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GAZETA SZKOLNA

Zespołu Szkół Nr2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Wygląda na to, że mamy czasy przełomu. Nie, jeszcze do 
nas  nie  dotarł  światowy  kryzys  ekonomiczny!  Przeciwnie, 
nauczyciele mają nowy pokój nauczycielski,  a uczniowie nową 
klasę.  Każdy  próbuje  jakoś  obłaskawić  nowe  miejsca,  a  że 
nastała  wiosna  nastroje  mamy  optymistyczne.  W wiosennych 
ramach  mieści  się  też  propozycja,  by  nauczyciele  zazielenili 
swoje  klasy.  Uczeń  podlewający  kwiaty  ma  niepowtarzalną 
szansę  nawiązania  bliskich  relacji  międzyludzkich  z 
nauczycielem.

Tylko maturzyści będą pokrzywdzeni,  szkoła powoli  staje 
się  dla  nich  wiosennym  alergenem.  Czy  można  jednak  winić 
szkołę,  że  trzeba  pisać  te  głupie  bibliografie  z  polskiego  i  w 
dodatku oddać je w nieprzekraczalnym terminie do 04 kwietnia? 
Czy winni są nauczyciele, że ma się 19 lat i mijają bezpowrotnie 
czasy beztroski?

Społeczność szkolna w postaci nauczycieli i uczniów klas 
młodszych odpowie  zgodnie  maturzystom:  nie,  szkoła  nie jest 
niczemu winna. Szkoła idzie swoim trybem, a los maturzystów 
wyznaczył im, tylko im, najważniejszy w życiu egzamin. Jest to 
matura – egzamin dojrzałości.

Młodsi  niech  sobie  spokojnie  podlewają  kwiatki, 
nauczycieli też trzeba ugłaskać, by żyło się łatwiej. Niech dbają 
o swoje.



Z kroniki szkolnej
09-14.01  –  matura  próbna  przygo-
towana  przez  Centralną  Komisję 
Egzaminacyjną;
09.01  – wieczorem  odbyła  się 
wyczekiwana  przez  wszystkich 
studniówka,  zakończyła  się 
następnego dnia rano;
12.01  -  Do  II  etapu  IX  Olimpiady 
Wiedzy  o  Regionie  i  Przedsiębior-
czości  zakwalifikowała  się  dwójka 
uczniów  z  naszej  szkoły:  Paulina 
Roszak  -  klasa  III  TH  i  Sebastian 
Chołodowicz - klasa IILOb; 
15.01  -  odbył  się  szkolny  etap 
drugiej  edycji  konkursu  „Meeting 
with  the  Patron”.  Do  etapu 
międzyszkolnego, który odbędzie się 
w  Zespole  Szkół  im.  Noblistów 
Polskich w Myśliborzu zakwalifiko-
wała  się  trójka  uczestników:  Iwona 
Szankowska  -II  LOB,  Sebastian 
Chołodowicz  II  LOB,  Waldemar 
Klimek - III  TB. Nad prawidłowym 
przebiegiem  konkursu  czuwali  pani 
Justyna  Grońska  i  pan  Mariusz 
Spychaj  -  nauczyciele  języka 
angielskiego;
11-13.02  -  Samorząd  Uczniowski 
zorganizował  „Pocztę  Walentyn-
kową”.  Zebrane  kartki  dla 
zakochanych  zostały  dostarczone 
przez  Przewodniczącą  Samorządu 
Uczniowskiego  Karolinę  Frydrych  i 
Martę Robakowską z klasy II LOc.
14.02  – zebranie  z  rodzicami 
podsumowujące I semestr; 
14.02 – Mistrzostwa szkoły w tenisie 
stołowym, opiekun Maciej Żołnie-
rzów;
16.02 –  w bibliotece szkolnej odbył 
się konkurs recytatorski poezji miło-
snej, rozstrzygnięto również konkurs

na  najpiękniejszy  list  miłosny. 
Inicjatorkami  konkursu  były  panie 
Lilla Rybka i Katarzyna Subocz;
17.02  –  II  miejsce  uczniów  naszej 
szkoły w powiatowym turnieju piłki 
siatkowej chłopców;
17.02  –  spotkanie  maturzystów  z 
przedstawicielami  Wyższej  Szkoły 
Biznesu z Gorzowa Wlkp.;
18.02  –  Spotkanie  z  delegacją 
Policealnej  Szkoły  Detektywów  i 
Pracowników Ochrony „Ochikara”;
19.02  –  spotkanie  maturzystów  z 
przedstawicielami  Zachodniopomor-
skiego  Uniwersytetu  Technologicz-
nego;
19.02 –  spotkanie  maturzystów  z 
przedstawicielami  Wyższej  Szkoły 
Języków Obcych z Poznania;
22.02  -  Mistrzostwa  Powiatu  w 
tenisie stołowym szkół ponadgimna-
zjalnych  zorganizowane  przez pana 
Macieja  Żołnierzowa.  Nasi 
uczniowie  zajęli  czołowe  miejsca. 
Szkoła zajęła I miejsce drużynowo. I 
miejsce zajęli również: Marta Kula , 
Klaudia  Chochel  w deblu damskim, 
Piotr  Kozłowski,  Łukasz  Moszyński 
w deblu męskim, Marta Kula, Patryk 
Bald  w  mikście.  Zwycięzcom 
gratulujemy;
25.02 –  wizyta  przedstawicieli 
Wojskowej Komendy Uzupełnień;
26.02 – udział szkoły w konkursie „Z 
matematyką  do  Europy”  zorganizo-
wanym przez  Zespół  Szkół  Nr2 im. 
Noblistów  Polskich  w  Myśliborzu. 
Zespół przygotowywała pani Wiesła-
wa  Gruszka  wspólnie  z  anglistami, 
ponieważ konkurs odbywał się w ję-
zyku angielskim;
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27.02 -  w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Noblistów Polskich w 
Myśliborzu  odbyła  się  II  edycja  an-
gielskiego konkursu wiedzy o nobli-
stach polskich "Meeting with the Pa-
tron".  Szkołę  reprezentowali:  Iwona 
Szankowska  -  II  LOB,  Sebastian 
Chołodowicz  -  II  LOB,  Waldemar 
Klimek -  III  TB,  którzy wywalczyli 
dla szkoły III miejsce. Uczniów przy-
gotowywali:  pani  Justyna  Grońska  i 
pan Mariusz Spychaj;
28.02 –  II  Otwarte  Mistrzostwa 
Choszczna w tenisie stołowym. Wy-
niki  naszych  uczniów:  I  miejsce  w 
kategorii  dziewcząt  szkół ponadgim-
nazjalnych – Marta Kula, II miejsce - 
Klaudia Chochel; I miejsce w katego-
rii  szkół  ponadgimnazjalnych  wśród 
chłopców  – Piotr Kozłowski;
02.03 - Do półfinałów ogólnopolskie-
go konkursu Biznes Junior 2009 za-
kwalifikowały się dwa zespoły z na-
szej szkoły. Tworzą one odrębne fir-
my, które rywalizują z sobą na wirtu-
alnym  rynku.  Opiekę  sprawuje  pani 
Joanna Korzeniewska;
05-06.03 - klasa IV Technikum Han-
dlowego i IV Technikum Budowlane-
go przystępowały do egzaminu prób-
nego  potwierdzającego  kwalifikacje 
zawodowe. Składał  się  on z dwóch 
części: teoretycznej i praktycznej.
09.03 – warsztaty dziennikarskie fun-
dacji „Nowe Media”. Warsztaty pro-
wadzili Monika Tomczyk z Telewizji 
Szczecin  oraz  Jakub  Kulawczuk, 
dziennikarz niezależny. Uczestnikami 
byli  dziennikarze  „Feniksa”  i 
dziewczyny z Grupy Młodych Dzien-
nikarzy. Opiekunami byli pani Barba-
ra Grzejszczyk i Piotr Figas;
12.03 – matura pilotażowa z matema-

tyki dla uczniów z klas II liceum i III 
technikum, którzy w przyszłym roku 
zdają  obowiązkowo  matematykę  na 
maturze. Przystąpiło 118 uczniów ze 
126 uprawnionych;
17.03  –  spotkanie  maturzystów  z 
przedstawicielami  Uniwersytetu  Zie-
lonogórskiego;
18.03  –  nasi  uczniowie  zdobyli  IV 
miejsce  drużynowo  w  tenisie  stoło-
wym  w  regionalnej  „Licealiadzie”, 
która odbyła się w Stargardzie Szcze-
cińskim,  opiekunem  był  pan  Maciej 
Żołnierzów;
19.03  –  W  Choszczeńskim  Domu 
Kultury  gościł  Narodowy  Teatr 
Edukacji z Wrocławia ze spektaklem 
„Ferdydurke” Witolda Gombrowicza;
20.03 -  Ogólnopolski Konkurs Recy-
tatorski, eliminacje rejonowe. Wyniki 
naszych  uczniów:  Katarzyna  Bokun 
IILOb  – laureat,  Katarzyna  Kubacka 
IILOc  – wyróżnienie,  Jakub Herma-
nowski IILOa –wyróżnienie. Opiekun 
– pani Lilla Rybka;
24.03  –  rozpoczyna  się  pielgrzymka 
maturzystów. Opiekę sprawuje ksiądz 
Grzegorz Gierek;
24.03 –  konkurs ekologiczny „Leśny 
detektyw  miłośnikiem  przyrody”. 
Koordynatorem  przygotowań,  w 
których  uczestniczyło  wielu  nauczy-
cieli  była  pani  Kinga  Recka-
Matyjasik;
25.03 –  uczniowie naszej szkoły pod 
wodzą  pani  Kingi  Reckiej-Matyjasik 
wyjechali  na  konkurs  wiedzy 
pożarniczej;
- w styczniu, lutym i marcu funkcję 
Gospodarza Szkoły sprawowały klasy 
IIITB,  IITBa, IITH, I ZSZ, II ZSZ.
Dziękujemy za wzorowe wypełnianie 
obowiązków!
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Wspomnienia o studniówce 2009

Są takie noce
od innych łaskawsze,
kiedy się wolno wygłupić,
wolno powtarzać „nigdy” i „zawsze”,
wolno słowami się upić,
tylko nie wolno tej nocy pod różą
okraść, okłamać, oszukać,
bo się już będzie
odtąd na próżno
bezsennej nocy tej szukać...

„Są takie noce od innych łaskawsze...”. To prawda. Ta noc jest 
wyjątkowa, bo jedyna w swoim rodzaju, szczególna i, na ogół, 
zdarza się raz w życiu.

Cytując  Agnieszkę  Osiecką,  autorkę  wiersza,  próbujemy 
nadać  tej  nocy  niefrasobliwy  charakter,  mówiąc:  „Można  się 
wygłupić”.  Rzeczywiście,  ale  tylko  do  pewnego  stopnia. 
Wygłupy – przywilej młodości – są tylko wygłupami niezależnie 
od pory dnia. Nie wygłupiajmy się więc przesadnie, lecz bawmy 
się do utraty tchu, korzystając z magii tej nocy.

Poetka  stwierdza  ponadto,  że  tej  nocy  „można  się  upić 
słowami”. Natychmiast nasuwa się nauczycielska refleksja: tak, 
ale tylko słowami. Więc upajajmy się świadomością, że jesteśmy 
tu  razem:  uczniowie,  osoby  towarzyszące,  rodzice  i  my  – 
nauczyciele.  To  inne  „bycie  razem”  niż  zazwyczaj  w  szkole. 
Otacza nas niezwykłość studniówkowej nocy, więc niech jej czar 
towarzyszy nam aż do świtu,  a  atmosfera zabawy i  beztroski 
zależeć będzie tylko od nas, bo to my ją tworzymy.

Nie  zamierzam  interpretować  słów  poetki  dotyczących 
okłamywania i oszukiwania, wszak nie jesteśmy na lekcji języka 
polskiego – i całe szczęście! Ale zakończenie wiersza brzmi: „Bo 
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już się będzie odtąd bezsennej nocy tej szukać”. Właśnie! Ta noc 
już  nigdy  się  nie  powtórzy.  Dlatego  życzę  wszystkim  tu 
obecnym, a zwłaszcza moim uczniom, aby to,  co przeżyjemy, 
pozostało  wspomnieniem,  przy  którym  zawsze  będziemy  z 
rozrzewnieniem się uśmiechać, bo było ekscytująco, niezwykle 
ciepło i zabawnie (...)

A  teraz  uwierzmy  w  słowa  Jana  Sztaudyngera:  „Jeżeli 
któregoś  dnia  mamy  być  szczęśliwi,  to  dlaczego  nie  mamy 
zacząć od dzisiejszego wieczoru”. „Carpe diem” kochani, „carpe 
diem” - bawmy się i korzystajmy z tego, co nam studniówkowa 
noc przyniesie!

Dziękuję!
przemówienie pani Agnieszki Kasperczuk, 

wychowawczyni klasy IV TB 

Co sądzą o studniówce uczniowie?

Jak podobało Ci się na Twojej studniówce i dlaczego?
Agata:  Bardzo  mi  się 
podobała  nasza  studniówka, 
ponieważ  była  wspaniała 
atmosfera.
Ola:  Studniówka bardzo mi 
się  podobała.  Było  wesoło. 
Każdy  fajnie  się  bawił. 
Nauczyciele  też  chyba  byli 
zadowoleni.  Chciałabym  to 
jeszcze  raz  powtórzyć,  ale 
wiem, że nie można.

Aneta: Było super, tylko czas za szybko leciał.
Krzysiek i Piotrek:  Bardzo nam się podobało.  Atmosfera ogólnej 
przyjaźni, mnóstwo sympatycznych osób, było z kim się pobawić.
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Czy uważasz, że rytmy lat 20-tych i 30-tych to dobry sposób 
na udaną zabawę?
Agata:  Tak, ponieważ przy tej muzyce 
każdy świetnie się bawił, bez względu na 
wiek.
Ola: Pewnie, że tak. Znakomita zabawa.
Krzysiek  i  Piotrek:  Dla  nas  jako 
młodych patriotów i ludzi akceptujących 
różne  rodzaje  muzyki  rytmy 
studniówkowe były w porządku. Muzyka 
porywała  nas  do  tańca  i  zabawa  była 
szampańska.

Jak, według Ciebie, spisała się orkiestra?
Ola: Muzyka była tak fajna, że nie można było 
przy niej  stać  tylko  od razu każdy gonił  na 
parkiet.

Aneta:  Orkiestra  robiła  zbyt  długie  przerwy.  Niektóre  piosenki 
były za wolne.
Krzysiek i Piotrek:  Orkiestra swoją kreatywnością  sprawiała,  że 
nogi same rwały się do tańca.
Ela i Ania: Zbyt duże przerwy, nie znali niektórych piosenek.

Jak oceniasz obsługę gastronomiczną?
Agata:  Obsługa  gastronomiczna  spełniła  nasze 
wymagania.
Ola:  Nic  nie  mogę  zarzucić.  Jedzenie  było 
ciepłe i bardzo smaczne.
Magda: Każdy się zajadał.
Krzysiek  i  Piotrek:  Obsługa  to  był  dobry 
przykład rzetelnego przestrzegania zasad savoir vivre'u.
Ania  i  Ela:  Obsługa  była  fatalna.  W  niektórych  miejscach 
brakowało jedzenia.

Jak  oceniasz  kabaret  studniówkowy?  Który  występ  kolegów 
podobał Ci się najbardziej?
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Agata:  Kabaret  mi  się  podobał,  najbardziej  chłopaki  z  IIILOa. 
Potrafili nas rozbawić.
Ola:  Kabaret  ogólnie 
wyszedł  bardzo  dobrze,  a 
najbardziej  podobał  mi  się 
występ IVTB.
Magda:  Kabaret był udany. 
Najbardziej podobał  mi  się 
występ  chłopaków  z  IVTB, 
ponieważ  rozbawili  całą 
publiczność.

Krzysiek  i  Piotrek:  Kabaret  studniówkowy  dał  prawdziwy  popis 
burżuazyjnej postawy oraz przekazał ogólnodostępne i uniwersalne 
prawdy o życiu. Poziom był wyrównany, lecz nie ma się co oszukiwać 
– ponad normę wzbił się kabaret z IIILOa.
Ela i Ania: Kabaret był fantastyczny. Najśmieszniejsi byli chłopcy 
z IVTB.

Czy wierzysz w studniówkowe przesądy?
Ola:  Nie  przywiązuję  zbyt  dużej  wagi  do  przesądów. 
Wszystkim  i  tak  zależało  na  zabawie,  nikt  nie  zwracał 
uwagi na przesądy.
Krzysiek i  Piotrek:  Choć  w  życiu  codziennym  jesteśmy 
osobami  nieprzywiązującymi  wagi  do  przesądów,  to  przy 
okazji  tak  niecodziennego  dnia  jak  studniówka  Zespołu 
Szkół Nr2, jesteśmy skłonni do zmiany zasad.

Aneta: Nie do końca wierzę w przesądy, ponieważ uważam, że nie 
mają one szczególnego wpływu na wynik matury. Na wszelki wypadek 
jednak lepiej być przezornym.

Studniówka odbyła się 09 stycznia 2009r. w choszczeńskim Klubie 
Garnizonowym. Imprezę przygotowali wychowawcy klas kończących: 
IVTH - Wiesława Gruszka, IVTB – Agnieszka Kasperczuk, IIILPs – 
Irena  Kwaśna,  IIILOb  –  Teresa  Wiśniewska  i  IIILOa  -  Wiesław 
Włudarski. Studniówka była z całą pewnością udana, za co dziękujemy 
organizatorom. 
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W Y J Ś C I E   Z   C I E N I A

Księża i siostry patrzą na to, co dzieje się w szkole z nieco innej 
perspektywy niż pozostali nauczyciele. Ich misja nie ogranicza się do 
szkolnych murów, mają kontakt z wieloma ludźmi, znają różne sprawy. 
Powiedzielibyśmy  bez  cienia  ironii,  że  patrzą  na  nas  z  wysoka. 
Wiedząc  o  tym,  postanowiliśmy  „rozpytać  się”.  Krótkie  rozmowy 
przeprowadziła Katarzyna Ostrowska z klasy IIILOa.

Rozmowa  z księdzem Grzegorzem Gierkiem

Katarzyna  Ostrowska:  Szczęść 
Boże.
Ksiądz  Grzegorz  Gierek:  Bóg 
zapłać.
K.O.:  Dowiedzieliśmy  się, 
że był ksiądz w tegoroczne 
ferie z młodzieżą w górach. 
Gdzie odbył się zjazd?
Ks.G.G.:  Koszyce  nieopodal 
Tarnowa.
K.O.: Czy było dużo uczniów 
naszej  szkoły,  czy  była 
również  młodzież  z  innych 
szkół, a może z parafii?
Ks. G.G.: Oczywiście, jak zwykle 
nikogo  z  naszej  szkoły nie  było. 
Nie  interesują  ich takie  wyjazdy. 
Natomiast  z  „Chrobrego”  i 
gimnazjum było 16 osób. Była też 
młodzież  z  Gryfina  i  Szczecina, 
łącznie 38 osób.
K.O.:  Jak  przyjęli  taki  pomysł 
rekolekcji nasi rówieśnicy?
Ks.G.G.: Byli bardzo zadowoleni, 
ponieważ  mogli  za  śmieszne 
pieniądze  posmakować  przygody 

z nartami. Dla wielu z nich będzie 
to wspomnienie na całe życie.
K.O.:  Czy ma  ksiądz  pomysł  na 
wakacyjny  wypoczynek 
młodzieży, jeśli tak, to gdzie?

Ks.G.G.:  Gdybym  miał 
proponować  takie  wyjazdy, 
to  powiedziałbym,  że  warto 
zajrzeć na stronę internetową 
księży  Sercanów,  którzy 
organizują  najrozmaitsze 
formy  rekolekcji:  na 
spadochronach,  w  siodle, 
rekolekcje wędrowne i inne.

K.O.:  Jak  obecnie  przebiegają 
przygotowania  do  tegorocznej 
pielgrzymki  maturzystów.  Z 
plakatu dowiadujemy się, że to już 
za miesiąc? Czy są chętni?
Ks.G.G.:  Zapisało  się  38  osób  i 
kilku  jeszcze  brakuje.  Mam 
nadzieję,  że  bogaty  program  i 
niska  cena  zachęcą  młodzież  do 
odkrywania  miejsc  ważnych  w 
historii naszego kraju.
K.O.: Dziękuję za rozmowę.
Ks.G.G.: Ja również.
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Rozmowa  z siostrą Nikodemą

Katarzyna  Ostrowska: Jakie  działania  podejmuje  grupa  teatralna 
prowadzona przez siostrę?
Siostra Nikodema: Grupa teatralna działająca w naszej szkole spotyka 
się przy okazji  różnych okoliczności.  Przygotowaliśmy obchody Dnia 
Papieskiego,  jasełka,  pantomimy  prezentowane  w  czasie  rekolekcji 
wielkopostnych oraz Dzień rocznicy śmierci Jana Pawła II.
K.O.:  Czy uczniowie naszej szkoły brali udział w jakichś warsztatach 
teatralnych?
S.N.:  W ubiegłym roku szkolnym cztery osoby z tej grupy brały udział 
w  warsztatach  teatralnych  zorganizowanych  przez  Centrum Formacji 
Świeckich w Szczecinie. Zdobyte umiejętności zostały zaprezentowane 
podczas w parafii pw. NNMP w Choszcznie.
K.O.: Ilu uczniów tworzy grupę teatralną?
S.N.:  Początkowo spotykaliśmy się regularnie z czterema 
osobami  przygotowując  obchody  Dnia  Papieskiego.  Na 
próbach przed jasełkami  było już dwa razy więcej  osób. 
Ten  spektakl  przedstawiliśmy  również  w  Domu  Małego 
Dziecka w Stargardzie  Szczecińskim.  W Jasełkach 2008 
brało udział  aż dwadzieścia osób. Jak widać liczba osób 
tworzących koło teatralne ulega zmianie.
K.O.:  Czy  zdaniem  siostry  uczniowie  naszej  szkoły 
posiadają talent aktorski?
S.N.: Niektórzy uczniowie przychodzili na próby grupy teatralnej tylko 
jako  osoby  towarzyszące  swoim  kolegom,  jednak  zachęceni  do 
wypróbowania  swoich  sił  okazywali  się  niezłymi  aktorami.  Gratuluję 
tym  młodym  ludziom odwagi  w odkrywaniu  talentu.  Swoją  postawą 
pokazują oni, że być aktorem uczymy się próbując nim być. Uważam, że 
wielu uczniów naszej szkoły ma wiele do odkrycia - odwagi!

Walentynki a sprawa polska

Biblioteka szkolna to miejsce tętniące życiem. Zawsze dzieje się tutaj 
coś  ciekawego.  Uczniowie  tłumnie  zapełniają  biblioteczne  progi. 
Gdybyśmy  powiedzieli,  że  masowo  czytają  książki,  to  pewnie 
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minęlibyśmy  się  z  prawdą,  jednak  coś  powoduje,  że  biblioteka  jest 
chętnie odwiedzana. Oczywiście jest tutaj kawiarenka internetowa, ale 
nie samym Internetem człowiek żyje. Człowiek, szczególnie taki jak ja, 
młody  i  zdrowy,  żyje  miłością!  I  to  właśnie  miłość  była  przyczyną 
najazdu młodzieży na bibliotekę, a dokładniej uroczyste obchody dnia 
świętego Walentego. Piszę to z niezmierną powagą, jak przystoi na mój 
wiek  i  tak  ważne  święto.  Pomińmy  fakt,  że  Walentynki  to  feeria 
popkultury i rozmaitych gadżetów, ponieważ w naszej szkole poloniści 
postanowili nadać importowanemu świętu bardziej podniosły i rodzimy 
charakter.  Dlatego  właśnie  sięgnęli  do  wierszy  poetów  polskich  i 
skłonili młodych ludzi do napisania listów miłosnych, które także mają 
bogatą tradycję w naszej literaturze.

Tego dnia, 16 lutego 2009r., odbył się konkurs recytatorski wierszy 
miłosnych oraz ogłoszono wyniki  konkursu na najlepszy list  miłosny. 
Organizatorkami konkursów były panie Lilla Rybka i Katarzyna Subocz 
dzielnie wspomagane przez wszystkich polonistów.

Na tę uroczystość organizatorki przygotowały 
specjalny walentynkowy wystrój i zadbały o miłą 
atmosferę.  Biblioteka  została  udekorowana 
czerwonymi  sercami  a  skromy  poczęstunek  i 
palące się świeczki sprawiły, że czuliśmy się jak 
w przytulnej kawiarni.

Uczestników  konkursu  recytatorskiego  nie 
było  zbyt  wielu,  jednak  mimo  to  na  imprezę 
przybyło  sporo  zainteresowanych  tym 
wydarzeniem uczniów. Byli też nauczyciele oraz 
dyrektor szkoły.

Na  rozpoczęcie  głos  zabrała  pani  Lilla  Rybka  witając  wszystkich 
przybyłych. Chwilę potem wysłuchaliśmy Magdy Pelczar z klasy ILOa, 
która wykonała balladę „Brzydcy” z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej. 

W  dalszej  części  nastąpiły  zmagania  odważnych  recytatorów 
przeplatane czytaniem zwycięskich listów miłosnych. Imprezę sprawnie 
prowadził Jakub Hermanowski z klasy IILOa. Spośród kilkudziesięciu 
listów wyłoniono trzy zwycięskie, przyznano także jedno wyróżnienie. 
Najlepszy list napisała Ewa Woś z klasy IILOc, drugie miejsce zajęła 
Patrycja  Stachowska  z  klasy  ILOa,  trzecie  miejsce  zajęła  Paula 
Szeniawska  z  klasy IILOc,  a  wyróżnienie  otrzymała  Oliwia  Krupa  z 
klasy IILOa. Autorzy otrzymali dyplomy i upominki a jury w składzie: 
pani Jolanta Pluta, pani Justyna Grońska, pani Agnieszka Kurpiewska, 
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po  wysłuchaniu  recytacji  udało  się  na  naradę.  Po  pewnym  czasie 
znaliśmy już troje najlepszych recytatorów. Najciekawiej utwór miłosny 
recytowała Oliwia Krupa z klasy IILOa, drugie miejsce zajęła Malwina 
Sokalska z IILOa, trzecie miejsce przyznano Natalii Lutyńskiej z klasy 
ITH,  wyróżnienie  przyznano  Katarzynie  Kubackiej  z  klasy  IILOc. 
Zwycięzcom wręczono nagrody i tak zakończył się konkurs.

Myślę, że impreza była bardzo udana. Mogliśmy wysłuchać wierszy i 
listów  w  bardzo  miłej  atmosferze.  Wszystko  było  bardzo  dobrze 
zorganizowane.  Już  na  początku  świetna  piosenka  Magdy  Pelczar 
wprowadziła nas we wspaniały nastrój.  Dekoracje dodały sali  uroku i 
chyba każdemu przypadły do gustu. Konkurs bardzo mi się podobał i 
myślę, że mogłoby być więcej podobnych imprez. Niestety, Walentynki 
odbywają się tylko raz w roku.

Natalia Lutyńska ITH

Z  dużą  uwagą  „Feniks”  śledzi  poczynania  Grupy  Młodych 
Dziennikarzy i  polega często na ich obiektywnej  opinii.  Poprosiliśmy 
dziennikarki z GMD o komentarz. Paulina i Wioleta zwróciły uwagę, że 
jedna  z  recytatorek,  Justyna  Płonka  z  klasy  ILOa  recytowała  swój 
własny wiersz, co warto podkreślić. Dziennikarki miały zastrzeżenia do 
werdyktu  konkursu  na  list  miłosny.  Im  zdecydowanie  najbardziej 
spodobał  się  list  Oliwii  Krupy z  klasy IILOa,  ponieważ  był,  według 
nich, najbardziej osobisty. Dziewczyny chciałyby również usłyszeć list 
miłosny  z  ust  chłopaka.  Życzymy  im  tego  z  całego  serca,  choć  w 
dzisiejszych  czasach  prędzej  dostaną  miłosnego  SMS-a.  Aby  jednak 
nieco osłodzić to gorzkie oczekiwanie, publikujemy listy z tegorocznego 
konkursu: zwycięski i wyróżniony.

Redakcja „Feniksa”

I miejsce – Ewa Woś IILOc

Mój kochany Heńku!

Na wstępie mojego skromnego listu chciałabym Ci podziękować za 
dwa lata, które razem spędziliśmy.

Jest  mi  strasznie  smutno.  Tęsknię  za  Tobą  tak  bardzo,  że  prawie 
wszystkie noce przepłakałam, odkąd dwa miesiące temu wyjechałeś do 
Iraku. Cały czas wspominam miłe chwile spędzone z Tobą, romantyczne 
spacery  w  świetle  Księżyca,  kolacje  we  dwoje  przy  świecach  i 
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czerwonym winie. Nie mogę się już doczekać, kiedy do mnie wrócisz, 
przytulisz mocno do serca i ucałujesz moje słodkie usta oraz zabierzesz 
na  obiecaną  wycieczkę  do  KFC  w  Szczecinie.  Brakuje  mi  Twoich 
słodkich  słów,  uśmiechów  i  tego,  jak  wracasz  z  pracy  i  krzyczysz: 
„Helka! O której obiad?”

Nie  mama  pojęcia,  jak  wytrzymam  kolejny  miesiąc  bez  Ciebie. 
Wiem, że łatwo nie będzie, ale jestem pewna, że nasza wielka miłość 
wytrzyma wszystko. 

Czekam  na  Ciebie  z  utęsknieniem!  Wracaj  do  mnie  szybko  i 
pamiętaj, że bardzo Cię kocham!

Twoja Helenka

Wyróżnienie - Oliwia Krupa IILOa

Kochany A...

Siedzę na ławce w parku, gdzie kiedyś spędzaliśmy czas. Nie mogę 
przestać myśleć o Tobie i czuję Twoją obecność.

Cierpię  mój  drogi,  jestem  nieszczęśliwa  i  przybita  z  powodu 
Twojego odejścia. Gdy byliśmy razem byłam najszczęśliwszą osobą na 
świecie,  bo  Twoja  miłość  dawała  mi  mnóstwo  radości.  Do  Twojego 
szczęścia  ja  natomiast  nie  przyczyniłam  się  w  ogóle,  byłam  jednak 
jedyną  przyczyną  wszystkich  Twoich  nieszczęść.  Zawiodłam Cię  już 
nieraz, ale Ty zawsze mi wybaczałeś. Czemu i teraz nie może tak być? 
Widać nadużyłam Twojej dobroci i cierpliwości.

Wiem,  że  niełatwo  jest  mnie  kochać  i  czasami  nie 
jestem  taka,  jaką  chciałbyś,  abym  była.  Nie  zawsze 
potrafiłam okazać,  co do Ciebie  czuję,  ale  kocham Cię 
ponad  wszystko,  dla  Ciebie  mogę  się  nawet  zmienić, 
byleś tylko znów patrzył  na mnie, jak kiedyś,  byle bym 
znów mogła zobaczyć Twoje zielone oczy.

Ach...czy jeszcze kiedyś  powrócą te piękne dni? Czy znowu będę 
mogła to wszystko przeżywać,  a nie tylko wspominać.  Na tę głęboką 
ranę w moim sercu jest tylko jedno lekarstwo – Ty.

Znów poczuć Twoją bliskość,  Twój ciepły pocałunek na policzku, 
móc  śmiać  się  z  Tobą  i  wypłakiwać  na  Twoim ramieniu!  Tylko  Ty 
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potrafiłeś mnie rozbawić, gdy płakałam, a dziś Cię nie ma.  Kto teraz 
mnie rozweseli i zetrze łzy?

Może  półtora  roku  to  niewiele,  ale  mi  wystarczyło,  żeby  się  od 
Ciebie  uzależnić.  Zająłeś nie tylko  moje  serce,  ale i  myśli.  Choć nie 
wiem  jak  bym  się  starała,  to  nie  potrafię  o  Tobie  zapomnieć. 
Gdziekolwiek jestem wszystko mi Ciebie przypomina, bo gdy byliśmy 
razem cały świat należał do nas, a przede Wszystkim Ty należałeś do 
mnie. Widać musiałam Cię stracić, żeby docenić to, że jesteś.

Teraz pozostaje mi tylko przepraszać i błagać o kolejną szansę. To 
samolubne, lecz wolałabym, żebyś nie żył niż żebyś do mnie nie należał.

Na zawsze Twoja ...

Co robią nasi absolwenci ?
Dziennikarki z Grupy Młodych Dziennikarzy były w Choszczeńskim 

Domu Kultury na wystawie prac plastycznych absolwenta naszej szkoły 
Marka Wieczorka. Plonem ich pobytu w CHDK jest wywiad z autorem 
dzieł.  Wywiad  przeprowadziły:  Aleksandra  Kamińska,  Nikola 
Maligłówka i Małgorzata Siwko.
Grupa  Mlodych  Dziennikarzy: Jak 
wspominasz czasy szkolne?
Marek  Wieczorek:  Bardzo 
pozytywnie. Chodziłem tutaj 4 lata, tu 
zdawałem maturę, tu poznałem swoją 
byłą  dziewczynę.  Wspaniała  szkoła, 
wspaniali nauczyciele.
GMD: Czy miałeś problemy z jakimś 
przedmiotem?
MW: Z niemieckim i z WOS-em.
GMD: Co zdawałeś na maturze?
MW: Język  polski,  język  angielski, 
matematykę i geografię.
GMD:  Co  cię  skłoniło  do  tego,  że 
zacząłeś interesować się sztuką?
MW:  Rysuję  od  czasów  szkoły 
podstawowej.  Zaczęło  się  na  lekcji 
biologii, zacząłem kreślić sobie jakieś 
roślinki, różne takie tam rzeczy,  no i 
zauważyłem, że coś w tym jest. Sześć 

lat temu, zaraz po maturze zapisałem 
się  na  kółko  plastyczne  do  pana 
Edmunda  Pokornieckiego  i  pod  jego 
okiem zacząłem się kształcić. Później 
na  pięć  i  pół  roku  zostawiłem 
rysowanie  z  powodu  załamania 
nerwowego, jeśli mam być szczery.
GMD: Co cię w sztuce inspiruje?
MW:  Najbardziej  inne  postrzeganie 
świata. Określę to może nieco inaczej. 
Wszystko,  co  widzę,  umieszczam  w 
swoich pracach.
GMD: Lubisz swoją pracę?
MW: Tak.
GMD: Co jest twoim marzeniem?
MW:  Bardzo  chciałbym  zostać 
instruktorem plastyki. To tam właśnie 
bym się odnalazł.

13



GMD:  W  czasach  szkolnych 
nazywałeś  się  Grabarczyk.  Co 
skłoniło Cię do zmiany nazwiska?
M.W.:  Zmieniłem  nazwisko  z 
powodu swojego  ojca.  Jak miałem 2 
latka,  ojciec  opuścił  moją  mamę  i 
mnie, więc stwierdziliśmy z mamą, że 
jednak  lepiej,  jak  ja  i  mój  brat 

wrócimy  do  jej  panieńskiego 
nazwiska. Innym powodem było to, że 
byłem  trochę  szykanowany,  bo  mój 
ojciec, wiadomo, ma niezbyt ciekawą 
przeszłość.
GMD: Dziękujemy za rozmowę.
M.W.: Dziekuję.

 M E E T I N G  with the P A T R O N 

Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  NR2  im.Noblistów  Polskich  w 
Myśliborzu już po raz drugi zorganizował konkurs „Meeting with the 
patron”  poświęcony  dokonaniom  polskich  laureatów  nagrody  Nobla. 
Konkurs  jest  niecodzienny z  tego  powodu,  że  odbywa  się  w języku 
angielskim.

Zmagania w Myśliborzu w dniu 27 lutego 2009r. poprzedzone były 
eliminacjami  szkolnymi.  W  naszej  szkole  eliminacje  odbyły  się  15 
stycznia 2009r.. Do drugiego etapu zakwalifikowało się troje uczniów: 
Iwona  Szankowska  z  IILOb,  Sebastian  Chołodowicz  z  IILOb  i 
Waldemar Klimek z IIITB.

W  Myśliborzu  zjawili  się  reprezentanci  trzech  szkół 
ponadgimnazjalnych.  Zespół  Szkół  Nr1  im.  Noblistów  Polskich  w 
Pyrzycach  reprezentowali:  Anna  Katarzyna  Szymaniak,  Natalia 
Ludowiczak  i  Rafał  Naus.  Opiekę  sprawowała  pani  Sylwia 
Lewandowska-Baran. Naszą szkołe reprezentowała drużyna wyłoniona 
w eliminacjach,  natomiast  opiekę sprawowali  pani  Justyna  Grońska i 
pan  Mariusz  Spychaj.  Zespół  Szkół  Nr2  im.  Noblistów  Polskich  w 
Myśliborzu reprezentowali: Adrianna Matjaszko, Aneta Obielak i Zofia 
Kruszewska.  Opiekę  sprawowały  panie  Sylwia  Mrzygłód  i  Joanna 
Sikora.

Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Mariola Oleszczuk, 
Danuta Szymczyk i Stanisława Flis.

Konkurs w języku angielskim trwał 45 minut i był podzielony na trzy 
części.  Pierwsza  z  nich  polegała  na  odkryciu,  co  znajdowało  się  w 
rozsypance oraz odkryciu brakującego jej elementu. Drugi etap polegał 
na  opisaniu  obrazka  znajdującego  się  w  rozsypance.  W  tym  etapie 
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należało  też  przedstawić  sylwetkę  noblisty  oraz  zreferować  własne 
poglądy. Trzeci etap polegał na połączeniu nazw miejscowości, tytułów 
książek i odpowiedniego pisarza. Nam przytrafiły się fakty z biografii 
Henryka Sienkiewicza i Władysława Stanisława Reymonta.

Konkurs  zakończył  się  zwycięstwem  reprezentantów  szkoły  w 
Pyrzycach,  którzy  wynikiem  45  punktów  wygrali  z  gospodarzami 
zaledwie jednym punktem.  Była  to niezbyt  szczęśliwa informacja  dla 
reprezentantów Myśliborza. Nam przypadło trzecie miejsce z wynikiem 
36 punktów.

Nagrodami w konkursie były dyplomy oraz upominki w postaci toreb 
i książek.

Waldemar Klimek IIITB

Dziennikarstwo w naszej szkole ma się dobrze. Wydajemy gazetkę 
szkolną, prowadzimy stronę internetową, mamy w końcu prężną grupę 
dziennikarek z Grupy Młodych Dziennikarzy, które publikują na stronie 
internetowej  www.choszczno.info.pl.  Im  więcej  w  tym  kierunku 
działamy, tym częściej zadajemy sobie pytania o to, czy nasz warsztat 
jest  coś  wart.  W szkole  bawimy się  dziennikarstwem,  piszemy tylko 
próby artykułów, reportaży, recenzji czy felietonów. Nasi dziennikarze 
to  młodzi  ludzie,  którzy  dopiero  się  uczą.  Zasady  rzetelnego, 
profesjonalnego  dziennikarstwa  jednak  zobowiązują.  Dlatego  właśnie 
staramy  się  uczestniczyć  we  wszelkich  inicjatywach  służących 
podniesieniu jakości naszych działań.

Ostatnio podjęliśmy współpracę z fundacją „Nowe Media”, dla której 
wartościami nadrzędnymi są rzetelność i etyka dziennikarska. Fundacja 
uruchomiła  program Młodzieżowej Akcji  Multimedialnej.  Celem tego 
programu  jest  nauczenie  młodzieży,  jak  swobodnie  poruszać  się  w 
świecie mediów, jak je rozumieć i jak w sposób obiektywny odbierać i 
opisywać  rzeczywistość.  Praktyczna  strona  programu  to  przede 
wszystkim  uczestnictwo  w  multimedialnej  zabawie  polegającej  na 
tworzeniu  QMAM-ów,  czyli  nowoczesnych  gazetek  internetowych. 
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Uczestnictwo  w  tej  zabawie  jest  poprzedzone  warsztatami 
prowadzonymi przez dziennikarzy profesjonalistów.

Właśnie  takie  warsztaty  odbyły  się  w  naszej  szkole  09  marca 
2009r..Przybyli  do  nas  dziennikarze  szczecińscy,  Monika  Tomczyk  z 
Telewizji  Szczecin  oraz  Jakub  Kulawczuk,  freelancer  (dziennikarz 
niezależny),  ale  także  terapeuta  pracujący  z  dziećmi  autystycznymi  i 
autor  książki  „Czas  zatrzymany”.  Oboje  doświadczeni,  choć  młodzi, 
oboje pełni zapału, chętnie podjęli się nowego wyzwania zawodowego, 
jakim  jest  praca  z  młodzieżą.  Ich  entuzjazm  z  miejsca  udzielił  się 
uczestnikom  warsztatów,  naszym  młodym  dziennikarzom  z  GMD  i 
„Feniksa”, którzy chętnie wykonywali każde kolejne zadania.

Nie od razu poznaliśmy zasady tworzenia QMAM-ów, na 
co  się  nastawialiśmy.  Profesjonaliści  zaczęli  „obróbkę” 
narybku dziennikarskiego od zapoznania z podstawami fachu. 
Pierwsze  zadanie,  pozornie  łatwe,  okazało  się  niezwykle 
przydatne  warsztatowo.  Należało  zapamiętywać  imiona 
wszystkich  uczestników  warsztatów  drogą  skojarzenia  z 
podanym przez uczestnika pojęciem.  Otóż dziennikarz musi 
mieć bardzo dobrą pamięć do wszelkich faktów i szczegółów, 

co nam szczecinianie zademonstrowali. Następnie dowiedzieliśmy się, 
jak  wygląda  typowa  redakcja  czasopisma.  Poznaliśmy  wszystkie 
funkcje, począwszy od redaktora naczelnego, a skończywszy na różnych 
redakcyjnych „ciurach”. Co się okazało? Mianowicie to, że redakcja to 
jeden organizm i jakość czasopisma zależy od wzorowej pracy każdego 
pracownika, a tzw. deadline jest w redakcji świętością i nikt nie waży się 
go przekraczać.

Kolejne  ćwiczenia  związane  już  były  z 
pisaniem  tekstów.  Najciekawiej  przebiegały 
zajęcia  poświęcone  redagowaniu  newsów.  Nasi 
młodzi dziennikarze dowiedzieli się na początek, 
że informacja prasowa zwana newsem musi być 
przede  wszystkim  potwierdzona,  bo  inaczej 
dziennikarz  traci  wiarygodność.  Drugą  ważną 
zasadą jest takie zredagowanie informacji,  żeby 
odpowiadała  na  kilka  podstawowych  pytań  np.  kto?  kiedy?  gdzie? 
dlaczego? Nową wiedzę młodzi ludzie mogli zastosować w praktyce, bo 
polecono im zredagować newsa z życia szkoły. W sumie usłyszeliśmy 
kilkanaście bardzo ciekawych  informacji,  z  których  można  by złożyć 
nowy  numer  „Feniksa”.  Niezwykle  cenne  były  komentarze 
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profesjonalistów  podsumowujące  pracę  młodzieży.  W  bardzo 
przystępny  sposób  tłumaczyli  oni  popełnione  błedy,  ilustrując  swoje 
wypowiedzi  przykładami  z  życia  macierzystych  redakcji.  Naprawdę 
mieliśmy  do  czynienia  z  pasjonatami,  którzy  potrafili  zarazić  swoim 
entuzjazmem nie tylko młodzież, ale również opiekunów, panią Barbarę 
Grzejszczyk i pana Piotra Figasa. 

Nie  obyło  się  także  bez  ćwiczeń  związanych  z 
wywiadem  prasowym.  Wywiad  w  ujęciu 
profesjonalistów nie jest zwykłą rozmową. Zadaniem 
dziennikarza jest pokazanie rozmówcy od nieznanej, 
oryginalnej strony. Każdy z uczestników warsztatów 
miał  okazję  do  przeprowadzenia  wywiadu.  Przy 
okazji  został  poruszony  problem  wiarygodności 
dziennikarza oraz problem autoryzacji materiału.

Na  koniec  zajęć  zapoznaliśmy  się  z  narzędziami  do  tworzenia 
gazetek internetowych QMAM-ów. Witryna internetowa pozwalająca je 
tworzyć  to  nie  tylko  program  redakcyjny,  to  również  portal 
społecznościowy,  na  którym  można  poznać  efekty  pracy  zespołów 
redakcyjnych  z  całej  Polski.  I  chociaż  Młodzieżowa  Akcja 
Multimedialna dopiero ruszyła,  to QMAM-ów jest już całkiem sporo. 
Niektóre prezentują się imponująco.  Może i  nasi młodzi  dziennikarze 
zabłysną.

Spodziewamy się kolejnych  warsztatów, a te,  w których  mieliśmy 
okazję  uczestniczyć  okazały  się  zdecydowanie  treściwe  i,  co 
najważniejsze, praktyczne.

redakcja „Feniksa”

PRL – historia nieznana

10 marca  2009r.  w naszej  szkole  obyły  się  warsztaty historyczne, 
których tematem były dzieje Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, znanej 
bardziej jako PRL. Zajęcia odbyły się w sali historycznej 316. Warsztaty 
przeprowadził dr Eryk Krasucki, który przyjechał do nas ze Szczecina. 
Jest  on  historykiem,  pracownikiem  Uniwersytetu  Szczecińskiego, 
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Zajmuje się historią 
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najnowszą  Polski  po  roku  1944/45,  a  w  szczególności  polityką 
kulturalną tej epoki i kryzysami politycznymi.

Zajęcia  były  zorganizowane w ramach  akcji  edukacyjnej  Instytutu 
Pamięci  Narodowej.  Prezentacja  dotyczyła  kilku  aspektów 
funkcjonowania  PRL-u,  w  szczególności: 
socrealizmu  w  kulturze  polskiej,  gospodarki 
PRL-u,  PRL-u  jako  systemu  totalitarnego, 
prześladowań i aparatu represji.

W  czasie  warsztatów  mieliśmy  okazję 
obejrzeć  fragmenty  filmów  oraz  oryginalne 
prezentacje  multimedialne.  Wysłuchaliśmy 
również  muzyki  z  tamtych  lat  oraz 
obejrzeliśmy  plakaty  i  obrazy.  Dzięki  temu 
bliżej przyjrzeliśmy się sztuce socrealistycznej.

Uczniowie  aktywnie  uczestniczyli  w  warsztatach.  Odpowiadali  na 
pytania,  analizowali  dokumenty  dotyczące  terroru  komunistycznego, 
wspólnie z prowadzącym interpretowali dzieła plastyczne i filmowe. Co 
ciekawe, nawet piosenki z tamtych lat  jak piosenka o Nowej Hucie były 
nośnikiem ideologii, wszystko zostało jej podporządkowane..

Moim  zdaniem  warto  było  spędzić 
czas na warsztatach, gdyż poznanie tego 
nieodległego,  a  dla  naszego  pokolenia 
nieznanego  okresu  było  niezwykłą 
przygodą.  Wynieśliśmy  z  warsztatów 
bagaż  informacji,  które  są  bardzo 
ciekawe  i  mogą  przydać  się  w dalszej 
edukacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że  warsztaty  zostały  przygotowane 
niezwykle  profesjonalnie  z 
wykorzystaniem  najnowocześniejszych 
technik i narzędzi  multimedialnych. Na 
koniec  warto  dodać,  że  zajęcia  trwały 
siedem  godzin  i  stanowią  element 
przygotowań  do  szkolnego  konkursu 
„Obrazy PRL-u” organizowanego przez 
naszych  historyków,  panie:  Beatę 
Zgorzelską i Adriannę Dokurno.

Dawid Kościelak ITBb
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KIM ONI SĄ  ?
en  rok  szkolny  jest  wyjątkowy  pod  względem  liczby 
najrozmaitszych  konkursów i  turniejów.  Wiele  z  nich  zostało 
przygotowanych  przez  naszych  nauczycieli,  uczniowie  brali 

również  udział  w  zmaganiach  organizowanych  przez  inne  szkoły. 
Niektóre imprezy miały rangę wojewódzką i regionalną. Dział „Feniksa” 
- „Z kroniki szkolnej” na bieżąco dokumentuje wszystkie te imprezy. 
Zauważyliśmy  jednak  pewną  prawidłowość.  Otóż  w  bardzo  wielu 
konkursach pojawiają się te same nazwiska uczniów. Kim są ci młodzi 
ludzie? Dlaczego właśnie oni reprezentują szkołę w tak różnorodnych 
działaniach? Czy są wyjątkowi? A może nauczyciele przyzwyczaili się 
na  nich  liczyć?  I  chociaż  coraz  więcej  uczniów  uczestniczy  w 
konkursach, to właśnie te kilka osób odnosi sukcesy.

T

Postanowiliśmy  z  nimi  porozmawiać.  Poprosiliśmy  o  wywiad 
Katarzynę  Kubacką z IILOC, Katarzynę  Bokun z IILOb i Sebastiana 
Chołodowicza z IILOb. Nie sposób wymienić wszystkich laurów, które 
wspólnie zdobyli, powiedzmy tylko, że prawie każdy konkurs, w którym 
biorą udział stanowi przyjemną  niespodziankę. Wywiad przygotowały 
Dorota Gralak i Katarzyna Ostrowska z klasy IILOa.

„Feniks”: W jakich konkursach brałeś/aś udział w tym roku szkolnym?
Katarzyna Bokun:  Konkurs ekologiczny „Rośliny i zwierzęta polskich 
jezior”, konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta (brałam udział 

w części  anglojęzycznej),  angielski  konkurs 
na  napisanie  i  prezentację  bajki,  konkurs 
wiedzy o krajach anglojęzycznych „Culture 
in vulture”, konkurs wiedzy o HIV i AIDS, 
Ogólnopolski  Konkurs  Recytatorski  w 
kategorii  „wywiedzione  ze  słowa”, 

Międzyszkolny  Konkurs  „Nobliści  Polscy”,  poświęcony  dokonaniom 
polskich noblistów.
Katarzyna Kubacka:  Konkurs recytatorski poezji  Zbigniewa Herberta, 
Walentynkowy  konkurs  recytatorski  poezji  miłosnej,  Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski w kategorii „wywiedzione ze słowa”.
Sebastian  Chołodowicz:  Olimpiada  wiedzy  ekologicznej,  olimpiada 
wiedzy  teologicznej,  konkurs  wiedzy  o  krajach  anglojęzycznych 
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„Culture  in  vulture”,  Międzyszkolny  Konkurs  „Nobliści  Polscy”, 
konkurs  w  języku  angielskim  „Z 
matematyką do Europy”,  konkurs  w 
języku  angielskim  prezentujący 
dokonania  noblistów  polskich 

„Meeting with the patron”, konkurs ekologiczno-leśny „Leśny detektyw 
miłośnikiem przyrody”.

„Feniks”: Czy któryś konkurs jakoś szczególnie zapamiętałeś/aś?
Katarzyna  Bokun:  Szczególnie  zapamiętałam  konkurs  recytatorski 
poezji  Zbigniewa  Herberta  oraz  ostatni  konkurs  –  Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski PARA 2009. Były to dla mnie ważne przeżycia, 
ponieważ  po  osiągnięciu  sukcesów  (zajęciu  pierwszego  i  drugiego 
miejsca)  uwierzyłam  w  to,  że  jednak  stać  mnie  na  więcej  niż 
przypuszczałam. Uwierzyłam w siebie, w swoje możliwości.
Katarzyna  Kubacka:  Najbardziej  utkwił  mi  w  pamięci  konkurs,  w 
którym debiutowałam, było to w klasie pierwszej. Konkurs odbywał się 
w  bibliotece  szkolnej.  Zapamiętałam  go,  bo  po  raz  pierwszy  coś 
recytowałam w konkursie.
Sebastian  Chołodowicz:  Najbardziej  pamiętam  ten  o  krajach 
anglojęzycznych. Panowała tam miła atmosfera.

„Feniks”:  Skąd  się  bierze  Twoja  chęć  udziału  w  konkursach?  Czy 
zwykłe lekcje Cię nudzą?
Katarzyna  Bokun:  Udział  w  jednym  konkursie  zapoczątkował 
uczestniczenie  w  innych.  Nasza  szkoła  daje  szansę  uczniom  na 
rozwijanie  i  pokazanie  talentów.  W 
poprzednim  liceum,  do  którego 
chodziłam,  nie  dostrzegało  się 
potencjału młodych ludzi. Rzadko kto z 
tej „mało zdolnej” mniejszości chciał udzielać się w szkole. W Zespole 
Szkół Nr2 branie udziału w konkursach to czysta przyjemność. Zwykłe 
lekcje  nie  są  nudne,  ponieważ  na lekcjach  uczeń  jest  dla  nauczyciela 
ważny. Wszyscy starają się, byśmy się nie nudzili.
Katarzyna  Kubacka:  Lubię  recytować  i  angażować  się  w  tego  typu 
przedsięwzięcia.
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Sebastian Chołodowicz: Konkursy podtrzymują moje zainteresowania i 
je rozwijają.

„Feniks”: Czy lubisz rywalizację i emocje konkursowe?
Katarzyna  Bokun:  Nigdy  nie  lubiłam  rywalizacji,  a  jeśli  już  w  niej 
uczestniczę,  to  tylko  w  przyjaznej 
atmosferze.  Emocje  konkursowe są  zawsze, 
ale ja stawiam przede wszystkim na zabawę. 
Lubię  bawić  się  tym,  co  robię.  Mówię  o  konkursach,  na  których 
sprawdzam swoje możliwości artystyczne.
Katarzyna Kubacka:  Raczej nie...  Bardzo się denerwuję przed każdym 
występem. Zresztą zawsze trzeba pamiętać, że może być ktoś lepszy od 
ciebie i nie nastawiać się na jakąś wygraną. Nie znaczy to, że mamy w 
siebie nie wierzyć. Zawsze warto próbować, może się poszczęści.
Sebastian Chołodowicz: Lubię rywalizację, ale z elementami zabawy.

„Feniks”:  Jak  oceniasz  współpracę  z  nauczycielami,  którzy 
przygotowują Cię do konkursów?
Katarzyna  Bokun:  Podoba  mi  się  stosunek  nauczycieli  do  uczniów, 
których  przygotowują  do  konkursów.  Wspaniałe  jest  to,  że  jesteśmy 
najważniejsi  dla nauczyciela  prowadzącego. Każdy pedagog przypina 
nam  skrzydełka,  dzięki  którym  jesteśmy  jeszcze  silniejsi,  chcemy 
udzielać  się  jeszcze  bardziej  i  widzieć,  że  komuś  zależy  na  naszej 
edukacji.
Katarzyna Kubacka: Dobrze mi się pracuje z nauczycielem, który mnie 
przygotowuje do konkursów, ponieważ potrafi mnie zmobilizować do 
pracy i dobrać teksty, które osobiście mi się podobają.
Sebastian Chołodowicz: Współpraca układa się pozytywnie.

„Feniks”:  Czy udział w konkursach wpływa w jakiś sposób na Twoją 
naukę?  Może  masz  problemy  z  lekcjami,  a  może  odwrotnie,  lepiej 
zapamiętujesz materiał?
Katarzyna  Bokun:  Udział  w  konkursach  to  przyjemność,  która  nie 
koliduje z nauką. Ja startuję w takich konkursach, w których mogę się 

wykazać  talentem  artystycznym. 
Uwielbiam wszystko, co wiąże się 
ze  sztuką.  Konkursy  z  języka 
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angielskiego czy biologii były dla mnie okazją do sprawdzenia siebie. 
Dzięki temu uwierzyłam w swoje możliwości, co pomaga mi w lekcjach.
Katarzyna Kubacka: Dodatkowe nauczenie się tekstu raczej nie sprawia 
mi jakichś wielkich trudności. Oczywiście zawsze staram się pogodzić 
lekcje  z  zajęciami  dodatkowymi,  chociaż  osobiście  wolę  nauczyć  się 
jakiegoś wiersza niż wkuwać na sprawdzian w szkole!

Sebastian  Chołodowicz: Czy  mi  to 
przeszkadza?  Wręcz  przeciwnie, 
poprzez  rozwijanie  zainteresowań 
uczę  się,  szczególnie  języka 
angielskiego.

„Feniks”:  Czy  masz  już  sprecyzowane  swoje  zainteresowania,  czy 
czekasz na kolejne propozycje ze strony nauczycieli?
Katarzyna Bokun: Interesuje mnie wszystko, co związane jest ze sztuką, 
muzyką  przede  wszystkim.  Jestem  otwarta  na  propozycje  innych. 
Myślę, że dalsza współpraca z nauczycielami pomoże mi w wybraniu 
kierunku studiów i mam nadzieję, że dokonam trafnego wyboru.
Katarzyna  Kubacka:  Interesuję  się  muzyką.  Grywam  na  gitarze, 
fortepianie...
Sebastian Chołodowicz: Ekologia z elementami ochrony przyrody.
„Feniks”: Dziękujemy za rozmowę.

Dzień 24.03.2009r. był dniem szczególnym. Szkoła zamieniła się w 
cichy  leśny  zakątek.  Działo  się  tak  za  sprawą  wyjątkowej  dekoracji 
międzyszkolnego konkursu ekologiczno-leśnego zatytułowanego „Leśny 
detektyw miłośnikiem przyrody”. Konkurs został zorganizowany przez 
Zespół  Szkół  Nr  2  we  współpracy  z  Nadleśnictwem  Choszczno  i 
Nadleśnictwem  Bierzwnik.  Patronat  nad  konkursem  sprawowało 
Starostwo Powiatowe w Choszcznie. Koordynatorem przygotowań była 
pani Kinga Recka-Matyjasik.
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Na  imprezę  przybyło 
wielu gości oraz uczniów 
i  nauczycieli.  Spośród 
zaproszonych  gości 
szkołę  zaszczycili:  pani 
Dagmara  Haręźlak  z 
Nadleśnictwa Choszczno, 
pan  Janusz  Matyjasik  z 
Nadleśnictwa  Bierzwnik, 
pan  Jacek  Gid  z 
Nadleśnictwa Choszczno. 
Zespół  Szkół  Nr2 

reprezentowała  dyrekcja:  dyrektor  Wiesław  Włudarski  oraz 
wicedyrektorzy,  panie  Irena  Rękawiecka-Sadowska  i  Jolanta  Pluta. 
Trzeba  wspomnieć  o  nauczycielach,  którzy  pomogli  pani  Kindze 
Reckiej-Matyjasik  zorganizować  konkurs.  Podziękowania  należą  się 
paniom  Marii  Pietrusińskiej,  Agnieszce  Stankowskiej,  Justynie 
Grońskiej, Lidii Michalskiej, Jadwidze Czyż, Wiesławie Gruszce, Irenie 
Kwaśnej i Grażynie Jabłońskiej.

Konkurs odbywał się już po raz drugi i organizatorzy przygotowali 
niespodzianki.  Tegoroczna  edycja  została  wzbogacona  o  pytania  w 
języku angielskim, w zestawach pojawiły się też zadania matematyczne, 
związane oczywiście z ekologią. Warto również wspomnieć, że konkurs 
poruszał  bardzo  szerokie  zagadnienia  z  zakresu  ekologii,  ochrony 
przyrody, ochrony lasu a także znajomości parków narodowych.

Kiedy  wszyscy  zajęli 
już  miejsca,  a  na  sali 
zapadła  cisza,  rozpoczęto 
pokaz ciekawej prezentacji 
multimedialnej,  której 
autorem był pan Jacek Gid. 
Omówiono  w  niej 
zagadnienia  związane  z 
trudną  hodowlą  lasu, 
pozyskiwaniem  i  zrywką 
drewna  oraz  pożarami.  Po 
prezentacji  uczestnicy 
konkursu wraz z opiekunami  oraz zaproszeni  goście udali  się do sali 
132,  gdzie  nastąpiły  zmagania  konkursowe  polegające  na 
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rozwiązywaniu zadań testowych. Rywalizacja trwała dwie godziny. Nad 
prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały panie Maria Pietrusińska 
jako przewodnicząca komisji, Agnieszka Stankowska oraz Jolanta Pluta. 
Gości  zaproszono do oceny pracy uczestników.  Po zakończeniu testu 
wszyscy  ponownie  udali  się  do  udekorowanej  sali  129,  by  obejrzeć 
montaż słowno-muzyczny pod tytułem „Wysokie drzewa”. Uczniowie 
klas ILOb, ITG i IILOa recytowali wiersze o tematyce przyrodniczej z 
towarzyszeniem  nastrojowej  muzyki.  W  finale  aktorzy  zaśpiewali 
wspólnie piosenkę Jonasza Kofty „Pamietajcie o ogrodach”. Uczniów 
przygotowała pani Kinga Recka-Matyjasik, która i tutaj pokazała swoją 
wszechstronność.

Na  koniec  spotkania  prowadzący:  Ewa 
Apanasowicz i Jakub Hermanowski podziękowali 
wszystkim  przybyłym  i  ogłosili,  że 
rozstrzygnięcie  konkursu  i  wręczenie  nagród 

nastąpi  17  kwietnia  2009r.  na  ścieżce  przyrodniczo-leśnej  na  terenie 
Nadleśnictwa Bierzwnik. Tak więc uczestnictwo w konkursie jest tylko 
początkiem drogi prawdziwego ekologa.

Uroczystość  była  zorganizowana w sposób staranny i  pomysłowy. 
Już wchodząc do sali miało się wrażenie przebywania na łonie natury. 
Uwagę  zwracał  nietypowy,  oryginalny  wystrój  pomieszczenia,  który 
przypominał leśny krajobraz. Wszędzie było zielono i wszyscy czuli się 
bardzo  sympatycznie.  Organizacja  tak  dużej  imprezy  na  pewno 
obfitowała w różne niespodzianki,  ale widzowie nawet nie zauważali, 
jak trudne problemy stanęły przed organizatorami. Warto podkreślić, że 
nagłośnienie  oraz  zaplecze  komputerowe  nie  budziły  żadnych 
zastrzeżeń.  To  bardzo  ważne  ze  względu  na  charakter  działań 
towarzyszących konkursowi. Miłym powitaniem i wprowadzeniem do 
imprezy  była  piosenka  wykonana  przez  Nikolę  Maligłówkę  z  klasy 
ILOa. Muzyka stanowiąca tło imprezy była bardzo skoczna i wesoła, co 
urozmaiciło przebieg spotkania.

Organizatorzy  usłyszeli  na  koniec  gromkie 
brawa. Były one z pewnością zasłużone, ponieważ 
w przygotowania włożono sporo wysiłku, który nie 
poszedł na marne.

Marta Krawczyk 
Natalia Lutyńska 

ITH
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Z pamiętnika
tegorocznej maturzystki

12,13,14 stycznia – próbna matura!

Nowy tydzień  rozpoczęłam od napisania  próbnej  matury  z  języka 
angielskiego. Wylosowałam miejsce z numerem szóstym,  pod oknem, 
pomiędzy  dwojgiem  osób,  które,  moim  zdaniem,  bardzo  dobrze 
orientują się w zdawanym języku obcym nowożytnym. Przez cały czas 
trwania egzaminu nie dochodziły do mnie żadne szmery, więc mogłam 
się  skupić  na  nagraniu.  Pierwszą  część  –  rozumienie  ze  słuchu  – 
oceniam  jako  dość  prostą  (a  przynajmniej  łatwiejszą  od  tej  z 
poprzedniego razu), zaś drugą – czytanie ze zrozumieniem, i trzecią – 
tworzenie tekstu własnego – oceniam jako umiarkowanie trudną. Błędy 
są nieuniknione. Podobnie jest ze stresem, który pojawił się punktualnie.

Kolejnego  dnia  zmierzyłam  się  z  egzaminem  z  wiedzy  o 
społeczeństwie.  Niestety,  spełniły  się  moje  obawy,  bo  nie  dość,  że 
wylosowałam  miejsce  w  środkowym  rzędzie,  to  jeszcze  trafiłam  na 
kompletnie  nieodpowiadające  mi  tematy  pracy  pisemnej.  Na  domiar 
złego  dyscyplina  „obojętnego”  towarzystwa  pozostawiała  wiele  do 
życzenia, toteż momentami trudno było się skupić, a przy tym stres był 
większy.  Poziom  zadań  oceniam  jako  wysoki.  Najbardziej 
rozczarowałam się trzecią częścią egzaminu, natomiast przy pierwszej i 
drugiej czułam się nieco pewniejsza. Po raz kolejny przekonałam się o 
wartości każdego punktu.

Nazajutrz  podjęłam próbę wypełnienia arkusza egzaminacyjnego z 
języka  polskiego.  Jako  jedna  z  dwóch  osób  borykających  się  z 
poziomem  rozszerzonym,  przez  trzy  godziny  przebywałam  w 
komfortowej  atmosferze  w  bibliotece  szkolnej.  Te  sto  osiemdziesiąt 
minut  to  jednak tak naprawdę niezbyt  dużo.  Należy się  zatem nieźle 
sprężyć,  by  zdążyć  na  czas.  Jak  na  razie,  nie  udało  mi  się  jeszcze 
opanować  tej  sztuki.  Ku  memu  zdziwieniu,  pojawił  się  stosunkowo 
prosty test czytania ze zrozumieniem – i, jak nigdy dotąd, właśnie od 
niego rozpoczęłam. Później napisałam wypracowanie dotyczące motywu 
muzyki opierając się na fragmentach utworów, których głębsze poznanie 
wciąż przede mną.
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09, 10 stycznia – w rytmie lat 20-tych, 30-tych

Miniona  noc  należała  niewątpliwie  do  studniówkowiczów 
okupujących  Klub Garnizonowy.  Wśród bohaterskich  uczniów pięciu 
klas  zebranych  w  sali  znalazło  się  miejsce  także  dla  mnie  (  i  to  w 
pierwszym  rzędzie!).  Łatwo było  stąd  obserwować  przebieg  zdarzeń. 
Najpierw  rozbłysły  flesze  fotoreporterów,  później  głos  zabrali 
prowadzący  oraz  ci,  którym  dane  było  wygłosić  przemówienia  (to 
najbardziej ujmujące należało do pana starosty). W międzyczasie wciąż 
narastało napięcie przed premierowym pokazem poloneza. 

I  tak,  pierwsza tura  zatańczyła  z pewnym opóźnieniem,  zaś  druga 
przeciwnie, lekko przyśpieszyła. W sumie polonez odtańczono całkiem 
przyzwoicie. Tych kilka podniosłych chwil pozostanie w mej pamięci na 
długo.

Wykonanie  tradycyjnego studniówkowego tańca było  niewątpliwie 
momentem  przełomowym,  po  którym  nastąpiło  swoiste  rozluźnienie. 
Ochoczo  zasiedliśmy  do  stołów,  by  skosztować  przepysznych 
specjałów.  Niebawem  nadeszła  pora  na  kabaret  –  bez  wątpienia 
zabłysnęli  w  nim chłopcy z  IIILOa  jako  prowadzący,  wcielili  się  w 
postacie z półświatka, całkiem z innej bajki, jakby się mogło zdawać.. A 
skoro już mowa o tym gatunku, stosownym do wieczorowej godziny, to 
prym  wiedli  przyszli  budowlańcy  z  IVTB,  którzy  wygłosili  swoją 
własną bajkę. Ich popis przysłonił nieco pozostałe występy, choć, moim 
zdaniem, najlepiej zaprezentowała się klasa IIILPs. 

Po  kabarecie  pozostała  głównie  szalona  zabawa  (dosłownie  do 
białego  rana).  Hasło:  studniówka  2009  przywołuje  same  miłe 
wspomnienia,  a  wśród  nich  niepowtarzalną  atmosferę.  Mam  także 
pamiątkowy znaczek – czarna para na mieniącym się, przejrzystym tle. 
Obolałe od tańca stopy to też niemało. 

24 marca – matura tuż, tuż...

Coraz częściej myślę o własnej przyszłości. Towarzyszy mi przy tym 
wahanie, które, niestety, nie mija. A tak chciałabym być choć odrobinę 
bardziej  zdeterminowana.  Cóż,  jeszcze  wiele  przede  mną.  Na  razie 
muszę  myśleć  realnie.  Szczególnie  przynagla  mnie  prezentacja 
maturalna. Temat przypadł mi do gustu, a mimo to wybór utworów nie 
był łatwy. Dziś jednak mam już całą bibliografię. Zobaczymy.

Doris
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Halina Poświatowska

Odłamałam gałąź miłości

odłamałam gałąź miłości 
umarłą pochowałam w ziemi 
i spójrz 
mój ogród rozkwitł 

nie można zabić miłości 

jeśli ją w ziemi pogrzebiesz 
odrasta 
jeśli w powietrze rzucisz 
liścieje skrzydłami 
jeśli w wodę 
skrzelą błyska 
jeśli w noc 
świeci 

więc ją pogrzebać chciałam w moim sercu 
ale serce miłości mojej było domem 
moje serce otwarło swoje drzwi sercowe 
i rozdzwoniło śpiewem swoje sercowe ściany 
moje serce tańczyło na wierzchołkach palców 

więc pogrzebałam moją miłość w głowie 
i pytali ludzie 
dlaczego moja głowa ma kształt kwiatu 
i dlaczego moje oczy świecą jak dwie gwiazdy 
i dlaczego moje wargi czerwieńsze są niż świt 

chwyciłam miłość aby ją połamać 
lecz giętka była oplotła mi ręce 
i moje ręce związane miłością 
pytają ludzie czyim jestem więźniem  
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