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Nasi nauczyciele — 
wymarzeni albo suro-
wi, dobroduszni lub de-

nerwujący, pomocni i zatroskani, 
a  niekiedy spędzający nam sen z 
powiek… Jakkolwiek ich postrze-
gamy, zawsze chcemy ich lepiej 
poznać (nie tylko z ciekawości, 
także dla własnej korzyści  lub 
mówiąc bardziej dyplomatycznie 
— lepszych obopólnych relacji:). 
Dziś przedstawiamy rozmowę z 
jednym z nich, Panem prof.  
Mateuszem Rudzińskim, 
nauczycielem historii i wie-
dzy o społeczeństwie. 
 
Red.:  Dlaczego wybrał Pan zawód 
nauczyciela? 

Trochę to był wybór z przypadku, ale  
także  korzenie rodzinne, bo w rodzinie 
byli nauczyciele. Babcia chociażby 
była matematyczką i jakoś zawsze z tą 
szkołą miałem bliski kontakt. Poza tym, 
na studiach zacząłem też z młodzieżą 
jeździć na kolonie i od tego czasu tak  
zaczęła się przygoda z młodzieżą, a 
później po studiach ze szkołą i ucze-
niem młodzieży. 

 

 
 

 
 
 
 

Red.: Co Pan lubi w swojej codziennej pracy? 

Przede wszystkim, kontakt z młodzieżą, z młody-
mi ludźmi, z ich pomysłami, jakąś werwą i zapa-
łem do nauki. Chociaż z tym zapałem bywa róż-
nie, ale raczej ten zapał jest — mniejszy lub 
większy. Lubię to, co przynosi każdy dzień, bo 
nigdy nie ma dwóch takich samych dni w szkole, 
nigdy nie pojawia się jeszcze raz ta sama lekcja, 
bo zawsze ona inaczej wychodzi. Ten sam temat  
-   ale młodzież jest zupełnie inna na każdej lek-
cji, więc to sprawia, że  człowiek to lubi robić.  

 
 

Na zdjęciu: Pan Mateusz Rudziński na swo-
ich ulubionych górskich wędrówkach, fot. 

archiwum prywatne 

Poznajemy się wza-
jemnie — nauczyciele 

i uczniowie 

Zajęcia dodatko-
we, koła zaintere-
sowań, konkursy 

Sport powinien 
być ważniejszy 

Ważyliśmy  
plecaki 

 

Stop! mowie 
nienawiści 

Szkolny radiowęzeł 
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Red.: W  tym roku został Pan wychowawcą  kla-
sy  1CG. Jak się Pan czuję na tym stanowisku? Czy  
obowiązki sprawiają Panu trudności?  

Obowiązki nie, bo to już nie pierwsza klasa moja w hi-
storii, więc obowiązki raczej nie sprawiają trudności. 
Natomiast klasa bardzo fajna i dzieciaki z zapałem, z 
umiejętnościami, więc przyjemnie jest z nimi współpra-
cować i być wychowawcą całego zespołu oraz pomagać 
w ich codziennych wyzwaniach.  

Red.:  Jak wyglądają Pańskie przy-
gotowania do zajęć? 

Na pewno są! Zawsze trzeba jednak 
poświęcić chwilę czasu, by się przygo-
tować, zajrzeć nawet do podręcznika, 
zastanowić się też, jak dotrzeć do da-
nej klasy. Wynotować najważniejsze 
punkty lub zapamiętać, przygotować 
ćwiczenia. No i oczywiście przygoto-
wywanie waszych ukochanych spraw-
dzianów i kartkówek, które też  wcho-
dzą w skład naszych obowiązków. 
Później już tylko nasza mozolna praca 
i moja, by to wszystko sprawdzić, więc 
praca nauczyciela czasem zabiera 
dużo czasu, nie tylko w szkole ale i 
poza nią. 

Red.:    Czy trudno jest Panu pogo-
dzić życie prywatne z pracą nauczy-
ciela? 

Czasem tak, czasem bywają jkolizje, 
ale raczej udaje mi się jak dotychczas 
przez te kilkanaście lat nauki godzić 
jedno i drugie ze sobą. Czasem moja 
rodzina lubi się wybrać na imprezy 
dodatkowe, ale  nie mam większych 
problemów, żeby to godzić, jednak 
zdarzają się czasem większe lub 
mniejsze ,,zgrzyty”. 

Red.:  Jakie ma Pan kontakty z nauczycielami oraz 
uczniami? 

Z nauczycielami raczej dobre, tak mi się wydaję. Można 
powiedzieć, że nawet przyjacielskie są te kontakty. Z 
młodzieżą, nie wiem. Na to pytanie musiałaby młodzież 
odpowiedzieć, ale myślę, że dobre. Niech młodzi to oce-
nią.  

Red.:  O co szczególnie Pan dba przygotowując się 
do zebrania z rodzicami? 

By przede wszystkim jak najdokładniej rodzicom przed-
stawić osiągnięcia uczniów, trudności, które ewentualnie 
mają, no i uczulić rodziców na niewłaściwe zachowania 
uczniów, które mogą doprowadzić do niekorzystnych 
konsekwencji. No i starać się też wychodzić im naprze-
ciw, jeśli są jakieś problemy. Pytam, czy chcieliby ze 
szkołą współdziałać, czy jakoś pomóc szkole lub odwrot-
nie, czy szkoła mogłaby im pomóc. Staram się zawsze 
przygotować sobie główny punkt zebrania i wokół niego 
buduje resztę.  

 

 

Red.: Czy pasja jest niezbędna do wykonywania tego 
zawodu?  

Do tego zawodu i chyba do każdego zawodu pasja jest po-
trzebna, bo jeżeli człowiek ma pasję, zamiłowanie w tym co 
robi, to robi to z przyjemnością i  przychodzi do pracy z 
uśmiechem na twarzy.  Pasja niewątpliwie jest potrzebna do 
wykonywania każdego zawodu, a chyba nauczyciela w 
szczególności.  

Red.:  Co bezpowrotnie mo-
że zniszczyć autorytet nau-
czyciela?  

Jest dużo zachowań, rzeczy, 
które mogą go zniszczyć. 
Czasem jakaś niesprawiedli-
wość może autorytet,  ale 
również współczesne czasy 
nie są  budowaniu go. Cza-
sem też niestosowne zacho-
wanie nauczyciela oraz jedno 
słowo może spowodować, że 
jego pozycja gdzieś zachwieje 
się. Myślę, że najważniejsza 
jest sprawiedliwość i obiekty-
wizm. Jeśli nie będzie się 
obiektywnym oraz sprawiedli-
wym to można  szacunek 
stracić i trudno go będzie póź-
niej odbudować.  

Dziękujemy za rozmowę.  

 Rozmawiała:  

Justyna Kędzierska IIa,  

 

 

 

 

Szkolny humor…  
rysuje Małgosia Szelka IIa 
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 II Liceum historią stoi:) Mieliśmy oka-
zję porozmawiać z uczniem naszej szkoły, 
który nosi w sobie żywą pasję – Andrzejem 
Zdulskim, uczniem klasy IIc. Historia to jego 
przysłowiowy konik, o którym nam opowie-
dział,  przedstawił początki swojego zainte-
resowania oraz nadzieje, plany na przy-
szłość. W ostatnich miesiącach  w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Historycznej, do której 
przygotowywała go p. wicedyrektor Beata 
Kiereś, osiągnął liczbę punktów wystarcza-
jącą do zakwalifikowania go do etapu cen-
tralnego. 
 
Jak długo interesujesz się historią? 
 
To był czas poprzedzający jeszcze czwartą klasę podsta-
wówki, kiedy to dostałem do rąk zbiór „Mitologii świata”, 
które bardzo mnie wciągnęły. Prawdziwe bum zaczęło się 
nieco później, gdy na swoje imieniny od cioci otrzymałem 
strategię „Rome: Total War”. Najlepsze było w tym to, że 
produkcja rozpaliła zafascynowanie starożytnością, które 
trwa do dziś, choć nieco w mniejszym stopniu w porówna-
niu z innymi epokami.  
 
Historia jest twoim hobby czy pasją? Wiążesz z nią 
swoją przyszłość? 
 
Powiedziałbym, że oba te terminy w moim przypadku są 
poprawne. Z jednej strony każde dzieło, filmowe czy książ-
kowe, nawiązujące do realiów historycznych lub w nich się 
rozgrywające, z miejsca stanowią dla mnie rodzaj rozryw-
ki. Zajmowanie się nią zawodowo, bardziej czy mniej bez-
pośrednio, byłoby bez wątpienia najlepszym, co mogłoby 
mnie spotkać.  
 
Brałeś już wcześniej udział w konkursach o tematyce 
historycznej?  
Przed olimpiadą był szkolny konkurs w gimnazjum oraz, z 
okazji święta niepodległości, quiz wiedzy o wybitnych po- 
 

 

staciach naszej historii. W 
obu przypadkach zająłem 
dosyć wysokie miejsce. W 
trzeciej klasie natomiast, bra-
łem udział w konkursie literac-
kim organizowanym przez 
bibliotekę miejską, i w nim, 
wraz z koleżanką z klasy, 
zajęliśmy pierwsze miejsce.  
 
Jak długo i w jaki sposób 
przygotowywałeś się do 
olimpiady? 
 
Mniej więcej pod koniec 
pierwszego lub na początku drugiego semestru poprzedniej 
klasy. Po zaznajomieniu się z tym, jak olimpiada wygląda, spoj-
rzeniu na wykaz lektur oraz na poprzednie edycje, po wybraniu 
pozycji do przeczytania oraz danego okresu, starałem się pra-
wie każdą wolną chwilę poświęcić na poczytanie o wydarzeniu, 
postaci, wojnie, nurcie filozoficznym, zdecydowaną pomoc sta-
nowił  też internet. Intensywniej zabrałem się za to w drugiej 
klasie, ćwiczyłem pod okiem pani wicedyrektor trudniejsze te-
maty  mniej więcej od początku października, gdy zdobyłem 
ostatnią potrzebną książkę, aż do pierwszego wyjazdu do Ło-
dzi.  
 
Jakie są inne twoje zainteresowania? 
 
Pisarstwo. Od gimnazjum zajmowałem się pisaniem opowia-
dań, snułem już plany stworzenia książki. Wcześniej wspomnia-
łem o konkursie literackim, był również konkurs organizowany 
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ło-
dzi ,,Zawodowiec”, gdzie w kategorii literackiej również zająłem 
najwyższe miejsce, ale na poważnie zacząłem to hobby trakto-
wać w listopadzie ubiegłego roku, po warsztatach literackich. 
Od tamtej chwili prace nad moją własną powieścią trwają i nie 
zapowiada się, bym nagle zaprzestał pracy nad nią. 
 

Rozmawiały: Natalka Sima,  
Julia Dyoniziak, Icp 

 

  
  

Andrzej Zdulski 

A teraz uczniowie... 

To nie jest zdjęcie Andrzeja 
Zdulskiego:), to jest przysło-

wiowy konik historii 

Wybrali wiedzę 
 

Polecamy wszystkim uczniom zainteresowanym historią współczesną, 
ustrojem państwa i szeroko pojętą wiedzą o społeczeństwie 

 
 Uczniowie klasy II a  II LO  po raz kolejny przystąpili do kolejnej edycji konkursu 
Wybieram wybory. 
 Etap szkolny odbył się 25 lutego o godz. 12.00., a uczestniczyli w nim: 
Aleksander Kossek, Paulina Łaszek, Michał Madej, Bartosz Stańczyk i Oskar Wnuk. Teraz cze-
kamy na wyniki tego etapu, ale już można zauważyć, że subtelna różnica między rejestrem wy-
borców, a spisem wyborców nie stanowi dla naszych uczniów tabu. A to tylko malutki przykład przepisów wyborczych za-
mieszczonych  w opasłym Kodeksie Wyborczym. 
 Zachęcamy innych uczniów do zgłębiania tematyki prawa wyborczego i rozwijania zainteresowań. 

Zachęcała przygotowująca uczniów p. prof. Małgorzata Szamburska 



 

 
 

KLASA DZIEWCZYNY CHŁOPCY 

I AP 100% 83% 

I BP 96% 88% 

I CP 100% 86% 

I DP 88% 100% 

I AG 82% 100% 

I BG 67% 100% 

I CG 68% 100% 

I DG 84% 100% 

II A 63% 100% 

II B 96% 90% 

II C 86% 100% 

II E 94% 85% 

II F 100% 57% 

III A 90% 100% 

III B 50% 100% 

III C 82% 71% 

III D 88% 86% 

III E 92% 100% 

III F 83% 100% 

 

 

Str. 4 

Jesteś  u Siebie 

W zdrowym ciele zdrowy duch     

 Jak widać, klasą z najlepszą frekwencją na 

lekcji wychowania fizycznego jest: I CP i I DP. Tuż za 

nią klasyfikuje się I AP, a wspaniałe podium zamyka 

klasa I BP oraz I CG. Czyli klasy pierwsze górą!  Nato-

miast najsłabszą klasą okazała się III B:( 

 

Gratulujemy zwycięzcom!  

 

To w większości klas chłopcy gwarantują wysoki po-

ziom uczestnictwach w zajęciach. Prawdopodobnie 

dziewczyny wolą pospać do 10:00 rano w poniedzia-

łek, niż przychodzić na 8:00 i w pocie czoła spędzać 

godziny, które można poświęcić na zrobienie perfek-

cyjnego makijażu... 

 

 Przy okazji, zadaliśmy naszemu najlepsze-

mu, niezastąpionemu i jedynemu w swoim rodzaju 

panu Pawłowskimu kilka pytań, odpowiedzi zobaczcie 

sami: 

 

Czy lubi Pan swoją pracę? 

P.Pawłowski : Uwielbiam! 

Z kim woli Pan prowadzić wf? 

P.Pawłowski: Z paniami, ponieważ lepiej grają w mę-

skie” sporty 

Pana ulubiona klasa? 

P.Pawłowski: II A :))) 

 

Dziękujemy za rozmowę. 

 

 
Informacje zebrała i opracowała: 

 Wiktoria Bojanowska, IIa 

 Sport w naszej szkole  —  lekcje wf po-
winny cieszyć się  powodzeniem  -  relaks, nie-
skrepowana aktywność (oby nie za bardzo) inte-
gracja zespołów klasowych, zdrowa rywalizacja, 
czyli wszystko, co najlepsze. Dlaczego więc tak 

wiele osób przynosi zwolnienia z lekcji wf , do-
browolnie  odmawiając sobie tej przyjemności? 

Zapytaliśmy nauczycieli wychowania fizycznego  
- p. Dorotę Zielińską, p. Izabelę Jarzęcką, p. Ma-

riusza Pawłowskiego i p. Sławomira  Wieczorka o 
liczbę uczniów ćwiczących na zajęciach wf. Nie 
wygląda to bardzo źle, ale zawsze może być le-
piej. Analiza szczegółowa w tabeli procentowej 
po lewo:) 
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  WAŻENIE  

PLECAKÓW 

 

 Nasze biedne 
kręgosłupy! Cierpią 
każdego dnia, a najbar-
dziej wtedy, gdy mamy 
dużo lekcji. Książki, 
zeszyty, strój na wf, 
buty na zmianę, piórni-
ki, woda do picia, ka-
napka, jabłko, kredki, 
mazaki, plastelina:) itp. 
sprawiają, że, co praw-

da, jesteśmy zorganizowani i przezorni, ale także 
przemęczeni (tym bardziej, że plecak nie jest za-
łożony na oba ramiona, tylko na jedno…) Oto 
wyniki naszych badań i przemyśleń.  

 11 lutego w naszej szkole zważyliśmy plecaki uczniów klas 

pierwszych, drugich oraz trzecich. Brali w nim udział  klasy: 1ap, 1dp, 2f 

oraz 3f. Plecaki były ważone na wadze u szkolnej pielęgniarki, za co ser-

decznie dziękujemy. Oto średni ciężar plecaków z klas: 

Pierwszych – 4,78 kg 

Drugich – 4,35 kg 

Trzecich – 3,7 kg 

 Z powyższych danych wynika, że klasy pierwsze mają najwyż-

szy średni ciężar plecaków. Okazało się ze klasy trzecie noszą najlżejsze 

plecaki (z wiadomych przyczyn…) Jak widać, wagi plecaków nie są za-

chwycające, mogą wiązać się z poważnymi chorobami kręgosłupa oraz 

wadami postawy. Najczęściej łączy się to ze skoliozą, czyli bocznym skrzy-

wieniem kręgosłupa, które powodują między innymi źle dobrany i za 

ciężki plecak. Aby się przed tym bronić, należy unikać torby przewieszanej 

przez ramię, należy zmniejszyć ciężar plecaka, czyli zamiast zeszytów w 

twardych okładkach można wyposażyć się w ich lżejsze zamienniki, warto 

wyłożyć przedmioty które danego dnia nie są nam potrzebne, unikać 

noszenia plecaka na jednym ramieniu.  Ale nie tylko plecaki powodują 

wady naszej postawy ale też wiele innych przyczyn. Jednym z nich jest 

zgarbiona postawa na przykład przy odrabianiu lekcji czy korzystaniu z 

komputera., albo nieustannym gapieniu się w smartfon…  

Skolioza nie jest jedyną chorobą kręgosłupa jest ich więcej takich jak np.: 

lordoza (kręgosłup wygięty do przodu), kifoza (kręgosłup wygięty do 

tyłu).  

 

 

 

 Choroby kręgosłupa objawiają się bólami, które często 

zaburzają naszą sprawność i powodują kłopoty w codziennym 

funkcjonowaniu.  

 Ponadto, do przedwczesnego zużycia kręgosłupa przy-

czynia się siedzący tryb życia, nadwaga, otyłość, brak aktywności 

fizycznej, urazy i wady postawy, ale także zbyt intensywna praca 

fizyczna oraz wyczynowe uprawianie sportu.  W pierwszej kolej-

ności więc nie siedzimy, ćwiczymy np.. na zajęciach wychowania 

fizycznego! 

Badały i dbały o wasze zdrowie:  

Ola i Natalka Kulbat, Iap 

Tak smakuje  

sukces!!! 
 
   Dziewczęta z I i II klas II LO  wzięły udział w zawodach 

sportowych w piłkę siatkową. Mecze odbyły się na hali sportowej w 
ZSP nr 4.Udział wzięły szkoły ponadpodstawowe  z Piotrkowa Trybu-
nalskiego. Szkoły podzielone zostały na grupy. 11 grudnia odbyły się 
mecze  grupowe, a naszym dziewczętom udało się wygrały wszystkie 
spotkania, co z powodowało, że wyszliśmy do dalszej części turnieju 

na 1 miejscu!!! 

   5 lutego odbył się turniej finałowy, kiedy spotkały się najlep-
sze drużyny z Piotrkowa Trybunalskiego. Nasza drużyna musiała 
rozegrać mecze z 1 LO, 4 LO oraz z ZSP nr5. Każdy mecz był ważny, 
ponieważ walka toczyła się o zagranie w eliminacjach do zawo-
dów  wojewódzkich. I LO pokonaliśmy bez żadnego problemu, z IV 
LO również daliśmy sobie radę, choć zespół przeciwny spisywał się 
bardzo dobrze, ale nasze dziewczyny  w grę włożyły dużo serca i 
udało nam się pokonać najtrudniejszego przeciwnika. W ten sposób 
odniosłyśmy wielki sukces. Dziewczyny zajęły I miejsce w naszym 
mieście  -  zasłużenie, ponieważ zawodniczki tworzyły jedność na 

boisku oraz grały wspaniałą siatkówkę. 

  Przez zwycięstwo udało się drużynie zakwalifikować na eliminacje 
wojewódzkie, które odbyły się dnia 20 lutego. Musiałyśmy zmierzyć 
się z 3 drużynami min: Bełchatowem. W tej części turnieju drużyny 
grały już na bardzo wysokim poziomie i, niestety, udało nam się poko-
nać tylko jeden zespół. Siatkarki z Bełchatowa zagrały bardzo dobry 

mecz pokonując nas dopiero w 3 decydującym secie. 

  Podsumowując  -  nasze dziewczęta z II LO są najlepszą drużyną 
w Piotrkowie Trybunalskim ,a  dla nas najlepszym zespołem na 
świecie!!! 

 
Opowiadała i grała: Wiktoria Gałązka Iap  
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Jeśli tylko chcesz…. 
 
 

Zajęcia pozalekcyjne  
dla uczniów 

 
 

Historia — czwartek 8.00—8.45 — p. Beata Kiereś, 
Język polski - wtorek- 13.35-14.20 - p. Jacek Żak, 
Chór- czwartek- 8.00-8.45 - p. Renata Toma, 
Historia sztuki- wtorek- 8.00- 8.45,14.30-15.15 - p. Renata Toma, 
Język polski- czwartek- 11.45- 12.30 - p. Anna Pęcina, 
 Chemia- poniedziałek- 14.30- 15.15 - p. Anna Gaj, 
Język francuski- wtorek- 13.35- 14.20 - p. Paweł Jonczyk, 
 Język francuski- czwartek- 8.00-8.45 – p. Beata Sztuk-  
Gregorczyk, 
Matematyka- środa- 11.45-12.30—p.  Barbara Kielar, 
Matematyka- wtorek co drugi tydzień 7.10-9.40 – p. Małgorzata 
Foltańska, 
Koło plastyczne– co drugi wtorek- 15.30 - 17.00 – p. Edyta Cieślak, 
Język niemiecki- wtorek, czwartek- 8.00 - 8.45 –p. Tomasz Karo-
liński, 
Język niemiecki- wtorek- 14.30- 15.15 - p. Igor Nowikow, 
Koło filozoficzne —  co drugi piątek, 15.00— 17.00, p. Igor  
Nowikow, 
Jezyk niemiecki - poniedziałek- 12.40 -13.30 czwartek- 11.45- 
12.30  p. Beata Wolska, 
Język angielski- poniedziałek- 14.30-15.15 – p. Aleksandra Huryk, 
Język angielski – poniedziałek- 13.35 – 14.20 – p. Lidia Chęcińska, 
Język angielski- czwartek- 11.45 -12.30 – p. Blanka Ciechanowska, 
Język angielski – czwartek – 11.45-12.30 – p. Dagmara Kubala, 
Fizyka – poniedziałek co 2 tygodnie- 15.25- 16.10 – p. Agnieszka 
Pluczak, 
Matematyka- czwartek- 14.30-15.15– p. Magdalena Skrobek, 
Biologia – piątek- 12.40 – 13.25, środa – 8.00 – 8.45 -  p. Elżbieta 
Kuliczkowska - Hase, 

Gazetka szkolna — terminy podane w każdym numerze pisma, 
najczęściej środa — 9.40  -  p. Edyta Cieślak. 

 

 

Serdecznie zapraszamy!!!! 

 

Wolność i jej granice:  

od Platona  

do Nietzschego 
 
 Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że w szkole od 
niedawna funkcjonuje koło filozoficzne. Jego założycie-
lem i prowadzącym jest Pan Igor Nowikow, który w 
naszej szkole zajmuje się nauczaniem języka niemiec-
kiego. Może on również się pochwalić tytułem doktora 
filozofii. Zajęcia odbywają się w co drugi piątek w sali 
nr 1 od 15.00 do 17.00. Uczniowie uczęszczający na 
zajęcia oceniają je bardzo pozytywnie: panuje tam przy-
jemna atmosfera, poruszane są ciekawe tematy, a pełen 
zapału prowadzący sprawia, że są one niesamowite.  
 Punktem odniesienia zajęć jest platoński model 
etyczno — prawny, który został zaadoptowany przez 
filozofię chrześcijańską, a następnie przejęty przez filo-
zofię oświeceniową. Każde spotkanie składa się z krót-
kiego wykładu  oraz dyskusji z udziałem uczniów. Zaję-
cia podejmą próbę odpowiedzi na pytania zasadnicze: 
czym jest dobro i zło, prawo i bezprawie, czym jest 
wolność i czy jest sens mówić o wolności bez ograni-
czeń, jaki jest związek filozofii z religią, historią i świa-
tem współczesnym. 
 Serdecznie zapraszamy uczniów zainteresowa-
nych głębszym zrozumieniem rzeczywistości.  
 

Uczestnicy: Jan Cieślak Iap  
i prowadzący zajęci:  p. dr Igor Nowikow 

 

Z chemią na ty, czyli 

Turniej Chemiczny 
 

 Uczennice klasy 3e  - Kasia Grzywacz, Julia 

Pietruszka i Weronika Żandecka pod opieką p. prof. 
Anny Gaj, w czwartek 6 lutego odwiedziły Często-

chowę, aby wziąć udział w II etapie VI Turnieju Che-

micznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych 

organizowanego przez pracowników Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w 

Częstochowie oraz VI Liceum Ogólnokształcącego im. 

J. Dąbrowskiego w Częstochowie.  

 Do II etapu turnieju zakwalifikowało się 60 

uczniów szkół średnich z ponad 400 biorących udział 
w etapie szkolnym. Udział w konkursie okazał się 

nowym doświadczeniem dla dziewczyn oraz dosko-

nałym treningiem radzenia sobie ze stresem przed 

egzaminem dojrzałości. 
 Wyjazd był również okazją do zapoznania 

się z uczelnią i ofertą edukacyjną Uniwersytetu Hu-

manistyczno-Przyrodniczego Długosza w Częstocho-

wie.  
  Kolejnych pasjonatów chemii zapraszamy za 

rok!!! 

 

Olimpiada Artystyczna 
 
  

 44. Olimpiada Artystyczna nadal trwa. Do etapu 
rejonowego zakwalifikowali się Antonina Środa i Kry-
stian Kowalski z klasy IIIc. Po serii pytań z wszystkich 
dziedzin sztuki i epok kulturowych oraz obronie własnej 
pracy konkursowej do etapu centralnego przez Łódzki 
Komitet Olimpiady została wytypowana Antonina Śro-
da!!! Wyniki kwalifikacji ukażą się 16 marca  -  trzyma-
my kciuki za Antosię i  przygotowującą ją, jak co roku, 
panią Renatę Tomę:)  



   
Z cyklu niezwykłe pasje — niezwykli ludzie  

Motoryzacja  -    

pasją  humanistki 
  

 O swojej niezwykłej pasji opowiada w 
tym numerze Ania Kołowrotkiewicz, uczenni-

ca klasy Iap (przedmioty rozszerzone: język 

polski, historia, wos:) 

 Uważa się, że motoryzacja to hobby głównie dla męż-

czyzn. Coraz częściej jednak pojawiają się dziewczyny o takich zain-

teresowaniach i jedną z nich jestem ja. Pasja motoryzacyjna nie 

polega tylko na robieniu sobie zdjęć ze sportowymi samochodami 

czy nadzieją, że w przyszłości będziemy  poruszali się takimi pojaz-

dami, aby wzbudzić zazdrość u innych. Moje zainteresowanie moto-

ryzacją polega nie tylko na oglądaniu czerwonego ferrari czy zielo-

nego lamborghini chociaż muszę przyznać, że na widok zdjęcia auta 

za kilka milionów robią mi się szklane oczy. Tak samo jak wygląd 

samochodu, ważne jest jego serce, czyli to, co znajduje się pod 

maską. Główną uwagę poświęcam ludziom, którzy stare samochody 

przemieniają w perełki. Bardzo dużo czasu poświęcam  też na oglą-

danie filmików pokazujących tiuning aut. Moją ulubioną formą spę-

dzania czasu są wyścigi. Nie ma innej rzeczy, która sprawia mi tyle 

radości. Dla wielu wyścigi amatorskie kojarzą  się z szaleńcami, 

wsiowymi samochodami z pochylonymi kołami i brzydkim zapachem 

palonej gumy. Mnie ryk silnika przyprawia o dreszcze, podczas 

wyścigów czuję adrenalinę, a serce bije mi mocniej. Zapach palonej 

gumy przypomina mi miłe wspomnienia motoryzacyjne. Zakocha-

łam się w wyścigach też przez ludzi. Na takich spotkaniach pozna-

łam kilka osób i zobaczyłam, co to naprawdę znaczy robić to, co się 

kocha. Ludzie inwestują wszystkie pieniądze, jakie mają w ulepsza-

nie pojazdów, spędzają godziny udoskonalając i reperując swoje 

cudeńka.  

 Miłością do motoryzacji zaraziła mnie moja siostra. Rok  

temu wzięła udział w rajdzie Złombol. Tym właśnie zagnieździła we 

mnie zainteresowanie samochodami z okresu PRL-u. Zafascynowa-

łam się tym, jak można tak kochać, dla większości ludzi, graty.  

Siostra wciągnęła mnie w jej świat pomarańczowego poloneza. To 

auto nie ma wspomagania, nie ma czujników cofania czy elek-

trycznych szyb. Przepełnione jest jednak historią. Nie ważne jest 

to, że bagażnik zamyka się przy dość mocnym trzaśnięciu, a fotel 

kierowcy jest złamany. Zakochałam się w tych pojazdach, bo 

pozwalają one na przeżycie niesamowitych przygód. 

Złombol to rajd charytatywny. Wpisowe ekip biorących udział 

przeznaczane są na domy dziecka w całej Polsce. Jest do dla mnie 

wspaniałe połączenie pasji z działaniem charytatywnym. Organi-

zatorzy Złombolu nie gwarantują wielkich luksusów, za to wiele 

przygód. Jednym z moich marzeń jest w przyszłości udział w ta-

kim rajdzie. Ludzie biorący udział w rajdach są pozytywni, pomoc-

ni, dlatego zdecydowanie wolę takie wakacje od leżenia w Hiszpa-

nii na plaży. 

 Motoryzacje trzeba pokochać, aby zrozumieć zafascyno-

wanych tym ludzi. Ja zdecydowanie kocham wszystkie samochody 

zarówno te za miliony złotych, jaki i te z czasów PRL. 

 

Ania Kołowrotkiewicz Iap 
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Ania wraz z siostrą i mitycznym pomarańczowym  
polonezem…, fot. archiwum domowe autorki 

Z wizytą w Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi 

 

 W czwartek, 5 marca uczestnicy koła plastycznego, zajęć z historii sztuki oraz 

inni  fascynaci  działań artystycznych odwiedzili Akademię Sztuk Pięknych im. Władysła-

wa Strzemińskiego w Łodzi w związku z trwającymi tam Dniami Otwartymi. Poznali 

różne dziedziny twórczości artystycznej  w zakresie sztuk plastycznych zwiedzając  pra-

cownie  grafiki, sitodruku, malarstwa, rzeźby, tkactwa,  biżuterii artystycznej,  projekto-

wania ubioru, plakatu, projektowania wnętrz i jeszcze inne niezwykle ciekawe miejsca. 

Wrócili pełni nowych pomysłów, inspiracji do własnej pracy i planów, wobec własnej          

 przyszłości:) 

W pracowni tkactwa—
Antosia Środa  

i Kacper Filocha 



 

Czas wolny — jak go znaleźć  

i co z nim zrobić?  

 Wszyscy żyjemy w biegu. Śpieszymy się z jednych zajęć na drugie—z domu, do pra-
cy, i znów w koło, nie mamy chwili, by odetchnąć. Wolny czas jest często marzeniem. Jednak-
że, gdyby przeanalizować nasze czynności, można znaleźć małe luki, które możemy wypełnić chwilą dla siebie. 
Na przykład, gdy czekamy na wizytę u lekarza czy stoimy w kolejce do kasy  lub, gdy szykujemy się na jakiekolwiek wyjście. Większość z nas my-
śli, iż jest to marnowaniem zasobów czasu, który mógłby być spożytkowany inaczej. Co stanie się, jeśli zaczniemy myśleć o nich, jak o niewykorzy-
stanych możliwościach, by zrobić coś relaksującego? Na przykład możemy posłuchać ulubionego podcastu, lub zrelaksować się w ciszy.  Możemy 
poczytać książkę, kiedy czekamy w kolejce do lekarza oraz wziąć kilka głębszych wdechów i pomedytować. 
 Jedną z ważniejszych kwestii w tym temacie jest również uzależnienie od internetu, social mediów i rozrywki. Odłożenie telefonu na-
prawdę nie jest ciężkie, musimy tylko zdać sobie sprawę z tego, ile zabiera on nam czasu, którego tak desperacko pragniemy. 
 

Julia Domarańczyk IIa 
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Mówimy STOP!!! mowie nienawiści 
 
 
 

Wyrażanie własnych  

poglądów,  
a mowa nienawiści 

 

Bardzo mało ludzi umie myśleć, ale jakiś pogląd 

chce mieć każdy 

Artur Schopenhauer 

W dzisiejszych czasach dostęp do internetu jest 

coraz bardziej powszechny. Niestety, niewiele osób potrafi 

z niego korzystać z rozsądkiem. Coraz szybciej rozpo-

wszechnia się fala hejtu. Ludzie zakładają różne anonimowe 

konta, za pośrednictwem których obrażają publicznie in-

nych. Czują się tam bezkarni, lecz zapominają że ranią tym 

innych. Niestety, coraz mniej osób zwraca na to uwagę, 

mowa nienawiści stała się stałym elementem życia.  

Hejt występuje w wielu wymiarach internetowej 

debaty, zarówno jeżeli chodzi o konkretną osobę, jak i o 

całą grupę ludzi. Może to być dyskryminowanie ze względu 

na wyznawane religijne, kolor skóry, poglądy polityczne i 

społeczne. Ostatnio głośnym tematem  zarówno dla mediów 

jak i hejterów jest LGBT, przez część ludzi nazywana 

„tęczową zarazą”. Obecnie w Polsce funkcjonuje strefa wol-

na od LGBT. W skrócie jest to obszar objęty uchwałą orga-

nu samorządu terytorialnego deklarującą, że jest to teren 

wolny od „ideologii LGBT”.  

Do tej strefy należą 4 województwa: lubelskie, ma-

łopolskie, łódzkie, świętokrzyskie, oraz 18 powiatów i 15 

gmin (powiaty i gminy znajdujące się poza wymienionymi 

województwami). Z jednej strony mamy osoby popierające 

ową uchwałę, jak i jej przeciwników. Organizowane są mar-

sze poparcia jak i kontrmanifestacje. Na tych pierwszych 

dominują hasła nawołujące do nienawiści, np. Precz z lewac-

twem totalitaryzmem światopoglądowym. W lipcu 2019r 

konserwatywna Gazeta Polska w swoim wydaniu zamieściła 

naklejki z napisem Strefa wolna od LGBT. Jako przeciwwa-

ga w Gdańsku odbyła się manifestacja pod hasłem Strefa 

wolna od stref, a w Łodzi i Szczecinie demonstracje pod ha-

słem Strefa wolna od nienawiści. 

 Poglądy to rzecz, o których się nie dyskutuje, gdyż 

każdy ma prawo mieć swój odmienny. Obowiązuje przecież 

wolność słowa. Jest jednak coś, co potrafi tę wolność ograni-

czyć.  Jest to drugi człowiek. Nasza wolność kończy się tam, 

gdzie pewne granice naruszane są przez kogoś innego. Może 

więc warto być uczciwym… 

Doroteusz Gładziekładzie Iap 
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Zwiedzając Londyn... 
 
 
 W lutym odbyła się długo wyczekiwana wycieczka 

do Londynu. Wyjazd  trwał od poniedziałku do soboty, jecha-
liśmy autokarem 24 godziny, wyjazd zorganizował p.prof. 

Lidia Chęcińska, a opiekowały się nami panie  uczące w na-
szej szkole języka angielskiego, pani prof. Katarzyna Szcze-

pańska, p. prof. Ewelina Olejnik, p. prof. Anna Socha i oczy-
wiście p. Lidia Chęcińska.  Mieszkaliśmy u angielskich ro-
dzin, co było bardzo miłe i  jednocześnie przygotowało nas 

do samodzielnego życia w kraju anglojęzycznym.  Jak wyglą-
dał ten wyjazd oczami  miłośniczki sztuki? 

 Najbardziej wartościowym było dla mnie odwiedze-

nie The National Gallery w Londynie, które miałam okazję 
zwiedzić w całości. W National Gallery znajdują się ważne 

dzieła malarskie jak np. Madonna w grocie Leonarda da Vin-
ci czy Ambasadorowie Hansa Holbeina, ale także piękne i 

intrygujące dzieła impresjonistów, zapierające dech w pier-
siach prace Williama Turnera oraz poruszające serce refleksje 

na płótnie Vincenta Van Gogha. 

 Barokowa katedra św. Pawła rozkochała mnie w 
sobie, od kiedy zobaczyłam ją już z dala. Kunszt architekto-

niczny katedry jest tak imponujący i majestatyczny, że do tej 
pory błądzę głową po katedrze. 

 Moją uwagę przykuły także kolorowe witryny skle-

pów oraz ciekawe murale dekorujące ściany budynków. Duże  
wrażenie zrobili na mnie także sami londyńczycy i ich niesa-
mowita moda nieograniczona żadnym kryterium - bardzo 

różnorodna i kolorowa pasująca do miejskiego tła.  

Opisywała i zachwycała się  

Antosia Środa IIIc 

Co słychać w II LO ?  
 

 W naszej szkole na przerwach usłyszeć mo-

żemy muzykę która towarzyszy nam podczas śnia-

dania, rozmów i odpoczynku. Kto zajmuje się jej 

puszczaniem? Wyborem? Kto ma wpływ na to, co 

wydobywa się ze szkolnych głośników? Poprosili-

śmy prowadzących radiowęzeł o kilka słów na ten 

temat. 

 

 

 

 

Daria: Cześć przedstawcie się proszę:  

Luiza Justyna, Gibaszek Klaudia, Kawnik Michał . 
 
Daria: Miło mi, na wstępie chciałabym zapytać, na czym 
polega wasza praca, choć wszyscy teoretycznie o tym wiemy, ale  
jak to wygląda „od zaplecza”? 
Luiza: Sugerujemy się tym, że ludzie do nas przychodzą, ucznio-
wie proszą nas o piosenki lub bierzemy pod uwagę playlisty z 
internetu, czy też eski. Pobieramy muzykę i naszym zadaniem 
jest tu przyjść i ją puścić. 
Klaudia:To nie jest też tak, jak niektórzy uczniowie myślą, że 
mamy bazę, nowoczesne komputery-nie jest tak, musimy wcze-
śniej sami wszystko pobrać i przygotować. 
 
Daria: Rozumiem, czyli wymaga to jednak trochę więcej cza-
su, niż tylko przerwy. Jeśli poruszyliśmy już temat sprzętu, to czy 
słyszeliście, że Samorząd wyszedł z inicjatywą kupna nowych 
głośników?  
Michał: Warto zacząć od tego, że lepszym pomysłem niż kupo-
wanie głośników będzie kupno komputera, ponieważ laptop, 
który tu stoi jest prawdopodobnie starszy ode mnie.  
Luiza: Cały osprzęt jest prawdopodobnie z początków Radiowę-
zła, czyli prawdopodobnie z 2006 roku, czyli może mieć nawet 
naście lat. Uważam, że inicjatywa jest dobra, ale są to duże pie-
niądze, wiec wszystko zależy od zaangażowania . 
 
Daria: No tak, dlatego poprzez ten wywiad mam nadzieję, że 
zachęcimy uczniów do poparcia i wsparcia szkolnego radiowęzła  
Kolejne pytanie znów dotyczy wyboru piosenek. Jak wygląda 
sytuacja, w której chcemy usłyszeć konkretny utwór ?Co mamy 
wtedy zrobić ? 
Luiza:Po prostu, można grzecznie zapukać, wejść i poprosić , nie 
zawsze wszystkie piosenki mamy -  jeżeli nie  mamy piosenki, to 
na 2 dzień staramy się je pobrać i włączyć. Nie chcemy np. cały 
dzień puszczać jednego typu muzyki, staramy się o różnorod-
ność. 
 
Daria: A co myślicie o pomyśle zrobienia listy, na której każ-
dy mógłby wpisywać swoje ulubione utwory ? 
Michał: Myślę, że spoko, zawsze przy układaniu playlisty się 
przyda. 
 

To nie jest  Bitwa 
pod  Grunwaldem 
Matejki, to tablica w 
szkolnym radiowęźle 

Daria: A czy lubicie swoją 
pracę? Czy nie odczuwacie 
braku przerw, które spędza-
cie tu, w radiowęźle? 
 
Michał,Luiza,Klaudia: Tak
(stanowczo), lubimy to 
zajęcie. 
Luiza: Gdy siedzimy tu we 
trójkę,  to  zawsze jest tak, 
że możemy wyjść porobić 
coś innego. Gorzej jest, jak 

się siedzi samemu. 
Michał: Znaczy, jak się siedzi samemu, to jest przyjemnie, cicho, 
żadnych uczniów.  
 
Daria: Rozumiem , super opcja (śmieje się bo XD ),a gdyby 
ktoś chciał rozpocząć swoją „karierę” za sterami radiowęzła , do 
kogo powinien się zgłosić ? 
Luiza: Najlepiej do Michała  
Klaudia: I po prostu do Pana Karolińskiego  
Luiza: Też nie każdy się do tego nadaje, myślę że trzeba się na tym 
trochę znać, ale nieco byśmy taka osobę przeszkolili . 
 
Daria: Rozumiem. Czy chcielibyście dodać od siebie ?  
Luiza: Jeżeli chcecie usłyszeć jakąś piosenkę, to może przyjść  
i grzecznie poprosić o nią - to tyle. 
Daria:Bardzo Wam dziękuje za rozmowę. 

Dzięki !  
Rozmawiała: Daria Próba IIa 
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Zapraszamy  
do korzystania z horoskopu:) 

w tym numerze krótkie charakterystyki znaków zodiaku 

RYBY- cicha, spokojna, snuć skora marzenia,  
sukcesy w życiu miewa od niechcenia.  
W życiu jest Ryba nieco bojaźliwa,  
mało odważna, raczej ustępliwa.  
BARAN- baran żywotny, gnany niepokojem,  
biegnie przez życie niezrażony znojem.  
Żadnych wartości Baran nie przecenia,  
ważne dla niego to, co jeszcze do zrobienia.  
BYK- Robisz plany, snujesz marzenia.  
Masz wiele do wygrania, mało do zrobienia. 
 W postępowaniu łagodność, rozwaga,  
w planach życiowych mu dużo pomaga.  
BLIŹNIĘTA- Chętnie przyswaja sobie wiadomości,  
co mu przychodzi bez większych trudności. 
Wszędzie ceniony, bo miły, rozmowny,  
choć może nieco bywa powierzchowny.  
RAK- znakiem tym rządzą bodźce uczuciowe,  
zmienne nastroje są u niego typowe.  
Choć mu niejedno leży na wątrobie, Rak jest spokojny i zamknięty w sobie.  
LEW- Lew żądny władzy chciałby kimś dowodzić, ale nie każdy człowiek da się za nos wodzić.  
Jest oczywiste, że najwyżej w cenie, stoi u niego władza, dowodzenie.  
PANNA- Pannę ścigają w jej życiu zwątpienia, dość często miewa stany przygnębienia.  
Zawsze każdemu jest pomóc gotowa, jej pracowitość bywa wyjątkowa.  
WAGA- Waga wesoła, miła, towarzyska, na czym jej kontakt z otoczeniem zyska.  
Ważną jej cechą jest dostosowanie,  
głównie do siebie czuje przywiązanie.  
SKORPION- Skorpion bywa trochę zagadkowy, opanowany, lecz w duszy bojowy.  
Umysł w tym znaku jest analityczny, skory do nauki, bystry i krytyczny.  
STRZELEC- Plany szerokie ma ten entuzjasta, a szansom jego optymizm dorasta.  
Jego ideał to standard życiowy, wysoki i pełnowartościowy.  
KOZIOROŻEC- Aby pokonać drobne przeciwności, gromadzi w sobie nadmiar aktywności.  
Jego ambicja stale go pogania, spać mu nie dają prace i starania.  
WODNIK- Wodnik to typ zazwyczaj sympatyczny, miły, wesoły i lekko romantyczny.  
Towarzyski jest ten optymista, wszyscy go lubią to rzec oczywista.  
 

Horoskop opracowała:  
Kinga Leszczyńska, IIa 

 Chętnych do  współpracy z gazetką szkolną zapraszamy do zgłoszenia się do sali nr 13, 11 marca o godzinie 10.35 lub do p. Cieślak. 


