Numer specjalny promocyjny 2009
10 grudnia 2009
GAZETA SZKOLNA
Zespołu Szkół Nr2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Wydanie 58

O

szkole można by mówić i mówić. Wiedzą o tym dobrze
nauczyciele, bo który z nich rozpoczyna rozmowę z
kolegą o pogodzie? Chyba żaden. Podobnie jest zresztą z
uczniami. Na pozór nie przejmują się szkołą, ale to przecież tu
właśnie spędzają znaczną część swojego młodego życia, tu
rozgrywają się ich najważniejsze sprawy.
W Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich lubimy
słuchać uczniów. Nie tylko dlatego, że jest nam niezbędna
informacja zwrotna o działaniach, które podejmujemy, by na tej
podstawie wprowadzać zmiany. Lubimy słuchać, co uczniowie
mają do powiedzenia, ponieważ w ten sposób tworzymy
wspólnotę. Zależy nam na dobrych relacjach w szkole, cenimy
atmosferę, która sprzyja pracy, nie chcemy przeoczyć potrzeb
młodych ludzi, a co najistotniejsze, nie możemy sobie pozwolić
na zaniedbania, by móc powiedzieć z czystym sumieniem, że
zrobiliśmy, co do nas należy.
W publikacji, którą oddajemy w Państwa ręce,
wypowiadają się głównie uczniowie. Poprosiliśmy ich o to, a oni
nie odmówili. To dla nas bardzo ważny sygnał i mamy cichą
nadzieję, że również i Państwo go odczytacie.

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

Miejsce
na Twoje
zdjęcie

Lech Wałęsa
(ur. 1943)
Nobel 1983
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Wisława Szymborska
(ur. 1923)
Nobel 1996

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich w Choszcznie
Dyrektor – mgr Wiesław Włudarski

Wicedyrektor – mgr Irena Rękawiecka – Sadowska
Wicedyrektor – mgr Jolanta Pluta

Nauczyciele
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wspiera uczniów
Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie
W historii Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie
dzień 01.12.2009 r. zapisze się złotymi zgłoskami. Tego właśnie dnia
nastąpiło
uroczyste
podpisanie
umowy
patronackiej
z
Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.
Renomowana uczelnia szczecińska obejmuje tym samym opiekę
dydaktyczną nad Technikum Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Nr
2. Ranga podpisanego dokumentu jest niewątpliwa, bowiem umowa
patronacka przewiduje wsparcie naukowe procesu kształcenia uczniów
technikum z myślą o ich dalszej edukacji i drodze zawodowej.
RóŜnorodne działania, obejmujące między innymi zajęcia laboratoryjne
w pracowniach uniwersyteckich, poszerzają profil kształcenia uczniów,
przygotowując ich do zdobywania wiedzy na uniwersytecie. Nie bez
znaczenia jest równieŜ fakt, Ŝe ochrona i kształtowanie środowiska to
dziedziny intensywnie promowane przez Unię Europejską, więc
przyszli studenci i badacze będą mogli realizować swoje plany,
korzystając z wielostronnego wsparcia instytucji unijnych.
Ceremonia podpisania umowy odbyła się o godzinie 11.00 w auli
Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny reprezentowali dostojni goście:
Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, prof. dr hab.
Aleksander Brzóstowicz, Prodziekan ds. Kształcenia na kierunku
ochrona środowiska, dr hab. inŜ. Edward Meller oraz Prodziekan ds.
Kształcenia na kierunku rolnictwo, dr inŜ. Tadeusz Leśnik. Stronę
szkolną reprezentował dyrektor Wiesław Włudarski. Swoją obecnością
uroczystość uświetnili równieŜ przedstawiciele władz samorządowych:
Przewodniczący Rady Powiatu, pan Stanisław Dycha, Przewodniczący
Rady Gminy, pan Bogusław Szymański oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan Jan Kuźmiński, a takŜe Wiceprzewodniczący Rady
Gminy: pani Irena KrzyŜaniak i pan Zbigniew StróŜyński. Wśród zgromadzonych obecni byli radni powiatowi i miejscy: pani Małgorzata Buchajczyk, pani Jolanta Owczarska oraz panowie Remigiusz Szczęsny i
Bogusław Znaczko. Wszyscy przywitali równie gorąco Sekretarza Powiatu, panią Krystynę Batejko-Drabik, zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie, nadkomisarza Ireneusza Winnickiego, zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Choszczno, pana Jacka Gida,
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Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Choszcznie, panią Alinę Dachowską, panią ElŜbietę Kędzior z Nadleśnictwa Drawno – eksperta do spraw edukacji leśnej, pana Janusza Matyjasika z Nadleśnictwa Bierzwnik – eksperta do spraw
edukacji leśnej oraz wiceprzewodniczącego Rady Rodziców Zespołu
Szkół Nr 2, pana Mariana Czerwińskiego. Tak licznie przybyli goście
podkreślili swoją obecnością rangę uroczystości oraz jej znaczenie dla
rozwoju szkolnictwa w powiecie choszczeńskim.
Kiedy przywitano wszystkich gości, prowadzący dali komendę do
powstania, po czym wniesiono sztandar szkoły. Następnie głos zabrał
dyrektor szkoły, pan Wiesław Włudarski. Przywitał serdecznie przybyłych i w dalszej części swojego przemówienia skupił się na głównym
celu spotkania. Podpisanie umowy patronackiej z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym ma dla szkoły konkretny wymiar. Dyrektor mówił między innymi:
„Ta uroczystość to zwieńczenie wielu rozmów i dyskusji prowadzonych z obustronnym zaangaŜowaniem i przychylnością. Dziękuję za
Ŝyczliwość i pełne zrozumienie potrzeb szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Nasza współpraca przyniesie w przyszłości sukcesy i stworzy moŜliwość studiowania naszej młodzieŜy na kierunkach oferowanych przez
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny”
Rzeczywiście, zanim zapadła decyzja o podpisaniu umowy patronackiej, odbyło się szereg negocjacji, a obie instytucje weryfikowały
programy nauczania, by
uzgodnić najlepszy model współpracy. Co jednak najwaŜniejsze, juŜ
od
września
2009r.
uczniowie
Technikum
Ochrony
Środowiska
brali udział w zajęciach
laboratoryjnych na uniwersytecie, co doskonale ilustrował fotoreportaŜ
współtworzący wystrój
auli szkolnej.
Po przemówieniu dyrektora, prowadzący uroczystość uczniowie
przedstawili
historię
Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego oraz przybliŜyli cele kształcenia w Technikum
Ochrony Środowiska, a takŜe perspektywy absolwentów. Był to bardzo
wartościowy
merytorycznie
punkt
programu
uroczystości
poprzedzający najwaŜniejsze wydarzenie.
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Wkrótce nastąpił podniosły moment. Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz oraz
dyrektor Wiesław Włudarski zasiedli przy jednym stole, aby wspólnie
podpisać umowę patronacką. Następnie przemówienie wygłosił
Przewodniczący Rady Powiatu, pan Stanisław Dycha, podkreślając
wagę podpisanego dokumentu dla rozwoju edukacji w powiecie. Po
nim głos zabrał dostojny gość, prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz,
który podziękował dyrektorowi oraz władzom samorządowym, i
podarował szkole przepiękne albumy o Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Dyrektor Wiesław Włudarski ze swej strony
wręczył panu Dziekanowi obraz przedstawiający Zespół Szkół Nr 2 im.
Noblistów Polskich w Choszcznie. Podniosłą część uroczystości zakończyło wyprowadzenie sztandaru szkoły.
Z kolei prowadzący zaprosili wszystkich do obejrzenia montaŜu
słowno-muzycznego zatytułowanego „Wysokie drzewa”. Przepiękna
piosenka w wykonaniu Nikoli Maligłówki, która sprawuje funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, rozpoczęła przedstawienie.
Zgromadzeni wysłuchali wierszy i piosenek, a całość dopełniała prezentacja multimedialna związana tematycznie z treścią utworów. Po
zakończeniu części artystycznej prowadzący podziękowali przybyłym
gościom i zaprosili wszystkich na poczęstunek.
Tak doniosła uroczystość nie mogła odbyć się bez zaangaŜowania nauczycieli szkoły, szczególnie tych, którzy aktywnie
współpracują z partnerem szczecińskim. Na uwagę zasługuje
wyjątkowy wystrój auli szkolnej. Dopracowanie wszystkich
szczegółów i staranne wykonanie ozdób było efektem cięŜkiej
pracy pani Kingi Reckiej-Matyjasik, pani Jadwigi CzyŜ, pani
Agnieszki Stankowskiej i pani Sylwii Krześniak-Ławik, które
zmobilizowały liczne grono uczniów.
Czy podpisanie umowy patronackiej z Zachodniopomorskim
Uniwersytetem Technologicznym zmieni oblicze szkoły? Z pewnością tak będzie. W iedza i doświadczenie naukowców pozwolą
szkole modyfikować proces kształcenia w Technikum Ochrony
Środowiska i podporządkować go jasno określonemu, konkretnemu celowi – podjęciu studiów na renomowanej, pręŜnej
uczelni. Ten cel wpisuje się w szerszy kontekst polityki oświatowej państwa. Jakie korzyści odniosą uczniowie? Są one
oczywiste. Bez wątpienia proces nauczania będzie realizowany
na bardzo wysokim poziomie, a moŜliwość uczestniczenia w
pracach laboratoryjnych przyczyni się do wzrostu atrakcyjności
kształcenia. Przed przyszłymi absolwentami Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich w Choszcznie otworzyła się furtka do
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nowoczesnej uczelni. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zyska natomiast pewność, Ŝe przyszli studenci będą
naleŜycie przygotowani do wytęŜonej pracy.
Redakcja Gazety Szkolnej „Feniks”
Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich w Choszcznie
Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie
w roku szkolnym 2009/2010 prowadzi następujące kierunki
kształcenia:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

liceum ogólnokształcące o nachyleniu humanistycznoartystycznym;
liceum ogólnokształcące o nachyleniu społecznoprawnym;
liceum ogólnokształcące o nachyleniu graficznoreklamowym;
technikum handlowe;
technikum budowlane;
technikum geodezyjne;
technikum ochrony środowiska;
klasa zasadnicza o profilu ślusarz i wielozawodowym;
klasa zasadnicza wielozawodowa.

Wiosną 2010 roku, po ostatecznych uzgodnieniach,
zostanie opublikowany informator o planowanych kierunkach
kształcenia w roku szkolnym 2010/2011. Pełna oferta będzie
przedstawiona w czasie Dnia Otwartego Szkoły.
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Uczę się w dobrej szkole
Moja szkoła, czyli Technikum Ochrony
Środowiska, wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Pierwszy
rocznik rozpoczął naukę w roku szkolnym
2008/2009, by po czteroletnim cyklu kształcenia
zdobyć tytuł technika.
Szkołę wybrałem ze względu na to, Ŝe interesuje mnie
przyroda. Wyboru nie Ŝałuję, gdyŜ mamy takie przedmioty, które
naprawdę mnie interesują. Nauczyciele są bardzo mili i zawsze
chętni do pomocy, a przekazywanie nam wiedzy traktują jako
sprawę nadrzędną.
W drugim roku nauki doszedł nam nowy, nie mniej
interesujący przedmiot: „Pracownia laboratoryjna”. Na te zajęcia
do
Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu
jeździmy
Technologicznego w Szczecinie. Wyjazdy na
zajęcia laboratoryjne są bardzo ciekawe,
poniewaŜ mamy okazję sprawdzić swoją
wiedzę w praktyce. Osoby prowadzące to
naukowcy z tytułami profesorów i doktorów
habilitowanych. Dbają oni o to, byśmy nauczyli
się jak najwięcej, ale chciałbym zaznaczyć, Ŝe nie są „sztywni” i
potrafią stworzyć sympatyczną atmosferę.
Ostatnio prowadziłem uroczystość podpisania umowy o
współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Przydały mi się w tym dniu doświadczenia związane z
konkursami recytatorskimi. Nigdy tym się nie zajmowałem, ale
moja wychowawczyni, pani Jadwiga CzyŜ, chciała, bym
spróbował swoich sił w konkursie szkolnym. Zdobyłem na nim
wyróŜnienie, a w tym roku zdobyłem drugie miejsce. Gdy miałem
poprowadzić uroczystość podpisania waŜnego dokumentu,
czułem tremę, ale wiedziałem, Ŝe sobie poradzę. W końcu
uniwersytet juŜ znam.
Kto wie, moŜe kiedyś będę w nim studiował.
Patryk ŁęŜak
klasa II Technikum Ochrony Środowiska
absolwent
Publicznego Gimnazjum w Bierzwniku
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Sama nauka to nie wszystko
Nazywam się Adam. Moja przygoda ze
straŜą poŜarną zaczęła się cztery lata temu od
uczestnictwa w konkursie poŜarniczym. Z
początku byłem przygotowywany przez moją
nauczycielkę z gimnazjum, panią Kalinę Sońtę,
lecz z czasem zaczął mnie intensywnie
przygotowywać komendant mojej miejscowej
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Dawał mi oraz moim kolegom
materiały i stworzył nam szansę zostania w przyszłości
straŜakiem. Komendant raz na dwa tygodnie organizował i nadal
organizuje nam ćwiczenia, dzięki czemu moŜemy podglądać
lepszych i uczyć się wielu straŜackich umiejętności. Komendant
przekazuje nam wiedzę teoretyczną, ale waŜniejsze jest to, Ŝe
na ćwiczeniach moŜemy tę wiedzę zastosować praktycznie.
Gdy zostałem uczniem Zespołu
Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w
Choszcznie, okazało się, Ŝe swoje
zainteresowania mogę rozwijać równieŜ
w szkole. Pani Jadwiga CzyŜ i pani
Kinga Recka-Matyjasik stwarzają mi
moŜliwość doskonalenia umiejętności i
pozwalają się sprawdzić. Mogę robić to,
co lubię. Szkoła organizuje wyjazdy do
pobliskiej Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i
wysyła uczniów na róŜne konkursy.
Chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi powinna
być czymś oczywistym, lecz tak nie jest. Dlatego dyrekcja szkoły
przygotowuje uczniów do konkursów, których tematyką jest
wiedza poŜarnicza i ratownictwo medyczne. Nam, uczniom,
dostarczane są materiały i szkolimy się pod okiem nauczycieli.
Jeździmy na konkursy na szczeblu gminnym i powiatowym.
Zwycięzcy mogą brać udział w konkursie na szczeblu
wojewódzkim, a nawet krajowym. Gdy byłem w gimnazjum,
zakwalifikowałem się do konkursu na szczeblu wojewódzkim, tu,
w technikum, jeszcze mi się nie udało, ale nic straconego. W tym
roku szkolnym postaram się i wykorzystam szansę. Udowodnię,
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Ŝe warto wspierać moje zainteresowania. Osiągnięcia
zawdzięczam komendantowi OSP, ale cieszę się, Ŝe
nauczyciele pozwalają mi realizować Ŝyciową pasję.
Adam Czajkowski
klasa II b Technikum Budowlanego
absolwent
Publicznego Gimnazjum w Drawnie

Ktoś we mnie uwierzył
Wszystko zaczęło się w pierwszej
klasie,
gdy
opiekunka
Samorządu
Uczniowskiego, pani Sylwia Krześniak-Ławik
zapytała mnie, czy chcę wystartować w
wyborach na przewodniczącą Samorządu.
Zgodziłam się, ale, szczerze mówiąc, nie
brałam pod uwagę tego, Ŝe mogę wygrać. A
jednak się udało. Byłam bardzo zaskoczona.
Gdy rozpoczęłam sprawowanie funkcji, chciałam, Ŝeby
Samorząd Uczniowski sprawnie działał dla dobra uczniów.
śebyśmy byli zgranym zespołem, który moŜe podejmować róŜne
działania. Bardzo dobrze współpracowało mi się z opiekunkami
Samorządu. Panie Sylwia Krześniak-Ławik i Wiesława Gruszka
nadzorowały moja pracę, ale bardzo mi pomagały i zawsze
słuŜyły dobrą radą.
W Samorządzie było co robić. Organizowaliśmy mnóstwo
akcji charytatywnych, np. „Górę Grosza” i „PomóŜ Dzieciom
Przetrwać Zimę”, a takŜe zbieraliśmy zabawki i ubrania dla
dzieci z Domu Dziecka w Stargardzie Szczecińskim. Co roku
braliśmy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a w
Dniu Papieskim organizowaliśmy kwestę dobroczynną,
sprzedając smalec ze skwarkami. Zawsze wspomagaliśmy akcje
obywatelskie, takie jak „Młodzi głosują”. Nie zapominaliśmy przy
tym o imprezach szkolnych typu „Walentynki” i organizowaliśmy
ciekawe konkursy. Wiele razy zabieraliśmy głos w sprawach
uczniowskich.
Spośród tych wszystkich imprez najbardziej
zapamiętałam „Górę Grosza”. Po całym dniu zbierania
drobnych pieniędzy, komisje musiały bardzo długo liczyć
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zebraną kwotę. A było niemało. Praktycznie od kaŜdej
klasy otrzymaliśmy przyzwoitą sumę. Napracowaliśmy się
bardzo. Za to najciekawszym wydarzeniem było spotkanie
delegacji Samorządu Uczniowskiego z Lechem Wałęsą,
patronem naszej szkoły. Spotkanie odbyło się w „Domu
Nobla” w Szczecinie. Było to dla mnie duŜe przeŜycie.
Miałam przyjemność porozmawiać z byłym prezydentem i
Noblistą oraz uścisnąć mu rękę. Okazał się bardzo
sympatycznym człowiekiem i był bardzo zainteresowany
naszą szkołą.
W Samorządzie Uczniowskim nauczyłam się przede
wszystkim współdziałania w zespole oraz odpowiedzialności.
Pełniąc funkcję przewodniczącego, dostrzegłam Ŝycie szkolne z
szerszej perspektywy. Myślę, Ŝe w przyszłości te umiejętności
na pewno mi się przydadzą. Dzięki wielu wystąpieniom
publicznym pokonałam równieŜ tremę, która wcześniej
dosłownie mnie paraliŜowała. Zatem bilans jest jak najbardziej
korzystny i dlatego chciałabym udzielić kilku rad młodszym.
Na pewno nie naleŜy się bać nowych wyzwań. Trzeba
zawsze próbować swoich sił. Warto angaŜować się w Ŝycie
szkoły, bo zawsze moŜna coś pozytywnego zdziałać, a ze
swojego doświadczenia wiem, Ŝe to pozwala się wykazać i daje
ogromną satysfakcję. Jestem bardzo zadowolona, Ŝe ktoś skłonił
mnie do przełamania nieśmiałości i niewiary we własne
moŜliwości.
Karolina Frydrych
klasa III Liceum Ogólnokształcącego
absolwentka Publicznego Gimnazjum
im. Władysława II Jagiełły
w Choszcznie

Ja juŜ nie zdąŜę, ale moŜe inni
Jako
Ŝe
jestem
tegorocznym
maturzystą, chciałbym podzielić się z Wami
swoimi wraŜeniami z lat spędzonych w
szkole. W 2007r. zostałem uczniem klasy
Liceum
Ogólnokształcącego
o
profilu
ekoturystycz-nym. Wybrałem ten profil z
dwóch zasadniczych powodów: pierwszy –
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lubię nauki przyrodnicze, a przede wszystkim geografię i
biologię, drugi – to dzięki temu profilowi swoje
zainteresowania i wiedzę mogę pogłębić. Pierwszy rok
nauki to oczywiście wejście w Ŝycie szkoły oraz poznanie
kaŜdego nauczyciela z osobna, a takŜe nawiązanie relacji
koleŜeńskich. Choć początki bywają zazwyczaj trudne, to
moje były wyjątkowo dobre. Od początku swojej „przygody”
ze szkołą starałem się stawiać sobie coraz to nowe cele,
realizować coraz trudniejsze zadania i zdobywać jak
najwięcej umiejętności. Czas, jak zawsze, uciekał zbyt
szybko i nim się obejrzałem, minął semestr, a następnie
cały rok. Podsumowując, udało mi się zaaklimatyzować w
klasie i szkole, znalazłem swoją drogę rozwoju i staram się
nią nadal podąŜać. W drugim roku, prócz tego, iŜ jeszcze
bardziej przykładałem się do nauki, nie wydarzyło się nic
takiego, co mogłoby wpłynąć negatywnie na moje
odczucia, nadal byłem, jestem i będę zadowolony ze
swojego wyboru.
Teraz, w trzeciej klasie liceum, jestem na najlepszej
drodze do matury. Dzięki realizacji rozszerzonego programu
geografii i biologii mam ochotę zdawać te przedmioty, co jest
zgodne zarówno z moimi uzdolnieniami, zainteresowaniami, jak i
z chęcią wyboru takiego kierunku studiów, na którym te
przedmioty się przydadzą.
Gdybym tylko się uczył, być moŜe byłoby nudno, ale na
szczęście szkoła organizuje swoje własne konkursy, gości
konkursy
międzyszkolne,
otwiera
furtki
do
olimpiad
przedmiotowych. Odbywają się konferencje, a takŜe spotkania
ze szkołami wyŜszymi, które przedstawiają swoje oferty. Ja sam
brałem udział w wielu konkursach, których nie potrafię nawet
policzyć. Lubiłem przede wszystkim brać udział w konkursach
związanych z moim kierunkiem kształcenia, a więc
ekologicznych, przyrodniczych i konkursach o tematyce
zdrowotnej. Bardzo dobrze wspominam konkursy anglojęzyczne
na róŜnych szczeblach i konkursy matematyczne. Wielką
satysfakcję sprawiało mi poza tym wykonywanie tematycznych
prezentacji multimedialnych, z którymi jeździliśmy nawet do
Szczecina. Osiągałem mniejsze, bądź większe sukcesy, ale co
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najwaŜniejsze, otrzymałem zastrzyk doświadczenia, które
zaprocentuje w przyszłości.
Mam nadzieję, Ŝe system działania szkoły będzie miał
nadal tendencję zwyŜkową.
Jedyne, co chciałbym zaproponować ze swej strony, to
wprowadzenie nowego i uniwersalnego kierunku Liceum
Ogólnokształcącego, moŜe na wzór szkół z doborem
przedmiotów rozszerzonych, by po pierwszym roku kaŜdy uczeń
mógł wybrać swoją drogę rozwoju. Myślę, Ŝe taki kierunek
znacznie podniósłby rangę szkoły i mogłaby ona zachęcić wielu
młodych, zdolnych ludzi, którzy chcieliby się tu kształcić. Zawsze
moŜna coś poprawić.
Sebastian Chołodowicz
klasa III Liceum Ogólnokształcącego
absolwent Publicznego Gimnazjum
im. Władysława II Jagiełły
w Choszcznie

Teraz juŜ wiem, Ŝe stać mnie na wiele
Nigdy nie dostrzegałam tego, Ŝe potrafię
być w czymś dobra. Dopiero po przyjściu do tej
szkoły i wzięciu udziału w wielu konkursach
artystycznych uświadomiłam sobie, Ŝe jeŜeli nie
spróbuję się pokazać, to nie będę wiedziała, na co
tak naprawdę mnie stać. Najpierw były starty w
konkursach szkolnych recytatorskich, potem
wzięłam udział w jednym z najwaŜniejszych – konkursie
powiatowym, na którym zostałam laureatem i w nagrodę mogłam
wziąć udział w konkursie wojewódzkim - półfinałach, które
wygrałam, i finałach.
Przez pierwsze dwa lata uczęszczania do innego liceum
w ogóle nie czułam się doceniona. Dopiero w Zespole Szkół Nr
2 poczułam, Ŝe mogę się spełniać. Najgorsze jest myślenie o
sobie, Ŝe jest się przeciętnym i nie warto pokazywać swoich
zdolności, bo i tak są lepsi. A ja tak właśnie myślałam.
Momentem przełomowym było dla mnie uczestnictwo w
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, bo to właśnie wtedy
zmieniło się bardzo duŜo w moim Ŝyciu. Poczułam, Ŝe stać mnie
na o wiele więcej niŜ myślałam, urosły mi wielkie skrzydła, dzięki
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czemu uwierzyłam w siebie. Za zwycięstwo w półfinałach
wojewódzkich otrzymałam stypendium Starosty Choszczeńskiego za osiągnięcia artystyczne, co było bardzo miłą
niespodzianką.
Gdy przechodziłam kolejne etapy Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego, pomyślałam, Ŝe coś w tym musi być.
Pojawiły się myśli o dalszym kształceniu na jakimś kierunku
artystycznym. Podjęcie waŜnej decyzji jest jeszcze przede mną.
Czy podejmę ją sama, nie wiem. MoŜe zwrócę się o poradę do
nauczycieli.
A oni zawsze mi pomagali. Po raz pierwszy spotkałam
się z tak duŜym wsparciem. Będę to powtarzać zawsze – jest
wiele stereotypów na temat Zespołu Szkół Nr 2, które ja z chęcią
bym obaliła. Dla nauczycieli w naszej szkole najwaŜniejszy jest
uczeń. Przynajmniej ja odczułam to wyraźnie, gdy przyszłam do
tej szkoły, odczuwam to stale. Współpraca z nauczycielami to
czysta przyjemność.
Jako uczennica „Polnej” odniosłam kilka sukcesów. Nie
chcę się chwalić, wspomniałam wcześniej o najbardziej
znaczącym sukcesie, czyli byłam laureatką półfinału
wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w
kategorii „Wywiedzione ze słowa”. Ta forma artystyczna bardzo
mi się podoba, bo łączy recytację z elementami teatru.
Zwycięstwo w półfinałach dało mi prawo startu w finale, tu
jednak byli ode mnie lepsi. To jednak nie jest waŜne. O wiele
waŜniejsze jest zwycięstwo, jakie odniosłam nad sobą.
Zaczęłam w siebie wierzyć. Składa się na to uczestnictwo w
wielu imprezach, tych mniej waŜnych i tych waŜniejszych, ale
zawsze uczę się czegoś nowego.
ZauwaŜyłam bardzo ciekawe zjawisko. To moŜliwe, Ŝe
gdybym nie była aŜ tak bardzo „zakochana” w działalności
artystycznej, rubryki w dzienniku zapełnione byłyby samymi
piątkami. Tak nie jest, ale uczę się dobrze, a nauczyciele
doceniają to, Ŝe uczniowie chcą się spełniać w wybranej przez
siebie dziedzinie. Jest zresztą ze mnie poŜytek dla szkoły.
Występując
w
konkursach
recytatorskich
i
przedmiotowych, zdobyłam róŜne przydatne umiejętności, z
których korzystam. Miałam okazję, mam nadzieję, godnie
reprezentować szkołę w czasie waŜnych uroczystości.
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Występowałam na scenie Zamku KsiąŜąt Pomorskich oraz w
Sejmiku Wojewódzkim w Szczecinie.
Gdybym miała powiedzieć coś waŜnego gimnazjalistom,
to zachęciłabym ich do wybrania tej właśnie szkoły. Przede mną
i przed moimi kolegami nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 otworzyli
drzwi i pomogli nam przez nie przejść. Nasza szkoła daje
uczniom wielkie szanse i ogromne MoŜliwości. Nieśmiali na
pewno znajdą w sobie ukryte pokłady energii, a ci zdecydowani
skutecznie rozwiną swoje talenty.
Katarzyna Bokun
klasa III Liceum Ogólnokształcącego
absolwentka
Publicznego Gimnazjum w Drawnie

Mój pierwszy dzień w szkole – kartka z pamiętnika
1 września 2009r.
Wstałam wcześnie rano. Dzień nie
zapowiadał się na udany, za oknem niemiły widok.
Wiatr gwałtownie poruszający gałęziami drzew i
deszcz, ale trzeba wstać, w końcu to pierwszy
dzień w nowej szkole. Godzina 5.30, a ja juŜ na
nogach.
śniadanie,
trzeba
jeszcze
Szybkie
wskoczyć w jakieś ubranie i do szkoły. Z domu wyszłam o 6.15 i
szybkim krokiem powędrowałam na przystanek. Autobus
przyjechał o 6.39. Godzina 7.05 – wysiadamy w Choszcznie,
starsza koleŜanka prowadzi nas do szkoły, poznajemy skrót,
którym moŜna do niej dojść. Po piętnastu minutach jesteśmy na
miejscu.
Naszym oczom ukazuje się duŜy budynek. Z zewnątrz
nie wygląda imponująco, jednak wewnątrz moŜna się zgubić.
Pierwszy dzwonek, apel. Ślubujemy się uczyć oraz godnie
reprezentować szkołę. Rozglądam się uwaŜnie. Nauczyciele
wydają się mili, wyglądają całkiem przyjaźnie.
Moja klasa dzieli się na grupy, od razu widać, kto się z
kim zna. Większość osób chodziło do tych samych gimnazjów.
Nowa wychowawczyni stara się pokazać z jak najlepszej strony.
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Jest osobą, która da się lubić i chyba wszyscy mamy nadzieję,
Ŝe będzie się nam z nią dobrze współpracowało.
Szkoła jest przystosowana do potrzeb uczniów. Myślę, Ŝe
kaŜdy będzie się w niej znakomicie czuł. Na pewno szybko
odnajdę się w mojej nowej szkole. Panuje tu miła atmosfera i
przyjazne nastawienie do uczniów.
Anna Pawlik
klasa I Technikum Ochrony Środowiska
absolwentka
Publicznego Gimnazjum w Pełczycach

Jak odnalazłam swoje miejsce w szkole?
Pobudka 6.00. To jakiś koszmar! Tak,
z pewnością jeszcze śnię. A jednak nie,
zerkam na leŜący pod biurkiem plecak – tak,
stoi i czeka, kiedy włoŜę go na plecy. Szybkie
mycie, czesanie, ubieranie i witaj przygodo!.
Zaczynam nowy rozdział.
W autobusie chaos, na szczęście miejsce juŜ na mnie
czekało, zajęła je dla mnie Julka – zgodnie z umową. Wreszcie
dotarłyśmy do szkoły. „Polna” wydaje się być fajną szkołą, ale
jak jest naprawdę, dopiero się okaŜe.
Pierwsza matematyka. Pięknie nas tu witają!
Wspomnienie tego przedmiotu z gimnazjum nie rokuje
większych nadziei na przyszłość. Jednak nie było aŜ tak źle i
przy dobrych wiatrach popłyniemy do celu. Nadeszła pierwsza
przerwa. Klasa usiłuje się integrować. Jedni są bardziej, inni
mniej wylewni. Wszyscy zastanawiają się głęboko nad
wypowiadanymi słowami, bo kaŜdy chce się pokazać z jak
najlepszej strony. Co wypada, a co nie? Co on lub ona pomyślą?
Nie pamiętam imion, więc zwracam się bezosobowo, głupio mi
wciąŜ zadawać pytanie: „Jak się nazywasz?”. Dopiero na języku
polskim miałam okazję, aby się wszystkim lepiej przyjrzeć.
KaŜdy się przedstawiał, opowiedział coś o sobie i teraz mam juŜ
przynajmniej jakieś wyobraŜenie o mojej klasie.
Inne lekcje? No cóŜ, jakoś zleciały. Nauczyciele są tutaj
wymagający i traktują nas juŜ jak dorosłych. Gimnazjalna
sielanka dobiegła końca.
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Mimo obaw zaaklimatyzowałam się w nowej szkole.
Potrzebowałam na to około miesiąca. Przyzwyczaiłam się, Ŝe
kaŜdy przedmiot jest tutaj najwaŜniejszy i nawet kartkówki z
wychowania fizycznego przestały juŜ zaskakiwać. Jednak to
język polski stał się dla mnie wyzwaniem. Najlepszymi
sprzymierzeńcami stały się mobilizacja i systematyczność. Gdy
tylko usłyszałam o szkolnym konkursie recytatorskim poezji
Juliusza Słowackiego, pomyślałam, Ŝe to dobry moment, Ŝeby w
jakiś sposób przestać być "anonimowym kotem" z reczowskiego
gimnazjum. Miałam pewne wątpliwości, ale postanowiłam się
sprawdzić. Moja polonistka, pani Agnieszka Kasperczuk,
głęboko się namyśliła, następnie ucieszyła się niezmiernie i
zaproponowała utwór Juliusza Słowackiego pt.:„Do matki”, który
okazał się trafnym wyborem. Kilka prób u opiekunki szkolnych
recytatorów, pani Lilli Rybki, uświadomiło mi, Ŝe recytacja to nie
tylko wypowiedzenie nauczonych wcześniej na pamięć zdań.
Scena ma swoje wymagania. Fascynacja pani Rybki poezją
bardzo mnie zainspirowała. W dniu konkursu trema była
niesamowita. Zaproszeni goście, pan dyrektor, a gdzieś pośród
zgiełku ja i mój strach, Ŝe się pomylę. Pamiętam ciągle ten
dreszczyk emocji, gdy zostałam wywołana na środek... a potem
zaskoczenie przy wręczaniu nagród: "Jak to? Ja?". A jednak się
udało. Dla osoby o tak niewielkim staŜu recytatorskim trzecie
miejsce to sukces. MoŜna powiedzieć, Ŝe to tu odkryłam swój
talent, który będę rozwijać. Bo przecieŜ warto!
Joanna Dumowska
klasa I Liceum Ogólnokształcącego
absolwentka
Publicznego Gimnazjum w Reczu

Pierwszaki mają głos
Dawka humoru nigdy nie zawadzi, nawet wtedy, gdy traktujemy
szkołę śmiertelnie powaŜnie. Co nam mądrego powiedzą
pierwszoklasiści? Przekonajmy się. Wbrew pozorom wcale nie są
tacy przestraszeni i mają swoje wyrobione opinie. (Uwaga! Pisownia
oryginalna.)
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O pierwszym dniu w szkole:
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Ławki są tu poprzybijane na korytarzach do podłogi, bo się dyrekcja boi, Ŝe je uczniowie wyniosą.
Po szkole chodzi duŜo dziwnych osób.
Całą przerwę szukam numerków i nigdzie
nie mogę ich znaleźć.
W tej szkole jest dziwna numeracja sal.
Numery są do trzystu, ale trzystu nie ma,
bo liczyłem.
W pierwszym dniu czułam się jak sierota w tej szkole.
Z pierwszego dnia pamiętam tylko tyle, Ŝe biegałam spocona jak
szczur i szukałam klas i ich nie znalazłam.
W mojej klasie są fajni ludzie i tacy, których wolałabym nie widzieć.
Bardzo łatwo jest się tu zgubić, ale mimo to pomagają mi w tym
koleŜanki.
Mogę Ci tu duŜo pisać o nowej szkole, ale za duŜo pisania.
KoleŜanki mają poczucie humoru i chociaŜ nie jest smutno i coś
się dzieje.
 Jaki był mój pierwszy dzień? Strasznie się cieszę, Ŝe się nie zgubiłam!
 Po 7 godzinach odniosłam sukces! Nie zgubiłam
się!
 Gdy wchodzę do klasy to wszyscy się pchają,
bo chcą mieć swoje krzesełko.
 Przez godzinę siedzieliśmy razem w ławce się
śmieliśmy z róŜnych rzeczy przez godzinę.
Wstałam rano (całą noc nie spałam), umyłam się, zjadłam śniadanie, wymalowałam się, wyprostowałam włosy i witaj przygodo,
czyli moja nowa szkoło!
W klasie to wszyscy patrzą: jak ubrana, jak uczesana, jak
umalowana.
Nie wiedziałam, jak na koniec dnia dopchać się do drzwi, bo
wszyscy biegną do domu.











To ogromna szkoła. Największa, jaką widziałem. Jest tu 300
klas.
W tej szkole do klas chodzi się skrętami.
Cały pierwszy dzień w totalnej desperacji biegałem po schodach,
bo nie mogłem znaleźć klasy.
Szukam klasy i szukam, trzy razy przeszedłem koło księdza
Gierka i jarnąłem się, Ŝe szukam w tym samym miejscu.
Podobało mi się na pierwszej lekcji, bo Ŝułem gumę i nikt nie
zwrócił mi uwagi.
Wokół szkoły przez okno na niemieckim u pani Pajor podziwiam
krajobrazy.
W tej szkole nawet do planu lekcji potrzebny jest tłumacz.
Przyszłem do tej szkoły, bo jest tu cała moja wioska.
Zdziwiłem się, Ŝe w klasie budowlanej jest jedna dziewczyna,
ale ona chyba teŜ się zdziwiła, bo potem juŜ jej nie było.

O nauczycielach:
Pani Stankowska jest fenomenalna!
 Ciekawe czy nauczyciele ściągają pomoce naukowe ze ścian na sprawdzianach?
 Jedni nauczyciele są sympatyczni, a inni wymagający.
 Pani z wyglądu wydaje się fajną wychowawczynią, jak i nauczycielką.
 Wos-u uczy mnie jakiś pan Maciek.
 Wydaje mi się, Ŝe juŜ po pierwszym dniu polubiłam panią od matematyki. Ciekawe czy z wzajemnością? (o pani
W. Gruszce)
 Mam nadzieję, Ŝe w tej szkole są wyrozumiali nauczyciele i nie
dają duŜo zadań domowych.
 Pan Maciek Gryczewski na pierwszy rzut oka jest surowym nauczycielem, ale potem juŜ nie.
 Bałam się tej szkoły, bo podobno wszyscy tu wymagają, a niektórzy nauczyciele to aŜ za bardzo.
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Jak usłyszałam, czego tu nauczyciele wymagają, to aŜ się złapałam za głowę i pomyślałam: raz kozie śmierć.
Mój wychowawca pan Mańkowski jest bardzo
miły i mam nadzieję, Ŝe się nie zmieni.
Mój wychowawca pan Mańkowski to nawet dowcipny człowiek.
Mój wychowawca pan Mańkowski na dzień dzisiejszy nas lubi, tak powiedział wczoraj.
W tej szkole jest inaczej niŜ w gimnazjum, bo
uczniowie są powaŜni, a nauczyciele wyluzowani.
Nauczyciele w tej szkole są strasznie surowi i wymagający, ale
przecieŜ to teŜ ludzie, więc nie ma czego się obawiać.
Podobno w tej szkole nauczyciele dobrze przygotowują do matury i potrafią wyciągnąć trochę rozumu z ucznia.
Moja wychowawczyni pani Agnieszka Kasperczuk wygląda na mądrą i inteligentną kobietę, która dogada się z budowlańcami.
Nikt mnie tak nie przeraŜa jak pani Kasperczuk, bo kaŜe czytać
lektury.
Tyle strasznych rzeczy nasłuchałam się o nauczycielach w tej
szkole, wszyscy mówili, Ŝe gnębią, ale w pierwszym dniu nie gnębili.
Przyznaję się, w gimnazjum fizyka to dla mnie koszmar, ale tutaj pokochałem ten przedmiot od pierwszej godziny.
Dyrektor wygląda na osobę, która kocha młodzieŜ i ją rozumi.
Kazali mi tu nauczyciele kupić wszystkie ksiąŜki, a ja nie mam
nawet kompletu zeszytów.
Wychowawczyni jest juŜ osobą starszą, ale za to wyluzowaną.
Nauczyciele nam się przytrafili sympatyczni.

O uczniach klas starszych:
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Starszaki są dziwne. Nie zwracają na nas
uwagi. Nie patrzą na nas. W ogóle się nami
nie interesują. A myślałam, Ŝe będą nas wyzywać i gnębić.



Uczniowie starsi nie są podli, bo jak się zgubię, to mnie nie wyzywają tylko pomagają trafić do klasy.

O sali gimnastycznej:
Na w-f muszę rozbierać się bez szatni przy
duŜej ilości obcych osób, a to dla mnie istny
kataklizm!
 Sala gimnastyczna mnie rozczarowała, bo jej
nie ma.
 Dziewczyny na w-f mają dobrze, bo mogą rozbierać się w szatni, a my to przy obcych ludziach jak wszyscy stoją i patrzą.


Sport w szkole
Pomimo braku hali sportowej nasi uczniowie rozwijają
sprawność fizyczną. Szkoła dysponuje boiskami szkolnymi,
siłownią oraz obszerną aulą, w której odbywają się zajęcia
wychowania fizycznego. Wydawałoby się, Ŝe w takich
warunkach nie moŜna prowadzić lekcji na wysokim poziomie, a
jednak reprezentanci szkoły zdobywają laury w róŜnych
dyscyplinach sportowych. W piłce noŜnej, biegach przełajowych
oraz tenisie stołowym radzimy sobie całkiem dobrze i odnosimy
sukcesy na szczeblu regionalnym.
Wiele lat dyrekcja szkoły zabiegała o wybudowanie hali i
w końcu się udało. Prace ruszyły w zeszłym roku szkolnym.
Budynek juŜ stoi, a nauczyciele wuefiści Ŝyją tylko tym, jak sobie
swoją halę urządzą. Oczywiście z poŜytkiem dla uczniów. Teraz
młodzieŜ nie będzie miała powodu do narzekań.
Po uzyskaniu homologacji, w pełnowymiarowej hali będą
mogły odbywać się zawody sportowe, na co bardzo liczymy.
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Tak hala sportowa wygląda dzisiaj.

A tak będzie wyglądała w sierpniu 2010 roku.

22

Daria Szpakowska
klasa I LOa
Śpij, Julio!
Na próżno będziesz czekać
na stanie pod balkonem,
nim słodki szept usłyszy,
nim szczęścia łza w twym oku.
Romeo nie istnieje!
Więc zaśnij, utul zmysły
i pozwól im odpocząć.
Już dosyć, odłóż pióro!
Nie czekaj aż cię zgubi.
Romeo nie istnieje!
Więc nie pisz więcej listów
lub schowaj je w szufladzie.
Nim porwą je na strzępy,
nim sztylet serce zrani!
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