
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydanie 69 
Numer specjalny dla Absolwentów 2012 

27 kwietnia 2012 roku 

GAZETA SZKOLNA 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 

w Choszcznie 

 
Przebieg ostatniego, klasyfikacyjnego posiedzenia Rady 

Pedagogicznej dla klas maturalnych zaskoczył nawet wytrawnych 
pedagogów. Okazało się bowiem, że rocznik 2012 może budzić 
uzasadnione nadzieje co do wyników egzaminów zewnętrznych. 
Wysokie średnie klas, długie listy nagrodzonych, przyzwoita 
frekwencja i przede wszystkim osiągnięcia, które wychowawcy 
pieczołowicie odnotowywali przez trzy lub cztery lata nauki 
szkolnej. Byliśmy przygnębieni wynikami zeszłorocznych matur, 
konstruowaliśmy programy naprawy złej sytuacji. A tu, patrzcie! 
Młodzi, zupełnie niezrażeni, jakby nie biorąc pod uwagę niedobrej 
koniunktury, uczyli się i rozwijali swoje talenty. Dyrektor na 
zakończenie posiedzenia pogratulował wszystkim nauczycielom. 
Jednak brawa należą się przede wszystkim Wam, drodzy 
Absolwenci 2012. Możecie czuć dumę. 

Oby tylko nie była ona przedwczesna. Stoicie w obliczu 
najważniejszego egzaminu w swoim życiu – egzaminu 
maturalnego. Liczymy, że nie zawiedziecie naszych oczekiwań. 
Nie są one wygórowane. Po prostu zdajcie egzamin, pójdźcie na 
studia, ukończcie je i bądźcie dobrymi, wartościowymi ludźmi. 
Chcemy, żebyście stali się naszą chlubą. 
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Harmonogram egzaminów pisemnych 2012 
 

 

Maj 2012 godz. 9.00 godz. 14.00 
4 piątek język polski – (poziom 

podstawowy) pp 
wiedza o tańcu – pp 
wiedza o tańcu – (poziom 
rozszerzony) pr 

5,6 – sobota, niedziela 
7 poniedziałek  język polski – pr historia muzyki – pp 

historia muzyki – pr 
8 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura 

antyczna – pp  
język łaciński i kultura 
antyczna – pr 

9 środa matematyka – pr historia sztuki – pp  
historia sztuki – pr  

10 czwartek język angielski – pp  język angielski – pr  
język angielski dla klas 
dwujęzycznych  

11 piątek wiedza o 
społeczeństwie – pp  
wiedza o 
społeczeństwie – pr  

fizyka i astronomia – pp  
fizyka i astronomia – pr  

12,13 - sobota, niedziela 
14 poniedziałek  biologia – pp  

biologia – pr  
historia – pp  
historia – pr  

15 wtorek informatyka – pp  
informatyka – pr  

chemia – pp  
chemia – pr  

16 środa język niemiecki – pp  język niemiecki – pr  
język niemiecki dla klas 
dwujęzycznych  

17 czwartek geografia – pp  
geografia – pr  

filozofia – pp  
filozofia – pr  

18 piątek język rosyjski – pp  język rosyjski – pr  
język rosyjski dla klas 
dwujęzycznych  
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Upłynął bezlitosny czas, a on, jak pisała w wierszu 

„Obmyślam świat” nasza zmarła patronka, Wisława Szymborska: 
 

„ma prawo do wtrącania się 
we wszystko czy to złe, czy dobre.” 

 
Tak więc czas wtrącił się w moje życie, bo zbyt szybko 

upłynął. Gdy rozpoczynałam naukę w technikum, miałam 
wrażenie, że cztery lata to bardzo długo, a okazało się, że to tylko 
chwila. Być może nasza dojrzałość polega właśnie na tym, byśmy 
potrafili docenić krótkie chwile, z których składa się życie. 
Chciałabym zatem zastanowić się, co mnie, człowieka dojrzałego, 
dumnego absolwenta Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 
w Choszcznie spotkało przez te lata dobrego i właściwie ocenić 
to, co kiedyś mogło wydawać się czymś złym. 

Rozpoczynając naukę w szkole, nie spodziewałam się, że 
spotka mnie tutaj tyle dobrego. Spotkałam wiele ciekawych, 
wspaniałych – dziś to wiem - osób, z których niejedna wniosła coś 
wartościowego w moje życie, czy też może, nawet i 
nieświadomie, udzieliła mi wskazówek, które zachowam na 
przyszłość. Bo tak właśnie było. Obserwowałam nauczycieli, 
ucząc się nie tylko przedmiotów, uczyłam się, jak być człowiekiem 
wartościowym. I jak to w szkole, poznałam nowe pojęcia, rzeczy, 
które niegdyś były dla mnie niezrozumiałe, a teraz wskazują mi, 
jak drogowskazy, prostą drogę. Jeszcze do niedawna zupełnie 
nie wiedziałam, co chcę robić w życiu. I podejrzewam, że jeszcze 
długo bym się nad tym zastanawiała, gdyby nie życzliwe osoby, 
które popchnęły mnie w odpowiednią stronę. Teraz podjęłam już 
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decyzję i jestem zobowiązana wszystkim, którzy mi w tym 
pomogli, bowiem dzięki nim poznałam swoje możliwości. Cenne 
jest również to, że poznałam przyjaciół, z którymi mam nadzieję, 
spotkam się jeszcze niejeden raz. Choć pewnie już nigdzie nie 
będzie nam wspólnie tak wesoło, jak tutaj w szkole, w klasie, w 
jednej ławce. 

W takim dniu zwykle zapomina się o tym, co było złego. Jeśli 
w ogóle coś złego nas spotkało, a mam w tym względzie 
uzasadnione wątpliwości. Zawsze są przecież jakieś trudne 
sytuacje, gorsze dni. Jeśli były one naszym dziełem, serdecznie 
przepraszamy. Jednak w szkole nigdy nie byliśmy sami, a co 
wydawało się złe miało tę cechę, że zawsze, dzięki wsparciu 
nauczycieli, rodziców i przyjaciół mogliśmy wyciągnąć jakąś 
lekcję. Bo szkoła to nie tylko nauka. To również wspólne 
przeżywanie rozmaitych doświadczeń. Jesteśmy o nie bogatsi, 
wkraczamy w dorosłe życie jako ludzie świadomi swoich wad, ale 
też ufni, ponieważ posiadamy także zalety. 

Dziś spotykamy się po raz ostatni. Jest to więc 
najodpowiedniejszy moment na podziękowania dla nauczycieli i 
wychowawców, dla rodziców i kolegów. 

 
 

 
 

W imieniu wszystkich absolwentów chciałabym podziękować 
Wam za trud, z jakim nas kształtowaliście. Poza lekcjami 
mieliśmy możliwość otrzymać od Was mnóstwo cennych rad. 
Zawsze chcieliście dla nas jak najlepiej. Motywowaliście nas na 
wszelkie sposoby do nauki. Choć nam, młodym ludziom, nie 
zawsze się one podobały, to jednak dziś wiemy, jak wiele Wam 
zawdzięczamy i potrafimy to docenić. Nauczaliście nas, jak 
odnaleźć cel w życiu, jak wykorzystywać własne zdolności, 
zmagać się z niedoskonałościami. Wzbudziliście w nas ambicje, 
wznieciliście zapał, odkrywaliście nasze talenty, przekonaliście, 
że świat stoi przed nami otworem. Bo na pewno ktoś dzięki Wam 
uwierzył, że stać go na więcej. Na pewno niejeden uczeń dzięki 
Wam postanowił kontynuować naukę na studiach. Dziś za to 
wszystko jesteśmy wdzięczni i choćbyśmy się więcej nie spotkali, 
to zawsze będziemy pamiętać, ile dla nas zrobiliście. 
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To głównie Wam zawdzięczamy wszystkie osiągnięcia. 
Pomogliście nam w wyborze szkoły, która stała się dla nas drugim 
domem. Wspieraliście nas zawsze. To Wam mogliśmy pochwalić 
się swoimi wynikami i od Was oczekiwaliśmy zawsze 
pocieszenia, gdy sprawy nie poszły po naszej myśli. Byliście i 
wciąż jesteście pierwszymi osobami, do których możemy zwrócić 
się o pomoc. Cieszymy się, że razem z Wami możemy obchodzić 
dzisiejsze, tak ważne święto. Doceniamy, że jesteście przy nas, 
kiedy coś się kończy i kiedy zaczyna. 

Podziękowania należą się też naszym młodszym kolegom i 
koleżankom. Zawsze staliście za nami murem, dzieliliśmy z Wami 
nasze sukcesy i porażki. Dzięki Wam w szkole panowała 
przyjazna atmosfera. Gdy spojrzycie na nas, jak będziemy 
otrzymywać świadectwo, miejcie świadomość, że za rok 
przejmiecie schedę.  Zaszczytne imię Noblistów Polskich również 
i Wam wyznacza drogę. 

Już za niespełna godzinę opuścimy szkolne mury. 
Wychodząc, zabierzemy tysiące wspomnień, zapamiętamy 
wszystkie wrażenia i uśmiechy, jakimi nas tutaj obdarzono. Jeśli 
czas, który spędziliśmy w szkole wydaje się tylko chwilą, to 
musimy przyznać, że była to chwila niezapomniana, chwila dobra 
i piękna. Dziękujemy za nią z całego serca, życząc sobie, byście 
pamiętali o nas tak, jak my będziemy pamiętać o Was. 

 
Natalia Luty ńska 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
III LOa – Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu humanistyczno-artystycznym 
 
 
WYCHOWAWCA: 
 

     mgr Agnieszka Urwentowicz 
 
 
1. Wioleta Basisty – dyplom uznania za promocję szkoły w 
środowisku lokalnym poprzez działalność publicystyczną 

2. Aleksandra Burchardt - nagroda Burmistrza Choszczna, 
pana Roberta Adamczyka, za wysokie wyniki w nauce 

3. Kornelia Fr ątczak - nagroda Rady Rodziców za wysokie 
wyniki w nauce 

4. Natalia Głogowska 
5. Justyna Gruszczy ńska 
6. Ewa Barbara Hader – świadectwo z wyróżnieniem; nagroda 

Starosty Choszczeńskiego, pana Lesława Śliżewskiego, za 
bardzo wysokie wyniki w nauce 

7. Kamila Jagiełło – nagroda za osiągnięcia sportowe 
8. Malwina Jaszkiewicz - nagroda Wójta Krzęcina, pana 

Krzysztofa Żuchowskiego, za działalność na rzecz szkoły 
9. Marta Jędrowska 

10. Aleksandra Kamie ńska - nagroda Burmistrza Recza, pana 
Józefa Romanowskiego, za wysokie wyniki w nauce 

11. Laura Kłosak 
12. Aleksandra Krupi ńska 
13. Renata Kubecka 
14. Karolina Maria Ku ć 
15. Natalia Kwiatkowska 
16. Ewa Janina Nowak - nagroda Wójta Krzęcina, pana 

Krzysztofa Żuchowskiego, za wysokie wyniki w nauce i 
działalność na rzecz szkoły 

17. Marta Olak – nagroda za czytelnictwo 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
III LOa – Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu humanistyczno-artystycznym – c.d.  
 

 
18. Konrad Pacak 
19. Paulina Pokora – nagroda za działalność w Samorządzie 

Uczniowskim; dyplom uznania za promocję szkoły w 
środowisku lokalnym poprzez działalność publicystyczną; 
nagroda za czytelnictwo 

20. Edyta Ró żak - nagroda Burmistrza Choszczna, pana Roberta 
Adamczyka, za wysokie wyniki w nauce 

21. Aleksandra Halina Rybak – świadectwo z wyróżnieniem; 
nagroda Starosty Choszczeńskiego, pana Lesława 
Śliżewskiego, za bardzo wysokie wyniki w nauce; nagroda za 
działalność publicystyczną na łamach Gazety Szkolnej 
„Feniks” 

22. Łukasz Szczerek - nagroda za osiągnięcia sportowe 
23. Adrian Świrkowicz 
24. Magdalena Paulina Urbaniak – nagroda za działalność na 

rzecz szkoły oraz jej reprezentowanie w Przeglądzie 
Amatorskiego Ruchu Artystycznego 

25. Justyna Wadowska - nagroda Burmistrza Drawna, pana 
Andrzeja Chmielewskiego, za wysokie wyniki w nauce; 
nagroda za działalność publicystyczną na łamach Gazety 
Szkolnej „Feniks” 

26. Michał Roman Zarzycki 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
III LOb – Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu społeczno-prawnym 
 
 
WYCHOWAWCA: 
 

     mgr Justyna Grońska 
 
 
1. Patryk Arczy ński 
2. Agnieszka Boraty ńska 
3. Michał Wiktor Brzezi ński 
4. Sandra Maria Budzianowska 
5. Maja Ciesielska 
6. Joanna Dumowska - świadectwo z wyróżnieniem; nagroda 

Burmistrza Recza, pana Józefa Romanowskiego, za bardzo 
wysokie wyniki w nauce; nagroda za reprezentowanie szkoły 
w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 

7. Patrycja Goławska - nagroda Burmistrza Choszczna, pana 
Roberta Adamczyka, za wysokie wyniki w nauce 

8. Paweł Goł ębiewski 
9. Jagoda Jarosz 

10. Julita Koko - nagroda Burmistrza Recza, pana Józefa 
Romanowskiego, za wysokie wyniki w nauce 

11. Anna Maci ągowska 
12. Karolina Matusiak 
13. Karolina Nowakowska - nagroda Rady Rodziców za wysokie 

wyniki w nauce; nagroda za działalność na rzecz szkoły 
14. Justyna Anna Pasek - nagroda za działalność na rzecz 

szkoły 
15. Aldona Ewa Pierzy ńska 
16. Klaudia Pietras -  świadectwo z wyróżnieniem; nagroda 

Wójta Krzęcina, pana Krzysztofa Żuchowskiego, za wysokie 
wyniki w nauce 

17. Aneta Podlipna 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
III LOb – Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu społeczno-prawnym –c.d.  

 
 

18. Patrycja Przygo ńska 
19. Hanna Serediak 
20. Martyna Żaneta Sposób 
21. Karolina Stefa ńczyk – nagroda Przewodniczącego Rady 

Powiatu, pana Konrada Bila, za wysokie wyniki w nauce i 
działalność na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności w Samorządzie Uczniowskim 

22. Kacper Szczucki 
23. Katarzyna Urwentowicz – świadectwo z wyróżnieniem; 

nagroda Burmistrza Recza, pana Józefa Romanowskiego, za 
bardzo wysokie wyniki w nauce; nagroda za działalność w 
Samorządzie Uczniowskim 

24. Monika Wasilewska – nagroda Burmistrza Choszczna, pana 
Roberta Adamczyka, za wysokie wyniki w nauce 

25. Marcelina Zi ęba 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IIILOc – Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu graficzno-reklamowym  
 
WYCHOWAWCA: 
 

     mgr inż. Robert Mańkowski 
 
 
1. Kacper Bekier 
2. Maciej Bireta – nagroda za działalność na rzecz szkoły 
3. Amadeusz Brzezi ński 
4. Paweł Czachowicz 
5. Kamil Łukasz Dulik 
6. Piotr Krzysztof Kowalski - nagroda za osiągnięcia sportowe 
7. Joanna Kulesa  – nagroda za działalność na rzecz szkoły 
8. Wiktoria Ewelina Letkomiller 
9. Mateusz Majcher 

10. Joanna Michalska – nagroda za działalność na rzecz szkoły 
11. Rafał Misiek  – nagroda za działalność na rzecz szkoły 
12. Martyna Anna Motowidło 
13. Norbert Robert Olszewski 
14. Mateusz Szewielewicz 
15. Julia Szyma ńska 
16. Kacper Wojcieszak 
17. Jakub Wo źniak –  

nagroda za działalność na rzecz szkoły 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TH – Technikum Handlowe  
 
WYCHOWAWCA: 
 

     mgr Edyta Kondela 
 
 
1.  Robert Boboj ć 
2. Dagmara Katarzyna Bogusz 
3. Sylwia Domagała 
4. Justyna Fortecka - nagroda Rady Rodziców za wysokie 

wyniki w nauce 
5. Agata Gawłowska 
6. Angelika Gabriela Gurazda 
7. Maria Magdalena Katanowska 
8. Beata Kłapcia - nagroda Burmistrza Recza, pana Józefa 

Romanowskiego, za wysokie wyniki w nauce 
9. Amanda Ewelina Kosyl 

10. Marta Krawczyk - nagroda Burmistrza Pełczyc, pana 
Mirosława Józefa Kluka, za wysokie wyniki w nauce; nagroda 
za działalność publicystyczną na łamach Gazety Szkolnej 
„Feniks” 

11. Natalia Luty ńska – świadectwo z wyróżnieniem; nagroda 
Burmistrza Drawna, pana Andrzeja Chmielewskiego, za 
bardzo wysokie wyniki w nauce; nagroda za działalność 
publicystyczną na łamach Gazety Szkolnej „Feniks” 

12. Patrycja Socha 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TH – Technikum Handlowe –c.d.  
 
 
13. Marlena Monika Sokołowska 
14. Julia Śpiewak – nagroda Rady Rodziców za wysokie wyniki 

w nauce 
15. Patrycja Joanna Wasilewska - nagroda Burmistrza Pełczyc, 

pana Mirosława Józefa Kluka, za działalność na rzecz 
społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności w Samorządzie Uczniowskim 

16. Karolina Wi ączek 
17. Natalia Anna Wygl ądacz  
18. Anna Iwona Zagozda - nagroda Burmistrza Choszczna, pana 

Roberta Adamczyka, za  wysokie wyniki w nauce 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TBa - Technikum Budowlane  
 
 
WYCHOWAWCA: 
 

     mgr Agnieszka Kurpiewska 
 
 
1. Dorian Duda 
2. Łukasz Adam Emilianowicz 
3. Dawid Dariusz Filocha 
4. Karol Grzegorz Grzelczak - nagroda Burmistrza Drawna, 

pana Andrzeja Chmielewskiego, za wysokie wyniki w nauce 
5. Rafał Jesionek 
6. Artur Kochanek 
7. Krzysztof Kozłowski 
8. Krystian Kurzawa 
9. Michał Michalczyk 

10. Paweł Paszkiewicz 
11. Norbert Przybysz 
12. And żelika Weronika Ro żek – nagroda Burmistrza Pełczyc, 

pana Mirosława Józefa Kluka, za wysokie wyniki w nauce; 
nagroda za działalność w Samorządzie Uczniowskim 

13. Michał Ubysz 
14. Sebastian Wyskiel 
15. Andrzej Zieli ński 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TBb - Technikum Budowlane 
 
 
WYCHOWAWCA: 
 

     mgr Adrianna Dokurno 
 
 
1. Adam Bartosz Behr 
2. Adam Józef Czajkowski - nagroda Burmistrza Drawna, pana 

Andrzeja Chmielewskiego, za wysokie wyniki w nauce; 
nagroda za działalność na rzecz szkoły i jej reprezentowanie 
na Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

3. Rafał Arkadiusz Gicela 
4. Krzysztof Tadeusz Jurczyk 
5. Łukasz Adam Kimak 
6. Dawid Władysław Ko ścielak - nagroda Burmistrza Choszcz-

na, pana Roberta Adamczyka, za wysokie wyniki w nauce, 
nagroda za godne reprezentowanie szkoły w poczcie 
sztandarowym 

7. Filip Łuczak 
8. Kamil Ma ślak 
9. Kamil Perłakowski 

10. Dawid Prawica 
11. Mateusz Bartłomiej Stelmasiak – 

 nagroda za osiągnięcia sportowe 
12. Adam Damian Wrona 
13. Mateusz Zbyszewski 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TG - Technikum Geodezyjne 
 
 
WYCHOWAWCA: 
 

     mgr Agnieszka Stankowska 
 
 
1. Paulina Andrzejewska 
2. Michał Fedejko - nagroda Burmistrza Drawna, pana Andrzeja 

Chmielewskiego, za wysokie wyniki w nauce 
3. Jakub Gutsze 
4. Jakub Filip Jachimczak - nagroda za osiągnięcia sportowe 
5. Dawid Kalinowski 
6. Kamil Krzan 
7. Anna Lalak - nagroda Wójta Krzęcina, pana Krzysztofa 
Żuchowskiego, za działalność na rzecz szkoły oraz godne jej 
reprezentowanie w poczcie sztandarowym 

8. Izabela Marta Łykus 
9. Kamila Małgorzata Machowska - świadectwo z 

wyróżnieniem; nagroda Starosty Choszczeńskiego, pana 
Lesława Śliżewskiego, za bardzo wysokie wyniki w nauce 

10. Damian Malinowski 
11. Karol Matwiejko 
12. Bartosz Mazurek 
13. Monika Prokopiak 
14. Daniel Sielu ś –  

nagroda za osiągnięcia sportowe 
15. Kamila Ewa Sowi ńska 
16. Paulina Wi śniewska 
17. Adam Wróbel –  

nagroda za osiągnięcia sportowe 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TOŚ - Technikum Ochrony Środowiska 
 
WYCHOWAWCA: 
 

     mgr Jadwiga Czyż 
 
 
1. Krystian Chabowski 
2. Rafał Aleksander Czerwi ński 
3. Karolina Czyrkun 
4. Dorota Ginda - nagroda Burmistrza Drawna, pana Andrzeja 

Chmielewskiego, za wysokie wyniki w nauce 
5. Aleksandra Grajczyk 
6. Krystyna Heniks 
7. Ewa Jóśko 
8. Żaneta Joanna Kaczmarczyk 
9. Marzena Kola ńska 

10. Katarzyna Magdalena Kowalczyk - nagroda Burmistrza 
Choszczna, pana Roberta Adamczyka, za wysokie wyniki w 
nauce, nagroda za godne reprezentowanie szkoły w poczcie 
sztandarowym 

11. Magdalena Ladaczy ńska 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TOŚ - Technikum Ochrony Środowiska – c.d.  

 
 

12. Patryk Ł ężak 
13. Marta Karolina Mach - nagroda Rady Rodziców za wysokie 

wyniki w nauce 
14. Piotr Miszczak – nagroda Wójta Bierzwnika, pana 

Władysława Kowalczyka, za wysokie wyniki w nauce 
15. Karolina Opala - nagroda Wójta Bierzwnika, pana 

Władysława Kowalczyka, za wysokie wyniki w nauce 
16. Anna Pawlak - nagroda Wójta Bierzwnika, pana Władysława 

Kowalczyka, za wysokie wyniki w nauce 
17. Patrycja Staszak 
18. Natalia Strzy ż 
19. Krzysztof Dariusz Szczawi ński 
20. Paulina Katarzyna Wasiak 
21. Aleksandra Wejman 
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Nadeszła właśnie chwila, której wyczekiwaliście już od 
pierwszych dni roku szkolnego. Stoicie teraz tutaj, lecz myślami 
większość z Was przemierza już szlaki dorosłego życia. Doceńcie 
jednak wagę tego momentu, gdyż  to jedna z tych ziemskich 
chwil, proszonych, żeby trwały, jak napisała nasza patronka, 
Wisława Szymborska. To chwila szczególna, bo po raz ostatni 
oczekujecie na wręczenie szkolnych świadectw. To chwila 
podsumowań i każdy z Was zapewne myśli, co wyniósł z tego 
miejsca, czego się nauczył, co jeszcze mógł uczynić, aby 
doskonalić siebie. Dochodzicie zwykle do refleksji, że tę szkołę 
zapamiętacie na zawsze. Tak jak dziecko nie odchodzi daleko od 
swojej matki, tak i Wy będziecie myślami krążyć wokół tej szkoły. 

Nasze Grono Pedagogiczne doskonale wie, że wszystko, co 
dzieje się wśród młodych, nigdy nie było, nie jest i nie będzie 
odizolowane od całości. To prawda, że "takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie", ale i wychowanie 
będzie takie, jaka jest Rzeczpospolita. Cechy młodzieży są 
zawsze odbiciem cech rodziców, wychowawców i całego 
starszego pokolenia. Spędziliście w tej szkole wiele czasu, wiele 
razem przeżyliście, wiele nauczyliście się. Wynieśliście nie tylko 
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wiedzę z różnych przedmiotów, ale także wiele doświadczeń, 
wspomnień, wspaniałych chwil. Czas spędzony w tej szkole stał 
się epizodem w grubym tomie waszego życia. Nauczyciele i 
wychowawcy starali się, abyście w dalsze życie wkroczyli z 
zapasem wiedzy i doświadczeń. Szkoła stanowi zarówno kuźnię, 
jak i zwierciadło rzeczywistości. Krytykując szkołę, krytykujecie 
siebie. Żądając od niej, musicie od siebie żądać. Są to fakty 
wielce wymowne. 

Szkoła nie jest rajską wyspą. Wichry losu rzucały Was to na 
mieliznę, to na głęboką wodę, ale z uporem dążyliście do 
postawionych sobie wcześniej celów. W znacznym stopniu 
pomogli Wam w tym nauczyciele. To właśnie im chcielibyście 
teraz zapewne podziękować z głębi serca, chociaż w ciągu nauki 
różnie bywało. 

Przyszliście tu trzy, cztery lata temu. Świat wtedy wydawał 
Wam się całkiem inny. Wszystko wokół było piękne i pełne 
kolorów. Wychodzicie stąd dojrzalsi, pełni doświadczeń, 
posiadając większy bagaż wiedzy. Przez te trzy, cztery lata 
odbyliście podróż, podczas której to właśnie nauczyciele pokazali  
Wam, jak żyć i jak wykorzystywać własne zdolności. 

Nadszedł czas rozstania, czas podsumowania tego, czego 
nauczyliście się i tego, co przeżyliście. Nadszedł także czas na 
wspomnienia, wskazówki, przestrogi. Wreszcie nadszedł czas na 
opuszczenie szkolnych murów. Choć chwila ta zamyka pewien 
rozdział Waszego życia, nie możecie mówić o końcu. Teraz 
możemy powtórzyć słowa Winstona Churchilla: „To nie jest 
koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec 
początku”. Wchodzicie w nową erę waszego życia, lecz na 
zawsze zapadnie wam w pamięć ta szkoła. Być może istnieją 
miejsca piękniejsze, lecz nie zapomnijcie o Zespole Szkól Nr 2 
pod patronatem Noblistów Polskich. 

Nadszedł czas na pożegnanie. Choć odchodzicie stąd, mam 
nadzieję, że wspomnienie o Was pozostanie w murach tej szkoły 
jeszcze przez długie lata. W imieniu wszystkich uczniów 
młodszych chciałabym Was pożegnać. Dziękujemy, że byliście do 
nas przyjaźnie nastawieni,  że zawsze mogliśmy na Was liczyć i 
otrzymać pomoc. Dziękujemy!  

 
Izabela Błaszczyk 
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Wisława Szymborska 

Bal 

Dopóki nie wiadomo jeszcze nic pewnego, 

bo brak sygnałów, które by dobiegły, 

 

dopóki Ziemia wciąż jeszcze nie taka 

jak do tej pory bliższe i dalsze planety, 

dopóki ani widu ani słychu 

o innych trawach zaszczycanych wiatrem, 

o innych drzewach ukoronowanych, 

innych zwierzętach udowodnionych jak nasze, 

 

dopóki nie ma echa, oprócz tubylczego, 

które by potrafiło mówić sylabami, 

 

dopóki żadnych nowin 

o lepszych albo gorszych gdzieś mozartach, 

platonach czy edisonach, 

 

dopóki nasze zbrodnie 

rywalizować mogą tylko między sobą, 

 

dopóki nasza dobroć 

na razie do niczyjej jeszcze niepodobna 

i wyjątkowa nawet w niedoskonałości, 

 

dopóki nasze głowy pełne złudzeń 

uchodzą za jedyne głowy pełne złudzeń, 
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dopóki tylko z naszych jak dotąd podniebień 

wzbijają się wniebogłosy - 

 

czujmy się gośćmi w tutejszej remizie 

osobliwymi i wyróżnionymi, 

tańczmy do taktu miejscowej kapeli 

i niech nam się wydaje, 

że to bal nad bale. 

 

Nie wiem jak komu - 

mnie to zupełnie wystarcza 

do szczęścia i do nieszczęścia: 

 

niepozorny zaścianek, 

gdzie gwiazdy mówią dobranoc 

i mrugają w naszą stronę 

nieznacząco. 

 

Wisława Szymborska, patronka 

Zespołu Szkół  Nr 2 im. Nob-

listów Polskich w Choszcznie 

zmarła dnia 01 lutego 2012 roku 

w Krakowie. Nauczyciele i 

uczniowie szkoły upamiętnili 

odejście poetki lekcjami jej 

poświęconymi oraz wieczor-

kiem poetyckim. 
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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, zm. 2012) 

Nobel 1996 

 
Miejsce 

na Twoje 
zdjęcie 
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