
 

 
 
 
 
 
 

 

Wydanie 43 
Październik, listopad, 

grudzień 2006 

GAZETA 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Zespołu Szkół Nr 2 

im. Noblistów Polskich w Choszcznie 

 

 

Jaką średnią nastroju określimy za ostatnie trzy 

miesiące? 

Matura próbna, zebrania rodziców, wizytacja 

z Kuratorium, zmiany w regulaminie wystawiania ocen 

z zachowania. Trudno jednoznacznie ocenić. Uczniowie 

nie przejmują się, żyją radośnie. Rozglądają się 

po świecie, chodzą do kina, do teatru. Tak trzymać. 

Zróbmy tak. Nastrój mamy świąteczny i niech nic 

tego nie zmieni. 



  

Z kroniki szkolnej 
 16 X klasa IVTH, wychowawca 
pani Joanna Korzeniewska, 

odwiedziła Powiatowy Urząd Pracy. 

Temat spotkania: funkcjonowanie 

urzędu, rozmowy kwalifikacyjne, 

oferta dla absolwentów (techników 

handlowców); 

 Gospodarz Szkoły w październiku: 

IILPS – pani Jadwiga Czyż, IITH- 

pani Wiesława Gruszka, IILOB – pani 

Barbara Ciecierska;  

 12 X klasa IIITH pod opieką pani 
Joanny Korzeniewskiej odwiedziła 

ZUS w Choszcznie. Zwiedzanie 

archiwum ZUS, zasady zgłoszeń 

do obywateli do ubezpieczeń; 

 19 X klasa IIITH pod opieką pani 

Joanny Korzeniewskiej odwiedziła 

Urząd Skarbowy w Choszcznie. 

Zapoznanie uczniów z zasadami 

wypełniania formularzy VAT i VAT 

7K; 

 20 X „połowinki klas” drugich 
odbyły się w kawiarni „Jola”; 

 23 X klasy pierwsze obejrzały 

w CHDK  „Antygonę” Sofoklesa 

w wykonaniu Bałtyckiego Teatru 

Dramatycznego z Koszlina ; 

 16 X w auli ZS Nr2 im. Noblistów 

Polskich w Choszcznie odbył się VI 

Dzień Papieski. Przesłaniem stało się 

hasło: „Jan Paweł II – Sługa 

Miłosierdzia”. 

 Gospodarzem Szkoły w listopadzie 
były klasy ILPS – wychowawca pani 

Irena Kwaśna, IITH – wychowawca 

pani Wiesława Gruszka. Dziękujemy! 

 3 XI odbył się Szkolny Konkurs 

Recytatorski. Organizatorem imprezy 

była pani Lilla Rybka.  

Jury: Jadwiga Czyż, Katarzyna 
Subocz, Agnieszka Stankowska, 

dyrektor Jolanta Pluta. Wygrał 

Dominik Kazaniecki IIILOB, II 

miejsce Karolina Bałunda z IILPS; 

 7 XI odbył się szkolny konkurs 

wiedzy o AIDS. Wygrali: Dominik 

Kazaniecki z IIILOB, Izabela 

Kowalska z IIILOB i Paulina 

Wyrębska z IIILPS. Wzięli oni udział 

w etapie powiatowym konkursu 

4 XII. Konkurs towarzyszył 
konferencji zatytułowanej „Rodzina 

razem przeciwko AIDS”. Pani Maria 

Pietrusińska przygotowała uczniów; 

 8 XI w Zespole Szkół Nr 2 

im.Noblistów Polskich w Choszcznie 

odbyły się I Młodzieżowe Wybory 

na wójtów i burmistrzów powiatu 

choszczeńskiego. Była to Inicjatywa 

Samorządu Uczniowskiego i pana 

Wiesława Włudarskiego. Wzięli 

udział uczniowie klas IILPe i IILOA; 

 10 XI Przewodniczącą Samorządu 

Uczniowskiego została jednogłośnie 

Patrycja Stanisz z klasy IILPS. 

Patrycja zastąpiła na tej funkcji 

Aleksandrę Pawlak z klasy IIILOA; 

 Akademię z okazji Narodowego 

Święta Odzyskania Niepodległości 11 

listopada przygotowała pani Monika 

Łukjańczyk. Uczestniczyły klasy 

IIILPu, ITH, członkowie Samorządu 
Uczniowskiego oraz śpiewające 

dziewczyny z klasy IILPs ; 

 Poczet sztandarowy pod 

dowództwem pana Wojciecha Skury 

uczestniczył w Narodowym Święcie 

Odzyskania Niepodległości 11 

listopada. Msza święta, uroczysty 

capstrzyk i składanie wiązanek 
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pod pomnikiem w parku Moniuszki to 

nieodłączne elementy obchodów; 

 15 XI - szkołę odwiedzili z roboczą 

wizytą nauczyciele niemieccy 

z Oberstuffenzentrum w Fürstenwalde, 

Bert Iffland i Jörg Höhnow. Celem 

wizyty było ustalenie tematyki 

kolejnego wspólnego projektu. Projekt 

zatytułowano „Nobliści polscy, 

Nobliści niemieccy w służbie 

ludzkości”. Dokument został 
przekazany instytucjom niemieckim 

przyznającym fundusze. W naszej 

szkole koordynatorem projektu została 

pani Katarzyna Pyryt; 

 15 XI w Klubie Garnizonowym 

prelekcja zorganizowana przez 

Komendę Powiatową Policji 

w Choszcznie i Komendą Wojewódzką 

Policji w Szczecinie. Temat: 

zagrożenia związane z narkotykami 

oraz przestępstwa narkotykowe. 

O zachęcenie nauczycieli do udziału 
w prelekcji zadbała pani Edyta 

Tyburczy-Kujawa, pedagog szkolny; 

 Spotkania uczniów szkoły 

z przedstawicielami policji w dniach 

20-22 XII odbywające się na terenie 

szkoły dotyczyły tego samego tematu; 

 Gospodarzem Szkoły w grudniu były 

klasy IITH – wychowawczyni pani 

Wiesława Gruszka, od 11 XII klasa 

ILOB, wychowawczyni pani Teresa 

Wiśniewska. Dziękujemy! 

 W grudniu zakończył się program 

„Aktywizacja i wspieranie jednostek 

samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych w zakresie niesienia 

pomocy materialnej o charakterze 

edukacyjnym”. Hasło programu 

brzmiało -„Nie nudź się po lekcjach”.  

 

Ostatnie moduły, czyli zajęcia 

wyrównawcze zakończyły się 

w grudniu, natomiast pierwszym 

etapem był obóz integracyjny, 

we wrześniu. Za podsumowanie 

projektu była odpowiedzialna pani 

Edyta Tyburczy-Kujawa; 

 4 XII w CHDK odbyła się 

projekcja filmu pt. „Kto nigdy nie 

żył…” w reżyserii Andrzeja 

Seweryna, opartego na scenariuszu 
autorstwa Macieja Strzembosza. 

Film wyemitowano w ramach 

programu profilaktyki uzależnień;  

 5 XII odbyły się zebrania rodziców 

na temat wyników nauczania. 

Osobnym, ważnym tematem zebrań 

w klasach maturalnych były 

informacje o wynikach matury 

próbnej; 

 12 XII, po raz piąty, odbył się 

Międzyszkolny Konkurs „Nobliści 

Polscy”. Odpowiedzialny: Piotr 
Figas. Nad całością czuwała pani 

dyrektor Irena Sadowska, a pani 

Teresa Wiśniewska, wychowawca 

klasy ILOB – Gospodarza Szkoły, 

zapewniła pomoc i obsługę imprezy. 

Zgłosiło się 6 gimnazjów; 

 12 XII w szkole miała miejsce 

wizytacja Zachodniopomorskiego 

Kuratorium. Wizytator i policjant 

z Powiatowej Komendy Policji 

przeprowadzili ankietę wśród 
uczniów, a po południu spotkali się 

z rodzicami i nauczycielami. 

 14.XII 2006r. nasi reprezentanci 

wzięli udział w I Konkursie 

Recytatorskim Twórczości 

Noblistów Polskich, który odbył się 

w Domu Kultury w Pyrzycach. 

Wyróżnienia dla naszych uczniów. 
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Zaczynamy od zabawy 

 
Klasy drugie w trzyletniej szkole 

ponadgimnazjalnej mają się za 

starych wyjadaczy. Rzeczywiście, 
potrafili zorganizować „połowinki”, 

aby rozpamiętywać błyskawicznie 

upływający czas. Byli prawie 

wszyscy, ubrani nieziemsko, pełni 

werwy i inni. Taniec trwał do 

trzeciej w nocy, a didżej 

wypracował nawet specjalną gadkę 

na zasadzie: kto? Zespół Szkół 

Numer 2. Cała sala krzyczała. 

Zabawa naprawdę się udała.  

Wywiad z Panią Katarzyną 
Subocz, wychowawczynią klasy 

IILOA: 

Kiedy i gdzie odbyły się połowinki 

pani klasy? 

Połowinki odbyły się w piątek 20 X 

w dyskotece „Jola”. 

Czy cała pani klasa uczestniczyła 

w imprezie? 

Nie, tylko siedemnaście osób 

uczestniczyło w zabawie, do tego 

cztery osoby towarzyszące. 

Czy zabawa była udana? 

Oczywiście, że była udana w stu 

procentach, według mnie według 
mojej klasy. 

Czy muzyka była młodzieżowa, 

czy może także z pani pokolenia? 

Muzyka była młodzieżowa, mnie 

jednak to nie przeszkadzało, czuję 

się młodo, a zresztą muzyka łączy 

pokolenia. 

Jakie obowiązywały stroje? 

Dowolne czy może narzucono styl 

i elegancję? 
Stroje były wytworne, balowe 
i piękne stroje – suknie. Dziewczęta 

czarowały chłopców ubranych 

galowo w garnitury. 

Czy w połowinkach uczestniczyła 

tylko pani klasa czy może były też 

inne? 

Owszem, były inne klasy: IILPS, 

IILOB, IIITH. 

Dziękujemy Pani za wywiad. 

To ja dziękuję, że mogłam podzielić 

się swoją radością z redaktorami 

oraz czytelnikami szkolnej gazetki 
„Feniks”.

 

Szkolny Konkurs Recytatorski 
 

Zadziwiającym zdarzeniem dla wielu uczniów, i nie tylko dla nich, 

okazała się nietypowa dekoracja szkoły w dniu 3 listopada 2006r. Był to 

bowiem napis: „Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki” i naklejone 

na podłodze dwukolorowe żółto-zielone stopy wiodące do wcześniej 

wspomnianego miejsca. Tego dnia, na trzeciej godzinie lekcyjnej, odbył się 

Szkolny Konkurs Recytatorski, towarzyszący obchodom 

Międzynarodowego Dnia Biblioteki. 
Nad przygotowaniami i nad przebiegiem imprezy czuwała pani Lilla 

Rybka i pani Katarzyna Nowakowska. Prowadzenie konkursu powierzono 

uczniom, z klasy ILOA - była to Sylwia Hołda, a z klasy IIILOB Michał 

Nowakowski. Głównym zainteresowanymi, czyli recytatorami, było 

siedemnaścioro uczniów naszej szkoły. Wybór wierszy polskich poetów był 
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dowolny. Najwięcej osób zdecydowało się zmierzyć z utworami Wisławy 

Szymborskiej. Występy uczestników oceniało jury w składzie: pani Jolanta 

Pluta, pani Lilla Rybka, pani Jadwiga Czyż i pani Agnieszka Stankowska. 

Popisy młodych recytatorów podziwiała również publiczność, którą 

tworzyli uczniowie oraz, co zdążyłyśmy zauważyć, panie Irena Sadowska, 

Katarzyna Subocz, Franciszka Bury i Lidia Michalska. 

Konkurs rozpoczął się przemówieniem dyrektora Stefana Szemlija, 

następnie głos zabrała pani Lilla Rybka. Oboje przywitali serdecznie gości 

i przekazali prowadzenie konkursu konfenansjerom. Kolejni interpretatorzy 
wierszy przedstawili przygotowane teksty, po czym jury udało się na 

naradę, by wyłonić trójkę najlepszych. Podczas nieobecności jury 

publiczność zachęcono do wzięcia udziału w dwóch konkursach. Polegały 

one na dopasowaniu szeregu nazwisk autorów do tytułów dzieł i na 

dopasowaniu do podanego wyrazu innych słów w formie mianownika liczby 

pojedynczej. Zwyciężczynią konkursów okazała się Marlena Zdunek z klasy 

IIILPS – uczestniczka recytatorskich zmagań. Na koniec pani dyrektor 

Jolanta Pluta ogłosiła wyniki a dyrektor Stefan Szemlij i członkowie jury 

wręczyli nagrody. 

Pierwsze miejsce zajął Dominik Kazaniecki z klasy IILOB, drugie 

miejsce zajęła Monika Zamora z klasy IIILPS, trzecie Agnieszka 
Wyszomirska z klasy IIILPS. Oprócz laureatów nagrody otrzymali również 

pozostali uczestnicy. Biblioteka przygotowała dla nich szkolne lektury. 

Zwycięzcę Dominika, pamiętamy z Powiatowego Dnia Edukacji. Na gali w 

Choszczeńskim Domu Kultury oglądaliśmy go w spektaklu przygotowanym 

przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły pod dyrekcją pani Ireny 

Sadowskiej. Dominik wcielił się w rolę dyrektora teoretycznej szkoły w 

teoretycznym mieście i wywarł na nas niezapomniane wrażenie. 

Szkolny Konkurs Recytatorski stał się dla wielu uczestników 

możliwością sprawdzenia swoich sił, ujawnienia drzemiącego w nich talentu 

i podniesienia poczucia własnej wartości. Imprezy kulturalne są w szkole 

bardzo potrzebne. Przełamują barierę nieśmiałości, pozwalają zaistnieć jako 
pełny człowiek. 

 

Zmiany w regulaminie 
 

Ostatnio wiele w szkole się zmienia w zakresie regulaminu. 

Wychowawcy spotykali się kilkakrotnie. Przewodnicząca zespołu 

wychowawców, pani Wiesława Gruszka, odpowiedziała na pytania 

Katarzyny Ostrowskiej. 

Czy w spotkaniu uczestniczyli wszyscy wychowawcy? 

Oczywiście, przecież tematem zebrania było ustalenie zasad 

przyznawania ocen z zachowania. Każdy z wychowawców jest żywo 

zainteresowany wytycznymi, zasadami - czym kierować się, aby uczniowi 

wystawić ocenę wzorową lub naganną. Jest to bardzo ważne, gdyż w myśl 
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nowego prawa uczeń, który po raz drugi otrzyma roczną ocenę naganną 

z zachowania może decyzją Rady Pedagogicznej pozostać w klasie drugiej. 

Czego dotyczyło spotkanie? 

Cóż, debatowaliśmy i debatowaliśmy, i postanowiliśmy, że w małych 

roboczych zespołach przygotujemy swoje propozycje zasad przyznawania 

ocen z zachowania. Następnie stworzyliśmy wspólny, szczegółowy 

regulamin przyznawania oceny z zachowania. Każdy uczeń będzie wówczas 

wiedział, że nie będzie mógł robić pewnych „złych rzeczy”, jeśli będzie 

chciał otrzymać wysoką ocenę i odwrotnie. Wiadomo, że obecność, a w 
zasadzie jej brak na lekcjach będzie także wyznacznikiem odpowiednio 

niskiej oceny. 

Warto wspomnieć, że w pracach nad ustaleniem regulaminu brał 

udział Samorząd Szkolny. W końcu wszyscy musimy brać 

odpowiedzialność, starać się, by szkoła była bezpieczniejsza. 

 
 

SZKOŁA UCZESTNICZY W WYBORACH 

 
 Dnia 8 listopada 2006 r. w Zespole Szkół 

Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie 

odbyły się I Młodzieżowe Wybory na wójtów 

i burmistrzów powiatu choszczeńskiego. 

W skład Komisji Wyborczych wchodziły 

następujące osoby: Przewodnicząca Komisji – 

Anna Zajkowska, wiceprzewodnicząca – Aldona 

Szczepankowska oraz pozostali członkowie: 
Marzena Popowska, Karolina Szczepańczyk, 

Łukasz Schiller, Paulina Wolle, Małgorzata 

Czerw, Edyta Wojtowicz, Kamila Głazewska, 

Anna Graczyk, Aleksandra Malec oraz Beata 

Kaskiewicz. Opiekunem wyżej wymienionych 

osób był Pan Wiesław Włudarski. Zadaniem Komisji Wyborczych było 

wyjaśnienie każdemu uczniowi, w jaki sposób ma głosować (uczeń 

otrzymywał kartkę z kandydatami ze swojej gminy i poprzez zaznaczenie X 

oddawał głos) oraz jaki jest cel tych wyborów. Głosowanie odbywało się na 

każdej przerwie międzylekcyjnej. Osoby, które były zainteresowane 

wyborami chętnie udawały się do urny wyborczej, oddawały głos a także 

pozowały do zdjęć przy urnie.  
           Komisje Wyborcze miały dużo pracy przy... dekoracjach, gdyż same 

wybory i ich przebieg (który był bez zarzutów) nie były zbyt ciężką pracą, 

lecz samą przyjemnością. Po zakończonych wyborach nastąpiło zliczanie 

głosów oddanych przez naszych wyborców a wyniki prezentują się 

następująco: 
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KANDYDACI 

NA BURMISTRZA 

RECZA 

 

 

Górczyński Józef : 0% 

Ligus Zbigniew: 0% 

Łoński Wiesław: 42,8% 
Romanowski Józef Jerzy : 42,8% 

 

KANDYDACI 

NA WÓJTA 

BIERZWNIKA 

 

 

Bakiewicz Jerzy: 50% 

Kordylasiński Eugeniusz: 0% 

Kowalczyk Władysław Jerzy: 
50% 

 

KANDYDACI 

NA BURMISTRZA 

CHOSZCZNA 

 

 

 

Adamczyk Robert: 12,6% 

Boratyński Ryszard: 10,8% 

Chruściel Ryszard Ambroży: 20,0% 
Pliszka Andrzej: 21,7% 

Prawica Janusz Edward: 0% 

 

KANDYDAT 

NA 

BURMISTRZA 

DRAWNA 

 

 

Rzeźniewski Ireneusz Jerzy: 

92,3% 

 

KANDYDACI 

NA WÓJTA 

KRZĘCINA 

 

 

Korpowska Anna Adela: 31% 

Ustianowski Zdzisław: 23% 

Żuchowski Krzysztof Telesfor: 
46,1% 

KANDYDACI 

NA 

BURMISTRZA 

PEŁCZYC 

 

Dziekońska Marzena Joanna: 0% 

Kluk Mirosław Józef: 50% 

Ostaszewska – Paolicelli 
Katarzyna: 50% 

               

Młodzieżowe Wybory odbyły się po raz pierwszy w naszej szkole. 

Celem przeprowadzonych wyborów było uświadomienie każdemu z nas, 

że my też możemy głosować (według nas) na uczciwych, sprawiedliwych 

i mądrych ludzi.  

               Wiemy, że głosy niektórych naszych wyborców nie zadecydują, 

kto będzie sprawował władzę w gminach, ponieważ nie mają ukończonego 

osiemnastego roku życia, a to jest warunek możności brania udziału 

w wyborach samorządowych, które odbędą się 12 listopada 2006 r. Mam 

jednak nadzieję, że większość osób, które posiadają prawo wyborcze 

zmotywowała się i udała do urn wyborczych w dniu głosowania, aby choć 
w małym stopniu poprzeć kandydata, który spełnia ich wymagania i którego 
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chcieliby widzieć na stanowisku burmistrza czy też wójta naszego 

społeczeństwa. 

Uważam, że organizowanie takich wyborów jest potrzebne, 

ponieważ należy uświadamiać młodszemu pokoleniu Polaków, że oni też są 

potrzebni państwu. Wraz z ukończeniem 18-stego roku życia zostajemy 

upoważnieni do tego, abyśmy według własnej woli, a nie z przymusu, 

zadecydowali, komu powierzamy częściową lub pełną władzę nad naszym 

społeczeństwem, którego my sami jesteśmy częścią. 

Anna Zajkowska kl. ILOA 

 

Wybory samorządowe odbyły się 12 listopada 2006 r., ponowne 

głosowanie w miejscowościach, w których nie udało się wyłonić 

burmistrzów i wójtów w I turze odbyło się 26 listopada 2006 r. 

Wyniki wyborów burmistrzów i wójtów w gminach są 

następujące: 

Choszczno – w I turze: Robert Adamczyk – 24,49% głosów i Andrzej 

Pliszka – 24,68%; w II turze: Robert Adamczyk – 51,45% głosów, 

 Drawno -  Ireneusz Jerzy Rzeźniewski – 83,20% głosów, 

 Recz – w I turze: Józef Jerzy Romanowski – 49,657% głosów 

i Zbigniew Ligus – 26,85%; w II turze: Józef Jerzy Romanowski – 
65,14% głosów, 

 Krzęcin – Krzysztof Telesfor Żuchowski – 58,87% głosów 

 Bierzwnik – Jerzy Bakiewicz – 57,97% głosów 

 Pełczyce – Mirosław Józef Kluk – 51,85% głosów 

 

Powyższe wyniki pochodzą z oficjalnych informacji Państwowej 

Komisji Wyborczej. 

 Czy nasze szkolne wybory były prognozą rzeczywistych wyborów 

samorządowych? Z pewnością nie, jednak nie tego się spodziewaliśmy. 

Szkoła ma za zadanie przygotować młodych ludzi do uczestnictwa 

w procesach demokratycznych. W tym względzie działania podjęte przez 
Samorząd zostały zrealizowane. Być może w przyszłości wielu uczniów, 

którzy brali udział w szkolnej symulacji będzie samodzielnie kandydować, 

wiele jeszcze do zrobienia ma nasza młoda demokracja. 

Proces wyłaniania burmistrzów i wójtów pozwolił zorientować się, 

jakie czynniki są istotne w czasie kampanii wyborczej, co decyduje 

o popularności i na jakie zainteresowanie głosujących można liczyć. Bardzo 

szybko tego rodzaju wiedza okazała się przydatna. W tym samym mniej 

więcej czasie Samorząd Szkolny zorganizował wybory swoich 

najważniejszych przedstawicieli. Przewodnicząca – Ola Pawlak jest 

uczennicą klasy maturalnej i przygotowuje się do egzaminu. 
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Nie tylko burmistrzowie! 
 

dniu 10 listopada 2006 r. 

Przewodniczącą Samorządu 

Uczniowskiego Zespołu Szkół 

Nr 2 im. Noblistów Polskich 

w Choszcznie została wybrana 

jednogłośnie Patrycja Stanisz 

z klasy IILPS. Patrycja zastąpiła 

na tej funkcji Aleksandrę Pawlak 

z klasy IIILOA. 

Nowa przewodnicząca pragnie 

kontynuować pracę rozpoczętą 
przez poprzedniczkę. Zamierza 

jednak, co deklarowała 

w wyborach, zwiększyć liczbę 

akcji charytatywnych oraz 

zorganizować pomoc koleżeńską 

dla uczniów mających problemy z 

nauką. Podstawą jej działalności 

będzie także umożliwienie 

maturzystom spotkań ze 

studentami oraz zwiększenie 

możliwości pozyskania funduszy 
na działalność prowadzoną przez 

Samorząd. 

Pragnę dodać, że również 

jednomyślnie, 

wiceprzewodniczącą Samorządu 

został uczennica klasy ILPS 

Magdalena Jacek. 

 

Wiesław Włudarski, opiekun 

Samorządu Uczniowskiego 
 
 

Czym był dla mnie 

Samorząd? 
 

 Dnia 9 listopada 2006 r. 
Patrycja Stanisz została 

przewodniczącą Samorządu 

Uczniowskiego, a ja tym samym 

przestałam nią być. Szkoda. Myślę, 

że ktoś, kto stara się o tę funkcję zdaje 

sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką 

na siebie bierze i wie, że nie jest to 

łatwe zajęcie, choć przyznam, że często 

przyjemne. 

Jako przewodnicząca musiałam 

nauczyć się rozmawiać z dyrekcją, 

nauczycielami, ale też z uczniami. 
Zawsze musiałam dopasować się 

do sytuacji. Niezależnie od 

wszystkiego, w razie potrzeby 

musiałam być gotowa do wszelkich 

konfrontacji. Dużo mnie to nauczyło. 

Zawsze mogłam liczyć na pomoc 

opiekuna Samorządu, pana 

Włudarskiego i mojej zastępczyni – 

obecnej przewodniczącej – Patrycji. 

Okres mojego przewodniczenia 

będę wspominać bardzo dobrze. 
Wspaniale było pomagać 

potrzebującym poprzez różne akcje (np. 

„I ty możesz zostać św. Mikołajem”) 

i wsparcie fundacji (np. „Pomóż i Ty”). 

Ciekawym zadaniem było przekonanie 

gimnazjalistów, że warto kontynuować 

swoją edukację w naszej szkole podczas 

Drzwi Otwartych w Zespole Szkół Nr 2 

im. Noblistów Polskich w Choszcznie 

oraz w czasie wizyt w gimnazjum w 

Pełczycach i Dolicach. Myślę, że miłym 
akcentem była też Dzień 

Samorządności i Walentynkowa Poczta. 

Cieszę się, że miałam przyjemność 

pełnienia funkcji Przewodniczącej SU, 

niestety to już za mną. Życzę więc 

powodzenia nowej przewodniczącej – 

Patrycji Stanisz. 

 

Aleksandra Pawlak klasa IIILOA

W 
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Matura próbna, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej odbyła się w dniach 15,16,17 grudnia 2006r.. Po jej zakończeniu 

zadaniem zespołów przedmiotowych było nie tylko sprawdzić arkusze 

egzaminacyjne, ale także określić na ile procedury maturalne realizowane są 

zgodnie z przepisami oraz dobrą praktyką, a zatem wdrożenie procedur 
i przygotowanie nauczycieli do prac a ramach zespołów nadzorujących. Poza 

tym nauczyciele mieli sprawdzić znajomość zasad egzaminu wśród uczniów. 

Ostatecznym celem próby maturalnej było wyeliminowanie niedociągnięć 

i opracowanie programów naprawczych. Krokiem do tego były diagnozy 

przeprowadzone przez nauczycieli. Dyrekcja, podsumowując te działania, 

sporządziła wnioski pomaturalne. Oto najważniejsze oceny i zalecenia. 

 z punktu 1 Frekwencja na egzaminie maturalnym była dobra. 

Wszyscy nauczyciele podjęli próbę wnikliwej analizy oceny uczniowskich 

rozwiązań zadań egzaminacyjnych z zastosowaniem kryteriów ustalonych 

przez CKE. Wychowawców zobowiązano do poinformowania rodziców 

o wynikach podczas wywiadówek w dniu 5 grudnia. 

 z punktu 6 Procedury były realizowane w zasadzie sprawnie, ich 

znajomość wśród uczniów i nauczycieli ocenia się jako wystarczającą, 

ale wymagającą doskonalenia. Szczególnie należy zwrócić uwagę na: 

 pisanie w arkuszu egzaminacyjnym wyłącznie kolorem CZARNYM; 

 poprawne i dokładne podawanie przez zdającego numeru PESEL; 

 zakaz umieszczania w brudnopisie rysunków, osobistych komentarzy 

i uwag niezwiązanych z tematem; 

 zaznaczanie dysleksji znakiem X w oznaczonym polu, a nie przez 

zaczernienie całej kratki; 

 przypomnienie zdającym rozporządzenia MEN z dnia 8 września 2006 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, § 59 dotyczący egzaminów maturalnych; 

 popularyzowanie aneksów do informatorów maturalnych 

z poszczególnych przedmiotów ( dostępne w bibliotece szkolnej i na stronach 

internetowych np. www.oke.poznan.pl); 
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 z punktu 7 Szczególną uwagę należy zwrócić na podstawową 

umiejętność przeczytania ze zrozumieniem treści tematów i poleceń 

egzaminacyjnych. 

To tylko te zalecenia, które dotyczą bezpośrednio pracy uczniów. 
Inne wnioski oraz pełne wyniki próby maturalnej zostały udostępnione 

w pokoju nauczycielskim. 

 

Rozmowa z panią wicedyrektor Ireną Rękawiecką – Sadowską 

na temat próbnej matury, przeprowadzona przez Annę Zajkowską 

i Dorotę Gralak z ILOA 

 

Jak przebiegała próbna matura? Czy nie było żadnych komplikacji, 

zwłaszcza w jej organizacji?  

Próbna matura przebiegała w zasadzie sprawnie, choć pojawiły się pewne 

problemy organizacyjne, typu: spóźnienia uczniów, posługiwanie się 
niebieskim długopisem, zamiast czarnym, niepoprawne wpisywanie numeru 

PESEL, zaznaczanie dysleksji przez zaczernienie całej kratki, zamiast 

postawienia znaku X czy nieposiadanie przy sobie żadnego dokumentu 

tożsamości przez zdającego. Pojawiły się również skargi na złą słyszalność 

płyt odtwarzanych na egzaminie z języka obcego: angielskiego, niemieckiego 

i zdawanego po raz pierwszy w naszej szkole – rosyjskiego. Odrębną kwestię 

stanowią wyniki próbnej matury,/ ale o nich piszący już wszystko wiedzą... /, 

które są mało zadowalające. Najniższa zdawalność dotyczyła: historii, historii 

muzyki i matematyki (0%), a najwyższa języka rosyjskiego – zdawanego 

przez maturzystów z liceum dla dorosłych i geografii – zdawanej przez 

maturzystów z liceum dla dorosłych. 

W jaki sposób tegoroczni maturzyści powinni przygotować się do matury 

właściwej? 

Przede wszystkim maturzyści powinni dojrzeć do matury. Ważne jest również 

pozytywne nastawienie do niej, punktualność i przestrzeganie procedur. 

W brudnopisach nie mogą znajdować się niepotrzebne treści, rysunki czy tym 

bardziej niecenzuralne zapisy. Arkusz egzaminacyjny należy wypełniać tylko 

czarnym długopisem, a także dokładnie podawać swoje dane osobiste, 

zwłaszcza PESEL. Na względzie wypada mieć też posiadanie dowodu 

tożsamości. I przede wszystkim trzeba się uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć, 

aby nabyć potrzebną wiedzę i umiejętności. 

Co chciałaby pani przekazać uczniom klas pierwszych i drugich odnośnie 

egzaminu maturalnego? 
Należy poważnie traktować ten egzamin, przygotowując się do niego już 

od momentu rozpoczęcia nauki w I klasie. Zdecydowanie odradzam uczenie 

się na ostatnią chwilę, gdyż takie postępowanie nie przynosi oczekiwanych 

efektów. Przewidywaną zmianą będzie ilość zdawanych egzaminów 
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z poszczególnych przedmiotów – obok języka polskiego, języka obcego 

nowożytnego i dowolnego przedmiotu, obowiązkowo wprowadzona zostanie 

matematyka. Matura poszerzona będzie zatem o szósty egzamin. Przyszli 

maturzyści zmierzą się z czterema egzaminami pisemnymi i dwoma ustnymi. 

Na wszystkich egzaminach życzę maturzystom 2009 sukcesów, które będą 

także sukcesem szkoły. 

Dziękujemy za rozmowę i za życzenia. 
 

Poniżej prezentujemy przydatne przepisy dotyczące egzaminu maturalnego 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 8 września 2006 r. 

Przeczytaj 
8) w §53: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Egzamin maturalny z przedmiotów 
obowiązkowych może być zdawany na 
poziomie podstawowym albo na poziomie 
rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów, 
o których mowa w ust.2 i 8. Wyboru 
poziomu egzaminu maturalnego 
z danego przedmiotu, w części ustnej 
i części pisemnej, zdający dokonuje 
w deklaracji, o której mowa w §59 ust.1.”, 
11) w §64: 
a) ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. W skład zespołu przedmiotowego 
wchodzą: 
1) nauczyciel danego przedmiotu wpisany 
do ewidencji egzaminatorów, o której 
mowa w art.9c ust.2 pkt.7 ustawy – jako 
przewodniczący; 
2) drugi nauczyciel danego przedmiotu – 
jako członek.”, 
b) po ust.4 dodaje się ust.4a w brzmieniu: 
„4a. W skład zespołu przedmiotowego nie 
może wchodzić nauczyciel, który 
w ostatnim roku nauki prowadził zajęcia 
z danego przedmiotu ze zdającymi.”; 
12) w §82: 
a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej 
z języka polskiego i języka mniejszości 
narodowej może być zdawany na 
poziomie podstawowym albo na poziomie 
rozszerzonym.”, 
b) ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym 
trwa 180 minut i polega na sprawdzeniu 
umiejętności rozumienia czytanego tekstu 
nieliterackiego oraz umiejętności pisania 
tekstu własnego związanego z tekstem 
literackim zawartym w arkuszu 
egzaminacyjnym.”; 
13) w §83: 
a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Egzamin maturalny w części pisemnej 
z języka obcego nowożytnego, jako 
przedmiotu obowiązkowego, może być 
zdawany na poziomie podstawowym albo 
na poziomie rozszerzonym, a jako 
przedmiotu dodatkowego – jest zdawany 
na poziomie rozszerzonym.”, 
b) ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym 
trwa 190 minut i składa się z dwóch 
części: 
1) część pierwsza trwa 120 minut i polega 
na sprawdzeniu umiejętności 
formułowania wypowiedzi pisemnej 
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i stosowania struktur leksykalno-
gramatycznych; 
2) część druga trwa 70 minut, z czego 25 
minut zajmuje praca z nagranym tekstem, 
i polega na sprawdzeniu umiejętności 
rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu 
czytanego oraz rozpoznawania struktur 
leksykalno-gramatycznych.”; 
14) po §84 dodaje się §84a w brzmieniu: 
„§84a.1. Egzamin maturalny w części 
pisemnej z historii, historii muzyki, historii 
sztuki, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy 
o tańcu, jako przedmiotów 
obowiązkowych, może być zdawany na 
poziomie podstawowym albo na poziomie 
rozszerzonym, a jako przedmiotów 
dodatkowych - jest zdawany na poziomie 
rozszerzonym. 
2. Egzamin na poziomie podstawowym 
trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu 
testu (...) 
3. Egzamin na poziomie rozszerzonym 
trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu 
testu oraz sprawdzeniu umiejętności 
pracy z materiałem źródłowym, 
interpretowania oraz syntetyzowania, 
a także umiejętności formułowania 
wypowiedzi pisemnej. (...) 
15) w §86: 
a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Egzamin maturalny w części pisemnej 
z biologii, chemii oraz fizyki i astronomii, 
jako przedmiotów obowiązkowych, może 
być zdawany na poziomie podstawowym 
albo na poziomie rozszerzonym, a jako 
przedmiotów dodatkowych – jest 
zdawany na poziomie rozszerzonym.”, 
b) ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym 
trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu 
zadań egzaminacyjnych sprawdzających 
umiejętność zastosowania poznanych 

metod do rozwiązywania problemów 
(...)16) w §87: 
a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Egzamin maturalny w części pisemnej 
z geografii, jako przedmiotu 
obowiązkowego, może być zdawany na 
poziomie podstawowym albo na poziomie 
rozszerzonym, a jako przedmiotu 
dodatkowego - jest zdawany na poziomie 
rozszerzonym.”, 
b) ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym 
trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu 
zadań egzaminacyjnych 
z wykorzystaniem różnorodnych 
materiałów źródłowych, (...) 
18) po §88 dodaje się §88a w brzmieniu: 
„§88a.1. Egzamin maturalny w części 
pisemnej z matematyki może być 
zdawany na poziomie podstawowym albo 
na poziomie rozszerzonym. 
2. Egzamin na poziomie podstawowym 
trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu 
zadań egzaminacyjnych sprawdzających 
rozumienie pojęć i umiejętności ich 
zastosowania w życiu codziennym oraz 
zadań o charakterze problemowym. (...) 
3. Egzamin na poziomie rozszerzonym 
trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu 
zadań egzaminacyjnych wymagających 
rozwiązania problemów matematycznych. 
(...) 
21) w §94: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Zdający zdał egzamin maturalny 
w części pisemnej, jeżeli z każdego 
przedmiotu obowiązkowego uzyskał co 
najmniej 30 % punktów możliwych 
do uzyskania na danym poziomie.”; 
c) ust.4 i 5 otrzymują brzmienie: 
„4. Wyniki uzyskane w części pisemnej 
egzaminu maturalnego z danego 
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przedmiotu odnotowuje się na 
świadectwie dojrzałości ze wskazaniem 
poziomu egzaminu. 
5. W przypadku egzaminu maturalnego 
w części pisemnej na poziomie 
rozszerzonym z informatyki oraz języka 
obcego nowożytnego wyniki uzyskane 
w części pierwszej i części drugiej 
odnotowuje się łącznie.”; 
24) §97 otrzymuje brzmienie: 
„§ 97.1. Zdający zdał egzamin maturalny, 
jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych 
uzyskał wynik określony w §72 ust.2 i 3 
oraz §94 ust.2 i 6, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli 
z jednego przedmiotu obowiązkowego, 
w części ustnej albo części pisemnej, nie 
spełnił warunków, o których mowa 
w ust.1, ale ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w części ustnej i części 
pisemnej uzyskał średnią co najmniej 
30% punktów. 
3. Przepisu ust.2 nie stosuje się do 
osoby, której egzamin z przedmiotu 
obowiązkowego w części ustnej lub 
części pisemnej został unieważniony, lub 
która nie przystąpiła do egzaminu 
z przedmiotu obowiązkowego w części 
ustnej lub części pisemnej.” 

 

„Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić” 
 

 

Niespełna tydzień temu, tj. 23 października 

na scenie Choszczeńskiego Domu Kultury gościli 

aktorzy Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 

z Koszalina. Dziełem głoszącym powszechną, 

nadal niezmienną prawdę o istocie ludzkiego bytu, 

była Antygona Sofoklesa. Przygotowaniem 

inscenizacji teatralnej sztuki zajął się reżyser 
Waldemar Matuszewski.  

Arcydzieło to udowadnia, że jest wśród nas 

– „żywych”, świat umarłych, którzy domagają się 

respektowania swojej prawdy i zadośćuczynienia. 

Każdy nasz uczynek jest oceniany przez wciąż 

czuwające dusze zmarłych. Tytułowa bohaterka – 

Antygona, w ich imieniu domaga się szacunku dla 
Człowieczeństwa, przestrzegania praw nadanych 

człowiekowi przez bogów – najbardziej 

humanitarnych praw. Sztuka ma wymiar i rangę 

mitu (nawiązuje do mitu o rodzie Labdakidów), 
a więc jest ponadczasowa. 

Przekład Stanisława Hebanowskiego, dokonany bez zbędnej stylizacji, 

jest prosty, piękny, komunikatywny. Utwór zostaje wydeklamowany przy 
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akompaniamencie muzyki Zygmunta Koniecznego. Można wyraźnie dostrzec 

zsynchronizowanie muzyki z treścią wydarzeń, co pozwala na dogłębne 
zrozumienie przedstawienia. 

Warto zwrócić również uwagę na aktorów, którzy potrafili w sposób 

przekonujący, pomysłowy i naturalny odtworzyć role niezapomnianych 

bohaterów, takich jak np. Antygona czy Kreon. Podołanie temu zadaniu 

wymagało doskonałego operowania głosem, mimiką czy gestem. 

Na wizerunek aktorów miał wpływ również dobór kostiumów, łączących styl 

klasyczny ze współczesnym (np. 

połączenie dżinsów ze 

zwiewnym, aksamitnym 

materiałem przepasującym 

biodra oraz okrywającym 

ramiona). Była to zatem jedna ze 
zmian typowych dla teatru 

współczesnego. Do innych 

modyfikacji należało choćby 

użycie profesjonalnego 

oświetlenia, możliwość gry 

kobiet czy zrezygnowanie 

z masek. Zachowano natomiast 

tradycyjną zasadę decorum (niepokazywanie śmierci, scen drastycznych, , 

krwi, czyli stosowność). Zasadę trzech jedności zmieniono, ponieważ niektóre 

sceny rozgrywały się w innym miejscu lub w sferze myśli np. scena w 

Hadesie. Podniosły, tajemniczy i chwilami trzymający w napięciu nastrój, 

został uwydatniony dzięki pobudzającej wyobraźnię widzów scenografii 
autorstwa Małgorzaty Treutler. Miała ona wymiar symboliczny, składały  się 

na nią fragmenty kolumn i podium – fragment schodów tebańskiego pałacu. 

Całość uzupełniała podkreślająca uczucia bohaterów i ułatwiająca odczytanie 
symboliki scen, gra świateł i barw. 

Największe wrażenie zrobiła na mnie scena pojmania Antygony przez 
strażników. Odtwórczyni tej roli potrafiła przejmująco stworzyć nastrój grozy. 

Jej początkowy spokój i opanowanie, przerwane po dłuższej chwili odważnym 

zabraniem głosu, przyczyniło się do zaistnienia napięcia, które wyraźnie 

odczuli widzowie. W swej ujmującej mowie, przedstawiła powody, które 

skłoniły ją do pochowania Polinejkesa. Antygona potrafiła odważnie przyznać 

się do czynu, który popełniła z miłości, będąc niewątpliwie wzorem 
do naśladowania dla wielu.  

Śmiem stwierdzić zatem, iż aktorzy Bałtyckiego Teatru 

Dramatycznego w Koszalinie w pełni oddali ducha dzieła. Pomimo 

skromnych środków, spektakl był wyjątkowo widowiskowy. Stało się to 

możliwe dzięki szeregowi zmian, które go „unowocześniły”. Na zakończenie 
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wśród publiczności rozbrzmiały gromkie brawa, nagradzające występ 
artystów. 

Dorota Gralak kl.ILOA 

 

W ramach zajęć profilaktycznych organizowanych przez pedagoga szkolnego 

we współpracy z różnymi instytucjami i służbami uczniowie klas pierwszych 

poszli do kina. Była wśród nich nasza redaktorka. 

 

„Kto nigdy nie żył, nigdy nie umiera…” 
 

Tuż przed mikołajkami, 4 grudnia 2006 r., w Choszczeńskim Domu 

Kultury odbyła się projekcja filmu pt. „Kto nigdy nie żył…”, opartego 

na scenariuszu autorstwa Macieja Strzembosza. Andrzej Seweryn, aktor znany 

z roli Sędziego w ekranizacji „Pana Tadeusza” czy Rejenta w „Zemście”, 

podjął się zadania wyreżyserowania własnego filmu.  

Tematyka dzieła jest coraz bardziej aktualna – dotyczy nałogu, jakim 
są narkotyki, po które nierzadko sięga młodzież. Wbrew pozorom, owi młodzi 

ludzie są bohaterami drugoplanowymi. Na pierwszy plan wysuwa się, 

ku zaskoczeniu wielu, młody charyzmatyczny ksiądz o imieniu Jan. W jego 

rolę wciela się niezapomniany ukochany Zosi z „Pana Tadeusza” w reżyserii 

Andrzeja Wajdy, ulubieniec żeńskiej części widowni – Michał Żebrowski. 

Losy kapłana ściśle łączą się z perypetiami młodych narkomanów, a wspólne 

koncerty rockowe są tymi radośniejszymi wydarzeniami. Taki stan rzeczy 

utrzyma się jednak tylko do czasu, zgodnie ze słowami piosenki Anny Jantar: 

„Nic nie może przecież wiecznie trwać…”. 

Silne wrażenie wywiera scena pogrzebu jednej z narkomanek – Marysi, 

granej przez Joannę Jabłczyńską. Po jednej stronie siedzi rodzina – rodzice 

i młodsza siostra, a po drugiej przyjaciele – narkomani, o których nie wiemy, 
czy przypadkiem i w czasie pogrzebu ich nałóg nie zatryumfuje i nie ulegną 

błogiemu zapomnieniu. W pewnym momencie Krzysztof (Cezary Iber) wstaje, 

by wbić w trumnę koleżanki własną strzykawkę. Ból rodziny narasta, gdy 

pozostali czynią to samo. Ten element gry aktorskiej jest dość kontrowersyjny, 

nietypowy i zaskakujący. Mało tego, pod dachem domu Bożego, odbywa się 

głośny koncert. W międzyczasie kamera rejestruje ujmujący widza portret 

siostry Marysi, podchodzącej do Krzysztofa, będącego zarazem synem 

znanego piosenkarza – Pawła (Robert Janowski) i podającej mu niewinną rękę 

małej, ale jakże rozumiejącej charakter całego zajścia dziewczynki, 

ryzykującej w tej chwili wybuchem złości własnych rodziców… Następstwem 

tego rodzaju zdarzenia i wielu mu podobnych staje się interwencja 
przełożonych kapłana. Jej wynikiem jest konieczność wyjazdu na studia 

do Rzymu, co wynika zresztą z rozmowy przeprowadzonej z biskupem 

granym przez Andrzeja Żarneckiego. Niewątpliwym paradoksem i nagłym 

zwrotem akcji wydaje się Hiobowa wieść, usłyszana z ust ordynatora, 
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w którego rolę wcielił się sam Andrzej Seweryn. Ksiądz dowiaduje się 

o niespodziewanej wcześniej własnej chorobie, jaką jest…AIDS. Duchowny 

szuka pomocy i wsparcia, nie uzyskuje ich nawet u własnej matki – w tej roli 

Teresa Marczewska, bojącej się zwykłych ludzkich reakcji. Zaskakującym 

przykładem osoby zyskującej autorytet w oczach Jana jest doświadczony 

kapłan w podeszłym wieku – spowiednik grany przez Stefana Burczyka. 

Pod wieloma względami przypomina mi on samego Karola Wojtyłę, jeśli 

zwrócimy uwagę na życiową mądrość, umiejętność cytowania łacińskich 

fragmentów „Biblii” czy prostą słabość do kremówek. Wizyty u owego 
księdza pomagają w pewnym stopniu charyzmatycznej osobie, dając siłę 

i motywację do dalszego życia… 

 Mimo tego, choroba nadal postępuje. Jan decyduje się wówczas 

na porzucenie przyjaciół i opuszczenie miasta. Zaszywając się w ustronnym 

klasztorze, próbuje znieść swoje niezawinione cierpienie, w czym podobny 

jest do biblijnego Hioba. Moglibyśmy przypuszczać, że Bóg poddaje go 

próbie, czekając, aż ją przetrzyma, nie załamie się, przetrwa i udowodni, 

że jego wiara jest potężniejsza od złośliwości losu. Jan tymczasem usiłuje 

zagłuszyć zwątpienie w sens wiary i własną słabość przez podjęcie fizycznej 

pracy. Z upływem czasu sprawdza się jako ogrodnik – zasiane nasiona, 

m.in. pietruszki, wydają plon. Mimo tego, cierpienie nie mija, przychodzą złe 
chwile. Ogród zostaje zniszczony. Jan traci coraz więcej sił. Brak tolerancji 

ze strony zakonników i postępujące cierpienie przyczyniają się do decyzji 

opuszczenia zakonu. Nie wszystko jest jeszcze stracone. Człowiek, będący 

oparciem narkomanów, spotyka trójkę podróżujących ludzi – Martę, Elę 

i Artura,  dzięki którym odnajduje dawnego przyjaciela – Pawła, co więcej,  

zrządzeniem losu, idola Artura. Dzięki nim kapłan ponownie zastanawia się 

nad swym życiem, odnajduje jego sens… 

Nie podzielam zdania wielu osób, negatywnie wypowiadających się 

na temat filmu, którego fabułę przytoczyłam powyżej. Według osoby, będącej 

tak jak ja niedoświadczonym krytykiem, nie zasługuje on na skrajnie 

negatywne opinie. Uważam, że twórcy dzieła wystarczająco dobrze spełnili 
swoje zadanie. Nieoczekiwane zwroty akcji, a także interesujący i wciągający 

temat, stanowiący punkt wyjścia rozważań, z pewnością zmieniły sposób 

patrzenia na świat niejednego młodego człowieka. Sukces filmowi zapewnił 

nie tylko reżyser, ale wszyscy twórcy , wnoszący oryginalne, jakże odmienne 

spojrzenia. Jako pierwszy na uznanie zasługuje twórca nietuzinkowego 

scenariusza – Maciej Strzembosz. Uwadze nie może umknąć również 

towarzysząca akcji, kształtująca nastrój i tworząca niezapomnianą atmosferę,  

muzyka Jana A. P. Kaczmarka. Profesjonalna obsada filmu potrafiła trafnie 

zinterpretować role, stwarzając niepowtarzalne kreacje aktorskie. Udało się to 

przede wszystkim odtwórcy roli księdza Jana – Michałowi Żebrowskiemu, 

który pokazał w różnych sytuacjach, jak wielowymiarowy potrafi być 

człowiek. Wyjątkowa wydaje mi się również scenografia Janusza 
Sosnowskiego oraz powiązana z  nią w pewnym stopniu charakteryzacja Ewy 
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Drobiec. Harmonizując z akcją, scenografia właściwie oddała klimat 

stworzonego dzieła. W pamięci pozostaje mi zwłaszcza wygląd Jana, ukazany 

przez operatora kamery w licznych półzbliżeniach, podczas pobytu 

w klasztorze – gęste, kręcone, będące w nieładzie pukle, szata zakonna – 

kreacja iście ascetyczna, a dzięki ukazaniu pełnych i półpełnych ujęć piękna 

nienaruszonej harmonii w przyrodzie, zwyczajny mieszkaniec zatłoczonego 

miasta, mógł, choć na chwilę, zapomnieć o szarej rzeczywistości…  

Dorota Gralak ILOA 

 

Płynąć pod prąd... 

 

Od dłuższego czasu nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II 
bardzo mnie pochłania. Na ten moment w swoich myślach często 

przywołuję słowa: „Człowiek jest drogą Kościoła” – zaczerpnięte 

z encykliki Redemptor Hominis. Kiedy przychodzę do naszej szkoły 

mam okazję rozmawiać z Człowiekiem, młodym człowiekiem, który 
jest na etapie poszukiwania sensu życia, drogi do Boga, a z drugiej 

strony ten młody człowiek, on jest już drogą Kościoła. Św. Augustyn 

stwierdził: „stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce 
nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”. Młody człowiek stawia sobie 

i innym mnóstwo pytań, w sposób szczególny pyta o sens swojego 

życia.  „W tym twórczym niepokoju tętni i pulsuje to, co jest najgłębiej 

ludzkie: poszukiwanie prawdy, nienasycona potrzeba dobra, głód 
wolności, tęsknota za pięknem, głos sumienia” ( JP II ), przekraczanie 

granic doczesności... 

Nauczanie Ojca Świętego pokazuje mi, że młody człowiek 
chce zrozumieć siebie do końca. Aby tak mogło się stać musi 

przybliżyć się do Chrystusa, musi stanąć przed nim wraz ze swoim 

niepokojem, niepewnością, grzesznością. Ojciec Święty Jan Paweł II 
uczy mnie, że ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien 

kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, swojej misji. 

Wiem, że jestem posłana na tę drogę, którą jest człowiek i czuję też 

ciężar odpowiedzialności poprzez świadomość zagrożeń, które są 
przeciwne temu, aby „życie ludzkie stawało się coraz bardziej 

ludzkie”. Dlatego też nasze wspólne spotkanie, które odbyło się 16 

października z okazji VI Dnia Papieskiego miało nam pomóc spojrzeć 
na Jana Pawła II jako na Sługę Miłosierdzia. Przypominając jego 

przesłanie do młodych, które niestrudzenie wygłaszał przez całe swoje 

życie, mogliśmy zauważyć, że papież urzeka nas wszystkich swoim 
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poczuciem humoru, otwartością i wyczuwalną miłością. Poprzez 

prezentację zdjęć z różnych okresów jego życia każdy z nas mógł 
stwierdzić – tak, On jest Sługą Miłosierdzia, On odnalazł tu na ziemi 

swoją drogę do Boga odkrywając najgłębszą relację z Chrystusem, 

który Go powołał i z człowiekiem, który mu został mu na tej drodze 

przeznaczony. 

s. Letycja 

 

Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia 
 

16 października jest 

dniem, w którym, jak co roku, 

wspominamy wybór Karola 

Wojtyły na Stolicę Piotrową. 

W tym roku już po raz 

dwudziesty ósmy obchodzimy 

rocznicę tego wydarzenia. 

W związku z tym dnia 

16.10.2006 r. (tj. poniedziałek) 

na czwartej godzinie lekcyjnej 
w auli ZS Nr 2 im. Noblistów 

Polskich w Choszcznie odbyły 

się obchody VI Dnia 

Papieskiego. Głównym przesłaniem stało się hasło: „Jan Paweł II – Sługa 

Miłosierdzia”. 

Nad ogólnym przebiegiem gali czuwały siostra Letycja i siostra 

Damiana, prowadzące w tutejszej szkole codzienną katechezę. Wśród 

zaproszonych gości znaleźli się dyrektor S. Szemlij w towarzystwie ks. prob. 

Grzegorza Suchomskiego oraz nauczyciele: M. Pietrusińska, I. Rękawiecka – 

Sadowska, J. Pluta, T. Wiśniewska, B. Ciecierska, A. Stankowska, L. Rybka. 

Uroczystość prowadziła Katarzyna Ostrowska (ILOA) oraz Tomasz 

Grzegorzewski (IIILOA). Oprawę uroczystości stanowiła dekoracja, złożona z 
portretu papieża, żywych róż w wazonie, płonących świec ustawionych 

na parapetach oraz napisu: „Sługa Miłosierdzia”. 

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Stefan Szemlij. W swym 

przemówieniu wezwał do oddania należnego hołdu Janowi Pawłowi II. 

Po chwili milczenia przemówił ksiądz proboszcz Grzegorz Suchomski. 

Wspomniał moment śmierci papieża Polaka i reakcję świata na to zdarzenie. 

Wzywał równocześnie do tego, byśmy stawali się podobni do papieża - 

przyjaciela młodych ludzi. 

Po przemówieniach nadeszła pora na refleksję nad słowami następcy 

św. Piotra. Medytacje nad Księgą Rodzaju można było ujrzeć i wysłuchać 
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dzięki przedstawionej przez pana Wiesława Włudarskiego prezentacji 

multimedialnej, ukazującej oratorium wykonane pod batutą Piotra Rubika – 

znanego polskiego kompozytora. Po jej zakończeniu już po raz kolejny 

wystąpili organizatorzy, którzy komentowali ukazane widowisko, głosząc 

nieustanne przesłanie, skierowane zwłaszcza do młodych. Tło dla wystąpień 

stanowiła prezentacja z życia Jana Pawła II, ukazująca szereg zdjęć papieża 

w otoczeniu ludzi młodych. Modlitwa „Ojcze nasz” śpiewana w języku 

łacińskim dyskretnie dopełniała całości. 

Jednym z najbardziej interesujących momentów podczas trwania gali 
było odczytanie słów papieża skierowanych do ludzi młodych podczas 

wcześniejszych z nimi spotkań. Po każdym przytoczeniu znamiennych myśli, 

do wazonu z wodą ustawionego przed portretem Karola Wojtyły podchodziły 

wybrane dziewczęta (m.in. z klasy III LPS) i wkładały do niego róże. Każda 

z nich ubrana była w żółty podkoszulek z symbolem litery i napisem: 

„Pokolenie JP II”. Dziewcząt było jedenaście, toteż utworzyły one dwa 

oddzielne wyrazy, które złożyły się w papieski apel: „Szukałem was”. 

Na koniec zaśpiewano pieśń o tym samym tytule. Siostra Damiana, grająca 

na gitarze, zaintonowała z dwiema chórzystkami pierwsze frazy, następnie 

przyłączyli się zgromadzeni.  

Sądzę, że misja, jaką mieli do wypełnienia organizatorzy 
przedsięwzięcia, została z należną powagą zrealizowana. Słowa uznania 

należą się przede wszystkim za ukazanie trafnych, wzbudzających refleksje, 

niezapomnianych przesłań Jana Pawła II. Również dzięki starannie wykonanej 

dekoracji, zwykła sala gimnastyczna mogła, choć na chwilę, stać się miejscem 

szczególnego kultu i pamięci o naszym wielkim rodaku. Podniosły nastrój 

przyczynił się do poczucia rangi tego wydarzenia. Z pewnością Jan Paweł II 

spogląda w takich chwilach z dumą na ludzkie pokolenia. 

 

Nobliści Polscy 2006 
 

Jubileusz zobowiązuje. Jeśli jakieś przedsięwzięcie ma swój 

jubileusz, to należy je przygotować tak, by wszyscy biorący w nim 

udział mieli przekonanie, że kontynuują coś ważnego. Osoby z zewnątrz 

mogą nawet nie wiedzieć, że organizatorzy dokonują podsumowań, 

porównują, zastanawiają się, co jeszcze można poprawić. Liczy się efekt 

końcowy. Nie będziemy chyba przesadnie skromni, gdy powiemy, 

że piąty konkurs „Nobliści Polscy” nie był gorszy od poprzednich. 

Tegoroczną imprezę przygotowali nauczyciele na czele z panią dyrektor 

Ireną Rękawiecką-Sadowską, którą wspomagała wychowawczyni klasy 
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LOB – Gospodarza Szkoły w grudniu – pani Teresa Wiśniewska oraz 

pan Piotr Figas, który dołożył tzw. wszelkich starań.  

Program konkursu już od dłuższego czasu pozostaje niezmienny, 

więc uczniowie gimnazjów uczestniczą w trzech konkurencjach, za które 

są osobno nagradzani, natomiast suma zdobytych w nich punktów 

składa się na wynik końcowy decydujący o przyznaniu nagrody głównej 

– Grand Prix Międzyszkolnego Konkursu „Nobliści Polscy” – „Pierwszy 

Szczebel do Nobla”.  

Na Konkurs zgłosiło się sześć gimnazjów z województwa 

zachodniopomorskiego. Po zaciętej rywalizacji jury w składzie: Krystyna 

Wiśniewska-Bugaj, Tomasz Jabłecki, Wiesław Włudarski wyłoniło 

zwycięzców. Grand Prix zdobyło Publiczne Gimnazjum Nr 1 w 

Barlinku. Przyznano również nagrody w poszczególnych 

konkurencjach, ale poziom był tak wyrównany, że nie sposób tutaj 

wymienić wszystkich nagrodzonych. W każdym razie gratulujemy.  

Jak co roku uczniowie szkoły, poza przygotowaniem sali, 

materiałów konkursowych oraz obsługą imprezy, proponują gościom 

uczestnictwo w programach edukacyjnych i popularyzatorskich. Tym 

razem zaproponowaliśmy zabawę z limerykami. Te krótkie wierszyki 

biorące swój rodowód z Anglii stanowią wyraz absurdalnego humoru,  

kształtują warsztat poetycki w zakresie formy, cieszą i śmieszą. 

Limeryki pisuje Wisława Szymborska, zachęca do samodzielnych prób, 

więc my, w poczuciu limerykowej misji takoweż podjęliśmy.  

Wzorem dla nas był twórca limeryków Edward Leare: 

Rzecze kelner w małej knajpce gdzieś w Kórniku 1 

do klienta, który znalazł mysz w szaszłyku:  

    "Panie, bądź pan w końcu cicho  

    i nie machaj pan tą mychą,  

bo przy każdym taką zechcą mieć stoliku!” 

Limeryk to nie jest imię męskie, tym bardziej nie jest to imię psa.  

Nie jest to ulubieniec w żadnej znanej ludziom formie. Limeryk jest to 

                                                
1Wisława Szymborska mieszkała w Kórniku, 
możesz sam sprawdzić Złoty Czytelniku. 

To wszakże niczego nie zmienia 

w mieście jej przeznaczenia, 

w Krakowie – poezjującym alembiku. 
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wierszyk angielski, a jak powszechnie wiadomo, wyspiarze cieszą się 

zasłużoną sławą osób pozbawionych zdrowego rozsądku, za to 

tryskających - przysłowiową angielską flegmą. Dlatego właśnie krótki 

wierszyk złożony z 5 wersów nacechowany jest humorem 

niezrozumiałym dla przeciętnych zjadaczy chleba. Czy jednak śmiejemy 

się z tego, co potrafimy zrozumieć? Ludziom mądrym wydaje się, że nie. 

Piszą więc limeryki, by absurd i irracjonalne zabawy mogły na jakiś czas 

zająć należne sobie miejsce, można dodać w pierwszej dziesiątce, 

w pierwszej dziesiątce czego – nie pytaj koleżanko, nie pytaj kolego. 

 

 

Noblistka skromna, choć z Krakowa, 

Straż miejską wzywać gotowa – 

gdy młodzież w odległym Choszcznie 

wykrzykuje radośnie 

te słowa: „Patronko prowadź!” 

 

 

Pan Sienkiewicz w Sztokholmie 

laur Nobla przyjmował skromnie. 

Głosząc ojczyzny imię, 

Nie przewidział, że dziś w Londynie 

Quo vadis – spyta Polak nieprzytomnie. 

 

 

 
 

 

 

Lech Wałęsa z Gdańska noblista. 

To prawda jest oczywista. 

Polską duszę poruszę 

frazą: „Nie chcem, lecz muszem” 

Tak samo rzekł maturzysta. 
 

Przezacna pani z tłumnego miasta Krakowa 

Skromnie chowa się w swoich słowach. 

Dlaczego czyni wszystko kryjomo? „Cóż, 

taki ze mnie ecce homo, i już” - 

powiada po cichu wielce pani z Krakowa. 
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Wszystkich chrześcijan drogi prowadzą do Rzymu, 

do paszcz niegościnnych złych lwów-olbrzymów. 

Gdyby ów cesarz nieszczęsny Ne-ron, 

miał o jeden choć więcej neu-ron, 

„pa! pa!” mówiąc uciekałby, gdzie pieprz rośnie, z Rzymu. 

 

 

 

Zaniemógł w Lipcach na wiejskiej zabawie, 

od siwuchy warszawsko-wiedeński kulawiec. 

W jesieni złożon przez chłopów-psiejuchy na skrzynię, 

nie ocknął się jeszcze w zimie. 

Hej! Ni  wiosną, ni latem, żeby było co nieco ciekkawiej. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Nobliści z Choszczna kontra Nobliści z Pyrzyc kontra 

Nobliści z Myśliborza 
 

Przygotowując naszą szkolną imprezę – „Noblistów Polskich”, nie 

zapomnieliśmy, że współpracujemy ze szkołami-imienniczkami z Pyrzyc 

i Myśliborza. 14 grudnia 2006 r. nasi reprezentanci wzięli udział 

w I Konkursie Recytatorskim Twórczości Noblistów Polskich, który odbył się 

w Domu Kultury w Pyrzycach. Oto relacja Katrzyny Ostrowskiej. 

„Wraz z Karoliną Bałundą i Dominikiem Kozaneckim oraz wsparciem 
pani Ireny Rękawieckiej-Sadowskiej pojechaliśmy do Pyrzyc. Nasze zmagania 

z uczniami Zespołu Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach 

i uczniami Zespołu Szkół Nr2 im.Noblistów Polskich w Myśliborzu oceniało 

jury w składzie: dyrektor Domu Kultury w Pyrzycach – pani K.Szczypowska, 

dziennikarz radiowy – pan Rafał Pawłowicz i polonistka z gimnazjum - pani 

T.Oświecimska. .Zaprezentowaliśmy się nienajgorzej, każdy z nas otrzymał 

wyróżnienie, a nasi opiekunowie: pani I.Rękawiecka- Sadowska, pani 

A.Urwentowicz i pan P.Figas dostali pamiątkowe podziękowania 

za przygotowanie wykonania utworów. Dyrekcja szkoły w Pyrzycach spisała 

się według mnie rewelacyjnie.” 
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Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem...” – słowami 

bożonarodzeniowej kolędy rozpoczął się grudniowy „Koncert kolęd”. 

Uroczystość odbyła się w bibliotece  szkolnej 15 grudnia 2006r. na trzeciej 

lekcji, ale próby trwały już od samego rana. Główny cel koncertu – 

wprowadzenie wszystkich w świąteczny nastrój, został osiągnięty.  

Zwierzchictwo nad całością przygotowań do imprezy objęła pani 

Agnieszka Urwentowicz – polonistka i jednocześnie opiekunka chóru, 

a pomagała jej dzielnie siostra Letycja. Gospodarzem przedsięwzięcia została 

pani Lilla Rybka. Nie mogło oczywoście zabraknąć publiczności, uczniów 

klas ILOA i IILPS. Swoją obecnością bibliotekę zaszczyciło grono 

pedagogiczne na czele z panią wicedyrektor Ireną Rękawiecką – Sadowską, 
przedstawicielkami płci pięknej: paniami Jadwigą Czyż, Joanną 

Korzeniewską, Aleksandrą Pajor, Lidią Michalską oraz reprezentantem płci 

przeciwnej w postaci pana Mariusza Spychaja. 

Po krótkim wstępie prowadzącej Doroty Gralak rozbrzmiała pierwsza 

kolęda, której słowami ropoczęliśmy naszą relację. Po kolejnych 

zapowiedziach swoje zdolności wokalne ujawniły chórzystki Monika Zamora 

i Kinga Błaha ( członkinie zepspołu „Lulajże Jezuniu” ). Ich występ wzbudził 

niewątpliwie wiele ciepłych i pozytywnych emocji, ale to był dopiero 

początek... 

„Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku” – te słowa wyśpiewane 

przez wszystkie dziewczyny dysponujące iście anielskimi głosami  wzbudziły 

prawdziwy aplauz. Następnie usłyszeliśmy przepieknie zaspiewaną przez 
Monikę Zamorę i Olę Janaś kolędę „W żłobie leży”, lecz jeszcze większą 

niespodzianką był dla nas występ Michała Nowakowskiego z klasy IIILOB 

śpiewającego kolędę o najcichszej z nocy. Maturzysta, który zazwyczaj 

akompaniuje, tym razem udowodnił, że potrafi także śpiewać. Wśród solistek 

zabłysnęła również Ola Janaś. Wszyscy razem wykonali na koniec wokalną 
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interpretację pastorałki „Przekażcie sobie znak pokoju”. Wiele radości 

sprawiło nam wysłuchanie najmłodszej uczestniczki wystepów - tajemniczej 

Asi ( córki pani Lilli, jak się dowiedzieliśmy ), która zaśpiewała „Kolędę w 

bieli”. Jako ostatni wystapili siostra Letycja z Michałem, a w ich wykonaniu 

usłyszeliśmy mniej znaną kolędę „Spłynął na ziemię”. Na koniec uroczego 

koncertu wszyscy, zachęceni przez prowadzących, odśpiewali ”Bóg się rodzi”. 

Życzenia świąteczne przekazane przez siostrę Letycję oraz organizatorów 

stanowiły pełen uroku punkt kulminacyjny koncertu. 

Koncert był wspaniałym pomysłem. Słowa uznania należą się 
przygotowującym imprezę. Czas poświęcony na zorganizowanie koncertu nie 

poszedł na marne. Dziewczyny z tworzącego się dopiero chóru szkolnego 

mogły zaprezentować umiejętności, co z pewnością wzmocni je i zaowocuje 

w przyszłości. Świąteczny nastrój, refleksje, poczucie wspólnoty – oto pożytki 

z koncertu. Słowa podziwu pani wicedyrektor to także niemało. 

 

Dorota Gralak ILOA 
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Na święta to jestem tradycjonalistą 
 

Ja już nic nie mówię. Dosyć tego. Kup, kup, kup, i kup. Pytam, co 

kupić, kup dwa kilo mąki, majonez, groszek, ryby, takie do ryby po grecku, 

śledzie kup, co jeszcze – może kawałek mięsa do pieczenia na drugi dzień 

świąt, bo wiesz, przyjdzie mama, Ewka, Adam z nową narzeczoną, aha weź 

wino. Ja jestem konkretny – CO mam kupić? Niech będzie jedno, 

ale konkretnie. Nie odzywaj się do mnie jak taki jesteś, jak taki jesteś to weź 

konkretnie: mąki wrocławskiej dwa kilo, majonez rzymski z Winiar, groszek 

może być z Pudliszek, ryby najlepiej mintaja.... 
Święta. Te sklepy zapchane jakby cały rok nic nie jedli, a na święta 

klepią się po bebechach i mówią u. Po co tyle? Ja tam lubię po kawałeczku, 

trochę tego trochę tego, barszczyku, ciasta nie jem, ale śledzika, kar... dobra – 

nic nie mówię, jajeczko, do tego herbatka, później mięska, ze szwagrem 

poszwargolić, podlać, dzieje się teraz w polityce. Bez przesady, gania tylko 

z talerzami, wynosi, zabiera, harmider, kwęka i kwęka. A święta to przecież 

rodzinny czas. 

Potem człowieku przychodzisz, a tu już znowu: czego się tak 

nastroszyłeś, po choinkę idź, obiecałeś dziecku. Na rynku mrowie, twoich 

pobratymców wszędzie pełno, łazisz i nie możesz za żadne skarby wybrać 

prostej choinki. Co to za drzewa rosną? W Unii? Krzywe? A jak już od biedy 

jakaś taka w miarę, to pień ma gruby. Gdzie to wstawić? 
Mam, popatrz jaka piękna. Takiej choinki za panny nigdy nie miałaś. 

Twój ojciec nie znał się na choinkach. Chodźcie, powiesimy bombki. 

Łańcuchy! Łańcuchy! Jakie łańcuchy? Te – łańcuchy? Skąd macie? Pani 

w szkole z wami robiła? Muszę się kiedyś wybrać do tej szkoły. Jak pani ma 

na imię? Chcesz być dobrym ojcem, szczególnie, że święta to czas, kiedy 

rodzina się spaja, i co? Co kupisz mamie pod choinkę? Kupisz, kupisz. Mamie 

dam stówę, Ewie dam stówę, Adamowi dam stówę i po krzyku. A co kupisz 

dzieciom? Dzieciom dam po pięć dych... e nie, to już pięćset pięćdziesiąt 

złotych. Wiesz co kochanie, ja pokręcę mak, a ty wybierz prezenty. 

Cicho bądź, kręć ten mak i nie marudź! Uważaj. Oj, żebym ci czegoś 

nie powiedział. Cicho bądź! 
Cholerny odkurzacz, wyje jak diabli, szczotki ma zjechane. Jeden 

pokój ja, reszta dzieci, niech się uczą. 

Ja już nic nie mówię. 

I co tak na mnie patrzysz? Pływasz sobie w wannie i masz święty 

spokój. Co tak łypiesz? Myślisz, że Święta Ciebie ominą? Co mam teraz 

zrobić, kiedy się z Tobą już zaprzyjaźniłem? 
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Gody szły. Pańskiego Dzieciątka Święto, radosny 

dzień cudu i zmiłowania Jezusowego 

nad światem, błogosławiona przerwa w długich, 

pracowitych dniach, to i w ludziach budziła się 

dusza z zimowego odrętwienia, otrząsała się 

z szarzyzny, podnosiła się i szła radosna, czująca 

mocno na spotkanie narodzin Pańskich. 

 

Władysław Stanisław Reymont, „Chłopi” 

 

 

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego 

oraz 

wiary, nadziei, miłości 

na nadchodzący Nowy Rok 

 

życzy 

 

Społeczność Szkolna 

Zespołu Szkół Nr 2 

im. Noblistów Polskich 

w Choszcznie 

oraz 

Redakcja „Feniksa” 
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