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GAZETA SZKOLNA
Zespołu Szkół Nr2 im. Noblistów Polskich

w Choszcznie

więc  jesteś  już  absolwentem.  Skończyłeś  „Polną”.  Tak 
przez kilka lat  nazywałeś  swoją szkołę.  Czy to będziesz 

mówił  za  kilka  miesięcy  na  uczelni  albo  w  pracy?  A  kiedyś? 
Pamiętaj, że ukończyłeś Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 
w  Choszcznie.  Traktuj  tę  nazwę  jako  zobowiązanie.  Bo  Ty 
właśnie masz osiągać najwyższe cele.

A

Szkoła  była  daleko.  Chodziłeś  do  niej  codziennie  kilka 
kilometrów, dojeżdżałeś autobusem, pociągiem, wracałeś późno 
do domu, byłeś zmęczony. Nie zawsze miałeś chęć się uczyć.    A 
jednak wytrwałeś z nami. To tu nawiązałeś dozgonne przyjaźnie, 
w murach Twojej „Polnej” dojrzałeś i poznałeś swoje możliwości. 
O  Tobie  i  Twojej  przyszłości  myślało  wielu  ludzi,  na  pozór 
zupełnie  obcych.  Przecierali  Ci  oczy,  choć  sami  często  nie 
zgadzają się na świat taki, jaki jest. Nie zapomnij o nich, o swoich 
nauczycielach. Teraz twoja kolej, odkrywaj zasady i je zmieniaj. 
„Trzeba  dać  świadectwo”  –  nakazuje  w  jednym  ze  swoich 
wierszy Zbigniew Herbert.

Jesteś Ty i  matura.  Dwa tygodnie,  które do końca życia 
będziesz wspominał.   Wszyscy niecierpliwie czekają, czy okaże 
się,  że  rocznik  2009  to  dobry  rocznik.  Nie  zapomnij  czarnego 
długopisu i ... przed egzaminem spluń przez lewe ramię. 



Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2009 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego

 Maj godz. 9.00 
obydwa poziomy 

godz. 14.00 
obydwa poziomy

 4  poniedziałek język polski  

 5  wtorek
język angielski i język 
angielski w klasach 
dwujęzycznych  

 

 6  środa wiedza o społeczeństwie  fizyka w języku obcym, język 
włoski

 7  czwartek
język niemiecki i język 
niemiecki w klasach 
dwujęzycznych  

 

 8  piątek  geografia język łaciński i kultura antyczna
 sobota, niedziela

 11  poniedziałek biologia wiedza o tańcu, matematyka w 
języku obcym

 12  wtorek historia chemia w języku obcym

 13  środa matematyka biologia w języku obcym, 
historia w języku obcym

 14  czwartek fizyka i astronomia historia sztuki

 15  piątek chemia historia muzyki, geografia w 
języku obcym

 sobota, niedziela
 18  poniedziałek język rosyjski kultura Hiszpanii

 19  wtorek
język francuski i język 
francuski w klasach 
dwujęzycznych  

 

 20  środa
języki mniejszości 
narodowych, język 
kaszubski,

filozofia

 21  czwartek
język hiszpański i język 
hiszpański w klasach 
dwujęzycznych

informatyka

Życzymy powodzenia na egzaminach!
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Szanowni Zgromadzeni!

W dzisiejszym dniu spotykamy się po raz ostatni.  Jest to 
czas, kiedy w imieniu tegorocznych Absolwentów pragnę podziękować 
całemu Gronu Pedagogicznemu za trud włożony w naszą edukację i 
wychowanie. Dziękujemy Wam z całego serca za to, że wspieraliście 
nas w trudnych chwilach. Wasza wiara w nas była dla wielu motywem 
do działania oraz dalszego zdobywania wiedzy.

Pragniemy  również  złożyć  ukłon  w  stronę  naszych 
wychowawców,  którzy  nigdy  nie  tracili  sił,  by  przemówić  nam  do 
rozsądku, bo ten w młodzieńczym zapale często gdzieś ginął. Drodzy 
Wychowawcy, dziękujemy za ciepły uśmiech – tak bardzo potrzebny 
w chwilach zwątpienia, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za każdą 
porcję  wiedzy  –  również  o  życiu,  którą  nam  przekazywaliście.  To 
dzięki  Wam  poznawaliśmy  tajemnice  świata,  często  spoglądaliśmy 
inaczej  na  otaczającą  nas  rzeczywistość  i  przede  wszystkim  po 
Waszym czujnym okiem – dojrzewaliśmy.

Przyznajemy, byliśmy jednością niesforną, dlatego tak mocno 
chcemy przeprosić wszystkich za przysporzone, lecz nie zamierzone 
kłopoty oraz zmartwienia i podziękować za wyrozumiałość dla naszych 
młodzieńczych szaleństw.

Zwracam się również do Was, Koleżanki i koledzy ze słowami 
podziękowania za wspólne lata spędzone w tej szkole i  życzę nam 
wielu  szczęśliwych dni,  pomyślności  i  rozwagi  w  dalszym życiu.  W 
przyszłości miejmy odwagę pokonywać wszelkie trudności, których z 
pewnością  życie  nam  nie  oszczędzi.  Pielęgnujmy  w  sobie  radość  i 
optymizm, niech pomogą nam one przechodzić kolejne etapy życia. 
Nie  zgubmy  w  tym  pędzącym  świecie  najważniejszych  wartości, 
które nieustannie wpajali nam Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy: 
Dobra, Piękna i Prawdy.

Już za kilka dni czeka nas kolejna życiowa próba – matura. 
Czy wyjdziemy z niej zwycięsko? Czy udowodnimy w sposób właściwy 
swoją  odpowiedzialność?  Czy  będziemy  potrafili  w  przyszłości  nie 
ulec niemądrym pomysłom na dorosłość?  Ja głęboko w nas  wierzę. 
Inaczej  cała  nasza  praca,  nasze  rozterki,  dyskusje  i  starania  nie 
miałyby żadnego sensu.
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W imieniu tegorocznych Absolwentów obiecuję, że będziemy 
z dumą nosić w sercu obraz naszej szkoły, Zespołu Szkół Nr 2 im. 
Noblistów Polskich w Choszcznie, bo jak powiedział Jan Paweł II:

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”

przemówienie absolwentki 
Aleksandry Brazewicz
z klasy IILOa
na uroczystości 24.04.2009 r.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Dyrektor – mgr Wiesław Włudarski
Wicedyrektor – mgr Irena Rękawiecka – Sadowska
Wicedyrektor – mgr Jolanta Pluta
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    2 .  Absolwenci Zespołu Szkół Nr im Noblistów Polskich

  –  III LOa Liceum ogólnokształcące
  -o nachyleniu humanistyczno medialnym

1.  Maja Bireta
2.   –     Aleksandra Brazewicz nagroda za dobre wyniki w 

nauce
3.   Rafał Józef Brożek
4.  Sylwester Derewońko
5.   –      Ilona Dulińska nagroda za dobre wyniki w nauce
6.   -     Aleksandra Dzika nagroda za działalność na rzecz 

   szkoły w Samorządzie Uczniowskim
7.   –   Caroline Gąszczak nagroda Starosty Choszczeńskiego
8.   –   ,  Dorota Gralak nagroda Wójta Krzęcina świadectwo z 

wyróżnieniem
9.   –    Mateusz Iwanowski nagroda za osiągnięcia sportowe

10.  Elżbieta Jagiełło
11.   Magdalena Honorata Jażdżyk
12.  Magdalena Juszczak
13.  Sebastian Karolak
14.  Piotr Karwik
15.  Beata Kaszak
16.  Paweł Knap
17.   Tomasz Piotr Kowalczyk
18.  Aneta Krzan
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    2 .  Absolwenci Zespołu Szkół Nr im Noblistów Polskich

  –  III LOa Liceum ogólnokształcące
  -  – . .o nachyleniu humanistyczno medialnym c d

19.  Paulina Kugiejko
20.  Natalia Kurek
21.   –   Emilia Lalak nagroda Wójta Krzęcina
22.    Magdalena Urszula Lewdańska
23.  Małgorzata Młynarczyk
24.   –     Katarzyna Ostrowska nagroda za dobre wyniki w 

nauce
25.   Anna Maria Pietras
26.   Krzysztof Piotr Stanik
27.   Tomasz Mariusz Starus
28.   –   Aldona Szczepankowska nagroda Burmistrza Recza
29.  Piotr Telatyński
30.  Ilona Tryczyk
31.  Agata Winiarczyk
32.  Bartłomiej Woś
33.   -     Anna Zajkowska nagroda za działalność na rzecz 

   szkoły w Samorządzie Uczniowskim
34.  Bartosz Żochowski
35.  Wojciech Żórawski
36.  Paweł Żurawski
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    2 .  Absolwenci Zespołu Szkół Nr im Noblistów Polskich

 –  IIILOb Liceum ogólnoksztłacące
  o nachyleniu ekoturystycznym

1.   Michał Cimirski
2.  Tomasz Drzymała
3.   –     Damian Głos nagroda za reprezentowanie szkoły w 

 poczcie sztandarowym
4.   Sandra Paulina Grejć
5.  Daria Kacprzak
6.   Rafał Karol Kochanek
7.    Alicja Kowalczyk
8.  Anna Kozikowska
9.  Krzysztof Krynicki

10.  Paweł Krzemionka
11.   Marta Malwina Lachowicz
12.  Michał Lech
13.  Michał Leśniański
14.  Monika Łazarczyk
15.  Roksana Maciejewska
16.  Natalia Milczarek
17.  Michał Nawrocki
18.  Marta Ochmańska
19.  Angelika Pluta
20.   Marta Karolina Podolak
21.   –   Agata Pogorzelczyk nagroda Burmistrza Drawna
22.  Marlena Przytuła
23.  Ewa Socha
24.  Monika Sybidło
25.  Karolina Szczepańczyk
26.  Kamila Szczupakiewicz
27.   Weronika Aleksandra Szurgot
28.   Paulina Szymańska
29.  Konrad Szymański
30.    –   Anna Jolanta Urbaniak nagroda Burmistrza Pełczyc
31.                          Alicja Węgrowska
32.   Alina Zdzisława Zawierta
33.   Piotr Grzegorz Sitek
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    2 .  Absolwenci Zespołu Szkół Nr im Noblistów Polskich

 -  IIILPS Liceum profilowane
  o profilu socjalnym

1.   Natalia Anna Brocka
2.   –   ,Małgorzata Bujak nagroda Starosty Choszczeńskiego  

     nagroda za reprezentowanie szkoły w poczcie 
sztandarowym

3.  Paulina Dutko
4.  Wioleta Fiałkowska
5.   –   , Justyna Gaik nagroda Burmistrza Drawna świadectwo 

 z wyróżnieniem
6.   Martyna Bożena Graczyk
7.  Sylwia Hendel
8.   –   Magdalena Harmatiuk nagroda Burmistrza Choszczna
9.   –    Piotr Hołub nagroda za osiągnięcia sportowe

10.  Magdalena Jankowska
11.   –   Sylwia Jesionek nagroda Wójta Bierzwnika
12.  Małgorzata Kamińska
13.  Anna Kamuda
14.  Judyta Kurzyk
15.   Joanna Lis
16.  Karolina Maćkowska
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    2 .  Absolwenci Zespołu Szkół Nr im Noblistów Polskich

 -  IIILPS Liceum profilowane
   – . .o profilu socjalnym c d

17.    –   Daria Ewelina Madej nagroda Wójta Bierzwnika
18.  Natalia Majcher
19.  Anita Michałowska
20.   Iwona Maria Mielcarek
21.  Paweł Owczarek
22.  Iwona Pacana
23.   –   Aleksandra Placek nagroda Wójta Krzęcina
24.  Ewelina Rusek
25.  Katarzyna Stasiak
26.   –  Katarzyna Szewielewicz nagroda Przewodniczącego 

  Rady Powiatu Choszczeńskiego
27.    -   Daria Wodzisława Wasilewska nagroda za działalność 

     na rzecz szkoły w Samorządzie Uczniowskim
28.    –    Daria Wioletta Wieczorek nagroda za działalność na 

    rzecz szkoły w Samorządzie Uczniowskim
29.   –     Natalia Wiśniowska nagroda za dobre wyniki w 

nauce
30.  Kinga Wojciechowska
31.  Karolina Wróbel
32.   –   ,Emilia Zielińska nagroda Wójta Bierzwnika  

  świadectwo z wyróżnieniem
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    2 .  Absolwenci Zespołu Szkół Nr im Noblistów Polskich

  –  IV TH Technikum Handlowe

1.   Kamila Adam
2.  Sylwia Bryzek
3.  Anna Dolińska
4.  Monika Jaruga
5.    –   Karolina Dominika Kolenda nagroda Burmistrza Recza
6.   Kamil Paweł Kornetowski
7.  Katarzyna Korolewska
8.   –   Adrian Kotniewicz nagroda Burmistrza Recza
9.   Marcin Kozłowski

10.   Alina Elżbieta Latkowska
11.  Aleksandra Lipińska
12.  Dominika Mazurek
13.  Natalia Raszkowska
14.  Karolina Sulkowska
15.  Paweł Sychowski
16.  Marta Szubert
17.  Katarzyna Tułaza
18.  Donata Wejman
19.  Monika Winiatorska
20.  Aniela Zakrzewska
21.   Marek Wojciech Zieliński
22.  Emilia Żyżniewska
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    2 .  Absolwenci Zespołu Szkół Nr im Noblistów Polskich

 Technikum Budowlane

1.   Dawid Jerzy Kaliszewski
2.   Kamil Paweł Kacprzak
3.   –    Szymon Konieczny nagroda za osiągnięcia sportowe
4.  Krystian Kowalski
5.  Maciej Kurant
6.   Patryk Lutyński
7.    –   Daniel Szymon Mąka Nagroda Burmistrza Drawna
8.  Zbigniew Michniewski
9.   –    Bartosz Nachurny nagroda za osiągnięcia sportowe

10.  Arkadiusz Okoń
11.   Józef Tadeusz Panecki
12.    –   Marcin Grzegorz Przybylski nagroda za osiągnięcia 

sportowe
13.  Michał Waniowski
14.  Paweł Zbyszewski
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    2 .  Absolwenci Zespołu Szkół Nr im Noblistów Polskich

   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

1. J   –   acek Banaś nagroda Burmistrza Choszczna
2.  Mariusz Dam
3.   –      Krzysztof Kosmalski nagroda za dobre wyniki w nauce
4.   –   Sylwia Preis nagroda Starosty Choszczeńskiego
5.   –      Anna Siwek nagroda za dobre wyniki w nauce
6.  Ewa Urbaniak
7.   –      Ewa Strzyż nagroda za dobre wyniki w nauce
8.  Przemysław Rutkowski

FENIKS 56 – MATURA 2009 12

:opiekunka
 mgr Maria 

Pietrusińska



Z łapanki – zamiast pożegnania

 .  Dobrze pamiętam Gdy byłem 
 ...pierwszakiem to

•   ,  byłam bardzo skryta gubiłam 
  się w szkole

•   to było grubo
•  ,     nie wiedziałam gdzie i po co 

 ,    mam iść szkoła wydawała mi 
   się splotem wiodących donikąd 

korytarzy
•     bałam się sama chodzić po 

,    szkole bo często się gubiłam
•  ,  byłem rozkojarzony zagubiony 

  w nowym środowisku
•     siedziałem cicho i starałem się 

   jakoś przyzwyczaić do kolegów
•  byłem abstynentem
•    byłam młoda i zagubiona
•   bałem się szkoły
•   dopisywałam oceny do 

dziennika
• ,    myślałem że szkoła jest fajna
•     gubiłem się w tej szkole
•    ,nigdy nie mogłem zapamiętać  

    na którym piętrze jestem w 
szkole

•    ,bałem się nowej sytuacji  
,   nauczycieli nie umiałem 

   odnaleźć się wśród rówieśników
•  było fajowo
•     zawsze mi burczało w brzuchu 

   na lekcji języka polskiego
•    czułam się najmłodsza w 

,   szkole bałam się nauczycieli
•      byłam taka mała i bałam się 

nauczycieli
•  byłam niezdecydowana
•     wtedy chodziłam do innej klasy

•    szkoła wydawała mi się 
 , nieskończonym labiryntem była 

,     ogromna a ja spóźniałam się 
 ,    na lekcje bo nie mogłam 

 znaleźć klasy
•   ,  gdy byłam pierwszakiem nie 

,   wiedziałam co tu robię
•   zjadałam nowo poznanym 

   koleżankom bułki z szynką
•  byłam przerażona
•     lubiłam chodzić do tej szkoły
•    często uciekałam ze szkoły

   Chciałem się tu uczyć

•    bo chciałam pracować w 
 zawodzie handlowca

•    bo miałem taką fajną 
wychowawczynię

•    bo liczyłam na doznania 
intelektualne

•   nie miałam wyboru
•     nauczyciele są fajni i łatwiej 

zdać
•    bo nasza wychowawczyni jest 

super
•    są tutaj niezłe dziewczyny
•     .była tu pani Agnieszka K
•    w szkole jest bardzo 

sympatycznie
•    miałem blisko do domu
•   ,    nie miałam szans by zdać w 

  szkole na Chrobrego
•    szkoła wydała mi się 

sympatyczna
•   ludzie są ciekawi
•    mam blisko do domu
•   jest tutaj super
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•    ”wygonili mnie z „Chrobrego
•    chciałem zdać na studia
•     ta szkoła jest przyjazna dla 

otoczenia
•     bo było blisko do domu
•    tu jest lepsza atmosfera
•     moje koleżanki też tutaj były
• ,     słyszałam że tu są najlepsi 

nauczyciele
•    marzę o lepszej przyszłości
•    ,  chciałam się tu uczyć żeby 

     zrobić rodzinie na złość i nie 
  pójść na Chrobrego

•     ,bo był tutaj profil socjalny  
  .  który mnie zaciekawił Chcę 

    iść dalej w tym kierunku
•  -     z PKS u było bliżej do tej 

szkoły
•     spodobała mi się ta szkoła
•   pragnęłam poznać ciekawych 

    ludzi i uczyć się dalej
•   zaciekawił mnie profil 

socjalny
•   większość moich znajomych 

   była w tej szkole
•   chciałam się tu 

,  uczyć bo bałam 
 ”się „Chrobrego

•  bardzo bałam 
 ”się „Chrobrego  

   Nauczyciel to też człowiek
•  10%w
•    ale ludzie bywają różni
•     czasami można z niego drzeć 

łacha
•     nosi ciągle te same niebieskie 

buty
•      bo czasem śpi nago i zapomina 

   swojego adresu w sobotnie 
wieczory

•      on również ma humory i swoje 
 ,  życie prywatne na pewno

•   ,  bo jest wyrozumiały troszczy 
      się o dobro szkoły i walczy o 

uczniów
•   nasza wychowawczyni to 

 człowiek nadzwyczajny
•    pani Agnieszka jest wielka
•   ,   ma swoje humory lepsze lub 

gorsze
•   bo są fajni
•     ma lepsze i gorsze dni

•  ,   ,i nic co ludzkie  
   nie jest mu obce

•   też popełnia błędy
•   człowiek to brzmi 

dumnie
•  posiada swoje 

”,  „humory denerwuje się
•    ,  można z nim pożartować bo 

  nosi niebieskie buty
•     bo jest śmieszny i poważny
•    ponieważ zna słownictwo nie 

 , tylko oficjalne hehe
•     nauczyciel nie lubi nas tak 

,   samo jak my jego
•     czasem zwierza się ze swoich 

problemów
•    bo ma swoje uczucia
•    ,  bo czasami jest spoko a 

  ,   czasami nie wiadomo o co mu 
chodzi

•    ,  nauczyciel to też człowiek bo 
   ,potrafi powiedzieć coś grubego  

    ale daje dobry wzór do 
naśladowania

•    ,  też ma czasami problemy ale 
   nie z niebieskimi butami

FENIKS 56 – MATURA 2009 14

szszszsz



•    stara się być wyrozumiały
•   też potrafi czuć
•     coraz trudniej jest być po 

 ,  prostu człowiekiem szczególnie 
    po tylu latach w szkole

• ,   ,  oczywiście że człowiek tylko 
 ,   trochę wymagający ale to 

dobrze
•  ?  naprawdę człowiek Nie 

wiedziałam
•     choć czasami myśli inaczej niż 

,    ja sama nie wiem czemu
•     ale nie zawsze rozumie uczniów
•      ale za bardzo się mądruje jak 

 na człowieka

  ,   Szkoła to labirynt ale mam 
  swoje ulubione miejsce

•  218   sala i jej kantorek
•   ławeczki przed szkołą
•    wierzba obok boisk szkolnych
• hol
•    229aula i sala
•   zdecydowanie klasa od 

polskiego
• ,   biblioteka bo przynajmniej tam 

      jest cicho i nie czuć dymu od 
papierosów

•    317biblioteka i klasa
•    w piwnicy są najlepsze 

  miejscówki na podryw
• biblioteka
• łazienka
•     najlepiej jest w Zielonej Sali 

 przy kartach
•  317klasa
•     317Zielona Sala i klasa
•  ,  Zielona Sala szczególnie 

 podczas lekcji
•     Zielona Sala bez dwóch zdań
•   schodki przed szkołą
•  Zielona Sala

•   ławeczki przed szkołą
•    najlepszy lokal to biblioteka
•  317  w pod zlewem
•   łazienka z lustrem
•  Zielona Sala
•    jest nim Zielona Sala
•    ulubione miejsce to parapet 

  okna koło biblioteki
•    ,  to ławka koło sklepiku bo 

   . stanowi ona centrum szkoły Z 
    tego miejsca mam na wszystko 

oko
•    najmocniej zapamiętam hol na 

  dole koło sztandaru
•   ławka koło sklepiku
•     koło bufetu jest taka ławka
•     najlepszy jest parapet obok sali 
220

•    jest nim parapet koło 
,   sekretariatu z którego 
   codziennie wyganiał nas pan 

dyrektor
•   ,  ławka koło sklepiku bo można 

    popatrzeć tam na niezłe towary 
(   !)to powiedziała dziewczyna

  Nie dałem się 
największemu 

!koszmarowi

•  , !czyli rachunkowości horror
• ,    historii ale to już historia
•    nie dałem się zmasowanemu 

   atakowi na niewinnych palaczy
•     koleżance z klasy siedzącej za 

mną
•    PO i konstrukcjom budowlanym
•   siedziałem godzinami nad 

   projektami i arkuszami z 
polskiego

•    (projektowaniu i Mijagiemu nie 
 ,  )będziemy wyjaśniać kto to
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•     nie dałam się panu dyrektorowi 
Szemlijowi

•   nudom na lekcjach
•  panu Szemlijowi
•   naszemu nauczycielowi od 

-WOS u
•    nudom na niektórych lekcjach
• -WOS owi
•  ,   język angielski to dopiero było 

coś
•  pani Ciecierskiej
•  , pani Ciecierskiej potwierdzam
•   mapie z geografii
•  pani Pietrusińskiej
•   ,  koleżance z klasy która 

  nieustannie zarzucała mnie 
   opowieściami z życia wziętymi

•   naszemu profesorowi Stefanowi 
Szemlijowi

•   uległości wobec niektórych 
 sroższych nauczycieli

•    nie dałam się biologii
•   panu Stefanowi Szemlijowi
•  ,    czyli historii która była dla 

 ,   mnie udręką ale dałam radę
•      jednak sufit na mnie nie spadł
•  oczywiście historii
• historii
• angielskiemu
•    projektowanie i konstrukcje to 

  był dopiero koszmar
•    nigdy nie lubiłam historii
• biologii
•    ,   nie chodzi o przedmiot ale o 

,   nauczyciela nie powiem jakiego

  Rozpocząłem już końcową 
gonitwę
•    jakoś około tygodnia przed 

 wystawieniem ocen
•  ,  uświadomiłam sobie że wiedza 

 ,   to potęga a mamusia 

  :  codziennie mi powtarza „Jak 
 ,   sobie pościelesz tak się 
”wyśpisz

•  ,     w końcu tylko że trochę za 
późno

•    nasza wychowawczyni dała nam 
   obiegówki i się zaczęło

•    ,  jak doszło do mnie że matura 
  już w maju

•    gdy sobie wszystko dokładnie 
przemyślałam

•  ,  uświadomiłam sobie że koniec 
   roku jest bardzo blisko

• ,   ,  wtedy gdy stwierdziłam że 
     4.0mam szansę na więcej niż

•   ,  gdy uświadomiłam sobie że 
    wcale nie muszę skończyć tej 

szkoły
•     goniłem w piętkę z polskim
•    do zwycięsko zdanej matury
•  ku szczęściu
•    specjalizacja to była gonitwa
•  -z WOS em
•   WOS mnie przycisnął
• ,     wcale nigdzie mi się nie 

śpieszy
• 3  ,  2dni temu nie
• wczoraj
•    z podręcznikami pędziłem po 

wiedzę
• 2    dni przed radą pedagogiczną
•    -z biologią i WOS em
•   z mapą Polski
•    8.00,    14.00z historią o a o  

 była rada
•   -    arkusze z WOS u dały mi w 

kość
•    bieg z czwartą wersją 

   bibliografii z języka polskiego
•   zamierzam zdobyć tytuł 

zawodowy
• ,    gonię bo rekrutacja na wyższą 

   uczelnię to nie przelewki
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  Dali mi świadectwo
•    chociaż bardzo się broniłem
•    po długiej i wyczerpującej 

walce
•      ...wcale nie wiem czy chcę
•    ,  i muszę się zastanowić co 

dalej
•    teraz rozpoczyna się prawdziwe 

życie
•     i będę imprezował cały tydzień
•    ,  będę rozmyślać o tym co 

   dobrego mnie tutaj spotkało
•  wreszcie koniec
•  zaczynam świętować
•   w końcu koniec
•  ,   jestem wolny czas się bawić

• zasłużyłem
• !!!jupi
•    będę się chwalić mojemu 

przyjacielowi
•   !mogę być dumna
•     idę z klasą na grilla
•      , ja nadal w to nie wierzę nie 

  ,   dociera do mnie że liceum 
   mam już za sobą

•   jestem bardzo szczęśliwa
•  ?to już

         
Feniks żegna się ze swoimi

Wśród  tegorocznych  absolwentów  są  również  osoby, 
które  próbowały  swoich  sił  na  łamach  GAZETY  SZKOLNEJ 
FENIKS.  Niektóre  z  nich  pisały  sporadycznie,  inne 
współpracowały  z  nami  przez  trzy  lata.  Chcielibyśmy 
serdecznie  podziękować  Annie  Zajkowskiej  z  IIILOa  oraz 
przede wszystkim dwóm redaktorkom, które nie szczędziły nóg 
i piór pisząc do każdego numeru począwszy od klasy pierwszej: 
Katarzynie  Ostrowskiej  z  IIILOA  oraz  Dorocie  Gralak  z 
IIILOA.

Tak,  Doroto,  zdążyłaś  w  ostatniej  chwili  ze  swoim 
artykułem, ale, jak sama widzisz, nie ma już dla Ciebie miejsca 
w  gazecie  szkolnej,  zajmij  się  realizacją  swoich  wielkich 
planów.  Miejmy  nadzieję,  że  wykorzystasz  umiejętności 
zdobyte w tej nie zawsze wdzięcznej pracy.  Chwalimy sobie 
Twoje  artykuły,  to  kawał  rzetelnej  dziennikarskiej  roboty. 
Młodsi  muszą  wiele  się  nauczyć.  Wspominajcie  nas  dobrze 
dziewczyny.                                                                    Feniks
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Drodzy Absolwenci!

Nadszedł dla Was ważny czas.  Po wielu dniach ciężkiej 
pracy,  wielu  godzinach  stresu,  ale  również  wielu  wspaniałych 
chwilach  w  Zespole  Szkół  Nr  2  im.  Noblistów  Polskich  w 
Choszcznie zaczynacie kolejny etap swojego życia, a każdy z Was 
wybiera  inna drogę.  To właśnie dzisiaj  otrzymacie  świadectwo 
ukończenia szkoły oraz zaszczytny tytuł – dorosłego człowieka.

Niech  wiedza  zdobyta  w  tej  szkole  pomaga  Wam  na 
wybranych uczelniach. Niech życzliwość, której doświadczyliście 
będzie przez Was odwzajemniana,  a  szacunek,  którym byliście 
darzeni,  niech ułatwia Wam relacje z  innymi ludźmi.  Pragnę z 
tego  miejsca  podziękować  tym,  którzy  brali  czynny  udział  w 
życiu  szkoły  i  przyczynili  się  do  sukcesów  Samorządu 
Uczniowskiego.  W  imieniu  całej  społeczności  szkolnej  życzę 
Wam, moi drodzy, radości z życia, ponieważ jest ona przydatna i 
uodporni Was na niepowodzenia. Życzę Wam także, żebyście nie 
stracili  bogactwa,  jakie  zdobyliście  w  szkole  oraz  by  kierunki 
studiów,  jakie  wybierzecie  były  trafne  i  pozwoliły  Wam 
realizować plany i marzenia. ale przede wszystkim życzę Wam 
zdania matury z jak najlepszymi wynikami.

Noblista  Polski,  Lech  Wałęsa,  którego  miałam  zaszczyt 
poznać osobiście 20 kwietnia 2009 roku powiedział:

„Życie ludzkie jest zadaniem, bo przez całe życie musimy 
szukać  prawdy.  Jeżeli  zrezygnujemy  z  tego,  przegramy  swoje 
życie. Każdy dostał talent, którego nie może zmarnować i w tym 
sensie każdy człowiek ma do wykonania konkretne zadanie. Nie 
ma większych i mniejszych zadań. Każdy otrzymuje największe. 
Na miarę swoich możliwości”

Życzę  Wam,  żebyście  swoje  możliwości  w  pełni 
wykorzystali. Powodzenia!

Karolina Frydrych – przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego,
uczennica klasy IILO
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Maria Skłodowska-Curie
(ur. 1867, zm. 1934)

Nobel 1903, Nobel 1911

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

Nobel 1924

Miejsce
na Twoje  

zdjęcie

Czesław Miłosz
(ur. 1911, zm. 2004)

Nobel 1980

Henryk Sienkiewicz
(ur. 1846, zm. 1916)

Nobel 1905

Wisława Szymborska
(ur. 1923)

Nobel 1996

Lech Wałęsa
(ur. 1943)

Nobel 1983
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