Wydanie 53
wrzesień/październik 2008
GAZETA SZKOLNA
Zespołu Szkół Nr2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Mamy jesień. Na nieszczęście nie jest to złota polska
jesień, a ponura, mokra, zgniła jesień. Wszyscy pragniemy
zobaczyć ostatnie przebłyski słońca. Wyglądamy ich jak
kania dżdżu.
Pogoda wpływa na samopoczucie. Ta banalna prawda
staje się dla nas oczywista. Minorowe nastroje, smutek a
nawet złość dają nam się we znaki. Co robić?
Praca jest naszym zbawieniem. Przeczytaliśmy wszystkie
informatory maturalne, dokonaliśmy diagnozy wstępnej
pierwszoklasistów, było też kilka imprez wartych
odnotowania. Uczniowie wydają się mniej podatni na
zmiany atmosfery. Pomysły w ich głowach pojawiają się jak
grzyby po deszczu. Czas na zbiory!
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Z kroniki szkolnej
01
września
–
uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego;
05 września – zebranie rodziców;
11
września
–
maturzyści
uczestniczą
z
panią
Joanną
Kozanecką, pedagogiem, panią
Edytą
Tyburczy-Kujawą
oraz
nauczycielką
wychowania
fizycznego, panią Anetą TuszyńskąParol w „Salonie maturzystów –
Perspektywy 2008”;
19 września – „Sprzątanie Swiata”.
Uczniowie klas ITG, ITOŚ, ILOb,
IILOb, IIILOb i ILOa uczestniczą w
akcji pod kierunkiem pani Lidii
Michalskiej;
20 września – reprezentacja szkoły
bierze udział w XVII biegu
ulicznym – „Choszczeńska 10”.
Nasi uczniowie spisali się nieźle.
Jakub
Rodzoch
i
Wojciech
Romaniuk zajęli I i II miejsce wśród
klas ponadgimnazjalnych bez klas I,
III miejsce zajął Kamil Niestrata w
kategorii klas ponadgimnazjalnych.
24 września – otrzęsiny klas
pierwszych przygotowane przez
klasę IILOc i jej wychowawczynię
panią Małgorzatę Brzustowicz.
Klasę IILOc wspierała klasa IIa i jej
wychowawca
pan
Andrzej
Zakrzewski;

25 - 26 września - turniej
piłki nożnej. I miejsce
zdobyła klasa IIIA, II miejsce
klasa ITG, III miejsce
zdobyły klasy IITBa i IILOa;
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30 września - upływa termin składania
wstępnych deklaracji maturalnych;

25 września - wyjazd uczniów do
Teatru
Współczesnego
w
Szczecinie na spektakl „Tristan i
Izolda”;
29 września – wybory do Samorządu
Uczniowskiego. W głosowaniu wzięło
udział 139 uczniów. Wygrała Karolina
Frydrych z klasy IILOc, II miejsce zajęła
Milena Pałka z klasy IILOa, III miejsce
Justyna Kucharczyk z klasy IILOb.
Gratulujemy!
09 października - wizyta uczniów klasy
IILOa w Domu Małego Dziecka w
Stargardzie Szczecińskim;
09 paździrnika – sztafetowe biegi
przełajowe w Pełczycach. Chłopcy pod
wodzą pani Sylwii Krześniak-Ławik
zajęli II miejsce
12 października – Dzień Papieski. Pod
opieką dyrektora, siostry Nikodemy,
pani Agnieszki Stankowskiej i Wiesławy
Gruszki uczniowie przygotowali występ
artystyczny oraz stoisko loteryjne;
W tym roku szkolnym prezentacje w
ramach funkcji Gospodarza Szkoły
związane są z 25-leciem Nagrody Nobla
dla Lecha Wałęsy oraz z rokiem
Zbigniewa Herberta.
Dyżur pełniły klasy IILOc, ITBa i ITH

Rozpoczynamy
Dnia 1 września 2008r. odbyło się uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystość zaszczycili
starosta choszczeński Roman Lubiniecki oraz
wicestarosta Lesław Śliżewski.
Najbardziej uroczystym momentem rozpoczęcia
było ślubowanie złożone przez reprezentantów klas
pierwszych.
W roku szkolnym 2008/2009 w naszej szkole
będzie uczyło się więcej uczniów niż w roku poprzednim. Utworzono
następujące klasy pierwsze:

IA - klasa zasadnicza o specjalności ślusarz-mechanik,
wychowawca pan Maciej Żołnierzów;
IB – klasa zasadnicza wielozawodowa, wychowawczyni pani
Grażyna Jabłońska;
IC – klasa zasadnicza wielozawodowa, wychowawca pan Tomasz
Płonka;
ILOA – klasa liceum ogólnokształcącego o nachyleniu
humanistycznym, wychowawczyni pani Beata Zgorzelska;
ILOB – klasa liceum ogólnokształcącego o nachyleniu
ekoturystycznym, wychowawczyni pani Kinga Recka-Matyjasik;
ITBa - klasa technikum budowlanego, wychowawczyni pani
Agnieszka Kurpiewska;
ITBb – klasa technikum budowlanego, wychowawczyni pani
Adrianna Dokurno;
ITG – klasa technikum geodezyjnego, wychowawczyni pani
Agnieszka Stankowska;
ITH – klasa technikum handlowego, wychowawczyni pani Edyta
Kondela;
ITOŚ – klasa technikum ochrony środowiska, wychowawczyni
pani Jadwiga Czyż
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Rozwijamy skrzydła
Z prezesem Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłości” panią Barbarą
Ciecierską rozmawiają Dorota Gralak i Katarzyna Ostrowska z
klasy IIILOA
Kiedy i z czyjej inicjatywy powstało Stowarzyszenie „Szkoła
Przyszłości”?
14.01.2008r. odbyło się zebranie założycielskie, którego
inicjatorami byli nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów
Polskich w Choszcznie.
Czym zajmuje się stowarzyszenie?
Cele stowarzyszenia zostały określone w statucie. Rozdział II §11
statutu mówi, że stowarzyszenie zajmuje się:

−prowadzeniem działalności edukacyjnej i wychowawczej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych;

−szeroko

rozumianą działalnością kulturalną, w tym działaniem
na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji i
obyczajów;

−organizowaniem

i współorganizowaniem imprez kulturalnych,
charytatywnych i sportowych;

−działaniem na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji
oraz aktywnego wypoczynku;

−ochroną przyrody i krajobrazu;
−zakupem literatury przedmiotu

i

niezbędnych

pomocy

dydaktycznych;

−nawiązywaniem
placówkami i
artystycznymi;

i utrzymywaniem kontaktów z instytucjami,
organizacjami naukowymi, kulturalnymi i

−współpracą

z osobami oraz instytucjami, placówkami i
organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi;

−innymi działaniami służącymi realizacji celów stowarzyszenia.
Ilu członków liczy stowarzyszenie?
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W tej chwili stowarzyszenie liczy 16 członków.
Czy uczniowie również należą do tego grona a jeśli tak, to co
należy do ich zadań?
Obecnie nie, ale mogą być członkami i wtedy wypełniają
wszystkie powinności członka zgodnie z III rozdziałem statutu,
czyli na przykład aktywnie realizują cele statutowe i uchwały
walnego zgromadzenia członków. Oczywiście braliby również
aktywny udział w organizowanych przedsięwzięciach.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać przyjętym do
stowarzyszenia?
Mówi o tym §15 III rozdział statutu. Członkiem zwyczajnym
może być osoba fizyczna, która zgłosi deklarację. Deklaracja
zostaje rozpatrzona przez zarząd stowarzyszenia w ciągu jednego
miesiąca. W zarządzie stowarzyszenia są panie Barbara
Ciecierska, Wiesława Gruszka i Edyta Kondela.
Jakie plany przewidziano na ten rok?
W tym roku zaplanowaliśmy udział w projekcie stowarzyszenia
„POLITES” - „Aktywni żyją ciekawiej – rozwój wolontariatu w
Szczecinie
i
w
województwie
zachodniopomorskim”,
zorganizowanie „Dnia Szkoły” w ZS Nr2 oraz współpracę w
powyższych działaniach z różnymi organizacjami. Planujemy
również aktywną współpracę z Samorządem Uczniowskim, Radą
Rodziców oraz stowarzyszeniem „Forum Nobel”. Zamierzamy
uczestniczyć w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Ważnym zadaniem będzie wnioskowanie do instytucji
dysponujących grantami finansowymi, chcemy pozyskać jak
najwięcej środków na nasze cele.
Czy podjęte przedsięwzięcia zostały już rozpowszechnione w
środowisku lokalnym?
Obecnie jeszcze nie. Jesteśmy na etapie organizacyjnym przyjęcia
planu działania na rok 2009. Dopiero po zatwierdzeniu planu na
walnym zgromadzeniu członków podejmiemy działania
reklamujące nasze przedsięwzięcia.
Dziękujemy za rozmowę.
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SALON MATURZYSTÓW
Dnia 11.09.2008r. nasi tegoroczni maturzyści wraz ze
szkolnym doradcą zawodowym, panią Joanną Kozanecką,
pedagogiem, panią Edytą Tyburczy-Kujawą oraz nauczycielką
wychowania fizycznego, panią Anetą Tuszyńską-Parol
uczestniczyli w „Salonie maturzystów – Perspektywy 2008”.
Impreza odbyła się w siedzibie Politechniki Szczecińskiej i
była jedną z 16 podobnych, jakie odbyły się na terenie całego
kraju. Salon został zorganizowany przez miesięcznik edukacyjny
„Perspektywy” pod honorowym patronatem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej oraz
Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall. Szczeciński salon
został
zorganizowany
przy
współpracy
wszystkich
zachodniopomorskich uczelni oraz Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Poznaniu, co jest nowością na tego typu
spotkaniach. W salonie wzięły udział uczelnie akademickie m.in.
Politechnika Szczecińska, Pomorska Akademia Medyczna,
Akademia Rolnicza, Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet
Zielonogórski. Odbyły się także liczne konferencje. co ciekawe w
czasie salonu swoje oferty zaprezentowali przedstawiciele służb
mundurowych oraz szkoły policealne.
Celem imprezy było przekazanie uczniom klas maturalnych
pełnej i rzetelnej wiedzy na temat egzaminu maturalnego w roku
2009 i zasad rekrutacji na rok akademicki 2009/2010.
Katarzyna Ostrowska IIILOA
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Matura
2009

Zespół Szkół Nr2
im.Noblistów Polskich
w Choszcznie

Informator
dla Uczniów
i Rodziców
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DRODZY RODZICE!
Po raz kolejny przed Uczniami, Rodzicami i Nauczycielami staje wyzwanie
matury. Serdecznie prosimy o współpracę, aby to przedsięwzięcie zakończyło
się sukcesem Waszych Dzieci i Naszej Szkoły.

CELE MATURY

•Jednolitość zadań i kryteriów oceniania w całym kraju;

•Porównywalność wyników (wyniki w punktach i procentach);

•Obiektywizm oceniania (kodowane prace maturalne, ocenianie przez zewnętrznych
egzaminatorów);
•Respektowanie wyników matury przez wyższe uczelnie, rezygnacja z egzaminów
wstępnych;

WAŻNE TERMINY
•Od 01-30 września 2008r. – udostępnienie uczniom listy tematów na egzamin ustny z
języka polskiego;
•Do 30 września – termin wydawania opinii przez poradnie psychologicznopedagogiczne;
•Do 30 września – termin złożenia przez uczniów wstępnych deklaracji maturalnych;
•Do 07 lutego 2009r. – ostateczny termin dokonania zmian i złożenia ostatecznej
deklaracji maturalnej oraz wniosku o dostosowanie warunków zdawania egzaminu;
•04 maja 2009r. – rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej;
•Do 07 lipca 2009r. – termin złożenia pisemnego wniosku o egzamin poprawkowy

KTO ZDA EGZAMIN MATURALNY?
Absolwent szkoły określonego typu: LO, LP, Technikum, Liceum Uzupełniającego
•Który przystąpił do pięciu egzaminów obowiązkowych
−dwóch ustnych (język polski, język obcy nowożytny)
−trzech pisemnych (język polski, język obcy nowożytny, przedmiot wybrany)
•Uzyskał co najmniej 30% punktów za każdy egzamin obowiązkowy
•Nie zaliczył jednego przedmiotu, ale do 07 lipca 2009r. zgłosił się do egzaminu
poprawkowego, przystąpił do niego w dniach 25-28 sierpnia 2009r. i zdał, uzyskując co
najmniej 30% punktów

10

CO UCZNIOWIE ZDAJĄ NA MATURZE?
EGZAMINY OBOWIĄZKOWE
1.JĘZYK POLSKI

Α.CZĘŚĆ USTNA /NA JEDNAKOWYM POZIOMIE/
Β.CZĘŚĆ PISEMNA /WYBÓR POZIOMU:

PODSTAWOWY

LUB

ROZSZERZONY

2.JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY /TEN SAM W OBU CZĘŚCIACH/
Α.CZĘŚĆ USTNA /WYBÓR POZIOMU/
Β.CZĘŚĆ PISEMNA /WYBÓR POZIOMU/
3.JEDEN PRZEDMIOT WYBRANY SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH:
BIOLOGIA, CHEMIA, FILOZOFIA, FIZYKA I ASTRONOMIA, GEOGRAFIA,
HISTORIA, HISTORIA MUZYKI, HISTORIA SZTUKI, INFORMATYKA,
JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA, MATEMATYKA, WIEDZA O
SPOŁECZEŃSTWIE, WIEDZA O TAŃCU
A.TYLKO EGZAMIN PISEMNY /WYBÓR POZIOMU – PODSTAWOWY LUB
ROZSZERZONY/

EGZAMINY DODATKOWE
Maksymalnie 3 przedmioty wybrane z listy, inne niż przedmiot wybrany w części
obowiązkowej: BIOLOGIA, CHEMIA, FILOZOFIA, FIZYKA I ASTRONOMIA,
GEOGRAFIA, HISTORIA, HISTORIA MUZYKI, HISTORIA SZTUKI, JĘZYK
ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA, MATEMATYKA, WIEDZA O
SPOŁECZEŃSTWIE, WIEDZA O TAŃCU, INFORMATYKA, JĘZYK OBCY
NOWOŻYTNY
Α.Egzamin pisemny zdawany wyłącznie na poziomie rozszerzonym, chyba że
wybrany został język obcy nowożytny, inny niż zdawany jako obowiązkowy.
WIĘCEJ INFORMACJI: www.oke.poznan.pl, www.cke.edu.pl
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O CZYM PAMIĘTAĆ?
•ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI WYSTAWIA OKE A WYDAJE SZKOŁA

MACIERZYSTA ZA POKWITOWANIEM, W TERMINIE USTALONYM
PRZEZ CENTRALNĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ
•EGZAMINY ODBYWAJĄ SIĘ W SZKOLE MACIERZYSTEJ W
TERMINACH OD 04 MAJA DO 29 MAJA
•HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ OGŁASZA CENTRALNA KOMISJA
EGZAMINACYJNA
•HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ OGŁASZA W MARCU 2009 SZKOŁA
MACIERZYSTA
HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO
Data egzaminu
04 maja
05 maja
06 maja
07 maja
08 maja

Obydwa poziomy
od godz. 900
język polski
język angielski
wiedza o społeczeństwie
język niemiecki
geografia

11 maja
12 maja

biologia
historia

13 maja

matematyka

14 maja
15 maja
18 maja
19 maja
20 maja
21 maja

fizyka i astronomia
chemia
język rosyjski
język francuski

Obydwa poziom
od godz. 1400

przedmiot w języku obcym
przedmiot w języku obcym
język łaciński i kultura
antyczna
wiedza o tańcu
przedmioty w języku
obcym
przedmioty w języku
obcym
historia sztuki
historia muzyki

filozofia
informatyka

ŻYCZYMY POWODZENIA!
DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W
CHOSZCZNIE
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Miauczeć każdy może
W
środę,
24.09.2008r.,
przed
pierwszoklasistami
postawiono
nie
lada
wyzwanie. Jedni musieli pracować głową, inni
wykazać się fizycznie lub artystycznie. Tak
zwane otrzęsiny zaczęły się tuż po wybiciu
godziny 1300. W imprezie uczestniczyło 10 klas
pierwszych – IA, IB, IC, ILOA, ILOB, ITBa,
ITBb, ITOŚ, ITG i ITH.
Pierwszą konkurencją była prezentacja klasowych kotów.
Można było podziwiać pomysłowość młodzieży. Totemy, które
przedstawiono w kolejnej części imprezy pozwoliły nam na
bliższe zapoznanie się z poszczególnymi profilami. podczas
zabawy nie mogło zabraknąć soku z cytryny, którym koty
wzniosły toast za złożoną wcześniej przysięgę. Przysięga brzmi:
„Ja, młody, nieświadomy swojego przyszłego powołania
człowiek, który zdecydował się na przemianę w grubego,
leniwego, czarnego kocura, przysięgam:
−nie wyprowadzać nauczycieli z równowagi;
−unikać wizyt w gabinecie dyrektora
−być przygotowanym na każdą lekcję
−szerokim łukiem omijać palarnię
−nigdy nie chodzić na wagary
−zachowywać się zgodnie z regulaminem szkoły”
Uczniowie popisali się również swoją muzykalnością i
zdolnościami recytatorskimi podczas konkurencji z piosenką.
Następnie ochotnik reprezentujący klasę odpowiadał na różne
pytania związane z naszą szkołą.
Kolejna konkurencja wymagała wielkiego sprytu,
nazywała się ona „Kotek na płotek”. Podczas gdy grała muzyka
uczestnicy chodzili w kółko tuż przy krzesłach, a gdy muzyka
cichła siadali. Zawsze było o jedno krzesło za mało. Tego typu
zabawy są często spotykane na weselach, a konkretnie na
oczepinach. Ostatnim zadaniem było wyłowienie jabłek z wody
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bez używania rąk –
„Łowna
szarlotka
kotka”.
Po
zakończeniu
tejże
konkurencji
pan
dyrektor
obciął
wszystkim
naszym
kotkom ogonki. Na
koniec
ceremonii
ogłoszono
wyniki
zwycięskich drużyn. I
miejsce zajęła klasa
ITBa, która w przyszłym roku szkolnym będzie miała zaszczyt
zorganizowania kotowiska, II miejsce zajęła klasa ITG, III miejsce
ILOB.
Karolina Cimirska ILOa

Pierwszoklasiści o otrzęsinach
W naszej szkole 24 września na 7 godzinie lekcyjnej
odbyło się „kotowisko”. Organizatorami imprezy była klasa
IILOC i ich wychowawczyni, pani
Małgorzata Brzustowicz. Zabawa była
świetna, każdy dobrze się bawił.
„Było zajefajnie, ale mogło być
lepiej, gdyż mikrofony były za cicho” – tak
wyraził swoje zdanie na temat otrzęsin
Michał z ITBa. Dziewczęta z ITOŚ
stwierdziły, że otrzęsiny były „łachowe”.
Chyba największą atrakcją całej imprezy
były klasowe kotki. Zdania na temat kotków
były podzielone, większość osób uważała, że ich klasowy kotek
był najlepszy. Natalia z ILOb – „oczywiście nasz był najbardziej
seksy”. Krystian z ITBa powiedział – „kotka z ILOA podobała mi
się najbardziej, bo miała fajny makijaż i fajne futro z norek
(chyba)”. W trakcie kotowiska odbyło się wiele ciekawych a
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zarazem zabawnych konkurencji. Na pytanie: „Która konkurencja
według Ciebie była najciekawsza?”, uczniowie odpowiadali
różnie. – „Z jabłkami, tak, jabłka wygrywają” – tak wyraził swoje
zdanie Krzysiek z ITG. Ntalia z ITH – „z krzesłami” – stwierdziła
bez zastanowienia. Krystian z ITBa powiedział, że konkurencja na
piosenkę klasową – „Podobało mi się najbardziej wystąpienie
mojej klasy, mimo że nie było słychać słów”. Według Sebastiana
z ILOB, najlepiej pokazały się klasy ILOB i klasa IC pana
Tomasza Płonki.
Wszystkim uczniom bardzo się podobało. – „Fajnie, bo tak
wszyscy razem i w ogóle jest fajna zabawa” – tak myśli o tego
typu imprezach Justyna z ILOA. Na pewno uczniowie nie
narzekaliby na więcej podobnych imprez.
Ilona Kurzawa ILOa

„Tristan i Izolda” w Teatrze
Współczesnym w Szczecinie
„Tristan i Izolda” to historia pary
kochanków i ich zakazanej miłości. Temat jest
aktualny po dziś dzień i będzie zapewne
istniał do końca ludzkości, ponieważ o miłości
zawsze można mówić bez końca. Z początku
„Tristan i Izolda” był opowieścią jedynie
ustną, dopiero Joseph Bedier postanowił tę
historię spisać.
Przepełniony baśniowymi elementami
takimi jak miłosny eliksir czy smok, romans
ten jest wprost idealnie przystosowany do wystawienia na scenie.
Reżyser Irena Jun podczas adaptacji dzieła mogła więc łatwo
rozbudzić wyobraźnię widza.
Bardzo dużą rolę w tym procesie (rozbudzania marzeń)
odgrywa oczywiście scenografia. Można być pod ogromnym
wrażeniem jak szybko scena przedstawiająca statek zmienia się w
zamek tyntagielski, a następnie w las moreński, który do życia
wskrzesza Tristan (Wojciech Brzeziński) poprzez stawianie
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pionowo desek podestu. Bardzo ciekawa jest również gra cieni, za
pomocą których ukazany jest m.in. waleczny i potężny Marchołt.
Aktorzy nie znajdują się jedynie na scenie, lecz krążą po całej
sali, dzięki czemu widz nie jest jedynie biernym uczestnikiem
przedstawienia, lecz bierze w nim czynny udział, widzi wszystko
tak, jakby był bliskim obserwatorem sytuacji. Wbrew pozorom
największą rolę w inscenizacji odgrywa Anna Januszewska, która
odgrywa rolę Brangien – służki tytułowej bohaterki – pełni ona
również rolę komentatora i narratora. Joanna Kupińska –
odtwórczyni roli Izoldy znana jest z seriali telewizyjnych („Klan”,
„Plebania”, „Pierwsza miłość”, „Na Wspólnej”). W jej wykonaniu
postać wypada bardzo realistycznie i dość emocjonalnie, jednak
brakuje Izoldzie swoistej pewności siebie i siły wewnętrznej, którą
posiadała bohaterka opowieści. Przystojny Tristan uwodzi serca
kobiet z widowni swym męskim głosem oraz młodzieńczym
wigorem. Publiczność bawi natomiast postać karła Frocyna
(Pawła Niemczewskiego), która w pewnym momencie wyrasta
wprost z ziemi.
Widz bardzo wczuwa się w akcję rozgrywającą się na sali przez
co przyjemnie ogląda mu się przedstawienie. Elementy baśniowe
pobudzają wyobraźnię i marzenia, a treść, jaką przekazuje utwór
jest lekka do przyswojenia. Momentami można się wystraszyć,
zadziwić i wzruszyć. Szczególnie w pamięć zapada koniec –
odchodzący cień Tristana i Izoldy komentowany przez Brangien.
Teatr Współczesny w Szczecinie: „Tristan i Izolda” Josepha
Bediera, adaptacja i reżyseria: Irena Jun; scenografia: Jerzy
Kalina; kostiumy: Aleksandra Semenowicz; opracowanie
muzyczne: Maria Wieczorek.
Natalia Ochmańska IILOA
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Pomagamy słabszym
Dnia 09.10.2008r. klasa IILOa wraz z paniami Justyną Grońską
i Moniką Gerłowicz odwiedziła Dom Małego Dziecka w
Stargardzie Szczecińskim. Wizyta była poprzedzona zbiórką
funduszy, ubranek, zabawek i środków pielęgnacyjnohigienicznych dla wychowanków placówki. Za zebrane fundusze
kupiliśmy słodycze i najpotrzebniejsze artykuły: pieluchy, żele do
kąpieli, kremy, pasty itp.
Ubrania i zabawki rozdzieliliśmy wśród poszczególnych grup
wiekowych. uczniowie spędzili kilka godzin z dziećmi, bawili się
z nimi i pomagali przy ich pielęgnacji.
Sytuacja dzieci, ich emocje, spontaniczność zachowania,
bezradność wobec losu wywarły duży wpływ na uczniów.
Wzruszenie było tym większe, że w grupach były dzieci
wymagające szczególnej troski, dzieci z upośledzeniami lekkimi i
dzieci z upośledzeniem głębokim. Obserwacja zachowań,
trudności w nawiązaniu kontaktu i niemożność pomocy w
niektórych przypadkach budziły szczególną refleksję.
Tego rodzaju wyjazdy są cenną lekcją rzeczywistości,
konfrontacją wyobrażeń z codziennością, nauką empatii i
niesieniem pomocy tym, którzy jej naprawdę potrzebują.
Monika Gerłowicz

„Święto Drzewa”
2008
Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie już po
raz drugi przystąpił do VI edycji ogólnopolskiej akcji „Święto Drzewa”
odbywającej się na terenie Polski. Autorem akcji jest Stowarzyszenie
Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja”, przy partnerstwie Generalnej
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Dyrekcji Lasów Państwowych. Akcja na terenie szkoły rozpoczęła się
we wrześniu konkursami plastyczno-ekologicznymi mającymi na celu

szerzenie wśród młodzieży poszanowania otaczającej nas przyrody
ożywionej i nieożywionej oraz kształtowaniem postawy ekologicznej.
Na początku października przygotowane zostały wystawy prac
plastycznych: stroików tematycznych: ”Jesień w domu” oraz prac
wykonanych z surowców wtórnych „Ekologiczne Drzewo”.
Uwieńczenie akcji nastąpiło 10 października 2008r.. Wzięli w
niej udział zaproszeni goście, przedstawiciele Nadleśnictw: Jacek Gid i
Dagmara Haręźlak – Nadleśnictwo Choszczno, Janusz Matyjasik –
Nadleśnictwo Bierzwnik oraz uczniowie klasy I LOb i III TH Zespołu
Szkół Nr 2 wraz z Dyrektorem Wiesławem Włudarskim, i paniami
wicedyrektor Ireną Rękawiecką-Sadowską i Jolantą Plutą oraz
opiekunami. Na wstępie uczniowie złożyli Zielone Ślubowanie, a
następnie przystąpili do sadzenia drzewek na terenie szkoły.
Wyjątkowym wydarzeniem było posadzenie przez Dyrekcję ZS Nr 2 i
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zaproszonych gości dwóch drzewek: świerku i sosny poświęconych
przez Papieża Benedykta XVI. Po zakończeniu akcji sadzenia drzewek
rozpoczęła się konferencja wraz z zaproszonymi gośćmi, na której to
pracownicy

Nadleśnictwa

Choszczno

przedstawili

prezentację

multimedialną dotyczącą funkcji i roli drzew w świecie, pokazano
również krótki film przygotowany przez Klub Gaja „Święto Drzewa”.
W trakcie dalszej części konferencji uczniowie ZS Nr 2 prezentowali
swoje prace konkursowe w języku angielskim „The English variation
about trees”. Na koniec rozstrzygnięte zostały wszystkie konkursy
towarzyszące oraz wręczone zostały nagrody i dyplomy upamiętniające
tegoroczną akcję.
Akcję zorganizowały: Kinga Recka-Matyjasik, Justyna Grońska i
Małgorzata Brzustowicz.
Kinga Recka-Matyjasik

Z pamiętnika
tegorocznej maturzystki
1 września – powrót do szkoły
Patio (patrz: wewnętrzny dziedziniec), dźwięk dzwonka (tego
zwyczajnego, nienależącego do pamiętnej listy alarmów z p.o!) i ja –
powracająca w to miejsce po raz trzeci i ostatni...
Rozglądam się. Na horyzoncie dostrzegam wiele nowych twarzy.
ILOa (brzmi znajomo), ILOb, ITG i ITOŚ (czyżby jakaś nowość?) – to
tylko niektóre klasy mijane naprędce. Wreszcie docieram do celu.
Spotykam grono znajomych i , dziwnym trafem, znów wysuwam się
naprzód. U mych stóp widnieje napis IIILOa. Pojmuję, że to
zobowiązuje...Spoglądam na młodsze koleżanki i na młodszych kolegów
dopiero rozpoczynających swą edukację w tej szkole, nieco

19

zdezorientowanych, roztargnionych i pewnie nie do końca orientujących
się w tym, co ich czeka. Przypominam sobie swoje własne losy,
zwłaszcza dzień sprzed dwóch lat.
11 września – Salon Maturzystów
Mnóstwo uczniów, przepych, pełna oferta odnośnie szkół
ponadgimnazjalnych – właśnie z tym kojarzy mi się czwartkowy wyjazd
do Szczecina. Zdecydowałam się na niego, by zweryfikować swoje
wiadomości dotyczące rekrutacji na szczecińskie uczelnie i zaczerpnąć
informacji „u źródła”. Udało się. Uświadomiłam sobie kilka prostych
prawd. I chociaż rozwiały się marzenia o Pomorskiej Akademii
Medycznej ( mój plan B w przypadku barku szans dostania się na
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) pojawiły się nowe, związane z
Uniwersytetem Szczecińskim. Z ciekawości odwiedziłam jeszcze
stoisko Akademii Rolniczej - prezentującej się, moim zdaniem,
szczególnie efektownie – oraz szkoły wojskowej (jednak to na pewno
nie to). Pozostały wspomnienia, kilkanaście broszur informacyjnych,
pamiątkowe zdjęcie z zakamuflowanym żołnierzem oraz solenna
obietnica wytężonej pracy.
18 września – deklaracje maturalne
Dzisiejsza lekcja języka polskiego przebiegała w nieco inny sposób.
Tematem przewodnim było wypełnianie wstępnych deklaracji
maturalnych. Zadanie to jeszcze kilka dni temu sprawiłoby mi trudność
(początek września wiąże się z wieloma wahaniami), jednak po Salonie
Maturzystów sytuacja stała się bardziej klarowna. Moje plany co do
przyszłości uległy diametralnej zmianie (zresztą nie po raz pierwszy).
Można by powiedzieć, że w pewnym sensie awansowałam przechodząc
przez te licealne lata drogę od filologa polskiego poprzez weterynarza a
kończąc na prawniku czy, ewentualnie, kulturoznawcy.
Dzisiejsze wypełnienie deklaracji to tylko formalność. Już wybrałam.
Mam nadzieję, że dobrze.
Doris
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę gorąco
podziękować wszystkim Nauczycielom oraz
Pracownikom Oświaty za to, że służą młodemu
pokoleniu wiedzą i umiejętnościami, mądrością i
doświadczeniem,
radą
i
pomocą.
W dniu naszego święta życzę Wam wielu
sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz
tego, aby podejmowany trud był źródłem
satysfakcji i społecznego uznania.
Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Artur Gałęski

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy
Oświaty! Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzę Wam wszystkim, aby praca z dziećmi i
młodzieżą była dla Was źródłem zadowolenia.
Niech znakomite osiągnięcia i godna postawa
wychowanków będzie najwspanialszą nagrodą i
zachętą do dalszego działania.
Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall
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