
 
 

 
 
 
 

 
 

Kończy się czas karnawału. Wszyscy żyli 
atmosferą świąt, dobre postanowienia wcielali 
w życie. 

Cały styczeń zbiegł na finiszu. Dobre 
postanowienia ukazały się w całej pełni po radzie 
klasyfikacyjnej, a jeszcze wyraźniej w czasie 
studniówki. 

Luty natomiast był czasem odpoczynku, 
chociaż trudno o odpoczynku mówić uczniom klas 
maturalnych. W każdym razie już nic na kształt 
leniuchowania nie czeka ich aż do egzaminów. 

W końcu istnieje sprawa, która nas nie różni. 
To oczywiście miłość. 

Wydanie 45 Styczeń, luty 2007 r. 

GAZETA 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Zespołu Szkół Nr 2 
im. Noblistów Polskich w Choszcznie 
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Z kroniki szkolnej 
1 stycznia powitaliśmy Nowy Rok 

2007. Wielu z nas do dziś zachowało 
liczne   (zwłaszcza posylwestrowe) 

wspomnienia. Ilu z nas spełni  swoje 
noworoczne postanowienia?  

3 stycznia o godz 16.00 w kościele 
p.w. NNMP w Choszcznie rozbrzmiał 

„Koncert kolęd i pastorałek”. Jeśli 
niepohamowana ciekawość wymyka się 

spod Waszej kontroli – chcecie wiedzieć 
więcej, nie przegapcie tego numeru!  

14 stycznia odbył się XV Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W imprezie wzięło udział ok. 40 
wolontariuszy z naszej szkoły. Więcej 

informacji w numerze. 
22 stycznia (poniedziałek) odbyło się 

pierwsze w tym roku (i nie ostatnie) 
posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

O wynikach edukacyjnych za pierwszy 
semestr czytajcie na naszych łamach 

gazety! 
24 stycznia (środa) wychowawcy klas 

spotkali się z Rodzicami uczniów 
i poinformowali ich, jak się wiedzie 

(albo nie wiedzie) ich pociechom 

w szkole. O tym, co było potem 
w domach, nie chcę nawet myśleć, bo 

włos mi się jeży na głowie… 
26 stycznia (piątek) rozpoczęły się 

długo oczekiwane przez wszystkich 
uczniów (nie tylko uczniów) ferie 

zimowe. Chociaż trwały tylko dwa 
tygodnie, każdy zapewne starał się, by 

wykorzystać wolny czas z pożytkiem. 
Jedni leniuchowali, drudzy pracowali, 

a jeszcze inni regenerowali własne siły, 
by już 12 lutego móc usłyszeć 

przyjemny dźwięk porannego dzwonka. 
27 stycznia klasy: IIILOa – wych. Pani 

Agnieszka Kurpiewska, IIILOb– 
wychowawczyni Pani Maria  

Pietrusińska, IIILPe  - wych. Pani 
Małgorzata Brzustowicz, IIILPu – 

wych. Pani Lidia Michalska, IIILPs – 

wych. Pani Renata Gwoździk i IVTH – 
wych. Pani Joanna Korzeniewska, 

bawiły się na tradycyjnej studniówce. 
O tym, jak było, czytajcie na naszych 

łamach!   
14 lutego odbyły się „Walentynki”. 

„Kolejny dzień pracy. Pracy ciężkiej, 
ale bardzo przyjemnej!” Skąd pochodzi 

ta fraza? Jeśli nie macie bladego pojęcia  
(a jest to dziś niedopuszczalne – 

obowiązuje wyrazista czerwień!), 
koniecznie zajrzyjcie do środka! 

14 lutego, jak co roku, uczniowie 
naszej szkoły mogli skorzystać z 

tzw. Poczty Walentynkowej. W ten 
sposób każda zakochana osoba miała 

możliwość „przelania” swoich uczuć 
na kartkę walentynkową. 

20 lutego (wtorek) w Choszczeńskim 
Domu Kultury odbyły się powiatowe 

eliminacje pod hasłem: „Konkurs 
Recytatorski” przygotowujące do 

wzięcia udziału w „52. Ogólnopolskim 
Konkursie Recytatorskim”. 

22 lutego (czwartek) klasy maturalne 

obejrzały spektakl „Emigranci”                                              
Sławomira Mrożka. Spektakl został 

wystawiony przez teatr „Magnum 
Opus” ze Szczecina. Recenzja ze sztuki 

już w następnym numerze.  
23 lutego (piątek) delegacja naszej 

szkoły wzięła udział w obchodach  
62. rocznicy „Powrotu Choszczna 

do Ojczyzny”. Symboliczna adnotacja 
z tego wydarzenia umieszczona została 

na łamach naszej gazety.  
W styczniu zaszczytne miano 

Gospodarza Szkoły nosiły klasy IITB 
(wych. Pani Agnieszka Kasperczuk) 

i IILOa (wych. Pani Katarzyna Subocz), 
a w lutym ILOa (wych. Pan Wiesław 

Włudarski). Klasom dziękujemy 
za solidne wypełnienie obowiązków.  
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PALENIU STOP! 
Od niepamiętnych czasów nauczyciele i uczniowie 

borykają się z problemem, jakim jest palenie papierosów 

w szkołach. 

Powszechnie wiadomo, że nikotyna i inne związki zawarte 

w dymie papierosowym powodują raka płuc, choroby serca 

i obniżają odporność organizmu na choroby. Ryzyko 

zachorowania na raka płuc przez palacza jest prawie 11 razy 

większe niż dla niepalącego. 

Człowiek żyjący w atmosferze dymu tytoniowego wchłania 

szkodliwe związki w ilości odpowiadającej wypaleniu 

5 mocnych papierosów w ciągu dnia! 

Osoby niepalące, przebywające w otoczeniu osób palących, 

są także narażone na uszkodzenia płuc i inne choroby palaczy. 

W Polsce od 1997 roku zabronione jest palenie tytoniu 

w miejscach publicznych (szkołach, szpitalach, windach, 

biurach). 

Dlatego drodzy uczniowie! Jeśli sami palicie papierosy, 

to przynajmniej starajcie się nie palić w pobliżu osób 

niepalących, a tym bardziej nie w szkole! Cierpicie Wy sami, 

a także Wasi koledzy! 

Nie życzymy sobie, abyście oddawali się temu wstrętnemu 

nałogowi, szczególnie w szkolnych toaletach, bo nie jesteście 

przecież jedynymi osobami, które z nich korzystają. Nie chcemy 

po 1 minucie przebywania z Wami nieprzyjemnie pachnieć. 

Wstyd nam, że palicie przed szkołą, bo w ten sposób dajecie 

świadectwo o naszej społeczności. Dziwimy się, że nawet 

w wietrzne i mroźne dni potraficie stać pod szkolnym 

ogrodzeniem, by z lubością zaciągać się gryzącym dymem 

papierosowym (najczęściej jednego papierosa „obsługują” 3-4 

osoby, to musi być wstrętne)  

Dziewczyny i chłopcy! Zadbajcie o swoje samopoczucie! 

Zastanówcie się, czy warto! 
 

UCZNIOWIE 
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Czar wokalnych popisów  
 

„Nie idzie o to, żeby być młodym, 

idzie o to, żeby być żywym.” 

M. Dąbrowska 
 

13 stycznia 2007 r., wbrew jakimkolwiek pozorom, nie 

należał do zwykłych, spotykanych o tej porze roku dni… Tego 

sobotniego, późnego popołudnia  o godz. 16.00  w kościele 

p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie odbył 

się „Koncert kolęd i pastorałek”, którego już coroczna 

organizacja stała się niemal tutejszą tradycją. Nad całością 

przygotowań czuwała, jak zawsze niezastąpiona w tego rodzaju 

przedsięwzięciach, Akcja Katolicka. Wśród gości, których 

serdecznie powitano na początku uroczystości, znaleźli się: 

burmistrz  Choszczna – pan Robert Adamczyk i pan Roman 

Lubiniecki – starosta choszczeński, tłumy rodziców i dziadków 

występujących dzieci, a także pozostali miłośnicy pięknego 

śpiewu. Nie mogło również zabraknąć przedstawicieli czwartej 

władzy, czyli mediów – telewizji kablowej Telsat i dziennikarzy, 

na czele z panem Tadeuszem Krawcem. 

W koncercie wzięło udział wielu uczestników, którzy 

na co dzień uczą się w choszczeńskich placówkach oświatowych. 

Różnili się oni przede wszystkim wiekiem, co w tym przypadku 

nie stanowiło żadnego problemu, mało tego, było mile 

widzianym urozmaiceniem… Najliczniejszą, a zarazem 

najmłodszą grupę wykonawców stanowiły cztero,  pięcio- 

i sześcioletnie przedszkolaki. Po ich występie na podium 

zaprezentowali się przedstawiciele szkół podstawowych, 

następnie choszczeńskiego gimnazjum i dwie chórzystki 

z naszego Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich. 

Aleksandra Janaś z klasy ILOA oraz Monika Zamora z klasy 

IILPS, śpiewając wzruszający, znany już z „Koncertu kolęd” (15 

grudnia 2006 r.), Hymn miłości, dowiodły swoich 

niepodważalnych atutów wokalnych. Oprócz wyżej 

wspomnianych uczestników styczniowej imprezy swą 
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obecnością zaszczycił wszystkich także chór „Pogodna Jesień”, 

którego wystąpienie dla wielu mogłoby stanowić niespodziankę 

po prezentacji młodszych talentów…a jednak nic bardziej 

mylnego! Po raz kolejny okazało się bowiem, że muzyka łączy 

pokolenia, zwłaszcza, jeżeli jest wykonywana w tak 

szczególnych okolicznościach.  

Natomiast śpiewające przedszkolaki dowiodły prawdy 

słów M. Chevaliera, iż: „Jedna rzecz znakomicie zastępuje 

doświadczenie: młodość”. Pomimo spontanicznych reakcji, 

jakimi były wręcz przepychanki i przekrzykiwanie się przy 

mikrofonach, młodzi debiutanci doskonale wiedzieli, że śpiewają 

dla Jezuska, kierując słowa kolęd w kierunku symbolicznej, 

ale jakże wiele znaczącej figurki małego jeszcze, bo ukazanego 

w duchu trwającego nadal okresu bożonarodzeniowego, Syna 

Bożego.  

Nie mniejszym aplauzem został nagrodzony występ 

dwóch uroczych dziewczynek, które, zaśpiewawszy śliczną  

kolędę Już pierwsza gwiazdka miga na niebie…, oczarowały całą 

zgromadzoną publiczność. Na uwagę zasługuje też postawa 

Siostry Agnieszki, która przygotowywała najmłodsze dzieci 

do występu, a w trakcie jego przebiegu szczególnie, bo całym 

sercem, przeżywała wraz z nimi te piękne chwile… 

Wdzięku całemu koncertowi dodawał niewątpliwie widok 

mieniących się wspaniale, ogromnych choinek oraz unoszący się 

w powietrzu zapach igliwia, dzięki którym nastrój świąteczny 

odrodził się na nowo. Mimo kościelnego chłodu, atmosfera 

wewnątrz była bardzo, bardzo gorąca…Nie zmienił tego nawet 

jedyny mankament całego spotkania, czyli niezbyt profesjonalne 

nagłośnienie, które w początkowych występach solowych stało 

się przyczyną, rychło na szczęście opanowanych, dziecięcych 

łez. 

No cóż, pozostaje mi tylko wyrazić podziw wobec 

wszystkich artystów tegorocznego „Koncertu kolęd i pastorałek”. 

Mam nadzieję, że przedsięwzięcie zapoczątkuje szereg innych, 

mu podobnych. 
Dorota Gralak klasa ILOa 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
 

Dnia 14.01.2007 r. odbył się XV Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. W akcji tej brało udział około 40 

wolontariuszy z naszej szkoły, którzy kwestowali, aby móc 

dołączyć do grona osób chętnie niosących pomoc innym 

ludziom.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat przeprowadzonej 

akcji i jej efektów, postanowiłam porozmawiać z Panem 

Wiesławem Włudarskim, organizatorem WOŚP w nasze szkole: 

 
Redaktorka: Ilu wolontariuszy 

wzięło udział w WOŚP w tym roku? 
P.W.Włudarski: No cóż, było nas 

w tym roku blisko 40! Niektórzy 

kwestowali na ulicach, inni 

pracowali w sztabie Orkiestry, czy 

też wspierali Orkiestrę dając pokaz 

swych umiejętności w postaci 

występów artystycznych, jak 

członkowie Zespołu Wokalnego 

„SZEPT”, którym opiekuje się Pani 

Agnieszka Urwentowicz. Wśród 

kwestujących znalazły się również 

Panie: Irena Kwaśna, Wiesława 
Gruszka, a także Pani Monika 

Łukjańczyk. 

R: Na jakie cele w tym roku 

kwestowaliście? 

P.W.Włudarski: W tym roku po raz 

drugi zbieraliśmy pieniążki na sprzęt 

potrzebny do ratowania życia dzieci 

poszkodowanych w wypadkach i na 

naukę udzielania pierwszej pomocy. 

R: Ile razy brał Pan udział w WOŚP? 

P.W.Włudarski: W Orkiestrze 
brałem już udział wiele razy, ale 

zawsze jako „ochroniarz” – opiekun. 

W tym roku dopiero po raz pierwszy 

postanowiłem kwestować z puszką 

i identyfikatorem ze swoim imieniem 

i nazwiskiem oraz oczywiście 
ze swoim zdjęciem :) 

W tym miejscu chciałbym 

powiedzieć, że uczniowie 

i nauczyciele naszej szkoły jako 

wolontariusze brali udział w WOŚP 

już od samego początku. 

Wolontariuszy zawsze wspierał, 

również kwestujący, Pan Dyrektor 

Stefan Szemlij. 

R: Czy jako szkoła podjęliśmy 

jeszcze jakieś działania w celu 

zmaksymalizowania wpływów 
na Orkiestrę? 

P.W.Włudarski: Tak, oczywiście 

już tradycyjnie wystawiliśmy 

na sprzedaż w naszym stoisku przy 

scenie, wykonane własnoręcznie 

m.in. kartki okolicznościowe 

i ozdobne buteleczki, a także obrazy, 

które specjalnie na tę okoliczność 

oprawiliśmy. Obrazy zostały 

przygotowane w zeszłym roku 

na Powiatowy Konkurs „Zabytki 
architektury Mojej Małej Ojczyzny”.  

R: Kogo chciałby Pan wyróżnić 

za tegoroczne osiągnięcia za WOŚP? 
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P.W.Włudarski: Cóż, wszyscy 

zasługują na pochwałę, nie tylko te 

osoby, które były wolontariuszami, 

ale również i ci uczniowie naszej 

szkoły, którzy wrzucali pieniążki 

do puszek. Jako ciekawostkę podam 

fakt, że Patrycja Schwartz uzbierała 

ponad 1000 zł, a jej puszka ważyła 

ponad 4kg. Było więc co dźwigać! 
R: Czy jako wolontariusze WOŚP 

macie jakieś plany na przyszłość? 

P.W.Włudarski: Będziemy grali na 

pewno, zgodnie ze słowami Jurka 

Owsiaka: „Do końca świata i o jeden 

dzień dłużej!”. Już dziś zbieramy 

informacje, co wykonać na 

przyszłoroczne stoisko oraz od kogo 

pozyskać wartościowe rzeczy 

do zlicytowania. Cóż... To będzie już 

XVI Finał WOŚP i, zgodnie 

z tradycją, zbierzemy więcej niż 

w tym roku! Patrząc na ogólnopolski 

wynik, w przyszłym roku będzie to, 

jak sądzę, ponad 30 mln złotych. To 

kwota, która wskazuje, że Polacy 

popierają tę akcję, a my - małe 

„mróweczki” - zyskujemy akceptację 
społeczną na swoje działania. 

Uczymy się przy okazji dzielić się 

i pomagać innym! To ważne! 

R: Dziękuję Panu za udzielenie 

wyczerpujących odpowiedzi 

na pytania. 

P.W.Włudarski: Ja również 

dziękuję, było mi niezwykle miło.

 

Mam nadzieję, że wywiad z Panem Wiesławem 

Włudarskim w pełni ukazał, iż Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy cieszy się ogromnym uznaniem Polaków, którzy, 

wrzucając pieniądze do puszek wolontariuszy, wykazują chęć 

niesienia pomocy małym, bezbronnym dzieciom.  

Mam nadzieję, że zgodnie z myślą Pana Wiesława 

Włudarskiego, w przyszłym roku, w trakcie XVI już Finału 

WOŚP, wolontariusze zbiorą jeszcze większe sumy pieniędzy! 

I pamiętajmy: „Do końca świata i o jeden dzień dłużej!”  

 
Anna Zajkowska kl. ILOA 

 

WYNIKI NAUCZANIA W SEMESTRZE 

PIERWSZYM, 

ROKU SZKOLNEGO 2007/2008 
 

Wyniki rady klasyfikacyjnej po pierwszym półroczu nie mogą 

zadowolić, a tym bardziej nie spełniają naszych ambicji. 

Z liczbami trudno się spierać i chociaż nauczyciele zawsze 

chętnie podejmują rozmowę ze swoimi podopiecznymi, to po 
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uważnym przeanalizowaniu ocen oraz frekwencji ulegają uczuciu 

dojmującego smutku. Znajdźmy jednak jakąś optymistyczną 

nutę, bo przecież liczby nie mogą wzbudzać smutku, liczb się nie 

przeżywa. Można je zsumować, odjąć, porównać, ale płakać nad 

nimi? Lepiej jednak porozmawiać z przyczyną liczb, czyli 

z młodym człowiekiem. 

Młody człowieku! Frekwencja jest słaba, oceny liche. 

Pokażemy Ci, że znajdą się wśród Was uczniowie, którzy 

osiągają przyzwoite wyniki. To są nasze dobre liczby. 

Poniżej przedstawiamy wyniki klasyfikacji semestralnej. 

Najpierw oceny klas maturalnych, których los już niedługo się 

wypełni. Następnie zaprezentujemy frekwencję we wszystkich 

typach szkół z podziałem na klasy, na koniec wymienimy 

najlepszych uczniów szkoły. 

 

Oceny klas maturalnych 

 

III LPS   III LPE   III LPU   IV TH   III LOA   III LOB

3,15
3,1

2,9

3,02

3,21

2,83

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

1 2 3 4 5 6
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Frekwencja 
Klasy maturalne 

IIILPS   IIILPE    IIILPU    IVTH    IIILOA   IIILOB

81,86% 81,25%

83,34%

85,44%

80%
78,90%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

82,00%

84,00%

86,00%

IIILPS IIILPE IIILPU IVTH IIILOA IIILOB

 
 

Klasy pierwsze 

I LOA   I LOB   I LPS   I TH    I TB    I A     I B   IC

2,91
2,43

3,16

2,4 2,38 2,23

2,73 2,6
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1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8
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Liceum ogólnokształcące 

I LOA     I LOB     II LOA     II LOB     III LOA  IIILOB

2,91
2,43

2,8 2,7
3,21

2,83

0

0,5

1

1,5

2

2,5
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Technika 

I TH         I TB        II TH        II TB        III TH   IVTH

2,4 2,38
2,78 2,59

3,28 3,02

0
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1
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3
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 11 

Uczniowie ze średnią ocen 4,0 i powyżej 
 

Klasa ILOA 
Dorota Gralak 
Aldona Szczepankowska 
Anna Zajkowska 

5,0 
4,5 

4,43 

Klasa ILOB .............................. ..... 

Klasa ILOW Wioletta Siwior 4,0 

Klasa ILPS 
Emilia Zielińska 
Aleksandra Placek 

4,6 
4,33 

Klasa ITH ……………………… …. 

Klasa ITB ……………………… …. 

Klasa IA ……………………… …. 

Klasa IB 
Bartłomiej Nakiela 
Damian Soszyński 

4,33 
4,22 

Klasa IC ……………………… …. 

Klasa IILOA Alicja Młynarczyk 4,0 

Klasa IILOB Anna Majdzińska 4,6 

Klasa IILOW 
Helena  Banaś 
Krystyna Dziurżyńska 

4,8 
4,2 

Klasa IILPS 
Magdalena Kotowska 
Monika Zamora 

4,06 
4,13 

Klasa IITH …………………... …. 

Klasa IITB Daniel Mąka 4,35 

Klasa IIA ............................ .... 

Klasa IIILOA 

Anna Kwapis 
Małgorzata Tuńska 
Katarzyna Sidoruk 
Aleksandra Pawlak 
Michalina Worach 
Aleksandra Gosa 
Fabian Gwadera 
Karolina Polak 

4,2 
4,2 
4,1 
4,1 
4,1 
4,0 
4,0 
4,0 
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Klasa IIILOB 
Michał Nowakowski 
Dominik Kazaniecki 

4,2 
4,1 

Klasa IIILOW 

Iwona Kolbowicz 
Iwona Ostroga 
Wojciech Skowron 
Ewa Ziółkowska 
Piotr Roman 

4,66 
4,66 
4,66 
4,22 
4,11 

 

Klasa IIILPS 

Katarzyna Płotek 
Justyna Łosiak 
Alicja Misiak 
Paulina Wyrębska 

4,16 
4,09 
4,08 
4,0 

Klasa IIILPE Monika Mroczkowska 4,1 

Klasa IIILPU ………………………. …. 

Klasa IIITH 

Natalia Krzysztofik 
Patrycja Schwartz 
Zbigniew Placek 
Katarzyna Okrzeja 
Agnieszka Podolak 
Monika Kłygo 

4,53 
4,21 
4,2 

4,16 
4,16 
4,0 

Klasa IIITH dla 
Dorosłych 

Renata Kulas 4,09 

 
Klasa IIIA 

Paweł Doncer 
Mateusz Wojcieszak 
Kamil Stasiak 
Wojciech Tokarski 
Marcin Doncer 
Dawid Keplin 
Krystian Michałowski 
Gracjan Polak 
Paweł Resiak 
Patryk Sinica 

4,5 
4,5 

4,25 
4,25 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

Klasa IIITHW ………………………. …. 

Klasa IVTH 
 

Ewelina Śmigiel 4,43 
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Ku pamięci… 
 

 Dnia 23 lutego 2007 r. obchodziliśmy 62. rocznicę 

„Powrotu Choszczna do Ojczyzny”. Centralne obchody 

rozpoczęła msza święta sprawowana przez ks. prob. Grzegorza 

Suchomskiego i ks. Sławomira Kokorzyckiego w kościele 

p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Choszcznie. W jej 

przebiegu wzięły udział poczty sztandarowe przedstawicieli 

instytucji kulturalnych, samorządowych oraz placówek 

oświatowych (w tym także delegacja naszego ZS Nr 2, czyli: 

pani wicedyrektor Irena Rękawiecka-Sadowska, panowie: 

Wojciech Skura i Wiesław Włudarski oraz trzy przedstawicielki 

klasy ILOa – lutowego Gospodarza Szkoły - Aneta Krzan, 

Aleksandra Janaś i Katarzyna Ostrowska). Nie zabrakło również 

kompanii Wojska Polskiego wraz z orkiestrą. Ksiądz Sławomir, 

powołując się na słowa naszego wielkiego Rodaka Jana Pawła II, 

podczas homilii przypomniał obecnym, jak ważna jest wolność 

polityczna, gospodarcza, a przede wszystkim religijna. Msza 

św. zakończyła się pochodem delegacji, skierowanym do parku 

Moniuszki, gdzie w geście hołdu złożono symboliczne wieńce 

kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności tym, którzy przelali swą 

krew za wolność Choszczna. 
Dorota Gralak klasa IIILOa 

 

Studniówka 2007 
 

Studniówka jest  okazją do przeprowadzenia 

następnych, t ym razem trochę na weso ło, badań.  

Poziom zaangażowania klas w przygotowania,  

nastroju i dobrego humoru ilust ruje poniższy wykres.  

Przygotowanie tak dużej imprezy pod względem 

organizacji i dekoracji pomieszczeń, zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz zadbania o posiłki,  jest  

ogromnym wyzwaniem. Nie bez znaczen ia jest  oprawa 

imprezy, a więc koncepcja całości,  muzyka i kabaret .  
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Serdeczne podziękowania dla wychowawców klas 

maturalnych oraz rodziców uczniów.. .   

Aloha wychowawcy! Aloha rodzice! 

 

Studniówka 2007 

w oczach 

zaproszonych gości 
 

„Każdy, kto chciał,  

świetnie się bawił i na 

pewno na długo pozostanie 

uczestnikom hawajskiej 

studniówki ona w pamięci .”  
 

Pani Wiesława Gruszka   

III LPS   III LPE   III LPU   IV TH   III LOA   III LOB  Grono

100% 100% 100% 100% 100% 100%

120%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

1 2 3 4 5 6 7
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„Studniówka była wyjątkowo udana. Tym 

większy powód do satysfakcji, że odbyła się 

ona w szkole, co od niedawna jest naszą 

tradycją. Słowa uznania kieruję 

do wychowawców i wychowanków, rodziców 

oraz członków grona pedagogicznego, którzy 

poświęcili mnóstwo własnego czasu, 

przygotowując zabawę studniówkową 

i samodzielnie zaprojektowaną, a potem 

własnoręcznie wykonaną piękną dekorację. 

Młodzież przygotowała też brawurowo 

wykonany kabaret studniówkowy i pokazała, 

że potrafi szampańsko bawić się we własnym 

gronie mimo braku symbolicznej lampki 

szampana. Jakiekolwiek niedociągnięcia 

rekompensują pozytywne recenzje przybyłych 

gości. Szczerze gratuluję!” 

 
Pani wicedyrektor Irena Rękawiecka – Sadowska 

 

„Na gorąco można powiedzieć: przepiękne 

dekoracje korytarzy, sali balowej, poszczególnych klas, 

wspaniałe stroje studniówkowiczów i rzeczowy pokaz 

kabaretowy koronujący okres trzech lat nauki. Jednak 

po krótkiej chwili zadumy powiedzieć muszę, że był to 

olbrzymi wysiłek organizacyjny zarówno dla uczniów 

przygotowujących projekt wystroju, jak i potem same 

dekoracje oraz dla rodziców i nauczycieli wychowawców, 

którzy służyli radą. Nie sztuka bowiem jest ustroić 

jedno tylko pomieszczenie, jak jest to w wielu szkołach. 
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U nas młodzież zasługuje na olbrzymią pochwałę za 

trud przygotowań. A na balu istniała tylko zabawa, bo to 

była ostatnia już chwila na nią, gdyż na 

studniówkowiczów czeka już egzamin maturalny. Ten 

czas muszą oni dobrze spożytkować, by w wakacje 

spokojnie czekać na wyniki naboru na wymarzone 

uczelnie.” 
Pan Wiesław Włudarski 

„Wszyscy mieliśmy okazję 

uczestniczyć w efekcie 

końcowym żmudnej pracy 

sześciu klas maturalnych. 

Bajecznie kolorowe dekoracje, 

porywający kabaret, szampańska 

(choć bez szampana) zabawa do 

białego rana. Studniówka, 

a zwłaszcza przygotowania do 

niej, bardzo zintegrowały klasy. 

Dochodziło czasami do 

zabawnych sytuacji, kiedy to np. pomiędzy moją klasą – 

IIILPe i klasą IIILPs wybuchła awantura o konika 

morskiego i wałki malarskie, które w tajemniczy sposób 

zniknęły… 

Klasy pilnie strzegły swoich tajemnic, pomysłów 

autorskich, hawajskich szablonów i materiałów roboczych. 

Niektóre osoby poświęcały całe noce na kreowanie 

rekwizytów studniówkowych np. Ola Halec z klasy IIILPe – 

pomysłodawczyni magicznych wieńców hawajskich.” 
 

Pani Małgorzata Brzustowicz 
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„Najpierw były nerwowe 

przygotowania do wielkiego dnia. 
Jeszcze kabaret, dekoracje, stroje dla 

Hawajek, jeszcze trzeba kupić obrusy, 

mandarynki i świece.  

A potem nastał 27 stycznia 2007 r. 
Jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki szkoła zamieniła się w hawajską plażę, a bohaterowie 

wieczoru, maturzyści, w eleganckich bywalców salonów. 
Pan Dyrektor powitał zebranych w auli szkoły, zaproszeni goście 

złożyli uczniom i nauczycielom życzenia wielu sukcesów. Był polonez, 

zabawny hawajski kabaret, podziękowania wychowawcom i zabawa do 
białego rana. Czas przemknął niezauważenie. Pozostały: uśmiechnięte 

twarze, opuchnięte kostki, wytańczone nogi i wiara w to, że „ważne są 

tylko te dni, których jeszcze nie znamy”. 

ALOHA MATURZYŚCI! POWODZENIA W MAJU! 
Z hawajskimi pozdrowieniami 

Agnieszka Kurpiewska 
 

 

MMaattuurrzzyyśścc ii   oo  ss tt uuddnniióówwccee   22000077   
  

 

 

„Studniówka ogólnie 

podobała mi się, choć 

byłaby bardziej udana, 

gdyby zespół grał lepiej 

– różnorodne piosenki, 

nie tylko te stare, ale i te 

na czasie.” 

 

Małgorzata Tuńska 

kl.IIILOA 
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„To był chyba najlepszy dzień w moim życiu i nigdy go nie zapomnę.” 

anonimowy  Uczeń 

 
„Studniówka to wspaniałe przeżycie i każdy z tegorocznych 

maturzystów, jak i również nauczyciele bawiliśmy się świetnie.” 

anonimowy  Uczeń 

 
„Moim zdaniem studniówka była udana, gdyż wszyscy bawili się 

świetnie. Najbardziej podobał mi się występ orkiestry, w której 

miałem przyjemność śpiewać.” 

Michał Nowakowski kl. IIILOB 

 

„Najlepsze były satyry na wychowawców naszych klas. Było dobrze, 

ale mogło być lepiej.”  

anonimowy  Uczeń 

 

„Według mnie studniówka stała się 

niesamowiocie ciekawym, życiowym 

doświadczeniem, które do 

dzisiejszego dnia wspomina się 

z sentymentem. Uroku całemu 

sobotniemu spotkaniu dodała 

z pewnością nietuzinkowa dekoracja, 

zdobiąca wnętrze naszej szkoły oraz 

wyszukane kreacje przybyłych.” 
 

Paulina Wyrębska kl. IIILPS 

 

 

„Największe wrażenie wywarły na mnie występy kabaretów, 

podczas których konkretni wychowawcy raczej nie mogli 

narzekać na brak poczucia humoru, zdolności wokalnych 

oraz tanecznych swoich wychowanków.” 
 

Anna Gralak kl. IIILPS 
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„Studniówka była udana, ale nie wszyscy potrafili się 

wyluzować.” 

anonimowy Uczeń 

 

„Zabawa udała się świetnie dzięki szczególnej, zaistniałej 

wówczas atmosferze – fajnej muzyce, w rytmie której każdy 

dobrze się bawił. Było super!” 
 

Tomasz Grzegorzewski kl. III LOA 

 

„Moim zdaniem na studniówce było 

dobrze, choć trochę nasz polonez 

nie był udany.” 

anonimowy  Uczeń 

ale tańczono walca 
 

 

 

 

 

„Studniówka była bardzo udaną 

imprezą, co potwierdzało 

posiadanie dobrych humorów 

wśród bawiących się, nie tylko na 

parkiecie, ale również przy syto 

zastawionych stołach. Jedynym 

mankamentem była niezbyt dobra 

organizacja rozpoczynającego 

studniówkę tańca – poloneza, która 

różniła się nieco od swej 

początkowej, próbnej wersji.” 
 

Natalia Wierzbicka kl. IIILOB 
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dowodem udania studniówki 

były suto zjadane końcówki 

sukni, krawatów i zdań 

oraz miny przybyłych pań 

 

uczniowie nie stracą z pamięci 

poloneza mimo najszczerszych chęci 

a orkiestra grała na wspak 

zamiast grać można w niej śpiewać – można i tak 

 

wypowiadając się... zarzutów niewiele 

w kabarecie celem nauczyciele, 

a pytając: „Kto na mnie naciera?” 

słyszysz szum tłumu: „EKSTRA ATMOSFERA... 

A... E... KSTRA ATMOSFERA...TRA FERA” 
 

anonimowy komentator 

 

 Walentynki 2007 
 

„Kolejny dzień pracy… Pracy ciężkiej, ale bardzo 

przyjemnej!” – tą frazą, wydeklamowaną przez tajemniczego 

Amora, w którego rolę wcieliła się uczennica kl. ILOa Dorota 

Gralak, rozpoczęły się tegoroczne „Walentynki”. Pomimo tego, 

że impreza odbyła się na długiej przerwie, a nie na lekcji, jak 

wielu by sobie życzyło, w znajomej auli zgromadziła się dosyć 

pokaźna gromada uczniów. Nie zabrakło również przedstawicieli 

grona pedagogicznego, czyli Siostry Damiany oraz pań: 

Agnieszki Stankowskiej, Wiesławy Gruszki, Renaty Gwoździk 

czy Katarzyny Pyryt. Nad całością czasochłonnych przygotowań, 

których efekty podziwialiśmy dnia 14 lutego 2007 r., dzielnie 

czuwała pani Agnieszka Urwentowicz.  

Po krótkim wprowadzeniu w walentynkowy nastrój, 

nadszedł czas na wysłuchanie poezji o miłości, na ten moment 

głos oddaliśmy Izie Łysej, uczennicy klasy IILPs. Przed drugim 
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wystąpieniem władcy miłosnych strzał, czyli Amora, rozbrzmiały 

dwie piosenki – Tak bardzo się starałem… zaśpiewana przez 

zespół wokalny i druga, którą przedstawił duet: Monika Zamora 

i Ola Janaś. Pierwsza z chórzystek wyrecytowała także kolejny 

wiersz - Miłość. Po tym występie przybyli widzowie usłyszeli 

wykonanie utworu muzycznego pt. Farba. 

Największym aplauzem zostało nagrodzone odważne 

wystąpienie maturzysty Michała Nowakowskiego 

w towarzystwie dwóch tancerek – Izy i Oli w piosence Serduszko 

puka w rytmie cha – cha. Po tym, jakże miłym akcencie 

spotkania, tryumfujący tego dnia Amorek, odwiedził trzecie 

i czwarte klasy. Nie zapomniał również o nauczycielach 

i nauczycielkach, do których skierował swą magiczną strzałę, 

zasiewając we wszystkich miłość niemałą… 

Ostatnią występującą osobą była Iza Nowak, która 

zarecytowała jeden z wierszy Czesława Miłosza, a mianowicie 

Miłość. Na koniec Michał Nowakowski zaśpiewał znaną 

wszystkim piosenkę A wszystko to, bo Ciebie kocham… oraz 

wspólnie z Patrycją Stanisz z IILPs niezapomnianą Dumkę 

na dwa serca.  

Za wszystko dziękuję i braw wielkich oczekuję! – słowa te, 

wypowiedziane przez bożka miłości, podsumowały szkolną 

uroczystość.  

 Śmiem stwierdzić, że tegoroczne „Walentynki” okazały się 

jednym z najlepszych szkolnych przedsięwzięć. Warunkiem tego 

był nietuzinkowy scenariusz autorstwa pani Agnieszki 

Urwentowicz. Ogromny wpływ miało też zaangażowanie 

wszystkich występujących. Już nie pierwszy raz zwyczajna sala 

gimnastyczna nabrała odmiennego wyglądu dzięki zastosowaniu 

specyficznej, kameralnej dekoracji: tradycyjnych małych serc 

rozwieszonych pod sufitem, motyli oraz przepięknego, 

ogromnego serca o nietypowych ciepłych barwach, wśród 

których dominowała czerwień, żółć i pomarańcz.  Gromkie 

brawa potwierdziły świetną jakość imprezy. 
Dorota Gralak kl. ILOa 
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Dnia 14.02.2007 roku (środa) od godziny 8:00, jak co roku 

w naszej szkole, działała czynnie „Poczta Walentynkowa”. 

Każdy, uczeń czy uczennica, miał okazję, aby wyznać swojej 

„drugiej połowie” miłość w tradycyjny sposób. Tegoroczne kartki 

walentynkowe przybierały różnego rodzaju formy, począwszy 

od tradycyjnych kartek, a skończywszy na... zwykłych kartkach 

z papieru. Niestety, nie każdy ma wyobraźnię i nie każdy jest 

romantykiem... Ach, cóż to był za piękny dzień... Rozdanie 

Walentynek nastąpiło na 6 lekcji...Mam nadzieję, że w przyszłym 

roku nasi zakochani uczniowie będą wrzucać więcej kartek swoim 

ukochanym...  

Anna Zajkowska kl. ILOA 
 

Krótki podręcznik pisania listów miłosnych 
 

Zainteresowanym radzą: Anna Zajkowska i Dorota 
Gralak 

 

 przyjrzyj się swoim dłoniom – unikniesz w ten 

sposób ewentualnego wytłuszczenia uczuć 

 nie mnij, nie gnij, nie marszcz, nie marszcz się – 

unikniesz ewentualnego zblednięcia jak papier 

 nie sil się na oferty „last minute”, bo wtedy słone 

strużki pokonują kręte ścieżki czołowego toru, docierając 
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do gąszczu brwi, by następnie ciężkie grawitacją 

najcięższych wyznań nieuchronnie zmienić kolor ledwie 

zaczętego podmalowanego serca – unikniesz utraty 

uroku, być może nawet wzroku 

 okiełznaj wewnętrzny sztorm obezwładniający 

twe ciało lub części ciała (głównie prawą lub lewą 

kończynę górną), który spowoduje, że całorocznie 

tłumione uczucia przeoczy „argusowe oko” lubej, za to 

z chęcią dostrzeże wytrawny grafolog 

 zadbaj o własnoręczne wykonanie korespondencji, 

znajomością technologii XXI wieku podzielisz się 

ewentualnie z przyszłym, upragnionym potomstwem 

 nie pisz kciukiem jak na komórce, wykorzystaj 

wszystkie palce, szczególnie serdeczny, a przede 

wszystkim wskazujący 

 nie zapożyczaj się zbytnio u poetów – unikniesz 

sytuacji, że przedmiotem miłości twojego przedmiotu 

miłości stanie się inny podmiot, czyli poeta, nie ty 

 waż słowa, żebyś nie skończył jako listonosz 

roznoszący walentynki  

 ukorz się 

 ukarz się 

 ukaż się 

 okaż się 

 nie bądź na czasie – miłość jest ponadczasowa 
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Krótki podręcznik udzielania stosownej odpowiedzi na 
miłosny list 

Szczęśliwym radzą: Anna Zajkowska i Dorota Gralak 
 

Miklos Barabas Gołębia poczta 

schowaj się w ciemny kąt - 

unikniesz w ten sposób 

odkrycia prawdy 

 

zachowaj do listu dystans – 

może unikniesz okrzyku 

dramatycznego: „To błąd!” 

 

przybierz pozę wygodną, 

odpowiednią dla Twoich 

upodobań, stosowną do 

Twojego nastroju, a przy tym 

ergonomiczną i relaksującą – 

unikniesz zastygnięcia, 

a nawet, w najgorszym 

przypadku, paraliżu Twojego 

mięśnia sercowego 

 

przenieś się myślami 

w cudowny świat bajecznych 

przestworzy – unikniesz 

efektu zimnej, płaskiej płytki 

kuchennej 

 

 pisz zawsze długie listy, 

zawsze pisz prawdę (na co 

zwróć uwagę) i zbytnio nie 

koloryzuj, chyba że o miłości 

i o tęsknocie za nim – 

unikniesz w ten sposób 

zarzutu nieprawdy 

 

na początku miłosnej 

pisaniny podpisuj się 

pseudonimami lub 

inicjałami, ale fikcyjne 

imiona realnie istniejących 

koleżanek wykluczone – 

unikniesz w ten sposób 

podwójnej straty. 
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BRUDNOPIS ( nie podlega ocenie ) 
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Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy 

           

PESEL ZDAJĄCEGO 
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CZYSTOPIS 
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KOD EGZAMINATORA  
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A najważniejsze, to nie unikać 

pisania listów miłosnych. 

 

Okazji nie trzeba szukać, 

każdy dzień jest dobry. 

 

Każdy dzień jest najbliższy. 

 

Najbliższy jest 8 marca. 
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Maria Pawlikowska – Jasnorzewska 

 

Nie widziałam cię już od miesiąca. 

I nic. Jestem może bledsza, 

trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, 

lecz widać można żyć bez powietrza! 





 

Redakcja 

Feniksa 

Gazeta Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 2 

im. Noblistów Polskich, 73-200 Choszczno, ul. Polna 5 

redaktorzy: Pani Agnieszka Kasperczuk, Dorota Gralak,  

Anna Zajkowska, Magdalena Lewdańska, Katarzyna 

Ostrowska, Piotr Figas (fifi). 


	Od niepamiętnych czasów nauczyciele i uczniowie borykają się z problemem, jakim jest palenie papierosów w szkołach.
	Powszechnie wiadomo, że nikotyna i inne związki zawarte w dymie papierosowym powodują raka płuc, choroby serca i obniżają odporność organizmu na choroby. Ryzyko zachorowania na raka płuc przez palacza jest prawie 11 razy większe niż dla niepalącego.
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