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Pani Dyrektor Beata Kiereś:  
Niespodziewana sytuacja, w jakiej znaleźli-
śmy się wszyscy w marcu 2020 r. i ponownie 
w październiku, spowodowała całkowite 
przestawienie pracy szkoły, a co za tym idzie 
działań dyrektora na nowe tory. Wymagało 
to przeorganizowania się i wdrożenia czegoś 
całkiem nowego, z czym jeszcze nigdy wcze-
śniej się nie spotkaliśmy  - pracy zdalnej. W 
II LO od pierwszych dni po zamknięciu szkół 
przeszliśmy na nauczanie online. Dyrekcja i 
grono pedagogiczne bardzo szybko przy-
swoiło sobie zasady i sposoby takiej pracy – 
byliśmy jedną z pierwszych szkół w mieście 
oraz regionie, która zaczęła wykorzystywać 
aplikację Microsoft Teams. Nasi uczniowie 
także musieli dostosować się do nowych 
warunków – w przypadku niektórych z nich 
zaistniały problemy techniczne ze sprzętem 
czy jakością połączeń. Staramy się ich wspie-
rać w takich sytuacjach.    

 

 Pani Dyrektor Beata Kiereś: Rzeczywiście czeka 
nas gruntowny remont, do którego już zaczęli-
śmy przygotowania.  

Polecamy książki 
 

Szkolny poradnik 
przetrwania 

 

Nasza oferta dla  
ośmioklasistów 

Opieka i wsparcie  
w II     LO 

Absolwentka II LO 
dr Wanda Amaranti-

dou 

 

Nauczanie zdalne na 
świecie 

Odpowiedzialność 
ekologiczna 

Pani Dyrektor Beata Kiereś: Z przykrością mu-

szę stwierdzić, że na pytanie o termin powrotu 

do nauczania w budynku szkoły nikt w tym mo-

mencie nie zna odpowiedzi… Pojawienie się 

uczniów w murach szkolnych to chwila, na któ-

rą bardzo mocno czekamy. Można nawet po-

wiedzieć, że budynek II LO bez radosnych gło-

sów młodzieży nie jest tym samym miejscem, 

które znamy od zawsze, z jego miłą atmosferą i 

mnóstwem działań podejmowanych wspólnie 

przez społeczność szkolną. Część życia szkolne-

go udało się przenieść do sieci, ale to nie to 

samo….    

 

1. Jak Pani Dyrektor organizuje pracę szkoły 
w pandemii, ile czasu to zajmuje i jakie poja-
wiają się na tej drodze problemy?  
 

2. Jak Pani 
Dyrektor widzi nasz powrót do szkoły?    

3. Czy remont wpłynie na organizację szkoły, ile 
potrwa, jakie zasady będziemy musieli zacho-
wywać?   
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Najważniejsze jest to, że po jego zakończeniu budynek II 
Liceum nabierze pięknego, nowoczesnego, bardziej komfor-
towego pod wieloma względami charakteru.  
Remont nie może jednak mieć bezpośredniego wpływu na 
pracę dydaktyczno  - wychowawczą szkoły. Zorganizujemy 
wszystko tak, aby było bezpiecznie i bezkolizyjnie dla Waszej 
edukacji.   

 

 
 

 

Nasze kierunki na rok 
 szkolny 2021/2022 

 
 

Klasa Ia — przedmioty rozszerzone: język 
polski, historia, wos 

 
Klasa Ib  -  przedmioty rozszerzone: język 

polski, historia, język angielski 
 
 

Klasa Ic  -  przedmioty rozszerzone: 
biologia, chemia, matematyka 

 
Klasa Id  -  przedmioty rozszerzone: 

matematyka, geografia, 
 język angielski 

 
 

Drogi Ósmoklasisto!!!! 
 

 Jeśli interesujesz się humanistycz-
ną stroną życia i wiążesz z nią swoją przy-
szłość, lubisz czytać, pisać, oglądać i two-
rzyć zapraszamy do klas humanistycznych 
w naszej szkole:) 

 

 

Kwitnące konwalie przed II LO 

4. Jak Pani chciałaby zachęcić ósmoklasistów do przyjścia do 
naszej szkoły?   

Pani Dyrektor Beata Kiereś: II Liceum to wyjątkowa szkoła, 
o blisko 200 – letniej tradycji, ze świetną atmosferą zarów-
no wśród uczniów, jak i kadry. Każdy uczeń znajdzie tu 
swoje miejsce, będzie otoczony opieką i bardzo profesjo-
nalnie przygotowany do matury. Mamy taką maksy-
mę:  Drugie – jesteś u siebie… Jesteśmy jak przyjazny dom, 
który dba o swoich mieszkańców i pozwala im realizować 
pasje, organizuje wyjazdy, warsztaty, koła zainteresowań. 
Nasi absolwenci studiują na najlepszych uczelniach w całej 
Polsce, także za granicą – wiemy o tym, bo kiedy nas od-
wiedzają nie szczędzą słów podziękowania. Zapraszamy do 
nas….   

5. Czy według Pani punktu widzenia łatwiej być nauczycie-
lem, czy dyrektorem?   

Pani Dyrektor Beata Kiereś: Zacznę od tego, że dyrektor 
szkoły nie przestaje być jednocześnie nauczycielem. Za-
równo jedna, jak i druga rola wymaga pasji, zaangażowa-
nia, serca, czasu i cierpliwości. Jeśli pracy towarzyszą wy-
mienione przeze mnie aspekty – nie jest ciężarem a jedy-
nie poważnym obowiązkiem, który jednak może dać wiele 
satysfakcji i powo-
dów do uśmiechu. 
Często się uśmie-
cham – wniosek z 
tego,  że moja praca, 
spotykani w niej 
ludzie, kontakt z 
młodzieżą, naucza-
nie historii – to 
wszystko daje mi  
wiele powodów do 
zadowolenia i po-
czucie samorealiza-
cji.   
 
Dziękujemy za roz-
mowę. 

 
Rozmawiała:  

Kinga Leszczyńska IIIc 

Jesteś u Siebie 
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Dla klas humanistycznych proponujemy  - cieszą-
ce się dużym zainteresowaniem i wieloletnią tra-
dycją koło historii sztuki (od wielu lat mamy co-
rocznie laureatów Olimpiady Wiedzy o Sztuce), 
szkolny chór, coroczne wyjazdy do krajów an-
glojęzycznych, koło dziennikarskie wydające 
gazetkę szkolną Jesteś u Siebie, koło filozoficzne 
oraz koło plastyczne Zainspirowani. 

 
 Jeśli zaś twardo stąpasz  po ziemi, intere-
sują Cię  przejawy życia na ziemi, lubisz liczyć i 
poznawać budowę ludzi, zwierząt, roślin, z  odnaj-
dziesz się w klasach biologiczno — chemicznych   
i matematycznych. Szczególnie zainteresuje Was 
nasza współpraca z Politechniką Łódzką, obcho-
dzony corocznie „Dzień Ziemi”,  udział w kon-
kursach i olimpiadach biologicznej i chemicznej, 
matematycznej i geograficznej. 
 
 Nie chcemy być  jednak gołosłowni:) Od-
dajemy teraz głos naszym uczniom klas I, II i III  
— oni sami opowiedzą Wam, jak z ich punktu 
widzenia wygląda nauka w naszej szkole. Zapra-
szamy do czytania!!!! 
 

Z punktu widzenia klas pierwszych… 

 
 Wybór dobrej szkoły dla mnie jak i zapewne dla 

każdego absolwenta szkoły podstawowej jest czymś bardzo 

ważnym. Wybierając szkołę ponadpodstawową kierowałam 

się przede wszystkim, czy będzie mi tam dobrze, jaki nastrój 

panuje w placówce oraz jacy są nauczyciele  

i uczniowie.  Dlaczego? 

Będąc w ósmej klasie, myślałam przede wszystkim 

o egzaminach i przygotowywaniu się do nich. Nie do końca 

pamiętam wszystkie moje ówczesne rozmyślania, ale z pew-

nością obawiałam się trudności w zaklimatyzowaniu się w 

nowej szkole, obawiałam się również nowej klasy i osób do 

niej uczęszczających, ponieważ nikogo nie znałam. Spodzie-

wałam się także tego, że w liceum będzie trudniej, będzie 

więcej nauki i wiadomości do przyswojenia. 

Nie powiem, przez obecną sytuację epidemiologicz-

ną nie zdążyłam jeszcze dużo skosztować tego licealnego 

życia, ale mimo to jestem w stanie wymienić dobre strony II 

LO, które zauważyłam i których mogłam doświadczyć przez 

ostatnie kilka miesięcy: 

- Panuje tutaj bardzo dobra, przyjemna atmosfera, za-

równo pomiędzy uczniami a także na polu nauczy-

ciel-uczeń, poznani przez mnie uczniowie  

i nauczyciele są pomocni i przyjacielscy - jesteśmy ni-

czym ogromna rodzina, 

- Nasi nauczyciele to bardzo inspirujące osobistości. Podczas 

zajęć często podają nam przykłady bazujące na ich wyjaz-

dach i doświadczeniu, co dodatkowo ułatwia naukę, wzbo-

gaca zajęcia oraz ułatwia zapamiętywanie informacji,  
 

Szkoła zapewnia wiele możliwości rozwoju osobistego - zajęcia 

historii sztuki, zajęcia plastyczne, chór, koło dziennikarskie, 

wolontariat. Świetnym sposobem na integrację uczniów klas I 

są  “otrzęsiny”, które wspominam z uśmiechem na twarzy. 

 Jestem przekonana, że w innych okolicznościach mo-

głabym wymienić dużo więcej zalet II LO. Jednak i tak sądzę, 

że nie jest ich mało. Tak naprawdę wymieniłam te, na które 

sama zwracałam uwagę i które, co najlepsze, potwierdziły się w 

stu procentach! Jestem zadowolona ze swojego wyboru i jeżeli 

Ty również myślisz o tej szkole, to nie miej wątpliwości i dołącz 

do nas! 
Joasia Więcławska Ic 

 

A teraz głosem drugoklasistów… 
 

Cześć! 
Jeżeli to czytasz 

to, to zapewne jesteś 
ósmoklasistą, który 
stoi przed wyborem 
szkoły średniej. 
Bardzo dobrze trafi-
łeś! Pokażę Ci, dla-
czego właśnie naszą 
szkołę warto 
uwzględnić w swo-
im wyborze. 
Interesujesz się 
biologią i chemią? 
Doskonale! Mamy 
wspaniałą, lecz 
wymagającą kadrę 
nauczycielską. W 
pracowni biologicz-
nej mamy próbki 
tkanek oraz małe 
organizmy, które 
badamy pod mikro-
skopem. Jesteśmy, 
również zabierani 
na wycieczki w 
ramach zajęć biologicznych. Jak nie przedmioty przyrodnicze, to mo-
że sztuka i zajęcia humanistyczne? Nasza szkoła nie ma sobie rów-
nych, jeżeli chodzi o sztukę. Możesz zaprezentować swój talent 
uczestnicząc w chórze, pod czujnym, ale i troskliwym okiem pani 
Renaty Tomy. Sztuka? Zapraszamy na jedyne w Piotrkowie zajęcia z 
historii sztuki umożliwiające, również przygotowanie się do egzaminu 
maturalnego z tego przedmiotu.  

Lubisz pisać? Masz możliwość udzielania się w gazetce szkolnej, w 
której możesz pokazać nie tylko swój talent, ale też zainteresowania. 
Gwarantuję, polonista na pewno doceni twój wkład :) 

Chcesz zaprezentować swój ulubiony utwór? Spokojnie. Mamy 
własną playliste na Spotify. Swoje propozycje możesz wysyłać w 
wiadomości prywatnej na naszym oficjalnym instagramie- 2loptb. 

U nas możesz być sobą! Jesteśmy otwarci i tolerancyjni. Wspiera-
my osoby ze społeczności LGBTQ+, np. przez corocznie organizowa-
ny „Tęczowy piątek”. Skoro mowa o dniach tematycznych- koniecz-
nie musisz wziąć udział w „Dniu języków”! Oczywiście za wygraną 
dostaje się nagrodę - dwa dni bez pytania... dla całej klasy!!! 

Jak już zaczęłam temat języków - co powiesz na wycieczkę do An-
glii? Przejażdżkę metrem po Londynie, zobaczenie London Eye, czy 
zdjęcia z figurami woskowymi w Madame Tussauds? Zapytaj swoje-
go anglistę, na pewno o wszystkim Ci opowie. 

Na naszym facebook'u możesz zobaczyć zdjęcia z wyjazdów, nasze 
osiągnięcia, czy po prostu wspólną zabawę, nie zapominając o nauce 
oczywiście. 

Mam nadzieję, że spotkamy się 1 września!! 
 

Maja Jończyk 2cg 

Irysy przed wejściem do szkoły 

Jesteś u Siebie 
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Z punktu widzenia maturzystów, czyli przejdźmy 
do sedna… 

 
 

 Hej! Zapewne stoisz przed wyborem dalszej ścieżki 
swej edukacji. Wiem, że to ciężka sprawa. Sama byłam na 
Twoim miejscu trzy lata temu, więc doskonale Cię rozumiem. 
Przede wszystkim, nie bój się! To nie jest takie ciężkie jak 
myślisz. Podejdź do tego na spokojnie. Najważniejsze jest 
Twoje podejście do realizacji swoich marzeń i celów. Szkoła, 
którą wybierzesz ma za zadanie Cię w tym wesprzeć i w 
razie potrzeby wskazać Ci drogę, jeśli sam się pogubisz. 
Powinna Cię w pełni przygotować do dorosłego życia oraz 
przekazać wartości. Wiesz, gdzie możesz to wszystko odna-
leźć? Ja to odnalazłam w II Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Skłodowskiej- Curie. I nie żałuję tej decyzji do dziś!  

 Odnalazłam tutaj przyjaciół i wsparcie, kiedy tego 
potrzebowałam. Nie obawiaj się nauczycieli,  wszystko na 
spokojnie Ci wytłumaczą - pytaj, o co tylko chcesz. Nie oba-
wiaj się! Przyjdź do nas a przeżyjesz wspaniałą i niezapo-
mnianą przygodę. Gwarantuję Ci to ;) Z pewnością będziesz 
pod wrażeniem naszych apeli szkolnych, ale przede wszyst-
kim ich oprawy artystycznej, co zapewni szkolny chór. Jeśli 
więc umiesz śpiewać, przyjdź do nas a spełnisz się tu wokal-
nie. Nasze przerwy urozmaica muzyka puszczana w radio-
węźle. Oczywiście nie zapomniałam o pożywieniu. O to też 
się nie martw! Mamy sklepik, w którym zaspokoisz swój 
apetyt (są też automaty z jedzeniem, więc na pewno nie bę-
dziesz głodny). Nie jest u nas sztywno, jakby mogło się wy-
dawać. Gwarantuję Ci, że każdego dnia wydarzy się coś z 
czego na pewno uśmiejesz się do łez.  Poczucie humoru ma-
ją zarówno nasi uczniowie jak i nauczyciele.  

 Jeśli szukasz miejsca, w którym będziesz czuł się 
jak w drugim domu, miejsca w którym nauczą Cię porządnie 
wiedzy, w miejscu w którym odnajdziesz wspaniałych ludzi 
zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów, przyjdź do II Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie!!!  

 Pamiętaj przyszły uczniu, przyszła uczennico naszej 
szkoły, tylko od Ciebie zależy dokąd dotrzesz i ile osiągniesz. 
Nikt nie spełni za Ciebie 
marzeń - więc proszę 
Cię, zastanów się po-
rządnie nad wyborem 
Twojej przyszłej szkoły, 
która musi być ucieczką 
od Twoich problemów 
(a nie sama sprawiać Ci 
problem). Wybierz mą-
drze! Trzymam kciuki  - 

 POWODZENIA:):):) 

Justyna Kędzierska IIIa 

 

  

  

 

 

 

Doradź mi!!! 
 

 Pozostając w temacie wyborów życio-
wych prezentujemy najciekawsze tegoroczne   
inicjatywy naszego doradcy zawodowego — 
Pani Profesor  Bożeny Ożarek 

 Do głównych zadań szkoły w zakresie doradztwa zawodo-
wego uczniów należy uświadamianie uczniom ich mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień ułatwiających podjęcie 
decyzji dotyczącej wyboru kształcenia i zawodu oraz pomoc w pla-
nowaniu kariery zawodowej ucznia. Te właśnie działania cieszyły się 
największym uznaniem  i  uczniowie gotowi byli zostawać w szkole 
po lekcjach, byle tylko dowiedzieć się, jakie mają cechy charakteru, 
jakie rodzaje inteligencji są w nich najmocniejsze i jaki, w związku z 
tym zawód byłby dla nich najbardziej odpowiedni:). Doradca zawo-
dowy II LO Pani Profesor Bożena Ożarek przeprowadziła w tym 
zakresie 
-  ankietę wśród uczniów klas pierwszych z zakresu doradztwa 
„Właśnie to lubię robić” oraz 
-  kwestionariusz   wśród  klas drugich  — „Profil zainteresowań”,  
 - udział klas trzecich  w Łódzkim i Świętokrzyskim Salonie Maturzy-
stów  „Perspektywy” (w tym roku, niestety, online), w ramach którego 
młodzież uczestniczyła w spotkaniach z egzaminatorami OKE, 
przedstawicielami uczelni wyższych oraz biur karier wyższych uczel-
ni.  
 - udział klas trzecich w spotkaniu z przedstawicielami Uniwersytetu 
Study Abroad Consulting, podczas którego uczniowie zapoznali się z 
możliwością studiowania za granicą w Wielkiej Brytanii, Danii , Ho-

landii,  warunkami uzyskania dofinansowania, studiowania 

 

Z ostatniej chwili… 
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że właśnie 
trwa kolejny etap  Olimpiady Języka Angielskiego z 
elementami technicznymi LangTech organizowanej 
przez Centrum Językowe  Politechniki Łódzkiej. . Udział 
biorą uczennice z klasy Ia i IIa pod opieką Pani Profesor 
Lidii Chęcińskiej.  Powodzenia!!! 

Jeśli  masz myślisz o tej olimpiadzie dłużej się nie za-
stanawiaj z zgłoś swój udział na kolejny rok szkolny u 
nauczycieli języka angielskiego.   

Red. 

Jesteś u Siebie 
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 mieszkania i oferowanymi kierunkami studiów za granicą. 
- dla klas trzecich doradca zawodowy umieścił także dostęp do 
kanału Kierunkowskaz ,  a na nim  informacje przekazywane 
przez studentów i absolwentów wyższych uczelni miedzy innymi 
psychologii, fizjoterapii i prawa, budownictwa, kierunków inży-
nierskich, np.  Politechniki Łódzkiej „Energia młodych innowato-
rów” 
- działa także link do bezpłatnych materiałów online „Oto Uczel-
nie” dla kandydatów na wyższe uczelnie w podziałem na miasta 
i rodzaje uczelni  -  wszystkie kierunki studiów na 392 uczel-
niach wyższych w Polsce oraz zasady rekrutacji na studia. 
 

      Uwaga!!!! 
       -   doradca zawodowy II LO zaprasza do udziału w sobo-
tach organizowanych przez Salon Perspektywy —  w marcu 
2021,  podczas których odbędą się spotkania  (w soboty w  
godzinach 10-15) online, indywidualnie z kandydatami na uczel-
nie wyższe: 

 6 marca - z kandydatami na studia humanistyczne, 

społeczne i ekonomiczne 

 13 marca - z osobami planującymi studia politechnicz-

ne i ścisłe oraz rolnicze 
- 20 marca - z tymi, którym marzą się studia na kierunkach 
medycznych 

Zapraszamy do pokoju Doradcy Zawodowego 
— na parterze lub do spotkania online:):):) 

 Opieka  i zrozumienie  
przede wszystkim…. 

 
- rozmowa z Pedagogiem II LO  

Panią Profesor  
Iwoną Stefaniuk 

 
Jaki studia trzeba ukończyć, aby pracować jako pedagog 
szkolny? 
Pani Pedagog: Jeżeli cho-
dzi o studia, to na pewno 
muszą to być studia peda-
gogiczne. W moim przy-
padku ukończyłam Wyższą 
Szkołę Pedagogiki Specjal-
nej w Warszawie, wydział 
rewalidacja o specjalności 
oligofrenopedagogika oraz 
dodatkowe studia z terapii 
pedagogicznej.  
Dlaczego wybrała Pani 
taką profesję? 
Pani Pedagog: Dlatego, że 
od zawsze chciałam praco-
wać z dziećmi, młodzieżą, 
ogólnie z ludźmi i na rzecz 
ludzi. Jeżeli chodzi o moje 
doświadczenie, to po stu-
diach zaczęłam pracę w szkole podstawowej jako nauczyciel 
klas 1-3, następnie w szkole specjalnej, przed pracą w liceum 
pracowałam w Areszcie Śledczym jako wychowawca oddziału. 
Ile lat już zajmuje się Pani nami? 
Pani Pedagog: Od około 20 lat pracuję w naszej szkole. 
Gdyby mogła Pani jeszcze raz wybrać zawód, to nadal był-
by to pedagog szkolny? 
Pani Pedagog: To jest trudne pytanie. Z perspektywy czasu 
mam bardzo dużo przemyśleń. Na pewno wybrałabym pracę z 
ludźmi. 
Czy od zawsze chciała Pani pracować jako pedagog szkol-
ny, czy wcześniej były inne plany? 
Pani Pedagog: Tak, od zawsze chciałam pracować w szkole. 
Bardzo duże doświadczenie w pracy na różnym etapie edukacji 
(szkoła podstawowa, szkoła specjalna, Areszt Śledczy) pozwo-
liło mi na podjęcie decyzji o pracy z młodzieżą w szkole. 
Jak pomaga Pani uczniom naszej szkoły w trakcie pande-
mii? 
Pani Pedagog: Przede wszystkim uruchamiam w szkole 

wszelkie działania pomocowe dla uczniów i rodziców w róż-
nym zakresie: uruchamiam pomoc psychologiczno - pedago-

giczną i koordynuje ją, udzielam porad i konsultacji, opraco-

wuję tematykę wychowawczo - profilaktyczną i przekazuję 
uczniom, organizuję i prowadzę tematykę we współpracy ze 

specjalistami, np. Poradni Psychologicznej na temat stresu 

Pani Profesor Iwona Stefaniuk 

Jesteś u Siebie 
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Na naszą nutę… 
 

Rozmowa z założycielką i prowadzącą  

Chór II Lo oraz koło historii sztuki 

 Panią Profesor Renatą Tomą 

 
Jak długo istnieją w II LO zajęcia z historii sztu-
ki? 
Pani Profesor Renata Toma: Od około 15 lat prowadzi-

my zajęcia dodatkowe dla uczniów zainteresowa-
nych historią sztuki, w czasie których można po-
szerzyć swoją wiedzę humanistyczną, ale przede 
wszystkim przygotować się do matury i olimpiady 
z tej dziedziny. 
 

Na czym polegają zajęcia z historii sztuki? 
Pani Profesor Renata Toma: Spotykamy się w ramach 
Koła Miłośników Sztuki, poznajemy najważniejsze sty-
le, twórców, ich pasjonujące biografie oraz wybite 
dzieła. Zajęcia są dobrowolne, nie ma na nich ocen ani 
podręcznika. Korzystamy z ogromnych szkolnych zbio-
rów sztuki w formie elektronicznej, oglądamy slajdy 
oraz filmy. Mamy także do dyspozycji spory księgo-
zbiór o tej tematyce zgromadzony w Bibliotece II LO. 

 
Co jest w tym najtrudniejsze? 
Pani Profesor Renata Toma: Myślę, że nie ma w tym 

nic trudnego, mamy bardzo zainteresowaną 
sztuką młodzież, praca  
z nią jest samą przyjemnością. Nawet obecnie 
– w czasie pandemii wszystkie zajęcia odbywa-
ją się regularnie w formie zdalnej. Młodzi 
wielbiciele sztuki z wielu klas bardzo chętnie 
w nich uczestniczą. 

 

Jakie momenty wspomina Pani 
najlepiej? 
Pani Profesor Renata Toma: To 
przede wszystkim wycieczki Koła 
Miłośników Sztuki - zwiedzanie ga-
lerii i muzeów, udział  
w organizowanych specjalnie dla 
nich warsztatach. Bardzo warto-
ściowe dla nas są zajęcia  
w łódzkim Muzeum Sztuki a także w 
Muzeum Narodowym w Warszawie. 
Pandemia na razie uniemożliwia 
zwiedzanie muzeów zagranicznych, 
co w przeszłości również nam się 
udawało. Szczególnie przyjemne 
było zwiedzanie Galerii Starych 
Mistrzów w Dreźnie, czy British 
Museum w Londynie. Kiedy tylko 
będzie to znów możliwe – wrócimy 
do organizacji naszych wyjazdów. 

 

 jak przetrwać epidemię koronawirusa podczas zdalnego 
nauczania, bezpieczeństwo w sieci, zapobieganie prze-
mocy i zachowaniom agresywnym, uzależnieniom i cy-
berprzemocy. Ostatnio dla klas 3 przeprowadziłam zaję-
cia: Jak przetrwać stres przed maturą. Jak wspomóc kon-
centrację przed maturą, a dla rodziców uczniów klas 3 
– Przedmaturalny zawrót głowy - jak wspierać dzieci 
przed maturą. Ponadto prowadzę indywidualne porady 
dla uczniów i rodziców w różnych trudnych sytuacjach 
życiowych. 
 
Z jakimi sprawami można się do Pani zgłaszać? 
Pani Pedagog: Zawsze jestem otwarta na pomoc ucz-
niom. Każdy ich problem czy szkolny, osobisty, życiowy 
jest dla mnie priorytetem. Współpracuję wtedy ze 
wszystkimi instytucjami, które mogłyby w tym pomóc. 
 
Czy praca sprawia satysfakcję, czy chciałaby Pani 
coś zmienić? 
Pani Pedagog: Praca sprawia mi ogromną satysfak-
cję, szczególnie, kiedy widzę jej efekty: rozwiązanie 
problemu, uśmiech ucznia, podziękowanie. To daje mi 
motywacje do jeszcze lepszej pracy. Pomimo tego, że 
uczeń zrobi coś złego, powinien starać to naprawić i 
wtedy może pomóc także sobie przyznając się do winy. . 
 
Jakimi cechami według Pani powinien odznaczać się 
pedagog szkolny? 
Pani Pedagog: Przede wszystkim, pedagog powinien 
kochać ludzi. Powinien mieć dużo cierpliwości i wyro-
zumiałości, powinien rozumieć że “młodość ma swoje 
prawa”. To dorośli powinni wspierać, rozumieć i wska-
zywać właściwą drogę. 
 
Uczniowie których klas zgłaszają najwięcej proble-
mów? 
Pani Pedagog: Różnie, ale najczęściej klas 1 i 3. Klas 
1 ze względu na trudności adaptacyjne w nowym środo-
wisku i “odnalezienia się w nowej sytuacji”. Wtedy ucz-
niom towarzyszy duża nieśmiałość, niepewność i lęk. 
Pomagam im oswoić się z nową rzeczywistością i roz-
wiązywać nawet najmniejsze problemy. W swojej pracy 
staram się zawsze kierować słowami Jana Pawła II, które 
stały się moim mottem: 
 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posia-
da, lecz przez to kim jest; nie przez to co 

ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi - 

Jan Paweł II 

 

Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmawiała: Zuzia Grzejdziak Ic 

Zapraszamy  
do spotkań z Panią Pedagog  -  
codziennie od 10.00 do 13.00  

w szkole lub online:):) 

Jesteś u Siebie 
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Jakie były największe osiągnięcia? 
              Pani Profesor Renata Toma:   
Każdego roku chętni uczniowie zdają z 
bardzo dobrymi rezultatami maturę z hi-
storii sztuki. Biorą również udział w elimi-
nacjach szkolnych, okręgowych i central-
nych olimpiady z historii sztuki i historii 
muzyki.     Mamy łącznie 17 laureatów i 
finalistów tej olimpiady na stopniu cen-
tralnym i jesteśmy jedyną szkołą w mie-
ście, która może pochwalić się takimi osią-
gnięciami w tej dziedzinie. Nasi olimpij-
czycy pozostają na zawsze w kontakcie ze 
sztuką, podejmują też związane ze swoimi 
zainteresowaniami studia. Laureatka olim-
piady z 2019 r. – Julia Wiktorowska stu-
diuje projektowanie tkanin i ubioru na 
łódzkiej ASP, a Antonina Środa, finalistka 
z 2020 r. jest studentką archeologii na Uni-
wersytecie Warszawskim.  
Śpiewająco — Chór II LO 
 
Jak długo istnieje w CHÓR II LO? 

Pani Profesor Renata Toma: Chór w naszej szkole 
istnieje od około 25 lat. Przez jego szeregi prze-
szło kilkaset wspaniałych osób. 

 
Na czym polega praca z chórem? 

Pani Profesor Renata Toma: To bardzo zł ożone a 
jednocześnie bardzo proste pytanie. Praca z chó-
rem polega przede wszystkim na rozwijaniu uzdol-
nień muzycznych młodzieży, zarówno w formie mu-
zykowania (śpiewania i gry na instrumentach) zespo-
łowego, jak i solowego. Odbywamy regularne zajęcia 
kilka razy w tygodniu, w czasie których ćwiczymy 
wiele elementów składających się na późniejsze 
efekty w postaci koncertów, czy występów konkur-
sowych. Przygotowujemy repertuar związany z pla-
nowanymi występami. Mamy dziesiątki prób, nim od-
będziemy koncert. Brzmi poważnie, ale trzeba do-
dać, zajęcia chóru przebiegają w bardzo wesołej 
atmosferze, zdecydowanie różnią się od zwykłych 
lekcji szkolnych. Są nieobowiązkowe, a mimo to 
uczestniczy w nich regularnie zwykle około 40 
uczniów. 

 

Co jest w tym naj-
trudniejsze?  

Pani Profesor Renata 
Toma: Tak naprawdę 
to, co jest zawsze na-
szym celem - przygoto-
wanie koncertu, czy wy-
stępu na bardzo dobrym 
poziomie wymaga mnó-
stwa pracy i zaangażo-
wania wielu osób.  
To zawsze wielkie orga-
nizacyjne przedsięwzię-
cie, które potem daje 
mnóstwo satysfakcji, 
więc o trudnościach 
szybko się zapomina… 

 

 
Jakie momenty wspomina Pani 
najlepiej? 
Pani Profesor Renata Toma: Jest 
tak wiele wspaniałych wspomnień, że 
trudno wymienić jedno, czy dwa. Nie 
sposób zapomnieć np. występu dla 
prezydentów Polski i Węgier, czy 
wspólnego koncertu z naszym wybit-
nym absolwentem  - Marcinem Ja-
nuszkiewiczem. Mamy za sobą dzie-
siątki, może setki koncertów przed 
bardzo liczną publicznością, bisy, 
owacje na stojąco i wzruszenie słu-
chaczy. Zdarzyło się nam kilkana-
ście razy występować na jednej 
scenie z wybitnymi, profesjonalnymi 
artystami. Równie ważne jednak są 
dla nas występy w II LO, w czasie 

których społeczność szkolna reaguje 
bardzo żywo i serdecznie. 

 
Jakie były największe osiągnięcia? 

Pani Profesor Renata Toma: Jeśli mamy na myśli 
osiągnięcia konkursowe – to wymienić mogę wiele 
głównych nagród muzycznych w konkursach woje-
wódzkich i ogólnopolskich. O wiele  cenniejsze są 
wspaniałe reakcje słuchaczy w czasie koncertów, 
ich bardzo liczna obecność. Bardzo satysfakcjonu-
jące jest również to, że kilkudziesięciu naszych 
chórzystów po ukończeniu II Liceum nadal zajmuje 
się muzyką, śpiewając w chórach, prowadząc wła-
sne zespoły, podejmując studia muzyczne.  Wielu 
naszych absolwentów wybrało ścieżki zawodowe 
związane z muzyką, robiąc prawdziwe wielkie ka-
riery. Wśród nich jest Marcin Januszkiewicz, je-
den z najbardziej utalentowanych śpiewających 
aktorów, Aleksandra Olczyk, wybitna śpiewaczka 
operowa występująca na najważniejszych scenach 
świata, Wojtek Baranowski – rozpędzający właśnie 
swoją karierę w branży muzycznej, czy Radosław 
Blonka, świetny baryton, organizator ciekawych 
koncertów i festiwali muzycznych. 
 

Dziękujemy za rozmowę  
i życzymy dalszych sukcesów:) 
Rozmawiała: Marcelina Olejnik Id 

Pani Renata Toma ze szkolnym chórem oraz obecną Panią Dyrektor Beatą Kiereś (z lewej) oraz byłą 
Panią Dyrektor Bożeną Janowską. 

Pani Renata Toma z chórzystkami 

Jesteś u Siebie 



 

 

Nasi absolwenci 
 

Przedstawiamy sylwetkę  

absolwentki II LO  
Pani Wandy Amarantidou  -  doktora 

nauk humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego,  
badaczki literatury greckiej i rzymskiej, badaczki biografii Juliusza 

Słowackiego i jego wędrówki po Grecji, autorki licznych monografii, 
zafascynowanej kulturą i literaturą klasyczną, która zaprowadziła ją do 

Grecji także prywatnie.  
Wspomnienie o losach swojej Babci prezentuje  

uczennica klasy IIcg Julia Gawłowska.  
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Od dzisiaj będziemy się uczyć języka starożytnych Gre-

ków  -   dla mojej babci wtedy zaczęła się przygoda z kla-

sycznymi językami. Greka swoim bogactwem językowym 

dopełniła znajomość łaciny. Coraz bardziej profesor Try-

bus rozbudzał w babci pasję do nauki języków klasycz-

nych. Dlatego w klasie maturalnej postanowiła zdawać 

na maturze egzamin z języka łacińskiego jako jedyna w 

szkole. Ostatecznie podjęła również decyzję, żeby zdawać 

egzamin wstępny na filologię klasyczną na  Uniwersytecie 

Łódzkim. 

 Po skończeniu studiów została pracownikiem 

naukowym w Katedrze filologii klasycznej UŁ, gdzie pra-

cowała do momentu odejścia na emeryturę  w 2008 ro-

ku. Pracując na Uniwersytecie babcia uczestniczyła w 7 

Międzynarodowych Kongresach Naukowych  -  w Berli-
nie, Pradze, Budapeszcie, Tokio, Grenadzie i w Grecji 

( na Krecie i w Kawalii). Otrzymała w Grecji następujące 

stypendia naukowe — Rządu Greckiego, Europejskie 

Stypendium Programu Tempus ( dwa razy), Stypendium 

w Fundacji A. Onassisa i wiele innych na Uniwersytetach 

Greckich. 
 Na zakończenie pragnę  dodać, że Babcia w tym 

roku opublikowała kolejną książkę — pośmiertne wspo-

mnienie o profesorze Adamie Trybusie, bo  według Babci:  

Było jej dużym 
szczęściem spotkać 
na drodze swojej 
nauki szkolnej ta-
kiego Mistrza, jakim 
był dla niej nauczy-
ciel języka łaciń-
skiego w II Lo. 
 

Julia Gawłowska IIcg 

 

 

 Po zdaniu egzaminów wstępnych w czerwcu  

1959 roku babcia, jako 13 letnia dziewczyna została 

przyjęta do klasy I a w II Liceum Ogólnokształcącym 

Żeńskim ( obecnie IILo imienia Marii Curie—

Skłodowskiej). Dostała się do klasy z językiem rosyj-
skim i łacińskim. Wychowawczynią klasy mojej babci 

była profesor Wiesława Kusińska- nauczycielka języka 

polskiego. Siedziba szkoły znajdowała się wtedy w lo-

kalu na ulicy Słowackiego 9  (na 3 piętrach). 

 W szkole panowała dyscyplina oraz obowiązy-
wał jednolity strój szkolny  z tarczą na lewym ramie-

niu również na kurtce oraz beret z czerwonym oto-

kiem.  Moja babcia wraz z jej koleżankami były dum-

ne, że chodziły do liceum z takimi tradycjami. 

Pani profesor Kusińska była bardzo wymagająca i ry-

gorystyczna. Ciągle babcia słyszała jej słowa 

Musicie być najlepszą klasą w całej szkole pod każdym 

względem. 

 Pamiętam także, gdy babcia opowiedziała mi 

epizod dotyczący zbiórki makulatury, gdy wychowaw-

czyni wysłała moją babcie na dwa dni  do swojego do-

mu na wsi, aby zgromadziła makulaturę. 

Babcia wraz ze swoim tatą zebrała tyle makulatury, że 

jej klasa zdobyła pierwsze miejsce w szkole. 
  

 Najbardziej lubianym przedmiotem szkolnym  

mojej babci stała się właśnie łacina. Przez pierw-

sze dwa lata uczyła ich profesor Stefania Ładnow-

ska, a przez kolejne dwa lata uczył ich profesor 
Adam Trybus. Wprowadził im dodatkowo wiado-

mości z literatury oraz kultury rzymskiej ożywia-

jąc lekcje łaciny. Dla babci to były wspaniałe lek-

cje, na  których coraz bardziej fascynowały ją sta-

rożytne dzieje Grecji i Rzymu. To właśnie profesor 

Adam Trybus wpoił babci, że łacina nie jest języ-
kiem martwym, ponieważ we wszystkich prawie 

językach europejskich istnieją rdzenie słownictwa 

łacińskiego. 

Profesor Trybus założył kółko klasyczne dla chęt-

nych uczennic (oczywiście wśród nich była moja 

babcia) Pewnego dnia profesor przyniósł akade-

Zapraszamy do wspomnienia o II LO…. 

Pani Wanda Amarantidou 
 w czasie podpisywania jednej  

ze swoich książek 

Jesteś u siebie 
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 Jak działa  
Samorząd Uczniowski  

II LO? 
 rozmawiamy z opiekunką samorządu  

Panią Profesor Katarzyną Szczepańską 

Na sportowo 
 Czekając na czasy, gdy skończy się pande-
mia i wrócimy do szkoły wspominamy nasze 
sportowe sukcesy z prawdziwym rozrzewnieniem… 
Biorąc udział w zawodach sportowych organizowa-
nych przez Szkolny Związek Sportowy oraz Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,  
szczególne sukcesy odnieśliśmy  

 w piłce siatkowej dziewcząt- I miejsce w za-
wodach powiatowych i rejonowych,  

 piłce ręcznej dziewcząt- II miejsce w zawo-
dach powiatowych,  

 piłce koszykowej,  

 piłce nożnej  

 oraz tenisie stołowym,  
często zajmując  w 
rankingu szkół ponadgimnazjalnych miejsca 
w pierwszej trójce. 

Czekamy, gdy znów będziemy mogli eksploatować 
salę gimnastyczną:):) Do zobaczenia na parkiecie:) 

Szkolni sportowcy 

Na czym polega 
Pani stanowisko 
jako opiekuna 
SU? 

 
Pani Profesor Katarzyna Szczepańska: Opiekun Sa-
morządu Uczniowskiego to pewnego rodzaju łącznik między 
uczniami a dyrekcją szkoły czy radą pedagogiczną. Do jego 
zadań należy wspieranie i koordynowanie działań ucznio-
wskich, prowadzonych z inicjatywy uczniów, a nie tych narzu-
conych odgórnie przez dyrekcję czy wynikających z planu 
pracy rady pedagogicznej. 
Niestety, przez ostatnie kilka lat, gdy jestem opiekunem Sa-
morządu, tych inicjatyw ze strony uczniów jest coraz mniej, 
dlatego rolą opiekuna jest również, a nawet odważę się głośno 
to powiedzieć- przede wszystkim - odpowiednio zmotywować i  
zachęcić uczniów do podejmowania inicjatyw czy działań na 
rzecz społeczności szkolnej. Często to my- opiekunowie staje-
my się dla uczniów źródłem inspiracji i dobrych rad, doty-
czących tego, co, kiedy i jak mogą zorganizować.   
 
Czy są jakieś plany działan, które SU będzie realizo-
wał po powrocie do szkoły? 
 
Pani Profesor Katarzyna Szczepańska: Plan działań sa-
morządu jest zawsze ustalany na początku roku szkolnego i 
tak też było w tym roku. Niestety, wszystkie nasze plany musi-
ały zostać zawieszone, co nie oznacza, że zrezygnujemy 
zupełnie z ich przeprowadzenia. Po powrocie do szkoły, i 
oczywiście do "normalności", będziemy chcieli organizować 
rózne imprezy szkolne, w tym np. Kiermasz bożonarodzenio-
wy, czy z okazji 1 Dnia Wiosny, Święto szkoły,  zazwyczaj 
połączony z Dniem Dziecka -  które są już w stałym ka-
lendarzu imprez szkolnych, ale także np. Dzień Bezpieczeńst-
wa - który był zaplanowany po raz pierwszy  w tamtym roku, 
podczas którego planowaliśmy spotkać sie z policjantami, 
prawnikami oraz nauczyć się sztuki samoobrony. W naszej 
szkole zazwyczaj dzieje się dużo i mam nadzieję, że szybko 
będziemy mogli zacząć się znowu realizować. 

Co przede wszystkim trzeba zmienić w naszej szko-
le? 
 
Jest wiele rzeczy, które fajnie byłoby zmienić w naszej szkole 
(i nie tylko naszej), ale, niestety, większość zmian jest 
niemożliwa głównie ze względu na brak funduszy. Uczniowie 
sami proponowali wiele razy zrobienie remontów niektórych 
sal, doposażenie pracowni w elementy multimedialne, ale, 
niestety, nie mamy takich możliwości. Fajnie byłoby także 
mieć w szkole lepiej zaopatrzony sklepik czy nawet stołówkę 
- nad tym musimy pomyśleć :-). Na szczęście, rozpoczyna się 
kompleksowy remont szkoły.  
 
Jak sprawuje się nasz samorzad? 
 
Samorząd to tak naprawdę wszyscy uczniowie reprezento-
wani przez Radę Samorządu. Współpraca układa się dobrze, 
choć zawsze trzeba trochę podnosić poprzeczkę i dlatego 
oczywiście, życzylibyśmy sobie więcej inicjatyw i pomysłów 
ze strony młodzieży:). 
 
Od kiedy zajmuje się Pani SU? 
 
Wbrew pozorom to bardzo trudne pytanie :-). Nie pamiętam 
dokładnie, ale sądzę, że już tyle lat, ile Wy żyjecie... czyli 
około 15 lat… 
 

Dziękujemy za rozmowę:) 
Rozmawiała:  

Zuzia Grzejdziak Ic 

Na szczególną uwagę zasługują działania  
Samorządu II LO w zakresie 

sekcji charytatywnej - rada wolontariatu 
 

-  udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, 
- współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami pro-
wadzącymi działania wolontariacie, 
- pomoc chorym i potrzebującym, 
- organizacja paczek dla rodzin będących w potrzebie, 
- organizacja samopomocy i inne akcji na rzecz dzieci 
potrzebujących wsparcia, 
- pomaga w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. 
 

O tych działaniach informujemy regularnie na naszej 
stronie www, na facebooku i w gazetce szkolnej:):) 

Uczniowie II LO podczas ślubowania  
klas pierwszych 

Jesteś u Siebie 
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Co możemy zrobić sami? 

 
 My, jako uczniowie dla środo-
wiska możemy zrobić wiele, aby o nie 
zadbać: 
- segregować odpady, które są jednych z 

najprostszych elementów, a możemy 
wyłącznie stosować się do zasad 
segregacji. 

- używać opakowań wielokrotnego użyt-
ku, wystarczy tylko wziąć własną 
torbę na zakupy, a nie wykorzysty-
wać jednorazowe torby. 

- oszczędzać wodę i energię, wydaje się 
to niemożliwe i nie do zrealizowania, 
ponieważ nie ograniczymy bardziej zużywania prądu i 
wody, ale gdy pomyślimy o najprostszych rzeczach jak 
wyłączanie światła, tam, gdzie aktualnie nikt nie prze-
bywa i zakręcanie wody przy myciu zębów. Te rzeczy 
są bardzo proste, a większość ludzi o tym zapomina. 

- nie marnować żywności, wystarczy tylko przed zakupa-
mi przemyśleć, co chcemy kupić i zobaczyć, jakie 
jedzenie znajduje się w lodówce, aby nie kupować 
drugiej takiej samej rzeczy. 

- dołączać się i wspierać organizacje ekologiczne, mo-
żemy uczestniczyć w wielu akcjach i promować 
takie organizacje. 

 
Rady możemy dawać innym, ale pamiętajmy żebyśmy 
sami ich przestrzegali, możemy: 

 Namawiać innych do poruszania się na pieszo 
lub rower, a gdy to konieczne namówić do korzysta-
nia z transportu publicznego, 

 Dawać innych rady, aby segregowali śmieci, 

 Namawiać do oszczędzania energii i światła, 

 Prosić innych o niemarnowanie żywności, 

 Dawać rady, aby inni korzystali z opakować wielo-
krotnego użytku. 

 

Organizacje ekologiczne działające  
w Piotrkowie Trybunalskim 

 
 Jedną z organizacji działającym w Piotrkowie 
Trybunalskim jest Stowarzyszenie „21”, jest to organiza-
cja pożytku publicznego. Stowarzyszenie „21” zostało 
stworzone przez 21 osób, którzy chcieli podejmować dzia-
łania społeczne i charytatywne. Piotrków Trybunalski jest 
siedzibą Stowarzyszenia, ale ich działalność jest prowa-
dzona na terenie całej Polski. Jedną z ostatnich działań 
ekologicznych podjętych przez Stowarzyszenie jest pro-
jekt „Kropla wody”. Projekt organizowany jest w ramach 
konkursu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Woje-
wództwa Łódzkiego”. Jest to konkurs filmowy, w którym 
uczestnicy konkursu mają za zadanie nakręcić  

 

film związany z promocją metod oszczę-
dzania wody i dbałości o jej czystość, za-
równo tych znanych jak i nowatorskich. 
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 
krótkometrażowego filmu, max. 1 min., któ-
ry tematycznie będzie związany z oszczędza-
niem wody i dbałością o czystość akwenów. 
Celem konkursu jest rozpowszechnienie 
wśród społeczności jak dbać o środowisko i 
co robić, by nie marnować wody. 
 
 Kolejną organizacją jest STOWA-
RZYSZENIE EKOLOGICZNA UTYLI-
ZACJA ODPADÓW „EKO-ŚMIECI”. 
Celem Stowarzyszenia jest utylizacja róż-
nych rodzajów odpadów komunalnych z 

użyciem nowoczesnych technologii. Terenem działania 
Stowarzyszenia jest cała Polska, ale organizacja posiada 
swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim.  Stowarzysze-
nie realizuje swoje cele poprzez współpracę z władzami 
samorządowymi, sektorem gospodarczym poprzez promo-
wanie, upowszechnianie nowych technologii. Jednym z 
projektów podjętych przez Stowarzyszenie był piknik 
„Stop hałasującym samolotom”, który był zorganizowany 
na Wierzejach. 

Opracowała: Ola Kulbat IIa 

 

Odpowiedzialność ekologiczna 
 

 Mając na uwadze dramatyczny stan środowiska naturalnego staramy się 
dbać o nie tak, jak sami potrafimy i możemy. Dlatego przybliżamy Wam sposo-
by włączenia się w tę najważniejszą dla całej ludzkości sprawę. Poczytajcie  
i wcielcie je w życie!!! 

Rozwijamy się  

biologiczno —chemicznie...  
 

 Nasza fascynacja biologią i chemią to nie tylko 

ekologia. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, 

uczestniczymy w zajęciach przygotowanych dla nas 

przez pracowników Politechniki Łódzkiej i Uniwersy-

tetu Łódzkiego. Na Wydziale Biotechnologii i Nauk  

o Żywności Politechniki Łódzkiej uczestniczyliśmy 

w zajęciach laboratoryjnych, gdzie zapoznaliśmy 
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W świecie liczb 
Kto lekceważy osiągnięcia matematyki,  przy-

nosi szkodę całej nauce, ponieważ ten, kto nie 

zna matematyki, nie może poznać innych nauk 

ścisłych i nie może poznać świata. 

Roger Bacon 

Dla nas, uczniów klas z rozszerzoną matematyką 

i geografią, najważniejsze jest zrozumienie od strony 

praktycznej, jak ważną rolę w naszym życiu pełni ma-

tematyka, geografia i umiejętność komunikacji w 

języku angielskim. W naszej podróży prowadzą nas 

nasi nauczyciele. Szczególnie współpraca z  Politech-

niką Łódzką i udział w warsztatach i wykładach spra-

wiają, że poznajemy ten świat z bliska.  

Codzienność szkolną urozmaicają nam  konkursy  -  

Kangur matematyczny,  Matematyka moja pasja, 

Powszechny Internetowy Konkurs matematyczny 

organizowany przez Politechnikę Warszawską.  

 Stały kontakt utrzymujemy z  Politechniką 

Łódzką poprzez udział w projektach tworzonych 

przez pracowników Politechniki Łódzkiej i w dodatko-

wych zajęcia z matematyki i geografii wspomagające 

powtórzenia materiału (szczególnie przed najważ-

niejszym egzaminem, czyli maturą:). W ramach 

kształcenia rozszerzonego geografii w naszej pamię-

ci zostają zajęcia  terenowe i wycieczki bardzo rozwi-

jające nasze zainteresowania.  
Uczniowie klas matematyczno—geograficznych:) 
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 się z metodami pracy obowią-

zującymi w laboratorium mi-

krobiologii, biotechnologii i che-

mii. Wzięliśmy także udział w 

zajęciach Uniwersytetu Łódzkie-

go z zoologii i ekologii bezkręgowców.  

 W ramach współpracy z Politechniką Łódzką 

również w naszej szkole odbywały się zajęcia wykła-

dowe prowadzone przez wykładowców, podczas któ-

rych uczniowie poszerzyli swoją wiedzę.  

 Szczególną atrakcją naukową były wycieczki 

na laboratoryjne zajęcia naukowe w Centrum Nauki 

Leonardo da  Vinci w Chęcinach oraz zajęcia tereno-

we z biologii.  

 Staramy się także rywalizować  -  na uwagę 

zasługują konkursy, w których ścigaliśmy się z 

innymi  -  Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Al-

chemik oraz turniej chemiczny organizowany 

przez Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i 

Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno  -  

Przyrodniczego w Częstochowie  -  w obu nie 

powiedzieliśmy jeszcze ostatniego zdania:):) 

Taki atrakcje zapewniają nam nasi wspaniali 

nauczyciele—Pani Profesor Anna Gaj, Pani Pro-

fesor Elżbieta Kuliczkowska— Hase, Pani Profe-

sor Małgorzata Purgał  -  Szczepanik oraz Pani 

Profesor Aneta Łągwa, którym przesyłamy przy 

okazji serdeczne pozdrowienia :):):) 

Wspominali: 

Uczniowie klas biologiczno  -  chemicznych 

wraz z Panią Profesor Anną Gaj 

Z wizytą na Politechnice Łódzkiej 

Uwaga!!!! Uwaga!!!! 
Zapraszamy na relację ze szkolnych obcho-

dów Dnia Ziemi w następnym  -  majowym 

numerze naszej gazetki :):) 

Jesteś u Siebie 
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Twoja krew  
ratuje  
życie! 

 
 Krew jest lekiem, któ-
rego niczym nie można zastąpić. 
Podawana jest w stanach zagro-

żenia życia. Najnowocześniejsze i 
najbardziej skomplikowane zabie-
gi operacyjne nie  byłyby możliwe 
do wykonania, gdyby nie było 
krwi. Jedynym źródłem krwi są 
zdrowi ludzie, którzy rozumieją, 
że oddanie jej to rodzaj posłan-
nictwa.  
 Nasza szkoła promuje 
honorowe oddawanie krwi od kilku lat. Opiekunami Szkolnego 
Koła Krwiodawstwa jest  Pani Aneta Łągwa oraz Pani Małgorzata 
Purgał – Szczepanik. W roku 2020/2021  ze względu na aktualną 
sytuację epidemiologiczną nie będzie możliwy pobór krwi na 
terenie szkoły, ale uczniowie z kl.3 chcący oddać krew mogą 
osobiście zgłosić się do  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Piotrkowie Trybunalskim. 
  Dawcą krwi lub jej składników może być każdy zdro-
wy, pełnoletni uczeń, ważący nie mniej niż 50 kg.  
 6 grudnia 2020r. Weronika Bednarczyk z kl.3 f  oddała 
450 ml krwi w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Piotr-
kowie Trybunalskim.  Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy jej za 
odwagę i propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w tak 
trudnych warunkach, w jakich przyszło nam żyć. Oddając krew 
można sobie wyobrazić, że dzięki temu cennemu darowi czyjeś 
życie zostanie uratowane. Młodzież z naszej szkoły potwierdziła 
swoją postawą, że warto być kimś wyjątkowym – Honorowym 
Dawcą Krwi, na którym mogą polegać osoby chore i potrzebują-
ce. 
Jeśli chcesz i Ty zostać Honorowym Dawcą Krwi, to do-
kładne wytyczne dotyczące akcji krwiodawstwa  można 
znaleźć na stronie: http://www.krwiodawstwo.pl. 
 

Z Panią Profesor Anetą Łągwą rozmawiała 
Justyna Magacz IIap 

 

. 

Niezwykłe ćwiczenia klas 

 politologiczno — prawniczych 

Nie uwierzycie, ale uczniowie naszych klas humanistycz-

nych   bywają w piotrkowskim Sądzie  Okręgowym (i nie 

w charakterze oskarżonego:). 

 Klasy z rozszerzonym wos-em uczestniczą w symulacji rozpraw 

sądowych w naszym Sądzie 

Okręgowym pod czujnym 

okiem studentów prawa, jak i 

zawodowych sędziów. Ucznio-

wie wcielają się w rolę proku-

ratora, obrońcy, oskarżonego, 

świadków czy publiczności. 

Odbywają spotkania z przed-

stawicielem Prokuratury i w 

ten sposób zgłębiają tajniki 

Kodeksu Karnego. 

Na co dzień zaś, z powodze-

niem biorą udział w konkur-

sach i olimpiadach,  o tematyce historycznej, Olimpiadzie z wiedzy o Polsce i 

świecie współczesnym, w konkursie o patriotyzmie polskich sportowców. 

Ale nie tylko. Systematycznie przystępują do konkursu organizowanego 

przez Piotrkowską Delegaturę Biura Wyborczego” Wybieram wybory” - w ten 

sposób poszerzali wiedzę o prawie wyborczym i procedurach wyborczych w 

Polsce.  

 W wyniku tych działań nasi absolwenci kierunków humanistycz-

nych z profilu politologiczno-prawniczego studiują na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim np. bezpieczeństwo narodowe, kierunki prawnicze, socjologię. Mają 

dużo możliwości, a co najważniejsze czują się dobrze przygotowani do stu-

diów—przecież już podczas nauki w II LO mogli poczuć na własnej skórze, co 

znaczy prawo i jego prawdziwa rea-

lizacja.  
 
 

Informacji udzieliła Pani Profesor  
Małgorzata Szamburska  

ucząca klasy humanistyczne 

Podczas „rozprawy sądowej” 

Je parle 

francais 
 
  

 Mimo że ję-
zyk angielski jest językiem wiodącym w II LO (a język 
niemiecki go goni), to w naszej szkole od lat działa koło 
języka francuskiego prowadzone przez Panią Profesor 
Beatę Sztuk — Gregorczyk  
i Pana Profesora Pawła Jończyka.  Uczniowie zaintere-
sowani językiem francuskim lub deklarujący jego zda-
wanie na egzaminie maturalnym podstawowym lub 
rozszerzonym przygotowują się do tego trudnego zada-
nia podczas spotkań z nauczycielami (niestety, teraz w 
formie online).  
 Serdecznie zapraszamy wszystkich  uczniów do 
pogłębiania swojej znajomości z pięknym językiem 
francuskim:):) i chwalenia się nim także podczas szkol-
nego Dnia Języków Obcych.  

Red. 
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Nauczanie zdalne  

na świecie 

   
 Każdy przyzna, że 
nauczanie zdalne poza 
wieloma plusami, ma też 
swoje minusy. Między innymi 
jest to wyczerpanie ciągłym 

siedzeniem w niekorzystnej postawie ciała i nieustanne 
przebywanie w domu, który z miejsca naszego 
wypoczynku i wyciszenia po lekcjach awansował na 
stanowisko pracy. Wielu z nas ubolewa nad „naszym 
przykrym losem”. Narzekamy na nauczanie zdalne, 
nie zdając sobie sprawy z tego, że w niektórych 
rejonach i krajach stanowi to codzienność uczniów. 
Dziś przedstawię Wam kilka z nich. 
 
  
Homeschooling, czyli nauczanie domowe jest 
popularnym rozwiązaniem w Stanach Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, a w Australii jest koniecznością. 
  
USA: 

-W niektórych stanach (Alaska, Connecticut, 
Idaho, Illinois, Iowa, Indiana, Michigan, Missouri, New 
Jersey, Oklahoma i Texas) nie jest wymagane zgłoszenie 
do kuratorium, że rozpoczyna się homeschooling. 
 

 -Uczniowie domowych szkół podróżują, są 
członkami kółek zainteresowań, wiele uczą się poza domem. 

-Rodzice mają wolna rękę przy wyborze programu 
nauczania. Około połowa stanów teoretycznie wymaga, żeby 
określone przedmioty 
były nauczane lecz w 
większości nikt nie 
sprawdza czy 
faktycznie są. 

-Najczęściej 
edukacją zajmują się 
rodzice. Ucząc 
dziecko w domu, w 
pełni kontrolują 
przekazywane mu 
treści jak na przykład, 
że Ziemia liczy sobie 10 tys. lat, a ewolucja to ściema. Sami 
egzaminują swoje dzieci i sprawdzają ich zdobytą wiedzę. 
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 Od czasu przeprowadzenia listopadowej ankiety o 
nauczaniu zdalnym zmieniło się naprawdę wiele, i mimo 
naszych negatywnych założeń, w obecnej sytuacji dajemy 
sobie radę coraz lepiej. Oczywiście marzymy o tym, by spo-
tkać się znów na szkolnych korytarzach, ale możemy jedno-
cześnie być dumni ze swojej aktualnej, świetnej pracy! 
 

Sytuację zbadała: Martyna Wójcik Ib 

A jednak  -  

 daliśmy radę!!!! 
pozytywy  

nauczania zdalnego:):):) 

 

 Od kilku miesięcy proces nauczania prze-
biega w trybie zdalnym. Porozmawialiśmy o tym 
z kilkoma uczniami naszej szkoły. Była to dla 
wszystkich trudna zmiana, lecz ostatecznie oka-
zała się nie być taka zła, jak mogłoby się wyda-
wać. 

1. Po wielu latach nareszcie stawiamy na siebie i swoje szczę-
ście, nie przejmujemy się opinią innych! 

Dzieje się tak dlatego, że spędzamy większość czasu jedynie w 
gronie osób, wśród których czujemy się komfortowo oraz ma-
my większą swobodę działań, jesteśmy w stanie spokojnie 
skupić się na samorozwoju, wypracowaniu rutyny oraz czerpa-
niu radości nawet z najmniejszych sukcesów. To właśnie te 
trzy rzeczy, dzięki którym nie wariujemy! Dobra ocena, po-
chwała od nauczyciela czy zdobywanie nowych osiągnięć w 
dziedzinie, która nas interesuje to coś, co motywuje nas do 
dalszej pracy nad sobą, a pracując, wyrabiamy rutynę. Można 
zauważyć, że koło się zatacza (nauka->sukces->rutyna). 

2. Nasz dzień zaczyna się później, ponieważ nie tracimy 
czasu na dojazd do szkoły. Te dwie czy trzy godziny dziennie 
możemy przeznaczyć na wiele innych zajęć, na przykład cen-
ny sen (jest to oczywiście nasz najczęstszy wybór).  

3. Lekcje wychowania fizycznego są dla nas bardziej komfor-
towe, nie boimy się oceny innych, ćwiczymy dla siebie, czując 
się dzięki temu dobrze w swoim ciele.  

Teraz uczestniczę w lekcjach wf-u bardziej aktywnie niż w 
szkole. Robię to sama dla siebie i czuję się z tym dobrze. Będąc 
w grupie prześladowała mnie myśl o tym, że ktoś może w tym 
momencie ocenić jak wyglądam, co robię i w jakim stopniu mi 
to wychodzi. Potęgował to fakt, że w lekcjach uczestniczyły 
nowe, nieznane mi osoby, ponieważ był to pierwszy miesiąc 
mojej licealnej przygody. - zdradza nam uczennica klasy 
pierwszej. 

4. Plusem jest też to, że wszystkie książki i zeszyty mamy pod 
ręką, dzięki czemu nie musimy nosić ciężkich plecaków, i 
tak często finalnie nie mając jakiegoś podręcznika czy zeszytu 
przy sobie, ponieważ został na biurku po uwielbianym przez 
wszystkich nocnym maratonie przygód z chemią czy historią. 
Zwrócili na to uwagę głównie uczniowie klas drugich.  

5. Oczywiste, że w zajęciach uczestniczymy przebywając w 
domach, dzięki czemu nie opuszczamy zajęć w trakcie choro-
by, czy też przez busa, który nie przyjechał (lub my nie 
przybyliśmy na czas), co szczególnie ułatwia systematyczną 
pracę klasom trzecim, przygotowującym się przecież do matu-
ry. 

6. Nie każdego, kogo spotkaliśmy na swojej drodze, polubili-
śmy. Zdalne nauczanie daje nam ten komfort, że spotykamy 

się z osobami, które spotykać chcemy, dzięki czemu nie 
stresujemy się niepotrzebnie, negatywnymi emocjami. 

Jesteś u Siebie 



-Większość stanów nie wymaga jakichkolwiek egzami-
nów. Co ciekawe, badanie przeprowadzone w 2008 roku pokaza-
ło, że dzieci nauczane w domu osiągają średnio 37% lepsze wy-
niki niż dzieci z tradycyjnych szkół.  

 
.Australia: 

Australia jest państwem słabo zaludnionym ok. 2,5 osoby 
na km2. W związku z rzadkimi kontaktami, dzieci nie chodzą tam do 
szkoły. Ich relacje ograniczają się do Internetu i telefonu komórko-
wego. 

-Szkoły radiowe (system radiowego połączenia RFDS), są 
bogatszą wersją potrzeby edukacji, które wcześniej oparte były na 
kursach korespondencyjnych 

-Adaptacji materiału dokonuje nauczyciel, który wie, ja-
kich treści potrzebuje konkretny uczeń. Dużą rolę w nauce odgry-
wają też rodzice. 

-Nauczyciele znają bardzo dobrze swoich uczniów, ponie-
waż klasy są małe (przeważnie liczą 7–12 uczniów), dzięki czemu 
nauczyciel zna podopiecznych bardzo dobrze. 

- Zadaniem nauczycieli jest minimalizować i likwidować 
poczucie izolacji wśród dzieci i dać im jak najwięcej tych samych 
możliwości i szans, jakie mają dzieci kształcące się w normalnych 
warunkach edukacyjnych. 

 

Wielka Brytania: 
W Anglii i Walii zarejestrowanych jest około 20 tys. dzieci, które uczą 

się w domu i nie chodzą do szkoły. To legalne i w pełni akceptowane przez 
lokalne władze.  

-W brytyjskim prawie panuje obowiązek nauki, ale nie obowiązek 
szkolny, dlatego domowa edukacja w Wielkiej Brytanii nie jest rzadkością. 

- Rejestracja dzieci, które korzystają z edukacji domowej, nie jest 
obowiązkowa. 

-Za edukację tych dzieci odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie  
-Żeby uczyć dziecko w domu, nie trzeba być wykwalifikowanym 

nauczycielem, dziecko nie musi realizować narodowego programu nauczania 
ani uczestniczyć w żadnych testach, władze lokalne mogą jednak poprosić o 
informacje dotyczące postępów w nauce. 

 

 

Nasza pozycja nie jest dziś komfortowa. Jesteśmy 

zmuszeni przystosować się do nowej rzeczywistości. Jak 

ludzie rzuceni na głę-

boką wodę  —  z  cza-

sem, po wielu pró-

bach i popełnianiu 

błędów uczą się pły-

wać. Udało nam się 

dostosować i nauczyć 

żyć w tych czasach. 

Nie zawsze jest to 

łatwe, ale możemy wierzyć w to, że jest to tylko etap przej-

ściowy i wkrótce wrócimy do naszej utęsknionej szkoły. 

Opracowała: Zuzia Rakowiecka Ib 
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Reklamujemy aplikację  

POMAGATOR, 
czyli przestajemy narzekać  

i pomagamy innym:) 
 
 Życzliwość oraz pomaganie mają korzystny wpływ 
na nasze samopoczucie oraz zdrowie. Nie od dziś wiadomo, 
że dostajemy dokładnie to, co wysyłamy w świat. Pomaga-
nie to inwestycja, czyli dobro wraca. Najważniejsze by po-
moc była mądra, czyli dawała tym, którym pomagamy, 
szansę trwałej zmiany na lepsze. Życzliwość oraz okazana 
pomoc drugiemu człowiekowi może ulżyć w cierpieniu oraz 
dać szansę na nowe, lepsze życie. W życiu każdego z nas 
przychodzą kryzysowe sytuacje, w których pomoc innej 
osobie jest bezcenna, czasem zwykła możliwość rozmowy z 
drugim człowiekiem może przynieść pozytywne skutki, na-
leży pamiętać, aby samemu wykazywać się empatią i 
wspierać innych w trudnych chwilach.  Jest wiele możliwo-
ści, by okazać pomoc drugiej osobie, jedną z nich jest na 
przykład aplikacja Pomagator. 
 
 Pomagator jest to aplikacja, która łączy osoby 
oczekujące pomocy z tymi, którzy potrafią jej udzielić w 
danej sytuacji. Aplikacja jest gotowa, by wesprzeć nas w 
wielu sytuacjach kryzysowych oraz tych codziennych. Po-
magator integruje i buduje wartościowe relacje między 
ludźmi w twoim otoczeniu. Program dba także o to, aby 
twoje dane były bezpieczne. Każdy z użytkowników, pod-
czas rejestracji deklaruje, w jakiej sytuacji się znajduje do 
niesienia bezinteresownej pomocy — w ten sposób powsta-
je grupa wspaniałych ludzi, którzy zawsze mogą pomagać 
oraz prosić o wsparcie. Lokalizacja i umiejętności, które 
deklarujemy łączy osoby oczekujące na wsparcie z ludźmi 
gotowymi do pomocy. 
 
NIE POTRZEBUJESZ PELERYNY, BY ZOSTAĆ SU-

PERBOHATEREM – PO 
PROSTU ŚCIĄGNIJ APLI-

KACJĘ, PAMIĘTAJ DO-
BRO ZAWSZE WRA-

CA !!!  

Opracowały:  

Wiktoria Gałązka,  

Natalka Kulbat IIap 

 

Jesteś u Siebie 



Czytamy i oglądamy  -  polecamy... 

 

 W   następnym numerze gazetki polecimy i przybliżymy  best-

selerową książkę  psycholożki Elaine Aaron -  Wysoko wrażliwi. Jeśli 

podejrzewacie, że jesteście wysoko wrażliwi, mamy nadzieję, że odnaj-

dziecie tam siebie:):)  To książka, która może zmienić Wasze życie  

i pozwoli odetchnąć z ulgą:) 

Czytajcie  nas w maju!!! 
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W 2008 roku Matthew Quick zadebiutował ze swo-
ją powieścią „Poradnik pozytywnego myślenia”, która do-

czekała się filmowej adaptacji w reżyserii oraz według sce-
nariusza Davida O. Russella. Światowa premiera amerykań-

skiego komediodramatu odbyła się 8 września 2012 roku 
na 37. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, 

a polska 8 lutego 2013 roku. Film otrzymał wiele nominacji 
m.in. do Oscara i Złotego Globu. 

Pat Solitano (Bradley Cooper) to były nauczyciel 

historii, który choruje na chorobę dwubiegunową i wycho-
dzi ze szpitala psychiatrycznego po ośmiu miesiącach przy-

musowej terapii. Główny bohater wraca do domu swoich 
rodziców i postanawia odmienić swoje życie poprzez pozy-

tywne myślenie, które ma doprowadzić do odzyskania żo-
ny. Pat poznaje drugą główną bohaterkę filmu –Tiffany 

Maxwell (Jennifer Lawrence). Oboje są osobami, które 
przeszły osobiste dramaty i dzięki temu nawiązują nić po-

rozumienia.  

 „Poradnik pozytywnego myślenia” zdecydowanie 

bardziej przemówi do osób, które w komediodramacie szu-

kają większej ilości humoru niż tak jak ja, dramatu. Pozycja 

ta z pewnością sprawdzi się jako film do zrelaksowania się 

w sobotni wieczór.  Uważam, że potencjał związany z wąt-

kiem chorób psychicznych nie został wykorzystany w pełni. 

Urzekła mnie natomiast gra aktorska na dobrym poziomie i 

ciekawa dynamika pomiędzy głównymi bohaterami. 

Oceniała: 

Julia Dyoniziak IIcp 

 Książka Anny 
Herbich pt.” Dziew-
czyny z Wołynia” opo-
wiada historie życia 
kobiet, które przetrwa-
ły rzeź, ale nigdy się 
nie poddały. Jest to dzie-
więć wspaniałych opowieści 
o życiu każdej z tych kobiet. 
Młode dziewczyny, które 
nierzadko były stawiane w 
sytuacjach życiowych prze-

wyższających ich możliwości fizyczne i psychiczne.  
W dzisiejszych czasach unikamy rozmów na temat Rzezi 
Wołyńskiej, do dnia dzisiejszego jest to obwiane tajemnicą. 
Zginęło w niej około 60 000 ludzi. W tej książce jest opisa-
na historia: Pani Janiny, która nie znała swoich prawdzi-
wych korzeni i była za małym dzieckiem, aby je pamiętać, 
Pani Teodory, którą banderowcy napadli podczas mszy w 
kościele w Kisielinie, Pani Alfredy, która po egzekucji 
rodziny jako mała dziewczynka musiała przetrwać i prze-
żyć, Pani Janiny „Szarotki”, która wstąpiła do Armii Krajo-
wej i tam zakochała się w żołnierzu, Pani Józefy, która 
ocalała z pola śmierci mimo iż straciła na nim swoją rodzi-
nę, Pani Heleny, która została uratowana przez Ukrainkę, 
która schowała ją w swoim domu, Pani Rozalii, którą ura-
towały zakonnice i pobyt u sióstr zakonnych, Pani Zofii, 
którą ojciec uratował wyglądem i mową niepodobną do 
Lacha, Pani Heleny, która przeżyła postrzał w nogę oraz 
bombardowanie szpitala.  
Wszystkie te kobiety mimo wielkiego bólu po utracie bli-
skich, rasizmu, antysemityzmu i przemocy  -  przetrwały. 
One przeżyły, choć te doświadczenia zostaną w ich sercach 
na zawsze. Polecamy!!! 

Daria Małgorzaciak IIap 

Jesteś u Siebie 



  Szkolny poradnik przetrwania 
   

 Wracamy ze Szkolnym poradnikiem przetrwania. Ukażemy 
wam tym razem informacje, za pomocą których zdołacie prze-
trwać na nauczaniu zdalnym. 
  Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do nauki w domu i już pierwszego 
września było wiadome, że prędzej czy później wrócimy za komputery. Póki co, nie 

zanosi się na powrót do szkół, więc zaprezentuje teraz kilka przydatnych faktów o 
nauczaniu zdalnym. 

  Sama nauka online jest dość wygodna można się obudzić 10 min przed 

lekcją, uczestniczyć w zajęciach będąc w piżamie, zjeść obiad na lekcji. Nawet wa-
gary weszły na zupełnie nowy poziom, bo teraz wystarczy napisać na czacie, że ma 

się problemy z mikrofonem:). 
  Bardzo pomocna jest też złośliwość rzeczy martwych, bo jak nauczycielo-

wi komputer odmówi posłuszeństwa to klasa ma dłuższą przerwę. 
 Na nauczaniu zdalnym jest też o tyle zabawnie, że czasem przypomina seans spi-

rytystyczny, gdy nauczyciel podczas lekcji wywoła jakiegoś ucznia, a on nie 
odpowie, wtedy się zaczyna: „Kacprze czy nas słyszysz, czy jesteś z nami, daj 

jakiś znak”. 
 Jednak, mimo, że przez lekcje zdalne mamy wiele bonusów to też są minusy 

np. brak bezpośredniego kontaktu z przyjaciółmi, choć można się spotkać w 
wolnym czasie to jest szansa, że policja wlepi mandaciki za nielegalne zgro-

madzenie... 
  Nauczanie zdalne ma wiele plusów, ale też równie wiele minusów 

jednak, gdybym miał wybierać chodzenie do szkoły czy siedzenie przed kom-
puterem, bardziej bym się skłaniał przy do tego drugiego, bo jest większy luz, 

a jestem osobą, która ceni sobie nienapiętą atmosferę :) 
 Mateusz Hejduk Id 

Ferie, ferie i po feriach… 
  
Z czystej ciekawości, ale i  jako badanie socjologiczne, zapytali-
śmy naszych nauczycieli i kolegów, jak spędzili ferie. Odpo-
wiedzi — wierzymy, że szczere i zgodne z prawdą, dają trochę 
do myślenia o stanie naszej psychiki :):) 

       

 Nauczyciele w tym roku ferie spędzali głównie w domu. 

Poświęcali swój czas na czytanie książek, oglądanie seriali. Prowa-

dzili również kółka dodatkowe i wykonywali prace domowe. Pra-

cowali również nad  e - dziennikiem, by uczniowie mogli swo-

bodnie patrzeć swoje oceny oraz wiedzieć, jakie maja godziny 

nieobecne. 

 Ola w ferie ze swoim chłopakiem i koleżanką odwiedzili 

Wrocław, gdzie się świetnie bawili. Pojechali też nad morze, gdzie 

morsowali i nagrywali kaczke oraz imprezowali. Rano robiła sobie 

tosty, a wieczorami wychodziła na sanki, na których często leciała 

na glebę i potem była obolała(bo była kaleka). Wzięła też udział w 

turnieju czterech skoczni, który wygrała. 

  Tosia swoje ferie spędziła głównie na wychodzeniu ze 

znajomymi i jak wiekszość oglądaniu netflixa oraz spaniu, ale cza-

sem pomagała mamusi w robieniu różnych ciast i ciasteczek, pod-

czas których to prac -  śpiewała. Pojechała też na kulig, gdzie się 

dobrze bawiła, a także ulepiła swojego bałwana Jacka. 

 Arek zaczął ferie od kilku wyjść ze znajomymi oraz 

oglądaniu seriali i gotowaniu  -  tak spędził pierwszy tydzień 

ferii. Morsował, był na kuligu, stoczył potyczkę na śnieżki. 

Gdy ferie się kończyły, uznał że ulepi sobie bałwana. Nazwał 

go Grzesio i wysłał go po mleko dla niego, ale, niestety, jeszcze 

nie wrócił. Arek ma nadzieję, że zobaczy jeszcze kiedyś Grze-

sia. 

 Marysia podczas swoich ferii dużo odpoczywała oraz 

nadrabiała zaległe filmy i seriale. Pojechała też na rodzinny 

wyjazd. W wolnym czasie jeszcze ćwiczyła rysowanie, robiła 

zakupy online i potem tworzyła swoje własne stylizacje.  

 Mariusz swój pierwszy tydzień ferii spędził głównie 

na wychodzeniu ze znajomymi. Sporo się uczył, bo jednak 

trzeba było się przygotować do kolejnego semestru. W drugim 

tygodniu Mariusz wyjechał na Zanzibar, gdzie odpoczywał 

pływał i jadł dużo ciekawych potraw.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentujemy wybrane prace plastyczne 
powstałe na zajęciach koła plastyczne-

go  „Zainspirowani „  
— autorki:  

Dominika Strzelińska Ic i Joasia Więcławska Ic, 
technika: akwarela  + pisak 

Chętnych  do udziału w zajęciach koła prosimy o 
napisanie do  p. Edyty Cieślak poprzez Tems lub 

na adres edyta.cieslak@op.pl 
Spotykamy się w czwartki o 17.00 :):) 

Jesteś u Siebie 



 

       

Redakcja i prowadzący gazetkę szkolną 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii  Skłodowskiej  -  Curie w Piotrkowie Trybunalskim 

składają serdeczne podziękowania  

tegorocznym Maturzystom z klasy IIIa  
za trzy lata pracy w gazetce,  

za stworzenie jej , za pomysły i  nieustający entuzjazm  
Kindze Leszczyńskiej, Justynce Kędzierskiej, Małgosi Szelce,  
Darii Próbie, Julce Kuc, Paulince Łaszek, Julce Domarańczyk,  

Dawidowi Bąkowiczowi 
Wasz talent dziennikarski i Wasza błyskotliwość  napawały nas optymizmem, którego starczy jeszcze na następne 

lata. Zawsze będziemy czekać na Was i na informacje o tym, jak układają  
się Wasze losy:) Powodzenia!!!! 

Niestety, trzeciego dnia hotel, w którym spał, zapalił się, 

spalenia nie były poważne, dlatego po jakimś czasie z rodzi-

cami wziął swoje rzeczy i przenieśli się do innego hotelu , 

który był jeszcze lepszy, plaża była 20m od wyjścia. 7 dnia 

miał powrót i wracał samolotem. Lot przebiegł spokojnie, 

nudno, nic się nie działo i tak minęły ferie Mariusza. 

 Tomek razem ze znajomymi wyjechał do Bielska 

Białej, aby zima zdobyć górę Klimczok. Było o tyle cieka-

wie, że cały czas wiał wiatr, a temperatura spadła do ok - 20 

stopni, telefony nie działały, nawet kaptury im pozamarza-

ły, jak ktoś miał maseczkę  -  to  jeszcze ewentualnie brwi. Na szlaku śniegu było po pas, 

natomiast, jeśli ktoś zszedł ze szlaku zapadał się cały. Mieli pociąg o 6.17 z Piotrkowa z 

przesiadką w Częstochowie i odwołali im go, a podstawili drugi z opóźnieniem 50 minut. 

Zamiast 3h jechali 6, bo pociąg miał jeszcze jedną przesiadkę w Katowicach. Tak Tomek 

spędził swoje mroźne ferie. 

Dowiadywali się: Jędrzej Skalik Id i Oskar Lachowski Id 
 

Ferie Tomka 

ZHP nasza pasja, 

nasza misja, nasza przygoda 

 W II LO do ZHP i ZHR   należy duża grupa 

uczniów, dlatego postanowiliśmy  przedstawić 

Wam, co jest harcerską codziennością. Opowiada  

Karolina Janocha  -  tropicielka z otwartą próbą 

instruktorską, która prowadzi  drużynę harcerską 

w Gorzkowicach.    

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli 
wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowa-
niu charakteru przez stawianie wyzwań – mówi statut 
Związku Harcerstwa Polskiego. 

 Wielu osobom, które nigdy nie miały do czynie-
nia z harcerstwem, kojarzy się ono z zabawami w lesie 
czy śpiewaniem przy ognisku. Na co dzień jednak wyglą-
da to zupełnie inaczej. To, co robimy na zbiórkach, jest 
zależne przede wszystkim od naszego wieku. 

Osoby w wieku licealnym zaliczają się do 
HS (Harcerzy Starszych) oraz Wędrowni-
ków.  
 Zbiórki harcerskie są dostosowane 
przede wszystkim do grona odbiorców – 
rozwijają różne pasje i umiejętności. Jeżeli 
lubisz śpiewać - organizowane jest wiele 
konkursów i festiwali piosenki, jeżeli grasz 
na jakimś instrumencie – udzielaj muzyki 
przy ogniskach i na zajęciach.  
 Na zbiórkach można spodziewać się 

nabycia wielu przydatnych umiejętności, tj. pierwsza pomoc, 
rozpalanie ognisk, nauka wielu przydatnych węzłów, zadań 
dotyczących dziedziny, która was interesuje. Oprócz zbiórek 
organizowane jest wiele wyjazdów, np. obozy letnie, kolonie 
zimowe, weekendowe wyjazdy, manewry sprawnościowe, 
festiwale piosenki, rajdy i wiele innych. Swoje zainteresowa-
nia można realizować poprzez zdawanie sprawności, których 
jest naprawdę dużo.  
 Zajęcia na wyjazdach zależą prze-
de wszystkim od specyfiki wyjazdu; jeżeli 
decydujemy się na rajd rowerowy, wiado-
mo, że przede wszystkim będzie polegał 
na pokonywaniu wyznaczonej trasy rowe-
rem, natomiast manewry sprawnościowe 
będą skupiały się przede wszystkim na 
wykorzystaniu naszej sprawności fizycznej 

Jesteś u Siebie 
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Zapraszamy do korzystania 
z horoskopu:) 

 
Sprawdźcie, czy analizy naszej  

Wróżki są zgodne z prawdą:) Opracowanie:  
Kinga Leszczyńska IIIa 

Ryby - Nie trać czasu na fałszywe znajomości. 

Ktoś doceni w końcu twoje staranności. 

 
Baran - Umysł twój niezwykłą zaletą, postaraj się 

go nie pogrzebać niechęcią 

 
Byk - Ktoś wyciągnie cię z nudnej codzienności, 

pokaże ci świat pełen odmienności 

 
Bliźnięta - w naturze szukasz spokoju, żeby w hała-

śliwym tłumie nie słyszeć bełkotu 

 
Rak - Tam gdzie uśmiechów ostatnio cała fala, tam 

pod przykrywką ktoś o rogi cię przyprawia 

 
Lew - Uroda twoja jak letnia bryza. Uważaj, byś od 

komplementów nie przerodziła się w narcyza 

 
Panna - Jedynie w książkach swą radość znajdu-

jesz, bo w prawdziwym świecie każdy marzenie ci 

rujnuje 
 

Waga - Nie zostaniesz nigdy sam, przyjaciele zaw-

sze będą pukać do twojego serca bram 
 

Skorpion - Bycie dobrym popłaca, to taka praca, 

która cię najbardziej wzbogaca  
 

Strzelec - Twoje trudności się opłacą i o zyski cię 

wzbogacą 
 

Koziorożec - Zwykły twój dzień znany ze wczesne-

go budzenia, przeobrazi się w wiosenne marzenia 
 

Wodnik - świat wiele ma drzwi, których kluczem 

jesteś ty? 

 Chętnych do  współpracy z gazetką szkolną zapraszamy do zgłoszenia się do p. Cieślak na Teamsie lub na adres mailowy 
 edyta.cieslak@op.pl            Nasz zespół systematycznie się rozrasta, ale jest tam także miejsce dla Ciebie!  Zapraszamy!!!  

Towarzyszą temu ogniska, apele, różne gry i zabawy. Nie da się 

ukryć, że takie wyjazdy uczą nas dokładności, czystości i wy-

trwałości. 

 W naszej szkole można spotkać wielu harcerzy z ZHP 

oraz jedną osobę należącą do ZHR (Związku Harcerstwa Rzeczy-

pospolitej), oczywiście obie organizacje są równie przydatne. W 

powiecie piotrkowskim można spotkać ponad 20 jednostek har-

cerskich. 

 Harcerstwo jest przydatne w życiu człowieka, ponieważ 

uczy nas nie tylko jak być dobrym, ale także jak postępować do-

brze, kształtuje w nas dobre wartości, prowadzi nas do samoreali-

zacji na wszystkich płaszczyznach życia. Jest ścieżką, która po-

zwala nam obrać dobrą drogę, którą będziemy kierować się w 

życiu, nabieramy dzięki niemu doświadczenia. Oprócz tego, mo-

żemy spotkać wspaniałych przyjaciół, ponieważ w harcerstwie 

wszyscy jesteśmy inni, wszyscy równi, wszyscy wyjątkowi! Pa-

miętajcie, że harcerstwo nie jest czymś, co się lubi lub robi – to 

coś, czym się jest. 

Karolina Janocha 2ap 

Do zobaczenia live:) czekamy z niecierpliwością:) 

Jesteś u Siebie 


