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II LO, intensywniej niż 
inne szkoły, żyje poprzez  
działalność kulturalną — 

w teorii i praktyce.  Dziś prezentujemy 
wywiady ze szkolnymi artystami, któ-
rych  mamy okazję oglądać na uroczy-
stościach szkolnych, ale nie tylko. 
 
 Weronika Nowak - uczennica trzeciej 
klasy naszego liceum i szkolna chórzystka. Wy-
stępuje między innymi jako solistka, która pory-
wa widzów wyjątkowością swego głosu i chary-
zmą na scenie. Zdradza nam szczegóły swojej 
kariery i uchyla rąbek tajemnicy co do nadcho-
dzących projektów z jej udziałem. 
 
Kiedy zaczęłaś interesować się muzyką, śpie-
wać? 
 Muzyka była w moim sercu od zawsze. 
Jako mała dziewczynka ciągle śpiewałam. Gdy 
miałam 9 lat wstąpiłam do Kapeli Ludowej 
Tkacze z Moszczenicy, kolejno przystąpiłam do 
nauki gry na instrumencie - flet poprzeczny w 
Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w 
Piotrkowie Trybunalskim. W 2013 r. przy para-
fii Podwyższenia św. Krzyża w Moszczenicy 
powstała schola, w której jestem od momentu 
narodzin. Istnieje ona teraz pod nazwą Hosanna. 
Pochwalę się, że zarówno solo, z kapelą, jak i 
ze scholą osiągam wiele sukcesów. 
Rodzina zachęcała Cię do rozwijania pasji? 
 Rodzina była zawsze przy mnie.  

 
Nasi ulubieńcy—
wywiad ze szkol-
nymi artystami 

 
Ja czytam, Ty czy-
tasz, on, ona , ono 

czyta... 
 
 

Wielkie kobiety—
Olga Tokarczuk 

i 
Maria Skłodo-
wska— Curie 

 
 

Akcje w ramach 
wolontariatu 

 
Rys historyczny 

szkoły 
 

Poczet  
sztandarowy  

 

Próby, lekcje, konkursy, to wiązało i wiąże się z 
ciągłymi wyjazdami. Jestem im wdzięczna za 
każdą pomoc i wsparcie również w tych gor-
szych chwilach. Gdyby nie rodzina, mogłabym 
nie robić tego, co kocham i co poznałam dzięki 
ich zaangażowaniu. 
 
Jakie masz najmilsze wspomnienie związane 
z muzyką? 
 Jest wiele miłych i wspaniałych wspo-
mnień: dyplomy, nagrody, to, że ktoś chce dalej 
ze mną współpracować, ludzie, których poznaję. 
Wszystko jednak ma też i gorsze strony - zmę-
czenie, choroba, która często łapie w najmniej 
odpowiednich momentach. To wszystko jednak 
ma urok i jeśli jest to prawdziwa pasja, to jest się 
w stanie przetrwać najgorsze. 

Weronika Nowak , zdj. archiwum prywatne  
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Kiedy jesteś z siebie najbardziej dumna? 
 Kiedy jestem z siebie dumna? Zawsze, kiedy wi-
dzę ze sceny w oczach ludzi radość i wzruszenie. Często 
powtarzam, że utwór zaśpiewany i zagrany bez uczuć oraz 
emocji bardzo wiele traci, a właściwie wszystko. Trzeba 
rozumieć przesłanie, tekst. Ma to wiele wspólnego z rolą 
aktora. 
Czy i jakie masz dalsze plany? 
 Dalszych planów jest wiele. Dużo marzeń, ale i 
dużo pracy. Niedawno założyłam zespół Jordan, z którym 
aktualnie pracujemy nad koncertem kolęd, na który wszyst-
kich bardzo serdecznie zapraszam (odbędzie się 26 grudnia 
w kościele w Moszczenicy).  Mam plany, aby powoli two-
rzyć coś autorskiego. Jeszcze przede mną wiele nauki, pra-
cy i poświęceń. Czasem przychodzi zwątpienie, jednak jak 
mówi Platon: „Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła 
umysłu, lot wyobraźni i wszelkie życie”. 

 

Rozmawialiśmy także z Rafałem  Szopą  

(na zdjęciu poniżej), kolejnym szkolnym solistą,  

uczniem klasy IIId 

Rafał, czy możesz powiedzieć naszym czytelnikom, co 
skłoniło Cię do zaśpiewania piosenki „Legiony” na uro-
czystym apelu poświęconym odzyskaniu niepodległo-
ści przez Polskę? 

 Piosenkę „Legiony” podsunęła mi Pani Rena-
ta Toma, ponieważ zastanawialiśmy się, jaka piosen-
ka będzie pasować tematycznie do uroczystości, nie 
jest bardzo znana i robi wrażenie. 
 
Czy śpiewanie pieśni patriotycznych ma dla Ciebie 
szczególne znaczenie? 

 Myślę, że w pewnym sensie tak, bo śpiewam 
wtedy o ojczyźnie, w której mieszkam i która przeszła 
wiele trudnych chwil i podniosła się z tego. Śpiewając 
właśnie takie pieśni mogę jej w ten sposób oddać 
cześć i pochwalić się, że mieszkam w tym kraju. 
 
Czy lubisz występować przed szeroką publicznością? 

 Lubię występować przy dużej liczbie publicz-
ności. Nie mam z tym problemów. Już jako małe 
dziecko jeździłem na konkursy muzyczne, na których 
odnosiłem sukcesy i można powiedzieć, że już się 
przyzwyczaiłem. Również duża liczba słuchaczy jest 
dla mnie motywująca i robię wtedy wszystko, aby wy-
paść jak najlepiej. 
 
Czy szmery rozmów podczas Twoich występów rozpra-
szają Cię, czy też umiesz się od tego „odciąć”? 

 Kiedy zaczynam śpiewać i grać odcinam się 
zupełnie i myślę tylko o tym, żeby dobrze mi poszło. 
Nie zwracam uwagi na bodźce z zewnątrz. 
 
W jakich rodzajach muzyki czujesz się najlepiej? Co 
najbardziej lubisz śpiewać? 
 

 Najlepiej się czuję w repertuarze rockowym i 

popowym. Lubię śpiewać rytmiczne i mocne piosenki. 

Na zakończenie chciałabym Cię zapytać, co najbardziej 
lubisz w śpiewaniu? Jakimi słowami chciałbyś zachęcić 
nowych adeptów wokalnych, np. do zapisów do naszego 
chóru? 

  Jeśli chodzi o to, co lubię w śpiewaniu, to trze-
ba powiedzieć, że w genach mam już zdolności mu-
zyczne, po moim tacie i dziadku. Więc chyba w naj-
większym stopniu dzięki temu lubię śpiewać, ale też 
wyrażam wtedy siebie i daje mi to ogromną radość i 
wolność. 
 Oczywiście zachęcam wszystkich do wstąpie-

nia do szkolnego chóru. Na pewno jest to niesamowita 

przygoda, którą będzie się wspominać po zakończeniu 

liceum przez wiele, wiele lat. Nie trzeba się tego bać, 

bo panuje tam dobra, swobodna atmosfera i podczas 

prób oraz występów z chórem można równie dobrze 

się bawić, miło spędzać czas i zapomnieć o szkolnych 

trudach. A Pani Renata Toma sama o to dba najlepiej, 

żeby każdy czuł się swobodnie w chórze. Polecam 

serdecznie! 

Rozmawiały: Julia Dyoniziak i Natalka Sima Icp 

 

Występ obu solistów  mogliśmy podziwiać podczas uroczy-

stości szkolnej poświęconej rocznicy odzyskania prze Polskę 

niepodległości przygotowanej przez p prof. Annę Pęcinę i p. 

prof. Renatę Tomę. Poniżej  zdjęcie z tej uroczystości.  
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 Parafrazując myśl Umberto 
Eco Kto czyta, żyje wielokrotnie 
postanowiliśmy nagłośnić ten pro-
blem i zapytaliśmy Nauczycieli, Pra-
cowników szkoły i Was, drodzy 
Uczniowie, co chętnie czytacie, gdy 
chcecie żyć jeszcze raz. Poniżej 
przedstawiamy Wasze odpowiedzi. 
Mamy nadzieję, że spełnią one swój 
cel i będą inspiracją dla innych do 
sięgnięcia po konkretne tytuły lub 
autorów.  
 Serdecznie dziękujemy  
wszystkim, którzy zechcieli się  
z nami bawić:) 

Miłego czytania! 
 

 
 

Nauczyciele i pracownicy szkoły polecają 
 
 

 
P. Bożena Janowska- dyrektor szkoły, nauczyciel języka 
niemieckiego 
- Szczepan Twardoch Morfina,  Król 
- Donna Tartt  Szczygieł 
- Gregory David Roberts  Shantaram 
 
P. Beata Kiereś- wicedyrektor szkoły, nauczyciel historii 
- Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem 
- Stefan Żeromski Wierna rzeka 
 
P. Agnieszka Sokalska- główny księgowy 
- Maria Dąbrowska ,Noce i dnie 
- Emily Bronte Wichrowe Wzgórza 
 
P. Bożena Ożarek- nauczyciel EDB, podstaw przedsię-
biorczości, doradca zawodowy 
- Zygmunt Miłoszewski  Bezcenny 
- Mia Sheridan ,Bez słów 
- Stephen King  Desperacja 
 
P. Paweł Jonczyk- nauczyciel języka francuskiego 
- Bolesław Prus Lalka 
- Wiesław Myśliwski  Kamień na kamieniu 
- Marcin Szczygielski ,Poczet królowych polskich 
 
  

                               Ja czytam,                              My czytamy,  

                                    Ty czytasz,                             Wy czytacie, 

                                  On, Ona, Ono czyta,             Oni, one czytają…. 

                           czyli  

co czytać, aby być szczęśliwym? 

 
 
P. Aleksandra Huryk- nauczyciel języka an-
gielskiego 
- Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego 
Wzgórza 
- Frances Hodgson Burnett ,Mała księżniczka 
- Astrid Lindgren ,Dzieci z Bullerbyn 
- Alex Haley Korzenie 
- Markus Zusak ,Złodziejka książek  
- Emily Bronte Wichrowe Wzgórza 
 
 
P.Mateusz Rudziński- nauczyciel histor ii  
i WOS-u 
- Marek  Krajewski ,Śmierć w Breslau 
- Zofia Nałkowska  Granica 
- Marek Krajewski  Widma w mieście Breslau 
 

 
P. Małgorzata Pałycha- nauczyciel religii 
- Beata Obertyńska W domu niewoli 
- Henryk Sienkiewicz Quo Vadis 
- Charles Martin Kiedy płaczą świerszcze 
- Randy Alcorn  Listy Lorda Foulgrina 
- Charles Martin W pogoni za świetlikami 
 
P. Renata Toma- nauczyciel muzyki 
- Melchior Wańkowicz Ziele na kraterze 
- Ryszard Kapuściński Heban 
Jacek Dehnel Lala 
 
P. Magdalena Skrobek — nauczyciel matematyki 
- Dorota Terakowskiej Tam, gdzie  spadają anioły 
- Joanna Bator Ciemno, prawie noc, Chmurdalia, 
-Suskind Patrick Pachnidło, 
- Baker Czwarta małpa 
 
P. Małgorzata Szamburska — nauczyciel historii i wosu, 
- Ryszard Kapuściński felietony, np.. Lapidarium,  
- Piotr Kraśko felietony, 
- Sztuka wojny Sun Zi 
 
P. Edyta Cieślak — nau-
czyciel języka polskiego 
- Gabriel Garcia Marquez 
Sto lat samotności, 
- Bruno Schulz Sklepy cyna-
monowe, 
- Gustaw  Herling - Grudziń-
ski Pieta deli sola, Drugie 
przyjście, Gasnący Anty-
chryst. 



 

 

Ja czytam, Ty czytasz, On, Ona, Ono czyta... 
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Uczniowie polecają:) 
 

klasa 1AP 
- J.K. Rowling  „Harry Potter” 
- Henryk Sienkiewicz ,,Potop” 
- Sławomir Grabowski, Marek Nej-
man ,,Przygody kota Filemona” 
 
klasa 1BP 
- B.A. Paris ,,Za zamkniętymi drzwiami” 
- Matthew Quick ,,Wybacz mi, Leonardzie” 
- Heather Morris ,,Tatuażysta z Auschwitz” 
- Sylwia Winnik ,,Dziewczęta z Auschwitz” 
- Stephen King ,,Cmentarz  zwierząt” 
- Camilla Lackberg ,,Latarnik” 
Melanie Benjamin ,,Łabędzie z piątej alei” 
 
klasa 1CP 
- Jennifer Niven ,,Podtrzymując wszechświat” 
- Kirsty Moseley ,, Nic do stracenia. Początek” 
- Sandra Nowaczyk ,,Friendzone” 
 
 klasa 1DP 
- Heather Morris ,,Tatuażysta z Auschwitz” 
- Rick Riordan seria Magnus Chase i bogowie Asgardu 
- Neil deGrasse Tyson ,,Astrofizyka dla zabieganych” 
 
klasa 1AG 
- Lauren Oliver ,,7 razy dziś” 
- Holly Bourne ,,Przeznaczeni” 
- Jojo Moyes ,,Zanim się pojawiłeś” 
 
  klasa 1CG 
- Dmitry Glukhovsky ,,Metro 2033” 
- Antoine de Saint- Exupery ,,Mały książę” 
 
  klasa 2a 
- Roman Dmowski ,,Myśli nowoczesnego Polaka” 
- Beth Revis ,,W otchłani” 
- James Fallon ,,Mózg psychopaty” 
 
 klasa 2c 
- Aciman Andre ,,Tamte dni, tamte noce” 
- Aleksander Kamiński ,,Zośka i Parasol” 
- Nicholas Sparks ,,Pamiętnik” 
 
klasa 2f 
- Anna Todd ,,After” 
- R.J. Palacio ,,Cudowny Chłopak” 
- J.R.R. Tolkien ,,Władca Pierścieni” 
 
   klasa 3c 
- Colleen Hoover ,,Wszystkie nasze obietnice” 
- Thomas Erikson ,,Otoczeni przez idiotów” 
- Andrew Pyper ,,Demonolog” 
- Stanisław Lem ,,Solaris” 
- Robert Louis Stevenson ,,Doktor Jekyll i Pan Hyde” 
- James Fallon ,,Mózg psychopaty” 
 

Zebrały i opracowały:  
Anielka Czaja, Wiktoria Gałązka i Justyna Magacz Iap 

 

    Ona pisze… 

Olga Tokarczuk 
laureatka Literackiej Nagrody 

Nobla  
za rok 2018, którą odebrała 10 grudnia  tego roku 

 
 
 Pozostając w literackich klimatach (które się 
prawdopodobnie przeciągną) przybliżamy postać na-
szej wspaniałej noblistki:) 
 
- urodzona w 1962 roku, 
- dzieciństwo spędziła w pałacu myśliwskim Radziwiłłów z 1884 roku, na uboczu wsi 
Klenica w województwie lubuskim., gdzie mieszkała 10 lat, 
- jej rodzice, Wanda i Józef, pracowali tu w Lubuskim Uniwersytecie Ludowym, gdzie 
kształcono dorosłych i młodzież. Ojciec uczył tańca, zajęcia prowadził w otoczonym 
zielenią pałacu.  
-  jako nastolatka pisała wiersze i opowiadania, zapisywała pierwsze pomysły na 
powieści, gdy jednak zaczęła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, 
swoje pisanie uważała za wstydliwe hobby, 
- poszła na psychologię, bo bycie pisarką wydawało jej się czymś nierealnym, 
- chciała pracować w szpitalu psychiatrycznym i już w czasie studiów pracowała z 
osobami z problemami psychicznymi, 
- zaczęła pracę jako psychoterapeutka w poradni zdrowia psychicznego w Wałbrzychu, 
pomagała zakładać w mieście pierwsze kluby Anonimowych Alkoholików, 
- z pierwszym mężem, ojcem syna Zbyszka rozstali się. Jej drugim mężem został Grze-
gorz Zygadło, o którym sama mówi "menadżer mojego życia" i podkreśla, że to dzięki 
niemu "czuje się ogrzana, zadbana i jakoś zorganizowana w tym wszystkim", 
- pierwszą jej powieść odrzuciło kilka wydawnictw, była to "Podróż ludzi Księgi", wyda-
na w 1993 roku,  
- jest autorką siedemnastu książek. 

Źródło: www.tvn24.pl 

https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/olga-tokarczuk-jest-pisarka-dobra,239,4131
https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/olga-tokarczuk-jest-pisarka-dobra,239,4131
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Nasza Patronka — wielka kobieta 

Maria Skłodowska — Curie 

 

 KONKURS WIEDZY O MARII 

SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

 Jak co roku, w miesiącu urodzin Pa-

tronki naszej szkoły Marii  Skłodowskiej - 

Curie, odbył się konkurs wiedzy na jej te-

mat, przygotowany przez p. prof. Pawła Jon-

czyka i p. prof.  Rudzińskiego. Tym razem, 

15 listopada 2019 roku (piątek) na 2 godzi-

nie lekcyjnej w sali numer 06 i 05. Uczestni-

czyło w nim po trzech przedstawicieli z każ-

dej klasy pierwszej. Konkurs miał  formę te-

stu, były w nim zarówno zadania zamknięte 

jak i jedno dotyczyło dłuższej wypowiedzi 

pisemnej o życiu i twórczości naszej patron-

ki. Uczestnicy na rozwiązanie testu mieli 45 

minut. Każdy uczestnik musiał rozwiązać 

samemu zadania i wybrać prawidłową odpo-

wiedź. Konkurs przebiegał w miłej atmosfe-

rze, a poziom wiedzy uczestników był wy-

równany. Wyniki konkursu wiedzy o Marii 

Skłodowskiej - Curie zostaną ogłoszone w 

dzień akademii na Boże Narodzenie. 

Uczestniczki konkursu: Ola i Natalia Kulbat Iap 

 

Maria Skłodowska-Curie- 
urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie. Ukończyła 

szkołę średnią w Warszawie ze złotym medalem, po czym 

przez osiem lat była nauczycielką. W latach 1891-1895 r. 

studiowała na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w 

Sorbonie, otrzymując licencjaty nauk fizycznych i matema-

tycznych. 

 W domu prof. Kowalskiego poznała Piotra Curie, 

z którym w 1895 r. wzięła ślub i przyjęła obywatelstwo 

francuskie. Badaczka wysunęła śmiałą hipotezę, że istnieje 

nowy, nieznany pierwiastek promieniotwórczy. Ponadto 

dzięki systematycznym badaniom stwierdziła promienio-

twórczość toru. Pierwsza publikacja Curie-Skłodowskiej, 

ogłoszona  w maju 1898 r., skierowała uwagę badaczy na 

promienie Becquerela. Dwa miesiące później małżonko-

wie Curie donieśli o odkryciu nowego pierwiastka pro-

mieniotwórczego. Odkrycia polonu i radu rozwiały 

wszelkie wcześniejsze wątpliwości na temat istnienia 

nowych pierwiastków. W 1903 r. małżonkowie Curie 

otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki.  

 Po przedwczesnej, tragicznej śmierci Piotra 

Curie w 1906 r. Maria Curie-Skłodowska kontynuowała 

badania samodzielnie. W 1911 r. została uhonorowana 

drugą Nagrodą Nobla, tym razem z chemii.   

                                                             Cd. Na str. 6 

W czasie pisania testu... 

Dla przypomnienia:) 
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Wielkie kobiety naszej 
szkoły 

   
 Prócz działalności naukowej Maria Curie-

Skłodowska, prowadziła szeroką działalność organizacyjną 
i społeczną. Współpracowała przy tworzeniu Pracowni Ra-

diologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W 
wyniku jej usilnych starań w 1912 r. rozpoczęto budowę 
Instytutu Radowego w Paryżu, w którym zorganizowała 

dział badań nad fizycznymi i chemicznymi właściwościami 
ciał promieniotwórczych oraz zapoczątkowała dział biolo-

giczny. Podczas I wojny światowej zorganizowała, jako 
kierowniczka służby rentgenowskiej ministerstwa spraw 

wojskowych, około 200 nowych lub ulepszonych stacji 
radiologicznych oraz wyposażyła we własnym laboratorium 
i przekazała armii 20 ruchomych ambulansów rentgenow-

skich. Dzięki jej inicjatywie w szkole pielęgniarek w Pary-
żu utworzono pierwszy we Francji wydział radiologiczny 

(1916). Do końca wojny pod jej kierunkiem wyszkolono 
150 laborantek radiologicznych. Zapoczątkowała oddział 

radioterapii w Instytucie Radowym (1916). Przeprowadziła 
szkolenie radiologiczne dla amerykańskich studentów me-

dycyny, przebywających na froncie w Europie. Podobne 
kursy kontynuowała przez pierwsze dwa lata po wojnie, 
szkoląc młodych rentgenologów z całej Europy. Olbrzymią 

pomoc w tych pracach okazywała jej córka Irena.  

 W wyniku kilkudziesięcioletniej pracy  z radem 
Maria Curie-Skłodowska była jedną z pierwszych śmiertel-

nych ofiar choroby popromiennej. Jak można wnioskować 
z dokumentacji, zmarła 4 lipca 1934 r. w Passy na ostrą 

białaczkę leukopeniczną na tle nabytej pancytopenii, w 
wyniku długotrwałego działania promieniowania jonizują-

cego, a w 1964 roku naszej szkole nadano nazwę II Liceum 
Ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej — Curie.  

Opracowały: Ola Kulbat, Natalia Kulbat Iap 

 

 Historia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skło-
dowskiej — Curie, sięga czasów emancypacji kobiet. 
 Naszą szkołę, szkołę żeńską założyły dwie kobiety - 

Felicja i Emilia Krzywickie, 
nauczycielki domowe , córki 
kapitana wojsk Polskich. 
Obie siostry mimo trudnych 
warunków prowadzenia 
szkoły umiały długo się 
oprzeć rusyfikacji, a w du-
sze uczennic zaszczepiały 
płomienną miłość ojczyzny, 
wysokie zalety moralne i 
poczucie obowiązku. 
 
 R O S Y J S K I E 
GIMNAZJUM ŻEŃSKIE 
 
 Po zlikwidowa-
niu  zakonu Panien Domini-
kanek w Piotrkowie budynki 
poklasztorne przeznaczone 
zostały na rzecz działania 
rosyjskiego gimnazjum 
żeńskiego. Do gimnazjum 

przyjmowane były kandydatki wszystkich stanów, a zajęcia odby-
wały się tylko w języku rosyjskim. Następstwem tych wydarzeń 
było  założenie pensji przez Henrykę Domańską 
 Po zakończeniu działań wojennych na terenach Polski, 
na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym w Łodzi 1945 roku Sta-
nisław Skrzeszewski (kierownik Resortu Oświaty) stwierdził: 
”otwierać szkoły natychmiast”. W dniu 30 stycznia władze miej-
skie zwołały na konferencję do magistratu przedstawicieli szkół. 
Żeńskie Gimnazjum i Liceum reprezentowała przedwojenna 
dyrektor Wanda Grabowska.16 lutego mimo nie uporządkowa-
nych pomieszczeń szkolnych dyrektor ogłosiła zapisy uczennic 
do klas. Rozmowy i egzaminy przeprowadzano w budynku szko-
ły kolejowej. Tak rozpoczęła się historia naszej szkoły. 
 

Opr. Daruus, IIa, na podstawie  
monografii II LO w Piotrkowie Trybunalskim  

Zenona Bartczaka. 

 

Listopad  miesiącem Marii Skłodowskiej—Curie 

Obok: wykaz przedmiotów i liczba godzin przeznaczona na ich 
realizację  w II LO w Piotrkowie Trybunalskim  ok. 1907 roku 
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Finał Szlachetnej 
Paczki 

 
  W sobotę, 7 grudnia 2019 w ZSP Szydłów 
odbył się Finał Szlachetnej Paczki. W szkole znajdo-
wał się magazyn paczek dla rodzin potrzebujących. 
Każda paczka miała swój numer, który oznaczał przy-
należność do danej rodziny. Na miejscu był przygoto-
wany skromny poczęstunek dla wolontariuszy w po-
staci kawy, herbaty i ciasta. Po krótkiej sesji zdjęcio-
wej, grupy wolontariuszy rozeszły się, aby dostarczyć 
paczki do rodzin potrzebujących. 
  Wolontariat naszej szkoły także pomógł rodzi-
nie w potrzebie. Pani Maria (69 lat) i Pan Józef (67 
lat) żyją ze sobą już 30 lat. W małym domku bez ka-
nalizacji, łazienki, oraz bieżącej wody. Nie mają dzie-
ci które mogłyby im pomóc.   

Pani Maria przeżyła udar i otrzymała stopień in-
walidzki II grupy, natomiast Pan Józef cierpi na 
zaćmę. Pogarszający się wzrok Pana Józefa utrud-
nia starszym ludziom codzienne funkcjonowanie. 
 
 Jedną z najważniejszych potrzeb rodziny 
była nowa kuchenka gazowa oraz przenośna toa-
leta. Rodzina otrzymała również środki czystości, 
produkty długoterminowe, choinkę oraz drobiazgi 
jak np. nowe garnki czy ozdoby choinkowe. 
 
  Naszej szkole udało się przygotować  20 
paczek, dzięki którym rodzina będzie mogła ogra-
niczyć swoje wydatki na kolejnych kilka miesię-
cy. 
 

          W przededniu Świąt Bożego  
Narodzenia II LO stara się właściwie  ro-
zumieć ich przesłanie. Dlatego też ucznio-
wie naszej szkoły pod opieką zaangażo-
wanych w pomaganie od wielu lat nau-
czycieli organizują akcje pomocy potrze-
bującym.  

W klimatach świątecznych... 

Obok: wolontariusze 
Szlachetnej Paczki 

Jedna z przygotowanych przez nas paczek 



Nie wypada nie pomagać 

ŁĄCZY NAS KREW,   
KTÓ RA RATUJE  Z YCIE 

 
Nasza szkoła promuje honorowe odda-

wanie krwi od kilku lat. 26 listopada tego roku 
odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa w II LÓ 
w Piotrkowie Trybunalskim.  Dawcą krwi lub 
jej składniko w mo gł byc  kaz dy zdrowy, pełno-
letni uczen , waz ący nie mniej niz  50 kg. W na-
szej szkole chęc  oddania krwi wyraziło 35 
ucznio w klas maturalnych. Do oddania zakwa-
lifikowało się 29 oso b. Kaz dy z dawco w oddał 
450ml krwi.  

Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy 

wszystkim za odwagę i propagowanie idei ho-
norowego krwiodawstwa zwłaszcza ws ro d 

społecznos ci szkolnej. 

Poinformowała  

i koordynowała  

akcję p. prof. 

Dagmara Kubala 
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 Reprezentacja 
naszej szkoły, w której 
skład wchodzili Mary-
sia i Tomasz z klasy 
1AP oraz opiekunka 
wolontariatu p. Lidia 
Chęcińska, pomogła 
dostarczyć i rozłado-
wać paczki dla rodzi-
ny.  
 

                                                                                                       
Opr. Doroteusz Gładziekładzie Iap 

 
 

II LO dla zwierząt 
 

  
 Od września do listopada wolontariat szkolny w II 
LO prowadził także zbiórkę karmy i rzeczy dla zwierząt, które 
zostaną przekazane do Schroniska Miejskiego w Piotrkowie 
przed Świętami Bożego Narodzenia. Główną opiekunką akcji 
od lat i osobą, która zawiezie dary do schroniska jest pani 
Blanka Ciechanowska. 
  Jak co roku, Schronisko organizuje akcję zbiórki 
żywności dla swoich podopiecznych pod nazwą „Wigilia dla 
Zwierząt”. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli przeka-
zać ponad 200 kg karmy suchej i kilkadziesiąt puszek z żyw-
nością dla bezdomnych zwierzaków. Dziękujemy przede 
wszystkim klasom pierwszym, które najbardziej ochoczo 
przynosiły rzeczy, przede wszystkim klasom 1 Ap, Bp, 1 Ag, 
1 Bg, 1 Cg, 1 Dg, a także 2 C, 3 C, 3 E oraz 3 F. Warto wspo-
mnieć, że sama klasa 1 Bp przekazała około 100 kg karmy, 
kolejne kilkadziesiąt (7 worków) zostało przekazane przez 
klasę 1 Dg a także kilka worków i kilkanaście puszek zostało 
ofiarowanych przez 1 Ag, 1 Bg i 1 C g. 
 Od niedawna organizujemy także drugą akcję, z ini-
cjatywy uczennicy z klasy 2 C, dzięki której będziemy mogli 
wspomóc azyl dla zwierząt „Masz nosa”. Akcja ta będzie 
trwała przez najbliższe dwa tygodnie. Przypominamy, że 
oprócz karmy, można przynosić także inne akcesoria np. stare 
koce, czy miski i inne przedmioty dla zwierząt. Mamy nadzie-
ję, że tym razem pozostałe klasy drugie i trzecie zaangażują 
się w zbiórkę.  
 
Dziękujemy raz jeszcze za wsparcie i za waszą hojność!  

Informowały panie:  

Lidia Chęcińska i Blanka Ciechanowska 

Podziękowania dla naszej 
szkoły za udział w tegorocz-
nej akcji 

Plakat informa-
cyjny o kolejnej 
zbiórce dla zwie-
rząt Masz nosa 



Żyć z pasją 
 Być może wśród Waszych postanowień no-

worocznych znajdą się też takie, aby odnaleźć czas 

na rozwijanie skrytych pasji i zainteresowań. Dziś 

prezentujemy Wam ciekawe sposoby spędzania 

wolnego czasu. Mamy nadzieję, że w następnym 

numerze ujawnią się jeszcze inni, którzy żyją nie 

tylko codziennością. Zapraszamy! 

 

 Orkiestra Gorzkowice  

 Swój początek miała w 1921 roku. Prowadzona była przez 

organistę Antoniego Kmiecika  i liczyła 17 osób. Pierwszy występ 

został udokumentowany w 1932 roku.   

 W 2012 orkiestra 

przeżyła odrodzenie swej dzia-

łalności. Pojawił się nowy dyry-

gent Tomasz Kozubowicz, który 

prowadzi orkiestrę do dnia dzi-

siejszego. Orkiestra Gorzkowice 

jest bardzo ważnym elementem 

społecznym gminy. Uczestniczy 

w ważnych uroczystościach, 

konkursach, pogrzebach czy 

zaślubinach. 

23-28.06.2019 orkiestra zagrała 

koncert w Bułgari na BALKAN 

FOLK FEST oraz 08.09.2019 

zajęła trzecie  miejsce na Woje-

wódzkim Przeglądzie Orkiestr 

Dętych OSP w Sieradzu. Aktu-

alnie orkiestra liczy 49 osób. 

Wykorzystuje różne instrumenty  

- flety poprzeczne, saksofony 

altowe, sopranowe, tenorowe, 

trąbki, gitarę basową, puzony, 

kilka instrumentów perkusyj-

nych. 

 W każdą sobotę w godzinach wieczornych spotykamy się, 

by ćwiczyć oraz spędzić świetnie razem czas. Co roku można  nas 

zobaczyć na dniach naszej gminy Gorzkowice  i na  co rocznym 

koncercie noworocznym który odbywa się w styczniu. Orkiestra 

organizuje nabory więc i ty możesz zostać członkiem naszej grupy. 

Warto śledzić  nas na Facebooku oraz Instagramie. 

Wiktoria Gałązka Iap, na zdjęciu 
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 Zapewne wielu z Was miało kiedyś styczność ze 
środowiskiem harcerskim, czy to obserwując harcerzy pod-
czas obchodów różnych świąt państwowych, czy nawet 
samemu uczestnicząc w zbiórkach. Wiem również, że więk-
szości z Was harcerstwo kojarzy się z dyscypliną, patrioty-
zmem, spaniem w lesie czy ogniskami. W tym artykule po-
staram się przybliżyć ideę harcerstwa. 
 
 Harcerstwo dzieli się na dwie podstawowe organi-
zacje, o których mogliście już słyszeć: ZHP (Związek Har-
cerstwa Polskiego) oraz ZHR (Związek Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej). Obie mają ten sam cel: wychowywać młodych 
ludzi, uczyć ich historii Polski, pomagać im w osiąganiu 
celów i kształtowaniu charakteru. Będąc harcerzem można 
poznać wielu wspaniałych ludzi lub zdobyć nowe umiejęt-
ności. Oczywiście występują też różnice pomiędzy obiema 
organizacjami. Najbardziej widoczną z nich jest wygląd 
mundurów. ZHR działa przede wszystkim w oparciu o war-
tości chrześcijańskie. Drużyny ZHR dzielą się na żeńskie i 
męskie, a drużyny ZHP są drużynami koedukacyjnymi. 
 
 Często słyszy się pytanie: ,,Co ci harcerze tak na-
prawdę robią?” . Raz w tygodniu odbywają się zbiórki dru-
żyn, gdzie uczymy się np. różnych szyfrów, piosenek, wią-
zania węzłów oraz historii Polski. Często wyjeżdżamy na 
biwaki, które trwają kilka dni. Na biwakach zdobywamy 
różne stopnie i sprawności. Podczas wyjazdów śpimy w 
namiotach na bazach harcerskich lub w szkołach (podczas 
zimy).  
 W wakacje wyjeżdżamy na obozy harcerskie na 
dwa, trzy lub cztery tygodnie. Nocujemy w namiotach w 
lesie. Podczas obozu również zdobywamy sprawności, 
uczymy się nowych rzeczy, a także bawimy się podczas 
gier, zabaw i rajdów. Harcerze uczestniczą również w róż-
nych świętach np. w obchodach Święta Niepodległości czy 
Wigilii Miejskiej. 
 Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam cele, zamie-

rzenia i działania obu organizacji. Zachęcam do wzięcia 

udziału w zbiórce harcerskiej odbywającej się w pobliżu 

Waszego miejsca zamieszkania.  

Aniela Czaja Iap 
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Czas  

kolędowania... 
 

Z nadchodzącym Bożym Narodzeniem 
wiąże się wiele zwyczajów i tradycji.  Są one 
głęboko zakorzenione nie tylko w narodzie 
polskim, ale i na całym świecie.  

 
W Szwecji Święta 

Bożego Narodzenia zaczyna-
ją się w pierwszą niedzielę 
adwentu. Na wigilijnym stole 
gości wówczas lutefisk, czyli 
rozmoczona suszona ryba o 
trochę mdłym smaku, później 
podaje się galaretkę wieprzo-
wą, głowiznę i chleb, a na 
deser pierniczki. Na stole nie 
zostawia się nakrycia dla 
niespodziewanego gościa, ale 
za to odwiedza się samotnych.  

 
W Hiszpanii wigilijna wieczerza rozpoczyna się po 

pasterce. Później całe rodziny wychodzą na ulice oświetlone 
tysiącami kolorowych światełek, tańczą, śpiewają i bawią się 

do białego rana. Głównym daniem jest pieczona ryba oraz tak 
zwane Ciasto Trzech Króli, w którym zapieka się małe upomin-
ki. Prezenty nie rozdawane są 24 grudnia, tylko 6 stycznia, w 
święto Trzech Króli na pamiątkę darów, jakie Jezus otrzymał 

od mędrców. 
 

W Wielkiej Brytanii posiłek wigilijny zaczyna się w południe. 
Składa się on z pieczonego indyka oraz „płonącego puddingu”. Wieczo-
rem dzieci wywieszają za drzwi swoje pończochy, a rano znajdują je 
wypełnione prezentami. Tu narodził się słynny pocałunek pod jemiołą, 
który przynosi szczęście i spełnienie życzeń. W Londynie powstały także 
pierwsze kartki z życzeniami. 

 
We współczesnej Rosji bardziej uroczyście, niż Boże 

Narodzenie, świętowana jest noc z 31 grudnia na 1 stycznia. 
To czas prezentów, które w Rosji przynoszą Dziadek Mróz i 
jego wnuczka Śnieżynka. To święto obchodzone jest 7 stycz-
nia. Jest bardzo radosne,  wiele osób udaje się wtedy do cer-
kwi, wszyscy składają sobie życzenia.  Na rosyjskim stole 
wigilijnym zgodnie z tradycją powinno znaleźć się 12 potraw, 
wśród nich m.in. ryba, mięsa w galarecie, pieczyste i pierniki 
miodowe.  Do tradycji Świąt Bożego Narodzenia należy m.in. 
zapalanie świec w oknach i ognisk na ulicach, które mają 
rozgrzać w zimową, mroźną noc narodzone Dzieciątko.  

 
Każdy kraj ma odmienne tradycje, które ukazują 

nam Święta Bożego Narodzenia z trochę innej strony. We 
wszystkich krajach jednak najważniejsze jest to, aby ten 
magiczny czas spędzić z całą rodziną, w cudownej świą-
tecznej atmosferze. 

 Opr. Wiktoria Katner Iap 

 Szkolna drużyna  

pocztu sztandarowego —
zwyczajni bohaterowie 

 
 Zastanawialiśmy się, jak radzą sobie nasi przed-
stawiciele w poczcie sztandarowym — tak ważnym prze-
cież symbolu naszej szkoły. Poświęcają swój czas, naj-
częściej prywatny uczestnicząc w świętach państwowych 
organizowanych przez miasto, własne chęci, zapał, a 
niekiedy także zdrowie:) Drużynę pocztu sztandarowego 
wybierają corocznie wychowawcy klas drugich. Obowią-
zuje ścisła selekcja kandydatów: wyróżniające wyniki w 
nauce i wzorowe zachowanie, gdyż reprezentowanie 
szkoły w ten sposób jest nie tylko obowiązkiem, ale i wy-
różnieniem.  
 Poniżej prezentujemy zdjęcie z ostatniego wy-
stąpienia naszego pocztu na miejskich obchodach rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedsta-
wicielka pocztu nie chciała się przechwalać i (poza 
streszczeniem oficjalnych wydarzeń) powiedziała tylko:  

Kompletnie nie mam pomysłu na napisanie o tym 
poczcie sztandarowym, więc napisałam w skrócie, 
co się tam działo. Bo w sumie prócz przeziębienia, 
to nic nie wyniosłam. Oczywiście jest to piękne 
przeżycie.  
                                                  

Szkolna drużyna pocztu sztandarowego: (od lewej) Justyna 
Kędzierska, Bartosz Stańczyk, Bartosz Mizera, Małgosia 
Szelka, Kinga Leszczyńska, II a 
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 12 listopada w kościele oo. Jezuitów odbył się 
koncert laureatów XXI konkursu „Rzeczpospolita Niepod-

legła”. Konkurs recytatorski jest stałym elementem piotr-

kowskich obchodów Święta Niepodległości i organizowa-
ny jest od 1999 r. we współpracy z Urzędem Miasta, rek-
torem Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej oraz Fun-
dacją Christiani. Podczas oficjalnego zakończenia mogli-
śmy usłyszeć recytacje wierszy patriotycznych w wykona-
niu laureatów konkursu. Nasze liceum reprezentowała w 
finale Klaudia Janiszewska, uczennica klasy II f, która 
zajęła 7 miejsce. 

 W jury konkursu od kilku lat zasiada nauczycielka 
języka polskiego naszej szkoły p. prof. Anna Pęcina.  

Red. 

Trochę kultury... 

Na zdj.: Wiktoria Ingier klasa Icp odbiera  gratulacje od  
przewodniczącej  jury konkursowego pani  Izabeli Radke Szkolny humor... 

Rysunek i pomysł:  Dżasta i Gosia, IIa 

Z ostatniej chwili 
 
- Szkolny chór pod opieka p. Renaty Tomy nieprzerwanie koncertuje. 8 grudnia  wziął udział w uroczystej Mszy Świętej w 
kościele Nawiedzenia NMP na ul. Śląskiej. Oprawę muzyczną stanowiły pieśni adwentowe i maryjne.   
 
- 10 grudnia, we wtorek, także pod opieką p. Renaty Tomy odbył się kolejny szkolny etap Olimpiady Artystycznej, w której 
wzięło udział 20 uczestników. O ich dalszych sukcesach wkrótce poinformujemy (mamy nadzieję):) 
 
- także 10 grudnia miało miejsce podsumowanie konkursu historyczno — literackiego Mistrzowie i patrioci, w którym wzięły 
udział uczennice klasy IIa Magdalena Dolecińska oraz z klasy Iap: Ania Kołowrotkiewicz, Weronika Łuczyńska i Karolina 
Janocha  przygotowane przez panie Małgorzatę Szamburską i p. Edytę Cieślak. Uczennice otrzymały nagrody rzeczowe prze-
słane przez Pałac Prezydencki, który objął honorowy patronat nad konkursem. 
 
- pod opieką p. Doroty Zielińskiej nieustannie  odbywają się próby do studniówkowego poloneza. Mamy nadzieję, że uświet-
ni on zbliżającą się zabawę studniówkową, po której już tylko nauka:) 

Drogiej Dyrekcji, 
wszystkim Nauczycielom i Pracowni-

kom Szkoły, Uczniom 
 wyczerpanym po ciężkiej pracy  

 z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy 
wszelkiej pomyślności, spokoju, radosnego 

świętowania w gronie rodzinnym oraz zapa-
łu i siły w Nowym 2020 Roku 

      
                             Redakcja Gazetki Szkolnej:) 
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         Rok 1, numer 2 

Z naszego podwórka… 

Zapraszamy  
do korzystania z horoskopu:) 

Baran- w nim iskra życia płonie, silny instynkt, walka, adrenalina, urazy zapomina i szybko do nowego boju się spina.  

W BOJU Z MATMĄ W GRUDNIU WYGRYWA 

Byk- zaborczy i uparty, przeciwnik z niego zażarty lubi wygody i rozkosze, ciepły chlebek i bambosze.  

SZTUKĘ DOBRĄ CENI I HISTORIĘ W NAUCE UWZGLĘDNI  

Bliźnięta- dryg do muzy mają, więc nuta po nucie dobre rymy wymyślają. Empiryczny czy lakoniczny utwór z niego zaczepisty.  

DO CHÓRU SIĘ Z PEWNOŚCIĄ NADAJĄ  

Rak- czuje, przeżywa, delikatny bywa. Emocjami płonie niczym pochodnia w szósty dzień tygodnia.  

POEZJĘ CZYTA, WIĘC Z POLSKIEGO PIĄTKI  ZDOBYWA 

Lew- silny, pyszny i zawzięty. Gdy głodny się staje nic na drodze mu nie staje.  

W TYM TYGODNIU DO TABLICY NIE BĘDZIE WZIĘTY  

Panna- wiedzę szczegółową posiada lubi, gdy czysto jest, że mucha nie siada. Oszczędna, choć w słowach krytyki mało oględna.  

FIZYKI NIE LUBUJE, BO SŁABO SIĘ W NIEJ CZUJE 

Waga- szczera i radosna niczym wschód słońca. Na słowa waży, gdy już raz się sparzy.  

WOS W TYM MIESIĄCU WYCZEKIWANY NICZYM KROPLA ROSY W LETNIM GORĄCU 

Skorpion- trudno go zrozumieć, miesza, kręci, ale gdy trzeba dobrą myśl wysmęci. Bywa sarkastyczny, ale nigdy narcystyczny.  

NA WF NIE CHADZA, BO TO JEGO GODNOŚCI UWŁACZA.  

Strzelec- długo w jednym miejscu nie wysiedzi, non stop gna, czasu mało ma, toteż w książkach  nic nie siedzi.  

ZAMYŚLONY, NA LEKCJI ROZPROSZONY 

Ryby- dyscypliny się trzymają, czasami z uzależnieniami przesadzają. Łatwo panikują, gdy flow'a nie czują.  

Z INFORMATYKĄ KŁOPOT MAJA, ALE PŁYNNIE I ZWINNIE SIĘ GO POZBYWAJĄ 

Koziorożec- nie na żarty jest uparty, bywa lekkomyślny, ale w zagadkach pomyślny. Do celu dochodzi i nic mu nie grozi.  

Z CHEMIĄ NIE ZA DOBRZE SOBIE RADZI, ALE  BIOLOGIĄ NIE WZGARDZI 

Wodnik- wizję i marzenia w rzeczywistości umie zmieniać. Jeśli ma tylko fantazje wykorzysta każdą okazję.  

POLSKIEGO W GRUDNIU UCZY SIĘ PO POŁUDNIU  Horoskop opracowała:  
Gosia, IIa 

 Chętnych do  współpracy z gazetką szkolną zapraszamy do zgłoszenia się do sali nr 13, 18 grudnia o godzinie 10.35 lub do p. Cieślak. 


