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Wydanie 48 Wrzesień 2007 

GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Zespołu Szkół Nr 2 

im. Noblistów Polskich w Choszcznie 

 

zień Nauczyciela podsumowuje półtora 

miesiąca nauki w roku szkolnym 

2006/2007. Przyjęliśmy do naszego grona nowych 

uczniów, którzy podjęli naukę w klasach tak 

odległych od siebie profilami jak Ziemia 

od Księżyca. Mamy też nowego Dyrektora. Rok 

zapowiada się więc jako wyjątkowy. 

Czym żyje nauczyciel? To pytanie, banalne 

z pozoru, może przynieść zaskakujące odpowiedzi. 

Jedną z nich jest stwierdzenie, że nauczyciel żyje 

wydarzeniami. Znamy wydarzenia o różnych 

charakterze i wymiarze. Jeśli jesteśmy ich 

uczestnikami, stają się nieodłączną częścią naszej 

pamięci, a przecież uczniowie i nauczyciele tworzą 

swój świat każdego dnia. Teraz już wiecie, 

co nauczyciel pamięta. 
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Z kroniki szkolnej 
 03 września w auli szkolnej odbyło 

się uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 2007/2008. W czasie 

uroczystości powierzono funkcję 

dyrektora szkoły Panu Wiesławowi 

Włudarskiemu. 

 11 września w  Zielonej Sali 
odbyło się przesłuchanie chętnych 

do zespołu wokalnego SZEPT. 

 13 września odbyło się spotkanie 

gospodarzy klas. 

 13 września klasa ILPs, redaktorki 

Feniksa, dyrektor Stefan Szemlij, 

dyrektor Irena Rękawiecka-

Sadowska, pani Lilla Rybka oraz pan 

Piotr Figas wzięli udział 

w uroczystych obchodach 60-lecia 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Choszcznie. 

 14 września uczniowie wzięli 

udział w Sprzątaniu Świata, które 

zorganizowała pani Lidia Michalska. 

 17 września na długiej przerwie 

w Zielonej Sali spotkali się 

gospodarze klas, które mają w tym 

roku połowinki. 

 21 września przygotowujący się do 

„Choszczeńskiej 10-tki” spotkali się 

z nauczycielami w-f, spotkanie 

prowadziła pani Sylwia Krześniak-
Ławik. 

 26 września odbyło się 

„kotowisko”, czyli Otrzęsiny 2007. 

Gospodarzami byli uczniowie IITB 

pod opieką Piotra Figasa. W trójce 

zwycięzców znaleźli się uczniowie 

klas ILOc – wychowawczyni pani 

Małgorzata Brzustowicz, IA – 

wychowawca pan Andrzej 

Zakrzewski, ITH -  wychowawczyni 

pani Joanna Korzeniwska. 

 28 września odbyły się wybory 

do Samorządu Uczniowskiego. 

W skład Komisji Wyborczej weszły 

przedstawicielki klas IIILPS, IIILOA, 

IIILOb 

 29 września odrabialiśmy 02 

listopada. Fatalna pogoda 
uniemożliwiła przeprowadzenie 

zaplanowanego na ten dzień biegu 

masowego. 

 01 października na długiej 

przerwie w Zielonej Sali zaśpiewały 

dziewczyny z zespołu SZEPT, powód: 

Dzień Chłopaka. 

 05 października delegacja szkoły 

uczestniczyła w mszy świętej 

i pogrzebie absolwenta szkoły, 

Wojciecha Kaczmarczyka. 

 08 października Dorota Gralak, 

Katarzyna Ostrowska i Emilia 

Zielińska wzięły udział w I 

Zachodniopomorskim Konkursie 

Recytatorskim O Złotą Lirę Kornela 

Ujejskiego. Przyjechaliśmy na tarczy. 

 09 października najlepsi uczniowie 

szkoły odebrali stypendia Prezesa 

Rady Ministrów. Spotkanie odbyło się 

w ILO im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Szczecinie. 

 10 października podsumowanie 
ogólnopolskiej akcji „Święto Drzewa” 

odbywającą się na terenie Polski już 

po raz 5. 

 Gospodarzem Szkoły we wrześniu 

i październiku były klasy: IILOa, 

IILOB, IIILOa, ITBb. Głównym 

tematem prezentacji Gospodarzy Klas 

będzie życie i dzieło Stanisława 

Wyspiańskiego. Za solidne 

wypełnianie obowiązków dziękujemy. 
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Nowy rok szkolny u Noblistów 
 

Dnia 3 września 2007r. w auli Zespołu Szkół Nr 2 miało miejsce 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008. Wzięli w nim udział 

zaproszeni goście: Daniela Arciszewska z Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie, przedstawiciele władz samorządowych ze starostą, 

Panem Romanem Lubinieckim na czele, rodzice uczniów. Uczniowie 

i nauczyciele szkoły spotkali się znowu po wakacjach, a uczniowie klas 
pierwszych stanęli w murach naszej szkoły w towarzystwie swoich 

nowych wychowawców. 

W trakcie apelu nastąpiło uroczyste przekazanie władzy 
dyrektorskiej przez Pana dyrektora Stefana Szemlija panu profesorowi 

Wiesławowi Włudarskiemu, który złożył przysięgę przed sztandarem 

szkoły. Przedstawicielka Kuratorium podziękowała za pracę Panu 

dyrektorowi Szemlijowi, a nowy dyrektor wygłosił po raz pierwszy 
oficjalne przemówienie na tym stanowisku. Podziękował 

poprzednikowi. Do jego podziękowań dołączyli się również Pan 

starosta, a także grono pedagogiczne i uczniowie szkoły. 

W dalszej części apelu przyjęliśmy do naszej społeczności 

uczniów klas pierwszych z klas: 

ILOa  - wychowawczyni, Pani Monika Gerłowicz 

ILO - wychowawczyni, Pani Lidia Michalska 

ILOc – wychowawczyni, Pani Małgorzata Brzustowicz 

ITH – wychowawczyni, Pani Joanna Korzeniewska 

ITBa- wychowawczyni, Pani Aneta Tuszyńska-Parol 

ITBb -  wychowawczyni, Pani Maria Pietrusińska 

IA – wychowawca, Pan Andrzej Zakrzewski 

IB – wychowawca, Pan Maciej Gryczewski 

 

Reprezentanci klas złożyli ślubowanie przed sztandarem szkoły. 

Dyrektor przywitał nowych nauczycieli szkoły: 
Justynę Grońską – nauczycielkę języka angielskiego 

Kingę Recką-Matyjasik – nauczycielkę chemii 

siostrę Nikodemę -  nauczycielkę religii 
Jan Kowalonka – nauczyciela przedmiotów budowlanych 

Szymona Napierałę – nauczyciela przedmiotów budowlanych 
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Życzymy naszym uczniom i nauczycielom wielu sukcesów 

w kolejnym roku szkolnym, a uczniom klas pierwszych spełnienia 
marzeń i wspaniałych przyjaźni oraz odnalezienia w sobie talentów. 

 
Katarzyna Ostrowska IILOa 

 

 
60-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie   

 
„Liczy się (NIE tylko!) dzień dzisiejszy, do przeszłości warto 

wracać” – tak brzmi sparafrazowana i przeze mnie zanegowana 

w którymś poprzednim artykule myśl wyrażona przez Bogumiła, 

bohatera „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej. Mijając w tej właśnie chwili 
budynek niewątpliwie najpopularniejszej choszczeńskiej biblioteki, nie 

mam wątpliwości co do słuszności przypomnianej maksymy. Drzwi 

wejściowe, zazwyczaj czynnej o tej porze, placówki, są teraz, o dziwo, 

zamknięte. Gdzież podziewają się znajome panie bibliotekarki? 
Nie mając ani chwili do stracenia, przerywam swoje rozważania. 

Muszę zaufać przewodnikom korowodu (tak, nie jestem sama), 

kierującym się, mam nadzieję, dokładnym rozpoznaniem sytuacji. 
Podążając prosto przed siebie docieram nareszcie do kresu 

czwartkowej minipodróży. Przekraczam próg Klubu Garnizonowego. 

Jakże mylące okazuje się pierwsze wrażenie, zwłaszcza 
po mimowolnym odłączeniu się od grupy. Zauważam przejmujący 

bezruch i ogólne opustoszenie. W oddali słychać tylko czyjś głos. 

Kierując się powyższą „wskazówką”, dochodzę do pomieszczenia 

o niebywałych rozmiarach. Zajmuję wolne miejsce przy bordowym 
stole. Tym sposobem znalazłam się wśród bardzo wielu gości sesji 

popularnonaukowej zorganizowanej z okazji obchodów Jubileuszu 

60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej 
w Choszcznie. Sytuacja staje się jeszcze bardziej klarowna, 

gdy dostrzegam głównych inicjatorów przedsięwzięcia, z panią 

dyrektor biblioteki Anną Lewicką, prowadzącą sesję, na czele. 
Pierwszym gościem jest mężczyzna o charakterystycznej 

śnieżnobiałej fryzurze. Słyszę, choć może nie jest to poprawne 

spostrzeżenie, o istocie pracy bibliotek, które często należy traktować 
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jak „książkowe twierdze”. Nie chcąc popełnić błędu ograniczę się 

do stwierdzenia, że pan Michał Jagiełło, przewodniczący Krajowej 
Rady Bibliotecznej, wieloletni dyrektor Biblioteki Narodowej, 

pracował z (sic!) sześcioma premierami i ministrami edukacji.. Nagle 

kieruję swój uwagę na dwie książki, leżące w zasięgu wzroku. 

Szczególnie wnikliwie śledzę „Poetów Tatr”. W tej antologii 
znajdziemy również wiersze autorstwa Michała Jagiełły. 

Po gromkich i zasłużonych brawach następują dwie kolejne 

prelekcje – tym razem wygłoszone przez panie, naukowców z Instytutu 
Badań Literackich. 

Pierwsza prelekcja, pani doc. dr hab. Ewy Głębickiej, dotyczy 

burzliwej historii, zwłaszcza miłosnych, perypetii „tej kłopotliwej Pani 
Barbary”, bohaterki wspomnianego wcześniej wybitnego dzieła Marii 

Dąbrowskiej. Drugi referat, prowadzony przez mgr Barbarę 

Tyszkiewicz, przedstawia elementy autobiograficznych dzienników 

Marii Dąbrowskiej i Jerzego Zawieyskiego. 
Kolejny wykład, dr. Grzegorza Jacka Brzustowicza, jest 

zatytułowany „Najważniejsze wydarzenia w historii Powiatu 

Choszczeńskiego”. To ciekawe połączenie prezentacji multimedialnej 
i słów. Dowiadujemy się o zamierzchłej przeszłości, wędrujemy 

poprzez kolejne epoki a na koniec oglądamy zachowane do dziś 

zabytki i poznajemy walory miejscowości powiatu. 
Obchody Jubileuszu 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej 

stały się impulsem do zjednoczenia reprezentantów różnych pokoleń. 

Ten dzień podkreślili zaproszeni goście, wśród nich niektórzy 

prawdziwie specjalni. Największe wrażenie wywarł na mnie człowiek 
o niezwykłej osobowości, będący od czterdziestu lat konsekwentnym 

ratownikiem, tym, który chętnie zamienia swój dyrektorski gabinet 

Biblioteki Narodowej na dyżurkę TOPR. Jak mówił, kocha góry i ma 
wnuczka, któremu chce swoje zamiłowania przekazać. Cóż, młodość 

ma swoje prawa. 

Dorota Gralak IILOa 
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26 września 2007 

 

 

 

 

 

 
I zaczęło się… 

 
Miau kotki! 

 

Miał kotki, miał, 

ale je nam dał, 

 

Mrrr, na mmrrrr pora 

pod wąsem dyrektora 

 

Chowanie pazurków 

żeby nie rysować 

po nauczycielskim biurku 

 

Ogonów szybkie obcięcie 

żeby łatwo zyskać 

wzięcie i prezencję 

 

Miał kotki miał 

ale nam je dał. 

 
Tymi słowy przywitał klasy pierwsze tegoroczny 

opiekun „Otrzęsin”, wychowawca klasy II TB, p. Piotr 
Figas, przyjmując przy tym niespotykaną jak dotąd pozę… 
raczej zakazaną nauczycielom, bo przyjętą przez nas… 
stojąc na ławce! Chyba wszystkich zaskoczył, nawet 
swoich wychowanków, bo potem coś niemrrrawo 
przemawiali ;-)  

Słabym głosikiem nasi narratorzy przywitali 
tegoroczne kotki, informując je o zadaniach, jakie będą 
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zmuszeni się podjąć w najbliższym czasie, aby stać się 
pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Nr 2 
im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Ponadto wybrańców 
czeka nagroda w postaci organizacji przyszłorocznych 

otrzęsin. 
Aby nie posądzono kogokolwiek o oszustwo, została 

powołana komisja w składzie: wicedyrektor Ireny 
Rękawieckiej-Sadowskiej, opiekunki SU Sylwii Krześniak-
Ławik oraz przewodniczącej SU Patrycji Stanisz. Nasze 
panie miały obiektywnie ocenić prezentację klas 
pierwszych, co okazało się trudne, bo przecież chciałoby 
się wszystkich nagrodzić za dobrą zabawę! Niestety, życie 
nie rozpieszcza. 

Pierwsze zadanie, przed którym stanęły klasy I LOa, 
I LOb, I LOc, I TBa, I TBb, I TH i IA, polegało 
na prezentacji na forum klasowego plakatu. Talentem 
artystycznym popisały się I LOa, I LOc, zaś pomysłowością 
I TH, bo przynieśli pięknego, puchatego i dostojnego kota! 
I jak myślicie, kto doczekał się sesji fotograficznej?  

Zaraz po plakatach trzeba było przedstawić 
zabawny wierszyk o swojej klasie. Okazało się, że mamy 
wielu natchnionych duchem poetyckim, bowiem aż pięć 
klas uzyskało maksymalną ilość punktów! Gratulujemy 
i zapewniamy, że wykorzystamy rozwijające się talenty. 

„Koty lubią psoty”, ale energię 
trzeba skądś wziąć, więc… kotki 
musiały napić się mleka. Ale żeby nie 
było za łatwo, należało przejść 

równoważnię trzymając w lewej ręce 
łyżkę z ping-pongiem, a w drugiej ręce 
pustą łyżkę, którą trzeba było 
wykorzystać podczas posiłku! 
Największym akrobatą okazał się 
kotek z I LOc. 

Kto nie lubił mleka, miał okazję wykazać się 
w konkurencji „kocie znalezisko”, wystarczyło zatem 
odszukać skarby i donieść je szczęśliwie do stolika 
komisji. Spostrzegawczy mieli przyzwolenie 
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na zaatakowanie p. Sylwii, której na szyi powieszono jedną 
z kocich zabawek… a tak do twarzy jej było z tą puszką 
od ryb! 

Gdy księżyc świeci rozlega się 

Rozrywa się artysty jęk 

 

Gdy ciemno jest rozświeca się 

Roznieca się cholerny dźwięk 

 

Nie krajzega i nie flex ani udar 

Nie styropian na szkle 

 

I nie boli wcale sennego mieszkańca ząb 

To kot wyszedł na wrześniowy ziąb. 

 

P. Agnieszka Urwentowicz mogła wręcz przebierać 
w wyborze tak wybornych śpiewaków… jednakże 
najpiękniejszym głosem wykazał się p. Piotr Figas! Gdyby 
można było przydzielać punkty wychowawcy to klasa II TB 
i w tym roku by wygrała otrzęsiny! Po prostu powalił nas 
wszystkich na kolana! Klasy pierwsze z wrażenia 
zaniemówiły, nie mogły wydobyć z siebie głosu. Dla tego 
jednego występu warto było przybyć na kotowisko! 

Największym powodzeniem cieszyła się „drapieżna 
konkurencja”, bowiem wystawiono planszę ze specjalnie 
wyciętymi trzema otworami na głowy reprezentantów 
danej klasy, aby kolejna osoba, również z tej klasy, 

uzbrojona w galaretę w nie celowała. Głowę także stracił 
wychowawca IA, p. Andrzej Zakrzewski, który wziął się 
za wychowywanie swoich podopiecznych „tłukąc im 
na łbach” (wybaczcie!) czerwony przysmak. Brawo! 

Otrzęsiny zakończyły się tanecznym popisem kotów, 
po czym zostały ogłoszone wyniki jak się okazało 
najkorzystniejsze dla klasy I LOc, która zdobyła 82 
punkty. P. Gosiu, może pani być po prostu dumna 
ze swoich wychowanków! Oby tak dalej! 
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Pojawił się również nasz dyrektor Wiesław 
Włudarski, który miał zająć się „rzezią” kocich ogonów, ale 
naszych bohaterów już nie było. Czyżby wystraszyli się? 

I tak oto moi drodzy kończy się „dorastanie”, 

a zaczyna się pełnoprawne życie w Zespole Szkół Nr 2 
im. Noblistów Polskich w Choszcznie. 

AU 
Poniżej prezentujemy zapis dokonań i emocji klasy ILOc, 

która wygrała rywalizację Otrzęsin 2007. 
 

 

P i e ś ń  

 

z w y c i ę z c ó w  
 

 

Jest z nas ekipa fantastyczna, 

ILOc kulturalno-artystyczna. 
W naszym wielkim klasowym klanie 

jest trzech chłopców, reszta to panie. 

Jest Bartek, Rafał i jeszcze Tomek, 

każdy z nich to spoko ziomek.                           
Od nich dziewczyny nie różnią się wcale, 

krótko mówiąc: spoko ziomale. 

 
Nasz gospodarz to Karolinka – 

- zawsze szalona, wesoła minka. 

Ze wszystkich znaków jasno wynika, 
że w szkole najlepsi będziemy 

z anglika. Podszkoli w mowie nas nasz 

wybawca – pani Małgosia, nasz wychowawca. 

Choć tylko miesiąc dopiero się znamy, 

 
 

 
 
 
ziomek – tu: Bartek 
Ziomek, uczeń klasy ILOc 

 

 
minka – często grymas 

oznaczający kapryśną 
naturę, czasem łobuzerski 
wyraz twarzy, inaczej 
fizjonomia, buźka. 
anglik – (pisany małą 
literą) przedmiot szkolny 
(nie: przedmiot szkolny 
np. ołówek, zeszyt, a: 
przedmiot szkolny np. 

język polski, matematyka) 
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dużo wspólnego ze sobą mamy. 

 
Każdy z nas tutaj dobrze wie, 

co w życiu ważne, co liczy się. 

Mamy plan wspólny dojść do matury, 

po drodze czytając wszystkie lektury. 
Uczyć się pilnie przez całe dnie, 

a czasem nawet uczyć we śnie. 

A wszystko po to, by skończyć szkołę, 
bo dziś bez szkoły jest się matołem 

 

pani Małgosia – tu: i 
wszędzie: pani Małgosia 

Brzustowicz, 
wychowawczyni ILOc. 

co w życiu ważne, co 

liczy się – por. ? 

lektury – patrz: 

Podstawa Programowa 

Kształcenia Ogólnego 
sen – kiedy? no kiedy? 

bez szkoły jest się 
matołem – jak zwykle 

 
Zwrotka lapidarna: 

Wygraliśmy Otrzęsiny 2007r. 
Bartek Ziomek 

Zwrotka zapalczywa: 

Nasza klasa z zapałem przygotowywała się do tego wydarzenia. 
Katarzyna Kubacka 

Zwrotka żałosna: 

Niestety, ja nie byłam uczestnikiem tego niezwykłego 
wydarzenia, gdy moja klasa wygrywała. 
Ola Olszewska 

Zwrotka bezlitosna: 

Rywalizacja była bardzo zacięta, lecz wygrać mogła 
tylko jedna klasa! 
Patrycja Wojciechowska 

Zwrotka technokratyczna: 

We wszystkich konkurencjach mieliśmy bardzo dobre wyniki i w ten 
sposób wygraliśmy, a wygraliśmy dzięki dobremu przygotowaniu. 
Tomasz Doncer 

zwrotka gościnna: 

Wszyscy bawili się świetnie, uśmiech gościł na naszych twarzach. 
Agnieszka Kucharczyk 

zwrotka nawrócona: 

Po raz pierwszy mogę przyznać, że jestem dumna z mojej klasy. 
Ola Olszewska 
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zwrotka końcowa: 

Myślę, że każdy może wygrać otrzęsiny – 
oczywiście pod jednym ważnym warunkiem – 
umiejętnością zgrania się, ponieważ jest to ważne 
w wykonywaniu konkurencji. 
Marcela Woźniak 

 

chór fatalistów: 

za rok my, za rok my wykażemy się ponownie zgraniem 
oraz zorganizowaniem, klasa przygotuje konkurencje, nagrodą była 
możliwość przygotowania otrzęsin w następnym roku..... 

aria omyłek - Co minione nie wróci: 
Miejmy nadzieję, że w tym roku także 
wygramy. 
Pamela Łopatko 

 

 

Nic nie trwa wiecznie, 

o czym przekonała się Patrycja 

Stanisz, pełniąca do tej pory funkcję 

Przewodniczącej Samorządu 

Uczniowskiego, bowiem 28 

września 2007 r. odbyły się wybory 

nowej Przewodniczącej wśród następujących kandydatek: 

Sylwii Michalskiej, Eweliny Zajkowskiej, Małgorzaty Kargol, 

Mileny Pałka oraz Marty Piątek.  

Jak zawsze uśmiechnięta, jednak nie bez nutki 

żalu, Patrycja przybyła w ten piątkowy dzień do szkoły, 

aby po raz ostatni wypełnić godnie swoje obowiązki! 
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Z dostojną miną zasiadła za stołem wyborczym, 

przy którym towarzyszyło jej szacowne grono Komisji 

Wyborczej w składzie Anny Majdzińskiej, Magdy Nowak 

i Natalii Baranek, i z rozrzewnieniem pomyślała: „o moja 

następczynio, co Ty wyprawiasz? Już teraz nie będziesz 

miała życia! Pisanina, wystąpienia publiczne 

na niekończących się akademiach szkolnych, wieczne 

zadania od Dyrektora, opiekunek SU czy nauczycieli, 

popularność, przecież do tego wszystkiego trzeba mieć 

zdrowie!” Pochyliła swą rezolutną głowę nad losem nowej 

Przewodniczącej… i nagle z zaskoczeniem i rozpaczą 

stwierdziła, że właśnie dzięki temu wszystkiemu żyła! I nie 

wiadomo, jak by skończyły się dalsze losy naszej Pati, 

gdyby nie przypomniała sobie, że w tym roku czeka ją 

jeszcze trudniejsze zadanie - matura. (dobre sobie, 

umiecie pocieszyć!) 

Te spokojne myśli przerwało nagłe trzęsienie 

ziemi… niemożliwe, przecież w Polsce nie występuje takie 

zjawisko, ale drganie podłogi i ścian było faktem! Cisza… 

i jak nie wbiegną tłumnie wyborcy, za kartkę, za długopis 

i głos już oddany, a tu jeszcze komisja ma sprawdzić listę 

obecności! Opiekunki samorządu, zamiast pomóc, to 

jeszcze zapraszały do głosowania! Trzeba było uwijać się 

jak w ukropie, bowiem każda minuta opóźnienia w tym 

tłumie mogła grozić godzinnymi kolejkami. Na dokładkę 

zabrakło formularzy do głosowania! Na szczęście lokal 

wyborczy był czynny tylko podczas przerw od 800 do 1300, 

więc nie stało nic na przeszkodzie aby dorobić formularze. 

Biedna Ania straciła swój cały blok – potrzebne były kartki. 



 13 

W końcu wybiła 1300! Czas podliczyć głosy!  

Zaskoczenie… komisja patrzy po sobie 

i niedowierza! Po pierwsze: najliczniej stawiły się 

na wybory szkoły zawodowe, po drugie: oddanych zostało 

294 głosów! Po prostu sukces! Moi drodzy, jesteśmy z Was 

dumni, już dawno nie było takiej frekwencji! I tymi 

powalającymi na kolana głosami zwyciężyła Milena Pałka, 

uczennica klasy I LOa. Gratulujemy! 

AU 

 

Sukcesy sportowców z POLNEJ 
 
2007-09-22 W XVI Ogólnopolskim Biegu "Choszczeńska Dziesiątka" 

odnieśliśmy spektakularny sukces. Niemal wszystkie czołowe miejsca 

zajęli nasi zawodnicy. Oto one: 

 
CHŁOPCY 

1 miejsce - Szymon Konieczny 

2 miejsce - Jakub Rodzoch 

3 miejsce - Wojciech Siwy 

4 miejsce - Łukasz Kobyłko 

DZIEWCZĘTA 

2 miejsce - Marta Skowron 

 
Opiekunami uczniów byli: Andrzej Zakrzewski, Tomasz Płonka 

i Maciej Żołnierzów. 

 

Dnia 08.10.2007  w Pełczycach odbyły się sztafetowe biegi 

przełajowe, w których wstąpiła liczna ekipa reprezentująca 

naszą szkołę. Łącznie w zawodach wzięło udział 24 osoby 

z różnych klas: ITH, ILOa, ILOb, ILOc, IB, IIB, IITH, IILOb, IIILOa, 

IIITb, IIITH. Opiekunem zespołu był pan Andrzej Zakrzewski 

a zajęliśmy II miejsce. 

Sylwia Krześniak-Ławik 
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Spotkanie z fizyką w życiu codziennym 

 

 
Nasza szkoła podjęła inicjatywę zaproponowaną przez 

Szczeciński Park Naukowo-Technologoczny, który zajmuje się 

wdrażaniem technologii plazmy niskotemperaturowej do przemysłu.  
Zostaliśmy zaproszeni do udziału w konkursie  na temat: 

„Plazma niskotemperaturowa i jej wykorzystanie w przemyśle - 

potencjał  regionu Pomorza Zachodniego”. Konkursu poprzedził 
wykład, który odbył się 26.09.2007r. w siedzibie SPN-T na temat 

„Plazmy niskotemperaturowej”. Jego celem było wprowadzenie 

w tematykę i przekazanie materiałów potrzebnych w przygotowaniu się 
do testu. 

W tym dniu grupa naszych uczniów z klasy IIITB i uczennice 

klas II miała możliwość odwiedzenia laboratoriów dwóch 

szczecińskich uczelni: Akademii Morskiej i Politechniki Szczecińskiej. 
Wyjazd odbył się pod opieką nauczycielki fizyki  pani A.Stankowskiej 

oraz nauczycielki chemii pani K.Reckiej-Matyjasik. 

Wykład w formie prezentacji w sposób bardzo interesujący 
prowadziła pani Joanna Filipkowska, która na zakończenie spotkania 

wręczyła nam prezenty w formie smyczy do kluczy z logo SPN-T. 

Opiekunki otrzymały również wizytownik z logo firmy. 

08.10.2007 roku grupa uczniów: Anna Zajkowska z IILOa, 
Katarzyna Szewielewicz z IILPs, Daniel Mąka z IIITB, Maciej Kurant 

z IIITB, Łukasz Kobyłko z IIITB i Bartosz Siedlikowski z IITB 

wyjechała z pania Agnieszką Stankowską szkolnym busem na konkurs 
do siedziby SPN-T. Konkurs cieszył się  dużą popularnością, wzięło 

w nim udział około 180 uczniów z naszego rejonu. Główną nagrodą 

w konkursie była wycieczka do Greifswaldu, do siedziby BalticWet-
PlasmaTec oraz do Instytutu Plazmy Niskotemperaturowej. 

Mimo że nasi uczniowie nie zajęli czołowych miejsc, to mieli 

możliwość wzbogacenia swojej wiedzy, poznania działalności SPN-T 

odwiedzenia dużych szczecińskich uczelni, w których będą 
w przyszłości mili możliwość studiować, a także poznania nowych 

kolegów z innych szkół naszego regionu. 
 

Anna Zajkowska IILOa 
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„Święto Drzewa” 2007 

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie po raz 

pierwszy przystąpił do ogólnopolskiej akcji „Święto Drzewa” 

odbywającej się na terenie Polski już po raz 5.  Autorem akcji jest 

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, przy partnerstwie 

Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.  

Tegorocznym 

hasłem przewodnim było: 

„Obsadźmy naszą planetę: 
Kampania Miliarda 

Drzew", zaś akcja wpisana 

została w ogólnoświatową 
akcję Organizacji 

Narodów Zjednoczonych . 

Akcja na terenie 

szkoły rozpoczęła się we 

wrześniu konkursami 
plastyczno-ekologicznymi mającymi na celu szerzenie wśród 

młodzieży poszanowania otaczającej nas przyrody ożywionej 

i nieożywionej oraz kształtowaniem postawy ekologicznej.  
Na początku października przygotowane zostały wystawy prac 

plastycznych: plakatów ”Drzewo dla pokoju”, kronik: „Jak drzewa 

wpływają na życie człowieka” oraz stroików tematycznych: ”Jesień 

w domu”.  
Uwieńczenie akcji nastąpiło 10 października 2007r.. Wzięli 

w niej udział zaproszeni goście, m.in. Starosta Choszczeński mgr inż. 

Roman Lubiniecki, przedstawiciele Nadleśnictw: mgr inż. Jacek Gid – 
Nadleśnictwo Choszczno i mgr inż. Janusz Matyjasik – Nadleśnictwo 

Bierzwnik oraz młodzież Zespołu Szkół Nr 2 wraz z Dyrektorem mgr 

Wiesławem Włudarskim, wicedyrektorem mgr Grażyną Jabłońską 
oraz opiekunami.  Na wstępie uczniowie złożyli Zielone Ślubowanie, a 

jego treść została włączona do archiwum akcji. Następnie przystąpiono 

do sadzenia 200 drzewek przekazanych przez nadleśnictwa.   

Po zakończeniu akcji sadzenia drzewek rozpoczęła się 

konferencja wraz z zaproszonymi gośćmi, na której to 
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m.in. uczniowie zaprezentowali funkcje drzew i ich rolę w przyrodzie, 

zaś pracownicy Nadleśnictw przybliżyli uczniom swoją pracę.  

Tegoroczne święto drzewa podsumowało edukację ekologiczną 

prowadzoną na początku roku w Zespole Szkół Nr 2 oraz przyczyniło 

się do nawiązania efektywnej współpracy między ZS Nr 2, Starostwem 
Powiatowym w Choszcznie, Nadleśnictwem Choszczno 

i Nadleśnictwem Bierzwnik. 

Akcję zorganizowały: mgr Kinga Recka-Matyjasik, mgr Maria 
Pietrusińska, mgr Agnieszka Stankowska i mgr Lidia Michalska. 

Uczniowie klas IILPs, IITH pomagali przy organizacji, a wielu innych 

sadziło drzewka. 

Kinga Recka-Matyjasik 

 

Daria Wasilewska 

i Daria Wieczorek  

IILPs 

 

Było bardzo sympatycznie, 
wszyscy się dobrze bawili, a 

nawet uśmiali. Dowiedziałam 
się kilku rzeczy na temat 

pielęgnacji drzewek oraz ich 
ochrony, a także o tym, że 

warto o nie dbać, bo stanowią 
ważna rzecz w naszym życiu. 

Bardzo miło 
spędziłam czas, 
sadząc drzewka 
z zaproszonymi 
gośćmi, 
nauczycielami oraz 
uczniami naszej 
szkoły. Po sadzeniu 
udaliśmy się do 
klasy, gdzie 
wysłuchaliśmy 
wykładu na temat 
ochrony drzew, 
który wygłosili 
nam leśnicy. 
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Zdążyć przed nietoperzami 
 

Wrzesień jest ostatnim miesiącem, w którym 
można zwiedzać bunkry Międzyrzeckiego Rejonu 
Umocnionego. Ten atrakcyjny turystycznie teren 
w zeszłym roku odwiedzili nasi uczniowie. 
Postanowiliśmy pójść w ich ślady. Nie jest to, 
co prawda, zadanie łatwe, ponieważ sieć 
podziemnych korytarzy rozciąga się na odcinku 
ponad 100 kilometrów, a niektóre miejsca wymagają karkołomnych 
umiejętności grotołaźniczych, jednak niezrażeni podchwyciliśmy pomysł Pana 
Szymona Napierały i szybko zorganizowaliśmy wycieczkę.  

26 września napełniliśmy autobus grupą uczniów klas Technikum 
Budowlanego. Ucieszyliśmy się, ponieważ prawie cały skład klas zgłosił się 
na wyjazd. Nic zresztą dziwnego, niemieckie bunkry, niezależnie od ich 
pierwotnego przeznaczenia, stanowią majstersztyk inżynierii budowlanej, 
który można podziwiać „na zimno” – taki był między innymi cel wycieczki. 
Rzeczywiście, wyglądające niepozornie wzgórki kryją w sobie wyjątkowe 
pokłady ludzkiej inwencji, która pozwala konstruować niepodatne na bieg lat 
budowle. 

Trudno zapomnieć, że MRU służył celom wojennym, przypomina o tym 
ekspozycja muzealna, ale dzisiaj, utrzymujące przez cały rok stałą 
temperaturę około 9 stopni Celsjusza podziemia, stanowią idealne zimowe 
leże dla 12 gatunków nietoperzy. Badacze (czyżby ornitolodzy?) liczą 
zwierzątka, obecnie jest ich ponad 30 tysięcy i ta liczba klasyfikuje MRU jako 
największe skupisko sympatycznych lotników w Europie Środkowej. 
Widzieliśmy pierwsze nietoperze szykujące się do snu. Na ścianie, która 
często szkli się pod wpływem osadzających się minerałów, co pewien czas 
pojawiał się kosmaty, bury punkcik. Gdy uczeń klasy budowlanej skierował 
na niego snop światła punkcik wyginał się, jakby zbudzony ze snu. Tak, spał. 

Zaopatrzenie żołnierzy bunkrów to osobny problem logistyczny. My nie 
mieliśmy większych powodów do narzekań. Rozpaliliśmy ognisko, każdy 
wydobył z torby kiełbasę i spożył z prędkością odpowiadającą stanowi ciała 
wychłodzonemu dwuipółgodzinną wycieczką w podziemiach. 

Dziękujemy opiekunom wycieczki: Panu Janowi Kowalonkowi i Panu 
Szymonowi Napierale, a kierownikowi wycieczki – Pani Małgorzacie 
Brzustowicz należą się specjalne, smakowite podziękowania, nie wszyscy 
bowiem umieją się zaopatrzyć. Należy wspomnieć również o Panu Macieju 
Gryczewskim, który czuwał nad przebiegiem przygotowań do wycieczki.                          

fifi 
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Niedoścignieni „w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym” 
Maciej Kopeć, zachodniopomorski kurator oświaty 

 
Indywidualny program nauki, zdobycie tytułu laureata olimpiady 

na szczeblu krajowym, a nawet międzynarodowym, osiąganie nadzwyczajnie 
wybitnych wyników w nauce czy uczestniczenie w zajęciach uczelni wyższych 
– oto najważniejsze wyznaczniki charakteryzujące indywidualności 
dostrzeżone przez Ministra Edukacji Narodowej. Według danych 
statystycznych spośród 300 uczniów z Polski, nagrodzonych jednorazowym 
stypendium w wysokości 3200zł, 36 pochodzi z naszego województwa. 
Niebanalne wymogi nie mają jednakże nieosiągalnego wymiaru. Dla nieco 
mniej zdolnych istnieje drugi fundusz stypendialny, promowany przez Prezesa 
Rady Ministrów. W gronie 204 najzdolniejszych wychowanków, 
uczęszczających do zachodniopomorskich placówek oświatowych, znajdują 
się także trzy uczennice z choszczeńskiego ZS Nr 2.  

Dorota Gralak z klasy II LOa, Emilia Zielińska (II LPs) i Natalia Krzysztofik 
(IV TH) udowodniły, że uzyskanie najlepszych rezultatów naukowych nie 
graniczy z cudem. Dokonania dziewcząt zostały podsumowane na spotkaniu 
wszystkich stypendystów, mającym miejsce 9 października br. w auli I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie. Pamiątkowe 
dyplomy, otrzymane za pośrednictwem zachodniopomorskiego kuratora oświaty, 
Macieja Kopcia, zdjęcia, a także wywiady udzielone profesjonalnym dziennikarzom, 
na zawsze zostaną zapamiętane przez nasze reprezentantki.  

 
Dorota Gralak IILOa 

WWW.zs2choszczno.edupage.org 
 
Znany z obietnic – obiecuję! 
Znany(?) z honoru – honoruję! 
Znany z ostatniej chwili – w ostatniej chwili ogłaszam: 

 
Ruszyła nowa strona internetowa Szkoły. Adres powyżej. Stronę redagują: 

Pani Joanna Korzeniewska  
Pani Sylwia Krześniak- Ławik 
Pani Agnieszka Urwentowicz – AU 

Obiecuję zaglądać na stronę, obiecuję pożyczać artykuły, obiecuję honorowo 
je oddawać, czyli dostarczać Wam naszych artykułów. Dziękujemy 
dziewczyny. 

Zaglądajcie na ich stronę! 

http://www.zs2choszczno.edupage.org/
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Z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej 

wszystkim Nauczycielom 

oraz Pracownikom Szkoły 

 

 

 

redakcja Feniksa 

składa 

najserdeczniejsze życzenia! 
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Nie jesteś jednak tak bezwolny 

A choćbyś był jak kamień polny, 

Lawina bieg od tego zmienia, 

Po jakich toczy się kamieniach. 

 (…) 

A więc pamiętaj – w trudna porę 

Marzeń masz być ambasadorem. 

 
Czesław Miłosz, Traktat moralny 

Redakcja 

Feniksa 

Gazeta Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 2 

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

redaktorzy: Dorota Gralak,  Anna Zajkowska, Katarzyna 

Ostrowska, Piotr Figas (fifi). 

współpraca: AU – Agnieszka Urwentowicz, Sylwia 

Krześniak-Ławik, Joanna Korzeniowska –

www.zs2choszczno.edupage.org 
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