
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wydanie 74 
Numer specjalny dla Absolwentów 2013 

26 kwietnia 2013 roku 

GAZETA SZKOLNA 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 

w Choszcznie 

 
Głowią się tęgie głowy, oj głowią. A nad czym tak się 

głowią? A głowią się nad tym, co to będzie z ich pociechami. Lecz 
po cóż gadać po próżnicy, rzeknijmy to mądre słowo 
Panareymontowe. 

Absolwencie 2013, nadziejo nasza, kończysz właśnie 
szkołę i pójdziesz sobie w świat szeroki. A gdzie Ty pójdziesz, 
niebogo, het w tyli świat? A z czym Ty pójdziesz? Węzełek Ci ino 
damy, a do węzełka ten biedny rulonik. Czy wiesz Ty, co 
dostaniesz na drogę? Świadectwo naszej szkoły. Zaś pamiętaj, 
gdzieś wiedzę posiadł, boś w zacnym gronie ją posiadł i pod 
zacnym patronatem. Toż Nobliści Ci Polscy patronowali, wielcy 
ludzie. Aleć i nie byle kto Ciebie oćwiczył, bo nasi nauczyciele. A 
któren z nich łagodności, cierpliwości nie nastarczył, a i razów, 
gdy potrza, nie żałował?  

Tym więc sposobem człekiem zostałeś dojrzałym, który i 
wie, co należy, i sam do chluby swego gniazda się przyczyni. A 
jest co pomnażać. Nie od dzisiaj młodzików szkoła na świat 
wypuszcza, pół wieku jako wół widnieje na sztandarze. Tenci z 
pokorą dziś podziwiaj, karku ugnij, wszelakiej pychy się 
wystrzegaj jak czorta zatraconego. 

Sam też zakarbuj sobie, że jeszczeć przed Tobą matura. 
A jużci! Bez niej i ciężko, i smutno, a z nią wesele jakoby w 
inszym, zamorskim jakimś kraju. Boś po to chadzał na nauki. 
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Harmonogram egzaminów pisemnych 2013 

Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00 

7 wt. język polski -pp* 
wiedza o tańcu – pp 
wiedza o tańcu - pr 

8 śr. matematyka - pp 
historia muzyki – pp 
historia muzyki -pr 

9 czw.  język angielski - pp 
język angielski – pr 
język angielski dla klas dwujęzycznych 

10 piąt. matematyka - pr język polski- pr 
11, 12 – sob., niedz. 

13 pon.  wiedza o społeczeństwie – pp 
wiedza o społeczeństwie - pr 

filozofia – pp filozofia - pr 

14 wt. chemia – pp 
chemia - pr 

geografia – pp 
geografia - pr 

15 – śr. 

16 czw.  języki mniejszości narodowych – pp 
język kaszubski - pp 

języki mniejszości narodowych – pr 
język kaszubski - pr 

  godz. 9:00 – matematyka w jęz. obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** 
  godz. 10:35 - historia w jęz. obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** 
  godz. 12: 10 - geografia w jęz. obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** 
  godz. 13:45 - biologia w jęz. obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** 
  godz. 15:20 - chemia w jęz. obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** 
 
 

 
 

godz. 16:55 - fizyka i astronomia 
w jęz. obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** 

17 piąt. biologia – pp 
biologia - pr 

historia – pp 
historia - pr 

18, 19 – sob., niedz. 

20 pon.  fizyka i astronomia – pp 
fizyka i astronomia - pr 

język łaciński i kultura antyczna – 
pp 
język łaciński i kultura antyczna - pr 

21 wt. język niemiecki - pp 
język niemiecki – pr 
język niemiecki dla klas 
dwujęzycznych 

22 śr. informatyka – pp 
informatyka - pr 

historia sztuki – pp 
historia sztuki - pr 

23 czw.  język rosyjski - pp 
język rosyjski – pr 
język rosyjski dla klas dwujęzycznych 

24 piąt. język francuski - pp 
język francuski – pr 
język francuski dla klas dwujęzycznych 

* pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony 
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, 
geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w 
których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym. 
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im. Noblistów Polskich 
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Dyrektor – mgr Barbara Ciecierska 
Wicedyrektor – mgr Irena Rękawiecka – Sadowska 
Wicedyrektor – mgr Jolanta Pluta 
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Nadszedł dzisiaj dzień rozstania, który zapewne na długo 

pozostanie w naszej pamięci, gdyż wyznacza kolejny, istotny krok 
ku naszej dorosłości. Właśnie dziś otwiera się przed nami cały 
świat. Od nas tylko zależy, w które drzwi zapukamy i w którą 
stronę pójdziemy. Mamy przed sobą ogromne perspektywy oraz 
możliwości. Wystarczy po prostu umiejętnie je wykorzystać, a na 
pewno osiągniemy wymarzony sukces. Bo właśnie w tej szkole 
wielu z was nauczyło się, jak czerpać wiedzę i uświadomiło sobie, 
że nauka wcale nie musi być męczarnią, a bywa nawet 
przyjemnością. Wielu z nas odkryło nowe zainteresowania i pasje, 
które obecnie pielęgnuje oraz stara się rozwijać. Jesteśmy  pełni 
zapału i chęci do pracy, odczuliśmy wielokrotnie radość i 
szczęście z osiąganych sukcesów, ale także smak porażki, która 
często działała jeszcze bardziej motywująco niż sama wygrana. 
To tutaj, na Polnej, wykształciły się w nas pożądane przez 
współczesny świat cechy. Nasi uczniowie wygrywają konkursy 
zarówno przedmiotowe, jak i sportowe, godnie oraz dumnie 
reprezentując barwy szkoły. A wszystko dzięki ogromnej pracy, 
poświęceniu i pokorze, jaką odczuwamy, uświadomiwszy sobie, 
że te trzy lub cztery lata, kiedy byliśmy uczniami szkoły, niewiele 
tak naprawdę znaczy, gdy pomyśli się o 50-letniej tradycji. Warto 
to zauważyć, docenić oraz wspierać. 

Wykorzystaliśmy dany nam czas, aby wreszcie stanąć na tej 
scenie. Już za chwilę wszystko minie. Widać zatem, jak krótkie 
jest życie. A przecież każdy z nas na pewno jeszcze pamięta swój 
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pierwszy dzień w szkole. Było wiele emocje, o których nie da się 
zapomnieć – z jednej strony niepewność, przerażenie, obawa, a z 
drugiej radość, ciekawość, nowe twarze. Ja czuję, jakby to było 
wczoraj. Kiedy sobie wszystko przypomnę, łezka w oku się kręci, 
lecz wiem, że taka jest kolej rzeczy. Jedni przychodzą, drudzy 
odchodzą, a szkoła trwa. Tu zawarliśmy wiele przyjaźni, 
przeżyliśmy wspaniałe chwile podczas wspólnych wycieczek oraz 
zabaw. Wspomnienia oraz przyjaźnie pozostaną na zawsze. 
Dlatego, kochani, nie ma co się smucić, bo najważniejsze jest to, 
co zostaje w nas. Korzystajcie z życia w pełni, abyście później nie 
mieli sobie nic do zarzucenia. I dziś nie bójcie się płakać, gdyż łzy 
w tak wzruszającej chwili nie przynoszą ujmy. 

Ten moment wspomnień jest także czasem podsumowań i 
podziękowań. Opuszczamy szkolne mury i idziemy w świat 
szukać własnej drogi. Dlatego chciałabym bardzo podziękować 
Dyrekcji za stworzenie przychylnej atmosfery do nauki, 
nauczycielom i wychowawcom za ich nieocenione poświęcenie. 
Dziękuję wszystkim pracownikom obsługi, którzy musieli się 
zmagać z nieco niesforną młodzieżą. Gorące podziękowania 
należą się w szczególności naszym rodzicom. To dzięki nim 
wyrośliśmy na mądrych i odpowiedzialnych ludzi, którzy potrafią 
dokonać właściwego wyboru. Byli ciągle z nami i wspierali nas w 
tych pięknych, ale także i w trudnych chwilach. Często pomagali 
podnieść się z upadku, by później cieszyć się z naszych 
sukcesów. Dziękujemy za to, kochani rodzice. Bez was nie 
dalibyśmy sobie rady. Natomiast Wam, koleżanki i koledzy, gdyż 
po raz ostatni widzimy się w tak dużym gronie, chciałabym życzyć 
powodzenia, sukcesów, radości, wspaniałych przyjaciół, 
zadowolenia z samych siebie oraz umiejętności znajdywania 
wartości w tym, co macie. 

Za chwilę rozstaniemy się, zabierając ze sobą podróżny 
bagaż doświadczeń i wspomnień, i wyruszymy – jedni na studia, 
inni szukać pracy. Każdemu z osobna życzę, aby los się do niego 
uśmiechnął. Wy sami również nie zapominajcie o uśmiechu, 
bądźcie wiecznymi optymistami, ponieważ w Zespole Szkół Nr 2 
im. Noblistów Polskich w Choszcznie nauczono Was pogody 
ducha. To ona pozwoli Wam przechować wspomnienie o szkole 
jako o miejscu magicznym i pięknym, do którego z chęcią się 
wraca. 

Aldona Ko ścielak 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
III LOa – Liceum Ogólnokształc ące 
klasa humanistyczno-artystyczna 
 
 
WYCHOWAWCA: 
 

     mgr Lilla Rybka 
 
 
 
 
 
1. Joanna Brazewicz 
2. Paulina Buczek 
3. Monika Chmielewska 
4. Patryk Adam Cholewski 
5. Sebastian Łukasz Garst 
6. Malwina Gatowska 
7. Katarzyna Gawor – nagroda Burmistrza Choszczna, pana 

Roberta Adamczyka, za wysokie wyniki w nauce 
8. Karolina Kasi ńska 
9. Anita Kłosak 

10. Marika Korecka – świadectwo z wyróżnieniem; nagroda 
Przewodniczącego Rady Powiatu Choszczeńskiego, pana 
Konrada Bila, za wysokie wyniki w nauce; nagroda za 
trzyletnią pracę w Gazecie Szkolnej „Feniks” 

11. Aleksandra Kowalczyk 
12. Karolina Kubecka - nagroda Wójta Krzęcina, pana 

Krzysztofa Żuchowskiego, za wysokie wyniki w nauce 
13. Marlena Majko – nagroda Wójta Krzęcina, pana Krzysztofa 

Żuchowskiego, za wysokie wyniki w nauce 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
III LOa – Liceum Ogólnokształc ące 
klasa humanistyczno-artystyczna – c.d.  
 

 
14. Bartosz Małecki  
15. Nikolina Niewiadomska  
16. Kamila Nykiel  
17. Beata Pelc - nagroda za wysokie wyniki w nauce 
18. Weronika Pilecka  
19. Nikola Płusa  
20. Katarzyna Prokopiak  
21. Łukasz Ra źniewski  
22. Paulina S ęk 
23. Marta Siedlikowska  
24. Paula Siewior  
25. Kamila Turek - nagroda za wzorową frekwencję 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
III LOb – Liceum Ogólnokształc ące 
klasa społeczno-prawna 
 
 
WYCHOWAWCA: 
 

     mgr Teresa Wiśniewska 
 
 
 
 
 
 
 
1. Oskar Stanisław Bylewski 
2. Anna Dukindorf – nagroda za osiągnięcia sportowe 
3. Estera Dymek 
4. Weronika Gabryszak 
5. Maciej Filip Juszkiewicz 
6. Agata Kami ńska – nagroda Burmistrza Choszczna, pana 

Roberta Adamczyka, za wysokie wyniki w nauce 
7. Aldona Ko ścielak – świadectwo z wyróżnieniem; nagroda 

Przewodniczącego Rady Powiatu Choszczeńskiego, pana 
Konrada Bila, za wysokie wyniki w nauce; nagroda za 
współpracę z Gazetą Szkolną „Feniks” 

8. Dominika Kowalus 
9. Aleksandra Król - nagroda za wysokie wyniki w nauce 

10. Jagoda Kwapisiewicz – nagroda Burmistrza Choszczna, 
pana Roberta Adamczyka, za wysokie wyniki w nauce 

11. Anna Ewa Luty ńska 
12. Karolina Wiktoria Marczak 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
III LOb – Liceum Ogólnokształc ące 
klasa społeczno-prawna – c.d.  

 
 
 

13. Klaudia Muciek 
14. Aleksandra Snopek  
15. Sandra Soroczy ńska 
16. Monika Aleksandra Stefa ńska - nagroda za wysokie wyniki 

w nauce 
17. Adrianna Surowa - nagroda Burmistrza Recza, pana Józefa 

Romanowskiego, za wysokie wyniki w nauce 
18. Michał Szkudlarek 
19. Dagmara Justyna Tuchowska - nagroda za wysokie wyniki 

w nauce 
20. Magdalena W ęglarska  
21. Elżbieta Wołoszyn - nagroda za wysokie wyniki w nauce 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IIILOc – Liceum Ogólnokształc ące 
klasa regionalno-turystyczna  
 
 
WYCHOWAWCA: 
 

     mgr Barbara Ciecierska 
 
 
 
 
 
1. Alicja Bosak 
2. Agata Angelika Dopierała 
3. Agata Jankowska 
4. Iwona Justyna Leszczy ńska - nagroda Burmistrza Recza, 

pana Józefa Romanowskiego, za wysokie wyniki w nauce 
5. Dominika Weronika Łokietek 
6. Damian Malec 
7. Małgorzata Misiek 
8. Angelika Justyna Moszy ńska 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IIILOc – Liceum Ogólnokształc ące 
klasa regionalno-turystyczna – c.d. 
 
 
 
9. Katarzyna Mul - nagroda za wysokie wyniki w nauce, 

wyróżnienie za pracę w Samorządzie Uczniowskim 
10. Aleksandra Maria My ślicka – nagroda za osiągnięcia 

artystyczne 
11. Klaudia Osmałek 
12. Patrycja Podkrólewicz 
13. Wirginia Pszczółkowska – nagroda Gazety Szkolnej 

„Feniks” dla ilustratora 
14. Mateusz Siewior – nagroda Gazety Szkolnej „Feniks” dla 

ilustratora 
15. Natalia Urba ńska 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TH – Technikum Handlowe  
 
WYCHOWAWCA: 
 

     mgr Wiesława Gruszka 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Patrycja Bachorska - nagroda Burmistrza Pełczyc, pana 

Mirosława Kluka, za wysokie wyniki w nauce; wyróżnienie za 
pracę w Samorządzie Uczniowskim 

2. Emilia Kiszczak - nagroda za wysokie wyniki w nauce; 
wyróżnienie za pracę w Samorządzie Uczniowskim 

3. Karolina Kluczkowska - nagroda Burmistrza Drawna, pana 
Andrzeja Chmielewskiego, za wysokie wyniki w nauce 

4. Barbara Kokolus – wyróżnienie za pracę w Samorządzie 
Uczniowskim 

5. Iwona Emilia Kurzawa - nagroda Wójta Bierzwnika, pana 
Władysława Kowalczyka, za wysokie wyniki w nauce; 
wyróżnienie za pracę w Samorządzie Uczniowskim 

6. Agata Lipi ńska – świadectwo z wyróżnieniem, nagroda 
Burmistrza Drawna, pana Andrzeja Chmielewskiego, za 
wysokie wyniki w nauce 

7. Maja Karolina Maryniak – wyróżnienie za pracę w 
Samorządzie Uczniowskim 

8. Amanda Matusiak - nagroda za wysokie wyniki w nauce; 
wyróżnienie za pracę w Samorządzie Uczniowskim 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TH – Technikum Handlowe – c.d.  
 
 
 
9. Natalia Morcinek - nagroda za wysokie wyniki w nauce; 

wyróżnienie za pracę w Samorządzie Uczniowskim 
10. Paulina Niezgoda - nagroda Burmistrza Pełczyc, pana 

Mirosława Kluka, za wysokie wyniki w nauce 
11. Angelika Ewa Przybylska - nagroda za wysokie wyniki w 

nauce; wyróżnienie za pracę w Samorządzie Uczniowskim 
12. Sandra Przytuła – wyróżnienie za pracę w Samorządzie 

Uczniowskim 
13. Krzysztof Jacek Szczepaniak 
14. Alicja Zimna - nagroda Wójta Bierzwnika, pana Władysława 

Kowalczyka, za wysokie wyniki w nauce; wyróżnienie za pracę 
w Samorządzie Uczniowskim 

 



FENIKS 74 – MATURA 2013  14

Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TB - Technikum Budowlane  
 
 
WYCHOWAWCA: 
 

     mgr Agnieszka Kasperczuk 
 
 
 
 
 
 
1. Krzysztof Daniel Bednarczyk 
2. Grzegorz Czerechowicz – nagroda za osiągnięcia sportowe 
3. Tomasz Duleba 
4. Paweł Emilianowicz – nagroda za osiągnięcia sportowe 

(rekord szkoły w skoku wzwyż) 
5. Jakub J ędrek 
6. Stanisław Jan Kobeszko 
7. Janusz Łojkowski 
8. Marcin Matuszak 
9. Mateusz M ędyk 

10. Mateusz Olejnik - nagroda za wysokie wyniki w nauce 
11. Kamil Romanowski 
12. Patryk Sielu ś 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TOŚ - Technikum Ochrony Środowiska 
 
 
WYCHOWAWCA: 
 

     mgr Irena Kwaśna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Martyna Klaudia Bald 
2. Julita Bara ńska 
3. Natalia Marta Chrymniak – świadectwo z wyróżnieniem; 

nagroda Starosty Choszczeńskiego, pana Lesława 
Śliżewskiego, za wysokie wyniki w nauce 

4. Malwina Dowlasz 
5. Sandra Duda – świadectwo z wyróżnieniem; nagroda 

Starosty Choszczeńskiego, pana Lesława Śliżewskiego, za 
wysokie wyniki w nauce 

6. Małgorzata Hader - nagroda za wysokie wyniki w nauce oraz 
reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym 

7. Kamil Janiec 
8. Monika Jesionek 
9. Klaudia Kowalczyk - wyróżnienie za pracę w Samorządzie 

Uczniowskim 
10. Izabela Kubacka – wyróznienie za pracę w Samorządzie 

Uczniowskim 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskic h 
 
IV TOŚ - Technikum Ochrony Środowiska – c.d. 
 
 
 
11. Anna Kurlapska - nagroda za wysokie wyniki w nauce 
12. Anna M ąka 
13. Paulina Mross 
14. Anna Justyna Pawlik - nagroda za wysokie wyniki w nauce 
15. Patryk Pawlun 
16. Joanna Katarzyna Puk – nagroda za reprezentowanie szkoły 

w poczcie sztandarowym 
17. Krzysztof Szczepa ńczyk – nagroda za reprezentowanie 

szkoły w poczcie sztandarowym oraz w Młodzieżowej Radzie 
Miasta Choszczno 

18. Kamila Tabasz – świadectwo z wyróżnieniem; nagroda 
Burmistrza Drawna, pana Andrzeja Chmielewskiego, za 
wysokie wyniki w nauce; nagroda Koła Bibliotecznego 
„Bibliofanki”; nagroda Gazety Szkolnej „Feniks” dla ilustratora 

19. Magda Wlazłowska
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Kiedy mieliście po pięć lat, pytano Was często, kim 

chcecie zostać, kiedy dorośniecie… Odpowiadaliście, że 
astronautą, prezydentem, a może lekarzem, supermenem, 
strażakiem albo księżniczką. 

Kiedy mieliście po dziesięć lat, spytano Was  ponownie 
i odpowiedzieliście, że gwiazdą rocka, kowbojem, albo - 
złotym medalistą. 

Ale teraz kiedy jesteście już dorośli, wszyscy chcą 
poważnych odpowiedzi.  

Co powiecie na tę: Kto wie, kim będę? 
To jest czas burzliwej młodości, czas na podejmowanie 

trudnych decyzji, ale i czas na robienie błędów. Na wejście 
do złego pociągu, utknięcie gdzieś po prostu. Ważne jest 
jednak, żeby na błędach się uczyć. 

To czas na miłość – na dużo miłości. Ale wybierajcie 
nie tylko sercem. 
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 I myślcie, bo bez tego nie zrobicie kariery. Macie 
prawo zmieniać zdanie, a potem znowu, bo nic nie jest stałe, 
ale miejcie jasno wytyczone cele. 

Macie prawo do błędów. Ale żyjcie tak, żebyśmy nie 
musieli zgadywać, kim jesteście. Żebyśmy wiedzieli, co jest 
dla Was ważne! 

To jest początek Waszej nowej ery. To jest nowy dzień. 
To jest nowe życie. To jest Wasza droga, którą zaczynacie 
kroczyć… 

W imieniu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół 
Nr 2 im. Noblistów Polskich życzę Wam, aby ta droga 
prowadziła do sukcesu i szczęścia. 

Hanna Stanik 
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HABENT SUA FATA SCHOLAE 
 
 
 
I szkoły mają swoją historię, każda własną. Historia szkoły 

noszącej dziś nazwę Zespołu Szkół Nr 2 imienia Noblistów 
Polskich w Choszcznie jest długa, burzliwa, obfitująca w 
spektakularne wydarzenia, budząca wiele społecznych emocji. W 
ciągu pół wieku szkoła zmieniała nazwy, profile kształcenia, 
obiekty dydaktyczne, dwukrotnie otrzymywała sztandar, nadano 
jej imię. 

 

POCZĄTKI 
 

Powstała jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa w oparciu o 
zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 28 czerwca 
1963 r. Szkoła ruszyła 01 września 1963 r. Organizatorem i 
pierwszym dyrektorem został zmarły 08 marca 2013 r. mgr 
Mieczysław Czajkowski. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
rozpoczęła działalność dydaktyczną w budynku przy ulicy 
Kopernika l. Długi, drewniany, ocieplany trzcinowymi matami 
barak w żadnej mierze nie przypominał szkoły i miał być tylko jej 
doraźną siedzibą. Przeprowadzone zostały niezbędne prace 
adaptacyjne i we wrześniu 1963 r. szkoła rozpoczęła działalność 
dydaktyczno-wychowawczą. Naukę podjęła młodzież ucząca się 
dotychczas w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Szkole 
Podstawowej oraz Szkole Wieczorowej dla Pracujących przy 
Liceum Ogólnokształcącym. Utworzono dziewięć oddziałów 
klasowych w zawodach: ślusarz, mechanik i odlewnik, 
przystąpiono do organizacji warsztatów szkolnych, adaptując 
pomieszczenia przy obecnej ulicy Jagiełły. Młodzież kształcąca 
się w zawodzie odlewnik odbywała praktyczną naukę zawodu w 
Państwowej Wytwórni Radiatorów Żeliwnych. 

Pionierską kadrę nauczycieli Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej stanowili: dyrektor Mieczysław Czajkowski uczący 
historii, Edward Byczyk (fizyka), Janina Świąder (język polski), 
Aleksander Trofimczyk (matematyka), Maria Skoczowska 
(wychowanie fizyczne), Władysław Kuwak (kierownik 
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warsztatów), Wincenty Szymkiewicz, Norbert Adamowicz, Henryk 
Milner, Józef Preca, Józef Toka - nauczyciele praktycznej nauki 
zawodu. 

 

ZAWODÓWKA 
 
Od roku szkolnego 1964/65 warsztaty szkolne rozpoczęły 

szkolenie uczniów w zawodzie formierz-odlewnik w obiekcie przy 
ulicy Wolności. Od 01 września 1965 roku nowym kierownikiem 
został Stefan Górecki, a jego zastępcą Bronisław Solski. W roku 
1968 warsztaty szkolne rozpoczęły działalność szkoleniowo-
produkcyjną, której służył nowy park maszynowy zakupiony ze 
środków Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie. W tym 
czasie patronat naukowy nad warsztatami sprawowała 
Politechnika Szczecińska, a produkcja trafiała do zakładów 
produkcyjnych w całym kraju. W okresie 10 lat do zawodu 
przygotowano 655 uczniów, którzy odnosili sukcesy w konkursach 
i stawali się cenną kadrą fachowców dla Choszczna. W latach 
1977-1987 kierownikiem warsztatów szkolnych był Bronisław 
Solski, a jego zastępcą Henryk Tyburczy; produkcja stale rosła. W 
1979 roku zlikwidowano odlewnię, a warsztaty przystosowano do 
obróbki ręcznej. Od września 1987 roku kierownikiem warsztatów 
został Henryk Tyburczy, a jego zastępcą Jan Kardyński. 

W obiekcie przy ulicy Kopernika l także zachodziły zmiany. 
Nie było sali gimnastycznej, boisk, czytelni, miejsc spotkań 
młodzieży, dolegliwa tymczasowość utrudniała prowadzenie 
procesu dydaktyczno-wychowawczego. Wprawdzie już w roku 
szkolnym 1963/64 zlecono wykonanie dokumentacji technicznej 
nowego kompleksu szkolnego obejmującego budynek 
dydaktyczny, warsztaty, internat, salę i boiska, ale decyzja o 
budowie przechodziła z jednego planu pięcioletniego na drugi. 
Ostatecznym terminem rozpoczęcia prac budowlanych miał być 
rok reformy administracyjnej - 1975. Tymczasem stara szkoła 
wrastała w pejzaż  Choszczna, zyskując sobie obiegowe miano 
„zawodówki", „kurnika", „przewróconego wieżowca" czy „baraku 
przy stacji". 
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ROZWÓJ 
 

W roku 1964 wybudowano boiska, a później własnymi 
siłami świetlicę szkolną i stołówkę na około 100 osób. Wielu 
uczniom posiłki wydawano bezpłatnie, gdyż do szkoły 
uczęszczała młodzież w trudnej sytuacji materialnej. Z inicjatywy 
dyrektora Czajkowskiego w roku 1974, również sposobem 
gospodarczym, wybudowano salę gimnastyczną z szatniami i 
zapleczem socjalnym. Zorganizowano klasopracownie, czytelnię, 
urządzono gabinet lekarski i stomatologiczny, szkoła została 
zradiofonizowana. Przybywało uczniów i nauczycieli, zmieniała 
się struktura Zasadniczej Szkoły Zawodowej, gospodarka bowiem 
wymagała fachowców, kształcenie zawodowe było priorytetem 
oświatowym. Powstawały klasy wielozawodowe, kształcono kadry 
dla Polskich Kolei Państwowych, funkcjonował wydział dla 
pracujących z Liceum Ekonomicznym. W październiku 1966 roku 
na stanowisko zastępcy dyrektora został powołany inż. Jerzy 
Szczędzina. W szkole liczącej wtedy 13 oddziałów 
młodzieżowych i 2 oddziały Liceum Ekonomicznego dla 
Pracujących, pracowało 17 nauczycieli. W roku 1971/72 funkcję 
zastępcy dyrektora pełnił Edward Byczyk, po czym przejął ją 
Aleksander Trofimczyk. W roku 1974 zastępcą ds. warsztatów 
szkolnych został mianowany Bogdan Stryniak, w lutym 1976 roku 
zastępcą dyrektora została Janina Dziełak-Grześkowiak, która 
pełniła tę funkcję do listopada 1978 roku, kiedy zastępcą 
dyrektora Czajkowskiego została Irena Sadowska. Reforma 
administracyjna 1975 roku spowodowała, że organem 
prowadzącym szkołę zostało Kuratorium Oświaty w Gorzowie 
Wlkp. W tym czasie w strukturę szkoły weszły kolejne typy szkół 
dla pracujących - technikum zawodowe o specjalności 
ogólnomechanicznej i ogólnobudowlanej w systemie 
wieczorowym oraz średnie studium zawodowe w systemie 
zaocznym o kierunku społeczno-prawnym, a w 1985 roku o 
kierunku mechanicznym. W ciągu 22 lat istnienia liceum 
ekonomiczne i technika dla pracujących ukończyło 1048 
absolwentów, a średnie studium zawodowe 1132 słuchaczy. 

Przekształceniom ulegał wydział młodzieżowy. W 1978 
roku została zlikwidowana funkcjonująca w Choszcznie 
Zasadnicza Szkoła Budowlana, a uczniów przeniesiono do 
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baraku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ulicy Kopernika l, 
tworząc Zespół Szkół Zawodowych. 

W 1981 roku odszedł na emeryturę długoletni dyrektor i 
organizator szkoły, Mieczysław Czajkowski Nowym dyrektorem 
został mianowany dotychczasowy zastępca, Aleksander 
Trofimczyk W czasie jego kadencji poszerzono wydział 
młodzieżowy Zespołu Szkół Zawodowych o Technikum 
Mechaniczne (rok szkolny1990/91) oraz Liceum Zawodowe  
(1990/91). Młodzieży ł dorosłych chętnych do nauki w popularnej 
„zawodówce" przybywało, szkoła pracowała od 8 00 do 21.00, 
przez siedem dni w tygodniu, zajęcia odbywały się również w 
soboty i niedziele. 

Prowizoryczny barak, który miał służyć przez pięć lat, 
dotrwał do 25-lecia, które szkoła obchodziła w 1988 roku. W 
czasie jubileuszowych uroczystości, w dniu 9 maja, szkoła 
otrzymała sztandar, były podziękowania, odznaczenia i nagrody. 
Nie było jednak decyzji o budowie nowej szkoły, mimo że została 
ujęta w planach inwestycyjnych, wykupiony został teren pod 
budowę i opracowano po raz kolejny dokumentację techniczna i 
kosztorys. 

Stan obiektu przy ulicy Kopernika l był alarmujący. 
Ekspertyzy nakazywały zamknięcie szkoły, tymczasem trwała 
dyskusja społeczna i polemika prasowa w lokalnej gazecie 
„Bliżej" na temat zasadności funkcjonowania szkolnictwa 
zawodowego w Choszcznie, które nazywano „generatorem 
bezrobocia”.  

W maju 1992 r., po odejściu na emeryturę dyrektora 
Trofimczyka, odbył się konkurs, który wygrał kierownik 
warsztatów szkolnych, Henryk Tyburczy. Kontynuował on starania 
o rozpoczęcie budowy nowego obiektu szkoły, gdyż stary, 
decyzją Głównego Inspektora Pracy, miał być zamknięty w 
czerwcu 1994 roku, ze względu na to, że nie spełniał warunków 
bezpieczeństwa. Dyrektor Tyburczy w 1993 roku odbył szereg 
spotkań, usiłując pozyskać dla idei budowy szkoły burmistrzów i 
wójtów gmin ościennych, dla których Zespół Szkół Zawodowych 
kształcił młodzież. Ze względów ekonomicznych dokonano 
korekty projektu budowlanego, zrezygnowano z budowy 
warsztatów oraz internatu. Lokalizacja obiektu na bagnistym 
terenie zmuszała do zmiany technologii budowy oraz zwiększała 
koszty inwestycji. 
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Budowa szkoły ruszyła dopiero jesienią roku 1993, kiedy 
Kuratorium Oświaty w Gorzowie uzyskało środki w wysokości 2 
mld złotych z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rozpoczęto 
prace wykopowe pod fundamenty. 

Tymczasem sytuacja obiektu szkolnego przy ulicy 
Kopernika l nadal była niejasna. Dyrektor Tyburczy z powodu 
niejednoznacznej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego 
nie mógł zawiesić pracy szkoły, a jednocześnie nie miał 
pozwolenia na kontynuowanie nauczania w budynku 
dydaktycznym. W roku szkolnym 1994/1995 decyzja Państwowej 
Inspekcji Pracy o zakazie nauczania została cofnięta i młodzież 
kontynuowała naukę w baraku przy ulicy Kopernika l, który, jak 
ironizowano w kabarecie studniówkowym, „trzymał się na kleju i 
farbie” oraz sile woli społeczności szkolnej. 

 

PUNKT ZWROTNY 
 

Dalszy ciąg historii szkoły pisało samo życie. W nocy z 14 
na 15 stycznia 1995 r., około godziny 0.20 wybuchł pożar, który 
strawił środkową część baraku - serce szkoły. Nauka została 
przerwana, uczniowie poszli na wcześniejsze ferie, natomiast 
nauczyciele, administracja szkolna i pracownicy obsługi, 
wspomagani przez uczniów i rodziców, przystąpili do prac 
porządkowych. Ocalały z pożogi sprzęt, dokumenty i książki 
inwentaryzowano i zabezpieczano w niezwykle trudnych 
warunkach. Nie działało centralne ogrzewanie,, odcięta była 
elektryczność. Pomieszczenia były całkowicie zdewastowane, 
zalane wodą i zasypane popiołem. 

Pod znakiem zapytania stanęły dalsze losy szkoły i 
uczniów. Dyrektor Tyburczy rozpoczął starania o lokal, w którym 
można by było kontynuować nauczanie. Po licznych spotkaniach i 
negocjacjach, próbach rozmów z władzami miasta i dyrektorami 
różnych instytucji, zapadła decyzja o rozmieszczeniu szkoły w 
siedmiu różnych miejscach Choszczna: internacie Zespołu Szkół, 
Szkołach Podstawowych nr l i 2, salce katechetycznej parafii p.w. 
Świętej Jadwigi Królowej, salach Ligi Obrony Kraju, ocalałych 
pomieszczeniach przy ul. Kopernika i warsztatach szkolnych. 

Zaistniała sytuacja wpłynęła na przyspieszenie budowy 
obiektu nowej szkoły. Późną wiosną 1995 r. oddano w stanie 
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surowym jeden z planowanych czterech segmentów obiektu 
dydaktycznego, planowano oddać kolejne dwa do 15 sierpnia. 
Sala gimnastyczna z powodu braku środków pozostała w fazie 
opracowanego projektu, organ prowadzący, czyli Kuratorium 
Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim chciał jak najszybciej 
zamknąć budowę, gdyż Choszczno miało zmienić podległość 
administracyjną - znaleźć się w obrębie województwa 
zachodniopomorskiego. 

W budowie Zespołu Szkół Zawodowych partycypował 
Urząd Gminy Choszczno, z którego środków finansowano drogę 
oraz niezbędną infrastrukturę: zewnętrzną: instalację 
wodociągową i gazową na kwotę 1 mld złotych. 

Zajęcia rozpoczęły się dopiero 18 września 1995, 
uroczystym apelem przed budynkiem szkoły. Do użytku oddano 
segmenty B,C,D, trwała budowa segmentu A, tynkowanie 
budynku, hałas betoniarek i sprzętu budowlanego, usuwanie 
usterek. Wyposażenie szkoły było więcej niż skromne: ławki, 
krzesła, tablice, obiekt trzeba było wyposażyć od nowa w pomoce 
dydaktyczne, zadbać o wystrój, a środki finansowe coraz bardziej 
topniały. 

Szkoła zwana popularnie zawodówką znajdowała coraz 
trwalsze miejsce w pejzażu Choszczna. Zmieniały się profile 
kształcenia, rozbudowywał wydział młodzieżowy oraz stały 
wyróżnik szkoły - szkolnictwo dla dorosłych. Powstało 
młodzieżowe Liceum Zawodowe o profilu administracyjno-
biurowym (1996r.), Technikum Budowlane (1997r.), dwie klasy 
Liceum Ogólnokształcącego o profilu podstawowym (1998r.) oraz 
nowa forma kształcenia - Liceum Techniczne. W szkolnictwie dla 
dorosłych wprowadzono klasy Liceum Ogólnokształcącego na 
podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, gdyż polityka 
oświatowa dokonała zwrotu i po reformie 1997 roku zaczęto 
preferować wykształcenie ogólne. 

W 1996 roku na emeryturę odszedł wicedyrektor Bogdan 
Stryniak, jego miejsce zajęła Jolanta Pluta. W 1997 roku 
zakończyła się kadencja dyrektora Henryka Tyburczego, 
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. powierzyło stanowisko 
Stefanowi Szemlijowi, dotychczasowemu wicedyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr l  w Choszcznie. 

Zespół Szkół Zawodowych rozwijał się intensywnie, 
przyciągając rzesze młodzieży. W roku szkolnym 1998/1999 
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uczyło się tu 1136 uczniów w 34 oddziałach, pracowało 35 
nauczycieli etatowych i 22 dochodzących. Szkoła kształciła w 
zawodach sprzedawca-magazynier, mechanik naprawy maszyn i 
urządzeń, pracownik administracyjno-biurowy, kelner-bufetowy, 
technik budowlany, ślusarz mechanik, mechanik pojazdów 
samochodowych, krawiec-szwacz, piekarz, masarz, cukiernik, 
kucharz, kelner, elektryk, elektromechanik, stolarz, murarz, 
posadzkarz, malarz, glazurnik, fryzjer. Funkcjonowały również 
klasy Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Technicznego. 

Rok 1999 był dla Zespołu Szkół Zawodowych 
przełomowy. 2 czerwca szkoła otrzymała nowy sztandar - 
poprzedni spłonął w pożarze w 1995 roku - i przyjęła patronat 
Noblistów Polskich. Od 2002 roku szkoła kształcąca kadry 
zawodowe dla powiatu choszczeńskiego i mieszcząca się przy 
ulicy Polnej 5 nosi nazwę Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów 
Polskich. 

Po reformie oświatowej, nakazującej preferowanie 
wykształcenia ogólnego, szkoła coraz mniej była „zawodówką”. 
Klasy Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i 
Liceum Uzupełniającego nie otrzymują certyfikatów 
przygotowania zawodowego. Mocno bronią się jednak Technikum 
Handlowe i Technikum Budowlane oraz Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa, które podtrzymują tradycję choszczeńskiej 
„zawodówki”, i do których trafia coraz więcej młodzieży pragnącej 
być fachowcami w kraju i na świecie. 

 

WSPÓŁCZEŚNIE 
 
W latach 2007 – 2012 dyrektorem szkoły został mgr 

Wiesław Włudarski, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. 
Za jego kadencji, dzięki  staraniom także poprzednich  dyrektorów 
oraz dzięki przychylności władz samorządowych, w 2011 r. 
oddano do użytku halę widowiskową - sportową przy budynku 
szkoły. Najnowocześniejszy obiekt sportowy w powiecie 
choszczeńskim jest dumą szkoły. Powstała klasa sportowa 
Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Geodezyjne oraz 
Technikum Ochrony Środowiska, którego uczniowie kształcą się 
w laboratoriach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego. 
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Od roku szkolnego 2012/2013 szkołą kieruje mgr Barbara 
Ciecierska, nauczycielka geografii. W szkole uczy się 562 
uczniów, a grono pedagogiczne liczy 52 nauczycieli  Zespół Szkół 
Nr 2 tworzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Geodezyjne, 
Technikum Budowlane, Technikum Handlowe, Technikum 
Ochrony Środowiska i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Uczniowie 
techników osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminach 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Mija właśnie pół wieku funkcjonowania placówki. Gdyby 
chcieć podsumować te lata, to należałoby stwierdzić, że choć 
historia szkoły odzwierciedla ogólne przemiany społeczno-
polityczne w kraju, to jest też pod wieloma względami wyjątkowa. 
Niejedna jeszcze zmiana przed nami, niejeden punkt zwrotny, 
lecz zaangażowanie i pasja, które są prawdziwym dziedzictwem 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, 
stanowią wartość niezbywalną. Tego uczymy już od 50 lat. 

 
na podstawie artykułu pani Ireny R ękawieckiej – Sadowskiej 

we współpracy z pani ą Beatą Zgorzelsk ą 
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Maria Skłodowska-Curie 
(ur. 1867, zm. 1934) 

Nobel 1903, Nobel 1911 

Henryk Sienkiewicz 
(ur. 1846, zm. 1916) 

Nobel 1905 

Władysław Stanisław Reymont 
(ur. 1867, zm. 1925) 

Nobel 1924 

Czesław Miłosz 
(ur. 1911, zm. 2004) 

Nobel 1980 

Lech Wałęsa 
(ur. 1943) 

Nobel 1983 

Wisława Szymborska 
(ur. 1923, zm. 2012) 

Nobel 1996 

 
Miejsce 

na Twoje 
zdjęcie 
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