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Czasami w życiu potrzebujemy 

pomocy w związku z nieoczekiwaną sytuacją.  
Maja Jończyk, która jest uczennicą klasy 
drugiej o profilu biologiczno-chemicznym po 
gimnazjum, razem ze swoją rodziną angażu-
je się w wolontariat i działania społeczne, 
które dzisiaj nam przybliży.  
 
Witaj! Twój ojciec (Marcin Jończyk) jest 
założycielem trzech organizacji związanych z 
wolontariatem. Jak opisałabyś każdą z nich? 
Maja: Pierwszą organizacją było założone w 

2012 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i 
Młodzieży  "HARC". Wspiera ono środowisko 

harcerskie, organizuje akcje charytatywne i  
pracuje z podopiecznymi. Dwa lata później  
"HARC" powołało Piotrkowskie Centrum Wo-

lontariatu, które zajmuje się stricte wolontaria-
tem indywidualnym i grupowym. Widzialna 

Ręka to organizacja założona w marcu 2020 
roku i obecnie najczęściej się o niej mówi. Zaj-

muje się pomaganiem ludziom podczas trud-
nych chwil kwarantanny. Obsługuje 16 szpitali 
na terenie województwa łódzkiego, zaopatruje 8 

domów opieki społecznej, wydała 8 tysięcy 
maseczek i 10 tysięcy przyłbic. 

W jakich okolicznościach pojawił się pomysł 
założenia pierwszej z nich ("HARC")? 
Maja: Okoliczności te są bardzo interesujące, 

ponieważ pomysł na stworzenie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "HARC" pojawił 

się podczas spotkania po latach w Karolinowie,  

 
 

na którym grupa przyjaciół, w tym mój ojciec, z 
drużyny harcerskiej, która została rozwiązana na 

pewien okres czasu, po długich rozmowach po-
stanowiła przywrócić 8 Piotrkowską Drużynę 

Harcerską „Trop” im. Włodzimierza Puchal-
skiego. Wszyscy zaangażowani w tchnięcie no-

wego życia w drużynę, założyli "HARC", aby 
wspierać harcerzy i dawać im dofinansowywa-
nia do m.in. obozów, biwaków, dzięki czemu 

rodzice nie muszą się mierzyć z kolejnymi wy-
datkami w związku z letnim wypoczynkiem. 

"HARC" organizuje też akcje letnie takie jak: 
obozy, biwaki, rajdy, które są charakterystyczne 

dla 8 PDH „Trop”, gry miejskie, wielokrotnie 
opisywane na stronie ePiotrkow oraz pikniki 

rodzinne w Karczunku na bazie. 

 

Maja Jończyk i jej 
rodzina - akcja  

Widzialna ręka 

Nasze klasy 
pierwsze— na-
stroje po pierw-
szym miesiącu 

nauki 

Pani Dyrektor Bożena 
Janowska 

Znów radiowęzeł! 

 

Patriotyczne rocznice 
września 1939 

Narodowego czytania 
ciąg dalszy—
polecamy książki 

Na zdj. Pan Marcin Jończyk — archiwum 
prywatne rodziny 
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Jak obecna pandemia wpłynęła na działalność orga-
nizacji? 
Maja: Ograniczono możliwość pracy z podopiecznymi, 
imprezy zostały odwołane, zbiórki zawieszone, opieka 
nad dziećmi również była niemożliwa. W momencie 
wybuchu pandemii dużo ludzi poczuło zagrożenie zwią-
zane z COVID-19, więc dobrzy mieszkańcy miasta 
stworzyli Widzialną Rękę, aby pomagać wszystkim, 
nie tylko z Piotrkowa, w sytuacji epidemiologicznej.  
W związku z pandemią koronawirusa wiele osób 
było na kwarantannie i nie mogło wyjść z domu. Ja-
kie kroki podejmowała Widzialna Ręka, aby pomóc 
takim ludziom? 
Maja: Widzialna Ręka pomaga starszym ludziom, 

osobom objętym kwarantanną lub takim, którzy po pro-
stu boją się wyjść.  Zajmuje się sprawami, które są 

utrudnione przez sytuację epidemiologiczną, czyli zaku-
py, wyprowadzanie psów, realizacja recept w aptekach. 
Jak już wcześniej wspominałam, organizacja zaopatruje 

8 domów opieki społecznej i 16 szpitali w całym woje-
wództwie łódzkim m.in. w Radomiu i Łódzi. O pomoc 

pytano także z Warszawy, Bełchatowa czy Tomaszowa 
Mazowieckiego. Na ulicy Szewskiej był magazyn żyw-

ności, gdzie wydawano około 100 posiłków dziennie, 
które były bezpłatne tak samo jak maseczki, przyłbice, 

rękawiczki. Nie chciano żadnych pieniędzy, ludzie, 
którzy brali udział w wolontariacie robili to po prostu z 
wielkiego serca i chcieli nieść pomoc, aby potrzebują-

cym żyło się lepiej. Zaangażowanych było wiele osób z 
innych organizacji np. 8 PDH. Na terenie Polski po-

wstawały inicjatywy o podobnych charakterze, lecz to 
Widzialna Ręka i jej organizacja, nagłośnienie, szyb-

kość pomocy spowodowały, że to właśnie przedsięwzię-
cie mojego taty jest największe i najbardziej popularne. 

Czy pomagasz tacie w wolontariacie? 
Maja: Jeżeli tylko mam czas, to jak najbardziej! Poma-
ga cała moja rodzina. Rozwoziliśmy maseczki, wyda-

waliśmy posiłki, opiekowaliśmy się potrzebującymi. 
Niestety, nie wszystkie zadania mogłam wypełniać w 

związku z moim wiekiem, ale mam nadzieję, że jak 
skończę 18 lat, będę mogła realizować się w pełni, wy-

konywać wszystkie zadania – liczę, że już nie podczas 
kwarantanny. 

Jak zmieniło się twoje życie i wartości przez ciebie 
wyznawane w związku z wolontariatem? 
Maja: Kiedy "HARC" został założony byłam dziec-
kiem i nie pamiętam tego okresu, lecz zawsze postrze-

gałam mojego tatę jako przykład, osobę, która jest dla 
mnie wzorem i autorytetem. Razem z moją mamą wska-

zywał mi, jak mam przejść przez świat, dbać o ludzi i 
samą siebie. Tata swoim wolontariatem pokazał mi, że 

nie cały świat jest zły, są ludzie na świecie, którzy mają 
dobre serca i nie można się od nich nie odwracać, trzeba 
dawać ludziom jeszcze jedną szansę, nie patrzeć tak 

bardzo pesymistycznie na świat, ale mieć nadzieję na 
pomoc. Jest to tak naprawdę niesamowite samospełnie-

nie, kiedy widzę, że ktoś czegoś potrzebuje, a za 5 mi-
nut to ma. Widziałam naprawdę wielkie łzy szczęścia, 

poznałam mnóstwo świetnych ludzi w drużynie harcer-
skiej, do której należałam, wolontariacie, "HARC",  

Widzialnej Ręce, na różnych wyjazdach, biwakach, obo-
zach. To są niezapomniane chwile. Wolontariat zajmuje 

wiele czasu, ale jest to zdecydowanie poszerzenie swoich 
horyzontów, możliwość zobaczenia, jak wygląda ubóstwo. 

Bieda to nie tylko fotografie z książek, ona nas otacza. Nie 
zdajemy sobie czasami z tego sprawy, że wśród nas mogą 

być ludzie, którzy nie mają jedzenia, podstawowych rzeczy 
jak lodówka, toaleta. 

Jak zachęciłabyś swoich rówieśników i nie tylko do po-
mocy innym? 

Maja: Słuchajcie głosu serca, nie bądźcie egoi-
stami, myślcie o innych, pamiętajcie, że lepiej jest 
dawać niż zabierać, a uśmiech drugiego człowie-
ka może w nas wyzwolić szczęście, być o wiele 
lepszą nagrodą niż rzecz materialna.  
Możemy poznać wiele świetnych ludzi, którzy podzielają te 
same chęci i idee, zaprzyjaźnić się z nimi, przeżyć fanta-
styczne przygody w ich gronie, są to olbrzymie doświad-
czenia życiowe o wyjątkowej różnorodności. Nie traćcie 
wiary w ludzi. Jest na świecie wiele osób, które niosą bez-
interesowną pomoc, w tym dla nas. Im więcej będzie tych 
ludzi, tym więcej będzie szczęścia, możliwości do pomocy, 
dawania niż zabierania, chętnych do wolontariatu. Pomoc 
nie musi odbywać się jedynie w zakresie wolontariatu, któ-
ry jest bardziej oficjalną formą czynienia dobra, ale może 
być  także gest wyciągnięcia pomocnej dłoni do koleżanki.  
 

Z Mają Jończyk rozmawiała:  
Julia Dyoniziak, IIbp 

 

Redakcja gazetki szkolnej  
wyraża głęboki podziw i uznanie  

dla działań Pana Marcina Jończyka,  
naszej koleżanki Mai oraz jej całej rodzi-

ny!!! Ich postawa powinna być dla 
wszystkich niedoścignionym wzorem, a 
oni sami są w naszych oczach współcze-

snymi bohaterami.  
Dobrze, że jesteście!!!  
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Rok 2020 w dużym stopniu poszerza 
bagaż doświadczeń każdego z nas. Bez wąt-
pienia najwięcej nowych wrażeń przybywa 
uczniom klas pierwszych. Zostali oni posta-
wieni przed wyborem nowej szkoły (mamy 
nadzieję, że dobrym), czego nie ułatwiła im 
obecna sytuacja. W trosce o dobre samopo-
czucie nowicjuszy redakcja gazetki szkolnej 
postanowiła przeprowadzić wśród nich an-
kietę. Przebadano 100% pierwszaków. Oto 
wyniki badania ankietowego. 

 
Pyt. 1 Jak się czujesz w nowym otoczeniu?  

Bardzo dobrze-  35%  
Dobrze — 45%  
Neutralnie  -18%  
Bardzo źle  -1%  
Głosy puste 1%  
Odpowiedzi są naszym zdaniem bardzo satysfak-

cjonujące. Duży procent ankietowanych czuje się w na-
szej szkole dobrze lub bardzo dobrze. Neutralne nastawie-
nie części badanych jest oczywiste, ponieważ każdy z nas 
potrzebuje czasu, aby zaadaptować się w nowym otocze-
niu. Niektórzy nie potrafią jeszcze określić swojego stano-
wiska, ale nie zapominajmy, że jest to dopiero początek 
ich licealnej przygody, więc na pewno niedługo będą mo-
gli to zrobić.  
Pytanie 2 Jak oceniasz budynek szkoły i wyposażenie 
sal? (w skali ocen szkolnych)  

Celująco —3%  
Bardzo dobrze — 24%  
Dobrze — 48%  
Dostatecznie  - 17%  
Dopuszczająco  - 6%  
niedostatecznie — 1%  
głosy niewazne-1%   
 
Nie możemy powiedzieć, że nasza szkoła jest 

idealna, ponieważ ideały nie istnieją. Nie ma miejsca, 
które spodobałoby się każdemu, ale zdecydowana więk-
szość uczniów jest zadowolona z wyglądu i wyposażenia 
naszej szkoły. Nieusatysfakcjonowanych możemy pocie-
szyć faktem, iż budynek zostanie niedługo wyremontowa-
ny. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na 
efekty! 
 
Pytanie 3 Jak oceniasz poziom wymagań na poszcze-
gólnych przedmiotach w porównaniu do szkoły pod-
stawowej?  

Poziom jest bardzo wysoki-19%  
poziom jest wysoki-66%  
przeciętny-14%  
niski  -  0% 

 

 

 Dobrze wiemy, że II liceum cieszy się reputacją szko-
ły na wysokim poziomie. Słuszność tej opinii potwierdzają 
odpowiedzi pierwszaków! Zgodnie z prawdopodobnymi ocze-
kiwaniami lekcje prowadzone przez naszych nauczycieli prze-
wyższają postawione przez szkoły podstawowe poprzeczki. Na 
ten moment wszyscy uczniowie spełniają wymagania eduka-
cyjne, mimo możliwości, nikt nie skorzystał z opcji "nie radzę 
sobie" dostępnej w ankiecie. Przypominamy, że w razie jakich-
kolwiek problemów nauczyciele i koledzy są zawsze chętni do 
pomocy:). 
Pytanie 4 Czy szkoła pozwala rozwijać swoje zainteresowa-
nia- zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, akcje szkol-
ne? (oceń w skali ocen szkolnych)  

Oceniam Celująco  -17,5%  
Bardzo dobrze  - 43%  
Dobrze  -25%  
Dostatecznie  -6%  
Dopuszczająco  - 4%  
Niedostatecznie  -2,5%  
głosy nieważne-2%  

Sondaż wykazał, że uczniowie z chęcią angażują się w aktyw-
ności pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole. Nie ma w tym 
nic dziwnego, ponieważ pozwalają one rozwijać nasze zainte-
resowania. Każdy artysta da upust swoim emocjom na zaję-
ciach koła plastycznego i chóru. Osoby, które chcą pogłębiać 
swoją wiedzę z dziedziny historii sztuki, również mają taką 
możliwość, uczęszczając na takie spotkania. Przyszli dzienni-
karze mogą spróbować swoich sił w gazetce szkolnej. Działa 
także koło filozoficzne. Nasza szkoła aktywnie działa na rzecz 
innych, prowadząc dobrze prosperujący wolontariat. Ogrom-
nym plusem wymienionych wyżej zajęć jest panująca na nich 
miła, przyjazna atmosfera, której można doświadczyć już od 
pierwszych chwil rozpoczęcia działalności. 
 
Pytanie 5 Czy spotkałeś się z przejawami życzliwości ze 
strony nowych kolegów i nauczycieli?  

Tak, bardzo często-13,5%  
Tak-75,5%  
Raczej nie-11%  
 

Starsi koledzy utwierdzają nas w przekonaniu, że wybraliśmy 
naprawdę przyjaźnie nastawioną szkołę, której społeczność 
chętnie przyjmuje nowych członków i stara się im pomagać.  
 

Pierwsze koty za płoty 
— czyli nasze klasy pierwsze po dwóch miesiącach nauki w II LO 
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Duże znaczenie odgrywa też nasza kadra nauczy-
cielska, która dokłada wszelkich starań, by przekazać jak 
najwięcej wiedzy, utrzymując wysoki poziom nauczania. 
Wpływ na zdanie ankietowanych mieli także starsi ucz-
niowie, sprawiający, że nasza szkoła ma swój urok i spra-
wia, że czujemy się jak u siebie.:) 

Reasumując, szkoła sprostała wymaganiom no-
wicjuszy. Odpowiedzi były w głównej mierze pozytywne, 
a uczniowie chętnie opowiadali o swoich wrażeniach. 
Podczas opracowywania wyników ankiety mogliśmy po-
znać opinie, takie jak na przykład "najcudowniejsza szko-
ła", z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy nadzieję, 
że entuzjazm pierwszaków utrzyma się przez całe cztery 
lata ich nauki. Życzymy powodzenia i samych sukcesów 
szkolnych! 

Nastroje pierwszaków badali:  
Marcelina  Olejnik i Adrian Stępień  z klasy Id 

oraz Zuzia Rakowiecka i Martyna Wójcik   z klasy Ib. 
 

Od pierwszych dni roku szkolnego można było zauwa-
żyć, iż nawet najbardziej błahy problem nie zostanie wyśmiany. 
Nauczyciele wykazali się ogromną wyrozumiałością w stosunku 
do nas, uczniów, którzy przybyli z różnych szkół-każdy z innym 
bagażem wiedzy, a drudzy i trzecioklasiści pomagali nam w po-
szukiwaniach nauczycieli, sal lekcyjnych czy zajęć dodatko-
wych, służąc przy tym radą i tryskając dobrym humorem. Jeste-
śmy za to naprawdę wdzięczni! 
 
Pytanie 6 W jakim stopniu szkoła spełnia twoje oczekiwania? 
(Oceń w skali stopni szkolnych)  

 Na szóstkę  -17%  
Na piątkę  - 48,5%  
Na czwórkę -28%  
Na trójkę  - 3% 
 Na  dwójkę  - 2,5%  
nie spełnia -1%  
 

 Pierwszoklasiści są zadowoleni z wyboru szkoły. Ucz-
niowie jednogłośnie stwierdzili, że najbardziej cenią sklepik. 
Podczas przeprowadzania sondażu spotkaliśmy się ze zdaniami 
takimi jak: ,,Bardzo fajny sklepik i pyszne drożdżówki", 
,,Bardzo pyszne kanapki w sklepiku".  

Przypominamy, że w dniach 21—25września trwały Otrzęsiny klas pierwszych przygotowane przez zwy-
cięską w poprzednim roku szkolnym obecną klasę II bg  wraz z wychowawczynią panią prof. Magdaleną 

Skrobek.  W tym roku szkolnym zwyciężyła klasa Ic, której wychowawczynią jest pani  
prof. Beata Wolska. Powyżej jedno z wielu zdjęć stającej w szranki klasy Id:) 
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 W najbliższych tygodniach Pani Dyrek-
tor   Bożena  Janowska kończy   swoją  przygodę  
z edukacją i udaje się na zasłużony odpoczynek. 
Tym samym pozostawia za sobą nauczanie  języ-
ka niemieckiego i kierowanie II Liceum Ogólno-
kształcącym, którego częścią była od wielu lat. 
Decyzja Pani Dyrektor pozostawia wśród nas 
pustkę, poczucie straty i osamotnienia. Zanim 
odważymy się spojrzeć w przyszłość chcemy 
przybliżyć sylwetkę Pani Dyrektor utrwaloną we 
wspomnieniach jej współpracowników, a także 
przekazać jej słowa, które kieruje do nauczycieli 
i uczniów.  
 
 Pani   Dyrektor  Bożena  Janowska  ukończyła  
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego 
 w Piotrkowie Trybunalskim.  Następnie  wstąpiła na 
Uniwersytet Łódzki, gdzie ukończyła filologię germań-
ską w roku 1981.Od roku 1981 pracowała jako germa-
nistka II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skło-
dowskiej— Curie w Piotrkowie Trybunalskim. 1 wrze-
śnia 2007 roku została wybrana dyrektorem II LO w 
Piotrkowie Trybunalskim.  Pani Dyrektor pogłębiała 
swoją wiedzę z języka niemieckiego na seminariach w 
Brukseli i Norymberdze. Otrzymała liczne nagrody Dy-
rektora Szkoły i Kuratora Oświaty. Była wybitnym nau-
czycielem języka niemieckiego, o czym wspominają jej 
dzisiejsi współpracownicy, a także sprawiedliwym  
i kompetentnym dyrektorem.  
 
 Poniżej przedstawiamy podsumowanie pracy  
Pani Dyrektor w oczach wybranych nauczycieli.  
 

„Warto być przyzwoitym”  - ta lakoniczna maksyma Wła-

dysława Bartoszewskiego zawiera więcej treści, niż mogłoby się 

wydawać. Pani Dyrektor Bożena Janowska często przytacza ją w 

swoich wypowiedziach. Treść maksymom nadają ludzie, którzy 

wypełniają je swoim życiem. W odniesieniu do wieloletniej Dyrek-

tor II Liceum Ogólnokształcącego i jej postawy obserwowanej 

przeze nas od ponad 20 lat powiedzenie „Warto być przyzwoi-

tym” kryje głęboką treść. Bo przyzwoitość z maksymy prof. Barto-

szewskiego to w rozumieniu Pani Dyrektor zarówno pełen profe-

sjonalizm, jak i ogromne serce, to troska o całą społeczność II LO i 

wielka miłość do rodziny, uwielbienie tradycji i szacunek dla po-

nadczasowych wartości. Mieliśmy wielkie szczęście pracować w 

spokoju, wzajemnym poszanowaniu, pod opiekuńczym parasolem 

tej wyjątkowo eleganckiej i mądrej osoby.   

Dyrektor II  Liceum Ogólnokształcącego  
w Piotrkowie Trybunalskim  

Pani Bożena Janowska 

Ten czas, wspaniały, choć nieuchronnie mijający, bę-

dziemy wspominać najcieplej przez wiele lat. 

Pani Dyrektor – życzymy spełnienia wszystkich marzeń 

i pragnień.  

Renata Toma wraz ze społecznością Chóru II Liceum  

Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Piotrkowie Trybunalskim  

 

 Panią Dyrektor będę pamiętała jako osobę, która 
zawsze kierowała się wartościami, zasadami działającymi zaw-
sze na korzyść młodego człowieka, zagubionego i słabszego. 
Z całą pewnością praca nauczyciela była dla Niej misją i powo-
łaniem. Jako koleżanka była zawsze lojalna, oddana i pomoc-
na. Kiedy zaczynałam pracę w II LO (ponad 20 lat temu),  zo-
stałam przywitana szczerym uśmiechem młodziutkiej nauczy-
cielki, pełniącej dyżur na korytarzu, na parterze. Wchodziłam 
pełna obaw, mocno zestresowana nowym miejscem pracy i 
wymagającym środowiskiem profesorskim.  
      Pani Dyrektor była zawsze wspierająca, pomagająca zrozu-
mieć pewne zawiłości i trudności codziennej pracy. 
Towarzyszyła nam także w sytuacjach kryzysów, również  
zdrowotnych. Dbała o to, byśmy  jako nauczyciele tej szkoły 
nigdy nie czuli się samotni , pozbawieni jej opieki i wsparcia. 
Takie wspomnienia zostają w nas na zawsze, nie można ich 
wymazać  z pamięci. Panią Dyrektor  zapamiętam szczególnie  
poprzez jej reakcje  płynące z serca, które  budowały nasze 
relacje i wskazywały nam, jak należy traktować innych, by nie 
zawieść jako człowiek.....  

Iwona Stefaniuk 

Pedagog II Liceum Ogólnokształcącego  

w Piotrkowie Trybunalskim  

Pani Dyrektor Bożena 
Janowska jako młoda 

nauczycielka języka 
niemieckiego w II LO  

w Piotrkowie  
Trybunalskim 
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Odchodząca Pani Dyrektor Bożena Janowska na naszą usilną 
prośbę skierowała do wszystkich uczniów i nauczycieli kilka 
słów, które z pewnością będą nam drogowskazem w dalszej 
nauce i pracy. 

 

 

 

 28 października 2020 roku pożegnam się z moją 
szkołą. Mówię „moją”, ponieważ spędziłam w tej szkole 

całe zawodowe życie. 

 Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim rozpo-
częłam studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku 
filologia germańska. W 1981 roku rozpoczęłam pracę w II 
Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej — Cu-
rie w Piotrkowie Trybunalskim i pozostałam w tej szkole 

do końca aktywności zawodowej. 

 Razem z wieloma rocznikami uczniów i kadry 
pedagogicznej tworzyłam historię  szkoły. W murach tej 
szkoły pozostanie dużo mojego trudu pedagogicznego, 

przeżyć  - dobrych, radosnych i smutnych.  

Zawsze bardzo silnie identyfikowałam się z miejscem 
pracy. To tutaj odnosiłam wspólnie z moimi uczniami suk-
cesy, tutaj rozkwitały talenty. Uczyli się nie tylko ucznio-
wie, ja również nieustannie się doskonaliłam, aby jak 
najlepiej zrozumieć i pełnić rolę nauczyciela i wychowaw-

cy, a później dyrektora szkoły.  

 Wszystkie nabyte przeze mnie doświadczenia 

przekazywałam i przekazuję swoim nauczycielom.  

 Zawsze dbałam o to, aby szkoła zapewniała 
wszechstronny rozwój każdemu uczniowi. Aby zaspoka-
jała jego potrzeby edukacyjne, bo wiem, że każdy czło-
wiek ma jakiś potencjał i dobrze jest, gdy znajdzie się 
ktoś, kto odkryje możliwości młodego człowieka. Nie 
chciałam myśleć, co stanie się z tymi zdolnościami, jeżeli 
nikt ich nie odkryje, nie pomoże w ich rozwijaniu, nie bę-
dzie wspierać ucznia i zachęcać go do działania. Zasta-
nówmy się, kim byłby Einstein, gdyby nie cierpliwość 
jego rodziców i nauczycieli. Gdyby nie zaakceptowali te-
go, że Albert potrafił długo rozmyślać nad postawionym 
pytaniem i niczego nie umiał nauczyć się na pamięć. Tho-
mas Edison, jeden z największych wynalazców w histo-
rii, był zawsze najgorszym uczniem w klasie. Nauczyciele 
Marcela Prousta uważali, że jego wypracowania są bez-
nadziejne. Pablo Picasso nigdy nie mógł  zapamiętać ko-
lejności liter w alfabecie i za nic na świecie nie chciał się 

uczyć matematyki.  

Pomyślmy tylko, jak wielka byłaby szkoda i jak ubogi  
byłby nasz świat bez wyjątkowych postaci z przeszłości, 
takich jak: Armstrong, Chaplin, Mozart, Salvador Dali. Ich 
dzieła są ponadczasowe, a wszyscy oni poszli za głosem 

serca.  

 Również ja wyrażam pogląd, że każde dziecko 
ma wyjątkowy talent, natomiast szkoła powinna umieć 
go odkryć i umożliwić każdemu uczniowi odnoszenie suk-
cesów na miarę jego możliwości.  W szkole nastawionej 
na silną rywalizację i wysokie miejsca w rankingach giną 
z pola widzenia uczniowie o dużej wrażliwości i potencja-
le ulokowanym nie zawsze w typowych szkolnych przed-
miotach (np. matematyka). Einstein z całą pewnością nie 
rozwiązałby dzisiejszych testów maturalnych. Zniszczy-

łyby go procedury. A jednak… 

 Najważniejszą rzeczą dla mnie było stworzenie 
takiej atmosfery, ciepłego klimatu w szkole, by uczniowie 

chętnie przychodzili do szkoły.  

 
Starałam się, aby szkoła nie byłą przykrą konieczno-

ścią, aby każdy uczeń znalazł w niej coś dla siebie.  

Może to być nowy kolega, nowa koleżanka, ciekawe 
zajęcia lekcyjne, zajęcia sportowe, artystyczne, działa-

nia wolontariatu. Myślę, że udało nam się wspólnie 

osiągnąć ten cel, o czym świadczy  dwukrotne zajęcie  

I miejsca przez naszą szkołę w plebiscycie na 
„Najfajniejszą szkołę ponadgimnazjalna w powiecie 

piotrkowskim”.  

 
 Moi drodzy, zwracam się do Was Uczniowie. 
Życie nie ogranicza się do nieustannej gonitwy za do-
brymi ocenami i wkuwaniem do egzaminów. Rozwijaj-
cie swoje zdolności, bądźcie ciekawi świata. Nie ogra-
niczajcie się w marzeniach. Bądźcie sobą! Hołdujcie 
zasadzie uczenia się przez całe życie, aby dobrze od-
najdywać się w społeczeństwie.  
 Na zakończenie pragnę podziękować  wszyst-
kim z Państwa, z którymi mogłam się uczyć i praco-
wać. Dziękuję za to, że byliście, za wsparcie, ale też za 

inspirowanie, długie dyskusje, analizowanie świata, 
wspólne radości i smutki, wycieczki, marzenia. 
 Zwykle rozstawałam się z absolwentami szko-
ły, cytując  słowa  profesora  Władysława  Bartoszew-
skiego i dzisiaj też tak zrobię: „Warto być przyzwoitym 
zawsze, nawet jeśli nie zawsze się to opłaca”.  
Niech każdemu z Państwa towarzyszą radości, miłość, 
spokój i szacunek do drugiego człowieka. Chciałabym 
również, aby słowo „przyzwoitość” nie wypadło z na-
szego słownika. 
 Dziękuję  raz  jeszcze.  Pozostaniecie  Państwo  
w mojej życzliwej pamięci. 

Bożena Janowska.  
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego 

w Piotrkowie Trybunalskim  

 

Pani Dyrektor przemawiająca podczas jednej z ostatnich 
uroczystości jasełkowych 



   

MOTYWACJA 
 

 W czasach pandemii szczególnie po-
trzebna nam jest motywacja. Nauczanie zdalne 
daje nam wielką szansę na wyciszenie, chwilo-
we oderwanie się od zewnętrznej codzienno-
ści, ale kryje także niebezpieczeństwa. Jed-
nym z nich jest brak motywacji w nas samych. 
Dlatego chcemy przybliżyć Wam to zjawisko i 
dać, mamy nadzieję, dobre rady na ten trudny 
czas:):) 
 

Czym jest motywacja? 

• Słowo motywacja wywodzi się z łacińskiego słowa 
motivus czyli ruchomy, motus (ruch); 

• Nie istnieje jednoznaczna definicja motywacji, naj-
ogólniej motywowanie to określanie wszystkich pro-
cesów zaangażowanych w inicjowanie, ukierunko-
wywanie i utrzymywanie fizycznych aktywności 
człowieka. Jest to stan gotowości do podjęcia da-
nego działania, która podlega wpływom różnych czyn-
ników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych; 

• Procesy motywacyjne ukierunkowują zachowanie 
jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej 
stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czyn-
ności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników. 
Jeśli człowiek jest świadomy wyniku wykonywanych 
czynności, wówczas ten wynik nazywamy celem. 

• Jednym z rodzajów motywacji jest motywacja po-
zytywna, dzięki której dążymy do osiągnięcia danego 
celu, motywuje nas po tym gdy zostaniemy pochwaleni 
za swoje czyny, a także kiedy otrzymamy za nie mniej-
szą lub większą nagrodę. Drugim ważnym rodzajem 
motywacji jest motywacja negatywna, która najczęściej 
jest skutkiem kary, na którą zasłużyliśmy przez swoje 
czyny, lub upomnienia ze strony innej osoby. 

 

Nauka i zjawisko motywacji 
 

 Zakłada się, że większość uczniów ma 
niejako wrodzonej chęci poszerzania swojej wie-
dzy:). Uczeń o silnej motywacji stara się rozwią-
zać trudne zadania, szukając wszystkich możli-
wych sposobów, przeprowadzając wnikliwe rozu-
mowanie, mobilizując do pomocy całą swoją wie-
dzę. Uczeń o słabej motywacji rezygnacji z roz-
wiązania takich zadań. Dzięki silnej motywacji 
nawet słabemu uczniowi udaje się pokonać trud-
ności i osiągnąć dobre wyniki w nauce.  
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Ania wraz z siostrą i mitycznym pomarańczowym  
polonezem…, fot. archiwum domowe autorki 

 

 Efekty nauki 
 
 Aby osiągnąć efekty szkolnej nauki, uczeń mu-
si chcieć się nauczyć oraz posiadać jakiś cel, który 
pragnie osiągnąć przez naukę szkolną. Jeśli uczeń nie 
będzie dążył do tego, aby się czegoś nauczyć, to mimo 
stosowania najlepszych środków przekazywania wie-
dzy, nie uzyskamy tego, aby ją opanował(: 

Co motywuję nas do nauki: 

• dobre oceny i nagrody lub obawa przed złymi oce-
nami, 

• pochwały, 

• wpływ i nauczanie nauczyciela, 

• nawyk, przyzwyczajenie, 

• chęci wyróżnienia się, ambicje. 
 

Praca oraz zjawisko motywacji 
Do pracy motywują nas: 

• Prestiż, 

• Pieniądze, 

• Rozwój osobisty i zawodowy, 

• Niezależność, 

• Osiągnięcia i uznanie, 

• Rodzina, 
A teraz sedno tego artykułu: 
 

Dobre rady dla uczniów 

• miej wielkie marzenia, 

• postaw sobie w życiu cele, 

• staraj się osiągnąć swoje cele, 

• naucz się dobrych nawyków, 

• słuchaj motywujących piosenek, 

• oglądaj motywujące filmy, 

• unikaj negatywnych rzeczy, ludzi. 
Zawsze wierz w swoje marzenia. 

Opracowały:  
Wiktoria Gałązka, Ola i Natalka Kulbat IIap 

Ilustracja do artykułu stanowi dla Was przestrogę:) 
rysuje: Justynka Kędzierska IIIa 
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Patriotyczne  
rocznice   

września 1939 
 
 

Jak wszyscy wiemy, historia Polski 
jest dość tragiczna, a w tym artykule 
skupię się na wydarzeniach z września '39. 
Po 1918r powstała na nowo Rzeczpospolita 
Polska musiała zmierzyć się w wieloma pro-
blemami, przez co mieliśmy problem z 
utworzeniem silnego państwa. 

Dnia 1 września 1939 bez wypowiedze-
nia wojny III Rzesza napadła zbrojnie na 
Rzeczpospolitą. Tak zaczęła się Polska woj-
na obronna trwająca do 6 października 
1939r. 

 
1 września 1939 
Atak Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej. O godzinie 
4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął 
ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie 
Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnie-
rzy) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka 
Dąbrowskiego. Przez 7 dni bohatersko odpierała ona powtarzające się 
ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza, stając się symbolem 
polskiego oporu 

6 września 1939 

Rozkaz Naczelnego Wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego dla 
Armii „Małopolska” (dawniej „Karpaty”) o wycofaniu się za linię 
rzek Wisła i San i uporczywej obronie linii tych rzek. Rozkazu tego 
nie udało się wykonać. 

7 września 1939 

Kapitulacja Westerplatte. Żołnierze niemieccy (co było wyjątkiem w 
kampanii polskiej) demonstracyjnie wyrażają swój szacunek wobec 
obrońców placówki. 

8 września 1939 

Początek obrony Warszawy, organizowanej przez gen. Waleriana 
Czumę. Gen. Juliusz Rómmel (który poniósł klęskę jako dowódca 
Armii „Łódź”) staje na czele nowo sformowanej Armii „Warszawa”, 
jej zadaniem jest m.in. obrona stolicy.  

9 września 1939 

Natarciem w kierunku Strykowa rozpoczyna się pierwsza faza naj-
większej bitwy wojny obronnej., znanej później jako bitwa nad Bzu-
rą. Celem polskiego zwrotu ofensywnego było m.in. odciążenie obro-
ny Warszawy poprzez atak na lewe skrzydło operujących w kierunku 
stolicy oddziałów niemieckich, a w razie sukcesu odzyskanie inicjaty-
wy strategicznej w wojnie obronnej; wojskami polskimi (połączone 
Armie „Poznań” i „Pomorze”) dowodził gen. Tadeusz Kutrzeba. 

 

15 wrześ nia 1939 
Niemieckie wojska zamykają Warszawę w okrążeniu, rozpoczy-
na się oblężenie stolicy połączone z intensywnymi bombardowa-
niami i ostrzałem ciężkiej artylerii (ok. 1000 dział). 

16 września 1939 

W Antoniewie-Zdziarowie w okolicach Sochaczewa bateria 17. 
Pułku Artylerii Lekkiej  zatrzymuje natarcie niemieckie, w tym 
elitarnego pułku SS Leibstandarte „Adolf Hitler”, niszcząc i 
uszkadzając 22 czołgi. 

17 września 1939 

O godz. 3.00 nad ranem zastępca ministra spraw zagranicznych 
ZSRS Władimir Potiemkin przedstawia ambasadorowi polskiemu 
Wacławowi Grzybowskiemu notę informującą o upadku państwa 
polskiego 

19 września 1939 

Koniec polskiego oporu na Kępie Oksywskiej. Dowódca Lądo-
wej Obrony Wybrzeża płk Stanisław Dąbek na czele ok. 20 żoł-
nierzy i oficerów walczył do końca. Ranny, nie chcąc iść do nie-
woli, popełnia samobójstwo. 

28 września 1939 

Podpisanie aktu o kapitulacji Warszawy. Początek rozmów o 
kapitulacji twierdzy w Modlinie. 

29 września 1939 

Kapitulacja twierdzy w Modlinie 

30 września 1939 

Zwycięskie walki Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” 
gen. Franciszka Kleeberga z wojskami sowieckim pod Jabłonią i 
Milanowem. 

2 października 1939 

Początek bitwy z Niemcami pod Kockiem. Celem Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej „Polesie”, dowodzonej przez gen. Franciszka 
Kleeberga, było odbicie składów amunicji w Dęblinie i konty-
nuowanie walki w oparciu o Góry Świętokrzyskie. 

5 października 1939 

Hitler przyjmuje w Alejach Ujazdowskich defiladę wojsk nie-
mieckich w Warszawie. Przygotowany zamach na przywódcę III 
Rzeszy zostaje odwołany. 

6 października 

Kapitulacja Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. 

 

Przygotował: Borubar, IIap 
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Polecamy książki 

 

 Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam książkę, która 
bardzo mnie poruszyła. Nosi ona tytuł „Miłość w czasach 

zarazy”- „El amor en los tiempos del cólera”. Jej autorem 
jest Gabriel Garciía Márquez (ur. 6 marca 1927, zm. 17 
kwietnia 2017). Jest to kolumbijski powieściopisarz, działacz 
społeczny oraz dziennikarz. W 1982 otrzymał Nagrodę Nobla 
w dziedzinie literatury. Napisał wiele wspaniałych książek 
takich jak na przykład „Sto lat samotności” czy „Jesień 
patriarchy”. Opowieść, którą dzisiaj przedstawię wpisała się 
w kanon światowej literatury. 
 Lektura ta jest złożona, wydarzenia przestawione są 
od końca, a główny bohater pojawia się dopiero po przeczy-
taniu kilkunastu stron książki, przez co staje się ona bardzo 
ciekawa, wciągająca i tajemnicza. Klimat utworu jest niesa-
mowity oraz egzotyczny. Akcja rozgrywa się w czasach epi-
demii cholery. Dzieło to opowiada o małżeństwie Ferminy 
Dazy i doktora Juvenala Urbino oraz miłości kobiety sprzed 
lat, mężczyźnie imieniem Florentino. Ze względu na przeciw-
ności, które spotykają miłość Florentino i kobiety, Fermina 
zostaję żoną doktora. Na początku się buntuje, jest jej ciężko 
ze względu na uczucie, jakim darzy Florentina, lecz z czasem 
ono przemija. Wiedzie z doktorem spokojne, szczęśliwe ży-
cie. Wydarzenia, które później się rozgrywają zupełnie zmie-
niają losy bohaterów. 
 Jest to książka, z której każdy człowiek może sam 
wyciągnąć inne refleksje o miłości i życiu. Lektura jest bar-
dzo ponadczasowa i wielu ludzi może się z nią utożsamić. 
Gabriel Garciía Márquez poprzez treść utworu, ukazuje uczu-
cia i refleksje bohaterów. Wyjaśnia nam, jak przeżyć skom-
plikowana miłość oraz jak radzić sobie z problemami z nią 
związanymi. Książka ukazuje siłę uczucia- miłości, która jest 
gotowa przezwyciężyć wiele przeciwności, jakie stają na 
naszej drodze. 
 Zachęcam do przeczytania tego utworu i gorąco go 
polecam, jestem przekonana, że każdy z nas znajdzie w nim 
coś dla siebie. 

 
Wiktoria Katner, IIap 

Znów radiowęzeł…. 
 

Dlaczego tak trzeszczy???  
 
 

 Od początku roku szkolnego wszyscy 
zwracali uwagę na szkolny radiowęzeł, a ra-
czej jakość dźwięku emitowanego przez gło-
śniki ...Postanowiliśmy dowiedzieć się czegoś 
w tej sprawie:) 

 

Jakie były  początki Waszej pracy w radiowęźle? 
Tak po prostu. Wiedziałem, że tutaj jest radiowęzeł i że można 
się nim zajmować - mówi najstarszy członek grupy, Michał. 
A my, przyszłyśmy tutaj w zeszłym roku, żeby poprosić o jakieś 
piosenki. Za którymś razem zapytałyśmy, czy możemy dołą-
czyć do radiowęzła - mówią dwie pozostałe uczennice klasy 
IIbp. 
To zaczęło się tak, że na korytarzach leciały jakieś piosenki, 
które nikomu się nie podobały. Byliśmy wtedy w pierwszej 
klasie. Więc dziewczyny stwierdziły, że zmienią to. No i tak się 
to zaczęło. - mówi kolega uczennic zajmujących się nagłośnie-
niem podczas przerw. 
 
Czy można w jakiś sposób do was dołączyć? 
Tak, jasne. Tylko warunkiem jest to, że musisz być uczniem 
drugiej klasy. Wtedy zgłaszasz się do nas, a my decydujemy 
czy dołączasz do nas, czy też  nie. 
 
Teraz główne pytanie – dlaczego muzyka na korytarzach tak 
bardzo szumi? 
Wszyscy jednogłośnie odpowiedzieli - ,,Mamy bardzo słabe 
głośniki” 
Ale ważną uwagę dała Nela – Dzisiaj już jest lepiej, bo Pan 
Jurek coś chyba poprzekręcał. Natomiast po chwili zostało to 
podważone. Najstarszy członek zespołu wyjaśnił - Nie Pan 
Jurek, tylko usiedliśmy tu dzisiaj i to naprawiliśmy. Tak, czy 
inaczej. Nareszcie można będzie słyszeć muzykę, a nie ciągły 
szum. 
 
Podczas naszej rozmowy padła bardzo ważna propozycja : 
,,Możecie wszystkimi klasami zrzucić się po parę złotych i 
wspomóc nas. My za te 
pieniądze moglibyśmy zaku-
pić nowe głośniki. Wtedy 
słuchanie muzyki na prze-
rwach byłoby o wiele przy-
jemniejsze dla was - 
uczniów.”  
 
Skąd pomysły na muzykę, 
którą puszczacie? 
To są takie piosenki, które 
słuchamy prywatnie. - mówi 
Nela - i jeszcze to, co już tu 
jest. - odpowiada maturzy-
sta. 

Rozmawiała:  

Zuzia Grzejdziak, Ic 

 Fotos tytułowy filmu na podstawie powieści Marqueza 
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      Jesteś u Siebie 

Zapraszamy  
do korzystania z horoskopu:) 

w tym numerze krótkie charakterystyki znaków zodiaku 

BARAN - Baran to natura szczera - cechy wodza ma, 
pioniera.  
Dzielny, śmiały, impulsywność - energiczny i aktywny 
BYK - Na zewnątrz znak ten cichy i spokojny, gdy 
wpadnie w furię zdolny jest do wojny. 
Opanowany i zgodny na oko - wszelakie emocje tkwią 
w Byku głęboko.  
BLIŹNIĘTA - Bliźniak szybki i obrotny - do tysiąca 
spraw ochotny. 
Towarzyski, wygadany - stale miewa nowe plany. 
RAK - Grzeczny i opanowany - do rodziny przywiąza-
ny.  
Dość znane cechy: ostrożność i dbałość, dalej staran-
ność, trema i nieśmiałość. 
LEW - Samopoczucie Lwa jest naturalne i dla każdego 
łatwo spostrzegalne. 
Życiowe plany ma wyolbrzymione, niejeden własną 
przyjąłby koronę. 
PANNA - Szuka ostoi, gwarancji, pewności i lubi to, co ma cechy stałości.  
Często brak samodzielności, za to nadmiar ostrożności. 
WAGA - Wadze naszej bardzo bliskie są przymioty towarzyskie.  
Jej punkt widzenia  w życiu estetyczny, podział się waha między: brzydki - śliczny. 
SKORPION - Skorpion w życiu postępuje jak uczucie mu dyktuje. 
Myśl głęboka, umysł żywy - lecz na krzywdy pamiętliwy.  
STRZELEC - Towarzyski optymista, radość życia oczywista. 
Przyjacielski i życzliwy, umysł ma pogodny i żywy.  
KOZIOROŻEC - Koziorożec walcząc z przeszkodami, uderza w nie skupionymi siłami. 
Aby pokonać przeciwności, gromadzi w sobie nadmiar aktywności 
WODNIK - Myśl jego lotna i oryginalna, czasem ciekawa, czasem nierealna. 
Gdy go ogarnia niezdecydowanie, niepewne jest jego postępowanie.  
RYBY - Lubi żyć w odosobnieniu - skromnie, cicho, nieco w cieniu. 
Rzadko chwyta ją ambicja, ważna cecha - intuicja. 

Horoskop opracowała:  
Kinga Leszczyńska, IIIa 

 Chętnych do  współpracy z gazetką szkolną zapraszamy do udziału w spotkaniu na Teamsie w zespole „gazetka” w czwartek  
22 października o godzinie 16.30  


