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Ocalić od zapomnienia...

Szanowni Państwo
W tym roku obchodzimy jubileusz 90-lecia szkoły, który skłania do podróży w czasie.
Kroniki i fotografie mają niezwykłą moc, bowiem nie pozwalają zapomnieć o przeszłości
wielu pokoleń, tworzących wizerunek Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Słupcy.
Nasze liceum to szkoła z tradycją, która, poza edukacją, nastawiona jest na krzewienie
wśród młodych ludzi postaw obywatelskich i patriotycznych. To, co dzieje się w murach
liceum, w znaczący sposób wpływa na historię miasta, której integralne ogniwo stanowią
ludzie wychowani i wykształceni w tej szkole.
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy stało się szkołą
pokoleniową, bowiem często absolwenci tej placówki oświatowej po latach posyłają do niej
swoje dzieci i wnuki.
Historia szkoły dla każdego ma inny wymiar. To w jej murach zdobywaliście Państwo
wiedzę, poszerzaliście horyzonty, rozwijaliście swoje pasje. To tu, zrodziły się nowe
przyjaźnie, sympatie i znajomości. Na tych korytarzach przeżywaliście chwile radości,
wzruszenia, odnosiliście sukcesy, czasami ponosiliście porażki. Tu, przygotowywaliście się
do dorosłego życia...
Ta kronika ma pokazać, że nasze liceum jest instytucją tętniącą życiem i nieustannie
rozwijającą się. Znajdą tu Państwo informacje na temat sukcesów naszej młodzieży
w różnego typu konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, organizowanych w liceum
imprezach, projektach oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Dowiecie się również
o interesujących wycieczkach i wymianach międzynarodowych, w których uczestniczyła
młodzież. Zapoznacie się z działalnością Samorządu Uczniowskiego oraz innych organizacji
działających na terenie placówki.
Niech ta publikacja pozwoli ocalić od zapomnienia ulotne chwile z życia szkoły,
jej uczniów i pracowników. Niech będzie swoistą podróżą sentymentalną, przywołującą
wspomnienia z wydarzeń, w których uczestniczyliście.
Zapraszam do zapoznania się z historią obejmującą ostatnie dwa lata z życia liceum.

Anna Łakomiak

Dyrekcja i pracownicy

Dyrekcja i pracownicy liceum
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Dyrektor szkoły

Tadeusz Raczkowski

Wicedyrektorki szkoły

Urszula Radosiewicz

Ewa Dominiak

Dyrekcja i pracownicy

Grono pedagogiczne

Mariusz Bekker, Leszek Wyszyński, Mirosław Górniak, Emilia Babacz, Dariusz Woźniak, Olga Jarczyńska,
Marta Mójta, Renata Bartczak, Monika Tykwa, Anna Zielińska, Władysław Radliński, Beata Kwiatkowska,
Edyta Bednarska-Korus, Marzena Wojtkowiak, Agnieszka Leżała, Jolanta Bartkowiak, Lidka Jakubowska,
Anna Łakomiak, Anna Halaba, Wioleta Nyszler, Aleksandra Nowak, Tadeusz Raczkowski, Urszula Radosiewicz,
Jolanta Biadasz, Mirosława Błaszczak, Monika Magiera-Ładowska
nieobecni na zdjęciu: Marzena Bartosik, Ewa Dominiak, Mariol Pietrowicz, Joanna Sobutka,
Joanna Sypniewska-Piwowarczyk, Krystyna Pietrenko, ks. Przemysław Kubacz

Administracja i obsługa

Alina Neumann, Barbara Biniakiewicz, Czesław Kawa, Waldemar Stefański,
Beata Korzeniewska, Jadwiga Jesionowska, Teresa Wieczorek, Justyna Szymfeld,
Roma Fronckowiak, Lidia Bartkowiak, Tadeusz Raczkowski, Agnieszka Gaca, Bogusława Jabłońska
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Osiągnięcia uczniów
Damian Kucharski laureatem ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego
Troje uczniów z LO w Słupcy w roku szkolnym 2014/2015 brało udział
w Olimpiadzie Języka Niemieckiego na szczeblu rejonowym w WSJO w Poznaniu. To duży
sukces, że po eliminacjach szkolnych aż troje uczniów z naszej szkoły osiągnęło odpowiedni
próg punktowy, gwarantujący udział w kolejnym etapie zmagań konkursowych z języka
niemieckiego. Od listopada Vivien Bekalarek, Sara Ortac i Damian Kucharski sumiennie
przygotowywali się do eliminacji okręgowych. W drugim stopniu eliminacji wzięło udział
ponad 70. uczniów, po napisaniu testu pisemnego do etapu ustnego przeszło już tylko
11 uczniów. Młodzież musiała wykazać się doskonałą znajomością historii krajów
niemieckojęzycznych, zarówno tej współczesnej jak i przedwojennej, szeroko pojętej kultury
i geografii, a także literatury. Ważnym elementem ustnego konkursu była praktyczna znajomość
języka niemieckiego. Zwycięsko z ostatniego etapu OJN na szczeblu rejonowym wyszedł
Damian Kucharski, który został pierwszym finalistą Olimpiady Języka Niemieckiego
w historii naszej szkoły.

Damiana Kucharski

W olimpiadzie wystartowało w bieżącym roku
szkolnym ponad 25 tys. uczestników ze szkół
ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do finałowego,
trzeciego etapu zakwalifikowały się 64 osoby wśród
nich tylko 4 uczniów z Wielkopolski (3 uczniów
z Poznania i 1 uczeń z naszego miasta). Większość
finalistów pochodziła ze Śląska
i dużych miast
w Polsce. Do finału kwalifikowani byli uczestnicy,
którzy w eliminacjach okręgowych osiągnęli
co najmniej 95 proc. ogólnej liczby punktów. Finał
składał się z części pisemnej i ustnej.

Należy podkreślić, że przygotowania do Olimpiady to długi proces naukowy. Uczniowie musieli
zapoznać się z dodatkowymi źródłami w języku niemieckim lub polskim, przeczytać lektury,
specjalistyczne pozycje literackie, obejrzeć niemieckie filmy, czytać czasopisma krajowe
i zagraniczne, informujące o wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych krajów
niemieckiego obszaru językowego.
Tegoroczna część pisemna finału była naprawdę trudnym egzaminem badającym wszystkie
umiejętności językowe, wiedzę ogólną, język literacki, sprawności translatoryczne ( tłumaczenia
fragmentów tekstów), a także użycie idiomów, związków frazeologicznych, znajomość języka
literackiego i absolutną poprawność gramatyczną. Również część ustna była ogromnym
wyzwaniem. Obserwując uczniów, którzy czekali przed salą, powtarzając wiadomości, dało się
słyszeć rozmowy prowadzone w języku niemieckim, większość z nich spędziła kilka lat
w Niemczech. Finaliści musieli być przygotowani do wypowiedzi w języku niemieckim
z wiadomości z zakresu kulturoznawstwa, historii Niemiec, sytuacji politycznej, geografii oraz
zagadnień społeczno – kulturowych, a także z informacji o bieżącym życiu społecznopolitycznym krajów niemieckiego obszaru językowego. Literatura jest zawsze bardzo ważnym
elementem Olimpiady, w tym roku uczniowie musieli opracować trzy pozycje z literatury
do 1945 roku oraz cztery pozycje z literatury po 1945 roku (wszystko w języku niemieckim).
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Jak podkreślił Piotr Jankowiak organizator OJN, w tym roku w finale wzięła udział rekordowa
liczba uczniów: „To dowodzi jak rośnie poziom wiedzy finalistów. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tak
wielu finalistów, Zgodnie z regulaminem mamy 15 miejsc dla laureatów. Finaliści reprezentowali
wszystkie regiony Polski. Jak podkreślają organizatorzy, ich umiejętności i wiedza to zasługa
własnej pracy oraz zaangażowania nauczycieli języka niemieckiego, a nie wyłącznie rezultat
dłuższych pobytów w krajach niemieckiego obszaru językowego. Laureaci i finaliści Olimpiady
są zwolnieni z egzaminów maturalnych z języka niemieckiego. Serdecznie gratulujemy
Damianowi Kucharskiemu z klasy IIId, który zdobył 11 miejsce wśród 25 tysięcy uczniów
startujących w Olimpiadzie Języka Niemieckiego.
Nasi uczniowie niepokonani w konkursach języka niemieckiego
„Czuć sercem rzeczy najlepsze i najpiękniejsze” pod takim mottem 9.12.2014 odbywały
się konkursy językowe w ramach Dnia Filologii w PWSZ w Koninie. Dzień Filologii, wcześniej
odbywający się jako dwie osobne imprezy (Dzień Anglisty i Dzień Germanisty) ma długoletnią
tradycję, a nasze liceum brało zawsze aktywny udział w wielu konkursach językowych podczas
tego uroczystego dnia, odnosząc duże sukcesy zarówno w j. niemieckim jak i j. angielskim.
Uczniowie biorąc udział w rywalizacji ze znajomości języków obcych, sprawdzają swoje
umiejętności, odkrywają piękno języka angielskiego i niemieckiego przez kontakt z literaturą
i sztuką oraz zdobywają wspaniałą motywację do dalszej nauki.
Tegorocznymi uczestnikami imprezy odbywającej się w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym
PWSZ w Koninie byli uczniowie z 14 szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z Konina i okolic.
Nasi uczniowie, pod opieką p. Jolanty Bartkowiak, w składzie: Damian Kucharski, Natalia
Przyjemska z klasy IIId - konkursy niemieckojęzyczne oraz Mikołaj Bednarek z klasy
II d- konkurs recytatorski j. angielskiego ( przygotowanie do konkursu p. Wioletta Nyszler)
pojechali do Konina bardzo dobrze przygotowani z nadzieją na powtórzenie sukcesów
z poprzednich lat…i tak też się stało.
Liderem
konkurencji
niemieckojęzycznych
okazała się właśnie nasza szkoła. I nagroda dla
Natalii Przyjemskiej w konkursie recytatorskim oraz I nagroda dla Damiana Kucharskiego w konkursie
tłumaczeniowym to
ogromny sukces. Natalia Przyjemska poruszyła
serca konińskiego jury wspaniałą recytacją i
znakomita wymową, co bardzo podkreślali
członkowie komisji konkursowej. Na szczególną
uwagę zasługują również zwycięskie tłumaczenia
Damiana Kucharskiego, jego wyróżniony wiersz

Natalia Przyjemska, Mikołaj Bednarek,
Damian Kucharski i p. Jolanta Bartkowiak

został odczytany studentom IV roku filologii germańskiej, jako przykład znakomitego wręcz
literackiego tłumaczenie. Mikołaj Bednarek startujący w konkursie j. angielskiego był również
bardzo zadowolony ze swojego występu, choć przeczuwał, że trochę zbraknie mu do miejsca
na podium. Wielkie brawa dla naszych uzdolnionych uczniów, którzy w filologicznych
zmaganiach pokonali młodzież z Konina, Turku, Izbicy Kujawskiej, Koła i Kościelca.
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Finałowa edycja konkursu o krajach niemieckojęzycznych
W grudniu 2014 roku odbył się IV Konkurs Krajoznawczy o Krajach Niemieckiego
Obszaru Językowego. Nasze liceum reprezentowało troje uczniów, którzy w eliminacjach
szkolnych zdobyli największą ilość punktów, a następnie przygotowywali się z zakresu szeroko
rozumianej kultury, geografii, życia społecznego, sportu, polityki i współczesnych wydarzeń
z krajów niemieckojęzycznych.
Klaudia Urbaniak i Vivien Bekalarek z kl. II a oraz Krzysztof Błaszczak z kl. IIIa
to nasi licealiści, którzy zaprezentowali się bardzo dobrze podczas konkursu odbywającego się
w Koninie, pokonując kolejne etapy dotarli do końcowej rundy, a do walki o finał zabrakło
jedynie jednego punktu.
Konkurs nie należał do łatwych. W tegorocznej finałowej edycji uczestniczyło 13 drużyn
m.in. z Koła, Konina, Radziejowa, Kościelca, Witkowa, Wrześni, Kłodawy oraz Turku. Każda
grupa musiała odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań z różnych dziedzin życia, historii, polityki,
kultury i sportu oraz architektury, geografii i życia codziennego Republiki Federalnej Niemiec,
Austrii, Szwajcarii, Liechtensteinu. Wśród pytań znalazły się , jak to w konkursach bywa,
pytania bardzo trudne i bardzo łatwe. Oprócz wiedzy trzeba było mieć trochę szczęścia.
Drużyny odpowiadały np. na pytania o najwybitniejsze osobowości świata filmu, polityki
i kultury,
o laureatów nagród filmowych, o style architektoniczne, o najwyższe szczyty
i pasma górskie, najstarsze miasta, o skróty nazw partii politycznych, o miejsca urodzeń pisarzy,
muzyków artystów i polityków a także o to jaki kolor mają niemieckie taksówki, skąd
„pochodzi” Wilhelm Tell, jaki ser produkuje się w Szwajcarii, kto jest aktualnym mistrzem
Niemiec w piłce nożnej, jak nazywa się skoczek spadochronowy, który w 2012 r. wykonał skok
ze stratosfery, jakie partie tworzą obecną koalicję rządzącą w Niemczech czy też gdzie znajdują
się siedziby wielkich koncernów samochodowych BMW czy Mercedesa. Poziom prezentowany
przez uczestników był bardzo wysoki, kolejne rundy wymagały często dogrywek ze względu
na równy podział punktów. Bardzo dobrą wiedzę uczniów i ogólne rozeznanie podkreślił
po zakończonym finale współorganizator konkursu dr Grzegorz Pawłowski, germanista
z Katedry Neofilologii.
Oczekiwanie na wyniki wypełnił wykład prof. dr. hab. Romana Lewickiego z Uniwersytetu
Wrocławskiego, zatytułowany „Ten okropny język niemiecki?”. Profesor przyznał, że wiele
narodów lubi żartować ze specyfiki języka niemieckiego, podkreślił jednak ogromną wartość
i znaczenie j. niemieckiego na rynku ekonomicznym, na rynku pracy i w życiu kulturowym.
Tłumaczenie to też sztuka
25 listopada 2015r. Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
zorganizowała po raz piąty Konkurs
Tłumaczeniowy, który przygotowano na
Wydziale Filologicznym. Uczniowie naszej
szkoły: Katarzyna Gątarczyk, Małgorzata
Wawrzon, Lewandowska Monika oraz
Marcel Kędziora wraz z nauczycielką języka
angielskiego Wiolettą Nyszler uczestniczyli
w konkursie. Uczniowie przekładali na język

M.Wawrzon, K.Gątarczyk, M.Kędziora i M.Lewandowska
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polski z angielskiego wiersz Friendship After Love Elli Wheeler Wilcox, XIX-wiecznej
angielskiej poetki oraz fragment książki On the Road, Jacka Kerouaca, nieżyjącego już
współczesnego amerykańskiego pisarza.
W czasie, gdy komisja oceniała prace konkursowe, uczniowie i nauczyciele wzięli udział
w warsztatach tłumaczeniowych, w których tematem przewodnim było amerykańskie święto
Thanksgiving Day. „Oceniane prace były na wyrównanym poziomie, a te najlepsze
nagrodziliśmy i wyróżniliśmy” powiedziała podczas wręczania nagród Sylwia Dominiak, jedna
z jurorek. Gratulując najlepszym językowcom, dyplomy wręczyła dr Joanna Chojnacka-Gärtner,
prorektor ds. rozwoju i promocji (germanistka).
W turnieju uczestniczyło 55 uczniów (24 anglistów z 15 szkół i 10 germanistów
z 4 szkół) z Konina, Koła, Kościelca, Radziejowa, Słupcy, Turku, Wrześni i Żychlina. Uczeń
z klasy 2a Marcel Kędziora został nagrodzony wyróżnieniem.
Festiwal Piosenki Anglojęzycznej
12 grudnia 2014 r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy odbyły się przesłuchania
do X edycji Regionalnego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej. Zespół naszego liceum, w skład
którego wchodzą uczniowie: Wiktoria Kuchowicz (wokal), Damian Kucharski (wiolonczela)
i Filip Pietraszak (gitara akustyczna) wzięli w nich udział. Za swoją aranżację piosenki „Seven
nation army” z repertuaru Jacka White’a dostali nominację do finału konkursu.
16 stycznia 2015 r. w słupeckim Miejskim Domu Kultury odbył się finał Piosenki
Anglojęzycznej „English singing”. Konkurs był na bardzo wysokim poziomie jednak naszemu
licealnemu zespołowi udało się zdobyć nagrodę „Grand Prix”. Artyści zaprezentowali piosenkę
„Seven nation army” z repertuaru The White Stripes. Zaskoczyli jurorów swoją własną aranżacją
typowo rockowego utworu, który zastąpili delikatniejszym brzmieniem gitary i wiolonczeli.
Występ zespołu został okrzyknięty najlepszym wykonaniem finału. Serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów! Utworu reprezentowanego na konkursie można posłuchać
pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=_v33ZPzk8VM
11 grudnia 2015r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy odbyły się eliminacje
do Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „English Singing”. Naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria
Wziętek uczennica z klasy 2c oraz Łukasz Ławniczak uczeń z klasy 3d. Wiktoria zaśpiewała
piosenkę „People Help the People” Birdy natomiast Łukasz Ławniczak wykonał utwór „Angels”
Robin Thicke i zakwalifikował się do Finału Festiwalu, który odbył się 15 stycznia 2016 r.
Sukcesy w Konkursie Recytatorskim Poezji i Pieśni Patriotycznej LOK
21 października 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Słupcy odbyły się powiatowe
eliminacje Konkursu Recytatorskiego Poezji i Pieśni Patriotycznej LOK. Oczywiście nie mogło
na nim zabraknąć uczniów naszej szkoły. W kategorii - recytacja wystąpiła Adrianna Rudolf,
która zaprezentowała fragmenty wiersza K. Wierzyńskiego pt. Ojczyzna chochołów, natomiast
w kategorii - pieśń patriotyczna wystąpiła Greta Kolbertowicz, która przy akompaniamencie
Łukasza Ławniczaka wykonała utwór pt. Warszawo ma ...z repertuaru Natalii Niemen.
Miło nam poinformować, że jury pod przewodnictwem Iwony Kotzur z poznańskiego Teatru
Muzycznego przyznało w obu kategoriach I miejsca właśnie reprezentantom naszego LO. Greta
i Adrianna otrzymały pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe, a co najważniejsze,
jako laureatki etapu powiatowego dostały się do konkursu o zasięgu wojewódzkim.
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Adrianna Rudolf

Greta Kolbertowicz i Łukasz Ławniczak

W sobotę 9 listopada 2014r. w poznańskim Domu Żołnierza odbył się XIX Wojewódzki
Konkurs Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Na scenie zaprezentowało się 58 uczestników wyłonionych podczas eliminacji
przeprowadzonych na szczeblach powiatowych w całej Wielkopolsce. Jury pod przewodnictwem Tomasza Szczepańskiego - byłego dyrektora teatru w Gnieźnie przyznało nagrody
główne i wyróżnienia. Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym uczniowie LO okazali się
bezkonkurencyjni i zajęli najwyższe miejsca. Adrianna Rudolf zdobyła I nagrodę za recytację
wiersza K. Wierzyńskiego pt. Ojczyzna chochołów, natomiast I nagrodę w kategorii pieśni
otrzymała Greta Kolbertowicz, która przy akompaniamencie Łukasza Ławniczaka wykonała
utwór pt. Warszawo ma z repertuaru Natalii Niemen. Laureaci dostali pamiątkowe dyplomy oraz
książki, jednak najwięcej radości przysporzyła im możliwość reprezentowania Wielkopolski
na konkursie ogólnopolskim, który odbył się w dniach 14-15 listopada w Koszęcinie - małej
miejscowości będącej stałą siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. S. Hadyny.

Greta Kolbertowicz, Łukasz Ławniczak i Adrianna Rudolf

Ekipa słupecko-lądkowska wraz z opiekunami

W długą podróż na Śląsk licealiści udali sie wraz z gimnazjalistkami z Lądku, które
również zostały laureatkami etapu wojewódzkiego. Po dotarciu na miejsce słupecko-lądkowska
ekipa zakwaterowała się w przytulnych i czystych pokoikach, a następnie udała się do koszęcińskiego pałacu na kolację. Wieczór upłynął szybko za sprawą warsztatów prowadzonych
przez dr Karolinę Banach - specjalistkę od emisji głosu. Uczestnicy konkursu mogli, więc lepiej
poznać tajniki pracy śpiewaka, dostali praktyczne wskazówki dotyczące artykulacji dźwięków,
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nauczyli sie również ludowej piosenki pt. Już słońce zaszło.
Przesłuchania konkursowe rozpoczęły się następnego dnia po śniadaniu. Na scenie
wystąpiło ponad 40 wykonawców: 22 recytatorów oraz 22 wokalistów z kilku województw.
Recytatorzy najchętniej wybierali teksty Baczyńskiego, Barańczaka, Słonimskiego czy Herberta,
natomiast wykonawcy piosenek sięgali do repertuaru Grechuty, Wójcickiego czy Rodowicz.
W czasie, gdy jury pod przewodnictwem Mariana Hrobaka z zespołu Śląsk toczyło dyskusje
nad werdyktem, uczestnicy konkursu udali się wraz z przewodnikiem do pałacu w Koszęcinie,
który po niedawnym odnowieniu stanowi nie lada atrakcję turystyczną.
Reprezentantom z LO nie udało się, niestety, powtórzyć ubiegłorocznego sukcesu
(przypomnijmy, że były to pierwsze miejsca w obu kategoriach), ale trzeba przyznać,
że konkurencja była bardzo duża. Trochę więcej szczęścia miały dziewczyny z Lądku, które
otrzymały wyróżnienie, do czego niewątpliwie przysłużył się akompaniujący im na fortepianie
Łukasz Ławniczak. Jednak w klasyfikacji drużynowej, na którą składały się zsumowane punkty
za wystąpienia indywidualne, przedstawiciele Wielkopolski zajęli II miejsce, co świadczy
o wysokim poziomie prezentacji scenicznych naszych licealistów. Dlatego też ppłk Bohdan
Mrowiec z Wielkopolskiego Zarządu LOK - u w dowód uznania i wdzięczności przekazał naszej
szkole honorowy puchar.
Na zakończenie dodajmy jeszcze, że opiekę artystyczną nad uczestnikami konkursu
sprawowali Anna Halaba i Wojciech Kocięcki, a dobrym duchem całego przedsięwzięcia był
Mieczysław Górny z słupeckiego LOK - u.
9 października 2015r. w słupeckim MDK odbył się Powiatowy Konkurs Wierszy i Pieśni
o Tematyce Patriotycznej organizowany przez Ligę Obrony Kraju. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się m.in. przedstawiciele słupeckiego samorządu, wojskowi oraz dyrektorzy lokalnych
placówek oświatowych.
Do konkursu zgłosiło się kilkunastu uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu słupeckiego, wśród nich nie zabrakło również reprezentantów naszej szkoły:
Adrianny Rudolf i Justyny Wojciechowskiej.
Jury w składzie: Przemysław Stadnik ( Zespół Szkół Muzycznych im. A. Szeluty),
Arleta Adamczyk (Szkoła Muzyczna Jamaha) oraz Jarosław Dębski (Miejski Dom Kultury)
przyznali 3 nagrody w kategorii: recytacja i 4 w kategorii: pieśń patriotyczna. Na trzecim
miejscu znalazła się Justyna Wojciechowska, która przy akompaniamencie Łukasza
Ławniczaka zaśpiewała piosenkę z repertuaru Leszka Wójtowicza pt. Moja litania.
Na zakończenie warto wspomnieć, że konkurs prowadzili uczniowie naszej szkoły:
Wiktoria Kuchowicz i Szymon Śniegocki, którzy doskonale spisali się w roli konferansjerów.
Licealiści na Festiwalu Piosenki Miłosnej we Wrześni
9 lutego 2016 r. w Ośrodku Kultury we Wrześni odbył się VII Festiwal Piosenki Miłosnej
Każdemu wolno kochać zorganizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów
Monte Casino oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni. Na scenie zaprezentowało się ponad
40 wykonawców z wielkopolskich szkół m.in. z Wrześni, Swarzędza, Gniezna, Jarocina.
Nie zabrakło wśród nich również utalentowanej muzycznie młodzieży z słupeckiego liceum.
Wiktoria Kuchowicz wraz z zespołem w składzie Szymon Śniegocki oraz Filip Pietraszak
zaśpiewała piosenkę z repertuaru zespołu Hey, natomiast Łukasz Ławniczak wykonał utwór
Andrzeja Zauchy pt. Bądź moim natchnieniem.
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Jury miało niewątpliwie twardy orzech do zgryzienia, ponieważ poziom konkursu był niezwykle
wysoki. Ostatecznie przyznano trzy nagrody i dwa wyróżnienia w oddzielnych kategoriach:
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Na trzecim miejscu znalazł się Łukasz Ławniczak,
który został również laureatem nagrody specjalnej za brawurę w głosie (jak to ładnie określił
przewodniczący jury).

Szymon Śniegocki, Łukasz Ławniczak, Wiktoria Kuchowicz i Filip Pietraszak

Na zakończenie warto wspomnieć, iż organizatorzy festiwalu dołożyli wszelkich starań,
aby uczestnicy wraz z opiekunami czuli się naprawdę wyjątkowo. Cały konkurs przebiegał
w iście walentynkowej atmosferze, do czego przyczyniło się nastrojowe oświetlenie oraz piękny
wystrój wnętrza, w którym dominował motyw serc.
Wyróżnienie dla Ady Rudolf w 60. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to prestiżowy konkurs promujący kulturę żywego
słowa od 60 lat. W tym roku po raz pierwszy organizatorem eliminacji międzypowiatowych
dla rejonu konińskiego był słupecki dom kultury (do tej pory odbywały się one w CKiS
w Koninie).
19 marca 2015r. na scenie MDK zaprezentowało się kilkunastu uczestników z Konina, Turku
i Słupcy, którzy rywalizowali ze sobą w trzech przewidzianych regulaminem kategoriach:
recytacja, monodram, wywiedzione ze słowa. Wśród recytatorów szczególne uznanie jury
zdobyła 4-osobowa grupa z naszego liceum: Barbara Dyrka, Anita Król, Adrianna Rudolf
i Mikołaj Bednarek – laureaci szczebla powiatowego, który miał miejsce tydzień wcześniej.
Ada i Basia otrzymały nagrody i tym samym znalazły się w gronie 5 najlepszych recytatorów
będących reprezentantami rejonu konińskiego na eliminacjach wojewódzkich w Trzciance,
natomiast Mikołaj i Anita zostali wyróżnieni.
W dniach 17 -19 kwietnia 2015 roku do trzcianeckiego Młodzieżowego Domu Kultury zjechali
się najlepsi w Wielkopolsce recytatorzy, którzy rywalizowali ze sobą w czterech określonych
w regulaminie kategoriach: recytacja, poezja śpiewana, wywiedzione ze słowa i teatr jednego
aktora. Jak zwykle dominowali recytatorzy: w tym roku było ich ponad 40 (33 ze szkół
ponadgimnazjalnych i 8 dorosłych).
Pierwszego dnia konkursu występowali recytatorzy oraz reprezentanci wywiedzionego ze słowa
(ze względu na dużą liczbę występujących prezentacje sceniczne trwały do późnych godzin
nocnych). Natomiast drugi dzień konkursu upłynął pod znakiem poezji śpiewanej i monodramu.
Jury, pod przewodnictwem Jana Zdziarskiego - wiceprezesa Towarzystwa Kultury Teatralnej
oraz wykładowcy na Akademii Teatralnej w Warszawie, miało więc niemało pracy i twardy
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orzech do zgryzienia, gdyż poziom prezentacji artystycznych był naprawdę wysoki.
Tym bardziej cieszy fakt, że wśród wyróżnionych znalazła się Adrianna Rudolf, która
recytował wiersz Marcina Świetlickiego pt. Baczność oraz fragment prozy Wojciecha Kuczoka
z tomu pt. Widmokrąg. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne
upominki, a laureaci - nagrody rzeczowe oraz możliwość reprezentowania Wielkopolski podczas
spotkań finałowych 60 OKR.
Wielkopolska w poezji
11 kwietnia 2015 r. w Koninie odbył się 13. konkurs recytatorski Wielkopolska w poezji,
którego organizatorem, jak co roku, jest konińskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz
Szkoła Hutniczo – Górnicza. Na szkolnej scenie wystąpiło kilkunastu recytatorów, którzy
zgodnie z regulaminem konkursu zaprezentowali wiersze poetów związanych z Wielkopolską
m.in.: W. Szymborskiej, S. Barańczaka, ale także tych mniej znanych takich jak: B. Janiszewski
czy D. Olczak. Jury pod przewodnictwem Jarosława Sparażyńskiego z Młodzieżowego Domu
Kultury w Koninie przyznało nagrody
w kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Reprezentanci słupeckiego
liceum okazali się bezkonkurencyjni
i zdominowali swoja kategorię, zajmując
I miejsce - Adrianna Rudolf, III miejsce
- Nikola Tylman oraz wyróżnienie Szymon Śniegocki. Nagrodę specjalną
za wykonanie wiersza poety z rejonu
konińskiego również zdobyła Adrianna
Rudolf.
Nikola Tylman, Szymon Śniegocki, Anna Halaba i Adrianna Rudolf

Aby uatrakcyjnić uczestnikom konkursu i ich opiekunom oczekiwanie na werdykt jury,
organizatorzy wzorem lat ubiegłych zaprosili na spotkanie przedstawiciela lokalnego środowiska
twórczego. Tym razem gościem okazała się Maria Wiatrowska - poetka, reporterka,
a na co dzień - nauczycielka języka polskiego w konińskiej szkole.
XXX Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego
Jak co roku pod koniec maja 2015r. w Miłosławiu odbył się już po raz trzydziesty
Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego. Jego jubileuszowa edycja
zgromadziła w murach poewangelickiego kościoła 24 recytatorów i wielbicieli słowa
poetyckiego. Prezentacje sceniczne przebiegały w 3 kategoriach: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz wyższe (po raz pierwszy w tym roku). Recytacjom przysłuchiwało się jury
w składzie: Grzegorz Ociepka – aktor Teatru Animacji w Poznaniu oraz Jerzy Borowczyk znawca poezji Słowackiego (UAM Poznań).
Jerzy Ociepka nie ukrywał swojego zaskoczenia wysokim poziomem prezentacji scenicznych.
Zanim odczytał protokół obrad komisji przyznał, że szczególnie trudno było wybrać laureatów
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ recytacji słabych po prostu nie było. Wszystkie
wydały mu się dobre, bardzo dobre i znakomite i właśnie te ostatnie zostały uhonorowane
najcenniejszymi nagrodami rzeczowymi. Na podium znalazła się Barbara Dyrka, która zdobyła
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III miejsce, recytując monolog Balladyny z dramatu Juliusza Słowackiego oraz wiersz
Stanisława Grochowiaka pt. Po ciemku. Jury postanowiło przyznać również 4 równorzędne
wyróżnienia. Jedno z nich przypadło Adriannie Rudolf, która zaprezentowała fragment Lilii
Wenedy Juliusza Słowackiego oraz wiersz Marcina Świetlickiego pt. Baczność. Pozostali
reprezentanci LO musieli zadowolić się słowami uznania i dyplomami za udział w konkursie.
Organizatorzy zadbali jednak o to, aby każdy z przybyłych do Miłosławia recytatorów poczuł się
doceniony i zadowolony z pobytu w tym urokliwym miasteczku. Po zakończeniu części
konkursowej wszyscy wysłuchali wykładu Jerzego Borowczyka, który przy pomocy
prezentacji multimedialnej w ciekawy sposób przedstawił późną twórczości Juliusza
Słowackiego. Następnie przewidziano czas na długi spacer po Miłosławiu (w tym obowiązkowa
wizyta na terenie parku otaczającego dawną posiadłość rodziny Kościelskich i sesja zdjęciowa
pod pomnikiem Juliusza Słowackiego). Tuż przed ogłoszeniem wyników uczestnicy konkursu
wzięli udział w koncercie Kuby Michalskiego, który zaprezentował utwory pochodzące
z repertuaru Leonarda Cohena.

od lewej: ..., ..., p,Anna Halaba, Szymon
Śniegocki, ..., Adrianna Rudolf i Nikola
Tylman

W MOIM MAGICZNYM DOMU- wyniki konkursu
Jak co roku, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji konkursu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Słupcy pt. „W moim magicznym domu/miejscu”. Wpłynęły 32 prace.
Jury, w osobie pani Joanny Fałdzińskiej, przyznało nagrody naszym licealistom. Wyróżnienia,
dyplomy i nagrody książkowe otrzymały: Wiktoria Kuchowicz, Olga Halaba, Iga Ostrowicka
oraz Katarzyna Bojarska. Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Iga Ostrowicka, Wiktoria Kuchowicz i Katarzyna Bojarska
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I nagroda na XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Listopadowa Melancholia"
Kto twierdzi, że poezja jest zarezerwowana tylko dla "humanów" ten się myli.
Niejednokrotnie mogliśmy się przekonać, że również uczniowie "mat-fiz" czy "bio-chem"
świetnie radzą sobie z piórem Melpomeny.
Aby tworzyć poezję trzeba wykazać się sporą dozą wrażliwości i umiejętności ciekawego
spojrzenia na świat, których nie zabrakło Wiktorii Kuchowicz - uczennicy z klasy 3b naszego
liceum. W październiku wzięła ona udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
"Listopadowa Melancholia" organizowanym przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
w Częstochowie. Na tegoroczny konkurs wpłynęło 97 prac, które - jak podaje organizator prezentowały bardzo wysoki poziom, dlatego wybór zwycięzców nie był łatwy. Pod koniec
grudnia ogłoszono wyniki. Pierwsze miejsce przypadło Wiktorii Kuchowicz, która
niejednokrotnie zdobywała już nagrody w konkursach literackich czy recytatorskich.
Poniżej nagrodzony na konkursie wiersz.
Wiktoria Kuchowicz "Jesień'15"
Lgnę, igliwiem zalegam.
Zalewam swój niedomiar wrzątkiem.
Słońce świeci,
złoto na podłodze.
Nie mam chęci.
Nadeszło to sproszkowane milczenie,
bezuzasadniony wdech człowieczeństwa,
połykanie siebie, bladość powiek
i powiew szczęścia.
Przemierzam w mym kapelutku
radość od tyłu.
Gruchocą mi igły pod stopami.
Nadal nie wiem, czy mają tak z natury,
czy z metalu.
Rozpadam się w Niczym.
Ziemia mi się rozsuwa,
a ja, ziewając, tam wpadam.
Buciory ociężałe
są jeszcze bardziej ociężałe
niż mi się wydawało.
Ściółkuję się w lesie.
Jesień.

Wiktoria Kuchowicz

Młodzi przedsiębiorcy z naszej szkoły
Nasze liceum wraz z 15 innymi szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu słupeckiego
i konińskiego wzięło udział w projekcie Młodzieżowy Turniej Przedsiębiorczości Społecznej,
którego realizatorem była Fundacja Wiarygodny Partner z siedzibą w Koninie, a partnerem
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
Pierwszym etapem projektu było trzygodzinne szkolenie
dotyczące przedsiębiorczości
społecznej, w którym wzięła udział klasa 1d. Pani M. Mazurowska z firmy NGO and Business
Service Sp. z o. o. wskazała różnice między fundacją, stowarzyszeniem a spółdzielnią socjalną.
Uczniowie pracowali również w grupach, a na koniec w drużynach trzyosobowych rozwiązywali
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test. Zespół, który uzyskał najwięcej punktów, zakwalifikował się do półfinału turnieju.
Zwyciężyła drużyna dziewcząt w składzie: Mela Gawrych, Klaudia Miastkowska, Olga Szary.
Kiedy dziewczęta oczekiwały na rozgrywki, do naszej szkoły przyjechała pani K. Piątkowska,
która jest doradcą zawodowym i spotkała się z uczniami wszystkich klas drugich i trzecich.
Młodzież miała okazję zweryfikować swoje wiadomości na temat sposobów poszukiwania pracy
oraz przygotowania własnej aplikacji o pracę.
W listopadzie odbył się półfinał Młodzieżowego Turnieju Przedsiębiorczości Społecznej,
który miał miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Łącznie z naszą
drużyną rywalizowało w nim 16 zespołów z różnych szkół ponadgimnazjalnych. Rozgrywki
polegały na symulacji prowadzenia własnej firmy w oparciu o grę Business Play. Nasze
uczennice godnie reprezentowały szkołę i choć były najmłodsze, to wraz z trzema innymi
zespołami zakwalifikowały się do finału. „W czasie trwania konkursu nie tylko nawiązałyśmy
nowe znajomości, ale i poznałyśmy bliżej tajniki prowadzenia udanego biznesu. W finale
kontynuowaliśmy grę, którą wzbogacono m.in. o techniki sprzedażowe i wizytę w KOWES
(Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej), gdzie odbyła się krótka prezentacja
na temat działalności spółdzielni socjalnych” - mówią dziewczęta.
Choć nasza drużyna nie zajęła
pierwszego miejsca, to w jej opinii:
„Turniej był nie tylko konkursem,
ale przede wszystkim świetną zabawą
połączoną ze zdobywaniem nowej
wiedzy, którą zapamiętamy na długo,
a poznane techniki są zaczątkiem,
startem, który umożliwia nam sięganie
po więcej i kształtowanie umiejętności
niezbędnych
do
bycia
dobrym
przedsiębiorcą.”
Olga Szary, Klaudia Mastkowska i Mela Gawrych z klasy Id

Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej
W dniu 10.03.2015r w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbył się
Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej, w którym wzięło udział 50 uczniów i uczennic
z wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego. Naszą szkołę reprezentowało
10 osób, które zostały wyłonione w drodze eliminacji szkolnych spośród 20 chętnych.
Konkurs ma na celu propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i jest organizowany co roku przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów
przy patronacie honorowym Starosty Słupeckiego.
Tegorocznymi laureatami zostali: Paulina Pęcherzewska (ZSP Strzałkowo), Krzysztof
Wiatrowski (ZSP Zagórów) oraz Marta Żelek (ZSP Zagórów). Spośród uczniów naszej szkoły
najlepsza okazała się Agnieszka Chwiłowicz (kl 1b).
Laureaci zakwalifikowali się do Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej
i otrzymali cenne nagrody: tablet, aparat fotograficzny, nawigację. Najlepsi uczniowie z każdej
szkoły otrzymali plecaki, a wszyscy uczestnicy – stosowne dyplomy oraz notesy i długopisy.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich uczniów naszego liceum zachęcamy do wzięcia udziału
w konkursie w przyszłym roku. Może uda się wygrać cenną nagrodę, a jeśli nie, to na pewno
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warto zdobyć wiedzę o tym, jakie mamy prawa jako konsumenci i jak z nich korzystać
w otaczającej nas rzeczywistości.
Ogólnopolski Program Stypendialny USKI - „ZDOBYWAJ WIEDZĘ I ŚWIAT”
Organizatorem programu jest Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego
w Krakowie. Stypendium jest przyznawane uczniom za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe,
artystyczne lub za szczególną działalność dla regionu (np. wybitny sportowiec, społecznik, talent
artystyczny, programista itp.).
Celem programu jest wspieranie najlepszych uczniów, kształtowanie aktywnej postawy
społecznej młodzieży, rozwijanie jej zainteresowań, inspirowanie do działań poprzez
popularyzowanie pozytywnych wzorców zachowań. Na kandydatów głosuje się za
pośrednictwem strony USKI. Liczba oddanych głosów będzie decydowała o wyborze kandydata
do stypendium.
W czerwcu 2015 roku takie stypendium otrzymała Antonina
Zywert, uczennica klasy 2b o kierunku biologiczno-chemicznym.
Antosia jest uczennicą wyróżniającą się w społeczności naszej
szkoły przede wszystkim ze względu na swoją pasję sportową. Już
podczas rekrutacji na jej świadectwie gimnazjalnym można było
zobaczyć wiele osiągnięć sportowych z zakresu lekkiej atletyki
i siatkówki na szczeblu powiatu, rejonu i województwa oraz
ogólnopolskich biegów ulicznych. Będąc uczennicą naszej szkoły
dała się poznać przede wszystkim jako miłośniczka biegów
przełajowych i ulicznych oraz lekkiej atletyki. W roku szkolnym
2013/2014 min. była Mistrzynią Powiatu w Indywidualnych
Biegach Przełajowych, wraz z drużyną zajęła I miejsce
Sztafetowych
w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W obu dyscyplinach uczestniczyła w finałach
wojewódzkich. Również w pierwszej klasie została Mistrzynią Powiatu Słupeckiego w biegu
na dystansie 400m, na tym samym dystansie zajęła III miejsce na zawodach rejonowych
i X miejsce w finale wojewódzkim. Biegła również w sztafecie 4x 400m, która zajęła I miejsce
w powiecie i III miejsce na szczeblu rejonowym.
Rok szkolny 2014/2015 rozpoczął się dla Antoniny od obronienia tytułu Mistrzyni
Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Ponownie wraz z koleżankami zdobyły
I miejsca, w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Na swoim koronnym dystansie 400m. zajęła
I miejsce w powiecie, III miejsce na szczeblu rejonowym. W finale wojewódzkim ustanowiła
nowy rekord Powiatu Słupeckiego na tym dystansie. Za te osiągnięcia uhonorowana została
statuetką Wiktorii podczas Gali Sportu Powiatu Słupeckiego. W tym roku reprezentowała
również szkołę wraz z drużyną na zawodach w unihokeju zajmując I miejsce w powiecie
i III miejsce w rejonie.
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Sukcesy Antoniny są wynikiem jej wytężonej i
samodzielnej pracy, ponieważ nie trenuje ona w
żadnym klubie sportowym. Pomimo nauki i dojazdów
do szkoły znajduje czas na systematyczną, samodzielną
i intensywną aktywność fizyczną, co w obecnych
czasach nie jest popularne wśród młodzieży.
Dodatkowo uczennica z własnej inicjatywy zaczęła
startować w
startować
w biegach
biegach ulicznych
ulicznych. Na swoim koncie ma udział w następujących konkurencjach:
Bieg Konwaliowy w Golinie na dystansie 8km., podczas którego zajęła III miejsce w kategorii
kobiet; I Wyszyńska Dziesiątka - Wyszyna 2014r.; XVI Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa
Konin 17.05.2014r.; VI Ogólnopolski Bieg o Laur św. Wawrzyńca, 2014r.; I Cienińska Szóstka
21.09.2014r.,podczas której zajęła I miejsce w kategorii kobiet do 20 lat.

I miejsce dla LO w konkursie „Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych – Baterie Małogabarytowe”
26 września 2014 roku w Sali Herbowej Starostwa
Powiatowego w Słupcy odbyło się coroczne podsumowanie konkursu „Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych,
Baterie Małogabarytowe”. Konkurs
o
tematyce
ekologicznej adresowany do wszystkich szkół naszego
powiatu ma na celu podniesienie poziomu świadomości
ekologicznej młodzieży oraz zmniejszenie ilości źródeł
emisji niebezpiecznych związków.
W 2014 roku nasze LO zdobyło zaszczytne I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkim osobom
uczestniczącym w zbiórce zużytych baterii serdecznie
dziękujemy.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
28.04.2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego
w Słupcy odbyły się XXIII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
i Obrony Cywilnej Powiatu Słupeckiego.
Organizatorami zawodów był Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupcy,
Starostwo Powiatowe w Słupcy oraz Liceum Ogólnokształcące w Słupcy. Celem mistrzostw
było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.
Młodzież, dzięki odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom,
przygotowywała się do startu w mistrzostwach.
W przedsięwzięciu wzięły udział 4 pięcioosobowe zespoły reprezentujące szkoły
ponadgimnazjalne z całego powiatu. Każda z drużyn sprawdzona została teoretycznie
i praktycznie. Na początku zadaniem uczestników było rozwiązanie testu dotyczącego wiedzy
z zakresu pierwszej pomocy, a następnie wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
na fantomie. Ponadto drużyny musiały poradzić sobie z następującymi realistycznymi
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inscenizacjami zdarzeń: bójka w szatni z raną ciętą ręki i urazem brzucha, postrzał w rękę
na strzelnicy, pogryzienie przez psa i złamanie otwarte nogi na placu zabaw. W rolę pozorantów
wcielili się uczniowie słupeckiego LO przygotowani przez nauczycielkę p. Aleksandrę Nowak.
Zmagania młodzieży oceniali sędziowie: strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy,
instruktorzy pierwszej pomocy PCK w Kole oraz ratownik medyczny – p. Natalia Malina.
Funkcję głównego sędziego pełnił p. Sebastian Wyskocki (instruktor pierwszej pomocy PCK).
Decyzją sędziów na pierwszym miejscu uplasowało się Liceum Ogólnokształcące
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy – 176 pkt, na drugim natomiast Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie –169 pkt. Trzecie miejsca należało
do Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy – 160 pkt, a czwarte
z kolei zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie – 154 pkt.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i puchary, a zwycięski zespół dodatkowo nagrody
rzeczowe ufundowane przez Starostę Słupeckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
Słupeckiego. Najlepsza drużyna zdobyła również puchar Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej w Słupcy. Drugie miejsce zostało nagrodzone upominkami od Burmistrza Miasta
Słupcy, swój puchar przekazał również „Głos Słupcy”.
To była wspaniała inicjatywa, ponieważ wszystkie drużyny mogły sprawdzić swoje
umiejętności, a wygrani czyli Mistrzowie Powiatu otrzymali szansę wystartowania w etapie
wojewódzkim tego typu rozgrywek, który odbędzie się w Poznaniu.
Wyróżnienie dla Wiktorii Głowackiej w V Maratonie Chemicznym

Wiktoria Głowacka i p. Ewa Dominiak

16 lutego 2016 r. w Instytucie Ochrony Środowiska
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie odbył
się V Maraton Chemiczny, do którego przystąpiło
91 zawodników z 13 szkół. Spośród siedmiu wyróżnionych
uczestników, nagrodzona została Wiktoria Głowacka
uczennica klasy IIIB, której serdecznie gratulujemy.
Zadaniem uczestników było rozwiązanie ( w ciągu 195
minut) testu, składającego się z 42 pytań dotyczących
zarówno chemii organicznej jak i nieorganicznej.
Uczniowie musieli znać masę ciężkiej wody, wzór gazu
rozweselającego oraz nazwę systematyczną narcylenu.
Naszą szkołę reprezentowali również: Jakub Gauza (II b),
Mateusz Pawłowski (IIb), Dawid Błaszczyk (IIb),
Dominika Dziewiątka (IIIb), Agnieszka Danielewicz
(IIIb), Magdalena Daszkiewicz (III b), Robert Zatylny
(IIIc). Opiekunem reprezentantów była p. Jolanta Biadasz.

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów
24.11.2014 - w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu, ul. Gołębia 8 odbyła
się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół z województwa
wielkopolskiego. Gospodarzami uroczystości byli Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski,
Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty oraz dyrektor szkoły Mirosław Różalski.
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Uroczystość uświetnił występ uczniów szkoły baletowej. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym
najwyższą w danej szkole średnią ocen. Prezes Rady Ministrów przyznał 307 stypendiów
dla uczniów województwa wielkopolskiego. Ze względów organizacyjnych uroczystość została
podzielona na dwie części. Grupa uczniów z powiatu słupeckiego w osobach: Eunika Karwacka
z ZSE w Słupcy, Jakub Biegalski z ZSP w Strzałkowie, Dawid Wiatrowski z ZSZ w Słupcy,
Patrycja Zamiatała i Krzysztof Wiatrowski z ZSP w Zagórowie i oczywiście nasza uczennica
Inga Spychała, uczestniczyła w pierwszej części wraz z uczniami z powiatów: gnieźnieńskiego,
jarocińskiego, konińskiego, kościańskiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego,
szamotulskiego, średzkiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego, miasta Konina i miasta Poznania.
Znakomitych wyników pogratulowali najlepszym
uczniom
Wojewoda
Wielkopolski
oraz
Wielkopolski Kurator Oświaty. Obok gratulacji
dla Stypendystów znalazły się również
podziękowania dla nauczycieli, wychowawców
oraz rodziców, którzy byli i są współtwórcami
sukcesów młodych ludzi.

pierwsza od lewej- Inga Spychała

Spotkanie wyróżnionych uczniów Sali Herbowej Starostwa Powiatowego
Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy na posiedzeniu 15 września
2015 roku uznała, że wśród wielu uczniów szczególnie zasłużonych w różnych dziedzinach
zostaną wyróżnieni:
Wiktoria Głowacka (aktywna i pomysłowa praca w Samorządzie Uczniowskim: organizacja
ważnych imprez, licznych akcji charytatywnych, osiągnięcia sportowe w koszykówce
dziewcząt).
Adrianna Rudolf (laureatka Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego, I miejsce
w XIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Wierszy Patriotycznych, I miejsce w finale
XIII Konkursu Recytatorskiego „Wielkopolska w poezji”, nagrody, wyróżnienia, dyplomy oraz
podziękowania za udział w konkursach recytatorskich na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim).
Szymon Andrzejak (najwyższa średnia ocen w szkole: 5,31 i 100% frekwencja na zajęciach).
Rada Pedagogiczna uznała, że cała trójka otrzyma nagrody rzeczowe podczas
uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Informacja o wyróżnionych uczniach wraz z wnioskiem
o przyznanie Nagród Starosty Słupeckiego przekazana została do organu prowadzącego. Z tego
też powodu 22 września 2015 roku w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyła
się uroczystość wręczenia Nagród Starosty Słupeckiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez powiat. Z naszego liceum zaproszenie otrzymali: dyrektor Tadeusz
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Raczkowski, trzy uczennice szczególnie wyróżniające się swoją pracą na rzecz szkoły
i środowiska: Adrianna Rudolf, Wiktoria Głowacka i Aleksandra Miłos. Goście ze szkół
ponadgimnazjalnych naszego powiatu mieli możliwość poznania działalności szkolnej, lokalnej
i artystycznej zaproszonych uczniów.

Nagrodzenie w Sali Herbowej, wśród nich: Wiktoria Głowacka, Ada Rudolf, Inga Spychała i Aleksandra Miłos

Na uroczystość był również zaproszony tegoroczny absolwent LO w Słupcy - Kamil
Świątek, który otrzymał Nagrodę Starosty Słupeckiego za pracę na rzecz szkoły i środowiska.
Wszystkim zaproszonym uczniom, w podziękowaniu za ich ogromną pracę, wręczone zostały
okolicznościowe listy gratulacyjne oraz drobne upominki. W miłej atmosferze, przy kawie
i ciastku, zaproszeni goście wysłuchali mini recitalu uczennicy Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
Stypendia za wyniki w nauce i Nagrody Dyrektora
20 października 2015 roku podczas uroczystości Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej
i Licealnego Dnia Edukacji Narodowej uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy
otrzymali Stypendia za wyniki w nauce i Nagrody Dyrektora. Nagrodzeni to młodzi uzdolnieni
ludzie, aktywni, otwarci na wiedzę, działający na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej oraz odnoszący sukcesy w zawodach sportowych.
Tak piszą o nich koledzy i koleżanki z klasy:
Dominika Dziewiątka (klasa 3b) to osoba ambitna i wytrwała. Jest w niej wiele
pozytywnej energii oraz wzbudza zaufanie, dlatego też została jej powierzona już od pierwszej
klasy funkcja skarbnika, którą pełni do dzisiaj. Nasza koleżanka poza tym, że jest dobrą
uczennicą, jest również otwarta na innych, koleżeńska i w każdej chwili służy pomocą.
Dominika udziela się również w sporcie. Wyróżnia się zarówno w sportach indywidualnych
tj. biegi krótkodystansowe oraz skok w dal, jak i drużynowych np. unihokej.
Magda Daszkiewicz (klasa 3b) jest bardzo zdolną i ambitną uczennicą. Tak naprawdę
trudno powiedzieć, czy jest to bardziej dusza humanistyczna, czy umysł ścisły, ponieważ osiąga
sukcesy w wielu dziedzinach wiedzy. Jest ona osobą sympatyczną i towarzyską. Chętnie
rozmawia z ludźmi i udziela im cennych rad. Jeśli ktoś będzie miał problem i poprosi
ją o pomoc, to na pewno nie zostanie zignorowany.
Rafał Urbaniak (klasa 3a) to jeden z najsympatyczniejszych uczniów naszego liceum.
Jest bardzo miły i życzliwy, zawsze wszystkim chętnie pomaga zarówno w nauce jak i sprawach
osobistych. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby ktoś kiedykolwiek się na nim zawiódł. Zawsze
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można na niego liczyć w każdej sytuacji. Rafał najlepiej czuje się w przedmiotach ścisłych,
a w szczególności w matematyce, z której jest wybitnie uzdolniony. Spośród innych wyróżnia
się nie tylko swoją inteligencją i ogromną wiedzą, ale również miłością do sportu. Uwielbia
sporty drużynowe, głównie siatkówkę oraz piłkę nożną, którym poświęca każdą wolna chwilę.
Nasz kolega interesuje się również muzyką. Już od około 9 lat jest klarnecistą w Orkiestrze
Reprezentacyjnej Miasta Zagórów. Oprócz tego Rafał uwielbia grać w szafy i sprawia mu to dużo przyjemności. Jest osobą wesołą i otwartą z głową pełną nowych, coraz to ciekawszych
pomysłów. Dobrze mieć w gronie swoich znajomych właśnie takiego kolegę jak on.
Wielokrotnie przekonaliśmy się, że Kacper Krotecki (klasa 3c) jest niezwykle
wyjątkową osobą. W ubiegłym roku szkolnym uzyskał jedną z najwyższych średni ocen
w szkole – 5,25. Wszyscy podziwiamy go za jego ambicję i motywację. Dzięki tym cechom
wiele osiągnął, a dalsze sukcesy stoją przed nim otworem. Kacper aktywnie bierze udział
w życiu szkoły i klasy. W 3C jest przewodniczącym, natomiast liceum reprezentuje w zawodach
sportowych oraz Młodzieżowej Radzie Miasta Słupcy. Spoczywa na nim wiele obowiązków,
a ze wszystkich sumiennie się wywiązuje. Jednak każdego dnia pokazuje nam, że ważne są też
dla niego takie wartości jak przyjaźń i troska o innych ludzi. Zawsze możemy liczyć na jego
pomoc, dobrą radę oraz wsparcie. Jako przewodniczący dba, aby wśród naszych kolegów
panowała zgoda i porozumienie, a każdy dzień nie był tylko szkolną lekcją, lecz chwilą pełną
przemiłych wspomnień. Swoją błyskotliwością, poczuciem humoru i uśmiechem zaraża
wszystkich wokół, przez co w klasie zawsze panuje sympatyczna atmosfera. Kacper to nie tylko
wzorowy uczeń, ale też wspaniały przyjaciel. To młody człowiek bardzo pozytywnie nastawiony
do świata, czerpiący wiedzę z przyjemnością, a nie wyłącznie z obowiązku. Jest on przykładem
dla wielu rówieśników, ponieważ pokazuje, że można spełniać swoje marzenia oraz wytrwale
realizować się i dążyć do wyznaczonych celów, nie rezygnując z codziennych rozrywek. Jego
hasłem przewodnim jest uśmiech i motywacja do stawania się coraz lepszą wersją samego
siebie.
Wiktoria Głowacka (klasa 3b) od zawsze lubiła pracować na rzecz innych.
Tym co napędza ją do działania jest uśmiech drugiej osoby i świadomość, że robi coś dobrego.
W zakres jej działalności pozaszkolnej wchodzi między innymi Szkolny Klub Wolontariusza
działającego w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy. W formie wolontariatu od kilku
lat udziela gimnazjalistom korepetycji głównie z chemii i matematyki, a także innych
przedmiotów według zapotrzebowania uczniów. Natomiast w naszej szkole pełni funkcję
wiceprzewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Dzięki działalności społecznej dostała się
na tygodniowy turnus szkoleniowy z zakresu umiejętności liderskich w ramach realizowanego
projektu „Samorządy Uczniowskie na Start!”. Pomoc koleżeńska w nauce okazała się dobrym
pomysłem na projekt, który realizuje w ramach Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja
z siedzibą w Warszawie. Jego celem jest pozyskanie jak największej liczby wolontariuszy
w gimnazjum, a dalej w miarę możliwości, by ta idea rozprzestrzeniła się na cały powiat. Dzięki
temu w ramach Akademii była na tygodniowej Szkole Letniej, gdzie uzyskała cenne informacje
jak zrealizować projekt.
Adrianna Rudolf (3b) jest uczennicą III klasy. Drzemie w niej dusza artysty. Bardzo
lubi wykonywać prace z różnych materiałów plastycznych. Jej plakat „Nie pal - stokrotnie
proszę” wykonany przez Państwową Inspekcję Sanitarną, można spotkać do tego czasu
w szkołach, ośrodkach zdrowia, szpitalach itp. Ale jej największym marzeniem, które tkwi
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w niej od najmłodszych lat jest aktorstwo. Uwielbia wcielać się w różne role. Już od zerówki
uczyła się recytować wiersze, potrafiła mimiką i głosem opowiedzieć z zaciekawieniem to,
co zawarł autor w wierszu. Już w szkole podstawowej była w kole teatralnym i grała główne
role. Na uwagę zasługuje to, że w konkursach recytatorskich zawsze wygrywała i była
wyróżniana. I tak jest do tego czasu, zawsze z konkursów wraca z jakimś sukcesem. Uczenie się
wierszy nie sprawia jej problemów. Gdy robi to, co lubi, to nie ma z pamięcią żadnych
kłopotów. Żałuje, że mieszka na wsi, gdyż tam nie ma możliwości rozwijania swojego talentu.
Ma jednak nadzieję, że w niedalekiej przyszłości dostanie się do szkoły teatralnej i zaistnieje
na dużym ekranie – to jej największe marzenie.
Szymon Andrzejak (2a) jest bardzo miłym i spokojnym uczniem. Interesuje się dziejami
II wojny światowej, a także literaturą. Czyta bardzo dużo książek o różnej tematyce. Szymon
bardzo dobrze się uczy i ma najwyższą frekwencję w szkole. Jest ambitny, zorganizowany
i ułożony. Będąc najlepszym uczniem w klasie nie wywyższa się, nie traktuje kolegów
protekcjonalnie, ponieważ z natury jest skromny i pokorny. Nasz kolega nie odmawia, gdy ktoś
potrzebuje pomocy. Bardzo łatwo zdobywa się jego zaufanie. W klasie jest postrzegany jako
oaza spokoju. Zawsze chętnie służy radą i pomocą.

Szymon Andrzejak na spotkaniu ze Starostą Słupeckim
9 grudnia 2015 r. o godzinie 13.00 w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się
spotkanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupeckiego wyróżnionych Stypendium
Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2014/2015.
Na uroczystość zaproszeni zostali: Dyrektor LO Tadeusz Raczkowski oraz Szymon Andrzejak
z klasy 2a.
W tak kameralnym i elitarnym gronie uczniowie otrzymali dyplomy gratulacyjne
od Starosty Słupeckiego i mieli możliwość pochwalić się swoimi zainteresowaniami, jak
również przedstawić swoje plany dotycząc dalszego kształcenia. Spotkanie odbyło się w miłej
i już przedświątecznej atmosferze.

Wśród nagrodzonych - Szymon Andrzejak
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Sukces szkoły w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
Organizowany od kilku lat Ogólnopolski Ranking Szkół
Ponadgimnazjalnych jest ważnym instrumentem w badaniu
jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jego adresatami są
przede wszystkim uczniowie najstarszych klas gimnazjów,
którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję –
wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która zapewni im
dostanie się na studia i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.
Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu Liceów 2015 Fundacji Edukacyjnej
Perspektywy, przy ocenie szkoły brano pod uwagę sukcesy uczniów w olimpiadach
przedmiotowych (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki
matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Źródłem danych do sporządzenia rankingu były
protokoły komitetów głównych olimpiad przedmiotowych oraz zestawienia okręgowych komisji
egzaminacyjnych (OKE).
Miło nam poinformować, że Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego
znalazło się na 27. miejscu w województwie wielkopolskim (na 100 ocenianych szkół) oraz
na 354 miejscu w Polsce. To najwyższa spośród lokat, jakie udało się zająć we wcześniejszych
edycjach rankingu. Warto dodać, że wynik słupeckiego ogólniaka jest lepszy od wyników takich
szkół jak LO im. H. Sienkiewicza we Wrześni( 59 miejsce), 1 LO im. T. Kościuszki w Koninie
(61 miejsce) czy II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie (42 miejsce).
Zdobycie miejsca w czołówce rankingu jest dla każdej szkoły zasłużonym powodem
do dumy. Dlatego Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wprowadziła dla najlepszych liceów
specjalne tytuły i znaki graficzne w kształcie szkolnych „tarcz”, które są potwierdzeniem
wysokiej jakości szkoły. Nasze słupeckie liceum otrzymało tytuł „Brązowej Szkoły 2015”
przysługujący placówkom, które w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2015 zajęły miejsca od 301
do 500.
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Liceum Ogólnokształcące trzecie w Wielkopolsce w rywalizacji sportowej
18 czerwca 2015 r. w Luboniu odbyło się uroczyste zakończenie sportowego roku
szkolnego. Nasze Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy
w rywalizacji z innymi szkołami ponadgimnazjalnymi z Wielkopolski, a sklasyfikowanych
zostało 235 szkół, uplasowało się na medalowym 3 miejscu!!! Wynik ten jest przede wszystkim
rezultatem udziału naszej młodzieży w wielu sportowych rywalizacjach oraz pracy
i zaangażowania nauczycieli wychowania fizycznego.
Na pierwszym miejscu uplasował się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ze Złotowa, na drugiej
pozycji znalazło się II Liceum Ogólnokształcące z Kalisza, natomiast na trzecim miejscu stanęli
uczniowie z naszej szkoły.

Patryk Różański, Antonina Zywert, Paulina Rogalska

Na wysoką pozycję słupeckiego liceum w rankingu złożyło się wiele drobnych sukcesów
w różnych zawodach sportowych. A oto krótkie sprawozdania z zawodów, w których
uczestniczyła nasza młodzież.
Rok szkolny 2014/2015
Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce
W dniu 23 września 2014r. w Zagórowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej
Atletyce. W eliminacjach uczestniczyło 118 uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych powiatu
słupeckiego. Awans do finału rejonowego uzyskało trzech najlepszych zawodników i trzy
najlepsze zawodniczki z każdej konkurencji biegowej oraz po dwie najlepsze sztafety na każdym
dystansie. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Edyta Bednarska-Korus oraz Mirosław Górniak.
Naszą szkołę reprezentowali :
100 m
200 m
Włodarczyk Dominika 1b – I miejsce
Przekota Karolina 2b – III miejsce
Król Agnieszka 3b
Wojszkun Lidia 3c – II miejsce
Roszak Emanuela 1b – II miejsce
Dziewiątka Dominika 2b – I miejsce
Hypki Szymon 1a
Juszczak Tymoteusz 1a
Jaszczak Łukasz 3b
Patrzykąt Maciej 2 c
Kamiński Krzysztof 3a
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400 m
Zywert Antonina 2b – I miejsce
Sobczak Aleksandra 3c
Siwińska Paulina 3c
Babacz Marcin 2a
Jóźwiak Filip 3e – I miejsce
800 m
Dębicka Paulina 2d – I miejsce
Babacz Klaudia 3b
Kamiński Eryk 3e – II miejsce
Górny Kamil 1b
1500 m
Rogalska Paulina 2d – II miejsce
Hyżorek Renata 2b – III miejsce
Śniegocki Szymon 1a
Bloch Dawid 1d
Baczyński Krzysztof 1a – III miejsce

3000 m
Mencel Jakub 2c
Krotecki Kacper 2c
Śniegowski Adam 3a – II miejsce
Sztafeta 4 x 100m
I miejsce
Dziewiątka Dominika 2b
Markiewicz Agata 2b
Wojszkun Lidia 3c
Włodarczyk Dominika 1b
Sztafeta szwedzka
I miejsce
Walicka Aleksandra 1d
Roszak Emanuela 1b
Przekota Karolina 2b
Wieczorek Agnieszka 2c
I miejsce
Jóźwiak Filip 3e
Kamiński Krzysztof 3a
Jaszczak Łukasz 3b
Kamiński Eryk 3e

Paulina Rogalska, Renata Hyżorek

Mistrzostwa Rejonu w Lekkiej Atletyce
W dniu 26.09.2014r. w Koninie odbyły się Mistrzostwa Rejonu w Lekkiej Atletyce.
Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Edyta Bednarska-Korus oraz Mirosław Górniak. A oto lista
uczniów reprezentujących Liceum Ogólnokształcące w Słupcy i zajęte przez nich miejsca:
100 m
Włodarczyk Dominika 1b - 9 miejsce
Roszak Emanuela 1b - 10 miejsce
200 m
Dziewiątka Dominika 2b - 10 miejsce
400 m
Zywert Antonina 2b – III miejsce
800 m
Dębicka Paulina 2d - 9 miejsce
1500 m
Rogalska Paulina 2d - 8 miejsce
Hyżorek Renata 2b - 9 miejsce
Baczyński Krzysztof 1a - 15 miejsce
Skok w dal
Woźniak Wiktoria 2d - 6 miejsce
Przekota Karolina 2b - 5 miejsce
Juszczak Tymoteusz 1a - 13 miejsce

Pchnięcie kulą
Chwiłowicz Agnieszka 1b - 5 miejsce
Smarzyńska Natalia 2c - 6 miejsce
Tkaczyk Daniel 3a - 12 miejsce
Skok wzwyż
Jakubowski Michał 2b - 13 miejsce
Rzut oszczepem
Dyrka Barbara 1d - 11 miejsce
Skupińska Orina 1d - 17 miejsce
Szymczak Jan 3a - 11 miejsce
Sztafeta 4 x 100m - 4 miejsce
Walicka Aleksandra 1d
Markiewicz Agata 2b
Dziewiątka Dominika 2b
Włodarczyk Dominika 1b
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Sztafeta szwedzka
Dziewczęta – 4 miejsce
Król Agnieszka 3b
Roszak Emanuela 1b
Zywert Antonina 2b
Wieczorek Agnieszka 2c

Chłopcy - 3 miejsce
Jóźwiak Filip 3e
Patrzykąt Maciej 2c
Jaszczak Łukasz 3b
Kamiński Eryk 3e

Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych
W dniu 1 października 2014r. w Zagórowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego
w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Naszą szkołę reprezentowali:
Sztafeta dziewcząt:
Sztafeta chłopców:
1.Hyżorek Renata 2b
1.Kamiński Eryk 3e
2.Wieczorek Agnieszka 2c
2.Babacz Marcin 2a
3.Urbaniak Klaudia 2a
3.Urbaniak Rafał 2a
4.Rogalska Paulina 2d
4.Mencel Jakub 2c
5.Dębicka Paulina 2d
5.Drozd Wojciech 2c
6.Zywert Antonina 2b
6.Śniegocki Szymon 1a
7.Roszak Adrianna 1d
7.Górny Kamil 1b
8.Walicka Aleksandra 1d
8.Białecki Mateusz 1a
9.Roszak Emanuela 1b
9.Baczyński Krzysztof 1a
10.Tylman Nikola 1a
10. Bartkowiak Michał 1a
Rez. Chwiłowicz Agnieszka 1b
Klasyfikacja końcowa szkół ponadgimnazjalnych:
Dziewczęta:
Chłopcy:
1. LO SŁUPCA
1. LO SŁUPCA
2. ZSE Słupca
2. ZSE Słupca
3. ZSP Zagórów
3. ZSP Zagórów
4. ZSP Strzałkowo
4. ZSZ Słupca
5. ZSZ Słupca
5. ZSP Strzałkowo
Opiekę nad młodzieżą ze słupeckiego liceum sprawowali: Edyta Bednarska-Korus i Leszek
Wyszyński.

Klaudia Urbaniak, Renata Hyżorek i Paulina Rogalska
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Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych
9 października 2014 r. nasza młodzież biegała w Zagórowie podczas Mistrzostw
Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych. W zawodach wzięło udział 63 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
W kategorii dziewcząt z rocznika 1996-1997 nasze biegaczki nie miały sobie równych
zajmując wszystkie medalowe miejsca. Antonina Zywert zajęła I miejsce, Paulina Dębicka była
druga a trzecia Paulina Rogalska. Na nieco dalszej pozycji uplasowała się Klaudia Babacz
zajmując VII miejsce.
Wśród chłopców na podium z brązowym medalem znalazł się Adam Śniegowski,
dalsze miejsca zajmowali kolejno IX miejsce Łukasz Jaszczak, XV miejsce Marcin Babacz
i XVI miejsce Emil Pilarski.
Uczniowie z rocznika 1998, którzy rywalizowali
w Zagórowie w tej kategorii wiekowej, uplasowali się
kolejno na pozycjach: Emanuela Roszak VII miejsce,
Ewelina Pogorzelska X miejsce, Mateusz Białecki
VI miejsce, Sławomir Zywert IX miejsce, Adam Małecki
XIII miejsce, Wojciech Drzewiecki XVI miejsce.
Awans do finału wojewódzkiego weszło 6 najlepszych
zawodniczek/zawodników z każdej kategorii.

Paulina Dębicka, Antonina Zywert i Paulina Rogalska

Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców
10 października 2014 r. w hali MOSiR w Słupcy zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu
Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Drużynowym Tenisie Stołowym. Dwie nasze
reprezentacje awansowały do mistrzostw rejonu, zajmując pierwsze miejsce w kategorii
chłopców i drugie miejsce wśród dziewcząt. W zawodach uczestniczyło 13 zawodniczek i 16
zawodników z 5 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu słupeckiego. Awans do finału rejonowego
uzyskały:
-w kategorii dziewcząt: ZSZ Słupca, LO Słupca
-w kategorii chłopców: LO Słupca, ZSZ Słupca

Natalia Smarzyńska, Weronika Cieślicka, Olga Włodarczyk

Norbert Umerle, Dawid Białecki, Robert Zatylny
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Chłopcy mistrzami powiatu w piłce ręcznej
Mistrzostwa zostały rozegrane 22 października 2014 r. tradycyjnie już w hali ZSP
w Strzałkowie. Nasi szczypiorniści nie mieli sobie równych i po raz pierwszy od kilku lat zostali
mistrzami powiatu, awansując jednocześnie do mistrzostw rejonu. W zawodach uczestniczyło
59 zawodników z 5 szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego.
Wyniki końcowe rozgrywek:
1. LO Słupca 7 22:15
2. ZSP Strzałkowo 4 20:18
3. ZSP Zagórów 4 24:19
4. ZSZ Słupca 3 20:24
5. ZSE Słupca 2 17:27

Licealiści zagrali w składzie: Grzegorz Gaca, Daniel Tkaczyk, Mateusz Krysztofowicz,
Krzysztof Kamiński, Jan Szymczak, Łukasz Jaszczak, Maciej Patrzykąt, Rafał Urbaniak, Eryk
Kamiński, Tymoteusz Juszczak, Patryk Różański, Jakub Brzeziński; opiekę nad drużyną
sprawował prof. Leszek Wyszyński.
Dziewczęta podobnie jak chłopcy Mistrzyniami Powiatu w piłce ręcznej
Mistrzostwa zostały rozegrane 23 października 2014 r., kolejny już raz w hali ZSP
w Zagórowie. Nasze dziewczęta broniły tytułu mistrzyń z ubiegłego roku. Po dwóch dosyć łatwo
wygranych spotkaniach, zwycięstwo w całym turnieju dał nam remis z Zagórowem. Mecz ten
nie należał do najłatwiejszych. Obydwie drużyny nie chciały stracić punktu, często dochodziło
do nieczystych zagrań. Ostatecznie, wynik spotkania 1:1 dał nam pierwsze miejsce w turnieju
i awans do rozgrywek rejonowych. W zawodach uczestniczyło 50 zawodniczek z 4 szkół
ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego.
Wyniki końcowe rozgrywek:
1. LO Słupca
2. ZSP Zagórów
3. ZSE Słupca
4. ZSZ Słupca

Nasze „szczypiornistki” wystąpiły w składzie: Kinga Kaczmarek, Agnieszka Chwiłowicz, Anna
Ślugaj, Natalia Smarzyńska, Natalia Juszczak, Weronika Ignaszak, Iga Budzińska, Maria
Ciecieląg, Aleksandra Miłos, Weronika Cieślewicz, Natalia Kaczorowska. Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. Edyta Bednarska- Korus
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Finał wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców
17 października 2014 r. na Hipodromie Wola w Poznaniu odbyły się finały
w sztafetowych biegach przełajowych, gdzie powiat słupecki reprezentowany był przez dwie
nasze sztafety.
Reprezentacja dziewcząt:
1. Rogalska Paulina 2d
2. Dębicka Paulina 2d
3. Zywert Antonina 2b
4. Hyżorek Renata 2b
5. Dziewiątka Dominika 2b
6. Urbaniak Klaudia 2a
7. Walicka Aleksandra 1d
8. Roszak Adrianna 1d
9. Roszak Emanuela 1b
10. Tylman Nikola 1a
11. Hartwich Monika 3b
12. Kułaga Kinga 3b

Reprezentacja chłopców:
1. Kamiński Eryk 3e
2. Babacz Marcin 2a
3. Jaszczak Łukasz 3b
4. Mencel Jakub 2c
5. Drozd Wojciech 2c
6. Śniegocki Szymon 1a
7. Białecki Mateusz 1a
8. Baczyński Krzysztof 1a
9. Bartkowiak Michał 1a
10. Górny Kamil 1b

Obie nasze reprezentacje pobiegły na miarę swoich
możliwości, chłopcy zajęli 25 miejsce a dziewczęta
17 miejsce.

Dominika Dziewiątka z klasy 2b

Finał wojewódzki w lekkiej atletyce
W październiku 2014 r. w Poznaniu na stadionie Olimpii, podczas finału
wojewódzkiego w lekkiej atletyce, uczennica Antosia Zywert ustanowiła nowy rekord powiatu
słupeckiego, tym samym rekord szkoły w biegu na 400 m, uzyskując wynik 67,30s. zwyciężając
w swojej serii. Poprzedni rekord należał do uczennicy z Zespołu Szkół Ekonomicznych Renaty
Kapeli z 2005 roku i wynosił 68,94s.
Gratulujemy Antosi tak dobrego wyniku! Pozostał
mały niedosyt, bo w swojej serii, nie miała z kim
powalczyć o jeszcze lepszy rezultat, a wiemy,
że stać Antosię na więcej...

Antonina Zywert z klasy 2b

„Szczypiorniści” z LO mistrzami rejonu
6 listopada 2014 r. w hali sportowej MOSiR „Rondo” w Koninie rozegrano Mistrzostwa
Rejonu Konińskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Chłopców. Świetnie spisali się
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nasi uczniowie zdobywając po raz pierwszy w historii Mistrza Rejonu w tej dyscyplinie!!
Tym samym uzyskali awans do półfinału wojewódzkiego. Mimo ogromnego zmęczenia
i wielu siniaków, satysfakcja jest ogromna. Brawo chłopacy, udowodniliście wszystkim,
że macie potencjał i „twardy” charakter.
Kolejność końcowa
1. Liceum Ogólnokształcące w Słupcy
2. I Liceum Ogólnokształcące w Turku
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
4. II Liceum Ogólnokształcące w Koninie
5. Zespół Szkół Technicznych w Kole, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.
Naszą szkołę reprezentowali:
1. Gaca Grzegorz 3 A
2. Tkaczyk Daniel 3 A
3. Krysztofowicz Mateusz 3 A
4. Kamiński Krzysztof 3 A
5. Szymczak Jan 3 A
6. Jaszczak Łukasz 3 B
7. Kamiński Eryk 3 E
8. Patrzykąt Maciej 2 C
9. Urbaniak Rafał 2 A
10. Juszczak Tymoteusz 1 A
11. Różański Patryk 1 C
12. Brzeziński Jakub 1 A
Opiekę nad młodzieżą sprawował pan Leszek Wyszyński.
Mistrzostwa Rejonu w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców
Na początku listopada 2014 r. rozegrano w Kłodawie Mistrzostwa Rejonu
w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców.
Kolejność końcowa dziewczęta :
1. miejsce Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie (awans do finału wojewódzkiego)
2. miejsce III LO w Koninie
3. miejsce LO w Kole
4. miejsce: LO w Turku, ZST w Turku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
7. miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, LO w Słupcy, Zespół Szkół
Zawodowych w Słupcy
Kolejność końcowa chłopcy :

Robert Zatylny

1. miejsce Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
w Koninie (awans do finału wojewódzkiego)
2. miejsce LO w Kole
3. miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kłodawie
4. miejsce Zespół Szkół Rolniczych CKP
w Kaczkach Średnich
5. miejsca: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, ZSZ w Słupcy
7. miejsca: LO w Słupcy, Zespół Szkół
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
9. miejsca: ZSP w Sompolnie, LO w Turku
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Mistrzostwa Rejonu w Piłce Ręcznej Dziewcząt
5 listopada 2014 r. w Koninie rozegrane zostały Mistrzostwa Rejonu w Piłce Ręcznej
Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych. Nasze „szczypiornistki” zajęły drugie miejsce, będąc
o krok od mistrzostwa.
W zawodach rejonowych udział wzięło sześć szkół:
– I Liceum Ogólnokształcące w Turku
– Zespół Szkół Technicznych CKP w Kaczkach Średnich
– Liceum Ogólnokształcące w Słupcy
– III Liceum Ogólnokształcące w Koninie
– Liceum Ogólnokształcące w Kole
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
Zawody rozgrywane były systemem ” każdy z każdym” w dwóch grupach.
Kolejność końcowa
1. miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
2. miejsce - Liceum Ogólnokształcące w Słupcy
3. miejsce - III Liceum Ogólnokształcące w Koninie
4. miejsce - I Liceum Ogólnokształcące w Turku
5.-6. miejsce - Zespół Szkół Technicznych CKP w Kaczkach Średnich
5.-6. miejsce Liceum Ogólnokształcące w Kole
Do półfinału wojewódzkiego awans wywalczył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleczewie. Opiekunem drużyny reprezentującej naszą szkołę była pani Edyta Bednarska –
Korus
Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców
14 listopada 2014 r. w hali ZSP w Zagórowie spotkały się reprezentacje wszystkich
szkół ponadgimnazjalnych z powiatu na Mistrzostwach w Halowej Piłce Nożnej.
O tym, że turniej był bardzo zacięty świadczy fakt, iż prawie wszystkie mecze kończyły się
z przewagą jednej bramki. Mimo że nasza drużyna nie poniosła żadnej porażki, zajęła
ostatecznie III miejsce. drużyny reprezentującej naszą szkołę był p. Leszek Wyszyński.
Mistrzem powiatu została drużyna Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy.
Skład reprezentacji LO
1. Jaszczak Łukasz 3 B
2. Kamiński Eryk 3 E
3. Drozd Wojciech 2 C
4. Jaszczak Adam 2 C
5. Patrzykąt Maciej 2 C
6. Mencel Jakub 2 C
7. Jakubowski Michał 2 A
8. Bartkowiak Michał 1 A
9. Mazur Bartosz 1 B
10. Pilarski Mateusz 3 A

Z numerem 18.- Łukasz Jaszczak
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Mistrzostwa Wielkopolski w Piłce Ręcznej Chłopców
W dniach 11-12 grudnia 2014 roku, nasi szczypiorniści rozgrywali po raz pierwszy
w historii, Finałowy Turniej w Piłce Ręcznej, w Wągrowcu. Patronat honorowy nad imprezą
objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak oraz Wielkopolski Kurator
Oświaty - Elżbieta Walkowiak. Otwarcia turnieju dokonał Prezes SZS „Wielkopolska” Zdzisław
Urbańczyk oraz Burmistrz Miasta Wągrowca Krzysztof Poszwa.
W Finale Wielkopolskiej XVI Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół
Ponadgimnazjalnych udział wzięło 8 zespołów. W pierwszym dniu rozegrano mecze
eliminacyjne, podczas drugiego dnia rozgrywek wyłoniono zwycięzców poszczególnych miejsc.
Kolejność końcowa:
1. ZSP 1 Wągrowiec
2. ZSP 2 Wągrowiec
3. ZSTE Ostrów Wlkp.
4. LO Oborniki
5. ZSO Wolsztyn
6. LO Słupca
7. V LO Poznań
8. ZSO Jarocin
Na zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani nagrodami. Okazałe
puchary miejsca I-III ufundował SZS” Wielkopolska”, nagrody za miejsca V-VIII ufundowali
OSiR, Starosta Wągrowiecki oraz Burmistrz Miasta Wągrowca.
Wręczono puchar fair play oraz wyróżnienia indywidualne dla najlepszego: zawodnika,
bramkarza i strzelca.
Mecze sędziowali: Zdzisław Matlach, Szymon Sobański i Krzysztof Westfal.
Turniej miał na celu popularyzację piłki ręcznej, wyłonienie najlepszego zespołu,
promocje regionu oraz integrację środowiska sportowego.
Naszą szkołę, pod opieką p. Leszka Wyszyńskiego, reprezentowali: Gaca Grzegorz,
Tkaczyk Daniel, Krysztofowicz Mateusz, Kamiński Krzysztof i Szymczak Jan z 3A, Jaszczak
Łukasz z 3B, Kamiński Eryk z 3E, Patrzykąt Maciej z 2C, Urbaniak Rafał z 2A, Juszczak
Tymoteusz z 1A, Różański Patryk z 1C, Brzeziński Jakub z 1A i Drozd Wojciech z 2C.
Chłopcy rywalizowali z profesjonalistami i osiągnęli dobry wynik na miarę ich możliwości.
Wielkie brawa za ambitną walkę i bardzo sportową postawę.
Mistrzostwa Wielkopolski w Piłce Ręcznej Dziewcząt
W dniach 10-11.12.2014 odbyły się mecze finałowe Mistrzostw Województwa
Wielkopolskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych.
Nasze szczypiornistki znalazły się w grupie „A” z Opalenicą, Kępnem i Liceum z Wolsztyna.
W grupie „B” były: Gniezno, ZSZ Wolsztyn, Poznań i Wągrowiec.
Rywalizacja była zacięta i emocjonująca. Ostatecznie zajęliśmy VIII miejsce
w Wielkopolsce. Choć mecze były przegrane, to straty bramkowe były niewielkie dlatego liczmy
na lepszy wynik w przyszłym roku.
Reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy: Juszczak Natalia 3d, Ignaszak
Weronika 3b, Kaczmarek Kinga 2a, Budzińska Iga 2d, Ciecieląg Maria 2d, Ignaszak Anna 2d,
Ślugaj Anna 2c, Smarzyńska Natalia 2c, Miłos Aleksandra 2b, Krzewińska Katarzyna 1c,
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Chwiłowicz Agnieszka 1b i Kaczorowska Natalia 1b. Opiekę nad dziewczętami sprawowała
pani Edyta Bednarska-Korus.
Klasyfikacja końcowa:
VIII – Liceum Ogólnokształcące Słupca
VII- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR2 Wągrowiec
VI- Zespół Szkół Ogólnokształcących Wolsztyn
V- Zespół Szkół Zawodowych Wolsztyn
IV- Zespół Szkół Opalenica
III- IV Liceum Ogólnokształcące Poznań
II- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1 Kępno
I- I Liceum Ogólnokształcące Gniezno
Wyróżnienia indywidualne:
Najlepsza zawodniczka – Magdalena Wojtasik – ZSP NR1 Kępno
Najlepsza bramkarka - Lidia Kobyłecka – I LO Gniezno
Najlepsza strzelec - Magdalena Dominiczak – (48 bramek) – ZS Opalenica
Puchar Fair Play- ZSO Wolsztyn
Mistrzostwo w powiecie i brąz w rejonie koszykarzy
Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce Chłopców
zostały rozegrane 20 stycznia 2015 r. w ZSP w Zagórowie i zakończyły się następującym
wynikiem:
1. LO Słupca 6 119:35
2. ZSE Słupca 5 82:55
3. ZSP Zagórów 4 38:88
4. ZSZ Słupca 3 41:102
Mistrzostwa rejonu rozegrane zostały 3 marca 2015 w Koninie w hali KDK.
Uczestniczyły w nich: II Liceum Ogólnokształcące w Koninie, Zespół Szkół GórniczoEnergetycznych w Koninie, Liceum Ogólnokształcące w Słupcy, Liceum Ogólnokształcące
w Kole oraz Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - II Liceum Ogólnokształcące w Koninie
II miejsce - Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie
III miejsce - Liceum Ogólnokształcące w Słupcy
IV miejsce - Liceum Ogólnokształcące w Kole
V miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach
Średnich
Do rozgrywek wojewódzkich awansowała drużyna
z II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie.
Awans do finału rejonowego uzyskało LO w Słupcy w składzie: Wojciech Laube, Daniel
Tkaczyk ,Jakub Czajka, Michał Sobutka, Wojciech Buśkiewicz, Łukasz Jaszczak, Maciej
Patrzykąt, Jan Szymczak, Mateusz Krysztofowicz, Wojciech Mikołajczewski, Maciej Gątarczyk,
Tymoteusz Juszczak. Opiekunem drużyny był pan Mirosław Górniak.
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Koszykówka dziewcząt – mistrzostwo w powiecie i start w rejonie
Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce Dziewcząt
zostały rozegrane 21 stycznia 2015 r. w hali ZSP w Zagórowie. Nasze dziewczęta rozpoczęły
rywalizację od meczu otwarcia z Zespołem Szkół Zawodowych ze Słupcy, pewnie zwyciężając,
chociaż były małe problemy ze skutecznością i decyzyjnością w oddawaniu rzutów do kosza.
W drugim spotkaniu zmierzyły się z drużyną z Zagórowa, która bardzo chciała wygrać, jednak
w końcówce spotkania to nasze dziewczęta zachowały zimną krew, oddając celny rzut,
zwyciężyły jednym punktem 10:9.
Tabela końcowa
1. LO Słupca 8 45:26
2. ZSP Zagórów 7 99:19
3. ZSE Słupca 6 40:52
4. ZSP Strzałkowo 5 34:54
5. ZSZ Słupca 4 4:71
Awans do finału rejonowego uzyskała nasza
reprezentacja w składzie: Natalia Juszczak,
Monika Hartwich, Wiktoria Głowacka, Monika
Lewandowska, Agnieszka Chwiłowicz, Katarzyna
Krzewińska, Ewelina
Pogorzelska, Maria
Ciecieląg, Paulina Rogalska, Wiktoria Woźniak,
Natalia Skrzypska, Alicja Wysocka. Opiekę nad
drużyną sprawował pan Mirosław Górniak.
Mistrzostwa rejonu rozegrane zostały zaraz po feriach zimowych 2 marca 2015 r.
w Koninie. W mistrzostwach uczestniczyły szkoły z rejonu konińskiego: II Liceum
Ogólnokształcące w Koninie, Liceum Ogólnokształcące w Słupcy, Liceum Ogólnokształcące
w Kole, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Zespół Szkół Technicznych w Turku.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - II Liceum Ogólnokształcące w Koninie
II miejsce - Liceum Ogólnokształcące w Kole
III miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
IV miejsce - Liceum Ogólnokształcące w Słupcy
V miejsce - Zespół Szkół Technicznych w Turku
Awans do rozgrywek wojewódzkich uzyskała drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego
w Koninie
Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Chłopców
Mistrzostwa Powiatu zostały rozegrane 20 stycznia 2015 r. w hali ZSP w Zagórowie,
gdzie cztery szkoły ponadgimnazjalne rywalizowały o awans do rozgrywek rejonowych.
Nasz zespół nie miał sobie równych, zwyciężając wysoko w każdym spotkaniu.
Tabela końcowa
1. LO Słupca 6 119:35
2. ZSE Słupca 5 82:55
3. ZSP Zagórów 4 38:88
4. ZSZ Słupca 3 41:102

35

Szkoła sportem stoi

Naszą drużynę reprezentowali: Wojciech Laube, Daniel Tkaczyk, Jakub Czajka, Michał
Sobutka, Wojciech Buśkiewicz, Łukasz Jaszczak, Maciej Patrzykąt, Jan Szymczak, Mateusz
Krysztofowicz, Wojciech Mikołajczewski, Maciej Gątarczyk, Tymoteusz Juszczak. Opiekę
nad drużyną sprawował pan Mirosław Górniak.
Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców
Mistrzostwa odbyły się 05 marca 2015 r. w hali ZSP w Strzałkowie, z udziałem
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu słupeckiego.
Kolejność końcowa
1. LO Słupca 8 8:0
2. ZSP Zagórów 7 6:3
3. ZSP Strzałkowo 6 4:6
4. ZSE Słupca 5 4:6
5. ZSZ Słupca 4 1:8

Reprezentacja LO: Tkaczyk Daniel, Krysztofowicz Mateusz, Szymczak Jan, Kamiński
Krzysztof, Waszak Bartłomiej, Kaliski Mateusz, Juszczak Tymoteusz, Bartkowiak Michał,
Białecki Dawid, Górski Konrad, Różański Patryk, Kramarz Patryk. Opiekę nad siatkarzami
sprawował pan Leszek Wyszyński.
Siatkarze srebrni w Rejonie
26 marca 2015 r. w Kole podczas Mistrzostw Rejonu Konińskiego w Piłce Siatkowej
Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych, po emocjonujących meczach i morderczej walce,
nasi reprezentanci zdobyli srebro. Gratulacje i podziękowania dla całego zespołu za sportową
postawę.
Kolejność miejsc
1. LO Koło
2. LO Słupca
3. LO Turek
4. III LO Konin
5.- 6. ZST Koło, ZSP Kleczew
Mistrzostwa Rejonu Konińskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt
Mistrzostwa odbyły się 18 marca 2015 r. w hali ZSP w Strzałkowie. W zawodach wzięło
udział sześć szkół ponadgimnazjalnych rejonu konińskiego.
Kolejność końcowa
1. I LO Turek
2. LO Słupca
3. III LO Konin
4. ZSP Strzałkowo
5. LO Koło
6. ZSP Sompolno
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Naszych barw broniły: Marszałek Izabela, Rogalska Paulina, Woźniak Wiktoria, Kułaga Kinga,
Szyni-szewska Marta, Dębicka Paulina, Nadgrodkiewicz Paulina, Walicka Aleksandra,
Kolbertowicz Greta i Sikorska Julita. Opiekę nad dziewczętami objął pan Leszek Wyszyński.
Medaliści turnieju finałowego w badmintonie
16 marca 2015 r. nasi uczniowie Robert Zatylny i Jonasz Ansion, a 17 marca Marta
Blejwas i Marta Szyniszewska startowali w Finale Województwa Wielkopolskiego
w Drużynowym Badmintonie Chłopców i Dziewcząt. Turniej rozegrany został po raz pierwszy
w poznańskim parku rekreacyjno-sportowym fairPlayce, pięknym obiekcie, przygotowanym
pod największe imprezy sportowe.
Pierwszego dnia chłopcy wywalczyli dla szkoły medal zajmując III miejsce w Wielkopolsce,
a następnego dnia dziewczęta były o krok od zdobycia medalu. Walcząc o trzecie miejsce uległy
drużynie z Turku 3:2 i ostatecznie zajęły IV miejsce.
Wśród chłopców rywalizowały następujące szkoły: LO Czarnków, ZSP Grodzisk, ZSP
nr 2 Jarocin, ZSP nr 1 Kępno, ZS im. M. Kopernika Konin, LO Słupca, ZSUG Pleszew, ZSR
Kaczki Średnie, IV LO Poznań, ZSE Złotów, ZSO Wolsztyn, II LO Kalisz, ZS nr 2 Ostrzeszów.
W turnieju dziewcząt zagrały drużyny: LO Czarnków, ZSP Grodzisk, ZSO Jarocin, LO
nr 1 Kępno, ZS im. M. Kopernika Konin, LO Słupca, ZSR Grabonów, I LO Turek, ZSE Złotów,
ZSZ Wolsztyn, ZST Pleszew, IV LO Poznań, II LO Kalisz, I LO Ostrzeszów, ZSP Sompolno,
ZS nr 1 Zbąszyń.
Gratulujemy dobrego startu w zawodach zarówno chłopcom jak i dziewczętom!
Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt
Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej
Dziewcząt odbyły się 04 marca 2015 r. w hali ZSP w Strzałkowie.
Naszą szkołę reprezentowały: Marszałek Izabela, Rogalska Paulina, Woźniak Wiktoria, Kułaga
Kinga, Szyniszewska Marta, Dębicka Paulina, Nadgrodkiewicz Paulina, Walicka Aleksandra,
Kolbertowicz Greta i Sikorska Julita.
Kolejność końcowa
I miejsce -LO Słupca
II miejsce - ZSP Strzałkowo
III miejsce - ZSZ Słupca
IV miejsce - ZSP Zagórów

Na zdjęciu reprezentacja dziewcząt w piłce siatkowej
wraz z opiekunem panem Leszkiem Wyszyńskim

LO rozdaje karty w plażówce
Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Plażowej Piłce
Siatkowej Dziewcząt zostały rozegrane 14 maja 2015 r. na boiskach za halą MOSiR.
W zawodach wzięło udział 14 zawodniczek z 4 szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego.
Zawody rozegrano „systemem brazylijskim”. Z naszej szkoły wystartowały dwa zespoły
pod opieką pana Leszka Wyszyńskiego.
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Kolejność końcowa
1. LO Słupca I - Paulina Rogalska 2d,
Wiktoria Woźniak 2d
2. LO Słupca II - Paulina Dębicka 2d,
Paulina Nadgrodkiewicz 1b
3. ZSP Strzałkowo I
4. ZSP Zagórów
5. ZSP Strzałkowo II,
6. ZSZ Słupca I
7. ZSZ Słupca II
Paulina Nadgrotkiewicz, Paulina Dębicka, Paulina Rogalska i Wiktoria Woźniak

Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Plażowej Piłce
Siatkowej Chłopców zostały rozegrane 15 maja 2015 r. na boiskach za halą MOSiR.
W zawodach wzięło udział 12 zawodników z 3 szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego.
Zawody rozegrano „systemem brazylijskim”.
Kolejność końcowa
1. LO Słupca II – Mateusz Krysztofowicz 3A,
Tymoteusz Juszczak 1 A
2. ZSP Zagórów I
3. LO Słupca I – Krzysztof Kamiński 3 A,
Patryk Różański 1 C
4. ZSZ Słupca I
5.-6. ZSZ Słupca II, ZSP Zagórów II

W Mistrzostwach Rejonu Konińskiego w Siatkowej Piłce Plażowej Dziewcząt
i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych, które rozegrane zostały 3 czerwca 2015 r.
w Turku, udział wzięło 10 zespołów dziewcząt i 9 zespołów chłopców. Zawody rozegrane
zostały systemem brazylijskim do dwóch przegranych spotkań.
Nasze dziewczyny - Paulina Rogalska i Wiktoria Woźniak z klasy 2d, pod opieką pana
Leszka Wyszyńskiego zdobyły I miejsce w rejonie i tym samym dostały się do finału
Wielkopolski w Janowie Przygrodzkim. Natomiast chłopcy - Mateusz Krysztofowicz
i Tymoteusz Juszczak uplasowali się tuż za podium na miejscu IV.
9 czerwca 2015 r. w Jankowie Przygodzkim rozegrano Finał
Mistrzostw Wielkopolski w Plażowej Piłce Siatkowej Dziewcząt.
Nasza para - Paulina Rogalska i Wiktoria Woźniak z klasy 2d po wygraniu zawodów powiatowych i rejonowych jechała
z nadziejami uplasowania się w czołówce. Po rozegraniu aż 7 meczy
dziewczęta odniosły zasłużony i historyczny sukces zdobywając
srebrne medale!!! Do I miejsca zabrakło po prostu sił…
Duże brawa i słowa uznania za morderczą walkę..)))…
Paulina Rogalska i Wiktoria Woźniak
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Rok szkolny 2015/2016
Pierwsze zawody sportowe za nami – Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce
Zawody zostały rozegrane 18 września 2015 r. na Stadionie Leśnym w Słupcy.
W zawodach udział wzięli uczniowie z 5 szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego. Nasi
uczniowie godnie rozpoczęli sportową rywalizację, zajmując wysokie miejsca w konkurencjach
biegowych i technicznych. Zamieszczamy tylko niektóre wyniki osiągnięte podczas zawodów.
Bieg na dystansie 200 m
1. Patrzykąt Maciej – 24.99
1. Roszak Emanuela – 30.29
2. Kopczyński Mikołaj – 25.15
2. Dziewiątka Dominika – 30.98
Bieg na dystansie 400 m
1. Zywert Antonina – 72.19
Bieg na dystansie 800 m
1. Dębicka Paulina – 2:52.94
Bieg na dystansie 1500 m
1. Krzewińska Katarzyna – 6:20.46
2. Hyżorek Renata – 6:40.00
Bieg na dystansie 3000 m
2. Błaszczyk Dawid – 11:24.47

Sztafeta 4 x 100 m
1. LO Słupca dziewczęta – 58.11
2. LO Słupca chłopcy – 50.24
Sztafeta szwedzka
1. LO Słupca chłopcy – 2:17.34
1. LO Słupca dziewczęta – 2:47.36
Pchnięcie kulą
2. Chwiłowicz Agnieszka – 9.48
Rzut oszczepem
1. Pogorzelska Ewelina – 22.10
2. Kaczmarek Kinga – 20.80
3. Tylman Julia – 20.60
3. Szymczak Adam – 39.50
Skok w dal
1. Przekota Karolina – 4.60
3. Różański Patryk – 5.62

Gratulujemy wszystkim dobrych wyników, a medalistom awansu do Mistrzostw Rejonu.

Patryk Łechtański, Patryk Różański, Konrad Górski, Patryk Kramarz oraz Agata Markiewicz, Dominika Dziewiątka
Dominika Włodarczyk i Aleksandra Walicka

Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2015/2016
Tradycyjnie już na obiektach ZSP w Zagórowie, miała miejsce Uroczysta Inauguracja
Sportowego Roku Szkolnego 2015/2016. Podobnie jak w poprzednich latach, odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
1 października na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie rywalizowaliśmy
w sztafetowych biegach przełajowych. Reprezentacja dziewcząt zajmując pierwsze miejsce,
wywalczyła sobie awans do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się 13 października
w Poznaniu. Chłopcy w tym roku pobiegli na „4” i zajęli ostatecznie…4 miejsce.
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Reprezentacja dziewcząt wystąpiła w składzie: Paulina Dębicka, Paulina Rogalska,
Antonina Zywert, Julia Tylman, Emanuela Roszak, Adrianna Roszak, Renata Hyżorek,
Katarzyna Krzewińska, Agnieszka Chwiłowicz, Natalia Kudlewska, Aleksandra Walicka.
Reprezentacja chłopców: Marcin Babacz, Wojciech Drozd, Kamil Górny, Adam
Jaszczak, Dawid Błaszczyk, Łukasz Piguła, Kacper Krotecki, Krzysztof Baczyński, Patryk
Kołodziejczak, Rafał Urbaniak
Opiekunami młodzieży byli nauczyciele: Edyta Bednarska – Korus, Leszek Wyszyński.
Klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych
Dziewczęta
1. LO Słupca
2. ZSE Słupca
3. ZSP Zagórów
4. ZSZ Słupca

Chłopcy
1. ZSZ Słupca
2. ZSP Zagórów
3. ZSE Słupca
4. LO Słupca
5. CKZiU Strzałkowo
Podczas ceremonii inauguracyjnej, na ręce uczniów,
dyrekcji i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego
w Słupcy, Starosta Słupecki Mariusz Roga oraz
Wicestarosta Słupecki Szymon Grzywiński wręczyli
nagrodę w postaci laptopa za III miejsce we współzawodnictwie wojewódzkim szkół ponadgimnazjalnych.

Wojtek Drozd, Leszek Wyszyński, Paulina Dębicka,
Pani Ewa Dominiak oraz Starosta Mariusz Roga i Szymon Grzywiński

Ceremoniał olimpijski rozpoczął Starosta Słupecki, który w trakcie przemówienia wygłosił
oficjalną formułę: „Sportowy rok szkolny 2015/2016 w Powiecie Słupeckim uważam
za rozpoczęty”. Dla nas to bardzo miły akcent i docenienie wkładu pracy uczniów, środowiska
szkolnego, w całym roku szkolnym 2014/2015.
Tenis stołowy – chłopcy na podium
Wszystko zaczęło się od startu naszych drużyn - żeńskiej i męskiej - w Mistrzostwach
Powiatu Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Drużynowym Tenisie Stołowym, które odbyły się 16 października 2015 r., w hali MOSiR w Słupcy. Później nasi chłopcy wywalczyli III
miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Kłodawie 13 listopada 2015 r.

Dziewczęta – Natalia Smarzyńska, Weronika
Cieślicka, Kamila Owczarzak
Chłopcy – Dawid Białecki, Robert Zatylny,
Łukasz Piguła
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Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców
23 października 2015 r., w hali CKZiU w Strzałkowie stawiło się 65 zawodników
z 5 szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego. Bardzo dobrze spisali się nasi uczniowie,
którzy po ambitnej walce i emocjonującym meczu finałowym obronili tytuł Mistrzów Powiatu.
Pan Leszek Wyszyński sprawował opiekę nad reprezentacją LO w składzie: Patrzykąt Maciej,
Drozd Wojciech, Osowczyk Paweł, Brzeziński Jakub, Baczyński Krzysztof, Juszczak
Tymoteusz, Kopczyński Mikołaj, Różański Patryk, Piguła Łukasz, Nowak Filip, Tkaczyk
Dominik, Szymczak Adam.

Mistrzowie Powiatu Słupeckiego w Piłce Ręcznej

Licealiści wystartowali w drużynowym pływaniu
W dniu 10 listopada 2015 r. na pięknym obiekcie sportowo rekreacyjnym Termy
Maltańskie w Poznaniu odbył się Finał Wojewódzki w Drużynowym Pływaniu Dziewcząt
i Chłopców. Nasze Liceum wystartowało pierwszy raz w historii szkoły i powiatu w pływaniu,
konkurencji dla nas niełatwej, chociażby dlatego, że w naszym mieście brakuje pływalni,
na której młodzież mogłaby potrenować.
Zawody w drużynowym pływaniu rozgrywane są w formie sztafety- 5 dziewcząt,
5 chłopców – 10 x 50 metrów stylem dowolnym, według ścisłych zasad PZP. Nasze zamiary
wystartowania w takich właśnie zawodach pojawiły się przed wakacjami, pod koniec roku
szkolnego 2014/2015. We wrześniu potwierdziliśmy udział, rejestrując szkołę w systemie
rejestracji szkół. Start naszej sztafety poprzedzony został dwudniowymi przygotowaniami
na pływalniach we Wrześni i Koninie.
W pływackiej licealiadzie wzięły udział 34 szkoły ponadgimnazjalne, z różnych
wielkopolskich miast. Jak się okazało, byliśmy jedyną szkołą, która reprezentuje powiat
słupecki, który nie posiada pływalni… Wynik dla nas był trzecioplanowym zadaniem. Jak mówi
trener młodzieży - pan Mirosław Górniak: Chcieliśmy pokazać, że mimo wszystko potrafimy
bawić się w sport szkolny, nie tylko gry zespołowe czy lekką atletykę. Chcieliśmy wykorzystać
szansę, że w naszej szkole jest młodzież, która naprawdę potrafi pływać, na poziomie szkolnym
a także mistrzowskim. Chcieliśmy ukończyć wyścig i dopłynąć do mety! Z małymi przygodami
udało się..czas naszej sztafety – 7,4507. Na pierwszym miejscu uplasował się ZSMS z Poznania,
natomiast nasza szkoła znalazła się dopiero na 32 miejscu.
Gratulacje dla całej ekipy pływackiej!
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Nasza reprezentacja to: Agnieszka Chwiłowicz, Adam Bartkowiak, Nikola Tylman,
Michał Bartkowiak, Vivien Bekalarek, Mikołaj Synowiec, Aleksandra Ogrodnik,
Jonasz Ansion, Paulina Dębicka, Adam Jaszczak, Klaudia Urbaniak, Szymon Hypki.

Badmintoniści Mistrzami Wielkopolski !!!
Uroczystego otwarcia Wojewódzkich Mistrzostw w Badmintonie Chłopców SPG
w Kaliszu dokonał Wiceprezes SZS Wielkopolska p. Mirosław Dębowski oraz Dziekan PWSZ
pan Arkadiusz Janiak.
Zawody rozgrywane były na trzech kortach. 12 zespołów zostało podzielonych na cztery
trzyzespołowe grupy. W grupach grano systemem "każdy z każdym”, a awans do „Wielkiego
Finału” uzyskali zwycięzcy grup. Drużyny z miejsc drugich zajęły miejsca 5.-8., a z miejsc
trzecich miejsca 9.-12. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia związkowy
PZBad. Radosław Nowaczyk. Wszystkie mecze przebiegały w atmosferze fair play.
Uczestnikom zapewniono ciepły posiłek, napoje i słodki poczęstunek. Za miejsca I-IV
wręczono grawertony a za miejsca I-III medale. Ceremonii dekoracji dokonywał pan Mirosław
Dębowski oraz Dziekan PWSZ Kalisz Arkadiusz Janiak.
Pierwsze złoto dla Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy w rozegranym Finale
Wojewódzkich Mistrzostw w Badmintonie Chłopców SPG w Kaliszu. Nasi uczniowie
wywalczyli Mistrzostwo Wielkopolski zdobywając tym samym Złote Medale Licealiady!!!
Mistrzowie Wielkopolski 2016
Robert Zatylny, Jonasz Ansion, Marcel Kędziora.
Opiekunem grupy była pani Edyta Bednarska – Korus

Dziewczęta i Chłopcy Wicemistrzami Rejonu
W rozegranych 17 i 23 marca 2016 r. Mistrzostwach Rejonu w Piłce Siatkowej
Chłopców i Dziewcząt nasze zespoły zostały Wicemistrzami tych rozgrywek. Mimo znakomitej
postawy i ambitnej walki w obu kategoriach, musieliśmy uznać wyższość I LO w Turku.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że obie szkoły zdominowały w tym roku rozgrywki piłki
siatkowej w rejonie i mimo bardzo dobrego wyniku naszych uczniów, pozostaje mały niedosyt.
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Dziękujemy naszym reprezentantom za zaangażowanie i postawę. Opiekunem drużyn był pan
Leszek Wyszyński.
Naszą szkołę reprezentowali:
Chłopcy
1. Juszczak Tymoteusz
Dziewczęta
1. Rogalska Paulina
2. Bartkowiak Michał
2. Woźniak Wiktoria
3. Renkiel Hubert
3. Dębicka Paulina
4. Białecki Dawid
4. Głowacka Wiktoria
5. Górski Konrad
5. Markiewicz Agata
6. Różański Patryk
6. Nadgrodkiewicz Paulina
7. Kramarz Patryk
7. Tylman Julia
8. Wziętek Szymon
8. Skupińska Orina
9. Pomorski Kamil
10. Szymczak Adam
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - I LO Turek
II miejsce - LO Słupca
III miejsce - LO Koło

Drużyna chłopców - reprezentacja LO w Słupcy
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Wymiana polsko-niemiecka
Polsko-niemieckie wymiany młodzieżowe ze szkołą Ratsgymnasium w Stadthagen
organizowane są już od 1990 roku. Wtedy to młodzież szkół średnich ze Słupcy, Koła i Konina
nawiązała po raz pierwszy kontakty ze swoimi rówieśnikami ze Stadthagen. Grupę słupecką
stanowili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ekonomicznego i Zespołu Szkół
Zawodowych. Organizatorem wymiany było ówczesne Kuratorium Oświaty w Koninie.
Od 1991 roku realizację projektu wymian młodzieżowych przejął Zespół Szkół Zawodowych
w Słupcy i kontynuował go do 2004 roku. Organizatorem wymian w tym okresie był ówczesny
wicedyrektor ZSE p. Andrzej Stencel, z ramienia Ratsgymnasium natomiast p. Andreas Kraus,
który to do dziś wspiera i koordynuje projekty wymian młodzieżowych pomiędzy naszymi
szkołami. Od roku 2005 Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy
kontynuuje ten wspaniały projekt wymian młodzieżowych.
Bogaty program wymiany składał się z dwóch części. Pierwsza obejmowała pobyt grupy
młodzieży w Polsce, druga natomiast - w Niemczech. Program wymiany skupiał się nie tylko
na realizacji celów kulturalnych, krajoznawczych, językowych, ale także posiadał walor
edukacyjny, który poświęcony był II wojnie światowej i Holokaustowi. Przedmiotem rozważań
podczas warsztatów i seminariów, w których brała udział młodzież, stały się kluczowe pytania:
czy Holokaust może się powtórzyć?, jak zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości?, jakie
wnioski wypływają z Holokaustu dla mnie?
W dniach od 16 do 23 września 2014 roku grupa uczniów z słupeckiego liceum brała
udział w młodzieżowej wymianie polsko-niemieckiej, której pierwsza część odbywała się
w naszym kraju.
Organizatorami wymiany byli: p. Hartmut Ziesing,
p. Max Lichte, p. Marzena Wojtkowiak i p. Renata
Bartczak. Całej wymianie towarzyszyła ekipa
telewizyjna I. programu telewizji niemieckiej ARD,
przygotowująca dokument na temat Muzeum AuschwitzBirkenau i o naszej polsko-niemieckiej wymianie
młodzieży. Film z udziałem m.in. naszych uczniów
został wyemitowany w publicznej telewizji w Niemczech.
16 września młodzież LO odebrała gości z Niemiec zabrała ich do swoich domów.
Wieczór upłynął na rozmowach z rodzinami i wspólnym poznawaniu siebie. Następnego dnia
po spotkaniu z dyrektorem LO, panem Tadeuszem Raczkowskim, grupa polsko-niemiecka
poświęciła czas na zwiedzanie szkoły oraz na zabawy integracyjne, po czym udała się
do muzeum, gdzie przybliżono historię rodzin żydowskich ze Słupcy oraz wspólnie obejrzano
film „Przyjaciółki”, który opowiadał o niezwykłej przyjaźni między Polka i Żydówką.
Po obiedzie uczniowie udali się do Ciążenia i Lądu, gdzie zwiedzali pałac oraz klasztor.
Na zakończenie dnia pojechali do Agroturystyki w Radłowie, spędzając tam miły wieczór przy
ognisku oraz grach i zabawach. W czwartek (18.09.2014) po spotkaniu w szkole i obiedzie
uczestnicy wymiany wyruszyli do Poznania, gdzie w grupach zwiedzali stare miasto i inne
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atrakcje, a zadaniem polskiej młodzieży było pokazanie i przedstawienie naszym gościom
najważniejszych punktów miasta.
Kolejnego dnia grupa polsko-niemiecka wyruszyła w drogę do Oświęcimia.
Po kilkugodzinnej, męczącej podróży dotarła do celu. Po zakwaterowaniu rozpoczęły się
warsztaty przygotowujące młodzież do wizyty w Auschwitz. Każdy z uczestników odpowiedział
na pytania, które zostały opracowane przed wyjazdem, a dotyczyły historii naszych rodzin, tym
samym przybliżając historię pokoleń II. wojny światowej.
Następnego dnia uczniowie udali się
do Birkenau, gdzie zwiedzali teren Brzezinki.
Po powrocie i obiedzie rozpoczęli prace
w grupach na temat miejsc, które najbardziej ich
wzruszyły. Następnego dnia (21.09) pojechali
do Auschwitz, gdzie przewodnicy przekazali
młodzieży informacje na temat życia więźniów
i ich rodzin. Uczniowie poznali ich niezwykłe
i bolesne historie, oglądali wystawy świadczące
o tym, jak uruchomiona przez nazistów machina
śmierci postawiła kres milionom istnień ludzkich
Uczestnicy wymiany zwiedzają Auschwitz
na terenie obozu koncentracyjnego.
postawiła
kresktóre
milionom
istnień
ludzkich
na
Dla każdego uczestnika wymiany było
to miejsce,
wywołało
ogromne
emocje,
koncentracyjnego.
zarówno dla Polaków, którzy znają bardzo terenie
dobrzeobozu
historię
tego miejsca, jak i dla grupy
niemieckiej, która w większości o tym, co działo się w obozie, dowiedział się dopiero
na miejscu. Był to dla wszystkich ciężki dzień. Po zwiedzaniu dawnego obozu koncentracyjnego
większość młodzieży wymieniała się odczuciami, próbowała rozmawiać o tym, lecz dla wielu
osób były to zbyt duże emocje.
Po obiedzie uczestnicy wymiany
wyruszyli do Krakowa, gdzie po
zakwaterowaniu mieli spotkanie z byłym
więźniem obozu - panem Smreczyńskim,
który przybliżył im historię swojego życia
podczas pobytu w obozie zagłady.
Następnego dnia uczniowie zwiedzali
Kraków, m.in. Kazimierz - żydowską
dzielnicę, synagogę, cmentarz Remuh oraz
Wawel i rynek. We wtorek po śniadaniu
Młodzież podczas spotkania z panem Smreczyńskim
wyruszyli w drogę powrotna do domu.
W Koninie słupecka młodzież pożegnała grupę niemiecką, która do Stadhagen wracała
pociągiem.
Choć było to niełatwe doświadczenie, to jednak można je podsumować stwierdzeniem,
że mimo, iż historia nas dzieli, chcemy patrzeć w przyszłość, w której nie będzie konfliktów,
nienawiści i przemocy, ponieważ są miejsca, które niezaprzeczalnie świadczą o skutkach złych
decyzji i niech one przypominają kolejnym pokoleniom historię, która nigdy nie powinna się
powtórzyć.
12 stycznia 2015 roku o godz. 9:00 młodzież naszej szkoły wraz z dwoma opiekunkami,
p. Renatą Bartczak i p. Marzeną Wojtkowiak, wsiadła w autobus i wyruszyła do Niemiec
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do zaprzyjaźnionej szkoły Ratsgymnasium w Stadthagen. Po długiej, lecz wesołej podróży,
uczestnicy wymiany dotarli na miejsce, skąd odebrali ich koledzy, których poznali już
we wrześniu, kiedy to odwiedzili Polskę.
Pierwszego dnia uczniów z słupeckiego
liceum spotkała niespodzianka - mogli
uczestniczyć w zajęciach szkolnych w Ratsgymnasium. Wieczorem wszyscy zintegrowali się przy konkursie karaoke w domu
jednego
z
niemieckich
uczestników
wymiany - Niklasa. W środę polska grupa
zwiedziła Stadthagen i poznała historię
żydowskiej społeczności tego miasta.
Polska ekipa wraz z opiekunami

Następnie wszyscy razem pojechali do Hanoweru, gdzie czekały na nich kolejne atrakcje, m.in.
uczestniczenie w krótkich improwizowanych formach teatralnych. Było to bardzo ciekawe
doświadczenie.
Czwartek był dniem, który u niektórych
pozostanie w pamięci na zawsze, pierwsza
w życiu jazda na łyżwach czy wizyta
w kręgielni. Świetna zabawa wystarczy, by
dzień był jak najbardziej udany. W piątek
słupeccy licealiści pożegnali Stadthagen i wraz
z grupą niemiecką wyruszyli do Berlina.
Kolejny dzień i kolejne wspaniałe przeżycia. W
sobotę uczestnicy wymiany mieli okazję m.in.

Oliwia Tomczykowska, Kinga Kaczmarek
i p. Marzena Wojtkowiak na lodowisku

zwiedzić Muzeum Żydowskie oraz Muzeum Historyczne. Niedziela upłynęła na zwiedzaniu
Bundestagu oraz miejsc pamięci poświęconych ofiarom nazizmu. A potem – pożegnanie u stóp
Bramy Brandenburskiej, ostanie zdjęcia, łzy w oczach. Jak podkreśla jedna z uczestniczek:
Przyjaźnie, które nawiązaliśmy, będą trwały pomimo dzielących nas kilometrów.
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Polsko-niemiecki projekt teatralny "Nauka języka poprzez sztukę"
Już od dziesięciu lat nasza szkoła współpracuje z Ratsgymnasium w Stadthagen
realizując wspólny projekt teatralno-muzyczny, dzięki któremu młodzież ze słupeckiego liceum
ma możliwości rozwijania swoich pasji artystycznych i pogłębiania znajomości języka
niemieckiego.
W październiku 2014 r. grupa naszych uczniów wraz z opiekunem p. Dariuszem
Woźniakiem wyjechała do Stadthagen, aby rozpocząć pierwszy etap przygotowań do obchodów
roku jubileuszowego Wilhelma Buscha. Nie obyło się bez przygód. Młodzież miała wyjechać
pierwotnie dnia 18.10.2014 z Konina do Hannoveru jednak na skutek strajku pracowników kolei
niemieckich (Deutsche Bahn) wyjazd został przesunięty na 19.10.2014 i autobusem linii
Eurolines uczniowie wyruszyli na spotkanie z Wilhelmem Buschem. Po dotarciu na miejsce,
od razu zabrali się do pracy. Jak wielkie było to przedsięwzięcie, mogliśmy się od razu przekonać
- wspomina jeden z uczestników projektu. Poza analizą i obsadą całej sztuki pojawiły się zajęcia
z choreografem, przygotowanie strojów odpowiednich dla czasu i regionu, w którym żył
i tworzył Wilhelm Busch. Muzyki skomponowanej na potrzeby sztuki nie powstydziłaby się
żadna wielka produkcja. Znakomicie z tego obowiązku wywiązali się niemieccy koledzy
Dietmar Post, Uli Meyer i Henry Brandstätter. Dobór tekstów oraz scenariusz - to dzieło Doris
Post. Nad choreografią czuwała pani Regina Lissowska. Za wstępną fazę przygotowań naszej
młodzieży do projektu odpowiedzialni byli nauczyciele Jolanta Bartkowiak i Dariusz Woźniak.
Tłumaczeniem tekstów oraz komputerowym łączeniem obrazu i tekstu zajął się nasz germanista.
Poza tym cały sztab techników oraz ludzi pracujących nad projektem w ramach wolontariatu
to tryby napędzające wielką machinę – obchody roku jubileuszowego Wilhelma Buscha.
Reżyseria to ciężka praca Haralda Ruprechta. Nad organizacją i koordynacją czuwał Andreas
Kraus. Jednak główny ciężar spoczywał na polskich i niemieckich uczniach.

Iza Marszałek i Vivien Bekalarek wraz z kolegą z Niemiec

Ci młodzi ludzie wykonali wspaniałą pracę
na próbach i wykazywali się niesamowitą
wytrwałością. Nie byłoby obchodów roku
jubileuszowego Wilhelma Buscha bez uczniów: Izabeli Marszałek, Damiana Kucharskiego,
Natalii
Przyjemskiej,
Vivien
Bekalarek, Tytusa Gawrycha, Wiktorii
Kuchowicz, Oliwii Tomczykowskiej, Klaudii
Urbaniak, Justyny Wojciechowskiej oraz ich
niemieckich kolegów: Niklasa Bautza, Nico
Franke, Jony Klappa, Juliana Kleina, Milo

Swetlany, Caren Raddatz, Leona Romerike, Rouvena Rossol, Leonie von Oheimb i Mareike
Weihmann.
Praca w projekcie teatralnym różni się dość znacznie od normalnej wymiany
uczniowskiej. Nie ma wycieczek, zabawy, nie brakuje za to ciężkiej pracy na scenie, wielu
godzin powtarzania tych samych sekwencji. Nad Wilhelmem Buschem pracowaliśmy od rana
do wieczora. Tak naprawdę, jak w każdym przedsięwzięciu koniec wieńczy dzieło. To jedyna,
ale jakże wspaniała przyjemność, gdy widzimy zadowolenie publiczności, gdy jak w przypadku
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sztuki „Nic – co
w życiu ważne” docenią nas inni (zaproszenie na Krajowy Festiwal
Filozoficzny – Hannover marzec 2014). Prace szły pełną parą, a w piątek 24.10.2014
zamknęliśmy pierwszy etap projektu występem w Ratsgymnasium w Stadthagen. Przedstawienie
obejrzało około 500 uczniów, nauczycieli i rodziców.
10-lecie projektu: Nauka Języka poprzez sztukę zbiegło się czasowo z innymi
jubileuszami: 25-leciem wymiany polsko-niemieckiej, jubileuszem 90-lecia naszej szkoły,
150-leciem wydania książki : Max und Moritz oraz Dniem Komisji Edukacji Narodowej.
Z okazji tych licznych jubileuszy młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy
oraz z Ratsgymnasium w Stadthagen zaprezentowała 20.10.2015 w sali kina „Sokolnia”
w Słupcy spektakl teatralno–muzyczny: Max und Moritz hinterm Busch .W centrum sztuki była
postać Wilhelma Buscha, autora słynnej bajki „Max und Moritz”, którego obserwowaliśmy
od momentu narodzin, poprzez studia aż do późnej starości. Jednak nie on jeden był bohaterem
przedstawienia. Na scenie królowały postacie z wielu jego bajek, jak choćby tytułowi Max und
Moritz, wdowa Bolte, piekarz, młynarz, kruk czy wujek Fritz. Młodzież tańczyła, śpiewała
przedstawiając życie i twórczość Wilhelma Buscha. Reżyser spektaklu Harry Ruprecht
w rozmowach po przedstawieniu powiedział, że projekt:
„Nauka języka poprzez sztukę przez ostanie 10 lat
niesamowicie się rozwinęła, a każda kolejna sztuka miała
coraz wyżej zawieszoną poprzeczkę. Przedostatnie
przedstawienie: „Nichts" - „Nic co w życiu ważne” było
właściwie
perfekcyjne,
bezbłędne,
dramaturgiczne,
wyraziste, emocjonalnie zagrane i zaprezentowane
fantastycznie w dwóch językach polskiej i niemieckiej
publiczności. Jednak: „Max und Moritz hinterm Busch”
to punkt kulminacyjny naszej dotychczasowej współpracy,
ponieważ spektakl stał nie tylko na bardzo dobrym
poziomie gry aktorskiej, zarówno młodzieży z Niemiec
jak i z Polski, ale także otrzymał perfekcyjną oprawę
muzyczno-choreograficzną i był scenicznym wydarzeniem
zarówno w Stadthagen, miejscowościach powiatu
Max und Moritz
Schaumburg, jak i w Słupcy”.
Rozmach z jakim można było pracować nad tą sztuką związany był z tym, że projekt dostał
dofinansowanie z powiatu Schaumburg na jubileuszowe obchody twórczości Wilhelma Buscha
i dzięki temu młodzież mogła współpracować nie tylko z naszymi reżyserami Harrym
Ruprechtem
i Dietmarem Postem, ale także z profesjonalnym choreografem tańca z Teatru
Wielkiego w Poznaniu panią Reginą Lissowską. Atmosferę przedstawienia podkreślała muzyka,
którą skomponowało trzech kompozytorów na potrzeby tylko i wyłącznie tej sztuki. Od lat
celem dwujęzycznych, teatralno – muzycznych przedstawień jest z jednej strony nauka języka
obcego poprzez sztukę, zabawę, teatr, śpiew, taniec, a także wymiana odmiennych kulturalnych
doświadczeń, tożsamości i biografii. Za pomocą środków teatralnych, łamiąc stereotypy,
zbliżamy poglądy kulturowe młodzieży polskiej i niemieckiej. Dzięki temu projektowi młodzi
ludzie poznają wybitnych polskich i niemieckich pisarzy.
Przed trzema laty podczas pracy nad projektem: „Im Gewimmel”- „W Zatrzęsieniu”
młodzież z Niemiec poznała dzieła polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej, a w tym roku
polska publiczność zapoznała się z twórczością artystyczną niemieckiego prekursora komiksów,
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autora bajek, rysunków i wierszy satyrycznych, artysty wielostronnego - Wilhelma Buscha.
Doskonalenie języka obcego poprzez pracę nad wspólnym celem, jakim jest przedstawienie
teatralno-muzyczne, to najlepsza lekcja języka obcego.
Przy okazji 10-lecia jubileuszu polsko–niemieckich projektów teatralnych warto
podkreślić, że co roku przygotowujemy nowe sztuki, które obowiązkowo wystawiamy w Polsce
i w Niemczech. Nasze grupy teatralne podlegają nieustającej rotacji, od 2005 ponad 100 uczniów
z słupeckiego liceum mogło uczestniczyć w tym wspaniałym językowo-kulturowym projekcie,
który jest dumą naszej szkoły. Opiekunami projektu są nauczyciele języka niemieckiego z LO:
Jolanta Bartkowiak i Dariusz Woźniak, we wcześniejszych edycjach również Marzena
Wojtkowiak. Mamy ogromną nadzieję, że projekt: „Nauka języka poprzez sztukę” będzie
funkcjonował przez kolejne lata, a to zależy przede wszystkim od naszej młodzieży, od jej chęci
do nauki języka niemieckiego i zabawy w teatr.
LEVEL UP!
W trzecim tygodniu stycznia 2015 r. w naszej szkole gościliśmy praktykantów z Chin
i Australii w ramach projektu „Level up”. Cały tydzień wypełniony był atrakcjami. Studenci
przybyli do nas dnia 18.01.15r. W poniedziałek od rana rozpoczęli przeprowadzać prezentacje
dotyczące ich życia codziennego i kraju. Każda klasa z naszej szkoły uczestniczyła w wykładach
prowadzonych przez Lorenę Xie i Kennego Chunga. Uczniowie mieli okazję poznać kulturę
Australii oraz sprawdzić swoją wiedzę na jej temat w teście. Spróbowali tradycyjnej
australijskiej pasty do pieczywa „vegemite”. Uczyli się także podstawowych zwrotów
po chińsku i dowiedzieli się wiele o zwierzętach występujących w Chinach. Szkoła
zorganizowała ciekawe wycieczki. We wtorek dnia 20 stycznia grupa uczniów pod opieką pani
Wioetty Nyszler odwiedziła świątynię w Licheniu oraz miło spędziła czas na kręglach.
Następnego dnia praktykanci mieli okazję gotować w szkole wraz z licealistami tradycyjne
polskie potrawy. Pod przewodnictwem pani Agnieszki Leżały udało im się przygotować obiad.

Kenny Chunga, Szymon Śniegocki, Loren Xie, Wiktoria
Kuchowicz, Julia Lewandowska, Agata Stogińska
i Katarzyna Przybylska

Studentom najbardziej przypadł do gustu gzik
z ziemniakami. Po południu zorganizowaliśmy spotkanie przy gitarze i polskich
piosenkach. Goście mieli okazję nauczyć się
podstaw gry na gitarze oraz śpiewać
po polsku. Czwartek młodzież spędziła
jeżdżąc bryczką w Mieczownicy i podziwiając piękne widoki polskiej wsi. Po przejażdżce wraz z panią Moniką Tykwą
uczniowie zorganizowali ognisko. Lorena
i Kenny byli zachwyceni sposobem
przyrządzania kiełbasek na żywym ogniu.

Piątek był ostatnim dniem goszczenia Australijczyków. Po zajęciach z młodzieżą
i obiedzie, rodziny goszczące pożegnały gości na peronie. Dzięki projektowi szkoła otworzyła
się na innej kultury, a każdy z naszych uczniów mógł doświadczyć czegoś nowego oraz rozwinąć swoją znajomość języka angielskiego.
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W lutym 2016 r. w ramach projektu Level
Up w naszej szkole gościliśmy dwóch wolontariuszy: Giana z Gwatemali oraz Ismaila z Maroka.
Prowadzili oni warsztatowe spotkania z uczniami,
w trakcie których prezentowali swoje kraje, kulturę
i tradycje. Po zajęciach uczestniczyli w przygotowanych przez nas dodatkowych atrakcjach
takich jak: spotkanie z kuchnią polską, przejazd
taborem i ognisko z kiełbaskami w Mieczownicy
oraz zwiedzanie Lichenia i kręgle w Koninie.
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Wspólne pieczenie kiełbasek nad ogniem

Podczas trwania tego projektu mogliśmy doskonalić umiejętność posługiwania się językiem
angielskim i poszerzać swoje horyzonty miło spędzając czas. Bardzo cenimy sobie tego typu
wydarzenia, bo pokazują one jasno, że nauka to nie tylko obowiązek i książki, ale także
wykorzystanie tego co wiemy w praktyce.
Szkoła równego traktowania
Nasza szkoła znalazła się gronie trzydziestu szkół z całej Polski, które zakwalifikowały
się do II edycji projektu „Szkoła równego traktowania” – organizowanego przez warszawską
Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka. W ramach projektu nauczyciele wzięli udział
w dwóch 3-dniowych zjazdach szkoleniowych, podczas których zajmowali się problemami
dyskryminacji i związanej z nią przemocą w środowisku szkolnym, a także uczestniczyli
w forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Jednak najważniejszym elementem były
działania antydyskryminacyjne organizowane w szkołach w ramach tego projektu edukacyjnego.
Na zakończenie projektu szkoła otrzyma odznakę „Szkoły równego traktowania”.
Tegoroczna edycja rozpoczęła się od wykładu prof. Małgorzaty Fuszary, która nawiązała
między innymi do problemów dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach. W trakcie
warsztatów prowadzonych przez doświadczonych trenerów p. Arkadiusza Walczaka i p. Izabelę
Witczak uczestnicy rozmawiali na temat stereotypów, uprzedzeń czy dyskryminacji. Bardzo
ciekawym punktem programu była tzw. „żywa biblioteka” . Na czym polega idea „żywej
biblioteki”? Jest to spotkanie zorganizowane w konwencji biblioteki. Uczestnikami są z jednej
strony książki czyli osoby, które z różnych względów narażone są na stereotypowe postrzeganie
i mogą doświadczać dyskryminacji, z drugiej strony czytelnicy, którzy zapraszają książki
do rozmowy. Dzięki tej idei można tworzyć przestrzeń dialogu i porozumienia, kształtować
postawy otwartości wobec inności i poszanowania praw człowieka. Uczestnicy warsztatów
mogli porozmawiać m.in. z osobą bezdomną, z imigrantką z Czeczeni czy z matką samotnie
wychowującą dziecko - poruszającą się na wózku inwalidzkim.
W ramach projektu młodzież naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli będzie podejmowała
różne działania mające na celu uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, grup społecznych, gdyż
dyskryminacja to nie tylko wyraz braku szacunku wobec drugiego człowieka, ale także łamanie
prawa. Opiekę nad projektem w naszej szkole sprawuje p. Renata Bartczak we współpracy
z p. Aleksandrą Nowak i p. Mirosławą Błaszczak.
22 marca 2016 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty w ramach projektu „Szkoła
Równego Traktowania”, w których wzięli udział uczniowie klas Ia i Ib oraz IIa i IId. W sumie
21 uczniów i uczennic uczestniczyło w warsztatach na temat dyskryminacji oraz tolerancji

Projekty

poprowadzonych przez pana Arkadiusza Walczaka – historyka, kulturoznawcę, trenera edukacji
o prawach człowieka, dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych.
W trakcie trzygodzinnych warsztatów
młodzież dyskutowała na temat stereotypów,
uprzedzeń, dyskryminacji i mechanizmów ich
powstawania. ”Ciekawym aspektem spotkania
była praca w grupach, w których to
omawialiśmy m.in. typy dyskryminacji”wspomina jeden z uczestników warsztatów.
Druga część zajęć upłynęła na oglądaniu
fragmentów filmu pt. ,,Cud purymowy’’
w reżyserii Izabelli Cywińskiej z cyklu Święta
Młodzież LO podczas warsztatów
polskie.
Film opowiada o historii łódzkiego robotnika i jego rodziny – Jana Kochanowskiego,
antysemity, winiącego za wszelkie zło na świecie Żydów, który nieoczekiwanie dowiaduje się
o swoim żydowskim pochodzeniu. Film był okazją do refleksji i dyskusji na temat
antysemityzmu i uprzedzeń wobec Żydów w polskim społeczeństwie. W podsumowaniu
warsztatów młodzież zwróciła uwagę na to, jak ważne jest przestrzeganie praw człowieka,
poszanowanie jego godności i reagowanie na różne formy dyskryminacji.
W ramach projektu Szkoła Równego Traktowania realizowanego przez naszą szkołę
spotkaliśmy się na wspólnych zajęciach z grupą uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Słupcy. Uczennice LO z klasy IId – Linda Otschere, Iza Mazurek, Basia Dyrka oraz Anita
Król pod opieką p. Renaty Bartczak i p. Mirosławy Błaszczak, przygotowały scenkę, której
celem było zwrócenie uwagi na znaczenie stereotypów i uprzedzeń w naszym życiu
i ich wpływu na postrzeganie drugiego człowieka. Podczas zajęć nawiązano też do tematyki
praw człowieka. Młodzież tworzyła hasła – prawa człowieka zaczerpnięte z Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka. Wspólnie zastanawiano się nad pytaniami, czy wszyscy jesteśmy
tacy sami, co nas od siebie różni, w czym jesteśmy do siebie podobni. Uczniowie pracowali
w grupach z dużym zaangażowaniem, realizując przydzielone zadania. Była to też okazja
do bliższego poznania i integracji uczniów. Szkoła Równego Traktowania to ogólnopolski
program warszawskiej Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka, który jest poświęcony
identyfikowaniu i reagowaniu na zjawisko dyskryminacji i przemocy w szkole.

Linda Otchere wraz z podopiecznymi

Współpraca naszej szkoły i Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Słupcy jest coraz
lepsza. Nasza młodzież bardzo dobrze integruje się
z dziećmi z zaprzyjaźnionej placówki. Gdy tylko
pojawia się okazja do wspólnych zajęć, zawsze
znajdzie się grupka chętnych, którzy po szkole
uczestniczą w zabawach integracyjnych.
Ostatnio taka impreza została zorganizowana
07.04.2016 z okazji rozpoczęcia wiosny.

Było ognisko, wspólne zabawy, a później szalone tańce przy muzyce. Po raz kolejny nasza
młodzież pokazała, że ma wielkie serce i nie żałuje swoich sił i wolnego czasu, by pomagać
innym. Szczególne podziękowania należą się tutaj następującym osobom: Patrykowi
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Różańskiemu, Hubertowi Przygockiemu, Lindzie Otchere, Izabelli Mazurek, Patrycji Krasce,
Joannie Okupniarek , Kamili Owczarzak, Zuzannie Tylskiej, Klaudii Spychale i Oldze Szary.
W ramach projektu młodzież naszej szkoły podejmowała różne działania mające na celu
uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, poszanowanie godności człowieka. Na warsztatach,
podczas lekcji wychowawczych poruszaliśmy tematy stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji
i mechanizmów ich powstawania.
W ramach podsumowania projektu grupa uczniów
z klasy IIa przygotowała wystawę pt. „Każdy inny, wszyscy
równi”, na której zaprezentowano część plakatów wykonanych
przez uczniów naszej szkoły. Nawiązując do tematyki praw
człowieka, młodzież wykonała też symboliczne drzewo,
na którym umieściła hasła dotyczące praw człowieka.

„Od laika do przyrodnika”
Od wielu lat słupeckie Liceum Ogólnokształcące realizuje programy naukowoprzyrodnicze we współpracy z uczelniami wyższymi takimi jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu czy Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. W roku
szkolnym 2014/2015 LO rozpoczęło współpracę z Kołem Naukowym Biotechnologów
OPERON na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ramach projektu „Od laika
do przyrodnika”, który jest realizowany pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
oraz Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach projektu licealiści
uczestniczą w wykładach oraz warsztatach naukowych odbywających się na Wydziale
Biotechnologii.
W listopadzie 2014 r. uczniowie z klas o profilu biologiczno-chemicznym pod opieką
pani Joanny Sobutki wysłuchali w wykładów naukowych, które odbywały się w nowej auli
Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego. Licealiści mieli okazję poznać najnowsze informacje
dotyczące sposobów komunikowania się ze sobą komórek bakteryjnych, tzw. „quorum
sensing”. Profesor Katarzyna Czaczyk z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności,
omawiając mechanizm tego zjawiska, zwróciła szczególną uwagę na możliwości wykorzystania
wiedzy w opracowaniu skutecznych metod walki z bakteriami chorobotwórczymi. Dużo emocji
wzbudziła dr inż. Mariola Galbas, która w wykładzie pt.: „Wirusy – piękne i niebezpieczne
towarzystwo” przedstawiła młodzieży budowę różnych typów wirusów oraz ich cykle infekcyjne
w komórkach. Słuchacze mogli dowiedzieć się, czym bakteriofag różni się od retrowirusa,
dlaczego nie można wynaleźć skutecznej szczepionki na wirusa HIV i czy rzeczywiście wirus
Ebola jest zagrożeniem dla ludzi na całym świecie.
Ważnym elementem projektu „Od laika do przyrodnika” jest udział licealistów
w warsztatach z mikrobiologii i biochemii, które odbywają się w laboratoriach uniwersyteckich
pod opieką studentów biotechnologii. Słupecka młodzież już wkrótce będzie miała okazję
zastosować nowoczesne techniki inżynierii genetycznej w analizie DNA pochodzącego
z różnych komórek.
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Wielu ludziom inżynieria genetyczna kojarzy się z eksperymentami przeprowadzanymi
w renomowanych laboratoriach biochemicznych.
W takich miejscach naukowcy uzyskują zwierzęta
i rośliny modyfikowane genetycznie, a także
klonują różne gatunki organizmów. Wszystkie
te działania przeciętnemu człowiekowi wydają
się odległe i raczej kojarzą się z filmami typu
science fiction. W kwietniu 2016 r. uczniowie
z naszego liceum mieli okazję po raz kolejny
zmierzyć się z zagadnieniami genetyki
molekularnej na warsztatach biochemicznych
pod hasłem „Zbadaj swój DNA”.
Klasa 1b podczas warsztatów z genetyki

Młodzież z klasy 1b (biologiczno-chemicznej) pod opieką p. Joanny Sobutki
i p. Mirosławy Błaszczak brała udział w zajęciach organizowanych przez warszawskie
BioCentrum Edukacji Naukowej działające we współpracy z Instytutem Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Międzynarodowym Instytutem Biologii
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W ramach warsztatów młodzież z naszej szkoły pod
opieką naukowców ze stolicy izolowała DNA z własnych komórek. Następnie z wykorzystaniem reakcji PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy) uczniowie klonowali geny z sekwencjami polimorficznymi w termocyklerach i izolowali je z wykorzystaniem elektroforezy żelowej.
Doświadczenia wykonywane w laboratorium dostarczyły wszystkim uczestnikom wielu
niezapomnianych wrażeń. Uczniowie mieli okazję pracować na specjalistycznym sprzęcie
badawczym, a ćwiczenia z pipetami automatycznymi, wirówkami i enzymami molekularnymi
pokazały, że inżynieria genetyczna nie jest dla licealistów pojęciem abstrakcyjnym.
Uniwersytet w Twojej Szkole
W ramach projektu edukacyjnego „Uniwersytet w Twojej Szkole” we współpracy
z UAM Poznań nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w kolejnych wykładach historycznych.
Pierwszy z nich zatytułowany „Czy neutralny znaczy obojętny? Holandia i I wojna światowa”
prowadzony przez dr Natalię Stachurę i mgr Martynę Pędzisz odbył się 12 marca 2015r.
Uczniowie klasy o profilu humanistycznym z klasy 2d z zainteresowaniem przysłuchiwali się
jak wykładowczynie w zajmujący sposób omawiały podejście Holendrów do wojny w życiu
codziennym i kulturowym. Drugi wykład, który odbył się 18 marca był zatytułowany: „Dziki
kosynier czy polskojęzyczny Prusak? Poznański chłop w niemieckim dyskursie politycznym
XIX wieku” prowadzony przez dr. hab. Przemysława Matusiaka. Tym razem licealiści również
o profilu humanistycznym z klasy I d mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę historyczną o nowe
fakty dotyczące sytuacji poznańskich chłopów w XIX w.
„LIGIA ANGIELSKA” – sukces naszych licealistów!
Podobnie jak w roku ubiegłym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w ramach projektu „Uniwersytet w Twojej Szkole” rozpoczął kolejną edycję wieloetapowego
konkursu „Liga Angielska”. Nasi licealiści przez cały rok szkolny rywalizowali z 27 innymi
wielkopolskimi liceami z różnych dziedzin z zakresu języka angielskiego np. geografii Wysp
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Brytyjskich oraz Australii, historii i kultury Irlandii i Szkocji, leksyki i gramatyki języka
angielskiego, a także wiedzy o Indianach Ameryki Północnej. Przypomnijmy, że konkursy
odbywają się na zasadzie teletransmisji, a ich formuła przypomina znany z telewizji turniej
„Jeden z dziesięciu”. Pytania w języku angielskim do poszczególnych drużyn zadaje komisja
znajdująca się na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu. Na koniec roku szkolnego zostanie
wyłoniony zwycięzca, czyli szkoła, która w sumie zdobędzie najwięcej punktów
z poszczególnych etapów.
20 stycznia oraz 3 lutego 2015 r., nasi uczniowie
wzięli udział w kolejnych etapach konkursu „Ligii
Angielskiej”. Tym razem licealiści mieli okazję
sprawdzić swoją wiedzę z zakresu leksyki i gramatyki oraz historii i kultury Szkocji. Pomimo
trudnych i nieszablonowych pytań drużyny obu
konkursów w składzie: Wojciech Balewski, Kinga
Neumann, Inga Spychała, Kamil Świątek, Kamil
Kasprowicz i Alicja Samul, dzielnie
Kacper Krotecki, Małgosia Wawrzyn, Marcel Kędziora

walczyły o utrzymanie naszej pozycji w rankingu! 7 marca 2015 r., słupeccy licealiści mieli
okazję ponownie sprawdzić swoją wiedzę z zakresu wiedzy leksykalno-gramatycznej. Drużyna
składająca się z uczniów: Marcela Kędziory z Ia, Kingi Neumann oraz Ingi Spychały z 3a, zajęła
II miejsce pokonując m.in. licealistów z Poznania! Dzięki takiemu wynikowi nasze liceum zajęło
8 miejsce spośród 28 wielkopolskich szkół biorących udział w konkursie.
W ramach projektu edukacyjnego „Uniwersytet w Twojej Szkole” we współpracy
z UAM Poznań, 22 kwietnia 2015 r., nasi uczniowie wzięli udział w kolejnym etapie konkursu
„Ligii Angielskiej”. Tym razem licealiści rywalizowali z zakresu wiedzy dotyczącej plemion
indiańskich z Ameryki Północnej – i można śmiało powiedzieć, że wiedzą na ten temat prawie
wszystko. Pomimo trudnych pytań, dzięki długim i starannym przygotowaniom, drużyna
składająca się z uczniów: Marcela Kędziory i Małgorzaty Wawrzon z klasy Ia oraz Jakuba
Mencla z 2c, zajęła II miejsce pokonując m.in. licealistów z Konina, Leszna oraz Poznania!
Ostatni etap konkursu odbył się 10 czerwca
2015 r. Tym razem licealiści rywalizowali
z innymi uczniami z zakresu wiedzy dotyczącej
geografii Australii. Drużyna składająca się
z
uczniów: Marcela Kędziory i Małgorzaty
Wawrzon z Ia oraz Jakuba Mencla 2c, zajęła I
miejsce
tym samym pokonując w tym
finałowym starciu czołową drużynę w całym
rankingu! Dzięki takiemu wynikowi NASZE
LICEUM ZAJĘŁO 6 MIEJSCE wśród 28
Kinga Neuman, Iga Spychała i Marcel Kędziora
wielkopolskich szkół
licealnych biorących udział w tym wieloetapowym konkursie. Nasi licealiści spisali się
na medal, nie tylko dlatego, że zajęli tak wysokie miejsce niedaleko podium, ale przede
wszystkim dlatego, że udało im się pokonać m.in. tak silne drużyny jak III liceum z Poznania
i I liceum z Konina czy licea z Wrześni i Gniezna.
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Co oznacza Èire i co wspólnego ma Irlandia z „Gwiezdnymi Wojnami”?
No właśnie! Między innymi takich ciekawych informacji mogli dowiedzieć się uczniowie
naszego liceum, którzy w dniu 27 października 2015 r. w ramach projektu edukacyjnego
„Irlandia w szkole” wzięli udział w zajęciach z przedstawicielem Fundacji Kultury Irlandzkiej
panią Justynę Schramm. Podczas spotkania licealiści z klas 1c, 2a, 2b, 3c i 3 d mieli okazję
poznać elementy kultury, literatury czy historii Irlandii i uświadomić sobie jak wiele łączy w tym
aspekcie Polskę i ten niewielki kraj. Spośród wielu nietuzinkowych informacji o „Szmaragdowej
Wyspie” uczniowie mieli możliwość poznania podstaw rodzimego języka irlandzkiego,
przeglądając książeczkę dla dzieci z irlandzkiej podstawówki. Dowiedzieli się, że Èire oznacza
„Irlandia” w tym właśnie języku. Jednak najbardziej zaskakujące (zwłaszcza dla fanów trylogii
George’a Lucas’a) było to, że m.in. na wyspie o nazwie Skellig Michael, znajdującej się
na liście światowego dziedzictwa UNESCO, nakręcono współczesną część gwiezdnych wojen!
W ramach przystąpienia do projektu „Irlandia w szkole” 17 listopada 2015 r., pod opieką
pani prof. Moniki Tykwy uczniowie słupeckiego liceum udali się na Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, aby wziąć udział w międzynarodowej sesji oraz wysłuchać prezentacji
prowadzonych w języku angielskim, dotyczących wspólnej historii Irlandii i Polski.
Oto krótka relacja jednego z uczestników projektu: O godz. 8:00 wyjechaliśmy ze Słupcy i około
9:30 zjawiliśmy się na miejscu. Weszliśmy do sali, gdzie miały odbyć się wykłady
i z niecierpliwością oczekiwaliśmy na wystąpienia. O 10.00 po kilku słowach wstępu i powitania
przez Dziekana Wydziału Historycznego UAM, głos zabrał Krzysztof Schramm, ze strony
Fundacji Kultury Irlandzkiej. Przedstawił ogólny temat i cel zebrania. Następnie swoją
prezentację rozpoczął gość specjalny sesji, Ambasador Irlandii dr Gerard Keown, który
opowiadał o powiązaniach i wspólnych cechach Polski i Irlandii. Kolejnym wykładowcą był
dr Gabriel Doherty, który przedstawił elementy polskiej i irlandzkiej walki o niepodległość.
Odnosił się między innymi do wsparcia Polaków przez Irlandczyków podczas powstania
styczniowego i przybliżył nam postać Jeremiah’a O’Donovana Rossy, irlandzkiego patrioty
i działacza niepodległościowego, który 5 marca 1863 roku, mimo formalnego zakazu,
zorganizował w Skibbereen pochód z pochodniami i wygłosił płomienne przemówienie dla
poparcia polskiego powstania styczniowego. Jako ostatni przed przerwą wypowiadał się dr Paul
McNamara. Przedstawiał postać Seana Lestera, związanego z Ligą Narodów w Wolnym Mieście
Gdańsku w latach 30-tych XX w.
Po tym wystąpieniu uczniowie wraz
z opiekunami udali się do kawiarenki na mały
poczęstunek. Tam mieliśmy niepowtarzalną
okazję wymienić kilka zdań z samym
Ambasadorem Irlandii. Następnie udaliśmy
się w drogę powrotną i około 15:00 byliśmy
w Słupcy. Z wycieczki uczniowie na pewno
zapamiętają wiele interesujących faktów
ze wspólnej historii Polski i Irlandii.
Ambasador Irlandii Gerard Keown i uczniowie naszego liceum

5 kwietnia 2016 r. kolejny raz gościła w naszej szkole przedstawicielka Fundacji Kultury
Irlandzkiej pani Justyna Schramm, która tym razem opowiedziała słupeckim licealistom
o „Powstaniu Wielkanocnym” mającym miejsce dokładnie 100 lat temu - 24 kwietnia 1916 roku
w Dublinie. Podczas spotkania uczniowie z klas 1c, 1d, 2a, 2b, 2d oraz 3c mieli okazję
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dowiedzieć się, jak wyglądał początek długiej drogi do uwolnienia się spod rządów brytyjskich
i odzyskania niepodległości przez ten waleczny naród. Niejeden wątek tego krótkiego,
lecz znaczącego irlandzkiego powstania przywodził na myśl te, które miały miejsce w historii
naszej ojczyzny. W związku ze zbliżającą się setną rocznicą tego wydarzenia oraz pewnymi
zbieżnościami w historii obu krajów dla wszystkich uczniów chcących zgłębić szerzej ten temat
ogłoszono konkurs na esej: „Powstanie Wielkanocne 1916 - podobieństwa i różnice w polskiej
i irlandzkiej drodze do niepodległości”. Liczymy na zainteresowanie młodzieży.
MOTYW SZALEŃSTWA W DRAMATACH SHAKESPEARE’A oraz SYMBOLE NOWEJ
ZELANDII czyli „Uniwersytet w Naszej Szkole"
W ramach projektu edukacyjnego „Uniwersytet w Twojej Szkole” we współpracy
z UAM Poznań nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć ponownie w kwietniowym, niezwykle
odkrywczym wykładzie zatytułowanym „Motyw szaleństwa w dramatach W. Shakespeare’a
i ich współczesnych adaptacjach”. Wykład prowadzony przez dr Katarzynę Burzyńską oraz
dr Urszulę Kizelbach poruszał m.in. kwestię ponadczasowości twórczości W. Szekspira,
pokazując liczne przykłady współczesnych adaptacji. Dzięki uczestnictwu w wykładzie
uczniowie klasy 1d o profilu humanistycznym zgodnie orzekli, iż pozwoli im to odkryć utwory
tego wybitnego pisarza na nowo. Z kolei uczniowie klas 1a oraz 2a skorzystali z możliwości
uczestniczenia
w majowym wykładzie o „Symbolach Nowej Zelandii”, który prowadzony
był w j. angielskim przez dr Tomasza Skireckiego. Wykładowca Uniwersytetu im. A. Mickiewicza zapoznał licealistów z pochodzeniem nazwy tych malowniczych wysp, na których
nakręcono „Władcę Pierścieni”, a także językiem urzędowym (tu ciekawostka: językiem
urzędowym jest nie tylko angielski, ale także język Maorysów) oraz flagą. Oprócz wielu innych
ciekawych informacji uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak Nowozelandczycy obchodzą
święta Bożego Narodzenia, a także poznać różnice pomiędzy angielskimi słowami „Kiwi”
i „Kiwifruit”, z których pierwszego używa się w odniesieniu do nielotnego ptaka będącego
pod ścisłą ochroną, a drugiego do owocu (obydwa to narodowe symbole Nowej Zelandii).
10 Przystanek PaT
Jubileusz powstania programu Profilaktyka a Ty, łączący młodzież z całej Polski w walce
przeciw nałogom był wyjątkowy. X Przystanek PaT to spotkanie, które pokazało, że nie potrzeba wspomagaczy w postaci alkoholu ani narkotyków, by móc dobrze się bawić. Młodzież
z naszego liceum miała możliwość uczestniczenia w tej wspaniałej imprezie 23 i 24 czerwca
2015 r., kiedy to wycieczka reprezentantów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
słupeckiego wyruszyła do Warszawy. Celem wyprawy do stolicy było obejrzenie występów
i szukanie pomysłów na przedstawienie profilaktyczne, do którego szykujemy się w przyszłym
roku. Co zaprezentować, od czego zacząć, na jaki temat – to pytania, na które przez te dwa dni
młodzież szukała odpowiedzi.
Przez ponad 9 lat program zrzeszył ponad 300 tysięcy osób, a z 11 tysiącami z nich
licealiści mogli się spotkać na tegorocznej PaTosferze. PaT swoją oryginalność zawdzięcza
łatwości przekazu, bowiem brak tam wielu rozmów na temat profilaktyki i bezpieczeństwa,
wszystko łączone jest w przyjemny sposób z zabawą i poszerzaniem własnych horyzontów.
Występy zarówno polskich, jak i zagranicznych postaci, a także prowadzone przez nich
warsztaty m.in. wokalne, bębniarskie, taneczne i teatralne, dają to, czego każdy z uczestników
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szuka – możliwości zabawy i przyjemnego spędzenia czasu bez sięgania po używki, które są
najłatwiejszą formą poprawy humoru i zabawy.
Bez względu na to, czy ktoś spotkał się
z akcją po raz pierwszy, czy ma już wiele
spotkań za sobą, zapewne nie mógł wyjść
z podziwu atmosfery na Przystanku. Była
niepowtarzalna, wszechobecne uśmiechy
i wesołość. Ludzie tańczyli, śpiewali,
przytulali się jak starzy przyjaciele. Były
pokazy tańca irlandzkiego, hip-hopu
i tańca nowoczesnego, a główną gwiazdą
tegorocznej sceny PaTu był Grzegorz
Hyży, który swoim występem przyciągnął niemalże całe trybuny.
Młodzież słupeckiego LO podczas X Przystanku PaT

Szkoła współpracy
Słupeckie liceum zakwalifikowało się do nowego systemowego projektu Ministerstwa
Edukacji Narodowej "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły". Jest to nowatorskie przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych
celów jest wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami
i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Do realizacji projektu zaproszona została
ograniczona ilość szkół oraz placówek oświatowych. Tym bardziej jesteśmy dumni, że nasza
szkoła - jako jedna z dwóch w Wielkopolsce - może w nim uczestniczyć.
W ramach projektu 23 marca 2015r. zespół zadaniowy reprezentujący naszą szkołę wziął
udział w warsztatach w Licheniu Starym. Nasz zespół składa się z 2 rodziców – pani Joanny
Ansion i pani Anety Wysockiej, 2 uczniów – Wiktorii Głowackiej i Anny Sypniewskiej oraz
2 nauczycieli – Wioletty Nyszler i Joanny Sypniewskiej-Piwowarczyk. W trakcie warsztatów
poznaliśmy zasady udanej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli, prawne aspekty
współpracy, dobre praktyki i przykłady satysfakcjonującej współpracy, zasady prowadzenia
debat.
W kwietniu i w maju odbyły się w naszym LO debaty rodziców, uczniów oraz
nauczycieli na temat oczekiwań dotyczących współpracy całej społeczności szkolnej. W trakcie
spotkań została podjęta próba odpowiedzi na pytanie: Co powinno się zmienić, żeby zarówno
uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie
wpływu i dobrze się czuli w „Naszej Szkole”?
Wnioski z debaty rodziców (14.04.2015r.)
 Wspólna organizacja imprez szkolnych np. połowinki, studniówka.
 Większa otwartość nauczycieli, szersze spojrzenie na ucznia nie tylko przez pryzmat
własnego przedmiotu; większa elastyczność nauczycieli.
 Zwiększenie liczby kółek zainteresowań, np. fotograficzne, trekkingowi, teatralne (nie
tylko zajęcia przygotowujące do matury).
 Połączenie zainteresowań uczniów z umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym
rodziców poprzez zorganizowanie zajęć np. gotowania, tańca itp.
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Rodzice zaznaczyli, że na tym etapie edukacji ich dzieci chcą być samodzielni i coraz
mniej chcą współpracować z rodzicami.
Wnioski z debaty nauczycieli (21.04.2015r.)
 Nauczyciele powinni aktywnie włączać rodziców w życie szkoły – w organizację imprez
szkolnych (studniówka, połowinki); w opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek,
organizować więcej imprez i spotkań we współpracy z rodzicami, wspólne organizować
projekty edukacyjne oraz zaangażować rodziców w wymiany międzynarodowe.
 Przekonać rodziców do przejęcia inicjatywy.
 Uczniowie angażują się w pracę na rzecz szkoły i rozwijają swoje zainteresowania.
 Spadek frekwencji rodziców na wywiadówkach po wprowadzeniu dziennika
internetowego.
 Rodzice nie korzystają z indywidualnych dyżurów nauczycieli.
 W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów (w zależności od zainteresowań uczniów).
 W naszej szkole cenimy dobrą atmosferę pracy, koleżeństwo, zaangażowanie większości
nauczycieli w zajęcia pozalekcyjne, a przeszkadza nam natłok zadań szkolnych
i osobistych.
Wnioski z debaty uczniów (13.05.2015r.)
 W szkole warto zorganizować dodatkowe miejsce, gdzie uczniowie mogliby zjeść
posiłek i odpocząć oraz więcej ławek na korytarzach.
 Przestrzeganie zapisów w Szkolnym Systemie Oceniania.
 Odpowiedni dobór tematyki zajęć pozalekcyjnych.
 Większe zainteresowanie nauczycieli tym co się dzieje wśród uczniów.

Wiktoria Głowacka i Anna Sypniewska podczas debaty

15 czerwca 2015r. w Warszawie odbyła się
konferencja podsumowująca ogólnopolski
projekt systemowy „Szkoła Współpracy.
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły”. W konferencji wzięło
udział ponad 490 przedstawicieli szkół
z całej Polski. Naszą Szkołę reprezentowała
pani
Wioletta
Nyszler.
Konferencję
uświetniło wystąpienie pani Joanny KluzikRostkowskiej - Minister Edukacji Narodowej,
Prezesa FRDL Jerzego Stępnia oraz prof.
Janusza Czapińskiego.

Baśniowa Suwalszczyzna
W pierwszym tygodniu czerwca ośmioro uczniów z Liceum Ogólnokształcącego
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy wzięło udział w warsztatach dziennikarskoreporterskich na Suwalszczyźnie, organizowanych przez Suwalską Izbę Rolniczo – Turystyczną.
Młodzież już 31 maja, pod opieką pani Anny Łakomiak, wyruszyła do Suwałk, aby przez
kolejne pięć dni poznawać walory przyrodnicze tamtejszego regionu. Licealiści podziwiali
jezioro Hańcza i Wigry, tereny Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku
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Krajobrazowego, odwiedzili pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach, pozostałości po pałacu
Paca w Dowspudzie czy dominikańskie Sejny nad Marychą.
Ciekawym miejscem był trójstyk granic
"Wisztyniec" w miejscowości Bolcie,
w której zbiegają się granice Polski,
Litwy i Rosji. Wędrówkom towarzyszyły
legendy o siei wigierskiej, o pięknej Jegli
czy świętym miejscu. Podczas pobytu
młodzież miała okazję skosztować
tradycyjnych
potraw
tamtejszego
regionu: kartaczy, babki ziemniaczanej
czy sękacza. Uczniowie uczestniczyli w
warsztatach
fotograficzno-filmowych Kinga Kaczmarek, Ola Miłos, Wiktoria Kuchowicz,
prowadzonych przez pana Huberta Magdalena Daszkiewicz, Mikołaj Bednarek, Natalia
Stojanowskiego, który przygotowywał Bartczak, Martyna Nowaczyk i Weronika Chudzińska
na granicy z Litwą
ich do samodzielnej
pracy z aparatami i kamerami, zwracał uwagę na możliwości wykorzystania sprzętu, udzielał
fachowych porad. Miejsce miały również warsztaty dziennikarskie z panią Renatą Jacewicz
(lokalną reporterką), która instruowała młodzież, jak zebrać zgromadzony materiał
i skonstruować ciekawą informację dziennikarską. Gościem specjalnym warsztatów był znany
wszystkim dziennikarz Teleexpressu - Maciej Orłoś. Wygłosił on prelekcję na temat powstania
programu informacyjnego, który prowadzi od 24 lat. Udzielił odpowiedzi na pytania
uczestników projektu, mówił o autoprezentacji i przełamywaniu tremy.
W projekcie udział wzięło 16 zespołów z całej Polski. Na bazie zgromadzonego
materiału, każda z zaproszonych drużyn miała za zadanie stworzyć krótki filmik promujący
Suwalszczyznę. Do 12 czerwca prace zespołów zostały umieszczone na Facebooku. To, która
drużyna wygra, uzależnione było od ilości lajków oddanych na dany film, w terminie
do 22 czerwca. Ostatecznie drużyna Mikołaja Bednarka zajęła II miejsce w konkursie
na najciekawszy filmik promujący Suwalszczyznę i jej walory przyrodnicze.
Poławiacze Pereł
W dniach od 5 do 18 lipca 2015 r. Aleksandra Miłos (uczennica klasy 2b) była
uczestniczką Szkoły Letniej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Poławiacze Pereł 2015”. Miała
okazję być jedną z 32 osób - nieodkrytych talentów, które wykazują się inicjatywą w swojej
społeczności szkolnej. Oto relacja Oli z udziału w projekcie: Kampus medyczny, do którego
należałam, podczas dwutygodniowego pobytu w Krakowie aktywnie uczestniczył w zajęciach
prowadzonych w klinice specjalistycznej im. Jana Pawła II przez dr Hannę Dziedzic-Oleksy
z anatomii człowieka ze szczególnym naciskiem na układ krwionośny. Poznaliśmy tajniki
medycyny oraz szpitala kardiologicznego, w którym mogliśmy zobaczyć oraz wypróbować
specjalistyczne sprzęty. Wykonywaliśmy m.in. USG tętnic szyjnych. Każdy miał również okazję
przejścia badania EKG, po którym samodzielnie mogliśmy odczytać wyniki. Nie jest im obca
również angioplastyka, czyli nowatorskie leczenie miażdżycy. W zakresie medycyny jedną
z najważniejszych osób jest pacjent, dlatego uczestnicy uczyli się i przeprowadzali profesjonalne
wywiady lekarskie. Najciekawszym i najbardziej wyczekiwanym momentem pobytu w Krakowie
była wizyta w Muzeum Katedry Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uczestnicy mieli

59

Projekty

okazje zobaczyć preparaty wykonane z ludzkiego organizmu. Punktem kulminacyjnym był quiz
przygotowany przez prowadzącą zajęcia panią doktor, który wszyscy uczestnicy zdali
pozytywnie!
Dwa tygodnie jednak nie upływały wyłącznie na nauce
w klinice. Popołudniami każdy z kampusów miał zajęcia
rozwojowe we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego,
na których uczyliśmy się komunikować z ludźmi oraz „mieć
otwarty umysł”, czyli nie myśleć tylko i wyłącznie według
schematu. W trakcie zajęć mieliśmy mnóstwo gier i zabaw,
podczas których musieliśmy być nie tylko kreatywni,
ale otwarci na innych ludzi.
Uczestniczyliśmy również w zajęciach artystycznych,
w czasie których każdy z nas mógł zostać aktorem,
tancerzem lub piosenkarzem. Ja wybrałam aktorstwo.
Podczas tych zajęć prowadzonych przez dwójkę młodych,
uzdolnionych studentów: Weronikę i Daniela, tworzyliśmy
scenki, które miały opisywać nasze sukcesy, osiągnięcia
Aleksandra Miłos

ale przede wszystkim ukazywać wartość drugiego człowieka. Pracę jaką wykonaliśmy,
przedstawiliśmy 17 lipca na koncercie finałowym, który miał miejsce w Klubie pod Jaszczurami.
Tego wieczoru mogliśmy też zobaczyć pracę grupy tanecznej i muzycznej.
Nasi opiekunowie oraz kierownik grupy zabiegali o to, by nie było nudno! Każdego
wieczoru po kolacji czekała nas niespodzianka. Oczywiście był to aktywnie spędzany czas
na grze miejskiej, w klubie, gdzie mogliśmy pokazać swoje umiejętności w zakresie tańca latino
czy karaoke. Byliśmy również na koncercie Skaldów i Brathanków, który przysporzył nam wiele
radości! Ciekawą niespodzianką był wyjazd do Wadowic - rodzinnego miasta Jana Pawła II.
Po wizycie w tak malowniczym miejscu udaliśmy się do Inwałdu, gdzie mieliśmy okazję
podziwiać w miniaturze zabytki architektoniczne z całego świata.
Wolnymi wieczorami zwiedzaliśmy Kraków. Najbardziej interesującym miejscem,
z cudowną atmosferą, gdzie rozbrzmiewa muzyka, jest Kazimierz - dawna dzielnica żydowska.
Jest w niej coś tajemniczego i niezwykłego zarazem.
Dwa tygodnie spędzone w Krakowie nie były dla mnie jedynie czasem nauki, zabawy
i rozrywki. To okazja do poznania wyjątkowych ludzi. Osób, dla których nie liczy się wygląd,
stan majątkowy, a wnętrze drugiego człowieka. Dawno już nie spotkałam ludzi, którzy są tak
empatyczni, przyjaźni, życzliwi i tolerancyjni w jednym. To osoby z piękna duszą i wnętrzem,
dla których drugi człowiek jest niezmiernie ważny. Zawiązałam tam, mam nadzieje, długoletnie
przyjaźnie. Te dwa tygodnie w Krakowie były dla mnie momentem uświadomienia sobie,
że każdy z nas jest nieodkrytą perła, że każdy jest wyjątkowy.
W drodze do wojska
23 września 2014 roku klasy pierwsze miały okazję uczestniczyć w spotkaniu z panem
Andrzejem Machowiakiem ze Stowarzyszenia „Z Wiatrem i pod Wiatr” w ramach
realizowanego projektu „W drodze do wojska” (projekt jest współfinansowany ze środków
otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej). Projekt skierowany jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z ternu powiatu słupeckiego. Jego celem jest przygotowanie potencjalnych
kandydatów do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
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Realizowane zadanie ma na celu kształtowanie patriotycznych i pro obronnych postaw
społeczeństwa oraz budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP w społeczeństwie.
Wykładowca opowiedział i wytłumaczył na czym polega służba przygotowawcza,
jakie są warunki przystąpienia, kto, gdzie i w jaki sposób może zgłosić się do pełnienia służby
oraz
na czym polega szkolenie. Młodzież dowiedziała się, że służba przygotowawcza jest
świetną alternatywą dla osób, które interesują się wojskiem, a z różnych powodów nie mogą
realizować swoich pasji. Jest to rodzaj ochotniczej służby, która ma na celu stworzenie
Narodowych Sił Rezerwowych. Do służby przygotowawczej mogą zgłosić się zarówno
mężczyźni jak i kobiety. Każdy ochotnik musi jednak spełniać określone wymagania.
Pan Machowiak zachęcał licealistów do wzięcia udziału w treningach strzelania
z karabinka pneumatycznego oraz do szkoleń z pierwszej pomocy, jakie będą się odbywać
w ramach wspomnianego projektu. Po wykładzie każdy mógł podejść, zobaczyć z bliska,
a nawet dotknąć broni, która liczyła kilkadziesiąt lat, ale również takiej, która jeszcze „pachniała
świeżością”.
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Spotkanie z byłym więźniem obozu zagłady- Tadeuszem Smreczyńskim
„Nie załamywać się walczyć do końca…” wrzesień 2014
W połowie naszej cudownej przygody trakcie wymiany młodzieżowej, o której pisaliśmy
w poprzednim artykule, przeżyliśmy coś wyjątkowego. Spotkanie z byłym więźniem obozu,
Panem Smreczyńskim, które na wszystkich uczestnikach wymiany, uczniach jak i nauczycielach
zrobiło ogromne wrażenie.
Swoją opowieść rozpoczął od roku 1940, kiedy to został skierowany na prace
przymusowe w Saksonii przy naprawie torów kolejowych. Zajęcie to okazało się zbyt
wyczerpujące, zaczęły pojawiać się pęcherze, rany. Pan Smreczyński usłyszał słowa od jednej
z mieszkanek pobliskiej miejscowości: „to nie jest praca dla was,
uciekajcie w niedzielę, wtedy jest mało policji”. Niestety ucieczka
nie udała się i zostali skierowani do pracy w kamieniołomach,
przy której stosunek Niemców do robotników był o dziwo bez
zarzutów. Praca jednak była ciężka. „Chciałem uciec, lecz koledzy
obawiali się obozu, więc postanowiłem uciec sam. Udało się…”- jak
mówi Pan Smreczyński. Po sześciu miesiącach, kiedy to policja
przestała się interesować sprawą zbiega, wrócił do swojego miasta
niedaleko Oświęcimia, gdzie pracował w piekarni. Czytał gazety,
słuchał ostatniego radia (wcześniej posiadanie radia zostało
wszystkim zabronione), wiedział więc co się w świecie dzieje. Kiedy
Niemcy uderzyli na Rosję był pewien, że przegrają.
Tadeusz Smreczyński

„Idąc z dziewczyną zauważyłem, że idzie za nami burmistrz z żoną. Po 1-1,5h spaceru
odprowadziłem dziewczynę do domu. Burmistrz zatrzymał mnie i zażądał dokumentów. Chciał
abym podpisał „Volksliste”- listę przynależności do narodu niemieckiego, ponieważ z wyglądu
przypominałem Niemca. Odmówiłem jednak, powiedziałem, jestem Polakiem, a nie Niemcem”kontynuuje.
Pan Smreczyński zaangażował się w pomoc więźniom i uciekinierom z Rzeszy. Pewnego
dnia zgłosił się do niego po kartki na chleb kolega z Saksonii, który też uciekł. Zapewnił,
że będzie je rozdawał wśród więźniów. Następnego dnia miała miejsce szarpanina, podczas
której znaleźli te kartki. Nasz bohater został aresztowany, ponieważ kolega pod wpływem tortur
go wydał. Był to rok 1943. Następnie został przewieziony do więzienia Gestapo w Mysłowicach.
Bez komentarza podpisał dokumenty, świadczące o jego działalności, więc nie był bity. Dalej
więźniowie byli rozwożeni po obozach. „Najbardziej obawialiśmy się Auschwitz”- wspomina.
W nocy 46 osób, w tym Pana Smreczyńskiego, załadowano do samochodu, dotarli
do Auschwitz. Wiedzieli, że może to być ostatni dzień ich życia. Samochody zatrzymały się
pomiędzy krematorium, a willą komendanta. Szli w stronę bramy z napisem „ARBEIT MACHT
FREI” wiedzieli , że to nieprawda. Pomiędzy 10. a 11. blokiem stało ok. 17 osób, rozpoczął się
sąd. Podzielono ich na trzy grupy. Nie wiedzieli konkretnie co to znaczy. Wieczorem grupę
I przewieziono do Birkenau, tam została zagazowana, grupa numer 2 wróciła do bloku
i następnego dnia również trafiła do komory gazowej. Grupa nr 3, w której był Pan
Smreczyński, udała się do bloku 11, tam kazano wszystkim położyć się na betonie, nie wiedzieli
co z nimi będzie. Musieli się rozebrać, ogolono im włosy, zrobiono tatuaż z numerem.
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Nasz gość został umieszczony w bloku nr 2. Zauważył tam Niemca z Mysłowic z zielonym
trójkątem, usłyszał od niego, że będzie mu pomagać. Niestety on nie przeżył. Pan Smreczyński
dowiedział się, że podczas apelów, jakichkolwiek zbiórek, najlepiej stać w środku, ponieważ
osoby z przodu, tyłu i po bokach są najbardziej narażone na bicie. „Układałem kostkę, woziłem
piasek, budowałem schrony dla esesmanów. Codziennie działo się coś dramatycznego. Orkiestra
obozowa grała marsze.”
Pewnego dnia ok. 1 tys. więźniów, w tym naszego bohatera, zaprowadzono do Birkenau.
Ustalili oni między sobą, że jeśli będą ich pędzić do komory gazowej, to zaczną uciekać,
ponieważ lepiej zginąć od kuli niż zostać zagazowanym. Nieoczekiwanie esesmani wpędzili
ich do wagonów. Jechali ok. 20 godzin, lecz nie wiedzieli dokąd. Okazało się, że trafili do obozu
w Mauthausen. Pracowano tam w kamieniołomach, lecz oni zostali skierowani do fabryki
zbrojeń. „Staliśmy nago, podeszli do nas młodzi esesmani i bili. Nagle podszedł do mnie jeden
z nich i spojrzał mi się prosto w oczy, nie uderzył, poszedł dalej i bił innych. Wszyscy się
dziwili… Zacząłem współpracować z trzema innymi więźniami.”- opowiada Pan Smreczyński.
Niemcy wybierali ludzi do kuchni. Tak trafił do kuchni obozowej, co uratowało mu życie.
Pracował tam przez 10 miesięcy do zakończenia wojny. Nagle ALARM, „Amerykanie” zrzucają
bomby. Zaczęli biec. „Biegłem na końcu. Wywróciłem się, coś wybuchło, byłem lekko
przysypany ziemią. Ogarnęła mnie panika. Moment strachu. Gdzie uciekać? …” Wszyscy biegli
w stronę dwóch dziur w ogrodzeniu. Opuszczenie obozu wiązało się z wyrokiem śmierci, lecz
nikt wtedy o tym nie myślał. Biegli, nagle samolot zaczął ich ostrzeliwać, wszyscy skoczyli
do rzeczki, obok Pana Smreczyńskiego, ok. 20 metrów wybuchła bomba. Straszliwie zmęczeni,
w strachu, leżeli na polanie. Ucieczka się nie udała, trafili znów do obozu. Bombardowanie
spowodowało tam ogromne straty. Ustawiono ich w kolejce do lekarza i klasyfikowano kto się
nadaje do pracy, a kto zostanie zaprowadzony do komory gazowej.
„Musimy wiedzieć że życie ma sens i czas. Trzeba mieć odwagę powiedzieć stop. Zło nie
może trwać. Człowiek powinien skupić się na własnym rozwoju moralnym i działać na rzecz
powszechnego dobra. Żyć i pozwolić żyć innym.”- podsumowuje
Nadszedł wyczekiwany czas pytań. Dowiedzieliśmy się, że Pan Smreczyński jest już
65 lat razem z koleżanką, z którą poznali się w gimnazjum. Pani Smereczyńska została
odznaczona medalem przez prezydenta Polski za pomoc więźniom obozu w Auschwitz. Oboje
mają syna lekarza oraz wnuka inżyniera. Te wszystkie wspomnienia towarzyszą im codziennie.
Postanowił nawet usunąć numer obozowy, gdyż myślał, że zapomni. 25 lat nikt nie wiedział,
że jest on byłym więźniem, ponieważ z nikim się tym nie dzielił. Pewnego dnia, gdy leżał
w szpitalu, koleżanka kardiolog powiedziała do niego: „Tadeusz powiedz jak to było
w Oświęcimiu” - był w szoku. Padło również, od jednej z naszych koleżanek z wymiany, pytanie
„Czy czuje Pan ulgę po ukaraniu sprawców?” Odpowiedź była krótka: „żadnej satysfakcji”.
„Starajmy się w swoim gronie utrzymywać moralne zasady. Wtedy życie ma sens. Mieć
odwagę swoje moralne cele wprowadzać nie siłą, ale też nie dać się zrzucić do kąta…” ~
Tadeusz Smereczyński.
Spotkanie z Panem Tadeuszem Smereczyńskim było bardzo wzruszające dla wszystkich,
którzy słuchali jego opowieści w ciszy i skupieniu. Niejednemu zakręciła się łza w oku,
zwłaszcza gdy powiedział, że obóz odcisnął na nim piętno, ponieważ pozbawił go wszelkich
uczuć, nie odczuwa ani radości ani smutku. Jednak dla nas ważnym było, że mimo tak
strasznych przeżyć, zdecydował się być prawym człowiekiem i na każdym kroku stara się
pomóc drugiemu człowiekowi. Oby jego przesłanie dotarło do największej liczby osób.
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Spotkanie z Sybirakiem - Franciszkiem Bartkowiakiem
Zaczyna się piękna, złota jesień. Wieczory stają się dłuższe - mamy więcej czasu
na refleksje, więc może warto byłoby zainteresować się bogatą historią naszego kraju, tym
bardziej, że wrzesień obfituję w bardzo ważne rocznice.
Od lat 1 września polscy uczniowie zaczynają rok szkolny, niestety w 1939 roku z nich nie
usłyszało pierwszego dzwonka, doszło bowiem do agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę,
a co za tym Idzie, do wybuchu II wojny światowej. Kilkanaście dni później – o świcie
17 września ZSRR zaatakował nasz kraj, łamiąc tym samym pakt o nieagresji. Nikt się tego
nie spodziewał i był to morderczy cios dla walczącej już z III Rzeszą Polski. Warto pamiętać,
że właśnie w tym roku obchodzimy 75. rocznice wspomnianych wydarzeń. 27 września jest
dniem Podziemnego Państwa Polskiego – najprężniej działającej struktury konspiracyjnej
w Europie. Nie powinniśmy zapominać również o zbliżającej się rocznicy podpisania
honorowego aktu kapitulacji Powstania Warszawskiego. Miało to miejsce 2 października.
Powstanie Warszawskie było jednym z najkrwawszych zrywów w historii Polski. Do dziś
wzbudza wiele emocji i niekończące się dyskusje. Bez względu na to, czy uważamy
je za potrzebne czy nie, winni jesteśmy pamięć i hołd tym wszystkim, którzy brali w nim udział,
a więc nie tylko żołnierzom, harcerzom, sanitariuszom, łącznikom, ale i osobom cywilnym
sprzyjającym powstaniu.
Wyżej wymienione rocznice stały się dla nauczycieli historii pretekstem do zorganizowania w
listopadzie 2014 r. spotkania z Sybirakiem
Franciszkiem Bartkowiakiem, który opowiadał
uczniom o życiu na zesłaniu. Bardzo ważna jest
pamięć o przeszłości bowiem „Kto nie zna
historii, skazany jest na jej powtórne
przeżycie…”.

Henryk Wolski z wizytą w LO
W maju 2015 roku odwiedził nas wyjątkowy gość - absolwent słupeckiego liceum,
żeglarz, podróżnik, Henryk Wolski. Urodził się w 1951r. w Słupcy. Po ukończeniu w roku 1968
Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy kontynuował naukę na Politechnice Poznańskiej, gdzie
zdobył tytuł magistra inżyniera mechaniki.
Całe swoje życie zawodowe związał z żeglarstwem i podróżowaniem. Pracował jako instruktor
w Szkole Żeglarstwa Pełnomorskiego w Bremie, a w 1988r. założył Henryk`s Sailing – firmę
prowadzącą rejsy i szkolenia żeglarskie, specjalizującą się w tzw. żeglowaniu z konceptem.
Od 1996 r. jest członkiem żeglarskiej komisji egzaminacyjnej w Berlinie, a od 2008r. członkiem
Programowej Polskiej Fundacji Morskiej.
Henryk Wolski, jako pierwszy Polak i szósty na świecie żeglarz na jachcie żaglowym, zamknął
pętlę wokół bieguna północnego w rejsie etapowym. Ma on również na swoim koncie odkrycie
wyspy w grupie Wysp Melchiora na Antarktydzie. To również autor książki pt. Fortitudine
Vincimus. Zwyciężymy wytrwałością (wspomnienia z wyprawy Śladami Shacleltona) oraz współpracownik redakcji czasopism o tematyce żeglarskiej (m.in. "Rejs", "Żagle"). Henryk Wolski
przez długi czas mieszkał w Niemczech, kilka lat temu powrócił do Polski i zamieszkał
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pod Swarzędzem. W domu jednak bywa bardzo rzadko. W wolnych chwilach między kolejnymi
rejsami chętnie odwiedza swoją rodzinną miejscowość. Kilkakrotnie skorzystał również
z zaproszenia naszej szkoły i spotkał się z uczniami naszego Liceum.
Podczas majowego spotkania pan Henryk z niezwykłą lekkością potrafił "wciągnąć" w rozmowę
zgromadzonych uczniów i w interesujący sposób
opowiedział młodzieży o swojej pasji: żeglarstwie. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem
wysłuchali wspomnień pana Henryka z jego
pasjonujących i zapierających dech w piersiach
wypraw. W czasie godzinnego spotkania młodzież
mogła poczuć się jak uczestnicy niezwykłej
mogła poczuć się jak uczestnicy niezwykłej przygody w czasie jednej z wielu wypraw,
przygody w czasie jednej z wielu wypraw,
w których nasz gość brał udział. Podróżnik próbował przekonać uczniów, że trzeba mieć
marzenia, a wtedy wszystko może się zdarzyć. To spotkanie na długo zapadnie w pamięci
licealistów i być może, któryś z nich już niedługo spełni swoje marzenie i zrobi coś
niezwykłego.
Z Meksyku do LO - spotkanie z ks. Tomaszem Chlebowskim
Pierwszego czerwca 2015 roku gościliśmy w naszej szkole księdza Tomasza
Chlebowskiego, który przyjechał do Słupcy prosto z południowo – zachodniego Meksyku,
gdzie od kilu miesięcy pełni posługę kapłańską jako misjonarz. Ksiądz Chlebowski to również
absolwent naszego liceum z roku 1993, a także pisarz i poeta (np.: Nieobojętność, Horyzonty
spotkań. Spotkanie w dziełach Ryszarda Kapuścińskiego, Ekumenizm duchowy w nauczaniu
papieża Jana Pawła II). Nasz gość przybliżył nam nieco historię Meksyku, ale przede wszystkim
skupił się na pokazaniu życia codziennego jego
mieszkańców, które ze względu na panujące tam ubóstwo tak bardzo różni się od tego, czego doświadcza
na co dzień przeciętny Europejczyk .
Swój wykład ks. Chlebowski zilustrował zdjęciami
i filmami dokumentującymi dzień powszedni
w Meksyku: rozrywkę i pracę, przygotowywanie posiłków, życie artystyczne i religijne, w którym ważna
rolę odgrywa kult Matki Boskiej z Gwadelupy.
Wśród zaprezentowanych zdjęć znalazły się również te pokazujące egzotyczną meksykańską
przyrodę: piękne zachody i wschody słońca, ciekawe okazy szarańczaków czy karaczanów,
a także olbrzymie papugi nazwane żartobliwie budzikami.
Na zakończenie spotkania ks. Chlebowski wspominał czasy szkolne, kiedy to jako uczeń liceum
przeżywał okres buntu i kontestacji rzeczywistości. W ramach podziękowania za ciekawe
spotkanie, uczniowie liceum podarowali księdzu niecodzienny prezent – opatrzoną autografami
piłkę, która na pewno przyda mu się w pracy duszpasterskiej wśród meksykańskiej młodzieży.
Wizyta Michaela Campbella
Pod koniec września 2015 roku gościliśmy w naszej szkole przesympatycznego pana
Michaela Campbella (emerytowanego nauczyciela z USA) oraz trójkę jego młodych towarzyszy.
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Spędzili oni u nas cały dzień spotykając się z różnymi klasami. Podczas trwającej standardowo
45 minut lekcji mieliśmy okazję pytać naszych gości o to, co tylko przyszło nam do głowy.
Wszyscy z zainteresowaniem wsłuchiwali się w to, co mówił każdy z nich. Dowiedzieliśmy się
sporo interesujących informacji o prywatnym życiu naszych gości, ale również o zwyczajach
i tradycjach Kalifornii, skąd pochodził jeden z naszych młodych zagranicznych gości,
oraz w Seattle – miejscu zamieszkania pana Michaela.
Ci, którzy wzięli udział w tej niezwykłej i pouczającej anglojęzycznej lekcji mogą
z pewnością przyznać, że kontakt z rodowitymi Amerykanami w znaczący sposób poprawił
ich wymowę oraz zachęcił do zgłębiania wiedzy na temat krajów obszaru języka angielskiego.
Mamy nadzieję, że zachęciliśmy obcokrajowców do ponownego przyjazdu do Polski i do zwiedzenia jej najpiękniejszych zakątków. Liczymy na ich kolejną wizytę w naszych stronach.
Spotkanie z młodą poetką - Jolantą Nawrot
22 września 2015r., w ramach obchodów 90-lecia szkoły, odbyło się spotkanie z Jolantą
Nawrot, absolwentką naszego LO, odnoszącą sukcesy zawodowe i artystyczne. Jest ona autorką
utworów lirycznych wielokrotnie nagradzanych na różnych konkursach poetyckich, np. Poznań
Poetów. W czasie spotkania zaprezentowano jej wiersze z lat licealnych, takie jak „Mucha”
czy „Dodaj tytuł”. Utwory czytali uczniowie: Nikola Tylman (2a), Szymon Śniegocki (2a), Anita
Król (2d) i Basia Dyrka (2d). Następnie pani Jolanta opowiadała o swojej ścieżce artystycznej.
Jak stwierdziła, pisała od zawsze, ale z wiekiem
uzmysłowiła sobie, jakie znaczenie mają wiersze pozwalają ludziom odzwierciedlić samych siebie.
Wyjaśniła także, że innym powodem pisania jest dla niej
wewnętrzna potrzeba twórczości. Uważa, że każdy ją
posiada, a pisanie poezji to jej prywatny sposób
na zaspokojenie samorealizacji. Swój styl literacki
zawdzięcza wielu wybitnym autorom, których dzieła
czytała. Wiele pomogły jej również warsztaty
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
a potem studia. Zwycięstwo w jednym z konkursów
poetyckich dało jej możliwość pracy nad wydaniem
własnego tomiku wierszy, w tworzeniu którego pomaga jej znany poeta Dariusz Sośnicki.
Spotkanie w naszym liceum było dla młodej poetki pierwszą tego typu wizytą, ale zapewniała,
że będą kolejne. Na zakończenie pani Jola przeczytała swój ulubiony utwór. Uczniowie
nagrodzili ją gromkimi brawami i podziękowali za ciekawe spotkanie.
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Lekcje inne niż wszystkie
Sama wiedza podręcznikowa nie wystarczy, aby młody człowiek posiadł wiadomości
o świecie i przyswoił je sobie. By wyjść ku potrzebom i oczekiwaniom licealistów, w naszej
szkole organizowane są ciekawe lekcje, przybierające postać warsztatów, prelekcji uznanych
wykładowców uniwersyteckich czy projektów edukacyjnych.
Warsztaty przyrodnicze nad Jeziorem Słupeckim
Klasy biologiczno-chemiczne od lat uczestniczą w różnych projektach przyrodniczych.
W roku 2014 szkoła rozpoczęła współpracę z Fundacją „Biblioteka Ekologiczna”, która działa
przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Młodzież będzie miała okazję
uczestniczyć w wykładach na temat szeroko rozumianej bioróżnorodności oraz w warsztatach
prowadzonych na terenie Wydziału Biologii UAM.
W październiku liceum gościło przedstawicieli fundacji: Monikę Plutę i Mateusza Zarębskiego.
Poprowadzili oni kilkugodzinne warsztaty ekologiczne nad brzegami Jeziora Słupeckiego,
w których uczestniczyła klasa II b pod opieką p. Joanny Sobutki. Celem zajęć było określenie,
jaką rolę w kształtowaniu bioróżnorodności ma sztuczny zbiornik wodny, jakim jest nasze
jezioro. Uczestnicy warsztatów oceniali czystość wody, uczyli się rozpoznawać występujące
nad brzegami jeziora rośliny oraz zwierzęta. Jednak najwięcej wrażeń dostarczyły ćwiczenia
w poszukiwaniu i oznaczaniu składników planktonu, przy czym nieocenione stały się kalosze,
sitka i miski.
Wszystkie zadania, jakie zostały wyznaczone przez
prowadzących, były realizowane przez licealistów
z dużym zapałem i kreatywnością. Z pewnością
na długo pozostaną w pamięci poszukiwania:
wioślarek, wrotków i glonów oraz przygoda
z „kotwiczką”.
od lewej: Szymon Baczyński, Wiktoria Głowacka, Natalia
Skrzypska, Agata Markiewicz i Dominika Dziewiątka
z klasy IIb

Warsztaty przyrodnicze nad Jeziorem Powidzkim
Pod koniec września 2014 r. klasa IIIc uczestniczyła w warsztatach przyrodniczych
zorganizowanych nad brzegami Jeziora Powidzkiego. Wycieczka rozpoczęła się w Giewartowie,
gdzie grupy ćwiczeniowe otrzymały od nauczycieli mapy Powidzkiego Parku Krajobrazowego
wraz z kartami pracy, które uzupełniali w trakcie trwania warsztatów, na podstawie obserwacji.
Młodzież wędrowała brzegami jeziora od Giewartowa przez Kochowo, Polanowo, aż do Powidza. Obserwowała florę i faunę Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie „zapoznali
się” z rodziną łabędzi niemych, które były bardzo zainteresowane kanapkami. Na terenie starej
żwirowni w Kochowie uczniowie analizowali profil glebowy i przyglądali się gniazdom
jerzyków. Odwiedzili również stary cmentarz ewangelicko-augsburski. Nad brzegami jeziora
wykonali proste analizy chemiczne takie jak: poziom azotanów, fosforanów, jonów amonowych
oraz pH wody. Otrzymane wyniki potwierdziły powszechną opinię o czystości wód Jeziora
Powidzkiego. Mimo kilkugodzinnego marszu licealistom towarzyszył dobry humor. Dotarli
na metę wycieczki o własnych siłach, dotlenieni i nieco zziębnięci, ale z uśmiechami na twarzy.
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Warsztaty przyrodnicze w Giewartowie i Powidzu
6 października 2015 roku klasa III c o profilu matematyczno-geograficznym
i biologiczno-chemicznym wybrała się na warsztaty przyrodnicze do Giewartowa i Powidza.
Uczniowie w trakcie zajęć mieli możliwość, by zapoznać się z przyrodą i kulturą swojego
najbliższego regionu. Była to również doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu
na świeżym powietrzu.
W Giewartowie młodzież mogła zobaczyć
pałac oraz park z połowy XIX wieku. Ponadto
uzyskali wiele informacji na temat Jeziora
Powidzkiego oraz fauny i flory obszaru Powidzkiego
Parku Krajobrazowego. Kolejnym interesującym
przystankiem na trasie wycieczki był zabytkowy
cmentarz
ewangelicko-augsburski
założony
w pierwszej połowie XIX wieku.

Ostatnim etapem wędrówki była szkółka leśna mająca swą siedzibę w Powidzu, w której
uczniowie zapoznali się z profesjonalną hodowlą i opieką nad drzewami takimi jak: buk, klon
czy dąb.
Całość zwieńczyło wspólne ognisko, przy którym uczniowie razem z organizatorkami, panią
Mirosławą Błaszczak i panią Joanną Sobutką, mogli odpocząć, porozmawiać i posilić się
po kilkugodzinnym obcowaniu z naturą. Większość uczestników z pewnością nie spodziewała
się, że w naszym najbliższym regionie znajduje się tyle ciekawych i godnych odwiedzenia
miejsc. Organizacja tego typu zajęć to doskonała okazja, by zapoznać się ze swoją ,,małą
ojczyzną” i złapać oddech pomiędzy wyczerpującymi lekcjami.
Warsztaty chemiczne
Pod koniec listopada 2014 roku klasa 2b pod opieką p. Jolanty Biadasz i p. Anny
Łakomiak udała się na warsztaty chemiczne organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową w Gnieźnie. Uczniowie początkowo zostali podzieleni na grupy, a następnie odbyło
się zapoznanie z tematem dotyczącym polimerów znajdujących się w przedmiotach użytku
codziennego. Po godzinnym wykładzie zostali wyposażeni w specjalny strój laboratoryjny. Panie
i panowie czuwający nad sprawną pracą w laboratorium chemicznym opowiedzieli o zasadach
bezpiecznej pracy i wyjaśnili zadanie. Następnie cała grupa przystąpiła do badania odczynu
poszczególnych substancji. Jako chemicy wszyscy czuli się świetnie, a owoce pracy były
zadowalające. Praktyczne zajęcia pomogły lepiej zrozumieć chemię i przybliżyć przyszłym
studentom sposób pracy w laboratorium.

Renata Hyżorek i Klaudia Wojciechowska z klasy 2b
podczas warsztatów z chemii
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Licealiści izolują DNA na Uniwersytecie Przyrodniczym
Wszystkie osiągnięcia naukowe z biologii i chemii oparte są na obserwacjach
oraz doświadczeniach laboratoryjnych, których wyniki zachęcają do poznawania podstaw życia
organizmów. Możliwość uczestniczenia w warsztatach z biochemii jest zatem okazją
do samodzielnego wykonania doświadczeń z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu
laboratoryjnego. Z możliwości tej w lutym 2015 roku skorzystali uczniowie z klasy biologicznochemicznej naszej szkoły, którzy w ramach projektu naukowego „Od laika do przyrodnika”
pod okiem młodych naukowców z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego
izolowali materiał genetyczny z roślin. W trakcie trzygodzinnych warsztatów uczniowie
nauczyli się obsługiwać takie urządzenia jak: pipety automatyczne, mieszadła, wirówki.
Przyswoili również w praktyce nowe pojęcia chociażby takie jak np.: „eza”, „pasterówka”,
„bufor” czy „supernatant”.
Wielu emocji dostarczył efekt wykonywanych
doświadczeń – wyizolowany DNA, który można
było zobaczyć gołym okiem nawijając nici kwasu
na bagietkę szklaną. Warsztaty były również okazją
do rozmowy z prowadzącymi ćwiczenia studentami
o tym, jak przebiega proces edukacyjny na takich
kierunkach przyrodniczych jak np. biotechnologia
czy chemia.
Klasa biologiczno-chemiczna na warsztatach

Warsztaty z chemii w Toruniu
21 maja 2015 klasa 1B wraz z zainteresowanymi uczniami z klas pierwszych udała się
do Torunia. Głównym celem wyjazdu, szczególnie dla klas biologiczno – chemicznych,
był udział w warsztatach chemicznych, aby pogłębić umiejętności i wiedzę. Na zajęciach
młodzież przeprowadzała wiele doświadczeń, np. ogrzewanie nadmanganianu potasu z solą
do kąpieli. Prowadzący przekazywał wiedzę w sposób niezwykle interesujący oraz dowcipny,
co sprzyjało zapamiętywaniu informacji.
Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia
Tuż przed grudniową przerwą świąteczną uczniowie naszego liceum mieli okazję
do wzięcia udziału w warsztatach. Przedstawiciele Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia,
z którym szkoła współpracuje od lat, tym razem przyjechali do Słupcy i zorganizowali zajęcia
na miejscu. Uczniowie mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia między innymi
dowiadując się jakie czynniki wpływają na szybkość reakcji. Dla młodzieży możliwość
samodzielnej pracy z odczynnikami chemicznymi okazała się miłą odmianą od codziennej nauki
teoretycznej w klasie. Całości dopełnili charyzmatyczni prowadzący oraz efektowny pokaz,
w którym także brali udział ochotnicy.
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Spotkanie z mitem ikaryjskim
Pod koniec stycznia 2015 roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję gościć pana
dra Krztsztofa Gajdę, wykładowcę Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Klasy II i III (o profilu humanistycznym) wzięły udział w wykładzie,
którego tematem był „Mit ikaryjski w poezji i piosence polskiej XX wieku”. W obszernej
prezentacji pana dra nie zabrakło przykładów obecnych
w programie nauczania (takich, jak chociażby obraz
Pietera Bruegla czy wiersze Marii PawlikowskiejJasnorzewkiej), jak również, niekoniecznie znanych
przyszłym maturzystom, zespołów lat 80. i 90., które w
tekstach swych piosenek często wykorzystywały motyw
tragicznego lotu syna Dedala.
Wykład z pewnością zapadnie w pamięć i wyniesiona
z niego wiedza przyda się podczas majowych zmagań.

Warsztaty gramatyczno –leksykalne z języka niemieckiego
Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, dla klas z rozszerzonym językiem niemieckim
prowadzone są w naszej szkole warsztaty gramatyczne, fonetyczne, leksykalne, a także zajęcia
z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Pierwsze spotkanie w tym semestrze poprowadził
30.01.15 znany już dobrze naszej młodzieży dr Grzegorz Pawłowski z PWSZ w Koninie.
Uczniowie mieli okazję poszerzyć swoja wiedzę z zakresu budowy zdań w języku niemieckim.
Dr Pawłowski wskazywał na znaczące różnice w szyku zdaniowym w j. polskim i niemieckim.
Nasz gość przeprowadził także kilka ćwiczeń, dzięki którym uczniowie w sposób praktyczny
doskonalili umiejętność poprawnego tworzenia zdań i prowadzenia dialogów.
Warsztaty z języka angielskiego
19 listopada 2015 roku mieliśmy zaszczyt gościć panią
mgr Elżbietę Wileńską-Hajewską, która jest wykładowcą
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
Przeprowadziła ona warsztaty z języka angielskiego z zakresu
fonetyki. Miały one na celu poprawienie wymowy oraz
uświadomienie
uczniom
często
popełnianych
błędów
fonetycznych. Dużo uwagi poświęcono głosce. Udział
w warsztatach wzięli uczniowie klasy 1b. Dziękujemy serdecznie
za poświecony czas.

Jak wyglądał prawdziwy kowboj? I czy wszyscy Indianie mieszkali w Wigwamach?
Dnia 19 listopada 2015r. część uczniów naszego liceum wzięło udział w wykładzie
”Truths and Myths of Wild West History” prowadzonym w języku angielskim przez naszego
znamienitego gościa pana doktora Bartosza Wolskiego z Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie. Tematem były prawdy i mity dotyczące dzikiego zachodu. Mówca
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przedstawił wiele interesujących faktów dotyczących Ameryki oraz relacji przybyłych
na kontynent Europejczyków z jego pierwotnymi mieszkańcami. Celem lekcji było
uświadomienie uczniów jak bardzo różni się obraz tego zagadnienia pokazany
w hollywoodzkich produkcjach od rzeczywistych faktów historycznych. Filmowi kowboje
będący idolami z dzieciństwa byli tak naprawdę biednymi, często agresywnymi nastolatkami,
a pokazani w złym świetle Indianie, działali tylko
w obronie własnego terytorium. Przedstawione zostały
także prawdziwe stroje i domy dawnych mieszkańców
dzikiego zachodu, znacznie różniące się od filmowych
wizji. Tak naprawdę wigwam nie był jedynym rodzajem
„domu”, w którym mieszkali rdzenni mieszkańcy
Ameryki (istniały również drewniane obiekty).
Pan Wolski mówił o dzikim zachodzie i jego początkach w niezwykle ciekawy sposób.
Myślimy, że obalając wiele stereotypów już nigdy nie spojrzymy na filmy o dzikim zachodzie
tak bezkrytycznym okiem jak kiedyś. Mamy także nadzieję, że nasz gość zawita w słupeckim
liceum ponownie i zabierze nas w fascynującą podróż po historii i kulturze Stanów
Zjednoczonych!
Lekcja na żywo w LO
23 października 2014 roku uczniowie klas IIc i IId wzięli udział w wyjątkowej wirtualnej
lekcji historii. Multimedialną lekcję „Opowieść o Żydach polskich” z Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie poprowadzili Maria Seweryn i Maciej Orłoś. Dzięki temu
uczniowie w całej Polsce mogli zapoznać się z częścią wystawy stałej muzeum. Lekcje te zostały
przygotowane w związku z oficjalnym otwarciem zaplanowanym na 28 października .Wystawa
opowiadała o tysiącletniej historii społeczności żydowskiej na ziemiach polskich.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

1050. rocznica Chrztu Polski –lekcja historii inna niż wszystkie
W związku z obchodzoną w tym roku 1050. rocznicą przyjęcia chrztu przez Mieszka I,
w naszej szkole odbyła się nieco inna niż zwykle lekcja historii. Klasa 1a rozegrała turniej
historyczny dotyczący chrystianizacji Polski i państwa polskiego za czasów Mieszka I.
Rywalizacja trwała dwa dni (25-26 kwietnia 2015 r.). Klasa podzielona została na 5 plemion.
Byli więc: Polanie, Mazowszanie, Ślężanie, Wiślanie i Pomorzanie. Każda z grup miała
do wykonania 9 zadań, dotyczących między innymi życia w tamtych czasach , Dobrawy, postaci
historycznych i znajomości pojęć. Liczył się czas i poprawność odpowiedzi. Każde zadanie
ukryte zostało w bibliotece szkolnej, aby je odnaleźć trzeba było rozszyfrować tytuł książki
w której się ono znajduje, przybiec do biblioteki i wrócić do drużyny. Zabawa była przednia,
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zarówno dla uczniów, jak i pani Olgi Jarczyńskiej i pani Anny Zielińskiej, które wszystko
przygotowały. Po zaciętej ale honorowej walce, zwyciężyła drużyna Ślężan, zdobywając oceny
celujące z historii. Drugie miejsce zajęli Wiślanie i otrzymali po piątce.
Wykład „Polska gospodarka po 1989r. i jej perspektywy”
7 listopada 2014 roku o godzinie 10.00 w Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie odbył
się wykład Przewodniczącego Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju prof. Leszka Balcerowicza
na temat „Polska gospodarka po 1989r. i jej perspektywy”, w którym wzięli udział uczniowie
naszego liceum z klasy 2d oraz 3e. Były premier mówił m.in. o wprowadzonych przez siebie
reformach, jakie przyniosły one skutki i jak dzisiaj wygląda gospodarka w Polsce.
Po zakończonym wykładzie uczestnicy spotkania zadawali pytania, które dotyczyły
wypowiedzi profesora, jak i funkcjonowania dzisiejszego państwa. Po wykładzie można było
zakupić książkę prof. Balcerowicza pt. "Trzeba się bić” z podpisem autora, która stanowiła
doskonałe poszerzeniem tematyki zawartej w wystąpieniu i debacie akademickiej.
Wykłady w WSB Poznań
3 grudnia 2014 roku uczniowie klas 2d i 1c wraz z opiekunami wyjechali do Poznania
na wykłady organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w ramach „Festiwalu
Przedsiębiorczości”. Pierwszy z nich pt „Safari w obiektywie turysty” wygłosił dr Jarosław
Styperek, który odbył podróż do Kenii oraz Tanzanii i dzięki temu w atrakcyjny sposób
przedstawił słuchaczom wrażenia z egzotycznej eskapady. Po krótkiej przerwie licealiści
wysłuchali drugiego wykładu pt. „Co nam grozi w sieci - jak nie dać się złapać cyberoszustowi”
dr Piotra Fiedorowa, który pokazał konkretne przykłady oszustw w Internecie, m.in. tzw. listy
nigeryjskie czy metody wykradania haseł do kont internetowych. Temat ten zainteresował nie
tylko miłośników informatyki ze względu na praktyczne wskazówki dotyczące ochrony
przed zagrożeniami powstałymi w sieci.
WSB Poznań
30 stycznia 2015 roku klasy 3a i 3c uczestniczyły w spotkaniu ze studentami Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu. Przeprowadzone warsztaty miały na celu efektywnie
przygotować maturzystów naszego liceum do egzaminu maturalnego i bieżących sprawdzianów,
ale także rozwinąć umiejętności przydatne na początku drogi zawodowej.
Spotkanie było doskonałą okazją, by zapoznać się z propozycjami uczelni dotyczących
kierunków studiów i warunków rekrutacji, a także poznać oczekiwania i plany młodzieży, która
za chwilę stanie przed bardzo ważnym wyborem. Jednocześnie prelegenci zaprosili licealistów
na specjalnie przygotowane wydarzenia na uczelni: cykl wykładów i warsztatów: Festiwal
Przedsiębiorczości, konkurs językowy Pokaż nam język, warsztaty z matematyki Rozgrzewka
przed maturą.
Pośrednictwo pracy
W połowie października 2015 r. odbyło się spotkanie klas 3b i 3d z panem Marcinem
Nowakiem – pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Słupcy.
Pan Nowak przedstawił uczniom główne cele funkcjonowania Młodzieżowych Centrów Kariery
OHP i zadania, jakie realizowane są w ramach różnych projektów, w tym najnowszy projekt
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„Gwarancje dla młodzieży”, który ma na celu wsparcie młodzieży w powrocie do nauki, pomoc
ludziom młodym w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie
kwalifikacji zawodowych podczas darmowych szkoleń. Młodzież poinformowana została
o formach pomocy oferowanej przez MCK OHP w Słupcy. Uczniowie poznali również
propozycje pracy wakacyjnej oraz sezonowej, które mogą być nie tylko sposobem pozyskania
środków pieniężnych na wypoczynek wakacyjny, ale stanowią często dla wielu osób pierwsze
cenne doświadczenie zawodowe.
Wszystkim uczestnikom spotkania przekazane
zostały materiały informacyjne i promocyjne
o usługach Młodzieżowego Centrum Kariery
w Słupcy. 30 listopada młodzież będzie miała
możliwość uczestniczyć w targach pracy, gdzie
zaproszeni pracodawcy przedstawią oferty
zatrudnienia.
Spotkanie klasy 3b z panem Marcinem Nowakiem

Efektywna nauka i radzenie sobie ze stresem - warsztaty psychoedukacyjne dla maturzystów
Egzamin maturalny to bardzo ważny i stresujący moment w życiu każdego ucznia.
Dlatego też 26.10.2015 roku odbyły się warsztaty psychoedukacyjne dla wszystkich klas trzecich
naszego liceum, które pozwolą przygotować się do tego ważnego wydarzania.
Spotkanie prowadzone było przez studentki piątego roku SWPS w Poznaniu w ramach
nowatorskiego przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego „Strefa Młodzieży Uniwersytetu
SWPS”, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku licealnym.
Prowadzące Milena Zegarlińska (absolwentka naszego liceum) i Martyna Skałecka opowiedziały
jak opanować stres przedmaturalny, zaprezentowały techniki pamięciowe i autoprezentacyjne
oraz rozmawiały o planach młodzieży po ukończeniu szkoły. Mamy nadzieję, że dzięki
warsztatom uda się maturzystom przetrwać ten trudny czas i osiągnąć sukces.

Wybieramy przyszły zawód
Listopad 2015 roku to dla uczniów klas trzecich miesiąc podejmowania ważnych decyzji
dotyczących ich przyszłości: wyboru kierunku studiów i przyszłej pracy. Dlatego też pani
pedagog A. Nowak wraz z wychowawczynią panią Mirosławą Błaszczak zaprosiły na cykl lekcji
wychowawczych doradcę zawodowego p. Anetę Karnowską. W czasie zajęć uczniowie
przypomnieli sobie zasady pisania CV oraz podania o pracę. Zapoznali się również
z interesującymi kierunkami kształcenia oraz z możliwościami wyboru zawodu po ukończeniu
określonego kierunku. Na szczęście klasa III c ma jeszcze kilka miesięcy na zastanowienie się
nad wyborem, ale zegar nieubłaganie tyka, odmierzając czas do podjęcia decyzji.
Dopalacze niszczą życie
„Dopalacze niszczą życie” to program profilaktyczny Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu, skierowany przede wszystkim do młodzieży, by chronić ją przed zgubnymi
skutkami jednej z najgorszych plag współczesnego społeczeństwa, jaką są dopalacze. Walka taka
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jest wtedy skuteczna, gdy w programie współdziałać będzie wiele podmiotów i grup
społecznych. Najistotniejszą rolę odgrywają tutaj szkoły i inne placówki oświatowe.
Program będzie realizowany m.in. poprzez organizowanie spotkań z młodzieżą, włączanie
młodych ludzi w twórczą profilaktykę rówieśniczą, w tym także z udziałem grup PaT.
Inicjatorzy projektu przewidują przeprowadzenie w szkołach konkursów dotyczących
szkodliwego wpływu dopalaczy i narkotyków, dzięki czemu to właśnie sama młodzież
promować będzie modę na życie wolne od uzależnień. Program ma także na celu przekazanie
wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i prawnych
zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów
zapobiegania istniejącym zagrożeniom.
Jednym z działań jest również projekcja filmu profilaktycznego dotyczącego szkodliwości
dopalaczy, który mieli możliwość obejrzeć uczniowie naszej szkoły w dniu 27 listopada 2015
roku w MDK w Słupcy. Autorami filmu, z tytułu którego zaczerpnięto nazwę całego programu
jest ostrowska grupa PaT – „Uzależnieni od Teatru”. Jest to obraz tragicznych losów
uzależnionego od dopalaczy chłopaka. Wprowadzenia do filmu podjął się st. asp. Dariusz
Nowicki, który zajmuje się prewencją kryminalną.

Warsztaty akademickie Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Milenium w naszym liceum
11 stycznia 2016 r. uczniowie klas 3c i 3d uczestniczyli w warsztatach akademickich
prowadzonych przez wykładowców Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Milenium, które
koncentrowały się wokół pięciu tematów: „Młodzi ludzie na rynku pracy – jakich wyborów
muszą dokonać?”; „Doświadczenie czy wiedza – czego szuka pracodawca?”; „Praca na etat
czy inne formy aktywności zawodowej?”; „Jakich kompetencji i umiejętności oczekują
pracodawcy?”; „Jakie są warunki osiągnięcia sukcesu w Polsce?”. Młodzież została również
zapoznana z ofertą edukacyjną uczelni, która jest na bieżąco modyfikowana i dostosowana
do potrzeb europejskiego rynku pracy. Ciekawe zajęcia, życzliwi i otwarci na studentów
wykładowcy, kompetentna i kulturalna obsługa administracyjna – to niezaprzeczalne atuty
gnieźnieńskiej uczelni .Pracownicy Milenium podkreślili również, że od studentów wymaga się
aktywnej i twórczej postawy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
Bezpieczeństwo w Internecie. Jak chronić swój wizerunek i godność ?
Bezpieczeństwo w Internecie. Jak chronić swój wizerunek i godność? – takim tematem
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 12 stycznia 2016 roku zainicjowała cykl spotkań
i warsztatów, których celem jest edukowanie młodzieży ponadgimnazjalnej. W pierwszym
z nich wzięli udział uczniowie klas trzecich. Przedstawiciele WSB zapoznali młodzież
z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu (w tym również z – portali
społecznościowych), uświadomili zagrożenia płynące ze skrajnych działań podejmowanych
w przestrzeni online oraz podkreślili konieczność odpowiedzialnego zachowania w sieci. Dzięki
warsztatom uczniowie zdobyli umiejętność przewidywania skutków swoich działań
w Internecie, radzenia sobie w przypadku nękania, rozpoznawania manipulacji czy unikania
źródeł i przejawów agresji w sieci, a przede wszystkim dowiedzieli się, jak chronić siebie i swoją
prywatność.
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Samorząd Uczniowski i jego działalność
Jak w każdej szkole, tak i w naszym LO młodzież ma również coś do powiedzenia.
Na początku roku szkolnego dokonuje się wyboru do Samorządu Uczniowskiego, który stanowi
głos licealistów. Do jego zadań należy m.in.: przedstawianie dyrekcji i nauczycielom opinii
i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu
społeczności uczniowskiej czy współorganizowanie imprez szkolnych. Opiekę nad młodzieżą
od lat sprawuje pani prof. Aleksandra Nowak. W roku szkolnym 2014/2015 we władzach SU
znajdowali się:
Aleksandra Miłos - przewodnicząca
Wiktoria Głowacka - zastępca
Paulina Nadgrodkiewicz - zastępca
Izabela Mazurek - protokolant
Magdalena Krych - protokolant
Anna Sypniewska - skarbnik

Niestety jedni odchodzą, a ich miejsce zajmują kolejne roczniki. Władzę w SU w roku
2015/2016 sprawują:
Jakub Brzeziński - przewodniczący
Paulina Nadgrodkiewicz - zastępca
Mela Gawrych - zastępca
Mateusz Kowalski - zastępca
Joanna Okupniarek - protokolant
Wiktor Kuźniewski - protokolant

Andrzejki
Jedną z imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski były andrzejki.
Przygotowania trwały kilka dni. 28 listopada 2014r. wróżki z klasy 2b poprzez odpowiednią
choreografię wprowadziły uczestników w tematykę obchodów andrzejek. Na uczniów
i nauczycieli wszystkich klas naszego liceum czekały specjalnie przygotowane na tę okazję
wróżby. Na sali powstało kilka stoisk, przy których można było dowiedzieć się jaka czeka nas
przyszłość. Przy jednym ze stolików można było powróżyć z kubeczków (wylosowane
przedmioty symbolizowały dalsze życie, np. moneta - bogactwo, pierścionek oznaczał
małżeństwo). Nie zabrakło oczywiście wróżenia z kart oraz z liczby wyrzuconych oczek
na kostkach do gry. Jednym z najczęściej odwiedzanych stanowisk było to, przy którym można
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było poznać imię przyszłej sympatii. Wróżby były przyczyną wielu uśmiechów i żartów.
Doskonała muzyka wprawiła wszystkich w fantastyczny nastrój.

Julia Lewandowska i Wiktoria Kuchowicz w roli wróżek

Kawiarenka
Od 2010 roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w ostatnich tygodniach roku
szkolnego funkcjonuje w liceum kawiarenka, która jest chętnie odwiedzana przez uczniów
i nauczycieli. Każda z klas otwiera własną kawiarenkę w sali nr 16. Uczniowie realizują w ten
sposób swoje marzenia i pomysły gastronomiczne, biznesowe oraz artystyczne.

Uczennice klasy IIb w towarzystwie pana starosty - Mariusza Rogi; Nauczyciele również chętnie odwiedzają naszą
szkolną kawiarenkę.

Kawiarenka zmienia się każdego dnia. Jest inna, tak jak tożsamość poszczególnych klas w naszej
szkole. W kawiarence prowadzonej przez klasę IIb odbywało się istne rodeo, natomiast
ich rówieśnicy z klasy o profilu mat-fiz stworzyli karaoke, ku rozrywce młodzieży. Asortyment
gastronomiczny jest bardzo urozmaicony, od ciepłych i zimnych napoi poprzez wszelakiej maści
desery, aż po kanapki śniadaniowe. Kawiarenka zyskała także popularność wśród nauczycieli,
którzy zajadają się słodkościami na przerwach.
Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy również propagowanie wśród młodzieży
zdrowego stylu życia. Działania te przybierają różnorakie formy - od plakatów, rozdawania
ulotek edukacyjnych po organizowanie przedstawień i przygotowywanie zdrowych posiłków.
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Jednym z największych zagrożeń dla współczesnego młodego człowieka jest palenie
papierosów. Dlatego od ponad 30 lat organizowany jest Światowy Dzień Rzucania Palenia
Tytoniu. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion
palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Oczywiście 24 godziny nie wystarczą – mają
jedynie zachęcić do całkowitego porzucenia nałogu. Choć ostrzeżenia „Palenie zabija” widoczne
jest na każdej paczce papierosów, informacja ta, z racji swojej powszechności, szybko traci swój
wydźwięk. W wielu krajach – również w Polsce – wprowadza się zakazy palenia w miejscach
publicznych. Jednak znacznie lepiej działa motywacja wewnętrzna, którą każdy powinien
odnaleźć w sobie. W ramach szkolnej akcji zwalczającej nałóg, 20 listopada 2014 roku
Samorząd Uczniowski rozdawał ulotki edukacyjne i jabłka sponsorowane przez Parafialny
Zespół Caritas przy Kościele św. Wawrzyńca w Słupcy. W szkole została również
zorganizowana wystawa plakatów profilaktycznych wykonanych przez uczniów słupeckiego
ogólniaka.

Plakaty przygotowane na obchody Światowych Dni Rzucania Palenia Tytoniu

W roku 2015 Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypadł na 19 listopada.
W tym dniu odbyły się dla uczniów warsztaty pt. „Palenie zjada Cię!”, prowadzone przez
Aleksandrę Miłos z klasy 3b. Na zakończenie prowadząca rozdała uczestnikom ulotki „Dlaczego
tak? Dlaczego nie?” na temat walki z nowotworami oraz chorobami układu oddechowego
na skutek palenia, otrzymane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy.
Przekazała również komplet materiałów do przeprowadzenia podobnych spotkań w klasach
na lekcjach wychowawczych.
Warsztaty dla uczniów LO prowadzone
przez Aleksandrę Miłos z III bio-chem

Drugim punktem obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu było przygotowanie
i częstowanie nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły kanapkami zgodnie z hasłem:
„Zamiast fajek, lepszy bajer, weź kanapkę, nie bądź frajer”. Smakowite przekąski
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zawdzięczaliśmy klasie 2d, która z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem oddała się
krojeniu, smarowaniu i porcjowaniu zdrowych produktów.

Plakaty eksponowane na korytarzu obok sali nr 16 zawdzięczamy Natalii Kaczmarek z klasy 1c,
która w wolnych chwilach maluje i rysuje, spełniając się w każdej technice plastycznej.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
20 listopada 2015 roku w Polsce po raz drugi obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw
Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął 7 listopada
2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu musi
znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle powinno się mówić, że dzieci mają swoje
prawa, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać. Polska na arenie
międzynarodowej uznawana jest za ojczyznę praw dziecka. Janusz Korczak jest doskonale
rozpoznawany w krajach, które ratyfikowały Konwencję Praw Dziecka, mamy więc społeczne
zobowiązanie, aby te wypracowane przez lata standardy dotyczące praw dziecka upowszechniać
również w Polsce. Ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25. rocznicę
uchwalenia Konwencji Praw Dziecka ma także przypomnieć o szczególnej roli Polski –
inicjatora uchwalenia tych ustaw – w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka.
Ten niezwykły dzień jest również znakomitą okazją do podejmowania inicjatyw wpisujących się
w dyskusję, nie tylko o prawach dziecka, ale także jego potrzebach i problemach.
Także w naszej szkole nie zapomnieliśmy o prawach dzieci. Tydzień przed obchodami tego dnia
podczas lekcji wychowawczych odbyły się debaty i rozmowy na temat ich praw. Natomiast
w piątek 20. listopada Samorząd Uczniowski częstował babeczkami z załączonymi prawami
człowieka, życząc wszystkim razem i każdemu z osobna w tym dniu, dobrych refleksji
i skutecznych działań na rzecz lepszego świata.

Samorząd Uczniowski wręczył wszystkim uczniom i pracownikom szkoły babeczki.
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Szkolny Kiermasz Zdrowia
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Samorząd Uczniowski w LO ponownie wykazał się kreatywnością, organizując
13 listopada 2015 r. Szkolny Kiermasz Zdrowia w ramach walki z nieodpowiednimi nawykami
żywieniowymi wśród młodych ludzi. Podejmując działanie promujące spożywanie owoców,
uczniowie zorganizowali ich zbiórkę. Klasy pierwsze oraz połowa klas drugich
pod przewodnictwem samorządów klasowych i pani mgr Mirosławy Błaszczak, zgromadziły
owoce, poczynając od jabłek, a kończąc na słodkich grejpfrutach. Owoce te zostały najpierw
podzielone, a później rozdane uczniom.

Samorząd Uczniowski rozdaje młodzieży zdrowe owoce

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród licealistów, co tylko utwierdziło SU
w przekonaniu, że takie przedsięwzięcia są bardzo potrzebne. Kiermasz zorganizowany w naszej
szkole jest dopiero początkiem akcji poświęconym zdrowemu odżywianiu i aktywności
fizycznej.
Mikołajki
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, corocznie na początku grudnia naszą szkołę
odwiedza Święty Mikołaj. Zwykle przybywa w towarzystwie Śnieżynek i Elfów.
Niespodziewanie 4 grudnia 2015 r. towarzyszył mu sam Marszałek Piłsudski! Ta przemiła
gromadka poczęstowała uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły słodkościami, a ci mniej
grzeczni dostali po rózdze.

Mikołaj wręczył rózgę pani prof. M.Wojtkowiak

Marszałek Piłsudski rozdaje uczniom komiksy
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Każdy z uczniów dostał jeszcze jeden sympatyczny prezent – komiks o Józefie Piłsudskim.
Dzięki wizycie Mikołaja i jego towarzyszy w szkole zapanowała świąteczna atmosfera i poczuć
można było, że Boże Narodzenie już tuż, tuż.
Szkolny turniej FIFA
Samorząd Uczniowski stara się wychodzić na przeciw oczekiwaniom i potrzebom
młodzieży. Szkoła to miejsce, które kojarzy się nie tylko z nauką, ale także z czasem spędzonym
w gronie rówieśników, z którymi można się spotkać, aby dzielić swoje pasje. Mogli się o tym
przekonać uczniowie, a także nauczyciele, którzy wzięli udział w zorganizowanym
po raz pierwszy w naszej szkole turnieju FIFA – jednej z najpopularniejszych gier sportowych.
Od października do lutego uczniowie oraz dwóch odważnych nauczycieli (pani Marzena
Wojtkowiak i pan Dariusz Woźniak) rywalizowali ze sobą o miano Mistrza Szkoły.
Na turniej zapisało się 40 osób, co już samo w sobie świadczy o tym, że inicjatywa
ta zainteresowała społeczność szkolną. Następnie uczestnicy losowali drużynę, którą mieli
reprezentować podczas turnieju.
Najpierw rozgrywki odbywały się w grupach
(system każdy z każdym, 8 grup po 5 osób),
z grupy wychodziły 2 pierwsze osoby, następnie
w fazie pucharowej rozgrywano dwumecze,
a zwycięzca przechodził dalej.
26.02.2016r. najlepsi rozegrali finał oraz mecz
o trzecie miejsce. Zwycięzcą został Kamil
Pomorski z klasy I a.
Na dalszych miejscach znaleźli się: Michał
Bartkowiak (kl. II a), Marcel Kędziora (kl. IIa)
oraz Jonasz Ansion (kl. IIa).
Rozgrywki FIFA między uczniami
Podczas rozgrywek dobrze się bawili nie tylko grający, ale także kibice, którzy wspierali swoich
kolegów w zaciętych meczach. Całość odbywała się zgodnie z zasadami fair play i przebiegała
w miłej atmosferze. Wyniki wszystkich meczy można zobaczyć, wchodząc w link:
http://challonge.com/turniejszkolnyfifa, a oto co na temat turnieju mówią uczniowie LO:
„Taki turniej to bardzo fajna sprawa, zamiast czekać na przystanku autobusowym
możemy pograć w FIFĘ, a przy okazji sprawdzić, jak grają ludzie w naszej szkole. Jest
to ciekawa forma rywalizacji, nie trzeba wtedy walczyć o stopnie, tylko o zwycięstwo z kolegą.
Liczę na to, że turniej nie będzie jednorazową inicjatywą, ale stanie się to coroczną tradycją.
Generalnie mówiąc: fajna sprawa i gratuluję pomysłu. 5!"
„Myślę, że pomysł zorganizowania turnieju gry FIFA 2016 okazał się strzałem
w dziesiątkę, o czym świadczy przede wszystkim ogromne zainteresowanie uczniów
przekładające się na dużą frekwencję gwarantującą mnóstwo zdrowej rywalizacji i emocji.
Każdy usilnie walczy o zwycięstwo. Taka inicjatywa to świetny sposób na odreagowanie
po, czasem ciężkim dniu w szkole. Organizatorom należą się brawa i gratulacje!„
Na koniec chcieliśmy bardzo podziękować Marcelowi Kędziorze oraz Jonaszowi Ansionowi
z klasy 2a za opiekę nad organizacją turnieju oraz zapewnienie sprzętu w czasie spotkań.
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Rok szkolny 2014/2015 właśnie został rozpoczęty ! Wakacje dobiegły końca, dlatego też
1 września nasze liceum, tak jak i inne placówki w całej Polsce, znów stało się miejscem pełnym
życia. O godzinie 8:30 w szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek. Zgromadzeni w sali
gimnastycznej uczniowie wysłuchali kilku przemówień, między innymi pana Dyrektora
Tadeusza Raczkowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców pana Bogdana Kowalskiego oraz
przewodniczącego Samorządu Szkolnego Kamila Świątka. Na samym początku pan Dyrektor
powitał wszystkich zebranych, przedstawił grono nauczycieli i pracowników szkoły, a także
dokonał prezentacji wychowawców tegorocznych klas pierwszych:
I A – p. Urszula Radosiewicz
I B – p. Edyta Bednarska - Korus
I C – p. Władysław Radliński
I D – p. Agnieszka Leżała
Ostatnim etapem uroczystości było spotkanie uczniów z wychowawcami, po którym młodzież
udała się do domu, by móc cieszyć się ostatnim wakacyjnym popołudniem.
„Przychodzimy do Was ze słowem: DZIĘKUJĘ…”
W poniedziałkowe popołudnie - 13 października 2014 roku w murach słupeckiego liceum
zgromadzili się nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, emerytowani pracownicy
szkoły, uczniowie oraz zaproszeni goście, aby wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej.
Pan Dyrektor złożył podziękowania nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud
włożony w nauczanie, wychowanie i sprawne funkcjonowanie liceum oraz wręczył nagrody.
Wśród wyróżnionych znaleźli się: Ewa Dominiak, Anna Halaba, Anna Łakomiak, Agnieszka
Leżała, Edyta Bednarska-Korus, Justyna Szymfeld, Roma Matyniak, Beata Korzeniewska
i Bogusława Jabłońska. Pan Tadeusz Raczkowski poinformowała również o przyznanym przez
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złotym Medalu dla wieloletniego pedagoga naszej
szkoły – pana Wojciecha Kocięckiego. W tym szczególnym dniu nie zapomniano również
o młodzieży. Pięciu najlepszym uczniom LO zostało przyznane stypendium za najwyższe wyniki
w nauce. Wśród osób nagrodzonych znaleźli się: Klaudia Urbaniak i Robert Kaliski z kl. IIa,
Magdalena Daszkiewicz i Dominika Dziewiątka z kl. IIb oraz Alicja Michalak z kl. IIIc.

Roma Matyniak, Beata Korzeniewska, Bogusława Jabłońska, Justyna Szymfeld, Agnieszka Leżała, Edyta
Bednarska-Korus, Ewa Dominiak, Urszula Radosiewicz, Anna Łakomiak, Anna Halaba i Tadeusz Raczkowski
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Podczas uroczystości życzenia i słowa wsparcia dla wszystkich uczestniczących w trudzie
wychowania młodego pokolenia wyrazili zaproszeni goście: pan Starosta Powiatu Słupeckiego –
Mariusz Roga, przewodniczący Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego - pan Bogdan
Kowalski oraz ks. kanonik Józef Warga. Dla ostatniego z przemawiających młodzież
przygotowała podziękowanie za wieloletnie wsparcie duchowe, którego udzielał on młodym
pokoleniom przez okres sprawowania posługi proboszcza parafii p.w. św. Wawrzyńca w Słupcy.
Do życzeń składanych nauczycielom i pracownikom szkoły przyłączyli się również
uczniowie. W imieniu nieobecnego na uroczystościach Kamila Świątka, który kończy w tym
roku swą kadencję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, głos zabrała Wiktoria
Głowacka z klasy 2b. Młodzież wręczyła nauczycielom i pracownikom LO symboliczne róże,
które były wyrazem ich wdzięczności.
Całość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów z klasy IIa i IIIb, którzy
zaprezentowali program słowno-muzyczny pod kierunkiem nauczycieli: Anny Łakomiak
i Marioli Pietrowicz.
Dzień Pierwszaka
Dnia 21 października 2014 r. o godzinie 11.40 odbył się w naszej szkole Dzień
Pierwszaka, na który z niecierpliwością czekali nasi nowi koledzy i koleżanki. Cała impreza
została zorganizowana właśnie dla nich. To wydarzenie co roku sprawia uczniom wiele radości
i daje mnóstwo energii. Pokazuje, że w naszej szkole również potrafimy się bawić, a nie tylko
„siedzieć w książkach”.
Sala nr 16 była pełna pierwszaków, którzy nie mogli się doczekać powitania ze strony
drugoklasistów. Będący obok w sali uczniowie klas drugich dokonywali ostatnich poprawek.
Wszystko po to, by zachwycić i pokazać się z jak najlepszej strony, czekającej na występ
widowni.
Każda klasa przygotowała śmieszne scenki,
by rozbawić publiczność. Wreszcie nadszedł
moment rozpoczęcia. Przez chwilę słychać było
jeszcze przygotowujących się do występu
aktorów. Jako pierwsza wystąpiła klasa 2a
o profilu matematyczno-fizycznym. Rozbawili
wszystkich już na początku stwierdzając,
że „w licealnej dziczy można zaobserwować
określoną hierarchię. Jednym z jej przedstawicieli jest gatunek charakteryzujący się
Julia Lewandowska, Kamila Tomaszewska, Agata
specyficznym trybem życia.
Stogińska i Natalia Skrzypska z 2b
Występuje w tym Liceum i będzie żerować, aż do zdania matury. Jego reprezentanci wierzą,
że wszystko da się rozwiązać. Później przeszli do odgrywania scenek: „Pierwiastek z 2”,
„Matematycy na randce”, „Nr telefonu” oraz „Rozmowa”. Wszystkie scenki wywołały u widzów
wiele śmiechu. Następnie przyszedł czas na 2b, czyli „bio-chemy”. Uczniowie tej klasy
zafascynowali widownię przedstawiając wydarzenia prosto ze szpitala. Na scenie pojawili się
lekarze i pielęgniarki. W trakcie występu mogliśmy zobaczyć, jakich doświadczeń nie możemy
wykonywać w domu, ponieważ grożą one poparzeniem. Śmiesznym momentem była akcja
podrywu pielęgniarek przez starszego pana oraz operacja, która została zakończona
przypadkowym odcięciem ręki pacjentowi. Nie mogło też zabraknąć klasy 2c- profil
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matematyczno-geograficzny. Uczniowie tej klasy odegrali epizod z lekcji ich jednego
z ulubionych przedmiotów, czyli geografii . W zabawny sposób zaprezentowali, jak uczniowie
z niewiedzą odpowiadają na pytania nauczyciela. Widownie najbardziej rozśmieszył chłopak,
który mówiąc o imprezie zawarł w swojej wypowiedzi odpowiedź na pytanie nauczyciela
dotyczące podziału administracyjnego Polski. Scenka pokazała, że chodząc na imprezy też
można się czegoś nauczyć i dostać dobrą ocenę. Ostatni występ należał do uczniów klasy 2d,
potocznie nazywanych „humanami”. W pierwszej odsłonie omówili oni to, co uczniów
najbardziej denerwuje w szkole. Wszystko oczywiście było na żarty. Z racji tego, że w tej klasie
jest 26 dziewczyn i 5 chłopaków twórcy przedstawienia postanowili przybliżyć nam męskie
przemyślenia na temat dziewczęcego ubioru. Gdy na scenę wszedł klasowy kolega ubrany
w spódniczkę, wszyscy „pękali ze śmiechu”. Nagle zadzwonił dzwonek. Pierwszaki gromkimi
brawami pożegnali występujących aktorów i rozweseleni rozeszli się do klas, zastanawiając się,
co zaprezentują w następnym roku szkolnym kolejnym „świeżakom”.
Dzień Języków Obcych
W poniedziałek 17 listopada 2014 roku świętowaliśmy Dzień Języków Obcych w naszym
liceum. Brały w nim udział klasy pierwsze i drugie, które przygotowały wraz ze swoimi
nauczycielami języka angielskiego (panią prof. Agnieszką Leżałą, Wiolettą Nyszler, Joanną
Sypniewską-Piwowarczyk, Moniką Tykwą oraz panem prof. Dariuszem Woźniakiem) filmy
związane z mediami. Koordynatorem imprezy była pani prof. Wioletta Nyszler. W tym roku
dzień ten odbył się w Miejskim Domu Kultury, gdzie na dużym ekranie mogliśmy obejrzeć
wyreżyserowane przez młodzież filmy. Dzień Języków Obcych poprzedziły liczne
przygotowania, próby nagrania oraz montaż filmów. Efektem ciężkiej i kreatywnej pracy
uczniów i nauczycieli było nagranie 13 następujących filmów:
Klasa 1a grupa pierwsza zaprezentowała program zatytułowany WC News,
Klasa 1a grupa druga – Well-known films in a different way,
Klasa 1b grupa pierwsza – TV NOW,
Klasa 1c grupa pierwsza – EX-FACTOR,
Klasa 1c grupa druga – One out of nine,
Klasa 1d grupa pierwsza - The charts,
Klasa 2a grupa pierwsza – 69 news Channel,
Klasa 2a grupa druga – Top 3 songs,
Klasa 2b grupa pierwsza – Let yourself be carried away by our ads,
Klasa 2b grupa druga – TV Express,
Klasa 2c grupa pierwsza – Celebrities’ Fails,
Klasa 2c grupa druga – A dressing gown,
Klasa 2d grupa druga - A Polishman looks for a wife.
Oglądanie przygotowanych przez nas programów telewizyjnych przyniosło nam
mnóstwo emocji i niezapomnianych przeżyć. Mogliśmy obejrzeć samych siebie w roli
dziennikarzy, prowadzących teleturnieje, jak i również uczestników różnych wydarzeń
dziejących się w naszym kraju i na świecie. Każdy program został nagrodzony brawami. W tym
roku językiem mediów okazał się być język angielski ponieważ wszystkie klasy zdecydowały się
nagrać filmy w tym języku.
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Obchody Dnia Patrona
W dniu 09.12.2014r. w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Patrona Marszałka Józefa
Piłsudskiego. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście oraz nauczyciele i uczniowie
naszej szkoły. Całość została przygotowana przez klasę IIc pod kierunkiem pani Mirosławy
Błaszczak oraz pani Moniki Magiery-Ładowskiej.
Na początku uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru klasom pierwszym. Delegacje
uczniów złożyły również kwiaty i zapaliły znicze pod popiersiem Marszałka J. Piłsudskiego oraz
pod pomnikiem ks. Franciszka Szczygłowskiego.
Następnie pan dyrektor Tadeusz Raczkowski wygłosił przemówienie i przypomniał
historię nadania imienia naszej szkole oraz życiorys Marszałka J. Piłsudskiego. Głos zabrali
również zaproszeni goście.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna.
Na scenie pojawił się sam Józef Piłsudski,
w którego wcielił się Maciej Patrzykąt z kl. IIc.
Mogliśmy również usłyszeć patriotyczne
piosenki
i
piękną
recytację
wierszy
w wykonaniu uczniów klasy z IIc.
Młodzież zaprezentowała się bardzo
dobrze i została nagrodzona gromkimi brawami.
Dzięki tej uroczystości wszyscy mogli oddać
cześć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu,
któremu tak wiele zawdzięczamy.

Kacper Krotecki

Połowinki

Dorian, Krystian i Michał z 2a

Dnia 23.01.2015r nasze liceum, jak co roku,
zorganizowało bal drugoklasistów czyli „Połowinki”. Jest to
impreza, podczas której uczniowie mogą świętować fakt,
że połowa czasu w naszej szkole już im minęła, a kolejne
półtora roku jeszcze na nich czeka. Wydarzenie tradycyjnie
rozpoczęło krótkie przemówienie przewodniczącej samorządu
szkolnego oraz pana dyrektora, który życzył wspaniałej
i niezapomnianej zabawy. Zaraz potem salę wypełniła muzyka
przygotowana przez Agnieszkę Guzinę, a na parkiecie zaroiło
się od postaci z filmów i bajek. Można było dostrzec wróżkę
tańczącą z supermenem, Pocahontas z zakonnicą czy myszkę
miki, Zorro, Królewnę Śnieżkę. Przyciemnione światła
w połączeniu z dobrą muzyką i kostiumami nadały całemu
wydarzeniu nieco tajemniczy i magiczny charakter. Bal
na pewno pozostanie na długi czas w pamięci uczniów
i będzie miłym wspomnieniem także po zakończeniu nauki
w liceum.
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Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
„To się stało, a więc może znów się zdarzyć… Może się zdarzyć wszędzie.” – Primo
Levi, włoski Żyd, były więzień obozu Auschwitz. 70. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz
i Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w LO w Słupcy.
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, uchwalony przez ONZ w 2005 roku,
obchodzony jest 27 stycznia w rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
zagłady Auschwitz-Birkenau. Ten dzień jest nie tylko ważną okazją do tego, aby pamiętać
i potępić tragedię i okrucieństwo Holokaustu, ale jest także ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń
przed ludobójstwem, którego korzenie tkwią w pogardzie dla innych, nienawiści
i antysemityzmie. Już po raz trzeci nasze liceum włączyło się w obchody rocznicowe.
27 stycznia 2015 r. młodzież klas drugich uczestniczyła w uroczystości przygotowanej
przez uczniów z klasy IIa pod opieką pani Renaty Bartczak.
Również w roku szkolnym 2015/2016 młodzież
ze słupeckiego ogólniaka uczciła Międzynarodowy
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Podczas
tegorocznych obchodów, uczniom klas drugich została
przybliżona postać Ireny Sendlerowej, która uratowała
2,5 tys. żydowskich dzieci wywożąc je z warszawskiego getta i umieszczając w przybranych rodzinach,
sierocińcach i klasztorach. Ich dane zapisała i umieściła w słoikach, które następnie ukryła w ogrodzie
Filip Pietraszak i Emil Pilarski z klasy 2a
Dzięki temu wojnie dzieci mogły dowiedzieć się prawdy o swoich rodzinach
i pochodzeniu.
Irena Sendlerowa za bezinteresowne niesienie pomocy została odznaczona medalem
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz m.in. Orderem Orła Białego i Orderem Uśmiechu.
Prezentację o Irenie Sendlerowej przygotowali uczniowie z klasy IIb pod opieką pani Renaty
Bartczak.
Studniówka 2015
Zgodnie z tradycją, na ok. 100 dni przed maturą, bawiliśmy się na Studniówce.
Jak zawsze – wszyscy w świetnych humorach i pięknych strojach, prezentowali się wspaniale.
Jednak w tym roku Studniówka miała wyjątkowy charakter i towarzyszyła jej jakaś szczególna
magia. Być może ze względu na datę? 14 luty to przecież Walentynki!!! Może z powodu
nowego dla naszego LO miejsca, czyli Gościńca Liniowy Staw w Małachowie Złych Miejsc
koło Witkowa, w którym restauratorzy przygotowali bardzo smaczne potrawy, super sprawną
obsługę i pięknie udekorowane wnętrza? Rozstając się ok. godz. 4 rano doszliśmy przecież
do wniosku, iż trzeba zmienić nazwę miejscowości na Małachowo Dobrych Miejsc.
A może to dzięki zespołowi muzycznemu Gold Sax, który oferował nam takie melodie,
iż na parkiecie przez całą noc był tłum tańczących? A może wszystko razem – i nastrój, i sala,
i super jedzenie oraz świetna muzyka spowodowały, że ten uroczysty wieczór i noc na zawsze
pozostaną w pamięci.
A jak się tej nocy bawiliśmy? Oceńcie sami!!!
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Wychowawcy klas: Marzena Bartosik,Olga Jarczyńska, Aleksandra Nowak i Marzena Wojtkowiak
Polonez czas zacząć - w pierwszej parze kroczy Dyrektor Tadeusz Raczkowski z Ingą Spychałą

Drzwi otwarte!
W sobotę 28 marca 2015 r. w naszej szkole zorganizowany został Dzień Otwarty
dla uczniów ze szkół gimnazjalnych. Młodzież, która odwiedziła liceum, wzięła udział
w spotkaniu informacyjnym, przygotowanym przez dyrekcję szkoły. Wicedyrektor szkoły –
Urszula Radosiewicz przedstawiła ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016 oraz zapoznała
uczestników spotkania z działalnością szkoły. Omówiła projekty językowe i naukowe
realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi. W dobry nastrój wszystkich wprawili
uczniowie z klasy 2b i 2c, którzy przedstawili humorystyczne scenki z przyrodniczo-medycznym
akcentem. Po spotkaniu informacyjnym gimnazjaliści mieli okazję zwiedzić szkołę.
Uczestniczyli w pokazach multimedialnych i doświadczeniach z chemii, fizyki i biologii.
Dużym zainteresowaniem młodych gości cieszyły się łamigłówki matematyczne oraz możliwość
wykonywania prostych preparatów biologicznych. Najcenniejszy dla gimnazjalistów był jednak
bezpośredni kontakt z uczniami liceum, którzy
w tym dniu wcielili się w rolę przewodników
i z dużą życzliwością podzielili się z odwiedzającymi swoimi doświadczeniami z codziennego
życia szkolnego. Dzięki temu gimnazjaliści mieli
okazję poczuć niepowtarzalną atmosferę naszej
szkoły.

Ada Rudolf i Paulina Wardencka z 2b

Dzień Absolwenta
"Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna".
Te słowa księdza Jana Twardowskiego towarzyszyły trzecioklasistom, którzy w piątek
24 kwietnia 2015 r. oficjalnie zakończyli naukę w naszej szkole i zostali jej absolwentami.
Prowadząca uroczystość uczennica klasy IId Iga Budzińska powitała zaproszonych gości,
rodziców, nauczycieli, pracowników liceum oraz uczniów. Na początku głos zabrał Dyrektor
LO, który w swoim wystąpieniu przedstawił wyniki nauki i frekwencję uczniów klas trzecich
oraz przypomniał o ich osiągnięciach, wśród których najbardziej spektakularny okazał się
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sukces Damiana Kucharskiego - laureata Olimpiady Języka Niemieckiego. Następnie głos
zabrali zaproszeni goście: Sekretarz Powiatu Piotr Gotowała, Burmistrz Miasta Michał Pyrzyk
oraz Przewodniczący Rady Rodziców Bogdan Kowalski. Wszyscy gratulowali absolwentom
wyników i życzyli im powodzenia na egzaminach maturalnych.
Wreszcie nadszedł najważniejszy moment wychowawcy klas trzecich wraz z Dyrektorem
wręczyli najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Wśród
osób, które osiągnęły średnią co najmniej 4,75
znaleźli się: Inga Spychała - 5,35, Marta Olejniczak - 5,24, Alicja Michalak - 5,06, Joanna Górniak -5, Honorata Wziętek -5, Justyna Kowalczyk- 4,94, Kinga Kułaga - 4,94, Wiktoria
Głowicka - 4,94, Kamil Kasprowicz - 4,94,

Tadeusz Raczkowski wręcza nagrodę
Damianowi Kucharskiemu z 3d

Alicja Samul - 4,89, Kinga Neumann - 4,88, Klaudia Babacz - 4,88, Katarzyna Pawlak - 4,88,
Paulina Wieczorek - 4,88, Kamil Świątek - 4,83, Marta Blejwas - 4,82, Agnieszka Król - 4,82,
Joanna Makowska - 4,82, Marta Szyniszewska - 4,82, Grzegorz Kubicki - 4,82, Samanta
Grzonkowska - 4,76, Anna Pawłowska - 4,76, Bukowiecka Karolina - 4,76.
Następnie Wicedyrektor Urszula Radosiewicz wręczyła nagrody za pracę na rzecz
szkoły. Otrzymali je: Kinga Neumann, Marta Wawrzon , Inga Spychała, Maciej Gątarczyk,
Antonina Byczkowska, Sara Ortac, Bartłomiej Waszak, Piotr Frąckowiak, Kinga Kułaga, Kacper
Michalak Karolina Albanowska, Anna Bruch, Greta Kolbertowicz, Anna Sieczkarek, Lidia
Wojszkun, Izabela Marszałek, Natalia Przyjemska, Alicja Samul, Kinga Staszak, Brajan
Kasprzyk, Damian Kucharski, Kamil Świątek i Eryk Dobrychłop.
Warto również wspomnieć, iż najlepsza
uczennica Inga Spychała otrzymała nagrodę
z rąk Sekretarza Powiatu Piotra Gotowały,
a także podziękowanie za działalność w Lidze
Obrony Kraju, które wręczył obecny na uroczystości Wiceprezes Zarządu Powiatowego
LOK – Mieczysław Górny.

Na zakończenie głos zabrał przedstawiciel absolwentów Kamil Świątek, który
opowiedział o chwilach spędzonych w szkole i wyraził nadzieję na spotkanie po latach. Po jego
wystąpieniu absolwenci wręczyli kwiaty nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Ostatnim
punktem oficjalnej części uroczystości było przemówienie wygłoszone przez przedstawicielkę
Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Miłos, która w imieniu młodszych kolegów pożegnała
absolwentów i życzyła im powodzenia na maturze. Wówczas delegacja SU wręczyła
maturzystom słodkie upominki, w postaci mufinek.
Następnie zgromadzeni obejrzeli przygotowaną przez uczniów klasy 2d pod opieką
Anny Halaby części artystyczną. Jej głównym bohaterem okazał się uczeń przeżywający
przedmaturalne dylematy moralne: uczyć się czy skorzystać z klucza odpowiedzi, których kupno
proponuje mu Mefistofeles?
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Dzień Sportu
W tym roku miejscem Dnia Sportu był Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Pogoda dopisała, a Ci którzy postanowili się dobrze bawić, mamy nadzieję, że nie
żałują. Dzień Sportu miał miejsce 16 czerwca 2015 r. W tym roku w imprezę organizowaną
przez nauczycieli wychowania fizycznego włączyli się również wychowawcy, którzy wraz
ze swoimi klasami uczestniczyli w zawodach. Również pozostali nauczyciele brali czynny udział
w organizacji poszczególnych konkurencji.
Rywalizacja toczyła się w dwóch etapach: w części rekreacyjnej i sportowej.
W części rekreacyjnej znalazły się takie konkurencje jak:
Kubek wody – prowadzące J. Sobutka, M. Wojtkowiak (bieg wahadłowy na dystansie 30m
z kubkiem z wodą, po każdej zmianie biegnącego kubek musiał być pełny)
Skok w dal z miejsca – prowadzące O. Jarczyńska, W. Nyszler (skok w dal z miejsca)
Rzut beretem – prowadzący A. Halaba, M. Bekker, M. Bartosik (rzut z miejsca)
Piłka rugby – prowadzący L. Jakubowska, D. Woźniak (prowadzenie piłki rugby nogą
do pachołka, powrót z piłką w rękach i przekazanie kolejnej osobie)
Koszykówka czasówka – prowadzące J. Bartkowiak, A. Zielińska (kozłowanie piłki
na dystansie 10 m, rzut do kosza – musi być trafny, powrót i przekazanie kolejnej osobie)
Ruchomy kosz – prowadzące M. Tykwa, A. Łakomiak (wychowawca porusza się
w ograniczonym polu i chwyta piłki rzucane kolejno przez uczniów)
Duże piłki – prowadzące Piwowarczyk, R. Bartczak (bieg z dwoma dużymi piłkami niesionymi
dowolnym sposobem na dystansie 30 m, przekazanie kolejnej osobie)
Hula-hop – prowadzące Magiera, A. Nowak (rzut kółkiem hula hop na ustawiony pachołek)

Klasa 2b na dystansie 400m z liną

Siła klasy 2d i ich wychowawcy - p. Emilii Babacz

Część zabawowo-sportowa wyglądała następująco:
Bieg na dystansie 60m w japonkach, klapkach lub laczkach - 3 uczniów z każdej klasy;
Bieg na dystansie 200m –„Kartonowiec" - 1 uczeń z klasy biegnie w kartonie przygotowanym
przez klasę. Dodatkowo oceniana była wartości artystyczno – wizualna przygotowanych
kartonów;
Bieg grupowy z liną na dystansie 400m – z wychowawcą 15 osób plus wychowawca biegnie
trzymając obowiązkowo linę;
Bieg z przeszkodami – 6 uczniów z klasy pokonuje kolejno ustawiony tor z przeszkodami,
Sztafeta 4x100m z kamizelką ratunkową i wiosłem 4 uczniów z klasy biegnie kolejno 100 m
i przekazuje wiosło oraz ubiera kamizelkę.
Sędziami głównymi ustanowiono: Ewę Dominiak, Beatę Kwiatkowską i Wojciecha
Kocięckiego.
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Wyniki końcowe przedstawiały się następująco:
I miejsce - klasa 2a; II miejsce - klasa 1a; III miejsce - klasa 2c; IV miejsce - klasa 1b;
V miejsce - klasa 2b; VI miejsce - klasa 2d; VII miejsce - klasa 1d; VIII miejsce - klasa 1c
Duże słowa uznania dla wszystkich, którzy potraktowali rywalizację zabawowo i rozrywkowo
ponieważ taki był cel tej imprezy.
Frekwencja w tym dniu nie była najwyższa, zwłaszcza w klasach Ic (4 osoby ), IId (8 osób), IIb
(13 osób), IIc (15 osób). (!).. Jednak wszyscy obecni stworzyli sympatyczną, sportową
atmosferę. W poniedziałek 22 czerwca 2015 w ramach drugiego Dnia Sportu, przy ładnej
pogodzie rozegrany został turniej w piłce nożnej oraz siatkówce.
Dzień Pierwszaka
Dnia 27 października w naszej szkole odbył się coroczny "Dzień Pierwszaka". Każda
klasa druga miała w krótkim przedstawieniu ukazać, jak wygląda nauka na ich profilu.
Na pierwszy ogień poszła klasa IIb, czyli "bio-chem". Przyszli lekarze zaprezentowali, dlaczego
warto oglądać serial "Breaking Bad" oraz pokazali, jak należy "prawidłowo" odebrać poród.
Ponadto byliśmy świadkami zjawiskowej reakcji chemicznej, która wywarła ogromne wrażenie
na naszych pierwszakach. Następnie na scenie ukazała się klasa matematyczno-geograficzna,
przedstawiła ona klika "sucharów" matematycznych, a także nauczycielkę zachęcającą
do wybrania tego właśnie profilu. Klasa humanistyczna wykazała swoją inwencję twórczą,
przedstawiając parodie wierszy Jana Brzechwy. Śmiech niósł się po całej sali, kiedy aktorzy
świetnie bawili się na scenie. Dodatkowo humaniści ukazali nam całkiem nowe oblicze wierszy,
na które od teraz każdy będzie patrzył pod zupełnie innym kątem.

Chłopcy z klasy 2d

"Mat-fiz" zabawił nas piosenką o matematyce
wymyśloną przez zespołu "Loszki i chłoposzki", do którego nagrany został również
teledysk. Poza tym mogliśmy także usłyszeć
oryginalną matematyczną przeróbkę piosenki
"Mam tę moc" z popularnej bajki "Kraina
Lodu". Nie zapominając oczywiście o pomocy wspaniałego Deltamana, który pojawił
się na scenie w powiewającej za nim
czerwonej pelerynie i zadziwił wszystkich
swoją ogromną wiedzą dotyczącą delty.

Połowinki 2015
Dnia 27.11.2015 roku w naszej szkole odbyły się
połowinki. W tym roku klasy drugie wybrały bal
maskowy jako motyw przewodni. Tuż po godzinie
18.00 Pan Dyrektor Tadeusz Raczkowski uroczyście
rozpoczął połowinkowe szaleństwo. Po oficjalnych
zdjęciach wszyscy uczestnicy zabawy ruszyli
na parkiet. Tańce trwały prawie do 23.00 i były
niezłą próbą przed przyszłoroczną studniówką.
A zatem dziękujemy za udane połowinki i czekamy
na studniówkę!!!
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Dzień Języków Obcych
Szpital, W11, Szkoła, a nawet Project X, Dr. House, czy CSI, takie rzeczy tylko
w słupeckim LO! Dzień Języków Obcych, który miał miejsce w październiku 2015 r. minął
pierwszym i drugim klasom pod znakiem filmów i seriali. Zadaniem uczniów było
przedstawienie scenki lub nagranie krótkiego filmu właśnie o tej tematyce - oczywiście w obcym
języku. Swoje miejsce znalazł zarówno język angielski, jak i niemiecki, a i fani Japonii mogli
znaleźć coś dla siebie. Z całą pewnością, wszyscy wykazali się ogromną kreatywnością, świetną
grą aktorską i znajomością języków. Przedstawienia i filmy bardzo się nam podobały oraz
zdobyły uznanie widowni. Z niecierpliwością czekamy na kolejny Dzień Języków Obcych.
Dzień Patrona
5 grudnia 2015 r. był wyjątkowym dniem dla słupeckiego liceum. Dokładnie 148 lat
temu, w Zułowie urodził się patron naszej szkoły - Józef Piłsudski. W tym roku obchodzimy
również 25. rocznicę przywrócenia szkole imienia marszałka. Z tej okazji w przeddzień jego
urodzin klasa 2B przygotowała akademię, w której uczestniczyli uczniowie klas pierwszych oraz
delegacje klas drugich. Na samym początku dyrektor Tadeusz Raczkowski przypomniał krótko
historię naszej szkoły, a szczególnie tradycje patriotyczne, które były w niej obecne niemal
od samego początku. Następnie głos zabrali zaproszeni goście - Wicestarosta Słupecki Szymon
Grzywiński oraz Przewodniczący Rady Rodziców Bogdan Kowalski.

Wicestarosta Słupecki - Szymon Grzywiński

W czasie części artystycznej prowadzonej
przez Natalię Patrzek i Mateusza Pawłowskiego wszyscy mieli okazję obejrzeć ciekawą
prezentację o życiu i czynach Piłsudskiego
przygotowaną przez Łukasza Pakulskiego
i Jakuba Gauzę. Na scenie pojawiły się
również Alicja Wysocka i Adrianna Rudolf,
które zaprezentowały wiersze poświęcone
Piłsudskiemu. Nie mogło również zabraknąć
samego marszałka, w którego rolę z powodzeniem wcielił się Dawid Błaszczyk.

Na zakończenie pierwszoklasiści musieli zmierzyć się z testem wiedzy o marszałku. Najlepsi
okazali się reprezentanci klas 1B i 1C, którzy zaskakująco dobrze poradzili sobie z pytaniami.
Jako nagrodę zwycięzcy otrzymali koszulki z podobizną Józefa Piłsudskiego.
Bal Pierwszoklasisty
8 stycznia 2016 roku, w naszym liceum im. Marszałka J. Piłsudskiego odbył się bal klas
pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się od krótkich prezentacji profili klas. Humaniści
przygotowali zabawny wierszyk, klasa mat-geo piosenkę, a klasa bio-chem kalambury.
Nie można pominąć mat-fizów, którzy pokazali, że potrafią liczyć. Następnie rozpoczęła się
impreza taneczna. Wszyscy doskonale bawili się w rytmie disco-polo i każdy miło spędził czas
i znalazł coś dla siebie.
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Studniówka 2016
Data – 6 lutego 2016 – na długo pozostanie w pamięci tegorocznych maturzystów,
bowiem wtedy odbyła się ich studniówka – jedyny taki bal w całym życiu. Wszyscy bardzo
długo wyczekiwali na tę chwilę, aby po 2,5 latach ciężkiej nauki móc chociaż na kilka godzin
zapomnieć o egzaminie maturalnym.
Uroczystość odbyła się w Liliowym Stawie
w Małachowie Złych Miejsc. Przed godz. 18:00
głównym gościem na sali był … stres. Każdy
pragnął, aby część oficjalna przebiegła zgodnie
z planem. Jak na studniówkę przystało, bal
rozpoczęto polonezem, do którego uczniowie
sumiennie przygotowywali się pod okiem pana
Mirosława Górniaka, pana Leszka Wyszyńskiego i pani Edyty Bednarskiej-Korus.
Polonez w wykonaniu klas III i Starosty Mmariusza Rogi

Ku zaskoczeniu wszystkich maturzyści nie tańczyli w rytm tradycyjnej melodii z filmowego
Pana Tadeusza, co uczyniło ten taniec bardziej oryginalnym i wyjątkowym. W pierwszej parze
zaprezentowali się pani Dyrektor Urszula Radosiewicz oraz pan Starosta Mariusz Roga.
Warto zaznaczyć, że na balu studniówkowym oprócz pana Starosty z żoną, pojawili się również
Przewodniczący Rady Rodziców – pan Bogdan Kowalski z żoną oraz Prorektor PWSZ
w Koninie – pani Joanna Chojnacka – Gertner z mężem, a także rodzice i przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego.
Po przemówieniach zaproszonych gości
przyszedł czas na podziękowania dla wychowawców, nauczycieli oraz rodziców.
Szczególne wyrazy wdzięczności skierowano
do Komitetu Studniówkowego, którego
przewodniczącą była pani Marzena Bartosik,
a w jego skład wchodzili wychowawcy klas:
pani Mariola Pietrowicz, pani Jolanta
Biadasz, pani Mirosława Błaszczak i pani
Emilia Babacz oraz rodzice: pani Ewa
Domeracka, pani Agnieszka Miłos, pani
Wychowawcy klas trzecich: Emilia Babacz, Mariola
Lucyna Gawrych i pani Anna Chudzińska.
Pietrowicz, Jolanta Biadasz i Mirosława Błaszczak
Następnie zatańczono „pierwszy taniec” z gronem pedagogicznym i zaproszonymi
gośćmi. Po części oficjalnej, gdy emocje opadły, zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Dodatkowo całą
zabawę studniówkową uwiecznił kamerzysta. Wszyscy bawili się doskonale do godziny 4.00
w rytm znakomitej muzyki. Śmiało można powiedzieć, że studniówka wypadła wzorowo.
Z pewnością każdy maturzysta nieraz wróci pamięcią do tego wydarzenia, by odetchnąć
w trakcie przygotowań do egzaminu dojrzałości i nie tylko.
„Poczęstuj się dobrym słowem” – Dzień św. Walentego
W szkole nie może być nudno. Dziać się musi, bo i od nauki odpocząć trzeba, dlatego też
12 lutego 2016 r. w naszym liceum uczniowie obdarowywali się miłymi słowami wpisywanymi
na karteczkach i przywieszanymi na sztalugach rozmieszonych na korytarzach szkoły.
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Uroczystość stanowi realizacje jednego z działań projektu „Szkoła równego traktowania. Każdy
inny – wszyscy równi”, który prowadzony jest w tym roku w szkole.
Już od rana na korytarzach panował specyficzny nastrój, można było zaobserwować zwiększoną
ilość czerwonych serduszek, były również wróżby, życzenia, świece, czerwone balony,
uśmiechnięci uczniowie.
Stypendyści na spotkaniu z Dyrektorem LO
15 lutego 2016 r. uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce na pierwsze
półrocze, zostali zaproszeni na kameralne spotkanie w gabinecie dyrektorskim.
Tegoroczni stypendyści czyli Kacper Krotecki (3c), Dominika Dziewiątka (3b), Agnieszka
Danielewicz (3b) oraz Magdalena Daszkiewicz (3b) rozmawiali z Dyrektorem Liceum
Ogólnokształcącego Tadeuszem Raczkowskim oraz panią pedagog – Aleksandrą Nowak
na temat przygotowań do matury, planów wakacyjnych oraz tych najważniejszych –
dotyczących wyboru kierunku studiów, na jakich zamierzają kształcić się uczniowie. Spotkanie
było także okazją do zapytania tegorocznych maturzystów o to, co z ich perspektywy można
w naszej szkole jeszcze poprawić. Stypendyście zgodnie stwierdzili, że ze wszystkiego
są zadowoleni.

Agnieszka Danielewicz, Tadeusz Raczkowski, Kacper Krotecki,
Aleksandra Nowak i Magdalena Daszkiewicz

Gimnazjaliści w murach słupeckiego ogólniaka
W sobotę 19 marca 2016r. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego
w Słupcy gościło gimnazjalistów oraz ich rodziców. Już na parterze uczniowie szkoły witali
przybyłych samodzielnie przygotowanymi słodkimi przekąskami. Pierwszym punktem
harmonogramu Drzwi Otwartych było spotkanie z przedstawicielką Zespołu do Spraw Promocji
i Naboru na temat oferty edukacyjnej LO na rok szkolny 2016/2017 oraz rekrutacji do klas
pierwszych. Następnie uczniowie gimnazjów obejrzeli spektakl pt. ,,Jabłko Adama”
przygotowany przez grupę teatralną działającą w ramach współpracy LO i MDK. Ostatnim
punktem programu było zwiedzanie szkoły, udział doświadczeniach fizycznych, warsztatach
przyrodniczych, konkursie matematycznym.
Dzięki prezentacjom przygotowanym przez młodzież i nauczycieli, gimnazjaliści mieli okazję
poznać działalność szkoły w zakresie wymiany polsko-niemieckiej, projektu Nauka języka
poprzez sztukę oraz projektów edukacyjnych z języka angielskiego realizowanych w szkole.
Zainteresowani nauką w LO mogli poznać bazę dydaktyczną szkoły, ,,zwiedzając”
klasopracownie, salę gimnastyczną oraz bibliotekę szkolną, mieli także możliwość podziwiać
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Uczennice klas pierwszych LO podczas promocji liceum

wyeksponowane na korytarzach prace malarskie i literackie licealistów oraz trofea i dyplomy
zdobyte przez licealną młodzież na konkursach i zawodach. Na ko goście odwiedzili Salę
Tradycji, gdzie przybliżono im 90 – letnią historię szkoły,
Po raz kolejny okazało się, że Drzwi Otwarte to dobry pretekst, aby poznać uczniów
i nauczycieli LO, ale także poczuć niezwykłą atmosferę, która wyróżnia tę szkołę spośród
innych.
23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to ustanowione w 1995 roku przez
UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę
własności intelektualnej prawem autorskim.
Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. W 1926 roku wystąpił z nim wydawca,
z Walencji, Vicente Clavel Andrés. 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem
narodowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii
obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew
pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom
podarunkami w postaci książek.
23 kwietnia 2016 r. to również symboliczna data dla literatury światowej. W tym dniu,
w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega (przy
czym datę śmierci Shakespeare’a podaje się według kalendarza juliańskiego, a pozostałych
dwóch – według gregoriańskiego). Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub
śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira
Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo.
W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym już od roku 1930. Od 1964 tradycja
ta kultywowana jest we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych. Obecnie Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich celebrowany jest na całym globie – od Nowej Zelandii po Kanadę.
W tym roku święto to uczciliśmy 22 kwietnia, wystawką na ten temat oraz czytając
książki na lekcji, a dokładniej, to nauczyciele czytali uczniom wybrane przez siebie teksty. I tak
klasa III c mogła usłyszeć opowiadanie Mrożka czytane przez wychowawczynię p. Mirosławę
Błaszczak, a klasa II c fragment „Rozważnej i romantycznej” J. Austen w wykonaniu p. Renaty
Bartczak.
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LO wychodzi poza mury szkoły
Święto Niepodległości
Jak co roku 11 listopada obchodziliśmy w naszym mieście nie tylko Święto
Niepodległości , ale również Imieniny Ulicy. Ta zainicjowana kilka lat temu lokalna uroczystość
sprawiła , że jedna z wielu ulic prowadzących na rynek stała się na kilka godzin prawdziwym
sercem miasta, w którym zgromadziły się tłumy słupczan. Można było coś zjeść, wypić
i przyglądać się występom artystycznym. Udział w całym przedsięwzięciu mieli również
uczniowie naszej szkoły, którzy tradycyjnie już włączają się w organizację tego typu imprez.
Tym razem Urząd Miasta w Słupcy poprosił nas o wypożyczenie postaci naszego patrona
Marszałka Piłsudskiego, w którego wcielił się Łukasz Piguła. Poza tym młodzież z LO
zaprezentowała krótki montaż słowno- muzyczny, w którym wystąpili: wspomniany
już wcześniej Łukasz Piguła oraz Ola Baśkiewicz i Adrianna Rudolf, a piosenkę finałową
pt. Miejcie nadzieję zaśpiewała Justyna Wojciechowska. Warto jeszcze wspomnieć, iż prowadzenie całej imprezy również powierzono uczniom LO – Wiktorii Kuchowicz i Szymonowi
Śniegockiemu, którzy w tej roli sprawdzili się bardzo dobrze.

Łukasz Piguła odgrywający rolę Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kartki dla Kubusia.
W maju 2015 roku w naszej szkole przeprowadzona została akcja karteczkowa
dla chorego Kubusia. Chłopiec zmaga się z nieoperacyjnym nowotworem mózgu (gwiaździak
anaplastyczny i rozlany). Przeszedł bardzo agresywne leczenie chemioterapią i radioterapią,
lecz jesienią 2014 roku okazało się, że guz się powiększył. Kubuś od listopada jest pod opieką
Hospicjum Domowego. 17 maja obchodził 7 urodziny. Jego największym marzeniem było
otrzymanie ogromnej ilości urodzinowych kartek. W akcję włączyliśmy również inne placówki
z okolicy. Paczki wysłaliśmy 13 maja. Było w nich 778 kartek urodzinowych oraz 3 pluszaki.
W ten sposób choć w małym stopniu przyczyniliśmy się do spełnienia marzeń Kubusia
i wywołania uśmiechu na jego buzi.
Czysto, czyściej, najczyściej ….. „Sprzątanie Świata”
Kolejny raz uczniowie LO w Słupcy nie zawiedli i z wielkim zaangażowaniem
włączyli się do akcji „Sprzątanie Świata”. Była to również dobra okazja do integracji kolegów
i koleżanek z klasy I a i I d, którzy pod opieką pani profesor Aleksandry Nowak z entuzjazmem
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wzięli się do sprzątania parku oraz terenu przy jeziorze. Uczniowie z kl. II c też nie byli gorsi
i wraz z wychowawczynią panią prof. Mirosławą Błaszczak postanowili posprzątać trawniki przy
ul. Tysiąclecia. Po raz kolejny pokazaliśmy, że nie tylko nauka, ale również zaangażowanie
społeczne to nasze mocne strony!
Zabawa andrzejkowa
26 listopada 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy
odbyła się zabawa andrzejkowa, na którą zostali zaproszeni uczniowie z naszego liceum wraz
z opiekunem – panią Mirosławą Błaszczak. Impreza rozpoczęła się od gry terenowej
przygotowanej przez uczniów słupeckiego gimnazjum. Jednym z zadań było przedstawienie
układu tanecznego, w którym brały udział również nasze uczennice. O godzinie 20:00 rozpoczęły
się wróżby. O dobrą muzykę zadbał uczeń naszego LO Patryk Różański, który wcielił się w rolę
DJ-a.

Wróżbita Maciej - wychowanek ośrodka,
który robił największą furorę podczas
Andrzejek

Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy
Uczniowie słupeckiego liceum pragną decydować również o tym, co dzieje się w naszym
mieście, dlatego postanowili stratować do Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy. W październiku
2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy odbyły się wybory
do Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy. W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodziły
następujące osoby: Magdalena Krych (przewodnicząca), Weronika Miara (zastępca), Adriana
Przybyła, Natalia Smarzyńska i Paulina Zielińska. W naszym liceum o mandat radnego ubiegało
się pięć osób: Kacper Krotecki (2c), Sylwia Matkowska (2d), Jakub Mencel (2c), Aleksandra
Miłos (2b) i Kamil Świątek (2d).

od lewej: Kacper Krotecki, Kamil Świątek i Jakub Mencel

Głosowanie poprzedzone było kampanią wyborczą, która trwała od 4 października do dnia
wyborów. Udział w głosowaniu wzięło 340 uczniów LO. Po podliczeniu głosów wybory
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do Młodzieżowej Rady Miasta wygrali Kamil Świątek, Jakub Mencel i Kacper Krotecki, którym
serdecznie gratulujemy!
Już 4 grudnia 2014r. w Urzędzie Miasta w Słupcy odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja
Młodzieżowej Rady Miasta. Wzięli w niej udział trzej uczniowie naszej szkoły wyłonieni
na drodze demokratycznego głosowania. Po otwarciu obrad przez burmistrza miasta Michała
Pyrzyka młodzi radni złożyli zaprzysiężenie, iż swoje obowiązki będą sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie. W sesji wzięło udział 14 spośród 15 radnych, dzięki czemu przystąpiono
do wyłonienia prezydium. Przewodniczącym rady został Kamil Świątek, wiceprzewodniczącymi
– Jakub Mencel oraz Cezary Dłutkowski, sekretarzem – Kacper Krotecki.
Do zadań Młodzieżowej Rady Miasta należą między innymi: upowszechnienie idei
samorządowej wśród młodzieży, wspieranie i koordynowanie działań młodych obywateli,
organizowanie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym, zwiększenie udziału młodych
w procesach decyzyjnych.
W kolejnym roku szkolnym, skład Młodzieżowej Rady Miasta uległ zmianie. Nasze
liceum reprezentują: Aleksandra Miłos, Jakub Mencel i Kacper Krotecki - uczniowie klas
trzecich. Wszystkim radnym życzymy zapału do aktywnej pracy oraz wielu sukcesów
na młodzieżowej scenie politycznej!
„Let’s Revise Together”
15 marca 2016 zaprosiliśmy w nasze progi gimnazjalistów na pierwszą edycję konkursu
warsztatowego „Let’s Revise Together”. Zaproszenie przyjęło dziewięć drużyn z pięciu szkół.
Uczniowie mieli do wykonania dziewięć zadań konkursowych, które rozwijały umiejętności
językowe oraz poszerzały wiedzę na temat krajów obszaru języka angielskiego. Najlepiej
poradziła sobie młodzież z Gimnazjum w Strzałkowie zajmując pierwsze miejsce. Drugie
przypadło w udziale reprezentacji Gimnazjum w Słupcy, zaś do wyłonienia zdobywcy trzeciego
miejsca potrzebna była dogrywka pomiędzy reprezentacją Gimnazjum w Lądku i drugim
zespołem ze Strzałkowa, który nieznacznie wyprzedził Lądek i stanął na trzecim miejscu
konkursowego podium. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy nagrody i pamiątkowe
dyplomy.
"Otwórz oczy na autyzm”
"Otwórz oczy na autyzm" to hasło zorganizowanego
przez nauczycieli i wychowawców Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy
marszu, który 4 kwietnia 2016 przeszedł ulicami
Słupcy. Również uczniowie naszej szkoły aktywnie
włączyli się do organizacji tego przedsięwzięcia,
opiekując się dziećmi i rozdając ulotki.
W marszu wzięli udział: Izabella Mazurek, Barbara Dyrka, Mateusz Kowalski, Anita Król,
Olga Tupalska, Ewelina Kinecka, Katarzyna Cichocka, Dominika Zajączkowskaj, Marlena
Rosadowska, Konrad Nowak, Gabriela Blejwas, Orin Skupińska, Linda Otchere oraz Aleksanda
Walicka pod opiekom pani Mirosławy Błaszczak i pani Aleksandry Nowak.
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Uczniowie LO na spartakiadzie u przedszkolaków z „Misia”
5 kwietnia 2016 r. po raz siódmy odbyła się Spartakiada Przedszkolaków z „Misia”,
w której czynnie wzięliśmy udział, na zaproszenie pani Dyrektor Urszuli Michlickiej. Młodzież
z naszej szkoły wspierała, pomagała dzieciom w konkurencjach sportowych. W sportowej
rywalizacji wzięły udział dzieci z pięciu grup: ”Biedronek”, ”Pszczółek”, ”Stokrotek",
”Słoneczek” i ”Smerfów”. Na początek zrobiliśmy prawdziwą sportową rozgrzewkę, a następnie
dzieci próbowały swoich sił w pięciu różnorodnych konkurencjach z wykorzystaniem przyborów
takich, jak: piłki małe i duże, talerzyki, tor przeszkód (slalom, przeskok przez przeszkodę,
przejście przez obręcze, przełożenie szarfy). Jesteśmy wszędzie tam gdzie nas potrzebują…
Dziękujemy uczniom klasy 1 c – Alicji, Natalii, Julii, Dominikowi, Piotrowi za super atmosferę,
zaangażowanie w pracę z dziećmi i pomoc przy organizacji spartakiady!
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Wolontariat, czyli nasi uczniowie niosą pomoc innym...
Ognisty Ratownik – Gorąca Krew
19 października 2014 r. w jednostce OSP w Słupcy można było oddać krew. Również
nasi uczniowie wyrazili chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Najpierw musieli
wypełnić ankietę dotyczącą swojego stanu zdrowa, a następnie zarejestrować się, okazując
dokument tożsamości. Po formalnościach, pobrano próbki krwi do badań, a z każdym
potencjalnym krwiodawcą lekarz przeprowadził wywiad. Po otrzymaniu akceptacji lekarza,
mając na butach specjalne ochronne folie, uczniowie udali się do pomieszczenia, w którym
można było się położyć w wygodnych fotelach i oddać krew. Cała procedura została
przeprowadzona w warunkach higienicznych i sterylnych oraz w miłym towarzystwie
pielęgniarek. Na koniec każdy dawca krwi dostał butelkę coca-coli oraz siedem tabliczek
czekolady.

Akcja Dom Dziecka w Mielżynie
W grudniu 2014 roku nasza szkoła włączyła się w świąteczną zbiórkę na rzecz Domu
Dziecka w Mielżynie. Wraz z dziewczynkami z zaprzyjaźnionej „Jedynki”, które z wychowawcą
panem Arturem Rydzewskim były organizatorami całego przedsięwzięcia, zbieraliśmy zabawki,
artykuły chemiczne i papiernicze. Uczniowie LO chętnie włączyli się w akcję. Wszystkie
pluszaki oraz zebrane artykuły zostały przekazane dzieciom z Mielżyna.

Wiktoria Głowacka z klasy IIb
wraz z uczennicami ze SP 1 w Słupcy
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Szlachetna paczka
Jak co roku, tak i w grudniu 2014 roku, nasza szkoła włączyła się w niezwykle piękny
projekt „SZLACHETNA PACZKA", polegający na udzieleniu pomocy rodzinom, które najbardziej tego potrzebują, aby mogły one beztrosko i radośnie przeżyć zbliżające się święta
Bożego Narodzenia. Jest to inicjatywa, w którą w tym roku (przy pomocy wolontariuszy)
zaangażował się nawet papież Franciszek. My w tegorocznej edycji postanowiliśmy pomóc
68-letniemu Panu Stefanowi z okolic Wrześni.
W kolejnym roku szkolnym również przyłączyliśmy się do akcji. W grudniu 2015 r. dało
nam się zebrać 14 kartonów żywności, odzieży i artykułów chemicznych. Paczkę uzupełniliśmy
o komplet mebli pokojowych.
"Rodacy Bohaterom"
W marcu 2015r. w nasze szkole ruszyła akcja "Rodacy Bohaterom". Jej celem była
zbiórka środków czystości dla żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji
niepodległościowych, którzy zamieszkują Ukrainę, Litwę i Białoruś. Ogólnopolskim
organizatorem głównym i pomysłodawcą było Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia.
W wielkanocnej edycji, jako słupeccy koordynatorzy, zaprosiliśmy do współpracy Młodzieżową
Radę Słupcy oraz poprosiliśmy o wsparcie Księdza Dziekana. Prężnie działający Samorząd
Uczniowski oraz uczniowie klasy 1d zaangażowali się w logistyczne zabezpieczenie całego
przedsięwzięcia. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów,
ale całej społeczności słupeckiej. Również w grudniu 2015 r. zorganizowaliśmy kolejną zbiórkę
ubrań, artykułów chemicznych i spożywczych, które przekazaliśmy polskim kombatantom
przebywającym na Kresach.
W kolejnym roku 2016 do wzięcia udziału w inicjatywie zaprosiliśmy kilkadziesiąt
podmiotów z całego powiatu słupeckiego. Akcję wsparli: gimnazjum w Strzałkowie, gimnazjum
w Ostrowitem, gimnazjum w Drążnej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzałkowie, parafia w Strzałkowie, parafia w Ostrowitem, parafia w Ostrowie Kościelnym,
firma państwa Przywartych, przekazując produkty żywnościowe i artykuły chemiczne. W sumie
udało się zgromadzić ok. 364 kg. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni mediom oraz księżom
za rozpowszechnienie informacji o zbiórce. Za wszelką pomoc i wsparcie dziękujemy wszystkim
darczyńcom i sympatykom akcji!!!
Słupeckie liceum chętnie angażuje się w różnego
typu akcje charytatywne. Inicjatorką tych działań jest pani
prof. Agnieszka Leżała. W grudniu 2014 roku
zorganizowała wśród szkolnej młodzieży akcję „Ołówek
dla Afryki”. Uczniowie wszystkich klas zebrali dwie
reklamówki ołówków, długopisów, kredek, gumek do mazania i innych artykułów piśmienniczych. Wszystkie te produkty zostały przesłane polskim misjonarzom w Afryce,
którzy bardzo potrzebują wsparcia płynącego z kraju.
„Mój kolega moim przewodnikiem”
Pomagać drugiemu człowiekowi można na wiele sposobów. Czasami te najprostsze
formy okazują się być najskuteczniejszymi, a nie wymagają od nas wiele wysiłku.
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Wiktoria Głowacka uczennica klasy 3b, zaprosiła wszystkich chętnych do współpracy
w realizacji projektu „Mój kolega moim przewodnikiem”.
Ostatni tydzień wakacji dla niektórych był czasem błogiego lenistwa przed powrotem do szkoły,
ale nie dla mnie. Nazywam się Wiktoria Głowacka i właśnie w tamtym czasie wzięłam udział
w tygodniowej Akademii Liderów Fundacji św. Mikołaja. Żeby się dostać do Akademii musiałam
zaplanować i napisać własny projekt, który realizowałabym podczas trwania tego
przedsięwzięcia, uwzględniając jego cel, adresatów, główne działania i ewentualne koszty.
Po jego opracowaniu wysłałam swoje zgłoszenie. Spośród wszystkich chętnych do Akademii
mogły się dostać tylko 32 osoby. Mnie się to udało – znalazłam się na 5 miejscu z projektem
„Mój kolega moim przewodnikiem”. Tydzień spędzony w Akademii był niesamowicie pracowity.
Wiele się dowiedziałam, ale także poznałam fantastycznych młodych ludzi chcących coś zrobić
dla społeczności oraz wspaniałą tutorkę, która przez cały okres realizacji projektu wspierała
mnie( co prawda na odległość) swoimi radami oraz miłym słowem.
Podczas tygodniowego turnusu poznałam tajniki zarządzania projektem oraz dowiedziałam się,
jak zostać prawdziwym liderem. Miałam okazję spotkać ludzi sukcesu, którzy od wielu lat tworzą
życie publiczne, a ich inicjatywy służą milionom Polaków: Jana Ołdakowskiego (dyrektora
Muzeum Powstania Warszawskiego), Dariusza Karłowicza (współtwórcę Fundacji Świętego
Mikołaja oraz założyciela „Teologii Politycznej”), Pawła Kowala (polityka), Mateusza
Matyszkowicza ( redaktora naczelnego kwartalnika „Fronda” ), Marka A. Cichockiego (filozofa,
współtwórcę i redaktora „Teologii Politycznej”), Wojciecha Tomczyka (dramaturga, scenarzystę
i producenta).
Moja przygoda z projektem zaczęła się już w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy,
którego jestem absolwentką. Od 3 lat w ramach wolontariatu pomagam uczniom z problemami
w nauce, dlatego w projekcie jako cel obrałam sobie pozyskanie jak największej liczby
wolontariuszy w gimnazjum. Jednak na tym nie chciałam zakończyć swojej pracy
i postanowiłam, że w liceum także przedstawię swój projekt, co miało miejsce w październiku
podczas spotkania w klasach pierwszych i drugich. Z doświadczenia wiem, że pomoc koleżeńska
niesie ze sobą wiele korzyści. Uczeń, który ma problemy z nauką otrzymuje pomoc, natomiast
dla wolontariusza może to być dobrą formą „powtórek do matury”. Ponadto obie strony mile
spędzają czas. Jeżeli ktoś chciałby chciałbyś skorzystać z pomocy innych lub odwrotnie –
pomagać, może się zgłosić do mnie( nie trzeba być geniuszem z danego przedmiotu, wystarczą
dobre chęci i trochę wiedzy :).
„Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – św. Jan Paweł II.
Ta myśl Jana Pawła II, przyświeca młodzieży naszego liceum, która po raz kolejny dała
wyraz swojej bezinteresowności w pomaganiu tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej.
Szczególnie warto podkreślić tu dwie akcje w które zaangażowali się uczniowie naszej szkoły.
Pierwsza dotyczyła przygotowania upominków dla uczniów SOSW w Słupcy. W akcji tej brali
udział uczniowie klasy IIa i IIIc wraz z wychowawcami, p. Mirosławą Błaszczak oraz p. Moniką
Magierą–Ładowską. Druga akcja związana była ze zbiórką żywności dla Banku Żywności.
Koordynatorami tej akcji w naszej szkole byli p. Jolanta Biadasz i p.Mirosława Błaszczak
z uczniami klasy IIIc i IIId. W imieniu wszystkich obdarowanych serdecznie dziękujemy
i liczymy na Wasze wsparcie w kolejnych latach.
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Wycieczki
Wycieczka do Kotliny Jeleniogórskiej, Skalnego Miasta i Pragi
Na początku maja 2015r. uczniowie klas 2a i 2c pod opieką pani Marioli Pietrowicz, Olgi
Jarczyńskiej i Mirosławy Błaszczak pojechali na upragnioną trzydniową wycieczkę (Kotlina
Jeleniogórska, Skalne Miasto, Praga).
Wyjazd przewidziano na 6.00 rano, ale pomimo tak wczesnej pory wszyscy stawili się na czas
w bardzo dobrych humorach. Około południa uczestnicy wycieczki dotarli do Skalnego Miasta
w Czechach, gdzie mogli podziwiać niesamowite widoki, a przede wszystkim skały
o niecodziennych kształtach, z których większość posiada własne charakterystyczne nazwy,
np. Kochankowie, Głowa Cukru, Maczuga, Starosta i Starościna.
Uczniowie klasy 2a: Robert Kaliski, Albert Pęczek
i Arkadiusz Domeracki spoglądają z podziwem na
Skalne Miasto

Oprócz tego uczniowie mieli też okazję przepłynąć łódką po jeziorze. Podczas zwiedzania
rezerwatu geologicznego towarzyszył im pan przewodnik, który z ogromną dokładnością
opisywał to miejsce i opowiadał historie związane z poszczególnymi skałami oraz genezą
powstawania ich nazw. Około godz. 19.00 wycieczkowicze przybyli do pensjonatu ,,Karolinka”,
w którym mieli zapewniony nocleg, a chwilę potem mogli zjeść ciepłą kolację. Pomimo tak
wyczerpującego dnia uczniowie zachowali resztki sił, aby móc potańczyć i bawić się wspólnie
na zorganizowanej dyskotece.
Następny dzień okazał się jeszcze
bardziej intensywny od poprzedniego.
Uczniowie z samego rana wyruszyli
w drogę do Pragi. Spędzili tam cały
dzień, spacerując po Rynku Staromiejskim i zwiedzając m.in. Most Karola,
Katedrę św. Wita, Zamek Praski – Hrad,
Klasztor na Strachowie, mieli także
okazję zobaczyć zmianę warty, Lorettę,
słynny
zegar Orloj i pomnik św. Wacława. Zmęczona młodzież wróciła do ośrodka ok. 20.00, gdzie
czekała kolacja.
Trzeciego dnia (tj. 09.05.15r.) licealiści opuścili pensjonat tuż po śniadaniu i udali się do Chaty
Walońskiej, w której ciekawie spędzili czas. Poznali historię Walończyków, czyli
średniowiecznych mistrzów w wydobywaniu i przetwarzaniu metali, kamieni szlachetnych,
kwarcu, rud żelaza i innych bogactw naturalnych, a także dowiedzieli się wielu informacji
na temat cennych kamieni. Wszyscy uczestnicy wycieczki płci męskiej musieli przejść tzw.
„próbę pokory”, podczas której zakuci w dyby wykrzykiwali słowa: „Kocham Matkę Naturę”,
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a oceniały ich dziewczyny. Następnie wszyscy udali się do kamiennych podziemi,
gdzie przy palenisku otrzymali specjalne certyfikaty potwierdzające zdobycie Pierwszego
Stopnia Wtajemniczenia Walońskiego. Kolejną atrakcją była huta szkła, w której uczniowie
mogli dokładnie zobaczyć, w jaki sposób wykonuje się wszelkie wyroby szklane.
Droga powrotna nie mogła minąć bez wizyty w McDonald’s. Do Słupcy młodzież
wraz z opiekunami dotarła przed godziną 20.00. Wszyscy byli zadowoleni, podekscytowani
całym wyjazdem i pełni niezapomnianych wrażeń.

Wycieczka do Srebrnej Góry
W dniach od 18 do 20 czerwca 2015r. uczniowie klas 1a, 1b i 1e pod opieką pań:
Agnieszki Leżały, Urszuli Radosiewicz, Edyty Bednarskiej-Korus oraz Romy Matyniak wzięli
udział w ekscytującej i pełnej wrażeń wycieczce do Wrocławia oraz Centrum Turystyki
Niekonwencjonalnej w Srebrnej Górze. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od zwiedzania
wrocławskiego ZOO i afrykarium – obiektu przedstawiającego różne ekosystemy związane
ze środowiskiem wodnym Czarnego Lądu, m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, hipopotamy
nilowe, ryby słodkowodne jezior: Malawi i Tanganiki, głębiny Kanału Mozambickiego, gdzie
występują rekiny, płaszczki i inne duże ryby; ekspozycję poświęconą Wybrzeżu Szkieletów
w Namibii, dżunglę otaczającą rzekę Kongo z krokodylami i manatami.
Kolejnym punktem wyprawy było Centrum
Turystyki Niekonwencjonalnej w Srebrnej
Górze. Zorganizowane tam atrakcje dostarczyły
nam
wielu
niezapomnianych
wrażeń.
Przygotowano do dla nas m.in. emocjonujący
zjazd z 30-metrowego wiaduktu kolejki zębatej
z początku XX wieku, wyprawę szlakiem sztolni
dawnych kopalni srebra, a dla chętnych –
ekstremalną wersję z czołganiem się w tunelach
odwadniających pod szlakiem kolei
„zębatej, zjazd kolejką tyrolską, wspinaczkę po profesjonalnej ściance, zorbing, slackline,
strzelanie z łuków oraz spacery po górskich szlakach.
Podczas wycieczki uczniowie mieli okazję przezwyciężyć swój strach i zmierzyć się ze swoimi
słabościami, szczególnie w trakcie zjazdu z wiaduktu oraz w czasie czołganie się w pełnym błota
tunelu odwadniającym. Mimo trudności udało się pokonać nawet te najbardziej ekstremalne
przeszkody, ponieważ towarzyszyli wspaniali instruktorzy, którzy pomagali właściwie
przygotować się do zadań. Było przy tym wiele śmiechu i zabawy.
Po trzech dniach zmęczeni, ale pełni wrażeń wrócili do domu. Była to niezapomniana
wycieczka, którą będą jeszcze długo mile wspominać.
Licealiści na „Salonie Maturzysty 2015”
Wrzesień to dla uczniów klas trzecich czas podjęcia decyzji o tym, gdzie będą
kontynuować naukę po zakończeniu liceum. Matura jest przecież egzaminem wstępnym
na studia. Aby ułatwić podjęcie decyzji swoim uczniom, wychowawcy klas trzecich naszego
ogólniaka zorganizowali wyjazd na tzw. „Salon Maturzystów” do Poznania. Jest to przed-
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sięwzięcie organizowane od kilku lat na terenie Politechniki Poznańskiej pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku
uczniowie liceów mieli okazję zapoznać się z ofertą rekrutacyjną szkół wyższych z całej Polski.
Swoje propozycje przygotowały takie uczelnie jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Akademia Morska w Szczecinie, uniwersytety z Łodzi, Szczecina i Wrocławia oraz akademie
medyczne z Łodzi i Wrocławia. Przedstawiciele uczelni państwowych i prywatnych udzielali
maturzystom niezbędnych informacji o zasadach rekrutacji na określone kierunki studiów,
zachęcając młodzież do studiowania.
Poza tym przyszli maturzyści mogli uczestniczyć w wykładach na temat przebiegu
matury z różnych przedmiotów. Prelekcje maturalne były prowadzone przez przedstawicieli
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu i dostarczyły odpowiedzi na wiele pytań
dotyczących zmian, jakie pojawią się w egzaminie w przyszłym roku.
Z głowami wypełnionymi informacjami i torbami pełnymi ulotek, licealiści wrócili
do domów, aby wypełniać deklaracje maturalne.
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
W sobotę 27 lutego 2016r. uczniowie klas trzecich naszej szkoły udali się na Jasną Górę.
Młodzieży towarzyszyli opiekunowie: pani Ewa Dominiak, pani Urszula Radosiewicz,
pan Mariusz Bekker oraz ksiądz Przemysław Kubacz.
Pierwszym punktem pielgrzymki było wysłuchanie wykładu księdza Piotra
Pawlukiewicza na temat współczesnego sposobu wyznawania wiary i praktykowania jej w życiu
codziennym. Następnie maturzyści wzięli udział we mszy św. celebrowanej przez
abp. Wojciecha Polaka, podczas której modlili się nie tylko o pomyślne zdanie egzaminu
dojrzałości, ale także o właściwy wybór życiowej drogi.
Licealiści znaleźli również czas na zwiedzanie klasztoru oraz wystaw, jakie znajdują się
w murach jasnogórskiej twierdzy. Ostatnim punktem programu był udział w drodze krzyżowej,
która zakończyła się modlitwą o szczęśliwy powrót do domu.
Muzeum Historii Żydów Polskich – Polin
W połowie marca 2016r. klasa 1d wraz z wychowawcą - panią Anną Łakomiak udała się
na wycieczkę do Warszawy. Głównym punktem wyprawy było zwiedzanie Muzeum Historii
Żydów Polskich – Polin. Znajduje się ono w nowoczesnych gmachu na Muranowie, w centrum
dawnej dzielnicy żydowskiej. Budynek od zewnątrz, jak i wewnątrz, wzbudza zachwyt.
Na szklanych taflach, które pokrywają elewację, widnieją hebrajskie i łacińskie litery układające
się w słowo Polin, co znaczy Polska, bądź „Tu odpoczniesz”. Młodzież z wielkim zaciekawieniem przemierzała przez 8 galerii muzealnych wyposażonych w ekspozycje multimedialne,
wizualizacje oraz różnorodne eksponaty. Wystawa stała, którą uczniowie zwiedzili
w towarzystwie przewodnika, ukazywała kulturę i dziedzictwo polskich Żydów.
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Uczniowie klasy 1d w Muzeum POLIN

Uwagę wielu przykuła rekonstrukcja synagogi
104
żydowskiej z XVII w. Dzięki ciekawemu
przekazowi pani przewodnik każdy mógł poznać
historię Żydów osiadłych na ziemiach polskich od
legendarnych opowieści o ich przybyciu na nasze
tereny, po czasy powojenne. Dodatkową atrakcją
podczas zwiedzania była możliwość odciśnięcia
ilustracji na specjalnej prasie drukarskiej. Pobyt
w muzeum kończyła ekspozycja dotycząca
współczesności
–
odradzania
się
życia
żydowskiego w Polsce po 1989r.

Informacje zdobyte podczas wizyty w muzeum pogłębiły wiedzę uczniów i zapewne zostaną
przez nią wykorzystane na lekcjach historii i języka polskiego.
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Szkoła jest nie tylko miejsce, w którym uczniowie zdobywają podstawową wiedzę
z zakresu matematyki, chemii czy historii. To również placówka, która chce wykształcić
w młodzieży w umiejętność odbioru różnych tekstów kultury. W tym celu licealiści często
odwiedzają kina, teatry, muzea, biorą udział w różnego rodzaju akcjach, które propagują
czytanie książek.
Narodowe czytanie
5 września odbyła się 4. już edycja Narodowego Czytania
zainicjowanego przez Prezydenta RP w 2012 roku. Celem tej akcji jest
popularyzacja czytelnictwa oraz odkrywanie piękna polskiej literatury.
Wcześniej czytano takie dzieła, jak: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza,
„Trylogia” H. Sienkiewicza czy utwory Aleksandra Fredry. Teraz
przyszedł czas na „Lalkę” Bolesława Prusa. Chcąc włączyć się w to
przedsięwzięcie, zaprosiliśmy młodzież naszego liceum do wysłuchania
fragmentu tego utworu. Na lekcji wychowawczej z głośników popłynął
tekst dzieła Prusa. W rolę lektorów wcielili się: pan dyrektor Tadeusz
Raczkowski - narrator, uczniowie klasy II a Nikola Tylman - Izabela
Łęcka i Szymon Śniegocki - Stanisław Wokulski.
Zachwycona publiczność nagrodziła czytających gromkimi brawami.
Mamy już chętnych do następnej edycji, czekamy tylko
na wybór
pisarza i dzieła. Do usłyszenia za rok.
30 września i 7 października uczniowie wszystkich klas pod opieką nauczycieli wybrali
się do kina Sokolnia w Słupcy, aby obejrzeć film pt ,,Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy.
Akcja rozpoczyna się tuż przed wybuchem powstania
warszawskiego. Film przedstawia losy młodych Polaków,
którym przyszło wchodzić w dorosłość w okrutnych realiach
okupacji. Zadziwiające jest to, że żyją oni tak, jakby każdy
dzień miał okazać się tym ostatnim. Taka postawa jest naturalna
w otaczającej ich rzeczywistości. Bohaterowie przemierzają
stolicę w czasie trwania walk powstańczych. Ci młodzi ludzie
szybko przekonują się, że historia zweryfikuje ich marzenia
i idee, jednak nie rezygnują z walki, choć mają chwile
zwątpienia. Przez plan filmu przewinęło się ponad 3000
statystów, a do zainscenizowania zniszczonego miasta użyto
5000 gruzu. Obsada została wybrana w ogólnopolskich
castingach, w których wzięło udział ponad 7000 osób.
,,Miasto 44” opowiada historię młodych ludzi, którzy musieli zmierzyć się z okrucieństwem
wojny. Jest to obraz, który wzbudza wiele emocji i skłania do refleksji. Film spodobał się
bardzo uczniom naszej szkoły. Wywołał nie tylko poruszenie i wzruszenie, ale i niedowierzanie,
że takie wydarzenia mogły mieć miejsce w naszym kraju. Uczniowie byli również
pod wrażeniem efektów specjalnych. Film był doskonałą lekcją historii, która na długo
pozostanie w pamięci młodych ludzi.
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W piątkowy wieczór 17 października 2014 r. kilkuosobowa grupa uczniów z kl. IId
wyjechała do Konina na spektakl teatralny pt."Liza" w wykonaniu lubelskiego teatru In vitro,
który zaprezentował się na konińskiej scenie w ramach ogólnopolskiego programu "Teatr
Polska". Został on zainicjowany w 2009 roku w celu ułatwienia dostępu do oferty polskich
teatrów osobom mieszkającym w małych miejscowościach, w których nie ma teatru
instytucjonalnego, ale które posiadają infrastrukturę umożliwiającą prezentację przedstawienia.
Spektakl w reżyserii Witt-Michałowskiego klarownie i sprawnie przenosi na scenę warstwę
fabularną opowiadania Fiodora Dostojewskiego "Wieczny mąż", którego jest adaptacją.
Oto pewniej nocy w mieszkaniu Aleksego Wielczaninowa pojawia się przybysz z przeszłości Paweł Trusocki, który po śmierci swej żony dowiedział się o jej dawnym romansie
z gospodarzem. Pod pozorem przyjacielskiej wizyty wciąga on Aleksego w niejednoznaczną,
przewrotną grę, która szybko przeradza się w obustronną, psychologiczną wiwisekcję. Ta gra
w gruncie rzeczy absurdalna, bowiem właściwie nie sposób określić, co ma być jej celem.
Zemsta, upokorzenie Wielczaninowa, ocalenie resztek godności Trusockiego? Pewne jest tylko
jedno - z owej gry nikt nie może wyjść zwycięsko.
Oto krótka relacja jednej z uczennic, po obejrzeniu spektaklu:
"Liza" wywołuje w widzu mieszane uczucia: z jeden strony wciąga w psychologiczną intrygę
ukrytą między słowach głównych bohaterów, z drugiej jednak - może nudzić, ponieważ akcja
spektaklu sprowadza się niemal w całości do rozmowy Aleksego i Pawła. Klimat sztuki był
mroczny i depresyjny, jednak to właśnie stwarzało odpowiedni nastrój tajemnicy
i niejednoznaczności oraz ilustrowało mechanizm i skutki znęcana się psychicznego bohaterów.
Ludziom oczekującym lekkiej i zabawnej sztuki muszę stanowczo odradzić pójście na "Lizę",
jednak osobom, które uwielbiają ciężkie, psychologiczne treści polecam ten spektakl, tym
bardziej że kontakt z żywym słowem i znakomita gra aktorska postawiają po sobie niesamowite
przeżycia.
Spotkania z Filharmonią Poznańską w Miejskim Domu Kultury w Słupcy
W połowie września 2014 roku do Miejskiego Domu Kultury w Słupcy zawitali goście
z Filharmonii Poznańskiej. Na występ wybrało się wiele klas z naszego LO. Po zajęciu miejsc
przywitał nas prowadzący. Poprosił, abyśmy nie przeszkadzali występującym i zapowiedział
krótko pierwszy utwór. Była to piosenka Moon River wykonana z akompaniamentem pianina.
Kolejny utwór-Polka dziadek został wykonany na klarnecie. Powstał już w XIX wieku i jest
powszechnie znany jako sygnał Lata z Radiem.
Następnie prowadzący opowiedział nieco więcej
o klarnecie. Dowiedzieliśmy się, że należy on do grupy
instrumentów dętych drewnianych. Cechuje się
stopliwością, czyli stapianiem się brzmienia
instrumentu z innymi. Łatwo rozmontować go
na części-czarę głosową, część górną i dolną korpusu,
ustnik i baryłkę. Twórcą klarnetu był Johann Cristoph
Denner. Po krótkim wykładzie nadeszła pora na kolejna
kompozycję. Było to Preludium E-moll Fryderyka
Chopina. Przed prezentacją usłyszeliśmy jednak parę
faktów na temat Chopina i jednego z jego utworów,
mianowicie Preludium deszczowego.
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Kiedy je pisał przebywał na Majorce, aby wypocząć, jednak cały czas padał ulewny deszcz.
Wielu twierdzi, iż właśnie to zainspirowało twórcę do skomponowania tego dzieła, jednak on
sam temu zaprzecza.
W trakcie koncertu wysłuchaliśmy również Prząśniczki Stanisława Moniuszki, która jest obecnie
hejnałem Łodzi. Prowadzący powiedział nam również, iż każdy powinien znać Moniuszkę.
Dwie jego opery są uznawane za narodowe-Halka i Straszny Dwór. Ten słynny twórca
skomponował ponad 300 utworów.
Camille Saint-Saens to francuski kompozytor, którego dwa utwory również mieliśmy
przyjemność usłyszeć. Były to fragmenty cyklu miniatur Karnawał Zwierząt-Łabędź i Słoń.
Oba wykonano na pianinie i klarnecie.
Następny utwór pochodził z musicalu My fair lady napisanego na podstawie sztuki George’a
Bernarda Shawa Pigmalion. Akcja musicalu dzieje się w Londynie w XIX wieku, gdzie
prof. Higgins zakłada się z przyjacielem, że przemieni kwiaciarkę w damę z wyższych sfer.
Z czasem zakochuje się z tej kobiecie, jednak ona kocha innego. Usłyszeliśmy słynny fragment
tego musicalu - Przetańczyć całą noc.
Utwór Can You Feel The Love Tonight skomponowany przez Eltona Johna był nam znany
z najbardziej popularnej bajki Disney’a-Król Lew. Za tą kompozycję Elton John otrzymał
w 1994 roku Oskara. Swoją karierę zaczynał od muzyki klasycznej, jednak zasłynął jako
wykonawca muzyki rozrywkowej. Sprzedał w sumie 350 milionów swoich płyt na całym
świecie.
Ostatnim utworem był Mały Murzynek-miniatura fortepianowa Debussy’ego. Na zakończenie
prowadzący podziękował nam za wspólnie spędzony czas, a publiczność nagrodziła
występujących gromkimi brawami.
Wszyscy byliśmy zadowoleni z uczestnictwa w koncercie. Mogliśmy posłuchać wspaniałych
utworów muzyki klasycznej i poszerzyć swoją wiedze w dziedzinie muzyki. Było to naprawdę
miłe przeżycie i na pewno będziemy je dobrze wspominać.
Pod koniec października 2014 roku, uczniowie naszego liceum wybrali się do Miejskiego
Domu Kultury na kolejne spotkanie z Filharmonią Poznańską. Na wstępie prowadzący
poinformował młodzież, iż żadna z gałęzi sztuki nie istnieje samodzielnie, wszystkie się
przenikają, uzupełniają i jedna dla drugiej jest inspiracją. Było to wprowadzenie do niezwykłego
połączenia muzyki z malarstwem i innymi dziedzinami sztuki, które były tematem spotkania.
Na początek przedstawiono muzykę Modesta Musorgskiego (znanego, rosyjskiego
kompozytora) z cyklu miniatur fortepianowych pod tytułem „Obrazki z wystawy", która była
inspirowana dziełami malarskimi Wiktora Hartmanna, bliskiego przyjaciela kompozytora.
Śmierć malarza bardzo poruszyła Musorgskiego, a oglądając jego obrazy stworzył on bardzo
piękną muzykę. Jest to właśnie przykład dopełniania się różnych dziedzin sztuki. Pierwszym
zaprezentowanym utworem była ”Promenada", w opracowaniu na trąbkę i fortepian.
Kolejną postacią prezentowaną w czasie koncertu był Edvard Grieg, norweski pianista,
kompozytor, zwany Chopinem Północy. Tak jak nasz mistrz czerpał inspirację z folkloru
wiejskiego, tak Grieg czerpał ją ze skandynawskich dzieł literackich, podań, legend, ballad itp.
Kompozytor wyjechał do Włoch i tam poznał dramaturga Henryka Ibsena, który zaproponował
mu, by napisał muzykę do jego dramatu. Utwór stał się bardziej znany niż sam dramat i jest
dzisiaj wykorzystywany między innymi w animacji pod tytułem ”W grocie króla Gór”.
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Artyści przedstawili młodzieży budowę
tuby i trąbki. Uczniowie dowiedzieli się,
że tuba jest to największy instrument dęty
blaszany. Posiada wielką czarę głosową,
która po rozwinięciu miałaby długość 10
metrów. Wspólną częścią dla tuby i trąbki
są ustniki i wentyle. Do zmiany barwy tych
instrumentów służy tłumik. Uczniowie
usłyszeli również fragment sonaty pod tytułem ”Burza” Ludwika van Beethovena,
znanego niemieckiego kompozytora. Utwór ten jest odniesieniem do Szekspirowskiej burzy.
Następnie wysłuchali kolejnego utworu Musorgskiego, który odnosił się do obrazu
przedstawiającego woła ciągnącego wóz drabiniasty. Poznali również żartobliwą muzykę tego
twórcy do szkicu kostiumu kurcząt do baletu „Taniec piskląt w skorupkach”.
W czasie koncertu przybliżono licealistom twórczość francuskiego kompozytora pochodzenia
żydowskiego Louisa-Claude Daquina, który inspirował się pięknem natury, a jego znanym
utworem jest „Kukułka”.
Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Młodzież poznała wiele pięknych utworów
muzycznych, które nawiązywały do innych dziedzin sztuki, co pokazało jak łatwo znaleźć
inspirację.
W połowie listopada 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie uczniów LO w Słupcy
z Filharmonią Poznańską w Miejskim Domu Kultury w Słupcy.
Na początku prowadzący krótko przedstawił młodzieży historię poloneza – tańca ludowego
z XVI wieku. Następnie pani Agnieszka Garniewicz zaprezentowała poloneza skomponowanego
przez Fryderyka Chopina. Wystąpiła również Karolina Napiwocka, która zagrała na wiolonczeli
przy akompaniamencie pani Garniewicz. Artystki zaprezentowały ,,Poloneza elegijnego"(1875)
Zygmunta Noskowskiego - polskiego kompozytora i dyrygenta.
Po zakończeniu utworu przedstawiono uczniom budowę wiolonczeli, na której grała Karolina
Napiwocka. Nawiązano również do Konstytucji 3 Maja z 1791 roku i bardzo popularnej wtedy
pieśni - ,,Mazurka 3 Maja". Prowadzący z pomocą uczniów naszego liceum zaśpiewał
ten utwór przy akompaniamencie artystek. Następnie młodzież poznała krótką historię
"Preludium Deszczowego" Fryderyka Chopina i dowiedziała się, że utwór powstał w czasie
pobytu kompozytora na Majorce.
Podczas koncertu słyszeć można było preludium Karola Szymanowskiego, polskiego
kompozytora, który obok Fryderyka Chopina jest uznawany za jednego z najwybitniejszych
polskich twórców. To autor opery ,,Król Roger". Uczniowie zapoznali się również
z fragmentami patriotycznej opery Stanisława Moniuszki ,,Straszny dwór".
Na koniec pani Garniewicz zagrała ,,Kołysankę" genialnego pianisty Juliusza Zarębskiego,
ulubionego ucznia Franciszka Liszty. Artysta przyczynił się do rozsławienia imienia Polski.
Spotkanie było bardzo interesujące i pouczające. Młodzież z naszego liceum poznała wiele
utworów wspaniałych artystów, które na długo pozostaną w pamięci.
Koncerty Filharmonii Poznańskiej odbywają się regularnie w Miejskim Domu Kultury
w Słupcy. Uczęszczają na nie co miesiąc uczniowie klas pierwszych liceum, którzy w ten sposób
pogłębiają swoją wiedzę na temat kultury.
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Frankenstein w Poznaniu
30 października 2014 roku uczniowie z klasy 1a, 1c, 2a, 2c, 2d, 3a oraz 3b wraz
z nauczycielką języka angielskiego Wiolettą Nyszler, panią profesor Anną Zielińską i panią
Romaną Matyniak wzięli udział w wycieczce do Poznania na spektakl w języku angielskim
wykonanym przez brytyjską grupę teatralną TNT Theatre Britain z Londynu, która
odwiedza nasz kraj co roku. W tym roku młodzież mogła obejrzeć przedstawienie zatytułowane
„Frankenstein”. Był to spektakl oparty na powieści Mary Shelley o tym samym tytule,
przedstawiony w sposób zabawny i humorystyczny, przez co spodobał się całej widowni.
Przedstawienie „Frankenstein” w reżyserii Paul Stebbings i Phil Smith zabiera widzów w świat
mrocznego laboratorium genialnego naukowca, Wiktora Frankensteina. Aktorzy teatru
brytyjskiego znakomicie wcielili się w role głównych bohaterów. Świetna gra aktorska
i charakteryzacja postaci pozwoliły głębiej wczuć się w klimat spektaklu. Uczniowie naszego
liceum nie mieli większego problemu ze zrozumieniem fabuły, która przedstawiona była
w języku angielskim. Wizyta w teatrze była ciekawym urozmaiceniem nauki języka
angielskiego dla naszych uczniów. Wszyscy będziemy miło wspominać ten wyjazd.
Ogólnopolskie Wybory Książek
We wtorek 3 lutego 2015 r. w naszym LO odbyły się Ogólnopolskie Wybory Książek.
Podobnie jak inne szkoły, odpowiedzieliśmy na apel czasopisma „Biblioteka w Szkole”
i zorganizowaliśmy wybory książek, po to by pokazać, co czytamy. Cieszyły się one dużym
zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy na lekcji wychowawczej wypełniali karty
do głosowania, wpisując tytuły książek, ich zdaniem, najciekawszych i wartych polecenia.
Karty zbierane były do przenośnej urny, z którą po szkole wędrowały uczennice z klasy IIc:
Marta Kapela, Natalia Bartczak i Katarzyna Kościuszko. Po przeliczeniu kart, okazało się,
że zagłosowało 290 spośród 387 uczniów ogólniaka, wpisując od 1 do 3 utworów.
Wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach, dziękujemy.
A oto najbardziej poczytne tytuły:
1. „Pięćdziesiąt twarzy Greya”
2. „Gwiazd naszych wina”
3. „Hobbit”
4. „Gra o tron”
5. „My, dzieci z dworca ZOO”
6. „Igrzyska śmierci”
7. „Kamienie na szaniec”
8. „Intruz”
9. „Zwiadowcy”
10. „Oskar i pani Róża”
11. „Trzy metry nad niebem

- 45 głosów
- 23 głosy
- 16 głosów
- 15 głosów
- 13 głosów
- 13 głosów
- 12 głosów
- 8 głosów
- 8 głosów
- 5 głosów
- 5 głosów

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w LO
22 kwietnia 2015 r. w słupeckim liceum miała miejsce niecodzienna uroczystość, która
zgromadziła w szkolnej świetlicy ponad 100 uczniów z LO i ZSZ oraz zaproszonych gości
(w tym Elżbietę Kordylewską - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
w Starostwie, Sewerynę Lewandowską - Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
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w Słupcy oraz Remigiusza Rybskiego pracownika Referatu i Promocji Rozwoju Lokalnego
z Urzędu Miasta.)
Inicjatorem przedsięwzięcia mającego na celu promocję czytelnictwa wśród młodzieży
była słupecka filia Biblioteki Pedagogicznej pod kierownictwem Hanny Kacperskiej-Stróżyk,
która zaprosiła do współpracy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz nasze liceum.
Pierwszym punktem programu było rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Szkolnego
Przeczytaj moją ulubioną książkę pod honorowym patronatem Starostwa Słupeckiego. Przed
rozdaniem nagród głos zabrał przewodniczący jury - dr Zbigniew Budny z konińskiego CDN ,
który omówił ideę konkursu i podzielił się z obecnymi na sali własnymi refleksjami na temat
wykonanych przez uczniów prezentacji multimedialnych . Choć na konkurs wpłynęło ponad 30
prac, jury nie miało większego problemu z wyborem tej najlepszej.
Nagrodzenie w konkursie " Przeczytaj
moją ulubioną książkę": od prawej: Rafał
Adamski, Adam Szumigalski, Maciej
Maciejewski, Dawid Błaszczyk i Kamila
Antkowiak

Miło nam poinformować, iż laureatką pierwszego miejsca została jednogłośnie uczennica nasze
szkoły Kamila Antkowiak z 1a, która za książkę wartą przeczytania uznała Papierowe miasta
Johna Greena. Zdobywcami 2 i 3 miejsca okazali się uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych
w Słupcy, natomiast wyróżnienie otrzymał również uczeń naszej szkoły Dawid Błaszczak z 1b.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody książkowe, mieli także
możliwość zaprezentowania na forum szkoły swoich prac i podzielenia się swoimi czytelniczymi
fascynacjami.
W przerwie organizatorzy zaprosili wszystkich obecnych do udziału w akcji czytelniczej
Ogólnopolskie Wybory Książek. Należało oddać głos na wybrane przez siebie tytuły, których
długa lista została zawieszona na końcu sali.

Druga część spotkania miała zupełnie inny charakter. W ramach ogólnopolskiego projektu
Lekcje czytania z Tygodnikiem Powszechnym do szkoły przybył pracownik Uniwersytetu
Łódzkiego dr Michał Lachman, który przeprowadził zajęcia na temat książki autorstwa Jacka
Hugo- Badera pt. Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak. Tekst dotyczył tragedii, która
rozegrała się dwa lata temu na szczycie Broad Peak i zakończyła się śmiercią Macieja Barbeki
i Tomka Kowalskiego, a nieco później również Artura Hajzera.
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Dr Lachman zaproponował młodzieży temat: Pasje ekstremalne czyli reporter na tropach
prawdy. Ponieważ udział w tej niezwykłej lekcji wymagał od uczestników wcześniejszego
przygotowani, do udziału w niej zgłosiło się miesiąc wcześniej 20 ochotników z różnych klas
i to właśnie oni zabierali głos w dyskusji, którą próbował wywołać dr Lachman. Podczas
90 minutowej lekcji akademicki wykładowca skupił się przede wszystkim na kompozycji
i warstwie językowej tekstu, który wg niego nie jest czystym reportażem, ale utworem
z pogranicza literatury i publicystyki. Na zakończenie zaproszony gość zaprezentował fragment
wywiadu z autorem omawianej książki.

Uczniowie podczas wykładu dra Michała Lechmana

dr Michał Lechman

Miniona uroczystość pokazała, że książka nie jest, jak to się coraz częściej mówi, reliktem
przeszłości, bo młodzi ludzie czytają i chcą czytać, choć niekoniecznie lektury szkolne.
„Szkoła żon” Moliera
W marcu 2015r. uczniowie klas 1a i 2a udali się na wycieczkę do Łodzi. Głównym celem
wyjazdu było obejrzenie spektaklu „Szkoła żon” Moliera, wyreżyserowanego przez Janusza
Wiśniewskiego. Przedstawienie miało miejsce w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Komedia
ukazuje historię zamożnego mężczyzny, Arnolfa, który postanowił wychować sobie żonę
od najmłodszych lat. Jego wybranką, którą się troskliwie opiekował, była piękna, młoda
i nieświadoma tak nikczemnego planu, Anusia, która wbrew oczekiwaniom Arnolfa, zakochuje
się w innym mężczyźnie, a mianowicie w żołnierzu o imieniu Horacy.

Uczniowie klas 1a i 2a przed Teatrem Powszechnym w Łodzi

Zarówno wciągająca fabuła, jak i wspaniałe
kostiumy czy specyficzna charakteryzacja
zachwycały wszystkich oraz sprawiały,
że uczniowie z ogromnym zaciekawieniem
oglądali cały spektakl. Ich uwagę przykuła
również rytmiczna i wpadająca w ucho
muzyka, a także interesująca choreografia.
Po przedstawieniu cała grupa miała okazję
zobaczyć popularną Aleję Gwiazd Łódzkiej
Drogi Sławy, znajdującą się przy ul. Piotrkowskiej.
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Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu
W połowie kwietnia 2015 r. klasy 1d i 2d wraz z opiekunami wybrały sie na wykłady,
które odbyły się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa
i Administracji).
Pierwszy wykład na temat "Ściąganie filmów, kopiowanie płyt, kserowanie książek - na legalu
czy nie?" poprowadziła pani mgr Anna Wilińska – Zelek, która przedstawiła przykłady legalnego
i nielegalnego kopiowania. Prezentacja dotyczyła również praw autorskich i przykładów ich
naruszania.

Zdjęcia z wykładu na temat praw autorskich, w których uczestniczyli nasi uczniowie

Kolejny wykład zatytułowany "Co zrobić z zepsutym laptopem czyli mały poradnik
konsumenta" poprowadziła pani mgr Magdalena Zamroczyńska . Uświadomiła młodzieży, kiedy
można zgłosić wadliwość towaru i skorzystać z praw przysługujących w ramach rękojmi
oraz gwarancji.
Następnie mgr Michał Gałęcki zaprezentował temat "Narkotyki i prawo karne". W zabawny
sposób wygłosił referat, w którym uwzględnił sprawy związane z kodeksem karnym oraz konsekwencjami posiadania i zażywania narkotyków.
Kolejny wykład dotyczył odpowiedzialności karnej szesnastolatków, co zainteresowało
szczególnie uczniów z pierwszej klasy. Wykład uświadomił młodzieży, jakie konsekwencje
prawne może ponieść za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.
Na koniec mgr Agnieszka Orfin poprowadziła wykład "Studia prawnicze - i co dalej?"
prezentujący prawdziwą pracę prawników, która nie sprowadza się wyłącznie do procesów.
Wszyscy licealiści byli zainteresowani, ponieważ wielu z nich wiąże swoją przyszłość z tym
zawodem. W trakcie wykładów prowadzący przygotowali wiele konkursów, w których licealiści
chętnie brali udział i zdobyli nagrody.
Human Sapiens na czterdziestce w muzeum
Od ośmiu lat Muzeum Regionalne w Słupcy włącza się w ogólnopolską akcję Noc
w Muzeum, jednak tegoroczna impreza miała charakter szczególny ze względu na jubileusz
słupeckiej placówki, która w tym roku obchodziła swoje 40. urodziny. Było więc dużo życzeń,
prezentów, listów gratulacyjnych od przedstawicieli władz miasta i lokalnych instytucji
oraz przyjaciół muzeum. Do tych ostatnich zaliczyć można zespół teatralny Human Sapiens,
który od wielu lat uświetnia swoimi występami różnorakie muzealne imprezy i wernisaże.
Skład zespołu zmienia się niemal co roku, ale zawsze tworzą go licealiści, dla których amatorski
teatr to przede wszystkim dobra zabawa, a przy okazji sposób na realizację prywatnych
zainteresowań.
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W tym roku w ramach prezentu urodzinowego dla muzeum zespół z LO zaprezentował spektakl
pt. Jabłko Adama, nad którego realizacją czuwały Anna Halaba z LO i Anna Czerniak z MDK.
Temat sztuki dotyczył miłości, a właściwie najbardziej znanych miłosnych historii. Na scenie
pojawili się więc Romeo i Julia, Tristan i Izolda, Werter i Lotta, a także Adam i Ewa.

Wiktoria Kuchowicz, Barbara Dyrka, Szymon Śniegocki, Anita Król, Nikola Tylman i Justyna Wojciechowska

Jednak spektakl nie skłaniał do pesymistycznych refleksji, ponieważ pierwowzory literackie
zostały tak zmodyfikowane, aby główny bohater - współczesny Adam wplątany w akcje
utworów - mógł uniknąć tragicznego finału. I chociaż początkowo udaje mu się zmienić historię
relacji damsko-męskich wykreowanych przez literaturę, to w ostatniej scenie przypadkowo zjada
tytułowe jabłko.
W spektaklu udział wzięli: Wiktoria Kuchowicz, Barbara Dyrka, Anita Król, Nikola
Tylman, Justyna Wojciechowska, oraz Szymon Śniegocki, który musiał wcielić się
we wszystkie role męskie.
Choć spektakl miał swoją premierę podczas wspomnianej już Nocy w Muzeum, to uczniowie
naszej szkoły, a także gimnazjaliści ze Słupcy i okolic, mogli go również obejrzeć kilka dni
później na scenie Miejskiego Domu Kultury.
Króla Edypa Sofoklesa
8 października 2015r. wszyscy uczniowie klas pierwszych udali się do Konińkiego
Domu Kultury, aby obejrzeć spektakl teatralny na podstawie Króla Edypa Sofoklesa
w wykonaniu Teatru Ludowego z Krakowa. Znana z lekcji języka polskiego tragedia grecka nie
wzbudziła jednak większego entuzjzamu licealnej młodzieży, która oczekiwała czegoś więcej niż
rzetelnie odtworzonej treści dramatu. Oto recenzja spektaklu autorstwa Marty Szygendy z I B,
z którą zgodziłaby się chyba wiekszość licealistów.
Wszyscy, którzy czytali tragedię Sofoklesa, wiedzą,że tematem sztuki jest walka Edypa
z przeznaczeniem.
Jednak reżyser Jarosław Szwec przedstawił treść dramatu w dosyć typowy i nudny sposób.
Faktem jest, że trudno byłoby zrobić to inaczej, choć podobno w teatrze wszystko jest możliwe.
Mimo starań reżysera, wszystko przebiegało bardzo schematycznie. Nie było momentu, który by
mnie zaciekawił. Reżyser mógł wzbogacić spektakl o jakikolwiek nowy element, który dodałby
sztuce powiewu nowoczesności.
Na scenie pojawiło się kilka rekwizytów tj. kolumny, włócznie czy tarcze. Jednak,moim
zdaniem, niektóre z nich w ogóle nie były potrzebne, a wręcz przeszkadzały. Nie podobało
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mi się również to, że wszyscy aktorzy znajdowali się przez cały czas na scenie i wcale nie
wchodzili za kulisy, aby sie przebrać.
Skoro mówimy o aktorach, lepiej przejdźmy do ich oceny. W postać króla Edypa wcielił się
reżyser dramatu czyli Jarosław Szwec. Myślę, że byłoby lepiej dla niego, jeśli pozostałby tylko
w roli króla. Rola ta, jak dla mnie, jest znakomicie zagrana, ponieważ Szwec fenomenalnie
pokazał nieszczęście, radość, szaleństwo. Dzieki jego brawurowej grze można było śledzić
emocje towarzyszące Edypowi podczas odkrywania prawdy o sobie. Nic dodać, nic ująć.
W postać Jokasty wcieliła się Anna Piróg-Karaszkiewicz, która, moim zdaniem, była zbyt
młoda do tej roli, poza tym zabrakło odpowiedniej charateryzacji. Jednak należy zauważyć,
że emocje zostały przez nią bardzo dobrze pokazane. Od strony aktorskiej nie mogę jej nic
zarzucić. Bardzo podobały mi się także relacje między głównymi postaciami. W pamięć zapadły
mi chwile, kiedy zaczynają się już domyślać, że wszystko z przepowiedni się ziściło.
Tyrezjasza i Kapłana zagrał Zbigniew Samograjniski. Jednak to w roli Tyrezjasza miał
okazję pokazać umiejętności aktorskie. Kreona i Pasterza zagrał Karol Zapała. Wczuł się
w postać, co odzwierciedlały jego ruchy i tonacja głosu. W Koryfeusza wcieliła się Renata
Nowicka, w Posłańca - Karol Polak, a w drugiego z Posłańców - Anna Warchoł. Ich postacie
wnosiły coś do spektaklu, jednak nie pojawiali się na scenie aż tak często, żeby wzbudzić
szczególne zainteresowanie z mojej strony.
Jeśli mam oceniać kostiumy, to strój Edypa przypominał raczej szaty średniowiecznego
króla niż greckiego władcy.W przypadku Jokasty - zwykła czarna suknia przepasana paskiem.
Niezbyt to wszystko odwzorowuje klimat starożytnej Grecji. Jedynie kostiumy Kreona i Tyrezjasza
w miarę oddawały realia epoki.
Nieodłącznym elementem dramatów greckich jest oczywiście muzyka, choć w „Królu
Edypie“ pojawiała się niezwykle rzadko, a burzliwym wydarzeniom towarzyszyła cisza, która
trzymała nas w napięciu. Szczególnie podobał mi się moment z melodią z filmu „Gladiator”.
Słysząc te dźwięki, czułam, jak ciarki przechodziły mi po ciele.
Oczywiście oświetlenie miało również duży wpływ na odbiór sztuki. Sprawiało,
że skupialiśmy się na jednej postaci lub na danej sytuacji.
Uważam, że widziałam o wiele lepsze i ciekawsze spektakle. Jadąc do Konina,
spodziewałam się czegoś lepszego; czegoś, co wprawi mnie w zachwyt. Nie udało się, ale myślę,
że sztuka ta nie była skierowana do kogoś, kto chce widzieć coś nowego, lecz do kogoś, kto nie
czytał lektury bądź jej nie zrozumiał.
"Diabelski młyn”
Pod koniec października 2015 roku klasy 1a, 1b i 1d miały możliwość obejrzenia
spektaklu profilaktyczno – edukacyjnego pt. „Diabelski młyn” w wykonaniu aktorek teatru
MORALITET z Krakowa.
Spektakl ukierunkowany był na przeciwdziałanie uzależnieniom: dopalaczom, narkotykom,
nikotynie, alkoholowi. Profilaktyka owinięta w artystyczną, przystępną dla młodego człowieka
formę, to cel, jaki spektakl starał się zrealizować. Przygotowane widowisko za pomocą zderzenia
dwóch rzeczywistości przedstawiło uczniom wartość życia i zdrowia. Program stanowi jedno
z ogniw w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania odpowiedzialności młodzieży
za własne życie.
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„Dziady” w Konińskim Domu Kultury
Teatr Bohema w KDK 28 października 2015r. pokazał dzieło Adama Mickiewicza.
Na spektakl ten udały się klasy II b, II c i II d.
Swoimi refleksjami po spektaklu podzieliła się klasa II d
„Dramat Mickiewicza to dzieło wielopłaszczyznowe i metaforyczne. Aktorzy wcielili się w role postaci
z poszczególnych części „Dziadów”, dzięki czemu mieliśmy okazję porównać interpretację aktorską
z naszą, uczniowską po omówieniu lektury na lekcjach. Bardzo podobał mi się początek spektaklu, kiedy
Guślarz znajdował się na scenie, a pozostałe postaci wchodziły na nią z widowni, jakby zmierzały
do kaplicy. Jednak rozczarowało mnie przedstawienie duchów, polegające na wyświetlaniu
ekstrawaganckich filmików”.
Anita Król
„Aktorzy bardzo dobrze odegrali swoje role, jednak przyznam, że „Pieśń zemsty” Konrada nie do końca
przypadła mi do gustu”.
Linda Otchere
„Niewielkie wrażenie wywarły na mnie „Wielka Improwizacja” i „Pieśń zemsty”, które powinny
wyróżniać się na tle dramatu i aż kipieć emocjami i dynamiką”.
Barbara Dyrka
„Wielka Improwizacja” i sceny opętania Konrada przez diabła, a później egzorcyzmy były pełne
ekspresji. Poza tym spektaklowi towarzyszyła monotonna muzyka, zbyt głośna, a w konsekwencji
irytująca. Gra aktorska również nie zachwycała, szczególnie postaci Konrada można byłoby nadać więcej
charyzmy i wyrazu. Na pochwałę zasługiwały jednak stroje i rekwizyty, skromne, ale pomysłowe, dobrze
komponowały się z akcją, stanowiąc jej tło”.
Gabriela Blejwas
„Podczas, gdy ks. Piotr wydawał się być bierny na scenie, Konrad oraz diabeł okazali się doskonale
zgranym duetem i sprawili, że spektakl stał się interesujący”.
Patrycja Kapczyńska
„Scena „Salon warszawski” dekoncentrowała uwagę widzów. Opowieść o Cichowskim, wygłoszona
przez aktora stojącego na podwyższeniu, odwracała moją uwagę od tańczących par i wygłaszanych przez
nie kwestii”.
Dominik Król
„Aktorka, grająca Panią Rollison, doskonale oddała ból i cierpienie matki po stracie syna”.
Dawid Bloch
„W tym przedstawieniu podobała mi się tylko postać Pani Rollison. Starsza kobieta, grająca tę rolę,
bardzo dobrze wczuła się w nią. Z jej oczu płynęły łzy. Świadczyło to o jej zaangażowaniu
emocjonalnym”.
Olga Włodarczyk
„Teatr Bohema w swojej wizji „Dziadów” zaskoczył przede wszystkim bardzo dobrą grą aktorską,
scenografią oraz strojami. Obsada została dobrana odpowiednio, ponieważ każdy z aktorów odegrał
swoje role tak, by zadowolić widza. Na szczególne uznanie zasługuje postać Konrada. Aktor pokazał swój
kunszt i temperament Mickiewiczowskiego bohatera”.
Ksenia Szczepaniak
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„Sen nocy (nie)letniej” w Teatrze Muzycznym w Łodzi
Również w ostatnich dniach października 2015 r. uczniowie klasy II a wyruszyli
na wycieczkę do Łodzi, której celem było obejrzenie w Teatrze Muzycznym spektaklu pt. „Sen
nocy (nie)letniej” na motywach dzieła Williama Szekspira. Opiekunami wycieczki byli: pani
Monika Magiera-Ładowska, pani Urszula Radosiewicz oraz pani Anna Borucka.
Sztuka „Sen nocy (nie)letniej” to satyra na otaczającą nas rzeczywistość, opowiadająca
o programie typu „Talent show”. Główni bohaterowie wciągnięci zostali w intrygi miłosne oraz
plotki i skandale. Oberon wraz z Pukiem manipulują pozostałymi bohaterami, bawiąc się
ich uczuciami. Używają eliksiru, powodując, że Lizander, narzeczony Hermii zakochuje się
w sekretarce, która jest zapatrzona w Demetriusza, adorującego Hermię. Następne użycie
miłosnej mikstury odwraca kolej rzeczy, wszystko się komplikuje, a niektórym „łamią się” serca.
Na szczęście działać zaczyna ponownie Puk i wszystko dobrze się kończy.
W spektaklu wykorzystano wiele polskich przebojów m.in. „Baśka” zespołu Wilki, „Gdzie
ci mężczyźni” Danuty Rinn, czy hit zespołu Dżem pt. „Sen o Victorii”. Na koniec widzowi
pozostaje w głowie jedno pytanie: „Czy miłość jest dziś prawdziwa i szczera, czy też pozostaje
tylko obłudą i snem nocy letniej?”
,,Dziadek do orzechów"
Na początku grudnia 2015 klasy Ia i Ib wraz z wychowawcami wybrały się do Teatru
Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w celu obejrzenia spektaklu pt. ,,Dziadek
do orzechów". Dzięki niemu bez wątpienia każdemu z uczniów udało się z poczuć magię świąt
i odpłynąć w świat wyobraźni, w którym królowały dzieci, prezenty, myszy i oczywiście
tytułowy dziadek do orzechów.
O tym, że akcja działa się w okresie świątecznym informowała wielka choinka znajdująca się
na scenie oraz odświętne ubrania postaci. Cała magiczna historia opowiada o niezwykłym
prezencie, który małej Klarze ofiarował jej krewny podczas świątecznego przyjęcia.
Dziewczynka w ramach upominku dostała dziadka do orzechów, który w nocy ożył
i przeprowadził walkę z myszami, po czym zmienił się w uroczego chłopca. Niestety, jak się
później okazało, całe zdarzenie było tylko snem dziewczynki.
Historia pięknie przedstawiona została za pomocą tańca, ruchu i mimiki aktorów, których
z przyjemnością oglądało się na scenie. Wyjątkowe figury baletowe i układy choreograficzne
zrobiły na licealistach ogromne wrażenie. Mowa ciała aktorów sprawiała, że widz mógł w pełni
zrozumieć sytuację, a przy tym skupić się też na muzyce, której autorem jest Piotr Czajkowski.
A oto krótka wypowiedź uczennicy LO na temat obejrzanego spektaklu:
O muzyce mogę wypowiedzieć się w samych superlatywach: doskonała, miła dla ucha,
przyjemna. Mogliśmy rozpoznać kilka znanych melodii, takich jak np. ,,Walc kwiatów",
a wysłuchanie ich na żywo było ciekawym doświadczeniem. Świetnie zsynchronizowane z tańcem
melodie urzekały swoim spokojem, rytmicznością, więc uważam, że muzykom również należy się
pochwała.
Nie sposób nie wspomnieć także o scenografii - o dużej, błyszczącej choince w eleganckim
pokoju gościnnym. Całość dopełniały oczywiście piękne kostiumy aktorów, zaczynając
od uroczystych i dostojnych ubrań gości, a kończąc na zwiewnych, białych, mieniących się
sukienkach śnieżynek. Wspaniałe stroje jeszcze bardziej oddawały magiczny nastrój spektaklu.
Szczególnie urzekające były postacie małych, słodkich aniołków, ubranych w długie jasne szatki.
Myślę, że rozczuliły one większość z widzów.
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Cały spektakl bardzo mi się podobał, nie czułam się znudzona, a wręcz przeciwnieżałowałam, że tak szybko się skończył. Poczułam świąteczny nastrój i spędziłam miło czas,
poznając jednocześnie jedno ze światowej sławy dzieł Czajkowskiego. Było to niezapomniane
doświadczenie i chętnie powtórzyłabym je w następnym w roku.

Uczniowie klasy 1a i 1b przed Teatrem Wielkim w Poznaniu

„Jaka to zarozumiałość w takim człowieku”
8 stycznia 2016 r. młodzieżowa grupa teatralna działająca w ramach współpracy LO oraz
MDK zaprosiła uczniów słupeckiego gimnazjum na spektakl pt. Jaka to zarozumiałość w takim
człowieku opracowany
na podstawie tekstów awangardowego poety Tadeusza
Różewicza. Przesycona groteską i pełna absurdalnego poczucia humoru fabuła przedstawienia
wzbudziła zaskoczenie, ale także i śmiech wśród publiczności.

Szymon Śniegocki i Nikola Tylman

W spektaklu przygotowywanym pod okiem
instruktor d.s. teatru Anny Czerniak oraz Anny
Halaby udział wzięli: Barabara Dyrka, Nikola
Tylman, Anna Zimniewicz, Szymon Śniegocki ,
Mateusz Kowalski oraz Łukasz Piguła. Na scenie zabrakło jednak Anity Król, która również
należy do grupy teatralnej. Przedstawienie
mogli również obejrzeć rodzice, którzy
w kwietniu przybyli na spotkanie z wychowawcami.

"Tango" Mrożka w reżyserii Ryśka
2 marca 2016 roku uczniowie klas trzecich pojechali do Konińskiego Domu Kultury
na ”Tango” Sławomira Mrożka w reżyserii Piotra Cyrwusa – aktora, który między innymi
wcielił się w rolę Ryśka z filmowego „Klanu”.
Zgodnie z literackim pierwowzorem „Tango” to opowieść o Arturze (Marcin Kalisz),
który buntuje się przeciwko życiu swojej rodziny. Jego rodzice – Stomil (Andrzej Franczyk)
i Eleonora (Maja Barełkowska-Cyrwus) prowadzą rozrywkowy tryb życia i nie przejmują się
niczym. Żyją dniem dzisiejszym, nie biorą odpowiedzialności za swoje czyny – chcą się jedynie
dobrze bawić. Babcia Eugenia (Jadwiga Lesiak) zachowuje się jak dziecko, a jej brat Eugeniusz
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(Piotr Pilitowski) zawsze podporządkowuje się silniejszym. By wprowadzić tradycję do rodziny,
Artur postanawia ożenić się z Alą ( Barbara Kurzaj). Zbuntowany mężczyzna uważa, że jest to
jedyny sposób, by w jego rodzinie zapanowały ład i porządek. Jednak w domu młodego Artura
jest jeszcze jedna osoba … Edek (Tadeusz Łomnicki). Ta kontrowersyjna postać nie liczy się
z konsekwencją romansu z mamą Artura. Nie tylko czuje się jak u siebie w domu, ale także
wprowadza do niego dziwne obyczaje. Jest człowiekiem prostym, można nawet powiedzieć,
że prostackim. I właśnie między tym bohaterem, a zbuntowanym Arturem, dochodzi w ostatniej
scenie do walki o władzę.
Spektakl wyreżyserowany przez Cyrwusa został przygotowany z myślą o młodym
widzu. Mogliśmy zatem usłyszeć znane nam współczesne piosenki polskich raperów i zobaczyć
zabawne sceny tańca, których nie ma w książce. Scenografia była dość interesująca, lecz inaczej
niż w pierwowzorze, przez cały spektakl wystrój sceny nie zmienił się. Kostiumy aktorów
przypominały te, które Mrożek przedstawił w swoim dramacie. Jeśli chodzi o kreacje aktorskie,
to omawiając spektakl na lekcji, uczniowie zgodnie stwierdzili, że najlepiej odegrane zostały
role Eugeniusza i Stomila. Ich odtwórcy, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu,
pokazali widzom, co potrafią. Można śmiało powiedzieć o nich „ starzy wyjadacze”, ponieważ
grą aktorską przyćmili młodszych od siebie kolegów i koleżanki.
Niestety, aktorom zdarzały się rażące „wpadki”, których nie sposób było nie zauważyć.
Zapominali tekstu, wpadali na siebie, potrącali rekwizyty. Możemy to jednak usprawiedliwić,
ponieważ konińska publiczność zachowywała się … co najmniej niekulturalnie. Większość
uczniów była zaciekawiona występem, nierzadko na widowni pojawił się śmiech,
a w niektórych momentach młodzież przechodził dreszczyk emocji.
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Abiturienci rocznik 2015

klasa 3a - profil matematyczno-fizyczny
wychowawca: Lidia Jakubowska
skład klasy: Klaudia Dobrychłop, Inga Spychała, Weronika Talentowska, Ewa Gulczyńska, Olga Tomczak, Marta Wawrzon,
Julita Chuda, Wiktoria Wiśniewska, Grzegorz Gaca, Kacper Mizerski, Maciej Gątarczyk, Mateusz Babacz, Mateusz Pilarczyk,
Marta Olejniczak, Justyna Kowalczyk, Kinga Neumann, Wojciech Buśkiewicz, Michał Sobutka, Krzysztof Błaszczyk, Wojciech
Sobczak, Daniel Tkaczyk, Artur Kosman, Krzysztof Kamiński, Piotr Kmiat, Jakub Czajka, Mateusz Krzysztofowicz, Dominik
Barański, Norbert Umerle, Adam Śniegocki, Sebastian Grzybowski, Jan Szymczak, Bartek Waszak
nieobecni na zdjęciu: Wiktoria Chwiłowiz, Wiktoria Sikorska

klasa 3b - profil biologiczno-chemiczny
wychowawca: Aleksandra Nowak
skład klasy: Monika Hartwich, Klaudia Nowak, Marta Szyniszewska, Piotr Frąckowiak, Marta Blejwas, Anita Kaniasta,
Grzegorz Kubicki, Michalina Celmer, Kacper Michalak, Oskar Maciejewski, Katarzyna Pawlak, Weronika Kaźmierczak, Joanna
Górniak, Samanta Grzonkowska, Antonina Byczkowska, Agnieszka król, Honorata Wziętek, Anna Pawłowska, Paulina
Hierowska, Weronika Ignaszak, Kinga Kułaga, Anna Jaroszewska, Klaudia Zomerfeld, Klaudia Babacz, Paulina Lewandowska,
Łukasz Jaszczak, Sara Ortac, Paulina Miszel, Joanna Makowska, Karolina Waszak
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klasa 3c - profil biologiczno-chemiczny
wychowawca: Olga Jarczyńska
skład klasy: Wojciech Mikołajczewski, Mateusz Idzikowski, Dawid Szymczak, Magdalena Waloryszek, Wiktoria Głowicka, Marta
Kolbertowicz, Karlina Albanowska, Martyna Szeflińska, Katarzyna Sobieraj, Paulina Siwińska, Julita Sikorska, Anna Bruch,
Anna Sieczkarek, Alicja Gmachowska, Alicja Michalak, Olga Gruszczyńska, Karolina Bukowiecka, Martyna Chojnacka, Beata
Szczepaniak, Martyna Wiatrowska, Aleksandra Sobczak, Paulina Wieczorek, Lidia Wojszkun, Greta Kolbertowicz, Ewelina
Józefiak, Paulina Kużniarek
nieobecni na zdjęciu: Jonasz Witasik ,Krystian Szczepański

klasa 3d - profil humanistyczny
wychowawca: Marzena Bartosik
skład klasy: Stanisław Przygocki, Mateusz Sobczak, Bartosz Jurga, Maciej Kwiatkowski, Kamil Świątek, Brajan Kasprzyk,
Mateusz Kaliski, Kamil Kasprowicz, Wojciech Laube, Maciej Miodyński, Damian Kucharski, Kamil Grzegorski, Klaudia
Wojciechowska, Ewelina Graczyk, Anita Wyrozumialska, Natalia Juszczak, Monika Bryś, Monika Cichocka, Natalia Przyjemska,
Klaudia Kubiak, Alicja Samul, Izabela Marszałek, Kinga Staszak, Liliana Paruszewska, Karolina Adamska
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klasa 3e - profil humanistyczny
wychowawca: Marzena Wojtkowiak
skład klasy: Dominiak Agata, Słowińska Maria, Jaworska Katarzyna, Fagasińska Adrianna, Werowska Dominika, Pośpiech
Joanna, Czerniejewska Monika, Olejniczak Kinga, Kędziora Agata,Milena Pląskowska, Kryczka Ewelina, Janik Eliza, Anna
Suska, Eryk Dobrychłop, Zych Daniel, Kamiński Eryk, Ziętek Jakub, Gaca Michał
nieobecni na zdjęciu: Mirosławska Adrianna, Jóźwiak Filip, Stachurska Martyna

Rok szkolny 2015/2016

klasa 1a - profil politechniczny
wychowawca: Anna Halaba
skład klasy: Adamska Sylwia, Jarema Karolina, Kasprzyk Kinga, Niwińska Jesika, Rosińska Sylwia, Sawicka Estera, Sikorska
Faustyna, Staśkiewicz Natalia, Tylman Julia, Błaszczak Piotr, Janasik Kamil, Marszewski Marcel, Michalak Szymon, Piguła
Łukasz, Pomorski Kamil, Półrul Piotr, Staśkiewicz Dawid, Szymczak Adam, Talentowski Norbert, Tucholski Dominik, Tylman
Marek, Wesołowski Mateusz
nieobecni na zdjęciu: Kuźniewski Igor
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klasa 1b - profil medyczno-przyrodniczy
wychowawca: Joanna Sobutka
skład klasy: Wiktoria Ossuch, Klaudia Spychała, Joanna Owczarzak, Patrycja Kraska, Zofia Nawrot, Anna Zimniewicz, Sylwia
Grzelewska, Martyna Pietrowicz; poniżej: Filip Domagalski, Wojciech Janiak, Marcin Miłosz, Grzegorz Kuznowicz, Maciej
Michalczyk, Wojciech Rzepecki, Marcin Jabłoński; poniżej: Kamila Owczarzak, Malwina Mielcarek, Zuzanna Tylska, Karolina
Świercz, Natalia Kudlewska, Natalia Nowicka, Aleksandra Baśkiewicz, Marta Szygenda
nieobecni na zdjęciu: Weronika Łechtańska

klasa 1c - profil ekonomiczno-społeczny
wychowawca: Mirosław Górniak
skład klasy: Filip Nowak, Wiktoria Leśnik, Piotr Kowalski, Agata Sroczyńska, Piotr Laube, Bartek Majewski, Szymon
Górniewicz, Natalia Kaczmarek, Konrad Chałas, Marcin Zauer, Agata Jatczak, Paulina Mistrzak, Zuzanna Gołębiowska, Maria
Deręgowska, Marta Kwiatkowska, Natalia Kolińska, Alicja Świnka, Agata Suszka, Julia Suska, Julita Kazuś, Alicja Osowczyk
nieobecni na zdjęciu: Dominik Tkaczyk, Kaja Kolasińska, Adrianna Kabacińska, Chojnacka Klaudia
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klasa 1d - profil humanistyczny
wychowawca: Anna Łakomiak
skład klasy: Piotr Samul, Patryk Kołodziejczak, Damian Słowiński, Rafał Szczęsny, Marta Gaca, Julia Król, Klaudia
Miastkowska, Mela Gawrych, Wiktoria Skocka, Jagoda Jacaszek, Weronika Łuszczak, Weronika Wiatrowska, Dominika
Będziewska, Sandra Czajkowska, Aleksandra Ratajczak, Jakub Lebiedziński, Michalina Blejwas, Olga szary, Michalina Górska,
Marta Milczarek, Agata Szczepankiewicz, Olga Halaba, Agnieszka Bączkiewicz, Natalia Zalewska, Julia Wylezińska, Natalia
Mizerska, Julia Pawlak
nieobecni na zdjęciu: Anna Kaczmarek, Elżbieta Plucińska,

klasa 2a - profil politechniczny
wychowawca: Urszula Radosiewicz/ Monika Magiera-Ładowska/ Renata Bartczak
skład klasy: Katarzyna Michalak, Małgorzata Wawrzon, Weronika Cieślewicz, Nikola Tylman, Dagmara Umerle, Anna
Adamczak, Kamila Antkowiak, Katarzyna Gątarczyk, Anna Byczkowska, Justyna Grzeszczak, Szymon Andrzejak, Krzysztof
Baczyński, Szymon Śniegocki, Paweł Dziarski, Szymon Hypki, Tomasz Różewicz, Mikołaj Śmigielski, Brtosz Bartkowiak, Michał
Bartkowiak, Jakub Brzeziński, Jonasz Ansion, Marcel Kędziora, Rafał Gabriel, Adam Małecki, Mikołaj Synowiec, Dawid
Małecki, Wojciech Drzewiecki, Mateusz Białecki, Sławomir Zywert, Mikołaj Kopczyński, Tymoteusz Juszczak, Eryk Osowczyk.
nieobecni na zdjęciu: Mariusz Pruszyński
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klasa 2b - profil medyczno-przyrodniczy
wychowawca: Edyta Bednarska-Korus
skład klasy: Kamil Górny, Mateusz Pawłowski, Jakub Gauza, Bartosz Mazur, Łukasz Pakulski, Agnieszka Chwiłowicz, Dawid
Błaszczyk, Paulina Nadgrodkiewicz, Iga Ostrowicka; Natalia Kaczorowska, Klaudia Wenglewska, Aleksandra Ogrodnik, Sylwia
Loksztejn, Klaudia Karpińska, Emanuela Roszak, Małgorzata Lebica, Sylwia Kowalska, Joanna Górna, Marika Górniak;
Dominika Włodarczyk, Aleksandra Łyskawa, Ewelina Pogorzelska, Izabela Grzeszczak, Zuzanna Dranikowska, Wiktoria
Kasprzyk, Natalia Patrzek, Alicja Wysocka, Iga Wójcicka, Aleksandra Rempińska.
nieobecni na zdjęciu: Maciej Stawowy, Antonina Nowicka, Katarzyna Jarząbek i Natalia Leszczyńska

klasa 2c - profil ekonomiczno-społeczny
wychowawca: Władysław Radliński
skład klasy: Wojciech Balewski, Katarzyna Błaszak, Marta Budner, Konrad Górski, Szymon Królak, Katarzyna Krzewińska,
Monika Lewandowska, Natalia Łuczak, Hubert Przygocki, Zuzanna Ratajczak, Hubert Renkiel, Patryk Różański, Marta
Sosnowska, Anna Sypniewska, Martyna Szymańska, Olga Śleziona, Sylwia Wardencka, Sandra Wątroba, Adam Wygocki, Szymon
Wziętek, Wiktoria Wziętek.
nieobecni na zdjęciu: Białecki Dawid, Anna Dziadkiewicz, Łukasz Kołodziejski, Patryk Kramarz, Kamil Zarzycki.
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klasa 2d - profil humanistyczny
wychowawca: Agnieszka Leżała
skład klasy: Natalia Woźniak, Izabela Kropaczewska, Orina Skupińska, Olga Tupalska, Milena Dobrychłop, Olga
Włodarczyk,Klaudia Klepacz, Weronika Cieślicka, Izabela Mazurek, Anita Król, Barbara Dyrka, Adrianna Roszak, Kinga
Jankowska, Paulina Woźniak, Magdalena Witkowska, Ksenia Szczepaniak, Dominika Zajączkowska, Linda Otchere, Marlena
Rosadowska, Katarzyna Bojarska, Bartłomiej Bugaj, Dawid Bloch, Dominik Król, Ewelina Kinecka, Konrad Nowak, Mateusz
Kowalski, Mateusz Nowowsiak, Wiktor Kuźniewski, Bartosz Kaźmierczak
nieobecni na zdjęciu: Gabriela Blejwas, Katarzyna Cichocka, Patrycji Kapczyńska, Joanna Trojak, Aleksandra Walicka, Joanna
Wojtczak

klasa 3a - profil politechniczny
wychowawca: Mariola Pietrowicz
skład klasy: Dominki Kołodziejczak, Filip Pietraszak, Albert Pęczek, Robert Kaliski, Damian Fekner, Dorian Chmielewski, Piotr
Nowakowski, Patryk Łechtański, Arkadiusz Domeracki, Emil Pilarski, Marcin Babacz, Rafał Urbaniak, Krystian van den Broeck,
Kinga Kaczmarek, Oliwia Tomczykowska, Martyna Hoffmann, Magdalena Radosiewicz, Justyna Wojciechowska, Klaudia
Urbaniak, Michał Jakubowski, Eryk Kuźniewski
nieobecni na zdjęciu: Piotr Przygocki, Adrian Kubacki

Nasi uczniowie
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klasa 3b - profil medyczno-przyrodniczy
wychowawca: Jolanta Biadasz
skład klasy: Szymon Baczyński, Dominik Mielcarek, Patryk Janicki, Aleksandra Miłos, Paulina Wardencka, Agnieszka
Danielewicz, Emilia Pilarska, Antonina Zywert, Wiktoria Głowacka, Renata Hyżorek, Magdalena Daszkiewicz, Natalia
Wojtkowiak, Agata Drop, Martyna Nowaczyk, Dominika Dziewiątka, Kinga Kaczmarek, Karolina Przekota, Justyna Purul,
Klaudia Wojciechowska, Weronika Jasińska, Adrianna Rudolf, Kamila Tomaszewska
nieobecni na zdjęci: Weronika Kapuścińska, Wiktoria Kuchowicz, Julia Lewandowska, Agata Markiewicz, Katarzyna Przybylska,
Natalia Skrzypska, Agata Stogińska

klasa 3c - profil prawniczo-ekonomiczny
wychowawca: Mirosława Błaszczak
skład klasy: Bartczak Natalia Brzezińska Daria, Ciecielung Michalina, Drozd Wojciech, Chałas Julia, Jaśkiewicz Weronika,
Kapela Marta, Kolasińska Nikola, Kościuszko Katarzyna, Krotecki Kacper, Królikowski Filip, Krych Magdalena, Kuśmirek
Wiktoria ,Kuźniak Katarzyna, Mąkowska Justyna, Miara Weronika, Mencel Jakub, Nowicka Oliwia, Osowczyk Paweł, Patrzykąt
Maciej, Pawlikowski Przemysław, Przybyła Adriana, Smarzyńska Natalia, Szklarek Weronika, Zatylny Robert, Śliwińska Agata,
Ślugaj Anna, Wojciechowska Sylwia, Wszelaka Paulina, Zielińska Paulina
nieobecni na zdjęciu: Agnieszka Wieczorek, Adam Jaszczak

Nasi uczniowie
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klasa 3d - profil humanistyczny
wychowawca: Emilia Babacz
skład klasy: Maciej Organiściak, Adam Bartkowiak, Tytus Gawrych, Iga Budzińska, Dominika Kuchowicz, Izabela Hałas,
Krzysztof Juszczak. Drugi rząd: Łukasz Ławniczak, Klaudia Dryjer, Daria Kowalczyk, Marta Szczepańska, Weronika Żabińska,
Marcjanna Biadasz, Dominika Stachowiak, Karolina Majerczak, Miron Barański, Anna Ignaszak, Karolina Sobaszkiewicz,
Aneta Łukaszewska, Maria Ciecieląg, Dominika Robak, Mikołaj Bednarek
nieobecni na zdjęciu: Sylwia Matkowska, Kinga Sikorska, Martyna Nowak, Edyta Nowak, Paulina Rogalska, Paulina Dębicka,
Wiktoria Woźniak, Weronika Broniarczyk, Oktawia Woźniak, Weronika Chudzińska, Emilia Balcerzak.

W roku szkolnym 2015/2016 świętujemy 90. rocznicę istnienia Liceum
Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy. Temu niezwykłemu
jubileuszowi towarzyszą różne wydarzenia kulturalne, turystyczne i sportowe. Zwieńczeniem
całorocznych obchodów będzie planowany na 11 czerwca 2016 r. III Zjazd Absolwentów.
Na uroczystość zaprosiliśmy około 200 gości, a ponad 400 Absolwentów Naszej Szkoły
zamierza uczestniczyć w Zjeździe. Będzie to okazja do tego, aby powrócić wspomnieniami
do lat licealnych, spotkać się z dawno niewidzianymi nauczycielami i kolegami
oraz pospacerować szkolnymi korytarzami. Liczymy, że za 10 lat będziemy mieli okazję
świętować stulecie istnienia Naszego Liceum.
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