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Aby lepiej się poznać, 

przedstawiamy wywiad z pierw-
szą Panią Psycholog w II LO   -  
Panią Joanną Nowak —
Kabzińską. Mamy nadzieję, że w 
spotkaniach z Panią Psycholog 
odwzajemnicie się jej tym sa-
mym:):)  -  będziecie otwarci i 
przyjaźni. Zapraszamy do czyta-
nia:):) 
 
1. Dlaczego postanowiła Pani zostać 
psychologiem i dlaczego akurat w li-
ceum? 
Pani Psycholog: Dawno, dawno temu, 
gdy byłam jeszcze w trakcie nauki w 
liceum, przed wyborem dalszej drogi 
edukacji ktoś kto potrzebował wsparcia 
powiedział mi: Aśka ty jako pierwsza 
mnie wysłuchałaś, dałaś wskazówkę jak 
rozwiązać problem. Pomyślałam, że po-
moc innym jest moją misją. Tak zaczęła 
się moja droga edukacji początkowo na 
kierunku pedagogiki potem przyszedł 
czas na psychologię.  
2. Jak duża część młodzieży potrzebuje 
pomocy? 
 
Pani Psycholog: Coraz więcej mło-
dych ludzi boryka się z różnego rodzaju 

 

 

 

 

 

Wandalizmowi  
mówimy „nie”!!!! 

Inwestujemy  
w Pierwszaki:):) 

 

 

Otrzęsiny  
klas pierwszych 

Półmetek!!! 
 

Klub skrzywdzonych 
serc, cz. IV 

 

 trudnościami. Liczba młodych ludzi po-
trzebujących wsparcia zwiększa się w 
ostatnim czasie bardzo mocno. Czynni-
kami wpływającymi na tę sytuację są 
częste zmiany chociażby w obszarze 
edukacji, cyberprzestrzeń, która niekiedy 
bywa destrukcyjnie dla zdrowia psychicz-
nego młodego człowieka, to tylko niektó-
re z nich.                                  Cd. Str.2  

Pani Psycholog Joanna  
Nowak  - Kabzińska 
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3. Z jakimi problemami młodzież najczęściej się do Pani zgła-
sza?  
Pani Psycholog: Młodzież zgłaszająca się do mnie mówi 
o problemach m.in. braku akceptacji w grupie ( np. ze wzglę-
du na transseksualność, nieśmiałość), niska samoocena, lęk 
przed oceną ze strony innych osób, bycie ofiarą cyberprze-
mocy. Często diagnozuje się u młodych ludzi depresję.  
4. Jaki byl najcięższy i najlżej-
szy przypadek, który Pani 
rozwiązywała?  
Pani Psycholog: Trudnym, 
wymagającym długiej pracy 
przypadkiem była osoba z 

trichotillomanią czyli schorze-
niem polegającym na przymu-

sie wyrywania włosów z powo-
du odczuwanego przewlekłe-
go napięcia. Czynność ta ma 

dać pacjentowi ulgę. Przypa-
dek ten wymagał intensywnej 

współpracy z psychiatrą i łą-
czenia w procesie leczenia 
różnych nurtów terapeutycz-

nych. Nie ma lżejszych czy 
cięższych przypadków. 

Wszystkie są jednakowo an-
gażujące.  

 

 

U pacjentów może występował różny poziom oporu przed 
procesem terapii i gotowości na niego. To głównie określa 
jego przebieg. 
 
5. Jakie cechy musi mieć osoba, która pragnie zostać psycho-
logiem? 
Pani Psycholog: Myślę, że empatia jest w pracy terapeuty 
bardzo ważna. Współodczuwanie pozwala psychologowi- 
terapeucie nawiązać relację z osobą potrzebującą i na tym 
fundamencie budować „ zmianę”.  
 
6. Czy Pani sama będąc psychologiem uczęszcza do psy-
chologa i czy będąc dzieckiem korzystała Pani z takiej pomo-
cy? 
 
Pani Psycholog: Tak, jako psycholog sama jestem pod 
stałą superwizją czyli procesem wsparcia dla psychologów. 
Superwizor daje mi komentarze ( również krytyczne bym mo-
gła poprawić coś w leczeniu pacjenta), informacje zwrotne, 
wskazówki ważne w procesie leczenia ludzi. Jest takim tro-
chę „recenzentem” mojej pracy. Sama też uczestniczę w 
swojej terapii indywidualnej. Wszystko po to, by być silniejszą 
i efektywniejszą w pracy z 
ludźmi. 
Serdecznie dziękujemy i ży-

czymy samych sukcesów w 
pracy z uczniami II LO!! 

Rozmawiały: Oliwka Mielcza-

rek IId, Zuzia Świech  IId, 

Klaudia Fogiel IId 

 

Sukces  

Szymona Grochowalskiego  

z IIc !!!!!!! 

Bardzo pozytywnie zaskoczeni sukcesami medialnymi naszego kolegi, ucznia 

klasy IIc Szymona Grochowalskiego, postanowiliśmy porozmawiać z tym skrom-

nym i bardzo sympatycznym człowiekiem, aby dowiedzieć się o nim więcej:)  

Oto, o czym nam opowiedział. 

 To nie jest łatwa droga. I  potrzeba ogromu pracy, by coś osiągnąć w tym zawodzie.  Szymon już od 
dziecka zdecydował, że chciałaby spróbować swoich sił jako dziennikarz lub prowadzący  programu. Będąc w 
liceum usłyszał,   że jedna z naszych absolwentek, która  prężnie działa w internecie, telewizji oraz mediach spo-
łecznościowych poszukuje osób do prowadzenia programu młodzieżowego, który będzie puszczany w szkołach 
i edukował młode pokolenie. Szymon musiał przejść szereg przesłuchań, aby dostać to stanowisko. Tym samym 
uczeń osiągnął swój cel, gdyż  został współprowadzącym edukacyjnego serialu dla młodzieży emitowanego na 
kanale YTB zatytułowanym DigiŚwiat. Zaczął więc pracować jako prowadzący programy, a nagrania  odbywały 
się w Warszawie. W ciągu dnia prowadził wywiady na przeróżne tematy — typowy lifestyle. Szymon również wy-
znał, że w tej pracy fantastyczne jest to, że każdego dnia uczysz się, dowiadujesz się czegoś nowego, poruszasz 
nowe tematy. To poszerza horyzonty i daje możliwość poznania wielu ciekawych ludzi. Ale bywa też wyzwaniem, 
bo trudno być ekspertem we wszystkim. A jeszcze trzeba przygotować materiał lub relację w taki sposób, żeby 
widz zrozumiał sedno sprawy. Szymona już od 20 września można  śledzić na kanale DigiŚwiat w kolej-
nych  odcinkach z jego udziałem.   Gratulujemy!!!! 

Olga Ruszkiewicz IIc 

http://m.in
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 2022 ROKIEM ROMANTYZMU 
 

 Rok 2022 mija niezauważalnie...Co roku sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej wybiera danego polskiego pisarza jako patrona kulturowego na na-
stępne 12 miesięcy. Po 2021 roku należącym do Cypriana Kamila Norwida 
nastał czas na wybitnego wieszcza narodowego - Adama Mickiewicza. 
Wybór ten nie był wcale przypadkowy, ponieważ to właśnie w 1822 roku 
w Wilnie ukazały się jego Ballady i romanse . Zawierają one 14 utworów takich jak Świtezianka, Powrót 
taty, Pani Twardowska, Lilije czy dobrze nam znane z narodowego czytania Romantyczność.”. Szczególnie 
upamiętniamy je w równo 200. rocznicę ich wydania. Mickiewicz jako jeden z najsłynniejszych twórców 
romantyzmu (XVIII-XIX wiek), bez wątpienia przyczynił się do rozwoju literatury w tamtym okresie. 
Tworzył utwory patriotyczne, które zachęcały rodaków do walki za ojczyznę. Jest on twórcą takich dzieł 
jak Sonety krymskie , dramat Dziady czy epopei narodowej Pan Tadeusz”. Oprócz Adama Mickiewicza ro-
mantycznymi pisarzami są także Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Zyg-
munt Krasiński; kompozytorami Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko; a ma-
larzami Piotr Michałowski i Jan Matejko.  
 Z okazji roku romantyzmu są organizowane także różne przedsięwzięcia 

kulturowe. Jednym z nich jest 
nasz  udział w konkursie foto-
graficznym pt. „Ballady i ro-
manse w obiektywie”, organizo-
wany przez Bibliotekę Publicz-
ną Gminy i Miasta Pobiedziska, 
w których wzięli udział: Oliwia  
Mielczarek  IId, Zuzanna 
Świech—IId, Iga Stępień  IIC 
oraz Dominka Strzelińska IIIc.  

Z radością informujemy, że Iga Stępień  z 
klasy IIC uzyskała wyróżnienie w tym  

konkursie. Konkurs realizowaliśmy  w ramach zajęć języka polskiego i koła pla-
stycznego. Gratulujemy serdecznie!!!! 

Obok prezentujemy wybrane prace, które przesłali-
śmy na konkurs:):) 

Opowiadała: Dominika Grela, IId 

Patrycja Dróżdż IId 

 

 

Oliwka Mielczarek, IId, ilustracja do ballady „Świtezianka”.  

Iga Stepień,  IIc,  
ilustracja do ballady 
‘Świteź”  - „nowogródzka 
strona”. 

Zuzia Świech, IId, „ciemny 
bór Płużyn”, ilustracja do 
ballady „Świteź”. 
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Wielkie postacie na lekcjach  

 
Ignacy Łukasiewicz  
 

 

 Zarówno uchwałą Sejmu RP z 29 paź-
dziernika 2021 roku, jak i uchwałą Senatu 
RP z 26 listopada 2021, rok 2022 został usta-
nowiony 

 

Jan Józef Ignacy Łukasiewicz był polskim farmaceutą, 
przedsiębiorcą, założycielem pierwszej na świecie kopalni ropy 
naftowej, wynalazcą lampy naftowej, pionierem przemysłu nafto-
wego w Europie, rewolucjonistą i działaczem niepodległościo-
wym. Propagował zakładanie sądów, budowę dróg i mostów, 
szkół, szpitali itd., finansując wiele inicjatyw z własnej kieszeni, 
walczył z biedą i alkoholizmem   w regionie, tworzył kasy zapo-
mogowe i fundusze emerytalne.  

Ignacy Łukasiewicz urodził się w 1822 roku 
w Zadusznikach (powiat mielecki), w szlacheckiej rodzinie inteli-
genckiej pochodzenia ormiańskiego. Jego ojcem był Józef Łuka-
siewicz – posesor folwarku i żołnierz Tadeusza Kościuszki, pie-
czętujący się herbem Łada, matką – Apolonia ze Świetlików.  

 

20 kwietnia 1857 roku w Gorlicach poślubił swoją siostrzeni-
cę, młodszą o 15 lat Honoratę Stacherską, córkę Ernesta Leopolda 
Dydaka-Stacherskiego herbu Ostoja i Emilii z Łukasiewiczów, 
która była starszą siostrą Ignacego. Mieli tylko jedną córkę Ma-
riannę, która zmarła w 1859 roku mając zaledwie niespełna 2 lata. 

W szkole tej nauczył się łaciny i języka niemieckiego. Zła 
sytuacja finansowa rodziny nie pozwalała na dalszą edukację i 
zmusiła go do przedwczesnego rozpoczęcia pracy, jednakże znajo-
mość tych języków ułatwiła mu późniejszą edukację. W latach 
1836–1840 pracował w aptece Antoniego Swobody 
w Łańcucie jako praktykant. Dyplom magistra farmacji uzyskał na 
Uniwersytecie Wiedeńskim 30 lipca 1852 roku. 

 

Został zareje-
strowany przez 
władze austriackie 
jako obywatel poli-
tycznie podejrzany. 
W tym czasie cały 
czas działał na 
rzecz niepodległo-
ści Polski. 19 lute-
go 1846 roku został 
aresztowany razem 
ze współpracowni-
kami. Aresztowa-
nie uniemożliwiło 
wybuch powstania 
w Rzeszowie. 

Pierwsza skonstruowana przez Łukasiewicza lampa 
rozświetliła wystawę apteki. 31 lipca 1853 roku jest sym-
boliczną, oficjalną datą narodzin przemysłu naftowego w 
Polsce. Po raz pierwszy zastosowano w praktyce oświe-
tlenie naftowe podczas pilnej nocnej operacji w szpitalu 
powszechnym na lwowskim Łyczakowie.  

Zaczął więc z okolicznymi właścicielami terenów 
roponośnych zakładać pierwsze spółki i kopalnie ropy. 
W tym roku założył także pierwszą na świecie kopalnię 
ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna, a kopalnia ta jest 
czynna do dzisiaj. W 1857 roku otwo-
rzył rafinerię w Klęczanach koło Nowego Sącza. Z wy-
dobywanej w tym miejscu ropy produkował naftę, smary, 
oleje smarne i asfalt.  W latach 1868–1881 Łukasiewicz 
zainicjował powstanie kilku kopalni nafty w Beskidzie 
Dukielskim oraz otworzył leczniczy zakład kąpielowy 
jodowo-bromowy. 

W międzyczasie, w roku 1873 papież Pius IX za 
działalność charytatywną nadał mu tytuł Szambelana 

Papieskiego oraz odznaczył go Orderem Św. Grzegorza. 
Opr. Wiktoria Ingier kl. IVc, 

 pod opieką Pani prof. Anny Gaj.    
 

 

Ignacy  Łukasiewicz,  
mal. Robert Cieślak 

 

1. Wielkoformatowy malunek ścienny na pograniczu wandalizmu  1. Wandalizm mający na celu rewanż za domniemaną krzywdę 
5. Rozbójnik z Jiczyna  2. Osoba, której życie, mienie lub cześć zostało bezpośrednio naruszone 

lub zagrożone 
8. Agitowanie przeciwko komuś lub czemuś  3. Ruch religijny sprzeciwiający się kultowi obrazów i wizerunków 
10. Zespół przepisów z zakresu odpowiedzialności karnej to prawo...  4. Zapobieganie naruszaniu norm prawnych 
11. Umyślne spowodowanie szkody, bezprawne zniszczenie czyjego mienia  6. Kierunek etyki według którego miarą słuszności postępowania jest 

użyteczność jego skutków 
12. Popełnienie czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary, uznawanego jako 
społecznie niebezpieczny  7. Pseudokibice 

14. Niszczenie w celu uzyskania korzyści majątkowych, to wandalizm...  9. Niszczą posągi Buddy 
15. Podejrzany, który odpowiada jako świadek w zamian za złagodzenie kary to świa-
dek...  

13. Pozbawianie należytego szacunku rzeczy otoczonych powszednie 
czcią 

17. Forma identyfikacyjnej grafiki ściennej  16. Osoba wywołująca kłótnie i zamęt swoją samowolą 
19. Jeden z atrybutów greckiej bogini prawa i porządku  17. Kara kryminalna o charakterze majątkowym 
22, Młody człowiek łamiący zasady współżycia społecznego  18. Kraj, w którym pierwszy raz użyto słowa wandalizm 
24. Czyn człowieka szczególnie tępiony ze strony społeczności  20. Umyślne ukrywanie działań mających na celu zakłócanie realizacji 

jakiegoś planu             (np. uszkadzanie środków produkcji) 
25. Celowe działanie, podejmowane w celu wyrządzenia komuś krzywdy  21. Zdolność myślenia, poznawania świata, analizowania i wyciągania 

wniosków 

 22. Grupa osób prowadząca działalność przestępczą 

               Krzyżówka tematyczna                                 obok 
— zgadnijcie, jaki, aktualny temat podejmuje?   -  autor: Adrian Stępień IIId 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Patronat_roku_ustanowiony_przez_Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampa_naftowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaduszniki_(wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_mielecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ormianie_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B3zef_%C5%81ukasiewicz&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B3zef_%C5%81ukasiewicz&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzier%C5%BCawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ada_(herb_szlachecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81a%C5%84cut
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81yczak%C3%B3w_(Lw%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_ropy_naftowej_w_B%C3%B3brce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_ropy_naftowej_w_B%C3%B3brce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafineria_ropy_naftowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99czany_(powiat_nowos%C4%85decki)


Przełamujemy tabu... 
 

Miej się na baczności!!! 
 czyli przemoc domowa 

 
O niektórych sprawach życia prywatnego ciężko jest mówić. Zdarza się, że życie nie 

jest do końca udane, w małżeństwie się nie układa albo nasze kontakty z rodzicami są burzliwe, 
nie możemy znaleźć nici porozumienia.  

 Czy byliście kiedykolwiek świadkami przemocy domowej? Może sami jej 
doświadczacie? Smutny jest fakt, że jest to zjawisko na porządku dziennym. W końcu nie wiemy, 
co dzieje się za ścianą naszego mieszkania lub po przeciwnej stronie ulicy.  Ludzie, z pozoru 
uśmiechnięci i szczęśliwi, mogą tylko nakładać maskę, by nie zdradzać, czego doświadczają, gdy 
znajdują się poza zasięgiem wzroku. Dom, który ma być azylem, staje się miejscem, z którego 
pragną uciec, a po latach z obrzydzeniem patrzą na miejsce, które kojarzy się tylko z bólem. 
Ciężko im spać w pokoju, w którym chowali się, by płakać; ciężko zasiąść do rodzinnego stołu, 
gdzie zawsze dochodziło do kłótni; ciężko przebywać w salonie z człowiekiem, który dostarczył 
im tyle cierpienia. 
 Słownik psychologiczny, dostępny na stronie internetowej Instytutu Psychologii 
Zdrowia podaje, że: „Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie 
przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody”. 
Mylne jest więc przekonanie, że przemocą w rodzinie można nazwać, tylko cielesne sprawianie 
krzywdy. Raniące słowa i otwarte upokarzanie też stanowią w tym temacie bardzo poważny 
problem, który doprowadza do chorób psychicznych i traumy. 
Rodzaje przemocy według www.niebieskalinia.info: 

Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. 
Psychiczna - naruszenie godności osobistej. 
Seksualna - naruszenie intymności. 
Ekonomiczna - naruszenie własności. 
Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. 

 Niestety, nie każdy przyjmuje do wiadomości, że niektóre zachowania mogą być 
przemocą. Być może uważają, że to nic złego, zaprzeczają faktom i nie rozumieją, że naruszane 
jest ich lub cudze dobro. 
Prawdziwa historia 
 W ostatnim czasie, miałam okazję poznać osobę, która w młodości doświadczyła 
przemocy domowej i zgodziła się, bym wspomniała o niej w tym artykule. Nie podaję płci i danych 
osoby, proszącej o anonimowość. Teraz już jako dorosła osoba z dystansem i dozą drwiny 
opowiedziała mi o swoich doświadczeniach z młodości. Wraz z rodzeństwem doznała przemocy 
ze strony swojego ojca, który wprowadził w domu surową dyscyplinę. Jego dzieci musiały dobrze 
się uczyć i być całkowicie posłuszne. Każde wyrażenie swojego zdania, nieposłuszeństwo, 
spotykało się z oburzeniem i było surowo karane. Pusta lodówka i kary cielesne były na 
porządku dziennym. Rodzicom w normalnych domach zależy, by zapewnić dzieciom ciepły, 
kochający dom i sprostać podstawowym potrzebom swoich pociech. W tym wypadku nie można o 
tym wspomnieć. Jedną z zasad panujących w domu było pierwszeństwo głowy rodziny. To ojciec 

musiał się najeść, by do 
posiłku zasiadły matka z 
dziećmi. Mój rozmówca/
rozmówczyni wtedy tłumiła 
emocje, ze strachu, ale i 
wstydu. Nie chciała wyjawić, 
że często przeciągała 
moment powrotu do domu. 
Krzywdzące i przykre 
traktowanie odbiły się na jej/ 
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jego psychice. Wydarzenia z przeszłości 
próbuje obrócić w żart, ale widać, że żal w 
niej pozostał. Do dziś, mimo upływu kilku-
nastu lat chowa urazę. Z wielką niechęcią 
spotyka się z ojcem, o którym za plecami 
mówi jako o okrutnym człowieku.  Teraz, 
mając własne dzieci, nie okazuje im miło-
ści, której sama/sam nigdy nie doświad-
czył/ła? Widać strach i respekt, jaki wzbu-
dza w młodych członkach rodziny.  

Portale, dostępne w Internecie, 

podają różne dane liczbowe, dotyczące 

przemocy w rodzinie. Jednak bez względu 

na źródła informacji, można z pełnym prze-

konaniem stwierdzić, że ofiar przemocy 

domowej jest wiele. Statystyki dowodzą, że 

zdecydowaną ilość stanowią kobiety, a 

przede wszystkim mężczyźni są sprawca-

mi. Często też, poszkodowany boi się przy-

znać, poprosić o pomoc i wyjść z sytuacji, w 

której się znalazł. Najprawdopodobniej jest 

im wstyd, że własny rodzic lub inny członek 

rodziny stosuje wobec niej przemoc fizycz-

ną bądź psychiczną. Innym powodem może 

być zastraszenie i lęk.  

Nie bójmy się szukać pomocy, z 

pewnością, nam to nie zaszkodzi, a może 

 zmienić nasze życie na lepsze. 

Opr. Zuzia Rakowiecka, IIIb 

Na podstawie 

www.niebiskalinia.info  

www. 

stopuzaleznie-

niom.pl 

www.cpk.org.pl 



Polskie wady narodowe? 

 
 z prawdziwą nieprzyjemnością musimy zwrócić 

Waszą uwagę na zaistniały ostatnio problem 

wandalizmu w szkolnych toaletach.  Incydenty 

niszczenia mienia szkolnego, które zdarzały się już 

wcześniej, budzą nasz gwałtowny sprzeciw  

        i potępienie.  
 Dlatego zapytaliśmy również uczniów, co o tym sądzą i jakie 

mają przesłanie do swoich kolegów. Jest nam wstyd, że w chwili, 

gdy polska szkoła jest w tak trudnym okresie, gdy zmagamy się 

z różnymi problemami, także natury ekonomicznej, gdy 

nauczyciele  rezygnują z zawodu i niedługo nie będzie miał kto 

Was uczyć, sami jeszcze niszczycie to, co daje Wam Państwo i  

lokalna społeczność  wielkim wysiłkiem finansowym. Być może zapomnieliście już czasy nauki zdalnej, 

w których murów szkoły nawet nie widzieliście — my nie zapomnieliśmy.  
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Oto Wasze reakcje na te wydarzenia: 
 

 

 Sądzę, że wandalizm nie jest okej, bo przecież to własność 
 szkoły, a nie nasza, aby ją niszczyć. 
 

 
Wandalizm jest czymś, co sprawia, że uważam tę 
osobę za mało wartościową. Ktoś, kto nie szanuje 
nie swoich rzeczy, jest kimś, od kogo lepiej 
stronić. Nie popieram wandalizmu, a zwłaszcza w 
placówce szkolnej jest już typowo żałosny. 
 

 

 

„Sądzę, że ta sytuacja była słaba, ponieważ chodzimy do tej  
szkoły i sami ją wybraliśmy, a ktoś niszczy jej mienie. Myślę 
 też, że takie rzeczy przede wszystkim się nie powtórzą oraz  
byłoby miło, gdyby osoba, która jest za to odpowiedzialna,  

przyznała się. Pokazała wtedy, że ma tak zwane "jaja" i zyskałaby  
szacunek, jaki straciła w naszych oczach. 

 
 

Szczerze, nie obchodzi mnie ta cała sytuacja, ale niech  
sprawca się przyzna w końcu. Tak, aby oczyścić sumienie”. 

 

 
Nie powinno się niszczyć niczego w szkole, ponieważ  
większość czasu w niej spędzamy. Chcemy się uczyć  
w ładnym, przytulnym miejscu, a nie gdzieś, gdzie jest brzydko 
czy odrażająco. Już mi wystarczy natłok nauki, a fakt  
wandalizmu tego nie polepsza. 

 

- pytała i spisywała Magdalena  Góźdź, IIc 

Jeżeli ktoś niszczy coś cudzego, to 
niech zacznie  niszczyć coś w domu u 

siebie. Skoro ma tyle "rozumu",  
aby robić takie rzeczy tutaj, to niech 

nie szanuje jeszcze swojego. 
 Wandalizm jest zły i nie rozumiem 
dlaczego tak wiele osób go stosuje. 

Moim zdaniem, ludzie mogą robić 
co chcą, ale niech potem biorą od-
powiedzialność za swoje czyny.  
To jest to coś  "ciekawego", co dzie-
je się w szkole??? Następnym ra-
zem wolę, aby byłoby to coś pozy-
tywnego dla nas wszystkich, bo 
wszyscy na tym tracimy. 
 

„Mam nadzieję, że ten ktoś przestanie w 
końcu to robić. 

 Było tyle spokoju w szkole, a teraz się 
zaczyna. Ludzie ogarnijcie się!” 
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Jak zachowywać się  
w szkole? 

 
Dla niektórych wydaje się to śmieszny temat, ale 

zaczyna on stanowić  wielki problem. Od ja-
kiegoś czasu w naszej szkole coraz częściej 
występują wszelkiego rodzaju akty wandali-
zmu. Dlatego przypominamy, jak powinniśmy 
zachować się na terenie szkoły: 

 
- Zachowujemy ogólną czystość [nie śmiecimy, wy-

rzucamy śmieci do kosza] 
 
- Utrzymujemy odpowiedni ton rozmowy [nie krzy-

czymy] na przerwach 
 
- Z szacunkiem zwracamy się do nauczycieli 
 
- Nie siadamy na stolikach czy ławkach 
 
- Po dzwonku czekamy pod klasą na nauczyciela 
 
- Na lekcjach posiłek spożywamy jedynie za zgodą 

nauczyciela 
 
- Punktualnie przychodzimy na lekcje 
 
- Nie opuszczamy terenu szkoły 
 
- Nie biegamy po korytarzach 
 
- Nie żujemy gumy na lekcjach 
 
- Nie piszemy po ławkach 
 
- Nie wpuszczać obcych uczniów na teren naszej 

szkoły 
 

- Nie ładujemy telefonu bez zgody nauczyciela 
 
- Nie niszczymy szkolnego mienia 
 
- Dbamy o szkolne toalety, nie dewastujemy ich!! 
 

- o toalety powinniśmy dbać między innymi 
dlatego, iż w szkole mamy pielęgnować 
dobrą atmosferę, czuć się jak u siebie! 

 
- za niszczenie mienia grożą kary pienięż-

ne, a nawet wydalenie ze szkoły! (art. 
124 KW) 

 
- wszelkie nowe oznaki wandalizmu zgła-

szajmy natychmiast do Dyrekcji lub wy-
chowawcy! (nie jest to kapowanie, po 

prostu dbamy o mienie szkoły J) 
 
 

Kacper Jakiel & Patryk Bąbol IId 

 

W tej trudnej dla nas wszystkich sytu-

acji słowo do swoich uczniów postanowiła 

także skierować Dyrektor naszej szkoły, Pani 

Beata Kiereś. 

Apel Pani Dyrektor 

 

Drodzy Uczniowie, zapewne większość z 

Was słyszała o aktach wandalizmu, jakie w 

ostatnim czasie miały miejsce w naszej szkole. 

W męskiej toalecie na ścianach pojawiły się 

wulgarne rysunki i niecenzuralne słowa. Nigdy 

wcześniej nie mieliśmy takiej sytuacji, tym bar-

dziej należy ją nagłośnić, a takie zachowanie 

publicznie napiętnować. Są to akty chuligańskie, 

a osoby, które się ich dopuszczają będą ścigane. 

Bardzo Was proszę o reagowanie, jeśli będziecie 

świadkami takich zachowań i zgłaszanie tego 

Waszym wychowawcom i nauczycielom. Nasza 

szkoła słynie z tego, że panuje tu przyjazna at-

mosfera, a uczniowie tworzą zgraną społecz-

ność, szanującą pracę innych i siebie nawzajem. 

Każdy, kto dopuszcza się takich czynów, jest 

chuliganem, nie zasługuje na miano ucznia na-

szej szkoły i podlega karze. Wobec takich osób 

nie będziemy obojętni i będziemy wyciągać 

konsekwencje. Nie bądźcie bierni i nie pozwa-

lajcie proszę niszczyć naszego wspólnego mie-

nia. Mimo, że jesteśmy w tej chwili w trakcie 

remontu i toalety nie wyglądają najlepiej, nie 

oznacza to, że mamy prawo je niszczyć.  

Proszę Was, wspólnie 

zatroszczmy się o naszą szkołę, 

aby czuć się w niej dobrze i bez-

piecznie! 

Dyrektor II LO  

Beata Kiereś 
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  Niezmiernie ciekawi nas zawsze 
pierwsze wrażenie, jakie robi II LO na 
uczniach klas pierwszych. Stąd też, prezen-
tujemy nasze pytania i Wasze odpowiedzi 
na ten temat. Pytaliśmy ok. 80% uczniów 
klas pierwszych.  
Zapraszamy do czytania:):) 
 
 
Red.:  Które z argumentów przekonały cię o wyborze II LO?  
    a) wysoki poziom nauczania (28%) 
    b) szkoła w miejscu zamieszkania (3%) 
    c) swobodna atmosfera (38) 
    d) tradycje rodzinne (5%) 
    e) dowiedziałam się internetu (12%) 
    f) dowiedziałam się od znajomych (14%) 
   Red.: Czy szkoła spełnia twoje wymagania?  
    a) tak  (86%) 
    b) nie (14%) 
   Red.: Szkoła twoich marzeń to taka, która: 
    a) szkoła, która ma dobry zawód  (9%) 
    b) szkoła, która przygotuje mnie do matury (58%)  
    c) szkoła, w której dadzą mi święty spokój (33%) 
   Red. : Czy w szkole czujesz się bezpieczny  
    a) tak (99%) 
    b) nie (1%) 
   Red.: Czy lubisz chodzić do naszej szkoły?  
    a) tak (48%) 
    b) nie (17%) 
    c) czasami lubię (27%) 
    d) niezbyt (8%) 
    Red.: Czy lubisz swoją klasę? 
    a) tak (84%) 
    b) nie (16%) 
    Red. : Czy lubisz swoich nauczycieli?  
    a) tak (28%) 
    b) nie (62%) 
    c) nie przepadam (10%) 
Red.: Czy jesteś zadowolony ze swoich przedmiotów rozszerzo-
nych?  
 a) tak (16%) 
 b) nie (50%) 
 c) zależy (34%) 
Red.:  Czy chciałbyś coś zmienić w naszej szkole lub dodać? 

a) tak (86%) 
b) nie (14%)  
Najczęściej pojawia-
ły się odpowiedzi: 
sklepik szkolny, 
automat z jedzeniem/
piciem, 
różowa skrzyneczka 
w damskiej toalecie. 

 
Pytały i opracowały: 

  
Maja  

Czarczyńska IId 
                                                                                                                     

Zuzanna Kołada IId 

Inwestujemy  
w Pierwszaki :):) 

Kolejny już rok  cieszymy się niezmier-
nie i witamy w naszym gronie obecne 

klasy pierwsze:):):) 

 
Specjalnie dla Was przedstawiamy 
naszych złotoustych nauczycieli  - 
cytaty zanotowano podczas ich lekcji (nie podajemy 

nazwisk, nauczycieli tylko przedmioty,, których 
uczą, abyście nie wiedzieli, którzy to z 

nich) 

 

„Zasada na matematyce jest jedna  
-  nie kopiemy leżącego”  - lekcja mate-
matyki 
 
 
„Jak to mówi Ferdynand Kiepski, 
inaczej być nie będzie”  - lekcja geogra-
fii 
 
„Z wyrazu waszych twarzy odczytu-
ję tylko  „dobij mnie”   - lekcja geografii 
 
 
Czekajcie na następny numer, w nim kolejne 
złote myśli nauczycieli II LO. 
 

Skrzętnie notują: 
Julia Sianos i Patrycja Dróżdż, IId 
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Z mojej perspektywy... 
Uczennica klasy 

 pierwszej 
 
W szkole tej znalazłam się 

przez przypadek. Nie był to wynik chę-
ci, a systemu rekrutacji. II liceum na 
liście moich preferencji znalazło się 
ponieważ jest ono w trójce najlepszych 
liceów w Piotrkowie. Muszę przyznać, 
że na początku nie byłam szczęśliwa, 
że będę do niego chodzić, ale teraz - po miesiącu nauki - 
nie umiem sobie wyobrazić lepszej szkoły. Moja początko-
wa ocena wynikała z niedokończonego remontu, a także z 
dużego niedoinformowania, bo praktycznie nic nie wie-
działam o tej szkole. Tak samo, jak nie można oceniać 
książki po okładce, tak szkoły nie ocenia się po budynku, 
ale po ludziach, którzy ja tworzą i po atmosferze jaka w 
niej panuje.  

W ciągu tygodnia otrzęsin działo się tu tyle, ile w 
mojej podstawówce działo się przez kilka lat. W tej szkole 
nie da się nudzić. Dzięki codziennym wyzwaniom dla 
pierwszoklasistów, moja klasa bardzo się zżyła i nauczyła 
się pracować wspólnie. Szanujemy siebie nawzajem, pra-
cę innych, a także doceniamy nasze talenty, a to wszystko 
wykorzystujemy do osiągnięcia wymarzonego celu.  

Podobno od napotkanego nauczyciela zależy roz-
wój ucznia. Trudo jest się z tym nie zgodzić, ponieważ 
stosunek nauczyciela do ucznia może decydować czasami 
o stosunku ucznia do przedmiotu, a także może mieć 
wpływ na zapał ucznia do nauki. Nauczyciele tutaj są wy-
magający, ale jednocześnie wyrozumiali i mili. W bardzo 
przystępny sposób przekazują zagadnienia, które musimy 
opanować, dzięki czemu chce się ich słuchać. Można rów-
nież poprosić o dodatkowe wytłumaczenie niejasności i 
wiem, że nie będzie z tym problemu. Wybór zajęć dodat-
kowych także stanowi ciekawy element i stwarza dla 
ucznia miejsce do rozwoju w wybranym kierunku. Takie 
zajęcia nie tylko umożliwiają rozwój, ale też pozwalają na 
poznanie uczniów z innych klas.  

Cieszę się, że uczęszczam do tego liceum. Połą-
czyło ono 36 wspaniałych osób i utworzyło z nas klasę, do 
której mam przyjemność należeć. Również bez tych nau-
czycieli, którzy tu pracują, ta 
szkoła nie byłaby taka sama.  

Marysia Hofman IA 

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

 

  

OTRZĘSINY  
 

Od 3 do 7 października 2022 roku w naszej 
szkole odbywały się otrzęsiny klas pierwszych 

zorganizowane przez klasę 2D. 
 

DZIEN PIERWSZY  
Pierwszego dnia każda z klas miała za zadanie 
przebrać się za wylosowane wcześniej bajki. 
Najlepiej przebraną klasą tego dnia była 1C 

razem z Panią Gaj. 
 

DZIEN DRUGI 
Drugiego dnia każda z klas wzięła udział w podchodach z 
zadaniami sprawdzającymi szybkość, dokładność i krea-

tywność każdej klasy, np.. Krzyżówka.  Trzecim zadaniem 
były zdjęcia z nauczycielami przedmiotów rozszerzonych. 

 
Był także quiz o szkole i Piotrkowie. Tego dnia najlepiej 

poradziła sobie klasa 1A. 
 

DZIEN TRZECI 
Trzeciego dnia odbył się ,,Lizus' Day" i ,,MasterKlasCheef". 
Każda klasa przygotowała wiele potraw słonych jak i słod-

kich oraz dużo zabaw, co sprawiło nam wiele radości. 
Tego dnia udało się odkryć wiele talentów kulinarnych! 

Najlepiej zaprezentowała się klasa 1C. 
 

DZIEŃ CZWARTY  
Odbył się także pokaz talentów. Każda z klas miała za za-
danie przedstawić w sposób kreatywny temat, który wcze-

śniej wylosowali. 
 

DZIEŃ PIĄTY 
Piątego, czyli ostatniego dnia pierwszym zadaniem było 

narysowanie portretu lub karykatury wychowawcy na kart-
ce A2. Drugim zadaniem było przebranie się za płeć prze-
ciwną, co sprawiło uczniom, nauczycielom jak i oceniają-

cym wiele zabawy. 
 

Chcemy podziękować wszystkim klasom pierwszym za 
pracę, jaką wykonali każdego dnia. Mamy nadzieję, 

że Wam się podobało:):) 
Klaudia Fogiel IId 

  

Jedno z zadań otrzęsinowych  -  
klasa Ic  wraz z Panią Dyrektor 
Beatą Kiereś oraz wychowawczy-
nią Panią prof. Anną Gaj   -  
 „w świecie bajek” 

Wychowawcy klas pierwszych 
 w świecie bajek 



 

Str. 10 

Jesteś   

Półmetek 2022 

za nami:):) 
 

  16 września odbył się półmetek klas 3 w Sali Bankietowej 

Hotelu Agat. Impreza rozpoczęła się o godzinie 19 ,a zakończyła 

następnego dnia o 2. Każda z osób przyszła elegancko ubrana i z 

uśmiechem na twarzy. Podczas imprezy uczniowie umocnili oraz 

zawarli nowe znajomości. Jedynym minusem imprezy był ból nóg od 

tańczenia na parkiecie. Na imprezie był również super Dj oraz 

wspaniali rodzice , którzy pilnowali porządku. Na półmetku bawiśmy 

się świetnie. Impreza bardzo zintegrowała nasze 3 klasy, dj grał 

bardzo fajna muzykę do której dobrze nam się tańczyło, jedzenie tez 

było niczego sobie. Atmosfera była bardzo przyjemna. Myśle ze 

warto organizować półmetki w szkołach by lepiej się poznać pry-

watnie odbiegając od obowiązków szkolnych Uczniowie klas trze-

cich bawili się wyśmienicie. Jedzenie było bardzo smaczne i wiele 

uczniów ocenia je bardzo pozytywnie. Przygotowanie sali było wię-

cej niż profesjonalne. Obsługa również nie pozostawiła nic do ży-

czenia. Podsumowując, zabawa była przednia i będziemy to długo 

wspominać.  

Oskar Lachowski IIId, Bartek Ziemba IIId, Maksym Krak IIId 

 

A co z radiowęzłem? 
  
 
 Radiowęzeł, niestety, podczas remontu został 
uszkodzony, dlatego na ten moment nie działa. Samorząd 
szkolny wyszedł z inicjatywą, aby jednak radiowęzeł szkol-
ny odratować i przywrócić. Uczniom naszej szkoły brakuje 
go. Dlatego też 26.09.2022r. z okazji Europejskiego Dnia 
Języków został zorganizowany kiermasz, na który każda 
klasa miała przygotować jedzenie charakterystyczne dla 
kraju, jaki wylosowali. Losy jakie wyciągnęły klasy są na-
stępujące:  
1a Portugalia 
1b Czarnogóra  

1c Malta 
1d Finlandia 
1e Włochy  
2a Polska 
2b Mołdawia 
2c Węgry  
2d Irlandia 
 Pieniądze zebrane z zakupu 
przez uczniów potraw przeznaczone 
będą na zakup sprzętu do radiowęzła 
w naszej szkole. Prof. Rudziński obliczył koszt takiego 
sprzętu. Uczniowie mają nadzieje, że radiowęzeł będzie 
przywrócony do naszej szkoły jak najszybciej! 

 
Zuzanna Grzejdziak klasa IIIC 

 
  

 

Szabaton 2022 
 
Uczniowie i uczennice klasy IVa wraz z Pania prof. Lidią Chęciń-
ską zaangażowali się  w działania  MOK w Piotrkowie Trybunal-
skim z cyklu „Spotkania na szlaku wielu kultur”  -  Szabaton. 
Szczegółowe informacje o tym przedsięwzięciu w następnym nu-
merze:):) Czekajcie!! 
Red. 

3a Wielka Brytania 
3b Chorwacja 
3c Litwa 
3d San Mario 
3e Łotwa 
4a Ukraina 
4b Niemcy 
4c Estonia 
4d Austria  

Szkolny Dzień Języków Obcych  
 - San Marino  IIId 

Zabawa półmetkowa  -  na zdj. Klasa IIIc 

Jeszcze raz półmetek… 
  
 Półmetek klas 3 odbył się 16 września 
o godzinie 19 w Hotelu Agat. Zabawa trwała 
aż do godziny 3 w nocy. Mogliśmy zjeść 3 
ciepłe dania, a także ciasta, owoce czy inne 
przekąski. DJ zapewnił nam muzykę, do której 
dobrze się bawiliśmy, a co najważniejsze, 
wszyscy znaliśmy. Nie obyło się bez hitów 
każdej imprezy. Wszyscy się dobrze bawili-
śmy i nikt nie miał do niczego zastrzeżeń. Oby 
więcej takich zabaw! 

Zuzanna Grzejdziak klasa IIIC 
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Powieść na naszych łamach:):) 
 

„Klub skrzywdzonych serc”  
Część IV 

 
 Przecież to nie musiała być ona. Nie jedna oso-
ba jeździ małym czarnym samochodem. Przebiegło jej przez 
myśl. Może to zwykły przypadek, że przy jej drodze był wy-
padek. Nie mogła zacząć panikować. Z ponurymi myślami 
wstała z ławki i ustawiła się w dwuszeregu.  
 Przyszła jako ostatnia, musiała więc dołączyć do 
osoby bez pary. Była to niska, krągła dziewczyna. Swoje 
długie blond włosy zebrane miała w wysokiego kucyka. 
Uśmiechnęła się, widząc podchodzącą Kamilę. Ta jednak 
stanęła za nią bez słowa. Była zbyt zmartwiona, by choć uda-
wać radość. Po sprawdzeniu listy obecności zaczęły biegać 
wkoło sali, dwójkami obok siebie. Kamila spoglądała co rusz 
na koleżankę z pary, która nie nadążała za tempem, sprawia-
jąc, że między nimi, a dziewczętami z przodu zrobił się spory 
odstęp. Natomiast z tyłu dobiegało je głośne narzekanie. Na 
szczęście przebieżka się skończyła.  

Reszta lekcji minęła wyjątkowo nieprzyjemnie dla 
Kamili. Była ona już wystarczająco przejęta nieobecnością 
Heli, a do tego dołączyła jeszcze koleżanka z pary- Michali-
na. Dziewczyna nigdy się jej nie przyglądała. Dla niej fakt, że 
ćwiczenia sprawiają komuś trudność, nigdy nie miał znacze-
nia. Niektórzy radzą sobie lepiej inni gorzej. Szepty i śmiech 
innych ćwiczących denerwowały ją. W pewnym momencie 
zapytała jedną: 

-Czemu się z niej śmiejecie? 
-Widziałaś jak się rusza?- zapytała za to zołzowata 

Dorota. 
-Jakby tak się nie obżerała, byłoby jej łatwiej- doda-

ła druga. 
Kamila tylko przewróciła oczami i odeszła. Stwier-

dziła, że nie ma sensu z nimi dyskutować. Cieszyła się, że 
zajęcia się skończyły i mogła uciec od zawistnych dziew-
czyn.  

Idąc do klasy na lekcję chemii, nagle przyspieszyła 
kroku. Czy dobrze widzi? Obawiała się, że ze zmęczenia ma 
omamy, a przed nią nie stoi Helcia. Podeszła, niepewnie ła-
piąc dziewczynę za ramię. 

-Gdzie byłaś? 
-No jak to gdzie, w domu- odparła.- Dopiero co 

przyjechałam. 
-Przecież nigdy nie opuszczasz wf-u. 
-Mam zwolnienie lekarskie po ostatniej chorobie. 

Stwierdziłam, że nie ma sensu iść i przesiedzieć na ławce 
całą lekcję. Chociaż dłużej pospałam- spuściła głowę. Była 
smutna. Wyglądała, jakby coś ją dręczyło. 

-Coś się stało?- zapytała zmartwiona Kamila. Przez 
chwilę Helena stała cicho, błądząc spojrzeniem. Zbierała 
słowa, by po chwili odpowiedzieć: 

-Nie, tylko… 
-Co?- emocje brały górę nad Kamilą. Może napraw-

dę samochód, widziany w miejscu wypadku, należał do ma-
my Heli. Może kobieta została ranna, a dziewczyna poszła do 
szkoły, by nie narobić sobie zaległości na lekcjach. Czemu 
teraz jej przy niej nie ma? 

-Widziałaś ten wypadek?- zapytała Helena.- To 
straszne. Ciekawe, czy komuś się coś stało. Mam nadzieję, że 
wszyscy wyszli z tego cało. 

-Kamień z serca- Kamila westchnęła, kładąc rękę na 
czole i opierając się plecami o ścianę. 

Przyjaciółka tylko uniosła brwi ze zdziwienia. Jak 
można było cieszyć się z takiej tragedii? Jednak zrezygnowa-
ła z pytań. 

-Wiem, kto jest autorem zeszytu- pochwaliła się 
Kamila. 

-Naprawdę?- zapytała Helena z niedowierzaniem. 
-Tak. 
Hela wpatrywała się w dziewczynę ciekawie. Kąciki 

jej ust lekko podniosły się, tworząc subtelny uśmiech. 
-Michalina Kłosowicz z naszej klasy - rzekła dum-

nie.- Ta, z której naśmiewa się moja kochana sąsiadka. 
-Nie wydaje mi się- odparła przyjaciółka. Wrócił jej 

ponury wyraz twarzy. 
Jak zwykle przerwa minęła w mgnieniu oka, ustępu-

jąc ciągnącej się niemiłosiernie lekcji. 
-Podejrzewasz kogoś, kto mógłby być twórcą zeszy-

tu?- zapytała szeptem Kamila. Wraz z Heleną siedziały w 
ostatniej ławce, więc mogły w spokoju porozmawiać, ukryte 
za innymi uczniami. 
 -Mam sporo kandydatów. Nie uważam, by było 
możliwe odkryć, kto jest autorem zeszytu. 
 -Będziemy wykluczać każdego z listy. 
 -Naprawdę chcesz stworzyć listę?- zapytała znie-
smaczona Helena. 
 -Oczywiście, stworzymy klub- odrzekła podekscyto-
wana Kamila.- Klub pokrzywdzonych. Czy to nie jest znako-
mity pomysł? 
 -Nie wydaje mi się- przyznała zażenowana dziew-
czyna. 

Cd str. 12  

 

Kolejny odcinek 
 naszego komiksu  -  rysują: Julia 
Kowalczyk, Ola Rudnicka i Wiktoria 

Korycka, IId !! Brawo!!!! 

1. 

2. 

3. 

4
. 

5. 



 

Jesteś u Siebie. Pismo Uczniów II Liceum Ogólnokształcącego 

 im. Marii Skłodowskiej — Curie w Piotrkowie Trybunalskim,  
numer 13, wrzesień  -  październik,  r. szkolny  2022/23 

Prowadzący: mgr Edyta Cieślak, 

 Redakcja: Marcelina Olejnik IIID, Adrian Stepień IIId, Maria Hoffman Ia, 

Zuzia Rakowiecka IIIb, Mateusz Hejduk IIId, Jędrzej Skalik IIId, Karolina 
Szwalska IIId, Oskar Lachowski IIId, Maksym Krak IIId, Bartek Ziemba IIId, Wiktoria Korycka 
IId, Oliwka Mielczarek IId, Ola Rudnicka IId, Klaudia Fogiel IId, Zuzia Świech IId, Dominika Grela IId, Patrycja 
Dróźdż IId, Julia Sianos IId, Kacper Jakiel IId, Patryk Bąbol IId, Maja Czrczyńska IId, Zuzia Kołada IId, Madzia 
Góźdź IIc, Olga Ruszkiewicz IIc, Zuzia Grzejdziak IIIc, Aniela Czaja IVa, Wiktoria Ingier IVc. 

Wydawca:: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej— Curie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Że-

romskiego 11, 97-300 Piotrków Trybunalski, nakład 80 egz., wydanie elektroniczne: www.liceum2.piotrkow.pl 

      Jesteś u Siebie, październik 2022 

Zapraszamy  
do korzystania z horoskopu:) 
 

Baran 
Postaraj się o zachowanie równowagi I czystego umysłu. To czas na małe spowolnienie I zauważenie gdzie jesteś I gdzie zmierzasz. Odetchnięcie nie 
zaprzepaści, jednak twoich dotychczasowych osiągnięć. Zaufaj sobie I swojej intuicji. 
 
Byk 
Współpracuj z innymi ludźmi, zamiast próbować ich wyprzedzić. Okaże się, że w pośpiechu nie zauważałeś wyjątkowych talentów twoich bliskich. Zatrzymaj 
się I zacznij doceniać ludzi dookoła ciebie. Dzięki temu zyskasz nowych przyjaciół I polepszysz zaniedbane relacje.  
 
Bliźnięta 
Bądź pracowity, lecz uważaj by twoje działania nie raniły ludzi dookoła. Wkrótce będziesz potrzebował ich pomocy. Nie wchodź w konflikty, to strata twojego 
cennego czasu. Stań się konsekwentny w swoich postanowieniach.  
 
Rak 
Zauważ swoje dotychczasowe postępowania. Zadaj sobie pytanie czy nie zraniłeś bliskich ci osób w ostatnim czasie. Postaraj się naprawić swoje zachow-
anie, inaczej możesz zostać sam w chwilii, kiedy najbardziej będziesz kogoś potrzebował. Naprawienie złych relacji doda ci motywocji do działania. 
Zaskoczysz ludzi swoją pracowitością.  
 
Lew 
To idealny czas na wykonanie wszystkich zaległych I obecnych obowiązków. Nie zwlekaj z nimi dłużej! Słuchaj swojej intuicji, a podpowie ci jak najlepiej 
wykonać te zadania. Korzystaj z pomocy innych, lecz z otwartą głową. Ktoś celowo będzie dawał ci złe rady, byś wyszedł na tym przegrany.  
 
Panna 
Korzystaj z niespodziewnych zdarzeń, by ułatwić sobie wykonywane obowiązki. Czeka cię pracowity, lecz I przyjemny miesiąc. Możesz liczyć na swoją 
intuicję. Przy natłoku zadań nie wdaj się w niepotrezebne awantury I konflikty, które w późniejszym czasie zniszczą twoje ważne plany. 
 
Waga 
To czas sprzyjający życiu towarzyskiemu. Bądź pewny siebie I nie bój się nowych znajomości. Masz okazję poznać kogoś, kto w przyszłości będzie jedną z 
ważniejszych dla ciebie osób. Dowiesz się również, kto w rzeczywistości jest twoim przyjacielem, a kto życzy ci źle.  
 
Skorpion 
Stwórz rutynę, dzięki której będziesz bardziej wydajny. Czeka cię dużo pracy, lecz przy dobrej organizacji nie odczujesz tego. Skrupulatnie wykonuj swoje 
obowiązki. W przerwie od zajęć pielęgnuj relacje z ludźmi. Spraw by poczuli się przez ciebie docenieni I zauważeni.  
 
Strzelec 
Warto byś nie porzucał pomysłów, które przychodzą ci do głowy. Obecnie jest idealna pora na wdrożenie ich w życie. Baw się I spełniaj marzenia. Podziel 
się pomysłami z najbliższymi, a pomogą ci w ich realizacji. Nie zapominaj przy tym o obowiązkach. Wykonuj je w inny sposób niż do tej pory, a przyspieszy 
ci to pracę. 
 
Koziorożec 
Zauważ swoje potrzeby, które ostatnio zaniedbałeś. Potraktuj się z życzliwością. Przestań harować za dwóch. Zastanów się czy nie marnujesz czasu na 
nieodpowiednich ludzi. Takie osoby tylko cię spowalniają I uniemożliwiają osiągania celów. 
 
Wodnik 
Bądź pomocny, lecz zwróć uwagę, czy nie jesteś wykorzystywany. Zachowaj dla siebie swoje plany, ktoś będzie chciał na nich skorzystać twoim kosztem. 
Nie wierz ślepo ludziom. To sprzyjający czas na inwestycje oraz wydatki, z którymi zwlekałeś. Możesz mieć kłopoty z dogadaniem się z najbliższymi. Ale nie 
martw się, wszystko wróci do normy kiedy przedyskutujecie problemy, nie naciskaj tylko na drugą osobę.  
 
Ryby 

Przestań ślepo wierzyć w zdanie innych. To czas byś zastanowił się czego sam chcesz, a następnie walczył o to. Nie poprzestawaj na drobnych osi-
ągnieciach. Bierz udział w konkursach i zawodach. Nie poświęcaj zbyt dużej uwagi zmartweniom, gdy gdzieś podwinie ci się noga. Zamiast tego weź głęboki 

oddech I wróć do zadania.                                                                                                                                                                      Karolina Szwalska IIId 

 Chętnych do  współpracy z gazetką szkolną zapraszamy do zgłoszenia się do p. Cieślak na Teamsie  
lub na adres mailowy edyta.cieslak@op.pl          Zapraszamy!!!  

-Czemu zawsze jesteś na nie?!- Kami podniosła głos. Rozejrzała się niepewnie po klasie, czy nikt jej nie usłyszał. Jedynie 
nauczyciel, który tłumaczył coś przy tablicy, skarcił ją wzrokiem. Uśmiechnęła się więc niewinnie, udając, że pilnie śledzi to, 
co dzieje się na tablicy.  
 Helena wbijała spojrzenie w zeszyt, otwarty na ławce. Nie uważała, że pomysł ze stworzeniem listy jest dobry. Zda-
wała sobie sprawę, że osoby, które mają problemy, nie chcą objawić ich całemu światu. Wiedziała jednak, że Kamila jest 
uparta i zrobi to, co chce. Przyglądała się jej, chcąc zobaczyć czy wdraża swój plan w życie. Przyjaciółka szybko wypisywała 
coś na kartce. Po zakończeniu lekcji tylko rzuciła w stronę Heli: 
                                                                         -Masz rację, wcześniej tego nie przemyślałam. Wiem do kogo iść. 
                                                                          Wyszła z klasy, ściskając w dłoni kartkę. 
 

Zuzia Rakowiecka IIIb 


