
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydanie 61 
Numer specjalny dla Absolwentów 2010 

30 kwietnia 2010 
GAZETA SZKOLNA 

Zespołu Szkół Nr2 im. Noblistów Polskich 
w Choszcznie 

 

Przemówienia, ach łezka. Piszecie o „czasie spędzonym w 
szkole”, dodajecie „mile”. Prosicie nauczycieli o „dobre wspomnienia”. 
Posłuchajcie więc o czasie. 

Przestrzeń i czas to jedno. Wasza ulubiona „Polna” jest daleko. 
Zmierzaliście do niej z różnych stron. Każdy po swojemu. Byli tacy, co 
czekali na lekcje już o 7, bo przywiózł ich jedyny autobus, zaś inni 
wędrowali sami lub częściej z przyjaciółmi w ustalony raz na całe życie 
sposób. Mijaliście sklepy, przecznice, łąki, osiedla, nie widząc zupełnie 
nic poza majaczącą w oddali szkołą  - będziecie ją ciągle mieć przed 
oczyma. Przecież, wracając do domów, pamiętaliście, co wydarzyło się 
tego a tego dnia, więc i u siebie byliście uczniami. A ileż to razy na 
dyskotekach mówiliście, że jesteście z „Polnej”? Wszędzie braliście ze 
sobą szkołę jak podręczny bagaż. 

Przyjęło się, że jeden z nauczycieli idzie pieszo na lekcje i 
przychodzi równo o godzinie 8, tak jakby razem z nim nadchodziła pora 
na naukę. Ten, kto został przez niego po drodze ominięty wiedział, że 
jest spóźniony. Teraz, gdy zbliża się matura pamiętajcie, że każdy 
wyznacza swój własny czas, choć godzina jest z góry ustalona, lecz 
najważniejsze, że w przestrzeni sali egzaminacyjnej nasze losy zbiegną 
się po raz ostatni. To wyjątkowy moment. Czy dobry? Wyjątkowy, jak 
zwykle w naszej szkole. 
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Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego 

Maj 2010  Godzina 9:00  Godzina 14:00  

4  wtorek  język polski (poziom 
podstawowy, pp)  

język polski (poziom rozszerzony, 
pr)  

5  środa  matematyka (pp)  matematyka (pr)  

6  czwartek  język angielski (pp)  
język angielski w 
klasach dwujęzycznych  

język angielski (pr)  

7  piątek  wiedza o 
społeczeństwie (pp)  
wiedza o 
społeczeństwie (pr)  

historia sztuki (pp)  
historia sztuki (pr)  

sobota, niedziela  

10  poniedziałek  biologia (pp)  
biologia (pr)  

historia muzyki (pp)  
historia muzyki (pr)  

11  wtorek  język niemiecki (pp)  
język niemiecki w 
klasach dwujęzycznych  

język niemiecki (pr)  

12  środa  język hiszpański (pp)  
język hiszpański w 
klasach dwujęzycznych  

język hiszpański (pr)  

13  czwartek  geografia (pp)  
geografia (pr)  

wiedza o tańcu (pp)  
wiedza o tańcu (pr)  

14  piątek  język rosyjski (pp)  język rosyjski (pr)  

sobota, niedziela  

17  poniedziałek  historia (pp)  
historia (pr)  

chemia (pp)  
chemia (pr)  

18  wtorek  informatyka (pp) 
informatyka (pr) 

język łaciński i kultura antyczna 
(pp) 
język łaciński i kultura antyczna 
(pr) 

19  środa  język francuski (pp)  
język francuski w 
klasach dwujęzycznych  

język francuski (pr)  

20  czwartek  fizyka i astronomia (pp)  
fizyka i astronomia (pr)  

filozofia (pp)  
filozofia (pr)  

21  piątek  języki mniejszości 
narodowych (pp)  
język kaszubski (pp)  
język włoski (pp)  

języki mniejszości narodowych (pr)  
język kaszubski (pr)  
język włoski (pr)  

 
Życzymy powodzenia na egzaminach! 
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Szanowni Goście, Drodzy nauczyciele, 
Kochani rodzice, koleżanki i koledzy! 

 
Nadszedł dla nas - maturzystów niezwykle ważny czas, 

kiedy to każdy pójdzie własną drogą. Dziś uroczyście żegnamy 
mury  Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.  
Czujemy, że jest to moment szczególny, bo kiedy w nowym roku 
szkolnym zadzwoni pierwszy dzwonek, nas już tutaj nie będzie. 
Jedni myślą: „nareszcie koniec”. Inni żałują, że to „już koniec”. 
Niektórzy nie ukrywają łez wzruszenia, ale wszystkich  
absolwentów roku 2010 (dwa tysiące dziesiątego) łączy jedno. To 
właśnie z tą chwilą stajemy się ludźmi dorosłymi, dojrzałymi i 
odpowiedzialnymi. 

Zwracam się do Was, Szanowni wychowawcy!  

W imieniu wszystkich absolwentów pragnę podziękować 
za czas, który nam poświęciliście.  Były dni lepsze i gorsze, lecz 
nie pamiętajcie już o nieodrobionych zadaniach domowych i 
jedynkach. Pozwalaliście swoim uczniom cieszyć się pierwszymi 
sukcesami i osładzaliście porażki. Dziękujemy za chwile 
wsparcia, za uparte podtrzymywanie na duchu, a przede 
wszystkim za mobilizację, która często gdzieś zanikała w 
nieznanych nikomu okolicznościach.  

Chciałabym szczególnie podziękować wszystkim 
pedagogom. Dziękujemy za Wasz trud włożony w naszą 
edukację oraz za to, że zawsze okazywaliście nam serce. Dobrze 
wiemy, że często byliśmy dla Was ciężarem i sprawialiśmy 
kłopoty. Jednak mamy nadzieję, że to, co było złe, zostanie 
zapomniane, a w pamięci utrwalą się tylko dobre wspomnienia. 
To właśnie Wy formowaliście nasze charaktery. Odkrywaliście w 
nas talenty i pomagaliście je rozwijać. Zawdzięczamy  wam 
niejedno osiągnięcie. Spójrzcie! Dziś nie jesteśmy już niesforną III 
LOA, niezorganizowaną III LOB, buntowniczą III LOC, jak 
zwykle niegrzeczną IV TB i codziennie uśmiechniętą IV TH. Dziś 
stajemy się poważnymi abiturientami. Obiecujemy nie 
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zmarnować tego, czego nauczyliśmy się w naszej szkole. Na 
zawsze pozostanie ona bowiem NASZĄ SZKOŁĄ. Będziemy tu 
wracać myślami i z całą pewnością jej nie zapomnimy. Mam 
nadzieję, że każdy z nas zostawił w szkole kawałek siebie, że 
będziecie nas pamiętać i z radością wspominać. 

Nie mogę pominąć Was, kochani Rodzice! 

To wy pomogliście nam w wyborze szkoły, to wy 
wspieraliście nas w każdej trudnej chwili. Będziemy dziękować z 
pewnością jeszcze nie raz, ale dzisiejszym świętem cieszcie się 
razem z nami, bo jest ono również dla was. Wasze córki i 
synowie rozpoczynają bowiem nowy rozdział w wielkiej księdze 
życia, którą do tej pory wspólnie z nimi pisaliście.  

Koleżanki i koledzy! 

Dzisiejsze spotkanie jest, niestety, ostatnim wspólnym 
spotkaniem z naszymi nauczycielami, znajomymi i przyjaciółmi. 
Po opuszczeniu murów Zespołu Szkół Nr 2 każdy z nas pójdzie 
w swoją stronę i wielu tutaj obecnych już nigdy się nie spotka. Po 
wakacjach niektórzy zasiądą w studenckich ławkach wśród 
nieznanych twarzy, inni pójdą do pracy, jednak wszyscy 
będziemy gotowi na nowe przyjaźnie i doświadczenia. Mam 
nadzieję, że odnajdziecie się w nowym środowisku. Chciałabym 
Wam podziękować za miłe chwile spędzone razem w szkole. 
Wszyscy wspieraliśmy się nawzajem i myślę, że to również 
dawało nam wielką siłę i motywację. 

"Kto daje zepchnąć się ze swojej drogi, tak naprawdę 
szedł tylko czyimś śladem". Życzę wszystkim Wam, Kochani 
Absolwenci, a także sobie samej, żebyśmy wybrali dobrą drogę. 
Żeby nikt nas z niej nie zepchnął, bo prowadzić powinna ona do 
celu. Niech tym celem będzie spełnianie się w życiu.  

 
Karolina Frydrych 

Klasa IIILOc
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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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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
III LOa – Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu humanistyczno-medialnym 
 

 
 
1. Ewa Apanasowicz – nagroda wójta Krzęcina za dobre wyniki 

w nauce 
1. Patryk Biba 
2. Justyna Bienias – nagroda wójta Bierzwnika za dobre wyniki 

w nauce 
3. Ilona Bodnar – nagroda za działalność w Samorządzie 

Uczniowskim 
4. Cyprian Cuber 
5. Beata Janina Góralczyk – nagroda Rady Rodziców za 

działalność w Samorządzie Uczniowskim 
6. Jakub Adam Hermanowski – nagroda za osiągnięcia 

recytatorskie 
7. Sylwia Hołda – nagroda za działalność w Samorządzie 

Uczniowskim 
8. Klaudia Magdalena Horodyska 
9. Daniel Jarmarkiewicz -  nagroda za wybitne osiągnięcia 

sportowe 
10. Michał Kaczorowski 
11. Marta Kępińska – nagroda wójta Krzęcina za dobre wyniki w 

nauce, nagroda za działalność w Samorządzie Uczniowskim 
12. Monika Knap  – nagroda burmistrza Drawna za wysokie 

wyniki w nauce, nagroda za działalność w Samorządzie 
Uczniowskim 

13. Paulina Knap 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
III LOa – Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu humanistyczno-medialnym – c.d.  

 
14. Emilia Kruczy ńska 
15. Oliwia Malwina Krupa – nagroda za osiągnięcia 

recytatorskie 
16. Weronika Marta Malinowska 
17. Patrycja M ędyk – nagroda za działalność w Samorządzie 

Uczniowskim  
18. Marcela Dorota Mrowicka -  nagroda za wybitne osiągnięcia 

sportowe 
19. Natalia Olimpia Ochma ńska – nagroda Starosty 

Choszczeńskiego za wysokie wyniki w nauce i wzorowe 
zachowanie 

20. Milena Urszula Pałka – nagroda za działalność w 
Samorządzie Uczniowskim  

21. Jakub Skrzypek – nagroda za działalność w Samorządzie 
Uczniowskim 

22. Malwina Jadwiga Sokalska – nagroda burmistrza Drawna 
za wysokie wyniki w nauce, nagroda za osiągnięcia 
recytatorskie 

23. Izabela Tomaszewicz 
24. Paweł Andrzej Tuszy ński 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IIILOb – Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu ekoturystycznym  
 
 
 
 
 
 
 
1. Patryk Bald 
2. Mateusz Bielawski 
3. Katarzyna Bokun – nagroda burmistrza Drawna za wysokie 

wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, nagroda za 
osiągnięcia recytatorskie 

4. Sebastian Chołodowicz – nagroda Starosty 
Choszczeńskiego za wysokie wyniki w nauce i wzorowe 
zachowanie oraz zaangażowanie w życie szkoły 

5. Agata Cichocka 
6. Michał Halec 
7. Amelia Kaszuba 
8. Damian Keplin 
9. Daria Korycka 

10. Sylwia Król – nagroda Rady Rodziców za wzorową 
frekwencję 

11. Justyna Kucharczyk  – nagroda burmistrza Recza za dobre 
wyniki w nauce 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IIILOb – Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu ekoturystycznym –c.d.  
 
12. Katarzyna Kutkowska – nagroda za działalność w 

Samorządzie Uczniowskim  
13. Kamila Ku źmińska – nagroda wójta Bierzwnika za dobre 

wyniki w nauce 
14. Ilona Madej 
15. Martyna Milewska – nagroda burmistrza Choszczna za 

dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz 
zaangażowanie w życie szkoły 

16. Ilona Maria O żóg – nagroda burmistrza Pełczyc za wysokie 
wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz działalność w 
Samorządzie Uczniowskim 

17. Arkadiusz Jan Raga ński 
18. Katarzyna Soroczy ńska – nagroda za działalność w 

Samorządzie Uczniowskim  
19. Iwona Urszula Szankowska – nagroda za wysokie wyniki w 

nauce i działalność w Samorządzie Uczniowskim 
20. Agnieszka Anna Szczerbicka – nagroda burmistrza 

Choszczna za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie 
21. Natalia Szymanowska 
22. Agata Urbaniak 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IIILOc - Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu kulturalno-artystycznym  
 
 

 
1. Karolina Borysławska 
2. Tomasz Doncer – nagroda burmistrza Choszczna za 

wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie 
3. Rafał Duli ński 
4. Renata Duli ńska 
5. Karolina Anna Frydrych – nagroda Przewodniczącego Rady 

Powiatu Choszczeńskiego za działalność w Samorządzie 
Uczniowskim 

6. Joanna Gorzynik 
7. Ewa Grześczyk 
8. Agata Jastrz ębska 
9. Aleksandra Kmie ć 

10. Paulina Kowalus 
11. Agata Aleksandra Kubacka 
12. Katarzyna Kubacka  – nagroda burmistrza Choszczna za 

wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, nagroda za 
osiągnięcia recytatorskie 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IIILOc - Liceum Ogólnokształc ące 
o nachyleniu kulturalno-artystycznym – c.d.  
 
 
 
 
 
 
13. Agnieszka Kucharczyk 
14. Marcelina Kwieciarz 
15. Dorota Małochwiej – nagroda 

Rady Rodziców za dobre wyniki 
w nauce 

16. Żaklina Łapczuk – nagroda 
wójta Krzęcina za dobre wyniki 
w nauce 

17. Marta Robakowska 
18. Eryk Skorupa 
19. Paula Daria Szeniawska 
20. Kamila Maria Szoda 
21. Piotr Urwentowicz  – nagroda burmistrza Recza za dobre 

wyniki w nauce 
22. Patrycja Karina Wojciechowska 
23. Ewa Woś – nagroda Rady Rodziców za dobre wyniki w 

nauce 
24. Marcela Wo źniak – nagroda Rady Rodziców za dobre wyniki 

w nauce 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TH – Technikum Handlowe  

 
 
 
 

1. Daria Błoch 
2. Monika Doncer 
3. Joanna Doroch 
4. Joanna Gibała 
5. Karolina Katarzyna Groblica – nagroda wójta Bierzwnika za 

dobre wyniki w nauce 
6. Małgorzata Mariola Kargol 
7. Magdalena Krupa – nagroda wójta Krzęcina za dobre wyniki 

w nauce, nagroda za działalność w Samorządzie 
Uczniowskim 

8. Aneta Kurzyk – nagroda burmistrza Pełczyc za wysokie 
wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz działalność w 
Samorządzie Uczniowskim 

9. Bartłomiej Bernard Kwiecie ń 
10. Grzegorz Wojciech Macias 
11. Sylwia Michalska 
12. Marcin Nalewski 
13. Mateusz Religa 
14. Paulina Kinga Roszak – nagroda burmistrza Pełczyc za 

wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz 
działalność w Samorządzie Uczniowskim 

15. Agnieszka Simi ńska 
16. Dawid Tokarek 
17. Monika Halina Wirecka  – nagroda burmistrza 

Recza za wyniki w nauce 
18. Ewelina Zajkowska – nagroda za osiągnięcia 

sportowe 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IVTB - Technikum Budowlane 

 
 
 
1. Mateusz Bartos 
2. Tomasz Brzustowski  – nagroda burmistrza Recza za wyniki 

w nauce i aktywność sportową 
3. Waldemar Sebastian Klimek – nagroda burmistrza Drawna 

za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie 
4. Ariel Michał Kubecki 
5. Mateusz Ladra 
6. Piotr Krzysztof Młynarczyk 
7. Michał Płotalski 
8. Bartosz Siedlikowski – nagroda za działalność na rzecz 

społeczności szkolnej 
9. Krzysztof Walkowski 

10. Norbert Wojciechowski 
11. Artur Krystian Wojtowicz 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
Liceum Ogólnokształc ące dla Dorosłych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Justyna Kaczy ńska 
2. Maria Łyko – nagroda Starosty 

Choszczeńskiego za wysokie wyniki w 
nauce 

3. Katarzyna Maryniak 
4. Beata Teresa Nachurna – nagroda za 

dobre wyniki w nauce 
5. Justyna Nowakowska 
6. Barbara Sanocka – nagroda za dobre 

wyniki w nauce 
7. Marta Skowron 
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Czesław Miłosz 

 

Zaklęcie 
 
Piękny jest ludzki rozum i niezwyciężony. 
Ani krata, ni drut, ni oddanie książek na przemiał, 
Ani wyrok banicji nie mogą nic przeciw niemu. 
On ustanawia w języku powszechne idee 
I prowadzi nam rękę, więc piszemy z wielkiej litery 
Prawda i Sprawiedliwość, a z małej kłamstwo i krzywda. 
On ponad to co jest wynosi co być powinno, 
Nieprzyjaciel rozpaczy, przyjaciel nadziei. 
On nie zna Żyda ni Greka, niewolnika ni pana, 
W zarząd oddając nam wspólne gospodarstwo świata. 
On z plugawego zgiełku dręczonych wyrazów 
Ocala zdania surowe i jasne. 
On mówi nam, że wszystko jest ciągle nowe pod słońcem, 
Otwiera dłoń zakrzepłą tego co już było. 
Piękna i bardzo młoda jest Filo-Sofija 
I sprzymierzona z nią poezja w służbie Dobrego. 
Natura ledwo wczoraj święciła ich narodziny, 
Wieść o tym górom przyniosły jednorożec i echo. 
Sławna będzie ich przyjaźń, ich czas nie ma granic. 
Ich wrogowie wydali siebie na zniszczenie. 
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Wisława Szymborska 
 
Obmyślam świat 
 
Obmyślam świat, wydanie drugie, 
wydanie drugie, poprawione, 
idiotom na śmiech, 
melancholikom na płacz, 
łysym na grzebień, 
psom na buty. 
 
Oto rozdział: 
Mowa Zwierząt i Roślin, 
gdzie przy każdym gatunku 
masz słownik odnośny. 
Nawet proste dzień dobry 
wymienione z rybą 
ciebie, rybę i wszystkich 
przy życiu umocni. 
 
Ta, dawno przeczuwana, 
nagle w jawie słów 
improwizacja lasu! 
Ta epika sów! 
Te aforyzmy jeża 
układane, gdy 
jesteśmy przekonani, 
że nic, tylko śpi! 
 
Czas (rozdział drugi) 
ma prawo do wtrącania się 
we wszystko czy to złe, czy dobre. 
Jednakże – ten, co kruszy góry, 
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oceany przesuwa i który 
obecny jest przy gwiazd krążeniu, 
nie będzie mieć najmniejszej władzy 
nad kochankami, bo zbyt nadzy, 
bo zbyt objęci, z nastroszoną 
duszą jak wróblem na ramieniu. 
 
Starość to tylko morał 
przy życiu zbrodniarza. 
Ach, więc wszyscy są młodzi! 
Cierpienie (rozdział trzeci) 
ciała nie znieważa. 
Śmierć, 
kiedy śpisz, przychodzi. 
 
A śnić będziesz, 
że wcale nie trzeba oddychać, 
że cisza bez oddechu 
to niezła muzyka, 
jesteś mały jak iskra 
i gaśniesz do taktu. 
 
Śmierć tylko taka. Bólu więcej 
miałeś trzymając różę w ręce 
i większe czułeś przerażenie 
widząc, że płatek spadł na ziemię. 
 
Świat tylko taki. Tylko tak 
żyć. I umierać tylko tyle. 
A wszystko inne – jest jak Bach 
chwilowo grany 
na pile. 
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Drodzy Absolwenci! 

 

Dzisiejszy dzień jest uwieńczeniem długiego procesu 

ciężkiej pracy związanej z nauką, ale też podsumowaniem tylko 

jednego z epizodów w grubym tomie Waszego życia. Spędzony w 

tej szkole czas pomógł Wam zaopatrzyć się w bagaż doświadczeń, 

z którymi wkroczycie w kolejny etap życiowej wędrówki. Każdy z 

Was, rozpoczynając naukę, miał wyznaczone cele, marzenia, które 

w ciągu tych lat pragnął zrealizować. Pragnęliście zapewne 

poznać nowych przyjaciół, ale przede wszystkim – poprzez 

odpowiednie wykształcenie – zapewnić sobie doskonałą przyszłość. 

Z pewnością było to zadanie bardzo trudne. Wymagało wielu 

poświęceń i ciężkiej pracy, ale to właśnie Wy jesteście tymi, 

którym się udało. Wielu pewnie się zastanawia, jak to będzie, gdy 

każdy pójdzie swoją drogą, jak się ułoży Wasze życie i czy lata 

spędzone w naszej szkole będziecie wspominali tylko jako mało 

znaczący etap w swoim życiu, czy jako jeden z piękniejszych 

okresów, w którym spełniły się Wasze marzenia. 

Wszystko ma swój początek i koniec. Choć matura stawia 

przed Wami wiele wyzwań wierzę, że poradzicie sobie świetnie, a 

trud przygotowań do egzaminu dojrzałości zaowocuje sukcesem i 

indeksem upragnionej uczelni. 

W imieniu całej społeczności szkolnej każdemu z Was 

życzę licznych sukcesów w dalszym życiu i jestem pewna, że 

każdy pozostawił tu cząstkę siebie. Nie rezygnujcie z marzeń i 

planów. Nie cofajcie się w Waszych dążeniach, ale i nie 

zapominajcie o tych, którzy dzielili z Wami czas spędzony w tej 

szkole. 

Nikola Maligłówka 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
Klasa IILOa 
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Maria Skłodowska-Curie 
(ur. 1867, zm. 1934) 

Nobel 1903, Nobel 1911 

Henryk Sienkiewicz 
(ur. 1846, zm. 1916) 

Nobel 1905 

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

Nobel 1924 

Czesław Miłosz 
(ur. 1911, zm. 2004) 

Nobel 1980 

Lech Wałęsa 
(ur. 1943) 

Nobel 1983 

Wisława Szymborska 
(ur. 1923) 

Nobel 1996 

 
Miejsce 

na Twoje 
zdjęcie 
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