkim, co w szkole się działo. To 
do niej się chodziło na przerwach, by swoje pierwsze szkolne 
doświadczenia jakoś uporządkować. Nigdy nie wypraszała, 
szukając wymówek, nigdy nie traktowała mnie, nieopierzonego 
pedagoga patriarchalnie. Lepiej byłoby już powiedzieć, że 
matkowała całemu mojemu pokoleniu, że wymienię chociażby 
nasze Agnieszki, Sandrę, Andrzeja, Tomka, Maćka. Była też 
przyjacielem wszystkich. Okno gabinetu pedagoga jest 
pierwszym, które się widzi, kiedy się zmierza do szkoły. Ile razy 
szedłem do pracy, tyle razy dostrzegałem skupioną, pochyloną 
nad biurkiem postać. Miałem pewność, że mogę tam pójść, gdy 
trzeba będzie omówić jakąś ważną sprawę. Chodziłem tam 
niekiedy bez powodu, by najzwyczajniej w świecie wypić herbatę 
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i porozmawiać. Co mi z tego przyszło? Mam teraz bagaż 
wspomnień tym boleśniejszych, że Bożeny już z nami nie ma. 

A powinna być. Niewiele jest bowiem osób potrafiących 
na sprawy szkoły spojrzeć szeroko. Bożena była wielkim 
szkolnym strategiem. Zawsze wybiegała myślami naprzód, 
nieomylnie odgadywała szkolną przyszłość, czego dowodem jest 
wiele dokumentów, z których do dzisiaj korzystamy. Wielokrotnie 
przygotowywałem z nią raporty dla kuratorium i za każdym 
razem byłem zaskoczony, jak wnikliwie analizuje problemy 
naszego szkolnego podwórka. Wiedziała wszystko o wszystkim i 
o wszystkich, lecz tę wyjątkową umiejętność zawsze 
wykorzystywała szukając w nas kreatywności. Dla niej liczyły się 
autentyczne chęci, nie zwracała większej uwagi na 
niedociągnięcia. Dlatego właśnie potrafiła organizować w jakimś 
dobrym celu czasem skłóconych ze sobą nauczycieli. Bez jej 
pasji poznawczej, dociekliwych pytań i trafnych uwag rady 
pedagogiczne nie wyglądają już tak samo.  

Ostatnio Bożena bywała w szkole rzadko. Wybrała 
spokojniejszą emeryturę, by w końcu nacieszyć się życiem, lecz, 
niestety, została też wybrana przez nieuleczalną chorobę. 
Niewiele z jej trudnych doświadczeń przenikało do codzienności 
szkolnej. Cieszyliśmy się sukcesami jej dzieci, podziwialiśmy 
wnuki. Żartowaliśmy z gustownych, koronkowych rękawiczek. A 
ona wciąż z tą samą pasją opowiadała o uczniach. Wielu z nich 
zalazło mi za skórę i dziwiłem się, gdy martwiła się ich słabymi 
postępami. Ja już chyba nie umiałem tak bardzo przeżywać 
losów tych młodych, obcych ludzi. Ona jeszcze raz dała mi 
dowód, że wrażliwość musi nam nieustannie towarzyszyć, 
byśmy nie stali się tępymi narzędziami w systemie edukacji. 

Teraz żałuję. Żałuję, że przeprosiłem ją tak późno, gdy 
powinienem zachować umiar wtedy, kiedy odezwała się we mnie 
po raz pierwszy duma. Bowiem wydało mi się pewnego razu, że 
wiem już wystarczająco dużo, by z pedagogiem stanąć w 
szranki. Tylko że w pracy nauczyciela duma nie powinna nigdy 
wytyczać drogi, bo tak naprawdę liczy się pokorna służba. Za 
służbę musimy być Bożenie wdzięczni my wszyscy.  

Wierzę, że w chórze anielskim rozbrzmiewa jej szorstki, 
niezapomniany głos. Żegnaj Bożeno! 

Piotr Figas 
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Dnia 01.09.2011 na patio odbyła się inauguracja roku 
szkolnego 2011/2012. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
starosta choszczeński, pan Lesław Śliżewski, wice-
przewodniczący Rady Powiatu, pan Roman Lubiniecki, radny 
gminy Choszczno, pan Stefan Szemlij, prezes choszczeńskiego 
oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, pani Barbara 
Naskręt, przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych, pan 
Eugeniusz Nykiel oraz przyjaciele szkoły: panowie Emil Płonka i 
Jerzy Białach. Warto podkreślić, że w związku z utworzeniem 
klasy liceum o profilu sportowym naszą szkołę odwiedzili prezes 
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Ręcznej, pan Zbigniew 
Tarczykowski oraz trener piłki ręcznej i jednocześnie 
przewodniczący Rady Miasta Dolice, pan Piotr Matkowski. 

Inaugurację roku szkolnego rozpoczął dyrektor szkoły, 
który w swoim przemówieniu odniósł się do wysokich wyników 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Można 
było usłyszeć dumę w głosie pana dyrektora, który życzył 

fot. fifi  
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sukcesów uczniom młodszych klas. W podobnym tonie 
wypowiedział się starosta choszczeński, pan Lesław Śliżewski. 
On również życzył sukcesów uczniom naszej szkoły, a przy tym 
zaznaczył, że nadchodzący rok szkolny będzie z pewnością 
trudny. Miał na myśli zapewne reformę oświaty, która już za rok 
wkracza do szkół ponadgimnazjalnych. Domyślamy sie także, że 
liczy na przyzwoite wyniki egzaminu maturalnego. 

Po przemówieniach przyszła pora na najbardziej podniosły 
moment, czyli ślubowanie klas pierwszych. W  obecności 
dyrektora i wychowawców przysięgę złożyli reprezentanci 
poszczególnych klas. 

Rozpoczęcie roku szkolnego miało tradycyjną oprawę 
artystyczną, o którą zadbała pani Agnieszka Urwentowicz. 
Skromne, ale staranne dekoracje oraz dobrze dobrane utwory 
literackie podkreślały podniosły charakter uroczystości. 

W tym roku szkolnym utworzyliśmy 7 klas pierwszych. Jest 
to niezgodne z naszymi oczekiwaniami, ponieważ liczba 
chętnych do klasy pierwszej Technikum Ochrony Środowiska 
była na tyle mała, że trzeba było połączyć tę klasę z klasą 
pierwszą Technikum Budowlanego. Zdajemy sobie sprawę, że w 
związku z niżem demograficznym szkoła musi podjąć szeroko 
zakrojone działania promocyjne, aby w przyszłym roku szkolnym 
sytuacja nie była gorsza. Utworzono następujące klasy: 

 
ILOa - liceum ogólnokształc ące o profilu artystyczno-

społecznym, wychowawca pani Maria Pietrusi ńska; 
ILOs - liceum ogólnokształc ące o profilu sportowym, 

wychowawcy, pan Marcin Gardziel w zast ępstwie za 
panią Sylwi ę Krześniak-Ławik; 

ITH - technikum handlowe, wychowawca pani Joanna 
Korzeniewska; 

ITB/TOŚ - technikum budowlane poł ączone z technikum 
ochrony środowiska, wychowawca pan Tomasz 
Płonka; 

ITG - technikum geodezyjne, wychowawca pan Tomasz 
Jabło ński; 

IA - klasa zasadnicza o profilu ślusarz, wychowawca pan 
Maciej Żołnierzów; 

IB - klasa zasadnicza o profilu wielozawodowym, 
wychowawca pani Franciszka Bury. 

Feniks 



 11

 
ardzo niska zdawalność matury w klasach liceum 
ogólnokształcącego, co starałyśmy się przeanalizować w 

numerze 57 „Feniksa” z września 2009 roku, spędza sen z 
powiek nauczycielom. Jest coraz gorzej, a z miarodajnych źródeł 
dowiadujemy się, że w naszej szkole nie będą już tworzone 
klasy liceum. Inaczej jest jednak w klasach technikum, gdzie 
oprócz matury uczniowie z sukcesem zdają egzaminy 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 

 naszej szkole z roku na rok zwiększa się liczba klas 
technicznych. Obecnie uczniowie mają do wyboru cztery 

profile technikum: handlowe, budowlane, geodezyjne i ochrony 
środowiska. Biorąc pod uwagę wysoką w naszej szkole 
zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe oraz sytuację na obecnym rynku pracy, który jest 
otwarty głównie dla osób posiadających konkretny zawód, nasza 
szkoła planuje jeszcze zwiększyć liczbę klas technicznych. Jest 
to pomysł korzystny dla uczniów. Powodów jest wiele. Jak już 
wcześniej wspomniałyśmy, osoby, które zdadzą egzamin 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe mają dużą szansę na 
zatrudnienie na stanowisku pracy, do której zostały solidnie 
przygotowane przez cztery lata nauki oraz odbyte praktyki, jakie 
zapewniła im szkoła. Wiemy, że obecnie na rynku pracy jest 
wysokie bezrobocie wśród młodzieży, w związku z tym 
powinniśmy wziąć pod uwagę to, że dyplom wyróżni nas 
spośród innych kandydatów na pożądane stanowisko. To 
wszystko zapewni nam ukończenie technikum, a następnie 
zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
Uczniowie, posiadając dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe otrzymują również jego rozszerzenie w języku 
polskim i angielskim. tzw. Europass, 
który stwarza możliwość pracy w całej 
Europie. Jest to dokument honoro-
wany w krajach Unii Europejskiej, 
krajach E-FTA/EOG i krajach 
kandydujących do Unii. 

B 

W 
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danie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
jest więc głównym celem dla ucznia technikum. W naszej 

szkole takie egzaminy wypadają co najmniej dobrze. 
Tegoroczna zdawalność w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów 
Polskich w Choszcznie wyniosła aż 80%, przy czym w 
technikum handlowym zdawalność kształtowała się na poziomie 
94,44% (nie zdała tylko jedna osoba), natomiast w technikum 
budowlanym zdawalność była równa 70%. Pierwsze dane 

dotyczące egzami-
nu zawodowego 
klas geodezyjnych i 
ochrony środowis-
ka poznamy po 
tegorocznych eg-
zaminach. Co jesz-
cze powinniście 
wiedzieć na temat 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe? Na pewno 
interesuje was minimalna liczba punktów, jaką trzeba uzyskać, 
by zdać egzamin. Tak więc, aby zdać część teoretyczną 
egzaminu potrzeba uzyskać minimum 30% z podstaw 
przedsiębiorczości, a 50% z części zawodowej. Należy zwrócić 
uwagę na to, że aby zdać teorię, trzeba zaliczyć obie jej części 
na minimalną liczbę punktów. Zaś z części praktycznej trzeba 
uzyskać aż 75% punktów. 

ak zdać tak trudny egzamin? Jak się do niego przygotować? 
I czego się spodziewać? Aby przyjrzeć się dokładniej 

sprawie i znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania 
postanowiłyśmy porozmawiać z nauczycielami przedmiotów 
zawodowych oraz z uczniami naszej szkoły. Jak wszyscy wiemy, 
zdawalność egzaminów zawodowych w naszej szkole jest 
wysoka, zapytałyśmy więc naszych profesorów, jakie 
umiejętności powinien posiadać uczeń przystępujący do 
egzaminu i jakie czynniki wpływają na jego sukces. Spotkałyśmy 
się z panią Joanną Korzeniewską, która dokładnie wie, czego 
spodziewać się na teście, gdyż od wielu lat przygotowuje 
uczniów technikum handlowego. Na nasze pytania 
odpowiedziała: „Ważnym czynnikiem jest współpraca nauczycieli 
i podział materiału, jaki mają do przekazania lub do powtórzenia. 
Jednak najważniejsze jest zaangażowanie przyszłych 

Z 

J 

Zdawalno ść 
egzaminów potwierdzaj ących 

kwalifikacje zawodowe 
80% 

technik budownictwa – 70% 
technik handlowiec – 94,44% 
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techników. Oczywiście nie obejdzie się bez umiejętności, które 
zdobywają na przedmiotach zawodowych. Muszą między innymi 
wypełniać dowody księgowe, redagować pisma w języku polskim 
i obcym, obliczać ceny sprzedaży i zakupu, księgować operacje 
gospodarcze oraz bezwzględnie posiadać znajomość 
terminologii zawodowej. Inne umiejętności wymienione są w 
standardach egzaminacyjnych”. Z podobnym zapytaniem 
udałyśmy się do pana Jana Kowalonka, nauczyciela 
przedmiotów zawodowych naszych kolegów z technikum 
budowlanego. Odpowiedź pana Kowalonka poszerzyła naszą 
wiedzę. Stwierdził on, ze uczniowie powinni posiadać 
umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz przetwarzania 
przeczytanych wiadomości. Według pana Kowalonka to 
podstawa. Pan profesor żartobliwie podsumował tę część swojej 
wypowiedzi: „Średnio rozgarnięta małpa powinna to potrafić”. 
Następnie jednak dodał, że jeśli uczeń wykazuje minimalne 
zainteresowanie lekcją, powinien zdać egzamin, przy czym nie 
sama wiedza jest istotna, liczy się również bystrość. Na pytanie 
o umiejętności zdobyte na lekcjach pan Kowalonek po krótkim 
namyśle odpowiedział, że uczeń musi umieć wykonywać 
obliczenia, kosztorysy, powinien z łatwością czytać rysunki i 
podobnie jak pani Korzeniewska wskazał, że bezwzględna jest 
znajomość terminów związanych z zawodem. 

zęsto słyszymy, że aby zdać egzamin możemy liczyć na łut 
szczęścia. Już z powyższych informacji można spokojnie 

wywnioskować, że to jednak nie takie proste. Czy zdanie 
egzaminu zawodowego może być loterią, zapytałyśmy naszych 
kolegów. Patrycja odpowiedziała, że trzeba być solidnie 
przygotowanym. Jeśli się rozpoczęło naukę z myślą o uzyskaniu 
tytułu technika, to głupotą byłoby nic nie robić, a na koniec 
powierzać swoją przyszłość szczęściu czy nieszczęściu. Robert 
kalkuluje i mówi, że egzamin teoretyczny to w pewnej mierze 
loteria, ponieważ składa się z pytań zamkniętych, więc można 
strzelać. Rachunek jednak mu się nie zgadza. Martwi go, że 
trzeba by „ustrzelić” aż 75% punktów, a to jest raczej mało 
prawdopodobne. „Próbowałem obliczyć moje szanse na 
matematyce zgodnie z zasadami rachunku prawdopodobieństwa 
i okazało się, że to trochę tak jak z lotkiem. Strzelać można tylko 
po to, żeby nie było pustych odpowiedzi.” – mówi Robert. Na to 
pytanie nasi profesorowie się oburzyli. Od pani Korzeniewskiej 

C 
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usłyszałyśmy stanowcze nie, co więcej, wykazała z całą 
skrupulatnością, że egzaminu nie można zdać, gdy liczy się na 
szczęście. W części praktycznej egzaminu jest bowiem 
wypracowanie, które wymaga znajomości całego wachlarza 
dokumentów księgowych oraz wielu innych umiejętności, a w 
części teoretycznej od biedy można by strzelać, ale nie można 
uzyskać 75%, co obliczył już nasz kolega Robert. Pan 
Kowalonek zdziwił się naszym pytaniem i kategorycznie 
stwierdził, że test nie jest tak trudny, aby zdać się na ślepy los. 
Ktoś, kto uważa na lekcjach, stara się zrozumieć tematy zajęć, 
ten bez problemu może zdać egzamin nie licząc na łaskawość 
losu. Najważniejsze są umiejętności. Tak więc przekonanie 
uczniów co do szczęścia na egzaminie nie ma według nas 
podstaw. 

dy zastanowimy się nad wypowiedziami naszych 
rozmówców oraz danymi statystycznymi odnosimy 

wrażenie, że zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe nie jest takie łatwe. Składa się na to wiele czynników, 
m.in. wysoki próg punktowy, ogromna ilość materiału i cała 
gama umiejętności, które powinien posiadać uczeń, ale również, 
jak się okazuje, jego bystrość i zaradność. Do tego wszystkiego 
dochodzi oczywiście stres i obawa o wyniki. Dlatego też 
zadałyśmy jeszcze jedno, istotne pytanie. Skąd biorą się 
sukcesy naszych uczniów, skąd taka wysoka zdawalność? Pani 
Joanna Korzeniewska odpowiedziała z przekąsem: „Mamy 
samych zdolnych uczniów, którzy chcą się uczyć, są pełni 
energii i systematycznie chodzą na zajęcia.” Poważnie jednak 
dodała, że każdemu zależy na zdobyciu zawodu, a uczniowie 
zdają sobie sprawę, że niedługo wejdą na rynek pracy, gdzie 
panuje bezrobocie i konkurencja jest ogromna. Zawód technika 
handlowca ma największą liczbę ofert pracy na wszelkich 
portalach i w czasopismach. Liczy sie też zdobycie certyfikatu 
Europass, który otwiera drzwi na rynek pracy poza granicami 
Polski. Pan Jan Kowalonek również odniósł się do sytuacji na 
rynku pracy, gdzie na szczęście technicy budowlani są jeszcze 
poszukiwani. Kluczem do sukcesu jest zatem motywacja. 
Dobrze by było, żeby uczniowie technikum geodezyjnego oraz 
technikum ochrony środowiska równie dobrze zdali testy 
zawodowe i nie zaszkodzili naszej wysokiej zdawalności. 

G 
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ija kolejny rok nauki i zbliżają się egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe. Mamy nadzieję, że nasz artykuł 

choć trochę przybliżył uczniom przystępującym do egzaminu, jak 
on wygląda i co jego zdanie umożliwia. Same jesteśmy 
tegorocznymi maturzystkami i również zdajemy egzamin 
zawodowy. Chciałyśmy pokazać, że wiele zależy od nas 
samych, musimy wykazać się bystrością, zaangażowaniem i 
pewnością własnych możliwości. Nauczyciele, chociaż pomocni i 
chętni do współpracy, nie wystarczą, by egzamin zawodowy 
zdać. Sami musimy zrozumieć, że jeśli nie weźmiemy książki do 
ręki, to nikt za nas tego nie zrobi. Możliwości, jakie otwiera przed 
nami otrzymanie dyplomu technika i certyfikatu Europass 
powinny być wystarczającą zachętą. Pamiętajmy jednak także o 
maturze! Nie skupiajmy się jedynie na kwalifikacjach 
zawodowych. Mając w jednej ręce maturę, a w drugiej dyplom 
technika jesteśmy warci zdecydowanie więcej. 

 
Marta Krawczyk i Natalia Luty ńska IVTH 

 
 
 
 

Rok szkolny 2011/2012 jest wyjątkowy pod tym 
względem, że duży nacisk został położony na sport szkolny. 
Mamy nową halę, więc należy ją w pełni wykorzystać. Zupełną 
nowością jest klasa liceum ogólnokształcącego o profilu 
sportowym, w której jest aż 10 godzin wychowania fizycznego. 
Do tej klasy przyjęto uczniów po bardzo skomplikowanym 
procesie rekrutacji. Postanowiłam przyjrzeć się bliżej 

M 
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sportowcom. W tym celu przeprowadziłam rozmowę z 
dyrektorem szkoły oraz z uczniami klasy. 

Zapytałam pana dyrektora, skąd pomysł na klasę 
sportową. Pan Wiesław Włudarski odpowiedział, że w związku z 
tym, że starosta choszczeński poprzedniej kadencji, pan Roman 
Lubiniecki wybudował nam piękną halę sportowo-widowiskową, 
grzechem byłoby pozostawienie jej samej sobie i niestworzenie 
klasy sportowej. Na marginesie dodał, że naszą halą 
zachwycają się wszyscy odwiedzający nas goście, ponieważ jest 
najładniejszą i najbardziej funkcjonalną halą w całym powiecie. 
Ze względu na to, że jest to jedyna pełnowymiarowa hala 
powiatu choszczeńskiego, dyscypliną sportową, którą mamy 
rozwinąć jest piłka ręczna. Decyzję o utworzeniu klasy sportowej 
dyrektor podjął po analizie przeprowadzonej z kierownictwem 
szkoły i zespołem nauczycieli wychowania fizycznego. Dyrektor 
ma oczekiwania wobec klasy, chce, by uczniowie rozwijali swoje 
uzdolnienia. Powinni być pilni, zdeterminowani, ale również, 
ucząc się na miarę swoich możliwości, powinni osiągać sukcesy 
edukacyjne. Pan Włudarski liczy, że dobre doświadczenia 
obecnych uczniów zaowocują rozpropagowaniem tego typu 
szkoły wśród uczniów szkół gimnazjalnych. Choć klasa sportowa 
jest obecnie bardzo promowana, nie może oczekiwać 
łagodniejszego traktowania. Przekornie zapytałam pana 
dyrektora o palenie papierosów, bo sportowcom nałóg przecież 
nie przystoi. Odpowiedział, że klasa sportowa nie jest tu jakimś 
wyjątkiem. Zgodnie ze statutem szkoły palenie papierosów jest 
zagrożone usunięciem ze szkoły. W przypadku klasy sportowej, 
a więc każdego sportowca, palenie papierosów może przynieść 
zgubne skutki dla osiągnięcia założonych celów. Pan dyrektor 
najwyraźniej jest dumny z młodych sportowców, którzy już 
osiągają sukcesy, ale co mówią oni sami? 

Max Mazurek wybrał ten profil, bo ogólnie lubi sport, ale 
głównie pokierowała nim chęć sprawdzenia swoich możliwości w 
różnych zawodach sportowych. Jego ulubioną dyscypliną sportu 
jest badminton, ale oprócz tego został wytypowany na 
bramkarza piłki ręcznej. Jest dumny z tego, że może grać na tej 
pozycji, ponieważ pozycja bramkarza jest jedną z ważniejszych 
w piłce ręcznej. Max jest bardzo zadowolony z klasy, myśli, że 
jest bardzo zgrana i bez problemu się dogaduje z kolegami. 
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Najbardziej możemy to zauważyć podczas meczów 
międzyklasowych. Wtedy są jedną drużyną. 

Z kolei Kamil „Peeleny” Głowacz opowiada, że profil 
wybrał dlatego, że lubi uprawiać różnego rodzaju sporty, a dzięki 
temu, że zdecydował się na klasę sportową, dowie się o nich 
dużo więcej niż już wie. Lekcje wychowania fizycznego to nie 
wszystko. Sportowcy odbywają regularne treningi. Kamil 
stwierdza, że trening jak trening. Pan Grochowski bardzo dobrze 
zna się na rzeczy i prowadzi treningi, jak najlepiej potrafi, a oni 
dają z siebie wszystko. W drużynie najważniejsze jest zgranie, a 
klasa ma to opanowane. Kamil jest pełen nadziei. „Myślę, że z 
czasem, dzięki treningom, będziemy rośli w siłę.” Na razie nic 
nie chciałby w zmieniać, bo klasa dopiero powstała, ale ma rady 
dla młodszych kolegów. Jeśli lubią zajęcia wychowania 
fizycznego i małą ilość matematyki, to jest coś dla nich, więc 
serdecznie zaprasza. Kamil jest zadowolony z atmosfery w 
klasie, chociaż czasem wydaje mu się, że wszyscy mają ADHD. 

Uczniów klasy sportowej najczęściej można spotkać na 
hali, to ich miejsce, do którego bardzo szybko przywykli. Czy 
dadzą się poznać z dobrej strony również w szkole. Tego 
jeszcze nie wiemy, ale ostatnio ich popisy na „kotowisku” 
dowiodły, że jest to całkiem fajna, zgrana i sympatyczna klasa. 
Czekamy na ich sukcesy. 

Natalia Wi śniewska IILOb 
 
 

Wywiad z mistrzyni ą kajak polo  
 
 
 

Aldona Ko ścielak:- Mam zaszczyt rozmawia ć z Anną 
Dukindorf, uczennic ą klasy IILOb, która jest wicemistrzyni ą 
Europy w kajak polo. Tytuł ten zdobyła w tym roku n a 
Mistrzostwach Europy w Madrycie, reprezentuj ąc polsk ą 
kadr ę narodow ą. Aniu, przyjmij ode mnie gratulacje. 
Powiedz, co czuła ś, zdobywaj ąc wicemistrzostwo Europy? 
Anna Dukindorf:- Dziękuję. Byłam bardzo szczęśliwa i 
zadowolona, że zaszłyśmy tak daleko razem z dziewczynami. 
Choć na początku nie mogłam w to uwierzyć, dopiero gdy 
stanęłyśmy na podium dotarło do mnie, że to wszystko prawda. 
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A.K.:- Tak, na pewno była to pi ękna chwila, któr ą 
zapami ętasz do ko ńca życia. A jak na Twój sukces 
zareagowali bliscy i znajomi? 
A.D.:- Gdy wróciłam do domu, wszyscy byli bardzo zdziwieni. 
Nikt się tego nie spodziewał, ale każdy cieszył się, że udało mi 
się osiągnąć taki sukces. Znajomi byli również zaskoczeni. 
Otrzymałam od nich gratulacje i ogromne owacje. 
A.K.:- Miło to słysze ć, że wszyscy cieszyli si ę z Twojego 
sukcesu. Ale, aby by ć wicemistrzem Europy trzeba najpierw 
zacząć trenowa ć. Dlaczego zatem wybrała ś kajaki, a nie na 
przykład koszykówk ę? 
A.D.:- Kajaki zaczęłam trenować dzięki koleżance, która mnie 
namówiła. Zauważyła na wuefie, że mam dobry rzut. Podeszła i 
zaproponowała mi, abym zapisała się na kajak polo. Nie 
wiedziałam dokładnie, co to jest za sport, ale zgodziłam się i 
poszłam na trening. Wcale tego nie żałuję. 
A.K.:- Widz ę, że lubisz ryzyko. I ść w ciemno, w co ś, czego 
się nie zna to wielka odwaga. Mówisz, że nie żałujesz, wi ęc 
jakie s ą Twoje najwi ększe sukcesy w tym sporcie? 

A.D.:- Moim największym 
osiągnięciem jest zdobycie 
medalu na Mistrzostwach 
Europy, gdzie zajęłam II miejsce. 
Dwukrotnie na Mistrzostwach 
Polski Juniorów w 2010 i 2011 
zdobyłam I miejsce. A na 
Mistrzostwach Polski Seniorów w 
2010 zajęłam II miejsce. 
A.K.:- Wiele osi ągnęłaś w tak 
młodym wieku. Jeste ś nawet 
reprezentantem Polski. Jak 
trafiła ś do kadry narodowej? 

A.D.:- Do kadry dostałam się dzięki temu, że wystartowałam w 
eliminacjach. No i się udało. 
A.K.:- Masz szcz ęście i zaszczyt reprezentowa ć naszą 
ojczyzn ę. Czy mogłaby ś zdradzi ć, jaka atmosfera panuje w 
dru żynie? 
A.D.:- Drużyna jest super. Dobrze się dogadujemy. Spędzamy 
dużo czasu razem na wyjazdach. Każdy sobie pomaga, jak 
może. 
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A.K.:- Aby jednak zdoby ć takie zaszczyty, jakie masz Ty, 
trzeba du żo trenowa ć. Jak zatem wygl ąda Twój trening? 
A.D.:- To zależy od pory roku. Zimą trenujemy 7-8 razy w 
tygodniu. Są to treningi siłowe i wytrzymałościowe. Natomiast 
latem mamy treningi na wodzie, zazwyczaj taktyczne, a także 
wytrzymałościowe. 
A.K.:- Czy wi ążesz swoj ą przyszło ść z kajakami? 
A.D.:- Jeszcze o tym nie myślałam. Na razie traktuję sport jako 
przyjemność. Lubię to robić, ale mam jeszcze czas, by 
zastanowić się nad przyszłością. 
A.K.:- Wiadomo, że sport to zdrowie. Jak zach ęciłaby ś 
swoich rówie śników do uprawiania sportu. 
A. D.:- Zaproponowałabym im, aby najpierw zaczęli traktować 
sport jako miłą zabawę, a później, jak się „wkręcą”, zaczęli 
trenować na poważnie, a nie siedzieli tylko przy telewizorze lub 
komputerze. 
A.K.:- Zgadzam si ę z Tobą. A czy znasz recept ę na sukces? 
A.D.:- Myślę, że nie ma konkretnej recepty na osiągnięcie 
sukcesu. Trzeba poświęcić się całkowicie swojej pasji i dążyć do 
bycia jak najlepszym w tym, co się robi. 
A.K.:- Dzi ękuję bardzo za rozmow ę. Życzę wielu dalszych 
sukcesów. 
A.D.:- Ja również dziękuję. 

Sezon żeglarski ju ż za nami, wi ęc warto krótko go 
podsumowa ć. W naszej szkole pod opiek ą pan Szymona 
Napierały młodzie ż rozwija swoje żeglarskie pasje. Mamy 
nadziej ę, że i w tym roku szkolnym zgłosz ą się do niego 
młodzi adepci tego szlachetnego sportu. 

 
Młodość to czas rozwijania i spełniania swoich marzeń, 

wielkich fascynacji, które nierzadko trwają do końca życia. 
Rozpoczynają się często niepozornie, z kolegami i koleżankami 
ze szkoły. Również w naszej szkole można rozwijać ciekawe 
zainteresowania – trzeba tylko chcieć. 
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Liczne, piękne jezio-
ra Choszczna i okolicy 
sprzyjają uprawianiu mię-
dzy innymi sportu i 
turystyki żeglarskiej. W 
sezonie 2010 i 2011 roku 
kilka osób z naszej szkoły 
zgłębiało tajniki manewro-
wania żaglami pod okiem 
doświadczonego żeglarza. 
Najpierw przygotowano 
jacht do pływania i 
żeglowano po naszych 
choszczeńskich jeziorach 
Klukom i Żeńsko. 
Połączone są one 
kanałem, którego brzegi 
zwieńczają trzy mosty: 
pieszy, kolejowy i drogowy. 
Dla żeglarzy wiązało się to 
z koniecznością nowych, 

dość trudnych manewrów położenia masztu, a po przepłynięciu 
pod przeszkodami postawienia go na nowo wraz z 
zamocowaniem olinowania. Ale potem za kanałem jaka czekała 
frajda! Oj, przyginało nas na Jeziorze Żeńskim! Wiadomo, brzegi 
zadrzewione i wiatry kręcone... 

Zimą chłopcy zrobili rekonesans i dokładnie rozeznali 
możliwości przejścia przez kolejny kanał na trzecie Jezioro 
Raduń. Jacht zakupiony specjalnie "pod wymiar" mostów 
pomiędzy jeziorami wpasowałby się idealnie przy płytkim 
zanurzeniu po podniesieniu miecza, jednak okazało się później, 
że działalność bobrów i wichury spowodowały zwaliska drzew, 
co uniemożliwiło planowany rejs na trzeci akwen. 

Ale dla żeglarzy nie ma tego złego, by nie przerobili znów 
na coś lepszego! 

W piękny słoneczny weekend czerwcowy tego roku 
załadowali jacht na przyczepkę i rozpoczęli zwiedzanie nowych 
obszarów wodnych. Tym razem wybrali interesujące Jezioro 
Ińsko – położone w malowniczym Parku Krajobrazowym. Przy 
dobrym wietrze, wśród bujnej zieleni na lądzie i fascynującej 

 

fot. z archiwum  
pana Szymona Napierały 
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ciszy (bez motorówek) opływali dużą wyspę i zwiedzili ciekawe 
zatoki. Przemierzali te wszystkie akweny bez silnika, 
wykorzystując siły natury i umiejętności w ich okiełznaniu. 
Dopiero wieczorem, gdy już ucichł wiatr, musieli użyć pagajów, 
by wpłynąć do zacisznej zatoki na biwak, posłuchać szant przy 
gitarze i planować nowe rejsy ... 

S.N. 
 

Samorząd Uczniowski spełnia bardzo ważną rolę w 
procesie wychowania. Celem jego działania jest 
współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się z nią 
oraz integracja społeczności szkolnej. W tym roku szkolnym 
chcielibyśmy zaangażować w życie szkolne młodzież ze 
wszystkich klas, dlatego ogłosiliśmy całoroczny konkurs. 

 
Regulamin konkursu „Klasa z klas ą” w roku szkolnym 
2011/2012 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w 
Choszcznie  

 
W konkursie może brać udział każda klasa ZS Nr 2 w 

semestrze I natomiast w semestrze II wyłączone są z udziału 
klasy maturalne. 

Konkurs został podzielony na dwa etapy: 
Od dnia 1.09 – do 15.01.2011 (biorą udział wszystkie klasy) 
Od dnia 30.01 – do 31.05.2011 (biorą udział wszystkie 

klasy z wyjątkiem klas maturalnych) 
Pierwsze miejsce i tytuł „Klasa z klasą” otrzyma klasa, która 

zdobędzie największą ilość punktów ze wszystkich klas. 
Nagroda zostanie przekazana klasie po ogłoszeniu wyników 
konkursu. Będzie to wyjazd klasy do Multikina na dowolny film 
wraz z wychowawcą. 

Regulamin przyznawania punktów: 
 

1. Średnia ocen klasy - klasa z najwyższą średnią w szkole 
uzyskuje 100 pkt , pozostałe klasy otrzymują 90, 80, 70, 60, 
50, 40, 30, 20, 10 i 0 pkt w zależności od uzyskania miejsca 
w szkole pod względem średniej ocen; 
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2. Frekwencja - maksymalnie można uzyskać 100 pkt - 
odpowiednio do procentowej frekwencji klasy np. 
frekwencja klasy 98% = 98 pkt. 

3. Wpłaty na Radę Rodziców - maksymalnie można uzyskać 
100 pkt (odpowiednio do procentowej wpłaty na RR np. 
wpłata klasy 50% = 50 pkt; 

4. Udział w konkursach i zawodach sportowych 
organizowanych na terenie szkoły – 10 pkt za każdy 
konkurs; 

5. Udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły - 10 pkt 
za każdą akcję; 

6. Reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach oraz 
zawodach sportowych na szczeblu powiatowym – 20 pkt; 

7. Reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach oraz 
zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim – 30 pkt; 

8. Reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach oraz 
zawodach sportowych na szczeblu okręgowym – 40 pkt; 

9. Reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach oraz 
zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim – 50 pkt; 

10. Działalność na rzecz Samorządu Uczniowskiego – 30 pkt 
 

Wszystkie punkty będą sumowane na koniec każdego 
semestru. Udział w konkursach i akcjach musi być potwierdzony 
przez nauczyciela organizującego w/wym. konkursy i zawody 
sportowe w formie pisemnej. 

Opiekun Samorz ądu Uczniowskiego 
Kinga Recka-Matyjasik  

 
 

W dniu 28.09.2011 r. pierwszoklasiści zostali ostatecznie 
włączeni do grona uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów 
Polskich w Choszcznie, przyjmując na siebie wszystkie 
obowiązki. ale również prawa i przywileje. Tak zwane kotowisko 
klas pierwszych, czyli popularne otrzęsiny kotów była to świetna 
zabawa połączona z dużą dozą humoru, ale też z zaciętą walką 
pomiędzy pierwszakami i ich wychowawcami o pozycję w 
rankingu i przywilej organizacji otrzęsin w przyszłym roku. W 
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zeszłym roku prawo do 
organizacji otrzęsin wywalczyła 
klasa obecna IITB pod opieką 
pana Piotra Figasa, która w tym 
roku przygotowała masę 
ciekawych i zabawnych wyzwań 
dla kotów. W tegorocznych 
otrzęsinach wzięło udział siedem 
klas pierwszych: ILOa, ILOs, 
ITH, ITB/TOŚ, ITG, Ia, Ib. 

Pierwszym zadaniem, 
przed jakim stanęli pierwszoklasiści, było sportretowanie 
swojego wychowawcy. Widać było, że uczniowie starali się, jak 
mogli, ale nie grzeszyli oni talentem plastycznym. Kolejną 
konkurencją było przedstawienie zgromadzonym swojej klasy za 
pomocą scenki, piosenki, plakatu lub skeczu. Niby nic trudnego, 
ale zaprezentowanie się przed kolegami ze starszych klas to 
duże wyzwanie. Najlepiej poradziły sobie klasy ILOs i ILOa. 
Tradycyjną konkurencją w naszej szkole jest konkurs na 
najlepiej przebranego kota. Na tym etapie bezkonkurencyjny 
okazał się kocur z klasy ILOa, chociaż kot z ILOs zaimponował 
wszystkim rozdętymi mięśniami. Kolejna konkurencja rozbawiła 
nas do łez. Pierwszaki, jak na „maluchy” przystało, musiały 
wypić na czas mleko z butelki dla niemowląt. Świetny doping  

rys. Mateusz Siewior IILOc  

rys. Mateusz Siewior IILOc  
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doprowadził klasę ILOs do zwycięstwa w tej konkurencji. 
Następny etap wymagał dobrej kondycji fizycznej. Zawodnicy 
ścigali się w ten sposób, że za każdym zrobionym krokiem mieli 
dotykać nosem kolana. W tej konkurencji uczniowie klasy 
sportowej zajęli, o dziwo, ostatnie miejsce. Konkurs „kociego 
prychania” polegał na tym, że w misce wypełnionej mąką 
znajdowała się moneta, którą kotki miały wyciągnąć bez pomocy 
rąk. Wyglądali naprawdę jak nieboskie stworzenia. Nie udała się 
konkurencja, w której uczniowie mieli wejść do narysowanego 
koła. W założeniu powinni się tłoczyć, brać na ręce, na barana, 
ale frekwencja była zbyt mała i wszyscy się zmieścili. 
Przynajmniej jury miało okazję ich policzyć. Ostatnia już 
konkurencja była bardzo zabawna. Polegała ona na tańcu kota z 
myszą, czyli innym uczniem bądź uczennicą klasy. Pozornie 
łatwa, konkurencja okazała się jednak trudna. Obejrzeliśmy 
break dance i wiele innych stylów tańca. Uczniowie klas męskich 
z powodu braku partnerek tańczyli ze sobą. 

Po zakończeniu wszyst-
kich konkurencji i po 
obliczeniu punktacji, jurorzy 
ogłosili wyniki i przedstawili 
końcową klasyfikację. Zwy-
ciężyła klasa ILOa Marii 
Pietrusińskiej, która rywalizo-
wała ostro z klasą ITB/TOŚ i 
ILOs. Jednak o końcowym 
wyniki zadecydowała ostatnia 
konkurencja. Zwycięzcy w 
nagrodę dostali pudełko 
słodkości ufundowane przez 
Samorząd Szkolny, a 
wychowawcy na pamiątkę 
otrzymali swoje portrety. 

Tegoroczne otrzęsiny 
okazały się świetną zabawą 
zarówno dla młodzieży, jak i 
nauczycieli. Pokazały, jak 

można spędzić kulturalnie czas, integrując jednocześnie 
środowisko uczniowskie. 

Karolina Marczak IILOb  

Maria  
Pietrusi ńska 

w oczach ILOa  
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ROK 2011 ROKIEM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
 

 
W tym roku obchodzimy setną rocznicę przyznania 

Nagrody Nobla z chemii Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to 
niezwykła osoba, która przyszła na świat w 1867 roku, w znanej 
rodzinie, wywodzącej się z drobnej szlachty. Żyła w czasach 
wielkich przemian, które zmieniły oblicze świata. Sama 
przyczyniła się do nich w znacznym stopniu. 

Ojciec Marii, Władysław, był 
matematykiem i fizykiem, może Maria 
odziedziczyła zdolności właśnie po 
nim. Matka, Bronisława Boguska, 
zmarła dość młodo w 1878 roku, 
pozostawiając pięcioro dzieci mężowi. 
Maria wówczas była jeszcze małą 
dziewczynką mającą zaledwie 11 lat. 
W wieku 10 lat Maria rozpoczęła 
naukę na pensji dla dziewcząt, 
następnie ukończyła gimnazjum. 12 
czerwca 1882r. otrzymała złoty medal 
Rządowego Gimnazjum dla 
Dziewcząt. Kolejny rok spędziła dość 
beztrosko na wsi u ziemiańskiej 
rodziny jej ojca. Następnie swoje 

życie wiodła u boku ojca w Warszawie, udzielając korepetycji. 
Szesnastoletnia Maria, po ukończeniu szkoły ze złotym 
medalem, zostaje guwernantką. Część zarobionych pieniędzy 
przeznacza na pomoc siostrze studiującej w tym czasie 
medycynę w Paryżu. Otóż Maria zawarła ze swoją starszą 
siostrą Bronisławą umowę, że będzie ją wspierać finansowo w 
trakcie jej studiów medycznych w Paryżu, w zamian za podobne 
wsparcie za 2 lata. Pracując jako guwernantka u rodziny 
Żórawskich, zakochała się z wzajemnością w Kazimierzu 
Żórawskim, przyszłym wybitnym matematyku, jednak jego 
rodzice stanowczo odrzucili pomysł ślubu syna z ubogą krewną, 

 
rys. Mateusz Siewior IILOc
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a sam Kazimierz nie potrafił się im przeciwstawić, co skończyło 
się dla Marii Skłodowskiej utratą pracy. 

Przełom w życiu Marii Skłodowskiej-Curie następuje 
dopiero w 1891r. Wówczas wyjeżdża do siostry do Francji, gdzie 
pomyślnie zdaje egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemii 

Sorbony, stając się pierwszą 
studentką w historii uczelni. 
W dwa lata później Maria 
kończy z wyróżnieniem 
studia fizyki, a w następnym 
roku matematyki. Od tej pory 
życie Marii Skłodowskiej 
związane jest z Paryżem. 
Przyczyną tej decyzji było 
poznanie Piotra Curie. Mimo 
dość znacznej różnicy wieku 
prezentowali podobne posta-
wy życiowe, dla obojga 
wiedza i nauka stanowiły cel 
życia. W roku 1895 
szczęśliwa Maria zostaje 
żoną Piotra. Po dwóch latach 
małżeństwa przychodzi na 

świat pierwsza córka, Irene. Małżeństwo Marii jest niezwykle 
udane, doskonale rozumie męża, są wręcz wzorowym małżeń-
stwem. Oboje prowadzą badania w laboratorium w starej szopie 
paryskiej Szkoły Fizyki i Chemii Przemysłowej. Ich wspólna 
praca przynosi efekty, otóż w 1898 odkrywają pierwiastek 
promieniotwórczy nazwany na cześć ojczyzny Marii polonem, 
zaś w grudniu dokonują odkrycia drugiego pierwiastka - radu. 
Maria jest mądrą kobietą, dąży do wyznaczonych celów, jako 
pierwsza kobieta na świecie otrzymuje stopień doktora fizyki. 

W roku 1903 Maria wraz z mężem i Henrim Becquerelem 
otrzymują Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Rok później na 
świat przychodzi druga córka Marii i Piotra, Eve Curie. Noblistka 
prowadzi spokojnie życie do dnia, w którym jej mąż, Pierre 
Curie, ginie przejechany przez wóz konny. Od tej chwili musi 
radzić sobie w życiu sama, jednak nie poddaje się i nadal 
realizuje swoje marzenia. 

w swojej pracowni 
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Maria Skłodowska Curie była bez wątpienia inteligentną i 
zdeterminowaną kobietą. Doskonale poradziła sobie z 
trudnościami życiowymi, które stawały jej na drodze. Jest 
odpowiednim wzorem do naśladowania. Każdy z nas powinien 
być dumny z tak uzdolnionej rodaczki, która zasłynęła nie tylko w 
Polsce. 

Marika Korecka IILOa  
 
Młodzi zagłosowali 
 

Kolejny już raz Zespół Szkół Nr 2 
im. Noblistów Polskich w Choszcznie 
przystąpił do programu "Młodzi Głosują" 
w celu propagowania i upowszechniania 
ważnej funkcji każdego obywatela, jaką 
jest udział w wyborach do parlamentu. 
Naszym głównym celem było 
uświadomienie, nie tylko tym młodym, 
ale i starszym, jaki wpływ mają 
obywatele na funkcjonowanie władzy 
poprzez powoływanie Sejmu i Senatu w 
wyborach. Chcieliśmy dowieść, że 
polityka to nie telenowela, którą ogląda 
się w wiadomościach, lecz rzeczy-

wistość, która realnie nas dotyczy. Warto pokazać, że my jako 
część polskiego społeczeństwa możemy jasno wyrazić swoje 
poglądy poprzez  oddanie głosu. 

Zainicjowane przez naszego koordynatora, pana Macieja 
Gryczewskiego, spotkanie poprzedzające akcję przebiegało pod 
hasłem "Razem możemy więcej". Zebrana grupa, która wyraziła 
chęć wzięcia udziału w owym przedsięwzięciu, debatowała na 
temat, w jaki sposób nakłonić wyborców do wzięcia udziału w 
wyborach, a także przygotowała wstępny plan przebiegu 
wyborów dla młodzieży w naszej szkole. W rezultacie 
podzieliliśmy się na kilka grup, w których wspólnie wymyślaliśmy 
hasła promujące wybory, przygotowywaliśmy plakaty i ulotki. 
Nasza szkolna ekipa z duchem entuzjazmu wyruszyła więc, by  
rozwiesić przygotowane plakaty i roznieść ulotki. 
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Szkolne wybory do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej  
"Młodzi Głosują" odbyły się 3 października. Choć ich realizacja 
nastąpiła z niewielkim opóźnieniem, to całość przebiegała 

bardzo pomyślnie. Pieczołowicie 
przygotowane przez nas dzień 
wcześniej miejsce w żaden 
sposób nie odbiegałoby od 
normalnego lokalu wyborczego, 
gdyby oczywiście nie przypomi-
nało szkolnego holu. Urnę oraz 
oddzielone stanowiska do 
głosowania zrobiliśmy sami. Nie 
zabrakło też flag. Obsadziliśmy 
sześcioro naszych najgorliw-
szych działaczy w komisji 
wyborczej. W jej skład weszli: 
Katarzyna Urwentowicz, Karo-
lina Nowakowska, Maja 
Ciesielska i Michał Brzeziński z 
IIILOb oraz Aldona Kościelak i 

Karolina Marczak z IILOb. Dumna komisja, bardzo przejęta 
swoją rolą, sprawowała się jak na prawdziwą komisję przystało. 
Był to oczywiście rezultat powagi pełnionej funkcji. Tuż przed 
9.00 zaczęli przybywać młodzi, szkolni patrioci, chcąc czym 
prędzej zakreślić krzyżyk przy swoich faworytach. Jak się 
później okazało, ulubieńcem uczniów ZS 2 stał się Janusz 
Palikot. Zapewne wszystkim popierającym Ruch Palikota 
przypadł do gustu jego program wyborczy, w którym zapowiada 
walkę z... biurokracją. 

W naszych wyborach uprawnionych do głosowania było 
556 osób. Głosowały 173 osoby, co stanowi 31%. Frekwencja 
mogłaby być wyższa. Bardzo na to liczyliśmy, ale jak stwierdził 
nasz koordynator, nie odbiegała ona tak znacząco od 
rzeczywistej frekwencji obserwowanej na wyborach w naszym 
powiecie. Za to ucieszyliśmy się, że oddano tylko 4 głosy 
nieważne, co może dowodzić, że wyborcy zachowali się 
odpowiedzialnie, pomijając oczywiście fakt, że Ruch Palikota 
zwyciężył z tak dużą przewagą nad konkurentami. Poniżej 
prezentuję wyniki wyborów akcji „Młodzi głosują” w Zespole 
Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. 

fot. Monika Wasilewska IIILOb 
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Nr Komitet wyborczy Liczba 
głosów  

Wynik 
procentowy  

1 Prawo i Sprawiedliwo ść 23 13.6% 
2 Polska jest Najwa żniejsza 4 2.4% 
3 Sojusz Lewicy Demokratycznej 14 8.3% 
4 Ruch Palikota 90 53.2% 
5 Polskie Stronnictwo Ludowe 5 3% 
6 Polska Partia Pracy – Sierpie ń 80 4 2.4% 
7 Platforma Obywatelska 29 17.2% 

 
 
 

Joanna Dumowska IIILOb
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W tym roku po raz pierwszy ogłoszono październik 

Międzynarodowym Miesi ącem Bibliotek Szkolnych . Hasło 
tegorocznych obchodów brzmi: „Biblioteki szkolne przygotowują 
uczniów do życia”. Jedną z najważniejszych dziedzin życia jest 
umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji społecznych, 
dlatego w tym roku stawiamy na miło spędzony czas w grupie 
rówieśników. 

Przedstawiamy program obchodów Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej wypożyczalni i 
zapraszamy do udziału w naszych akcjach. Niektóre z nich już 
się odbyły: 

1. „Ciasto za złotówk ę”  – w tegorocznej akcji, która miała 
miejsce 03.10.2011 r. zebraliśmy 124,50 PLN. Kwota zostanie 

 

„Ciasto za złotówk ę” -  fot. Barbara Grzejszczyk  
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przeznaczona na zakup lektur szkolnych. Do wzbogacenia 
księgozbioru biblioteki przyczynili się zarówno uczniowie, jak i 
nauczyciele! Serdecznie dziękujemy. 

2. „Szcz ęśliwa ksi ążka”  – jeżeli w wypożyczonej książce 
znajdziesz symbol cukierka, wygrasz czekoladkę! 

3. „Kino za złotówk ę”  – znowu zbieramy na książki, tym 
razem podczas seansu filmowego, na który serdecznie 
zapraszamy! 

4. „Wygraj tort”  – wymyśl hasło o bibliotece lub książkach, 
przyślij je na adres bibliotekapolna@gmail.com  i wygraj tort dla 
całej klasy! 

  
Do wspólnej zabawy zapraszają Bibliofanki: 

Karolina Pałka, Nikola Sobala, Ewa Starukiewicz z kl. I LOA, 
Hania Stanik z kl. I TG oraz Kamila Tabasz z kl. III TOŚ. 

 
Barbara Grzejszczyk     

 
Z n a l e ź ć  ś w i a t e ł k o  w  t u n e l u 

 
Trudno jest przemijać. Przemijanie dla różnych ludzi 

oznacza coś innego, lecz wszystkim najbardziej kojarzy się ze 
śmiercią. Oczywiście pojęcie to można połączyć z innymi, np. z 
czasem, zdrowiem, pięknem, czy też bogactwem. Jednak 
przemijanie określa rzeczy, które prędzej czy później stracimy, 
bo przecież nic nie trwa wiecznie. 

W życiu człowieka na wszystko jest pora – mówi mędrzec z 
Księgi Koheleta. I na zdrowie, i na chorobę, na szczęście i 
nieszczęście oraz na wiele jeszcze innych spraw, ponieważ 
bogini Fortuna jest zmienna i należy się z tym pogodzić. Mijają 
dni, lata. Człowiek najpierw cieszy się młodością, żyje chwilą i 
nie martwi się o przyszłość. Później staje się coraz starszy, traci 
zapał do pracy, urodę, zdrowie. Zbliża się ku śmierci, która 
prędzej czy później i tak go doścignie. Nieważne, czy będzie 
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bogaty, czy biedny, mądry, czy głupi. 
Wszyscy umieramy jednakowo. Czy życie 
człowieka jest warte cokolwiek, skoro to 
wszystko, co jest na świecie to marność, a 
przemijanie odbiera nam nadzieję, że uda 
się coś zatrzymać? Według Koheleta życie 
człowieka oraz świat to marność nad 
marnościami. Nie można nigdy zaznać 
szczęścia, jesteśmy jak proch – kruchy, 
pozbawiony prawdziwego piękna, a sensem 
życia jest bezustanna gonitwa za wiatrem, 

za czymś, czego i tak nie jesteśmy w stanie schwytać. Jednak 
od nas zależy, jak przeżyjemy to nasze życie, bo przecież każdy 
decyduje o swoim losie. Należy więc zadbać o to, abyśmy 
cieszyli się ze wszystkiego i robili to, co naprawdę chcemy, a nie 
to, co musimy. Człowiek ma wolną wolę, ż której musi nauczyć 
się umiejętnie korzystać. Nieubłagany zegar wybijający godziny, 
dni i lata pokazuje nam, że czas mija i że należy cieszyć się z 
każdej chwili w życiu, bo ona nigdy się już nie powtórzy. Tu 
sprawdza się przysłowie mówiące, że nic dwa razy się nie 
zdarza. Wszystko przemija i świat się zmienia. Jedyną rzeczą 
pewną i niezmienną jest śmierć, więc trzeba zdążyć przed nią. 

Czy warto gnać za rzeczami materialnymi, jeżeli i tak 
przeminą? Może powinniśmy pozostawić po sobie jakieś 
dziedzictwo duchowe. A może jedyne, co potrafimy w życiu 
zyskać to pamięć innych ludzi. Dobre imię i pamięć – o to warto 
zabiegać. Pisał już o tym Jan Kochanowski w „Pieśni o dobrej 
sławie”: 

 
„A starać się, ponieważ musi zniszczeć ciało, 
Aby imię przynajmniej po nas tu zostało.” 
 
Przemijanie jest nieuchronne, a na pytanie, czy życie ma 

sens i czy warte jest jakichkolwiek starań każdy musi sobie 
odpowiedzieć sam i znaleźć „złoty środek”. Dbajmy jednak to, by 
być człowiekiem w pełni pomimo świadomości przemijania, tylko 
w ten sposób znajdziemy poczucie sensu istnienia i swoje dni 
przeżyjemy godnie i szczęśliwie. Nie traćmy też nadziei, bez niej 
świat byłby nie do zaakceptowania. 

Aldona Ko ścielak IILOb 
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Czesław Miłosz 

 

Sens 
 

- Kiedy umrę, zobaczę podszewkę świata. 

Drugą stronę, za ptakiem, górą i zachodem słońca. 

Wzywające odczytania prawdziwe znaczenie. 

Co nie zgadzało się, będzie się zgadzało. 

Co było niepojęte, będzie pojęte. 

 

- A jeżeli nie ma podszewki świata? 

Jeżeli drozd na gałęzi nie jest wcale znakiem 

Tylko drozdem na gałęzi, jeżeli dzień i noc 

Następują po sobie nie dbając o sens 

I nie ma nic na ziemi, prócz tej ziemi? 

 

Gdyby tak było, to jednak zostanie 

Słowo raz obudzone przez nietrwałe usta, 

Które biegnie i biegnie, poseł niestrudzony, 

Na międzygwiezdne pola, w kołowrót galaktyk 

I protestuje, woła, krzyczy. 

1991 
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