
 2 
  

  

  

  

 7 

  

Śpiewająco:) 

  Numer 12,0maj 2022—— 

 

W numerze 

  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Przedstawiamy rozmowę 
z prowadzącą chór II LO 

Panią Profesor Renatą Tomą, która 
uchyla przed nami rąbka z jego ta-
jemnic. 
 
 
KJ:  W jaki sposób werbuje pani nowe osoby 
do chóru? 

Pani Renata Toma: CHÓR II LO 
działa już od ponad 25 lat, zwykle w jego skła-
dzie znajduje się około 40 uczniów. Co rok 
wraz z przybyciem klas 1 do naszej szkoły robi-
my nabór nowych chórzystów. Pierwszoklasi-
ści są informowani o możliwości dostania się 
w nasze szeregi – po wstępnych rozmowach 
zwykle odbywa się mały sprawdzian predys-
pozycji muzycznych. Podstawą zakwalifiko-
wania się do chóru są takie cechy, jak świetny 
słuch muzyczny oraz doskonałe poczucie ryt-
mu. 

 
KJ: W jaki sposób chór pracuje? Jak wy-
glądają spotkania? 
 Pani Renata Toma:  Mamy spotka-
nia przez cały rok szkolny, regularne próby 2  
- 3 godziny w tygodniu. Kiedy zbliża się ter-
min koncertu, czy występu, spotykamy się na 
dodatkowych próbach. Ćwiczymy repertuar 
wspólnie, jednak najbardziej uzdolnieni woka-
liści i instrumentaliści mogą liczyć na dodat-
kowe zajęcia doskonalące umiejętności, np. 
przed występami solo, czy konkursami. Bycie w 
chórze wiąże się z prawdziwym poświęceniem, 
ale to nie zraża naszych uczniów. 
 

 
 

 
 
 

 

KJ: Co powoduje, że uczniowie II LO tak 

chętnie od lat działają w chórze? 

Pani Renata Toma: Jest wiele takich czynni-
ków: Repertuar – piękne opracowania różnych 
utworów, od patriotycznych aż do rozrywko-
wych, młodzieżowych hitów, które nasi chórzy-
ści wykonują z wielką satysfakcją. Możliwość 
koncertowania – dawanie innym radości i pięk-
na, jakie niesie ze sobą muzyka, radość 
z występów wspólnych oraz solowych. 
Rozwijanie talentu – nasi liczni absolwenci wy-

brali ścieżki kariery dzięki temu, że mogli mu-

zykować w liceum.                                Cd. Str 2 

 

Na zdjęciu: Przy pianinie — 
Pani Profesor Renata Toma  

w swojej pracowni 

Żegnamy  
Maturzystów! 

Dzień Ziemi 
2022 

Adopcja zwierząt 

Uczymy się od 
najlepszych!  -  

II LO na tle szkół 
europejskich 

 

Marzymy o 
wakacjach... 

Prezentujemy nasza 
twórczość literacką i 

plastyczną 
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Sami często o tym mówią w wywiadach. Wśród nich 
wymienić mogę Aleksandrę Olczyk – światowej sławy 
śpiewaczkę operową, Wojciecha Baranowskiego – nie-
zwykle znanego i utalentowanego wokalistę i autora 
przebojów, Marcina Januszkiewicza – wybitnego woka-
listę i aktora, również autora piosenek.  
Ważna jest także świetna atmosfera między chórzysta-
mi, którzy się poznają, zaprzyjaźniają, dobrze wspólnie 
bawią. 

KJ: Czego można życzyć CHÓROWI II LO? 
Pani Renata Toma  - Tego, czego wszystkim – zdrowia i 
pokoju. Dotychczas naszym największym wrogiem była 

pandemia, na jej czas wszystkie zespoły musiały zawiesić 

działalność. Na szczęście już wróciliśmy i działamy  
z wielkim entuzjazmem, mamy wspaniały, bardzo zdolny 

skład chórzystów. Zapraszamy do śledzenia naszych osią-

gnięć :) 

Życzymy kolejnych lat sukcesów!!! 

Rozmawiał: Kacper Jakiel Id 

 

 

Z ostatniej chwili 
—pożegnaliśmy naszych kochanych Maturzystów!!!! 

Trzymaliśmy za Was kciuki przez cały okres matur, mamy nadzieję, że ich 
wyniki, o których dowiecie się na  początku lipca, będą dla Was spełnieniem 

marzeń:) czekamy na nie razem z Wami!!!  
Pamiętajcie, że zawsze możecie na nas liczyć :) 

 

Poniżej: Jeden z ostatnich  występów szkolnego chóru — zakończe-
nie maturzystów 2022, dyryguje — Pani Renata Toma. 

Na zdjęciu: Uśmie-
chają się do Was 
wychowawcy klas  
maturalnych:) od 
lewej  -  Pan Profesor 
Mateusz Rudziński, 
Pani Prof. Anna Pęci-
na, Pani Prof. Alek-
sandra Huryk i Pani 
Prof. Magdalena 
Skrobek 
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      Jesteś u Siebie 

 Tegoroczne obchody Dnia Ziemi  od-
były się pod hasłem przewodnim 
"Inwestujmy w naszą planetę". Ma ono zwró-
cić uwagę na konieczność zmian w różnych 
obszarach ludzkiej działalności oraz wspól-
ną odpowiedzialność - przedsiębiorstw, poli-
tyków i obywateli - za ekosystemy. 

 22 kwietnia 2022r. z okazji Międzynarodowe-

go Dnia Ziemi uczniowie kl.3AP, 2b,1a i 3bp wzięli 

udział w wycieczce do Leśnego Ośrodka Edukacji i 

Rehabilitacji Zwierząt w Kole. Pierwszym punktem 

wycieczki było zwiedzanie Leśnego Ośrodka Edukacji 

dla zwierząt zarówno tych domowych jak i dzikich, 

których stan zdrowia nie pozwalał na wypuszczenie 

ich na wolność. Uczniowie wzięli również udział w 

akcji sadzenia dębów szypułkowych z inicjatywy piotr-

kowskiego Starostwa Powiatowego oraz Nadleśnic-

twa Piotrków w okolicy Osady Leśnej w Kole. Końco-

wym punktem wycieczki było ognisko. Więcej informa-

cji na temat sadzenia dębowego lasu na stronie 

epiotrkow.pl i piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl 

 

 

  

 Uczniowie kl.3 Ap i 1a przygotowali 

także ciekawe plakaty pod hasłem ,,Ocalmy 

naszą Ziemię’’ a kl.3DG — interesujące pre-

zentacje multimedialne pod tytułem ,,Wojna na 

Ukrainie a zagrożenie dla środowiska’’. Wybra-

ne prezentacje i plakaty będą zamieszczone w 

Zespole na Teamsie, aby każda klasa mogła z 

nich korzystać. Przygotowaniem obchodów 

święta, jak co roku, zajęły się Panie Profesor 

Małgorzata Purgał  -  Szczepanik i Pani Anetta 

Łągwa.  

Serdecznie dziękujemy 

 i prosimy o jeszcze!!! 

. 

 

  

 

Dzień Ziemi 2022 

Na zdjęciu: uczniowie klasy IIIap sadzą las podczas  
Dnia Ziemi 2022 w Kole 

http://epiotrkow.pl
http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl


 

 Zbliża się coroczny Dzień Otwartych 
Drzwi w II LO! Zapraszamy serdecznie w nasze 
progi wszystkich, którzy chcą efektywnie i cie-
kawie spędzić kolejne cztery lata.  
 
 Oferujemy ciekawe wycieczki — najbliższą do 
Trójmiasta i do Wrocławia, koła zainteresowań, szkolny 
chór, prężnie działający Samorząd Uczniowski, współpra-
cę z okolicznymi uczelniami wyższymi, Akademią Sztuk 
Pięknych w Łodzi, udział w zawodach sportowych i kon-
kursach przedmiotowych, fotograficznych, coroczny Dzień 
Języków Obcych, pracę w gazetce szkolnej, współpracę z 
piotrkowską Mediateką.  
 
 Dla chcącego nic trudnego! A to oznacza, że jest 
się w co zaangażować w naszej szkole:) Poza tym, trzeba 
się zaangażować oczywiście w naukę,  szczególnie przed-
miotów rozszerzonych, odpowiednio w każdej z klas: 
 

Ia  - język polski, historia, wos 
Ib -  język polski, historia, język angielski, 
Ic  -  biologia,  chemia, język angielski 
Id  - matematyka, geografia, język angielski, 
Ie — matematyka, geografia, język angielski. 
 
 

Zapraszamy serdecznie na Dzień Otwartych 
Drzwi   -  1 czerwca, podczas  którego cze-
kają Was liczne atrakcje:  
 
 Zagadki logiczne i matematyczne, 
 Ciekawe zajęcia w języku angielskim, niemiec-

kim i francuskim,  
 Kawiarenka literacka, 
 Wystawa prac plastycznych, 
 Doświadczenia biologiczne i chemiczne, 
 Występ szkolnego chóru,  
 Specjalny numer gazetki szkolnej, 
 Szkolny grill    i wiele innych, ciekawych zajęć, 

które pozwolą Wam poznać II LO od podszew-
ki!!! 
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Zapraszamy do  
klas pierwszych!!!! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serdecznie zapraszamy!!!!
  



      Jesteś u Siebie 

Str. 5 
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Uczymy się od najlepszych 
 
 

Fiński system edukacji 
 

 

 Fiński system edukacji uchodzi 

jako jeden z najlepszych na całym 

świecie, jest on nawet nazywany jako 

szkolno-naukowy raj.  
 O tym że jest to najlepszy system edukacji 

przemawiają zasady, które nie funkcjonują w innych 

krajach, a dobre ich funkcjonowanie potwierdzają bardzo dobre wyniki z testów. 

 Podstawową zasadą, na którą w Finlandii jest stawiany największy nacisk, to darmowa edukacja, która 

powinna być prawem każdego człowieka. W tym przypadku nie mówimy tylko o tym, że szkoły są darmowe, 

ale zakazane jest również pobieranie opłat za zajęcia dodatkowe tzw. “korki”. Fiński rząd całkowicie finansuje 

szkolnictwo na terenie całego kraju, rodzice nie muszą się martwić o zakup podręczników i zeszytów, długopi-

sów i kredek, nie muszą się przejmować także transportem do szkoły. 

 Dzieci do szkoły idą w wieku 7 lat, do 16 roku życia mają obowiązek nauki. Od kiedy młodzież zacznie 

uczęszczać do szkoły, aż do 16 roku życia nie mają w szkołach żadnych obowiązkowych egzaminów. Fiński sys-

tem edukacji dopuszcza taką formę sprawdzenia wiedzy dopiero po ukończeniu 9-letniego okresu nauczania. 

 Testy i sprawdziany mogą być robione na wniosek nauczyciela, zaś uczniowie nie dostają z nich ocen, 

przez które dzieci mogłyby się zbędnie stresować. W zamian otrzymują pisemną opinię, która mówi o tym, nad 

czym uczeń powinien więcej pracować. W ten sposób uczniowie mają uniknąć porównywania oraz rywalizacji 

między sobą, co też może być przyczyną stresu. W Finlandii oceny można otrzymywać dopiero od 5 klasy, w 

obowiązek wchodzi to dopiero w 7 klasie.   

 Fińscy uczniowie nie nabywają  wyłącznie wiedzy — takiej 

jak fizyka czy matematyka, które mogą być problematyczne. Dzieci 

uczone są, jak dokonać przelewu, czym są podatki i jak je rozliczać, 

czyli rzeczy, które prawdopodobnie przydadzą się w przyszłości. 

Do każdego ucznia przykładane jest bardzo dużo uwagi. Każdy w 

szkole otoczony jest indywidualną opieką pracownika socjalnego, 

pielęgniarki i psychologa, których zadaniem jest zapewnić jak naj-

lepsze warunki nauki oraz  poczucia bezpieczeństwa. 

 Fiński system nauczania ma swoje ściśle przestrzegane, 

oryginalne dla nas zasady, o których rzadko mogliśmy słyszeć. Eg-

zaminy przeprowadzane po 9 latach obowiązkowej nauki potwierdzają, że w Finlandii nauczanie jest jednym  

z najlepszych na  całym świecie. 

Opr.  Gabrysia Kępska Ic 

 



Jesteś   

Str. 6 

 

 

 

 

  

 

Uczymy się od najlepszych 
 Analizując organizację fińskiej szkoły chcemy też pochwalić się   

naszymi ciekawymi, alternatywnymi formami nauki, jakie mają miejsce 

w II LO bardzo często. Myślimy, że chętnie powspominacie:):):) 
 

 

 

 

Powyżej: Zwycięzcy konkursu o Patronce Szkoły Marii Cu-
rie — Skłodowskiej wraz z Panią Dyrektor Beatą Kiereś 

Powyżej:  
Zwycięska drużyna!!!  

Zdobywczynie II miejsca 
w mieście  

w piłkę siatkową. 

Poniżej: Klasa Id uczy się o starodrukach  
w piotrkowskiej Mediatece 

Powyżej: Wizyta w pracowni tkackiej w łódzkiej Akade-
mii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 

Po lewo: Zbieramy 
dary dla  Ukrainy 
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Odpowiedzi wskazują, iż nasi uczniowie marzą o 

szkole, w której czuliby się swobodnie. Wielu z nich pod-

kreślało znaczenie dobrej atmosfery w kontaktach z rówie-

śnikami.  

 Niektórzy zwracali uwagę  także na wygląd bu-
dynku, w którym spędzają tak wiele czasu, że mógłby od-
grywać rolę drugiego domu. Kolejnym tematem jest ilość 
lekcji, których często jest za dużo. Niemal wszyscy ucznio-
wie są już zmęczeni tym rokiem szkolnym, zaczynając od 
ciągłego przechodzenia na lekcje zdalne, a kończąc na 
fakcie, iż nie wszyscy przebywamy w budynku naszego 
liceum. Podczas ostatnich miesięcy nauki, kiedy robi się 
coraz cieplej i nie chce się siedzieć w ławkach, wielu ucz-
niom brakuje wyjść poza teren szkoły, w celu odpoczynku i 
odświeżenia umysłu. Urozmaiceniem monotonnego prze-
bywania w klasie mogłyby być lekcje na świeżym powie-
trzu. 

Niestety, nic nie jest idealne, tak samo nie może-
my sprawić ,by szkoła była idealna. Mimo wszystko dążmy 
do tego, by przynajmniej mogła konkurować z wyimagino-
wanym ideałem. Każdy może zacząć od dbania o naszą 
przestrzeń szkolną, nie niszcząc i nie śmiecąc. W czystym i 
schludnym otoczeniu dużo lepiej się uczy. Ważne, byśmy 
szanowali siebie i innych. Nasi koledzy i koleżanki z klasy 
tak samo jak my mają uczucia, a często nieumyślnie wypo-
wiedziane słowa ich ranią. Nauczyciele, prowadząc lekcje, 
pracują, by przekazać nam niezbędną wiedzę, warto więc 
docenić ich starania. Okazujmy sobie wzajemny szacunek i 
wyrozumiałość. 

Miejmy nadzieję, że jak najszybciej wrócimy do 

naszej szkoły. Wierzmy, iż po remoncie, jako budynek bę-

dzie bliska ideału. 

Opr. Zuzia Rakowiecka IIb 

Uczymy się  

od najlepszych cd. 

 
II Liceum Ogólnokształcące im. 

Marii Skłodowskiej — Curie  -  
szkoła idealna? 

 
 
 

Postanowiliśmy zbadać to arcy-

ważne dla nas zagadnienie i zapytać 

naszych uczniów, czym dla nich jest 

szkoła idealna i czy jest to  nasza szko-

ła.  

Na pytanie: „Czym charakteryzowałaby się szkoła 
idealna?”, nie ma jednej trafnej odpowiedzi. Dla niektórych 
może być to piękny i dobrze wyposażony budynek. Część 
pragnie, by lekcje prowadzone były w plenerze, a innym 
zależy, by nauczyciele byli wyrozumiali oraz panowała przy-
jemna atmosfera. By poznać zdanie uczniów naszej szkoły, 
przeprowadziłam krótki wywiad. 

Jaka powinna być szkoła idealna? 
 

Konstancja  1C: Tolerancyjna, wyrozumiała, kreatywna. 
Bez narzucania nikomu niczego, z czasem wolnym, wyjaz-
dami, konkursami, ciekawymi zajęciami po lekcjach. Z wy-
kształconymi i dobrze przekazującymi wiedzę nauczyciela-
mi, dobrymi pedagogami, z dostępnym psychologiem. 
 

Klementyna 2A: Idealną szkołą byłaby taka, w której 
nauka trwałaby tylko podczas zajęć lekcyjnych w szkole, 
maksymalnie 6-7 godzin lekcyjnych i nie byłoby potrzeby 
zadawania prac domowych. W wyniku tego uczniowie mieli-
by więcej czasu na rozwijanie swoich pasji, umiejętności i 
zainteresowań. W idealnej szkole zajęcia lekcyjne byłyby 
często urozmaicane, np. zajęcia byłyby prowadzone nie 
tylko w szkolnych salach. Miejmy nadzieję, że nasza szkoła, 
jako budynek, po remoncie będzie bliska ideału. 
 

Dorota 2B: Myślę, że w szkole idealnej powinno być 
znacznie mniej niepotrzebnego materiału i więcej zachęca-
nia do nauki. Zależałoby mi, aby nauczyciele nie wywierali 
presji , aby  były organizowane różne wyjścia.  
 

Zosia 2D: Dla mnie  II LO jest idealną szkołą. Mam wspa-
niałą klasę i nauczycieli, którzy zachęcają mnie do nauki. 
Brakuje tylko ślicznego budynku, ale wynagradza mi to pa-
nująca w szkole atmosfera. 
 

Ignacy 3BP: Idealna szkoła to taka, w której każdy jest 
tolerancyjny i ma szacunek do drugiego człowieka oraz w 
której nie jesteś ograniczany w żaden sposób i możesz roz-
wijać swoje pasje. 
 

 

 



Co charakteryzuje dobrą 
książkę? 
 

Na to pytanie odpowie każdy, kto 
czyta. I każdy może mieć odmienne zda-
nie. Jednak są cechy dobrej książki, 
które z całą pewnością zauważy każdy 
„czytacz”. Dla mnie istotnym jest nie-
zbyt oczekiwane zakończenie… To coś, co 
wprowadza w lekturę odrobinę tajemni-
czości i niejasności. Podsumowanie po-
wieści nie powinno być przewidywalne. 
Każda zagadka jest niczym przyprawa                     
do potrawy. Danie, które jest odpowied-
nio przyrządzone utrzymuje się na długo 
w pamięci. Tak samo jest z książką. 
Każdy tom, do którego sięgamy roztacza 
przed nami nowe przygody. Czasami, po-
dobnie jak w życiu, niełatwo jest przez 
nie przejść. Ważne jest jednak, że dają 
nam doświadczenie, które zapamiętamy na 
wiele lat. Podobnie jest z bohaterami 
książkowymi. Różnica jest jednak taka,                            
że czytając książkę zdajemy sobie spra-
wę, że jest to często fikcja literacka. 
Dlatego jest nam łatwiej zrozumieć bo-
hatera. Książka daje wiarę i nadzieję 
na szybkie i dobre zakończenie. Nawet 
jeśli historia zakończy się nie po na-
szej myśli to możemy szybko sięgnąć po 
następną. Ja jednak próbował bym zasta-
nowić się, co ma wpływ na wartość 
książki? Oczywiście styl pisania, zro-
zumiałe słownictwo, dopasowanie do wie-
ku czytelnika… O i właśnie doszliśmy do 
sedna, do czytelnika. Nigdy nie będzie 
dobrej książki, jeśli nie będzie wier-
nych „moli książkowych”. Nie chodzi o 
to, by czytać wszystko,                       
ale czytać ZE ZROZUMIENIEM! Jeśli po-
święcimy się  dla literatury, ona z 

pewnością nam się 
odwdzięczy. Z 
książką jest jak z 
człowiekiem. Jeśli 
potrafimy go zro-
zumieć, zwróci nam 
to samo.  

 

Opr.  

Kacper Poźniak, IIc 
Str. 8 

Jesteś   

Dla koneserów… 
 

Zasady narodzin dobrego filmu i dobrej książki wyjawia nam 
Kacper Poźniak 

Jak film 
 staje się 

 kinowym przebojem? 
 
 

Do kina chodzimy chętnie, ale nie zawsze wra-

camy z niego zadowoleni. Wiąże się to                                      

z konkretnymi oczekiwaniami. Każde dzieło filmowe 

może stać się hitem niezależnie od tematyki. Kierując 

się wyborem filmu najczęściej zwracamy uwagę na 

obsadę aktorską. Ma ona wpływ na nasze spostrzega-

nie twórczości. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że 

jest to często uzależnione od budżetu przeznaczonego 

na realizację zdjęć. Aktorzy to jeden z najważniejszych 

elementów pracy nad filmem. To od nich zależy jaki 

będzie odbiór widza. Duże znaczenie przy produkcji 

filmowej ma muzyka  i oczywiście nazwisko jej twórcy. 

Wiadomo, że doświadczeni kompozytorzy tworzą mu-

zyczne „perełki”, dzięki którym „taśma” jest pełna wra-

żeń i doskonałości. Najpiękniejsze dzieła filmowe są 

silnie związane ze wspaniałą ścieżką dźwiękową. 

Dzięki niej przenosimy się w świat pełen magii i sil-

nych emocji. Muzyka wprowadza nastrój i potrafi wy-

zwolić w nas natchnienie lub zachwyt. Kompozytorzy   

z tak wielkim  talentem tworzenie są często wielo-

krotnie nagradzani. Dlatego też wiele nagród otrzymu-

ją musicale, które trafiają prosto w serca ludzi. Dzięki 

muzyce mają siłę przekazu, o której trudno zapo-

mnieć. Ważnym elementem w promocji są płyty, wyda-

wane przez koncerny, z muzyką filmową. Dzięki temu 

możemy wracać do obejrzanej historii niekoniecznie 

siedząc przed ekranem.  

Kacper Poźniak 
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Uwaga!!! 
Podnosimy poprzeczkę!!!! 

 

 

Z dumą przedstawiamy opracowaną przez uczennicę  

klasy IIIc Julkę Dyoniziak  opowieść o  jednej z  najbardziej znanych literackich  

historii z dreszczykiem  - 

 doktorze Jekylu i Mr Hyde  -   przy okazji  - szlifujcie swój angielski:):):) 

 

 

 

 

Zwycięska drużyna!!!  
Zdobywczynie II miejsca w mieście w piłkę siatkową. 

Pretence and dual nature in Robert Louis 
Stevenson’s  

“Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
 
 Humanity strives to understand the unknown and the unexplainable. To this day, one of the most incredible phe-

nomena we have encountered is the human psyche, which has been a subject of research since antiquity. Over the ages, 
theories explaining morality, behaviour, and desires of mankind kept multiplying; even now, we cannot provide an out-
right explanation for these concepts.  

 “Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” is a gothic novella published in 1886, during the Victorian era. The au-
thor, Robert Louis Stevenson, recounts an unsettling tale of Dr Henry Jekyll, who holds a high and respected position in 
London’s society; however, he is aware of the evil that lies within him. As a result of consuming a self-invented drug, ami-
able Jekyll transforms into Edward Hyde, who is an amoral, cruel, and remorseless version of the doctor. As he relishes in 
the pleasure he receives from the unspeakable acts of his evil alter ego, Dr Jekyll ingests the substance repeatedly and 
unknowingly nurtures Hyde’s power. Eventually, Hyde is able to take control without being enabled by the drug, and Jek-
yll becomes dependent on the substance to remain conscious. The doctor meets his end as Edward Hyde completely dom-
inates him and commits suicide because he is afraid of being punished for his cruel acts. 

 The Victorian era was foremost characterised by its duality. Even though this period was referred to as Pax Bri-
tannica (meaning a state of tranquillity), it was haunted by multiple social issues such as poverty, hunger, terrible work-
ing conditions, and corruption. In Victorian society, contradictions clashed: science and religion, rationalism and supersti-
tion, prudishness and lust. Stevenson’s novella is considered to be one of the greatest portrayals of the hypocrisy among 
the upper and middle class. 

 Henry Jekyll is born into an affluent family, and therefore he is guaranteed a life as a member of the elite to which 
he commits. However, he has to “conceal his pleasures” because a good reputation is crucial to people with high status. 
“The harm was in Jekyll, because he was a hypocrite”, was what Stevenson wrote in a letter to John Paul Bocock in 1887, 
“The Hypocrite let out the beast of Hyde”. Jekyll is a hypocrite that sings praises of virtues but, as a matter of fact, the only 
thing he wants is to indulge himself in sin without social consequences; therefore, he brings Edward Hyde to life. The doc-
tor is aware of how terrifying Hyde’s acts are, but he cannot shake off the satisfaction of plunging into shameful activities 
without repercussions. Other characters in the book, such as Mr Utterson, also depict the need to uphold reputation and 
decorum. On multiple occasions, Utterson sweeps his knowledge under the rug to avoid scandal and protect Jekyll, even if 
it is about a murder Hyde committed. He embodies Victorian society’s suppression of humanity’s darker side to maintain 
a civilised image.    

It is indicated that a significant role in Jekyll's life is played by his father as Hyde destroys his portrait. Hyde 
might symbolise younger Jekyll, who resents his father (maybe for being strict, emotionally absent or not accepting him) 
and is filled with rage. Hyde is described as smaller and younger than Jekyll, which indicates that he had been repressed. 
People who have encountered him express uneasiness over his looks and characterise him as “hardly human” and giving 
“a strong feeling of deformity”. 

When Jekyll sees Hyde in the mirror for the first time, it “seemed natural and human” — he instantly accepts that 
this vile and warped form is indeed a part of him. “I have been doomed to such a dreadful shipwreck: that man is not truly 
one, but truly two” is what Jekyll asserts. Jekyll serves as a universal example — everyone is capable of both virtuousness 
and wickedness. 

 “Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” is undoubtedly a classic that encourages its reader to ask themselves 
questions concerning the duality of human nature and how it also affects them. Humans tend to judge in black-and-white. 
Maybe it is time to recognise and embrace grey as well? 

Julia Dyoniziak IIIc 

 
REFERENCES 
Singh, S. M., & Chakrabarti, S. (2008). A study in dualism: The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Indian jour-

nal of psychiatry, 50(3), 221–223. https://doi.org/10.4103/0019-5545.43624 
Steinbach, S. (2021, March 12). Victorian era. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/event/Victorian-era 

https://doi.org/10.4103/0019-5545.43624
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Część III 
 
 
  
-Co to? -  zapytała Helena, przystępując z nogi na nogę. 

-No jak to co, pamiętnik- odparła Kamila, jakby to 
było oczywiste. 
 Tajemniczym przedmiotem był zeszyt w twardej 
okładce. Ta była pokaleczona, a rogi bordowej powierzchni powy-
ginane, jakby ktoś rzucał zeszytem o podłogę lub uderzał nim w 
coś twardego.  
 -Już go czytałaś? 
 -Tak, pierwszą stronę- przytaknęła podekscytowana 
Kami.- Myślę, że jego właściciel potrzebuje pomocy. 
 -Mów konkretniej, nie rozumiem cię- powiedziała Hela.  
 Bez słowa dziewczyna podała Heli zeszyt, otwarty na 
pierwszej stronie. Widniało na niej kilka zdań, napisanych po-
śpiesznie. Słowa były lekko rozmazane, jak wtedy, gdy przetrzesz 
jeszcze nie wyschnięty tusz ręką. Duże i czytelne litery przykuwa-
ły uwagę. Na pogiętej kartce widniało tylko jedno zdanie: Chcę w 
końcu zasnąć i się nie obudzić. 
 -Widzisz? Ciekawe kto to- zastanawiała się Kamila.- 
Może to ktoś, kogo znamy. W sumie to nasza szatnia.  
 -Całkiem możliwe. Co z tym zrobimy?- Helena zdawała 
się być przejęta i zmartwiona. 
 -Musimy popytać. 
 Helena przewróciła oczami i oddała zeszyt przyjaciółce. 
 -Czy naprawdę myślisz, że właściciel tak po prostu się 
przyzna? 
 Kami ścisnęła usta i spuściła wzrok. To nie miałoby 
sensu. Po chwili zaproponowała: 
 -A może same dowiemy się do kogo należy. Przecież 
czytając ten pamiętnik, możemy łatwo dowiedzieć się, kto go napi-
sał. 
 -Zgoda. Pomogę ci, ale chodźmy już na lekcję.  
 Dzwonek zabrzmiał i obwieścił początek zajęć. 
 Do końca dnia dziewczyny mało rozmawiały. Helena 
starała się unikać znajomych twarzy, natomiast Kamila chodziła 
po korytarzu ze znalezionym zeszytem w ręce. Rozmawiała z wie-
loma osobami, przyglądając się im uważnie. Miała nadzieję, że 
właściciel zeszytu, widząc, że go znalazła ujawni się swoim niety-
powym zachowaniem. Tak się jednak nie stało. Zrezygnowana 
dziewczyna całe popołudnie z zaintrygowaniem czytała każdą 
zapisaną kartkę. Coraz bardziej martwiła się o osobę, która przeży-
wała to wszystko. Kamila popadała w coraz większe przygnębie-
nie. Współczuła cierpienia i tego, że nikt o nim nie wiedział. 
 Następnego dnia czekała na Helenę przed szkołą. Pocie-
rała zmarznięte dłonie. Było bardzo zimno, podwórze wokół szko-
ły spowijała gęsta mgła. Wypatrywała przyjaciółki, wytężając 
błękitne oczy. Kilka razy machała do zbliżających się ludzkich 
sylwetek, jednak często spotykała się ze spojrzeniem obcych osób, 
zdziwionych, że się z nimi wita. Dzwonek zadzwonił na pierwszą 
lekcję, lecz przyjaciółki nie było. 
 Nastolatka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. 
Stwierdziła, że metodą prób i błędów dojdzie do tego, kto jest 
tajemniczym właścicielem zeszytu. Mocno w pamięć zapadł jej 
jeden fragment, który idealnie pasował do jednej z koleżanek. 
  

Weszła do szkoły. Korytarz był niemal zupełnie pusty. Kilka 
zbłąkanych uczniów truchtało do swoich klas. Kamila również 
pośpiesznie udała się na pierwszą lekcję, którą było wychowanie 
fizyczne. Szybko przebrała się w gwarnej szatni, przeciskając 
się między dziewczętami. Rozejrzała się, szukając Heleny. Mia-
ła nadzieję, że się z nią minęła, a ta tu na nią czekała. Myliła się. 
Była zdziwiona, bo przyjaciółka nie wspominała o swojej plano-
wanej nieobecności. Gnębiła ją myśl, że coś dzieje się jej przyja-
ciółce. Martwiła się, gdyż Hela miała często problemy zdrowot-
ne. Może chodziło o sprawy rodzinne, które od dłuższego czasu 
nie dają dziewczynie spokoju. Jej rozmyślania przerwała trener-
ka: 
 -Ile można na was czekać? Już dziesięć minut po 
dzwonku. 
 Kamila wyskoczyła z szatni, przyłączając się do zna-
jomych dziewczyn. Gawędziły o okropnej pogodzie, która spra-
wiała, że droga do szkoły wydawała się być sceną ze słabego 
horroru. 
 -Współczuję kierowcom. Na szczęście mam blisko do 
szkoły, przeraża mnie jazda jakimkolwiek środkiem transportu 
w taką pogodę- powiedziała jedna z koleżanek z klasy Kamili. 
 -Tak, ja też- przytaknęła druga. 
 -Na drodze prowadzącej do mojego domu na jednym 
skrzyżowaniu był wypadek. Zderzyły się dwa samochody, jeden 
z nich nie ustąpił pierwszeństwa. 
 Kamila zamarła. Dziewczyna, która o tym mówiła 
mieszkała kilka domów za Helą. Czy to możliwe, że brała w tym 
udział? Często mama podwoziła ją do szkoły. Nierzadko po 
przepracowanej nocy. 
 -Wiesz coś więcej?- zapytała podenerwowana. 
 -Moja mama mówiła, że były to srebrny SUV i jakiś 
czarny mały samochód. 
 Kamili zrobiło się gorąco i duszno jednocześnie. Opa-
dła ciężko na ławkę. 
  

Zuzanna Rakowiecka IIb 

Przedstawiamy kolejny odcinek  książki  
Zuzi Rakowieckiej — 

 

Klub skrzywdzonych serc 

Uwaga!!! 
Konkurs:) 
 
Zastanówcie się, co jest 
na zdjęciu  -  odpowiedź 
jest nieoczywista  - zdję-
cie zrobiono 20 maja o 
godzinie 9.14 na terenie 
naszej szkoły, niestety.  
 
Prawidłowe odpowiedzi 
zgłaszajcie opiekunowi 
gazetki  -  na zwycięzcę 
czeka nagroda!!! 
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Marzenia  
nastolatka 
 
 Marzenia to nasze wyobrażenia wobec rzeczywisto-
ści. Mogą to być również nasze prośby czy też pragnienia 
ubrane w słowa, dotyczące naszej osoby czy bliskich.  
Marzenia to często także wytwór naszej wyobraźni, myślenie o 
czymś zupełnie nierealnym. Nierzadko jednak dotyczą one 
realnych spraw, tego, czego pragniemy, bardzo chcemy, wyra-
żamy je, gdy rozmyślamy o rzeczach przyjemnych. 
 
 Zadałam kilku osobom w naszej szkole  krótkie pyta-
nia na temat marzeń. A oto odpowiedzi, jakie otrzymałam: 
 

1. Jak często marzysz? 
- ciągle; często 40% 
- raz na jakiś czas; rzadko 40% 
- w każdej wolnej chwili 20% 
 

     2. Czy pomagasz spełniać się two-
im marzeniom?  
             - nie 20% 
             - tak; staram się 80% 
 

    3. Czego dotyczą twoje marzenia?  
            - przyszłości 10% 
            - samorozwoju i mojej osoby 30% 
            - bycia szczęśliwym 20% 
            - wymarzonego zawodu, wymarzonej pra-
cy 20% 
            -  spędzania czasu w towarzystwie ludzi, 
którzy mnie uszczęśliwiają 20% 
 
 Podsumowując, nasi uczniowie to nieźli 
marzyciele. Głównie ich marzenia dotyczą przy-
szłości, która zaprząta im głowę. Życzę wam, aby 
wasze wszystkie marzenia się spełniły. Nawet te najskrytsze. 

 
Zuzia Grzejdziak Ic 

 

 

Znów komiksowo:):) 
Rysunkowi bohaterowie z poprzedniego numeru 
mają kolejne przygody 

1. 

2. 

3. 

4. 

Brawa dla naszych   
wspaniałych rysowni-
czek: Oli Rudnickiej  
i Julki Kowalczyk  

z klasy Id 



  

Sercem  

ze zwierzakami 
 W tym miesiącu jako, że nadchodzi lato, 
chciałybyśmy 
zachęcić was do 
adopcji zwierza-
ków. Serdecznie 
polecamy piotr-
kowską funda-
cję ,,Miasto Ko-
tów”, która po-
wstała w celu 
niesienia pomocy 
zwierzętom, po-
prawy warunków 
ich bytowania 
oraz walki z bez-
domnością. Wiemy, że nie każdy może pozwolić sobie 
na taki krok jak przygarniecie zwierzaka, ponieważ 
jest to ogromny obowiązek lecz pamiętajmy, że mo-
żemy wspomóc zwierzęta też w inny sposób, na przy-
kład działać jako wolontariusz i pomagać w transpor-
cie zwierząt, roznosić ulotki czy pomagać w zbiórkach 
karmy. Jeżeli ktoś ma własny pomysł na działanie przy 
fundacji może skontaktować się z właścicielami. 
 
  Wirtualna adopcja jest  równie waż-
na dla zwierząt jak i fundacji. Wirtualni Opiekunowie 
wspierają fundację poprzez systematyczną opiekę 
finansową nad jednym wybranym kociakiem, dopóki 
ten nie znajdzie domu. Dzięki temu, kotki mają swoje 
konkretne jedzonko, żwirek i opiekę weterynaryjną. 
Szczególnie takiej opieki wymagają koty chore czy 
niepełnosprawne. Oczywiście zdrowe koty czekające 
na domy też potrzebują wsparcia i grzecznie czekają 
na swoją kolej.  

 Mamy nadzieję, że nasz artykuł chociaż tro-
chę zainteresował czytelników i znajdzie się ktoś, kto 
będzie mógł zaadoptować zwierzaka. Zostawiamy 
poniżej kontakt do fundacji;)) 

790 791 314 (numer ogólny) 

605 448 744 (adopcje, wolontariat, współpraca) 
604 659 032 (wypożyczenie sprzętu fundacyjnego) 
e-mail: kontakt@miastokotow.pl 

Opr. Oliwka Mielczarek Id 

Nasze plany  
wakacyjne 
… z przymrużeniem oka, 

 oczywiście 
 

„W moje wakacje planuje wyjechać na obóz za granice na 10 dni ,by 
zapoznać się z nową kulturą oraz językiem. Po powrocie chce spę-
dzić czas ze znajomymi wychodząc na rynek spędzając fajnie czas, 

jedząc dobre jedzenie i rozmawiając. Mile widziane są także 
wycieczki rowerowe nad wodę czy dłuższe trasy poza mia-
stem. Ciekawym pomysłem też będzie spontaniczny wyjazd 
pociągiem do innego miasta z przyjaciółmi. Planuje spędzić 
te wakacje w kreatywny sposób i jak najwięcej czasu spę-
dzać poza domem.” 
Koleżanka z 2a 
 
„W pierwszym miesięcy wakacji będę spędzał cały czas ze 
swoimi przyjaciółmi , będziemy robić wyprawy rowerowe na 
Barkowice, na Wierzeje, nad Bugaj, będziemy też jeździć po 
różnych miastach w Polsce Np Łódź Warszawa Kraków czy 
Poznań . „W drugim miesiącu wakacji ja z Oskarem, planuje-
my jechać do Bułgarii, 
będziemy się tam bardzo 

dobrze bawić, ja osobiście jadę 
jeszcze na Jamajkę zwiedzać uroki 
tej pięknej wyspy”. 
Kolega z 2e 
 
Bartek ma bardzo ambitne plany 
jeśli chodzi o spędzenie wakacji. 
Wybiera się z przyjaciółmi na kolo-
nie do Bułgarii. Przez całą resztę 
czasu planuje pracować oraz dużo 
podróżować po miastach Polski 
pociągiem. 
Bartek z 2d 
 
Natalia równie ciekawie planuje 
spędzić wakacje, ponieważ organi-
zuje ze znajomymi wyjazd do Pragi. Wspominała też o tym, że dużo 
czasu planuje spędzić na rowerze w te wakacje. Nieuniknione, że 
wybierze się na rodzinny spływ kajakowy. 
Natalia z 2d 
 
Emilia dosyć mocno związuje swoje wakacje z ……………….(.tu nie 
możemy, niestety, tego wydrukować)
…………………………………………………………………………………
………………….. 
Emilia z IId 
 
„Większość wakacji spędzę u mojej rodziny za granicą, poznając rów-
nież uroki kraju i mówiąc w skrócie: życie w innej części świata. 
Chciałbym również wykorzystać ten czas, aby odpocząć od codzien-
nej rutyny. Po powrocie do Polski końcówkę wakacji spędzę ze znajo-
mymi podczas wspólnych wyjść na miasto. 
Maksym z 2d 
 

„Wakacje spędzę poza domem na aktywnym wypoczynku grając w 
piłkę i jeżdżąc na rowerze. Mam w planach spędzać czas ze znajo-
mymi na wieczornych spotkaniach. Podczas wakacji lecę z rodzi-
cami do Tunezji ,żeby poznać tamtejsza kulturę i odpocząć.” 
Kolega z 2d   
                                                          
                                             O plany wakacyjne pytali Was: 

Lachowski Oskar  IId 
Bartłomiej Ziemba IId  
Maksym Kaczka (IId)  
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      Jesteś u Siebie 

 
 
 
 

  

 

Męczył się dla Was ukła-
dając tę krzyżówkę (jak 
zwykle) Adrian Stępień 
IId 

Krzyżówka 
geograficz-
na 



Na zakończenie  

niespodzianka 

 

Jak Wam się żyje  

w II LO?  

Ankieta, w której przebadali-
śmy 100 osób, głównie  z klas 
pierwszych:) 

1. Czy lubisz chodzić do II LO? 

A). Tak, bardzo  - 75% 

B). Czasami — 18% 

C). Niezbyt lubię  - 7% 

D). W ogóle nie lubię — 0% 

 

2.  Jak czujesz się w naszej szkole? 

A). Bezpiecznie i dobrze  - 56% 

B). Coraz lepiej, przyzwyczajam się do nowego miejsca  - 

44% 

C). Nieswojo  0% 

D). Zagubiony  - 0% 

 

3. Czy lubisz swoją klasę? 

A). Tak, bardzo — 62% 

B). Czasami  -  38% 

Jesteś u Siebie. Pismo Uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Marii Skłodowskiej — Curie w Piotrkowie Trybunalskim,  
numer 12, maj, r. szkolny  2021/2022 

Prowadzący: mgr Edyta Cieślak, 
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      Jesteś u Siebie 

 Chętnych do  współpracy z gazetką szkolną zapraszamy do zgłoszenia się  p. Cieślak. 

4. Czy lubisz swoich 
nauczycieli? 

A). Tak, bardzo lubię  - 75% 

B). Czasami — 25% 

C). Nie lubię  - 0% 

 

5. Za co lubisz II LO? 

A). Za super atmosferę  -  

71% 

B). Za nauczycieli  - 29% 

 

6. Czy dużo się uczysz? 

A). Dla mnie, tak  - 60% 

B). Da się przeżyć  - 36% 

C). Mało  - 4% 

D). Prawie wcale  - 0% 

 

7. Czy jesteś zadowolony ze swoich ocen? 
A). Tak  - 54% 

B). Nie  - 2% 

C). Mogło być gorzej  - 44% 

D). Mogłoby być lepiej  -  0% 

 

Badanie przeprowadziły: 

Zuzia Kołada Id i Maja Czarczyńska Id 

 


