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Szanowni Państwo 

 

 

"Czas ucieka jak piasek z klepsydry, a my nie czujemy jego ucieczki zwłaszcza w pewnych 

doniosłych chwilach." 

/Wiktor Hugo/ 

 

 Niniejsza kronika ma być próbą uchwycenia tych jedynych, niepowtarzalnych 

i wyjątkowych chwil z życia słupeckiego ogólniaka. To swoisty przewodnik po życiu naszej 

szkoły. Znajdą tu Państwo informacje na temat sukcesów młodzieży w różnego typu konkursach 

i olimpiadach, organizowanych w liceum imprezach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, 

interesujących wycieczkach, w których uczestniczyła młodzież, wymianach międzynarodowych, 

działalności Samorządu Uczniowskiego i osiągnięć sportowych. 

 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. 

 Serdecznie zapraszam do zapoznania się z historią naszej szkoły.  

 

 

          Anna Łakomiak 
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Dyrekcja i pracownicy liceum 

 

Dyrektor szkoły 

 

 

Tadeusz Raczkowski 

 

Wicedyrektorki szkoły 

                 

      Urszula Radosiewicz         Ewa Dominiak 
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Grono pedagogiczne 

 

Ewa Dominiak, Tadeusz Raczkowski, Olga Jarczyńska, Urszula Radosiewicz, Monika Magiera-Ładowska, 

Aleksandra Nowak, Mirosław Górniak, Jolanta Biadasz, Emilia Babacz, Marzena Wojtkowiak, Anna Halaba, 

Wioletta Nyszler, Mirosława Błaszczak, Joanna Sypniewska-Piwowarczyk, Mariusz Bekker, Mariol Pietrowicz, 

Renata Bartczak, Monika Tykwa, Agnieszka Leżała, Leszek Wyszyński, Anna Łakomiak, Jolanta Bartkowiak, Anna 

Zielińska, Dariusz Woźniak, Joanna Sobutka, Władysław Radliński,  

 

nieobecni na zdjęciu: Marzena Bartosik, ks. Przemysław Kubacz, Edyta Bednarska-Korus, Beata Kwiatkowska 

 

Pracownicy administracji  

Justyna Szymfeld - sekretarz szkoły 

Roma Fronckowiak - referent 

Alina Neumann - kierownik gospodarczy 

Lidia Bartkowiak - księgowa 

 

Pracownicy obsługi 

 

Barbara Biniakiewicz  

 Agnieszka Gaca  

Bogusława Jabłońska  

Jadwiga Jesionowska 

Beata Korzeniewska 

Czesław Kawa 

Waldemar Stefański 
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Osiągnięcia uczniów 

 

Nasza szkoła została wyróżniona w konkursie o tytuł Wielkopolskiej Szkoły Roku 2016 

21 października 2016r. podczas uroczystej Gali w Auli Nova Akademii Muzycznej 

w Poznaniu  nagrodzono zwycięzców konkursów o tytuł Wielkopolskiego Nauczyciela Roku 

i Wielkopolskiej Szkoły Roku 2016.   

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich  szkół 

kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych 

z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Spośród tysięcy 

wielkopolskich szkół o zwycięstwo ubiegało się około 140.  W stawce 20 wyróżnionych  

znalazła się nasza szkoła. Dyrektor Tadeusz Raczkowski odebrał nagrodę wespół 

z przedstawicielami Powiatu Słupeckiego (pan wicestarosta Szymon Grzywiński) Rady 

Pedagogicznej (panie Joanna Sobutka i Olga Jarczyńska) oraz Samorządu Uczniowskiego (Jakub 

Brzeziński).   

                   
Dyrektor Tadeusz Raczkowski, Jakub Brzeziński, Olga Jarczyńska, Joanna Sobutka i Szymon Grzywiński 

 

Wiktoria Dżumak z naszego Liceum najlepsza w Polsce z języka niemieckiego w ogólno-

polskim konkursie językowym : „Pokaż Nam język” !!! 

 Konkurs językowy „Pokaż nam język” organizowany przez Wyższe Szkoły Bankowe 

odbywa się każdego roku w naszej szkole.  Temat przewodnim  XVII edycji brzmiał: 

„Społeczeństwo wielokulturowe jako wyzwanie XXI wielu”. 

Konkurs składał się z trzech etapów. I Etap – zawody szkolne, które odbył się w terminie         

6–13.04.2017r. i polegał na rozwiązaniu testu on-line z wybranego języka (angielskiego 

lub niemieckiego). Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane przez prof. nadzw. dr. hab. 

Macieja Mackiewicza – Przewodniczącego Komisji Głównej Konkursu „Pokaż nam język” 

potraktowaliśmy bardzo poważnie i już od momentu rejestracji na platformie konkursowej, 

rozpoczęły się przygotowania do pierwszego etapu. To już po raz 17. uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych z całej Polski wystartowali w „Pokaż nam język”! Konkurs  ten jest 

doskonałą okazją do zweryfikowania kompetencji językowych, sprawdzenia wiedzy 

kulturoznawczej, wykazania się sztuką debatowania i wreszcie, jest to także sposób na dobrą 

zabawę. Uczniowie z naszego liceum z języków niemieckiego i angielskiego przechodzili przez 

kolejne etapy eliminacji, rozwiązując testy językowe i pisząc prace tematyczne. 
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Z naszej szkoły 10 uczniów postanowiło sprawdzić swoją znajomość języka obcego. II Etap 

to półfinał ogólnopolski, który rozegrany został 24.04.2017r. i polegał na udzieleniu odpowiedzi 

w języku obcym na dwa otwarte pytania związane z tegoroczną tematyką konkursu i wysłaniu 

prac on-line.  Z naszej szkoły do półfinału ogólnopolskiego zakwalifikowało się 3 uczniów 

z języka niemieckiego oraz 1 uczennica z języka angielskiego. 

Uczennice Estera Sawica z klasy 2a i Wiktoria Dżumak z klasy 1c zostały zakwalifikowane 

i zaproszone do udziału w III Etapie konkursu – finale ogólnopolskim, który miał miejsce       

01-02.06.2017r. w Gdańsku. Z ponad 500 zarejestrowanych szkół i 15 tysięcy uczniów do finału 

przechodziło tylko 25 uczniów z j. niemieckiego i j. angielskiego.  

  
          Z mikrofonem - Wiktoria Dżumak z 1c 

czyli „złotą piątkę”, do której z bardzo wysoką ilością punktów dostała się Wiktoria Dżumak. 

Ta  część finału  polegała na udziale uczniów w debacie moderowanej, której temat  nawiązywał 

do hasła przewodniego konkursu – “Społeczeństwo wielokulturowe jako wyzwanie XXI wieku”. 

Tematy  tegorocznych debat finałowych brzmiały : 

1. Wielokulturowa Europa – szansa czy zagrożenie dla ciebie? 

2. Kryzys migracyjny w Europie – co dalej? 

3. Czy polska szkoła przygotowuje do życia w wielokulturowym społeczeństwie? 

          
              Wiktoria Dżumak i Jolanta Bartkowiak 

Gratulacje także dla Estery Sawickiej za udział w finale konkursu i bardzo dobre wyniki 

uzyskane na teście finałowym. Poziom tegorocznego konkursu językowego był bardzo wysoki 

co podkreślali organizatorzy. Członkowie komisji z języka niemieckiego bardzo podziwiali 

nasze dwie uczennice, dopytywali o projekty językowe w naszej szkole, metody nauczania 

i zainteresowanie językiem niemieckim. Cieszymy się, że w drodze do finału pokonaliśmy wiele 

Pierwszego dnia Finału 1 czerwca uczniowie 

pisali test polegający na udzieleniu odpowiedzi 

na 100 pytań sprawdzających znajomość języka 

i kultury krajów angielsko – lub niemiec-

kojęzycznych oraz na sformułowaniu krótkiej 

wypowiedzi - eseju z zakresu tematycznego 

XVII edycji konkursu. Poziom finału był tak 

wysoki, że o kwalifikacji do drugiego etapu 

finału decydowały dosłownie różnice na po-

ziomie 1 punktu. Pierwszy etap finału 

w Gdańsku wyłonił  uczestników ścisłego finału  

Wiktoria Dżumak znakomicie przygotowana ze wszystkich 

tematów za każdym razem jako pierwsza zabierała głos, swoje 

zdania popierała mocnymi argumentami, nie dając zbić się 

z tropu, do końca zachowała  spokój w dyskusjach. I to właśnie 

Wiktoria z słupec-kiego LO wywalczyła zwycięstwo, zajęła I 

miejsce z j.niemieckiego w XVII edycji konkursu 

organizowanego przez WSB „Pokaż nam język”. Wiktorii 

gratulujemy ogromnego sukcesu. Oprócz wywalczonego 

indeksu na studia w WSB na dowolnie wybranym kierunku, 

uczennica zdobyła bony do Empiku w wysokości 700zł. oraz 

wartościowe słowniki.  
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znakomitych szkół z całej Polski  m.in.: z  Olsztyna, Wrocławia, Gdańska, Gdyni, Szczecina, 

Warszawy, Torunia, Opola, Gorzowa itd. Konkurs finałowy w Gdańsku był ogromnym 

wyzwaniem ale i fantastyczną przygodą dla naszych uczennic. Gratulujemy sukcesów 
 

Wielki sukces w wojewódzkim konkursie Lesen gehen 

 Dnia 17 października 2016 w naszej szkole odbył się konkurs z języka niemieckiego 

„Lesen gehen” Pomysłodawcą konkursu jest Poznański Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli 

Języka Niemieckiego oraz Biblioteka Niemiecka UAM Partner Goethe Instytut w Poznaniu. 

Uczestnikami konkursu na etapie szkolnym byli: Estera Sawicka, Natalia Mydłowska oraz Jan 

Dolatowski. Miło nam poinformować, że do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się Estera 

Sawicka i Natalia Mydłowska. 

      
                            Estera Sawicka z klasy 2a                                       Natalia Mydłowska z klasy 1b 

Dnia 5 listopada 2016 roku w wojewódzkim konkursie pięknego czytania "Lesen gehen", 

w języku niemieckim dla szkół ponadgimnazjalnych, wzięły udział obie uczennice z naszego 

liceum. Konkurs odbył się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród ponad 

20 szkół jedynie słupeckie liceum zdobyło aż 2 wyróżnienia, w tym jedno miejsce na podium. 

Nasze koleżanki rywalizowały z prawie 50 innymi uczniami szkół z całej Wielkopolski oraz 

powiatu wałeckiego. Wyróżnienie zdobyła Natalia Mydłowska z klasy 1b, natomiast 3 miejsce 

zajęła Estera Sawicka z klasy 2a. Nauczycielem nadzorującym pracę dziewczyn była pani 

Marzena Wojtkowiak. 
 

Sukcesy naszych licealistów na konkursie tłumaczeniowym w PWSZ w Koninie 

 7 grudnia 2016, w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  odbył się 

konkurs tłumaczeniowy  z języka niemieckiego i języka angielskiego. Naszą szkołę 

reprezentowało 4 uczniów: z j. niemieckiego Wiktoria Dżumak i Estera Sawicka, 

z j. angielskiego Małgorzata Wawrzon i Marcel Kędziora. Tekst piosenki „Melancholy Mood” 

 
     Wiktoria Dżumak, Małgorzata Wawrzon,  

         Marcel Kędziora i Estera Sawicka 

 

z tegorocznej płyty Boba Dylana oraz wiersz „Stille” 

współczesnego niemieckiego poety Leopolda Perscha 

znalazły się wśród tekstów, które mieli przetłumaczyć 

uczestnicy kolejnego już konkursu tłumaczeniowego 

w Koninie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Konina i okolicznych miejscowości. Celem konkursu 

było zbudowanie dodatkowej motywacji do nauki 

i doskonalenie znajomości języka angielskiego 

i niemieckiego oraz stworzenie młodzieży 

zainteresowanej językiem angielskim i niemieckim 

możliwości sprawdzenia swoich umiejętności. 
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Uczniowie z naszego LO z głównymi nagrodami w ogólnopolskim konkursie Deutschfreund 

 Blisko 6 tys. uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

zmierzyło się 16. listopada 2016 r. z zadaniami Ogólnopolskiego Konkursu Języka 

Niemieckiego Deutschfreund. W językowej rozgrywce wyłoniono 176 laureatów. 

W Wielkopolsce do konkursu przystąpiło łącznie 345 uczniów.  Naszą szkołę reprezentowało 

aż 17 młodych ludzi. Z prawdziwą dumą informujemy, że drugie miejsce w Wielkopolsce, a 8 

w kraju zajęła uczennica z klasy 1c Wiktoria Dżumak. Uczennica otrzymała  nagrodę rzeczową 

w postaci bonu do księgarni  w  wysokości  200zł.  Estera Sawicka  z  klasy  2a zdobyła bardzo  

                         
        Wiktoria Dżumak, Estera Sawicka,  

                    Paulina Woźniak i Kinga Kowalska 

 
 

Szansa na udział w okręgowym etapie Olimpiady  Języka  Angielskiego! 

 14 listopada 17 uczniów naszego liceum przystąpiło do szkolnego etapu Olimpiady  

Języka Angielskiego. Ze względu na bardzo wysoki poziom konkursu od dłuższego czasu 

licealistom nie udawało dostać się na wyższy poziom. Tym razem jednak jedna z uczennic - 

Gabrysia Blejwas z klasy 3d uzyskała wymaganą liczbę punktów kwalifikującą do okręgowego 

etapu olimpiady.  

 

Finał XII edycji Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej English Singing 

 MDK w Słupcy już XII raz zorganizował Festiwal Piosenki Anglojęzycznej English 

Singing. 9 grudnia 2016 roku odbyły się eliminacje, a 13 stycznia 2017 roku finał. 

Z radością informujemy, że w kategorii szkoły ponadgimnazjalne uczniowie naszej szkoły Alicja 

Wysocka i Wiktor Nowak (akompaniament na gitarze) – „Read All About It”  zajęli II miejsce 

w Finale XII edycji Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej English Singing. Natomiast uczennica 

Kamila Antkowiak – „Can`t Help Falling In Love” otrzymała wyróżnienie. 

                 
           Wiktor Nowak i Alicja Wysocka             Kamila Antkowiak 

wysoką lokatę i niewiele punktów zabrakło naszej 

uczennicy do podium w klasyfikacji wojewódzkiej . 

Estera uplasowała się na 4 miejscu  w Wielkopolsce 

i  42 w kraju. Kinga Kowalska z klasy 1d była 15 

w Wielkopolsce i  184 w kraju, Wysoką lokatę 

w województwie - miejsce 19  a 359 w kraju 

zdobyła Paulina Woźniak z klasy 3d. Konkurs 

"Deutschfreund” cieszy się z roku na rok coraz 

większą popularnością. Jesteśmy dumni, że tak 

wielu uczniów z naszej szkoły podjęło wyzwanie 

i przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu z języka 

niemieckiego.  
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Sukces uczniów liceum w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego “Fox 2017” 

i Międzynarodowym Konkursie ,, Kangur Matematyczny”. 

 12 czerwca 2017r. w Domu Kultury  Oskard w Koninie odbyło się podsumowanie  

Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego “Fox 2017”  i Międzynarodowego Konkursu 

,,Kangur Matematyczny 2017”. Na uroczystość zaproszeni zostali również nagrodzeni uczniowie 

naszej szkoły. W konkursie FOX udział wzięło ośmiu uczniów naszej szkoły. 

  
   Michał Śmigielski, Wojciech Balewski, Marcel 

            Kędziora i Kamila Antkowiak 

 

Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim 

 W dniach 15. i 16. września 2016 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w konkursie wiedzy 

o Marszałku Józefie Piłsudskim organizowanym przez Zespół Szkół Poligraficznych 

w Warszawie z okazji 90-lecia tej placówki. Motto projektu brzmiało: „Naród, który nie szanuje 

własnej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości”. Naszą szkołę reprezentowali 

uczniowie klasy 2d: Piotr Samul i Damian Słowiński. Oto ich relacja z udziału w konkursie: 

Pierwszego dnia przystąpiliśmy do napisania testu z zakresu biografii Piłsudskiego. Do konkursu 

przygotowywaliśmy się pod czujnym okiem pani prof. Olgi Jarczyńskiej, która również 

sprawowała nad nami opiekę w stolicy. Wieczorem organizatorzy zabrali nas do Teatru Kwadrat 

na fantastyczny spektakl „Godzinka spokoju” ze znaną obsadą, m.in. z Pawłem Wawrzeckim 

w roli głównej. Nazajutrz rankiem odbył się drugi etap konkursu – każda szkoła miała za zadanie 

  
          Piotr Samul i Damian Słowiński z 2d 

nocleg w centrum miasta. Tym razem nie udało się nam uplasować na wysokiej pozycji, jednak 

czekamy na kolejną okazję, aby sprawdzić swoją wiedzę w konkursach o podobnej tematyce. 

 

 

 

Wynik bardzo dobry uzyskał  Marcel Kędziora 

z klasy IIIA (M.Tykwa), wynik dobry otrzymał 

Wojciech Balewski z klasy IIIc (W.Nyszler). 

W konkursie ,,Kangur Matematyczny” udział 

wzięło dziesięciu uczniów. Wyróżnienie  uzyskali 

Kamila Antkowiak z klasy IIIA i Michał 

Śmigielski z klasy IA (U.Radosiewicz). 

Gratulujemy nagrodzonym uczniom sukcesu. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy  za udział 

i życzymy wygranych w kolejnych edycjach 

konkursów. 

 

przygotować prezentację, ukazującą działalność 

Marszałka. Po ogłoszeniu wyników historyk PAN, 

dr hab. Grzegorz Nowik udzielił nam kilku 

wskazówek. Potem odbyła się uroczystość wręczenia 

nagród. Czas popołudniowy zagospodarowaliśmy 

na zwiedzanie Warszawy. Było nam bardzo miło 

spędzić czas z koleżankami i kolegami z innych szkół 

i wspólnie zintegrować się pod egidą postaci 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. Organizatorzy 

spisali   się   świetnie,  zapewnili   nam  wyżywienie  
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GRAND PRIX DLA HUMAN SAPIENS 

 23 października 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Kole odbył się zorganizowany 

przy współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie festiwal  teatralny Strefa Gry, którego 

celem jest prezentacja dorobku młodzieżowych teatrów amatorskich z rejonu konińskiego. 

Wśród biorących udział w przeglądzie nie zabrakło również grupy teatralnej działającej przy   

LO i MDK w Słupcy w składzie: Barbara Dyrka, Anita Król, Anna Zimniewicz, Nikola Tylman, 

Łukasz Piguła, Szymon Śniegocki i Mateusz Kowalski. Grupa zaprezentowała znany już 

słupeckiej publiczności spektakl na podstawie tekstów Tadeusza Różewicza pt. Jaka 

to zarozumiałość w takim człowieku przygotowany pod okiem Anny Czerniak  i Anny Halaby.  

Jury  w składzie: Magdalena Płaneta (aktorka i reżyserka), Radomir Piorun (aktor i instruktor 

teatralny) oraz Jarosław Sparażyński (instruktor teatralny) po obejrzeniu 6 spektakli 

utrzymanych w różnych konwencjach teatralnych przyznało jedną nagrodę główną, dwa 

wyróżnienia oraz trzy indywidualne nagrody aktorskie. Tą pierwszą uhonorowany został 

słupecki Humans Sapiens, który   zaskoczył widzów i jurorów zarówno awangardową tematyką 

jak i formą. 

Na zakończenie warto dodać, że o mały włos, a  występ  zespołu wcale nie doszedłby do skutku 

z powodu problemów zdrowotnych jednego z aktorów, a także komplikacji związanych 

z przewozem scenografii, która po prostu nie zmieściła się w luku bagażowym. Na szczęście 

te przeszkody  nie osłabiły  ducha zespołu i na scenie licealiści po prostu dali z siebie wszystko. 

 
Human Sapiens 

 

Licealiści w finale  XXI Wojewódzkiego Konkursu  Recytatorskiego Wierszy i Pieśni 

o Tematyce Patriotycznej 

 Od wielu już lat uczniowie LO biorą udział w Konkursie Recytatorskim  Wierszy i Pieśni  

o Tematyce Patriotycznej, zajmując wysoki miejsca na różnych poziomach rywalizacji. 

Tegoroczny powiatowy etap konkursu miał miejsce 12 października 2016 r., a jego 

organizatorami byli: powiatowa organizacja LOK w Słupcy, słupecki MDK oraz Powiat 

Słupecki. Przed komisją w składzie:  A. Czerniak, P. Stadnika oraz J. Kubicka zaprezentowało 

się ok. 30 recytatorów i wokalistów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 

słupeckiego. Zarówno w kategorii poezji jak i pieśni jurorzy postanowili wyróżnić 

reprezentantów naszej szkoły.  Zwycięstwo przypadło Barbarze Dyrce, która zaprezentowała  

wiersz  Tadeusza Kwiatkowskiego – Cugowa pt. Więc wybacz Polsko…, natomiast  III nagrodę 

zdobyła Antonina Świerkowska za recytację utworu Zbigniewa Herberta  pt. Nike która się 



Osiągnięcia uczniów  

12 

 

waha. II miejsce w kategorii pieśni wyśpiewała Alicja Wysocka, która zaprezentowała  piosenkę 

pt.  Deszcz jesienny deszcz.  

Wspomniani wyżej laureaci mieli również możliwość reprezentowania naszego powiatu w finale 

wielkopolskim konkursu, który w tym roku po raz pierwszy został zorganizowany w naszym 

mieście przy współudziale Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK. Tym razem 

konkurencja była bardzo duża, ponieważ do Słupcy zjechali najlepsi w Wielkopolsce recytatorzy 

i wokaliści, a w jury zasiedli aktorzy teatralni z Poznania i Gniezna:  T. Szymański, L. Winkiel, 

I. Kotzur. Tym razem Alicji Wysockiej udało się zdobyć wyróżnienie w kategorii pieśni 

patriotycznej. Gratulujemy! 

 

XV Konkurs Recytatorski "Wielkopolska w poezji" 

 8 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie 

odbył się XV Konkurs Recytatorski "Wielkopolska w poezji" współorganizowany przez 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.  

 Na zdjęciu od lewej: Barbara Dyrka, Anna Halaba i Nikola Tylman 

 

III miejsce dla Zuzanny Tylskiej 

 Zuzanna Tylska z klasy 2b została laureatką XI Konkursu Literackiego o Nagrodę 

FanFila zorganizowanego przez Instytut Filologii Polskiej UAM w  Poznaniu. 

W konkursie wzięło udział 168 uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy 

rywalizowali ze sobą w 4 kategoriach: poezja, proza, przekład naukowy z języka angielskiego 

oraz blog /wideoblog. 

Jury składające się z pracowników naukowych Instytutu Filologii Polskiej UAM przyznało 

nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.  Zuzanna zajęła III miejsce, przekładając  na język 

polski fragment eseju George’a Orwella pt. Politics and the English Language . Gratulujemy 

sukcesu! 

 

Maturzystki z LO na eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

 Nikola Tylman i Barbara Dyrka jako laureatki etapu rejonowego OKR wzięły udział 

w eliminacjach wojewódzkich tego prestiżowego konkursu z ponad 60-letnią tradycją. 

27 maja 2017 r., a więc zaraz na drugi dzień po uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla 

maturzystów, dziewczyny pojechały do Piły, gdzie od kilku lat odbywają się wielkopolskie 

eliminacje konkursu. Na scenie Teatru Miejskiego recytatorki z LO zaprezentowały 

Jego celem jest propagowanie twórczości  poetów związanych 

z ziemią wielkopolską,  a szczególnie - konińską. Prezentacjom 

scenicznym kilkunastu uczniów z gimnazjów oraz ze szkół  

ponadgimnazjalnym przysłuchiwało się jury w skła-

dzie: Jarosław Sparażyński (MDK Konin), Zbigniew Budny 

(CDN Konin), Agata Habreman (PBP Konin) oraz Janusz 

Kamiński (ZSE-G Konin). Wśród laureatów nie mogło 

oczywiście zabraknąć utalentowanych i doświadczonych 

recytatorek z LO.  W swojej kategorii wiekowej pierwsze 

miejsce zajęła Nikola Tylman, a tuż za nią znalazła się  

Barbara Dyrka. Gratulujemy! 
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przygotowany  wcześniej repertuar. W przypadku Basi był to wiersz Stanisława Barańczaka oraz 

fragment prozy Sylwii Chutnik, natomiast Nikola recytowała utwór Andrzeja Bursy i fragment 

Dzienników Witolda Gombrowicza.  

  
 

XXXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego 

 26 maja w pięknej scenerii kościoła poewangelickiego w Miłosławiu  po raz kolejny 

spotkali się miłośnicy  słowa poetyckiego, a szczególnie - twórczości Juliusza Słowackiego, 

który patronuje konkursowi recytatorskiemu od 31 lat. Na scenie zaprezentowało się 20 

recytatorów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wśród tych ostatnich  nie zabrakło  

oczywiście reprezentacji LO – w tym roku  były to: Nikola Tylman,  Barbara Dyrka oraz Olivia 

Panufnik. Prezentacje sceniczne  oceniało jury w składzie: Tomasz Zajcher i Krzysztof Skibski 

(obaj związani z poznańskim Teatrem u Przyjaciół). Poziom tegorocznego konkursu był 

wyjątkowo wysoki, tym bardziej cieszy fakt, że w swojej kategorii wiekowej 2 miejsce zajęła 

Nikola Tylman, a zaraz za nią znalazła się Barbara  Dyrka. Organizatorzy  jak co  roku zadbali 

o pyszne jedzenie i miłą atmosferę. Uczestnicy konkursu  obejrzeli wystawę prac plastycznych 

powstałych przy Miłosławskim Centrum Kultury oraz wysłuchali  koncertu Darii Kutkowskiej, 

a dzięki  pracowniczce miejscowej  biblioteki (notabene absolwentce naszego liceum) mogli też 

nabrać apetytu na organizowany jesienią projekt  Fantastyczny Miłosław. 

 

Poetycko i ekologicznie - Zielone rymy 

 Również 26 maja 2017 r. w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie miało miejsce 

rozstrzygnięcie XIV Powiatowego Konkursu Poetyckiego na Wiersz o Tematyce Przyrodniczo – 

Ekologicznej. Na konkurs nadesłano 76 wierszy uczniów z 14 szkól gimnazjalnych 

iponadgimnazjalnych  powiatów:  konińskiego, kolskiego tureckiego i słupeckiego. Oceniający 

nadesłane teksty prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz z poznańskiego UAM miał zatem dużo 

pracy. Wśród laureatów znalazło się aż 4 uczniów z naszego liceum. Miejsce III zajęły Jolanta 

                  
                 Jolanta Nawrot, Sylwia Kowalska,  

         Rafał Szczęsny i Iga Ostrowicka 

 

Niestety, mimo wysokiego poziomu prezentacji 

scenicznych naszych maturzystek, nie udało się 

powtórzyć ubiegłorocznego sukcesu, jakim było - 

przypomnijmy – pierwsze miejsce w województwie. 

Mimo wszystko dziewczynom należą się słowa uznania 

chociażby za to, że w ferworze nauki znalazły czas 

na przygotowanie do konkursu. 

 

Nikola Tylman i Barbara Dyrka  

 

Nawrot z 2b oraz Iga Ostrowicka, wyróżnienie otrzymała 

Sylwia Kowalska (tegoroczne absolwentki ), natomiast wśród 

autorów wierszy zauważonych znalazł się Rafał Szczęsny 

z 2d. Wszystkie nagrodzone utwory zostały opublikowane 

w okolicznościowym tomiku poetyckim. Znaleźć go można w 

bibliotece szkolnej, podobnie z resztą jak  tomiki z 

ubiegłorocznych edycji konkursu, w których uczniowie 

naszego liceum również zdobywali nagrody i wyróżnienia. 
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Sylwia Kowalska laureatką III Wojewódzkiego Konkursu Literackiego Manufaktura słowa  

 Tegoroczna absolwentka LO - Sylwia Kowalska została wyróżniona w III Wojewódzkim 

Konkursie Literackim Manufaktura słowa, który  zorganizowano  pod honorowym patronatem 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w poznańskim Młodzieżowym Domu Kultury.  

Rozstrzygnięcie konkursu zbiegło się w czasie z innym literackim wydarzeniem organizowanym 

przez MDK – zakończeniem Wojewódzkiego Konkursu Literackiego na Wiersz Miesiąca, 

który trwał od początku roku szkolnego 2016/2017. Utwory Sylwii dwukrotnie zdobyły tytuł 

Wiersza Miesiąca. Wiersze laureatów obu konkursów zostały opublikowane 

w okolicznościowym tomiku pt. Manufaktura słowa. Sylwii gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów na niwie poetyckiej. 

 

Korona Wierzbowa dla Olivi Panufnik  

27  maja 2017 r. odbyła się gala finałowa XXI Lednickiej Wiosny Poetyckiej. Ten dzień 

uczestnicy konkursu rozpoczęli w Poznaniu, skąd autobus zabrał ich do Biblioteki Publicznej – 

Domu Kultury w Łubowie, gdzie zostali oficjalnie powitani i wysłuchali utworów 

zakwalifikowanych do Turnieju Jednego Wiersza. Następnie odbyło się zwiedzanie 

zabytkowego Kościoła w Łubowie oraz Wyspy Ostrów Lednicki. Po wizycie w Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy i zasadzeniu wierzby w Gaju Poezji, swoje wiersze przy 

akompaniamencie muzyki granej na żywo  zaprezentowała Stanisława Łowińska - organizatorka 

Lednickiej Wiosny Poetyckiej.  

  

Wśród nagród znalazły się między innymi: wycieczka do Brukseli połączona ze zwiedzaniem 

Parlamentu Europejskiego ufundowana przez Posła do PE Andrzeja Grzyba, bon do Empiku 

o wartości dwustu złotych, oprawione zdjęcie dawnego Poznania  z wygrawerowanymi gratulac-

jami od Prezydenta Miasta Poznania, Jacka Jaśkowiaka oraz statuetka wykonana przez   rzeź-

biarza Kazimierza Rafalika.  

            

Ostatnim punktem programu było rozstrzy-

gnięcie Turnieju Poetyckiego „O Koronę 

Wierzbową” w sali konferencyjnej w Dzie-

kanowicach. Werdykt ogłosił przewodni-

czący jury - Andrzej Sikorski: w tym roku 

laureatką została Olivia Panufnik, uczennica 

klasy I d Liceum Ogólnokształcącego 

im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. 

Olivia Panufnik w koronie wierzbowej 

W związku ze zdobyciem I nagrody Olivia razem 

ze Stanisławą Łowińską i dwojgiem innych uczest-

ników konkursu 30 maja wystąpiła w programie 

TVP 3 Poznań  „Wielkopolska Warta Poznania”, 

który można obejrzeć online.  
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Kolejna nagroda dla Olivii 

Po raz kolejny w  przeciągu ostatniego miesiąca Olivia Panufnik została laureatką 

konkursu poetyckiego. Tym razem był to XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława 

Czernika  organizowany Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów. Rozstrzygnięcie 

konkursu miało miejsce 10 czerwca 2017 r. w ostrzeszowskiej bibliotece. Uroczystość  

rozpoczęła się od spotkania z jury konkursu: prof. dr hab. Piotrem Łuszczykiewiczem, 

Bolesławem Grobelnym i Piotrem Fałczyńskim, podczas którego zgromadzeni mogli wysłuchać 

krótkiego wykładu na temat roli poetów i wartości przez nich  reprezentowanych.  Po odczytania 

werdyktu jury uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać recitalu Katarzyny Żak. Gdy 

gromkie oklaski publiczności zaczęły cichnąć, rozpoczęło się wręczanie nagród.  

 
                        Olivia Panufnik 

 

Konkurs fotograficzny „Książka i ja” rozstrzygnięty 

 IX LO w Poznaniu zorganizowało konkurs fotograficzny „Książka i ja” dla uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z  Poznania i Wielkopolski. Celem konkursu było 

wzbudzenie zainteresowania książką oraz otaczającym nas światem. Na konkurs wpłynęły 242 

zdjęcia, które ocenione zostały przez profesjonale 5- osobowe jury. Miło nam poinformować, 

że spośród 8 naszych uczniów, którzy wysłali swoje prace, dwie uczennice zostały nagrodzone. 

Są to: Paulina Kowalska z kl.1b - III miejsce w kategorii liceum oraz Kamila Antkowiak kl. IIIa 

– wyróżnienie. Wszystkie prace zostaną wystawione w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.  

 

Kolejny sukces naszych uczniów na Powiatowym Turnieju o Ochronie Środowiska 

                    
 

 

Olivia Panufnik z klasy I d znalazła się w gronie 30 

laureatów tegorocznej edycji konkursu, których wiersze 

zostały wybrane spośród prawie siedmiuset nadesłanych. 

Olivia zajęła drugie miejsce w kategorii 16 – 19 lat, 

a jako nagrodę otrzymała  kartę podarunkową do sieci 

sklepów Media Expert. Kiedy gala finałowa dobiegła 

końca, wszyscy zebrani mogli korzystać z przygoto-

wanego dla nich poczęstunku i zwiedzić okolicę 

Ostrzeszowa  razem z muzeum i pięknym klasztorem.  

 

 12 czerwca 2017 r. odbył się finał Powiatowego 

Turnieju o Ochronie Środowiska. Naszą szkołę w konkursie 

reprezentowali uczniowie: Julia Półról(1b), Agnieszka Wolek 

(1c) oraz Maciej Michalczyk (2b). Uczestnicy zawodów 

zmierzyli się z testem zadań o zagrożeniach środowiska 

przyrodniczego i formach ochrony przyrody. W kategorii 

szkół ponadgimnazjalnych najlepszą okazała się Agnieszka, 

a Maciej – ubiegłoroczny zwycięzca, zajął miejsce drugie. 

Gratulujemy!!! 

 

Od lewej: Julia Półról, Maciej Michalczyk, Agnieszka Wolek i pani Joanna 

Sobutka 
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Turniej Wiedzy Pożarniczej 

 23 marca 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy 

odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom”. W rywalizacji wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu. LO w Słupcy reprezentował uczeń klasy 

2a - Szymon Michalak. Jest on zainteresowany tematyką pożarniczą i wiąże swoją przyszłość 

z pracą  w  straży pożarnej. Wszyscy  startujący  wzięli  udział  w części pisemnej, polegającej 

 
  Szymon Michalak - drugi z prawej 

 

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 

 27 kwietnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły: Marta Marszałek, Natalia Mydłowska, 

Klaudia Rachubińska, Julia Król, Jakub Baranowski i Patryk Gołębiak wzięli udział w XXV 

Mistrzostwach Rejonu Pierwszej Pomocy. Przygotowania zaczęły się dość wcześnie, 

a uczestnicy mieli okazję szkolić się pod okiem specjalistów medycyny ratunkowej - pana Marka 

Baranowskiego i pana Macieja Groszka. Przekazali oni młodzieży wiele cennych informacji 

i umiejętności, przydatnych nie tylko na zawodach, ale także w życiu. 

Mistrzostwa odbyły się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy, gdzie przygotowane 

były stanowiskach pozoracyjnych składających się z pięciu stacji, na których oceniano:  

bezpieczeństwo ratownika i poszkodowanych, ratowanie życia, wezwanie kwalifikowanej 

pomocy, udzielanie pierwszej pomocy, umiejętność samodzielnego działania każdego ratownika,  

kierowanie zespołem ratowników i pracą zespołu. 

               
   

 

 

na rozwiązaniu testu składającego 

się z 40 pytań zamkniętych. Trzech 

zawodników z każdej grupy wie-

kowej, którzy zdobyli  największą 

liczbę punktów, zakwalifikowało 

się do części ustnej. Szymon zna-

lazł się w pierwszej trójce i zmagał 

się z nieco trudniejszymi pyta-

niami ustnymi. Ostatecznie zajął 

drugie miejsce. Gratulujemy! 

 

Tematyka pozoracji nawiązywała do naj-

częściej spotykanych w życiu codziennym 

wypadków. Celem spotkania było propago-

wanie zasad udzielania pierwszej pomocy 

wśród młodzieży oraz zachęcanie do podno-

szenia poziomu swoich umiejętności w tym 

zakresie. Nasi zawodnicy spisali się świetnie, 

zajmując drugie miejsce! Gratulujemy! 

 

Natalia Mydłowska  
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Prawo w szkole 

 21 kwietnia 2017r.  w naszej szkole przeprowadzono etap szkolny V edycji „Konkursu 

Wiedzy o Prawie”, któremu przyświecało hasło „XX-lecie Konstytucji RP – 2017”. Konkurs 

został zorganizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu we współpracy 

z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a jego celem była przede wszystkim edukacja 

prawna młodzieży. Na etapie szkolnym uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań 

jednokrotnego wyboru, a następnie wypowiadali się ustnie przed publicznością na jeden 

z wylosowanych tematów związanych z prawem. Warunkiem awansu do kolejnego etapu było 

uzyskanie łącznie co najmniej 85% maksymalnej liczby punktów z testu i wypowiedzi ustnej. 

Udało się to Rafałowi Szczęsnemu – uczniowi klasy IId, który reprezentował nasze liceum 

na etapie regionalnym, który odbył się 24 maja br. w Poznaniu. Tam Rafał zmierzył się 

z rozwiązaniem kazusu, który zawierał pewien problem prawny. W drugiej części tego etapu, 

podobnie jak w etapie szkolnym, wypowiadał się ustnie na wylosowany temat z zakresu prawa 

w pomieszczeniu zaaranżowanym na salę sądową. 

 
Rafał Szczęsny wraz z prof. Hanną Suchocką 

 

W etapie regionalnym Rafał zdobył 90% punktów możliwych 

do zdobycia. W związku z tym otrzymał tytuł finalisty 

konkursu. Uroczysta gala wręczenia nagród dla laureatów 

i finalistów odbyła się 8 czerwca w sali sesyjnej Urzędu 

Marszałkowskiego w Poznaniu. Punktem kulminacyjnym tej 

gali była możliwość uczestniczenia w debacie konstytucyjnej 

pt. „Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich 

obywateli” z udziałem takich osobowości z dziedziny nauk 

prawnych jak m.in. profesor Hanny Suchockiej (byłej premier 

RP), czy profesora Wojciecha Łączkowskiego (sędziego 

Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku). 

Jak przyznaje Rafał, udział w konkursie pozwolił mu 

na poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, a edukacja prawna 

wśród młodzieży pełni istotną rolę, dlatego już dziś zachęca 

wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu. 
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Szkoła sportem stoi 

 

Licealiści z medalami w lekkiej atletyce 

 20 września 2016 r. na Stadionie Leśnym w Słupcy, odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce. W zawodach uczestniczyło ok 180 

uczniów ze wszystkich szkół naszego powiatu. Słupeckie liceum reprezentowali uczniowie, 

dziewczęta -24 i chłopcy -26, którym należą się wielkie brawa. 

 
Agnieszka Chwiłowicz, Klaudia Rachubińska, Patryk Kramarz 

Kolejny już raz stanęli na wysokości zadania, prezentując wysoki poziom sportowy i nie tylko, 

rywalizując „fair play”, osiągając bardzo dobre wyniki i medalowe miejsca, awansowali 

do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się 5 października w Poznaniu. 

Po wielu zmianach organizacyjnych w rozgrywaniu zawodów szkolnych 2016/2017, 

po Mistrzostwach Powiatu do Finału Wojewódzkiego awans uzyskali zwycięzcy 

w poszczególnych konkurencjach, 15 zawodników z puli organizatora zawodów i zwycięskie 

sztafety… i tu pozostaje mały niedosyt! Nasza złota sztafeta 4 x 100 m dziewcząt mimo, 

iż zwyciężyła konkurencję,  po nieprzychylnej opinii jednego z sędziów, decyzją organizatora 

zawodów, została zdyskwalifikowana. Już 30 września podczas ligi lekkoatletycznej 

w Poznaniu, nasze dziewczęta będą mogły udowodnić sobie, że potrafią nie tylko szybko biegać, 

ale nie przekraczają też dozwolonej strefy zmian. 
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Szkolna Liga Lekkoatletyczna 

 30 września na stadionie lekkoatletycznym Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

została rozegrana pierwsza jesienna sesja ligi lekkoatletycznej. Nasi uczniowie startowali 

w wybranych konkurencjach biegowych oraz skoku w dal i pchnięciu kulą. Reprezentując naszą 

szkołę, zdobyli punkty do klasyfikacji wojewódzkiej jak również ogólnopolskiej. Liga 

Lekkoatletyczna to zawody, w których udział mogą wziąć zarówno uczniowie bez licencji 

sportowej jak i zawodnicy trenujący na co dzień w klubach sportowych. Liga, różni się nieco 

od finału wojewódzkiego w lekkiej atletyce indywidualnej, przede wszystkim ilością 

konkurencji, w których uczniowie mogą wystartować  a także liczbą uczniów z danej szkoły, 

zgłoszonych do jednej konkurencji. W jesiennej sesji nasi uczniowie startowali w każdej 

konkurencji: 

– 100 m dziewcząt, chłopców – Dominika Włodarczyk, Emanuela Roszak, Łukasz Piguła, Jakub 

Kwaśny, 

– 400 m dziewcząt, chłopców – Klaudia Rachubińska, Julia Król, Mikołaj Kopczyński, Kamil 

Górny, 

-800 m dziewcząt – Marianna Jelińska, 

– 1500 m chłopców – Patryk Kołodziejczak, Jakub Pilarski, Michał Sulkowski 

– sztafeta 4 x 100 m dziewcząt  – Dominika Włodarczyk, Aleksandra Walicka, Agnieszka 

Świątek, Marta Marszałek, 

– sztafeta 4 x 100 m  chłopców – Kacper Kaczmarek, Patryk Kramarz, Mikołaj Kopczyński, 

Łukasz Piguła, 

– skok w dal dziewcząt, chłopców – Marta Marszałek, Weronika Antczak, 

– pchnięcie kulą 6 kg dziewcząt  – Wiktoria Możejko, Weronika Maciejewska, 

– pchnięcie kulą 6 kg dziewcząt  – Agnieszka Chwiłowicz, 

– pchnięcie kula 6 kg chłopców  – Mateusz Kowalski, Jakub Gauza. 

  
 

Inauguracja sportowego roku szkolnego w powiecie słupeckim i sztafetowe biegi przełajowe 

 Tradycyjnie, jak każdego roku, spotkaliśmy się w Zagórowie na uroczystej inauguracji 

sportowego roku szkolnego. 28 września 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Zagórowie odbyła się Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2016/2017 w Powiecie 

Słupeckim. Podczas uroczystości uhonorowane zostały najlepsze szkoły we  współzawodnictwie 

sportowym za ubiegły rok szkolny. Okazjonalny grawerton za zwycięstwo w tej klasyfikacji 

otrzymało również nasze Liceum. Po uroczystości do rywalizacji w Mistrzostwach Powiatu 

w Sztafetowych Biegach Przełajowych przystąpiły reprezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Komunikat końcowy Mistrzostw Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

Wszystkim uczniom gratulujemy dobrego startu 

w zawodach, wyniki przedstawimy i załączymy jak 

zostaną udostępnione na stronie Szkolnego 

Związku Sportowego Wielkopolska. 

  

 

 

Od lewej: Weronika Maciejewska, Agnieszka Chwiłowicz, 

Mateusz Kowalski 
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 Dziewczęta      Chłopcy 

1. LO Słupca        1.   ZSZ Słupcy                        

2. ZSE Słupca      2.    LO Słupca 

3. ZSP Zagórów     3.   ZSP Zagórów 

4. ZSZ Słupca       4.   ZSE Słupca 

   

   Reprezentacja LO: 

  

1. Wiktoria Dżumak 1 C 

2. Natalia Jakubowska 1 C 

3. Marianna Jelińska 1 C 

4. Julia Król 1 B 

5. Natalia Kudlewska 2 B 

6. Klaudia Rachubińska 1 B 

7. Adrianna Roszak 3 D 

8. Emanuela Roszak 3 B 

9. Ewelina Pogorzelska 3 B 

10. Agnieszka Chwiłowicz 3 B 

        

Opiekun: Edyta Bednarska – Korus  

 

1. Piguła Łukasz                    2 A 

2. Baczyński Krzysztof        3 A 

3. Kopczyński Mikołaj        3 A 

4. Górny Kamil                     3 B 

5. Kołodziejczak Patryk     2 D 

6. Zauer Marcin                   2 C 

7. Nowak Filip                       2 C 

8. Kuźniewski Igor              2 C 

9. Kwaśny Jakub                   1 B 

10. Sulkowski Michał          1 A 

11. Kaczmarek Kacper        1 C 

  Opiekun Leszek Wyszyński               

                         

Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym 

 19 października 2016 r. w hali sportowej MOSiR w Słupcy rozegrany został turniej 

w Drużynowym Tenisie Stołowym z udziałem zawodniczek i zawodników z pięciu szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego. Reprezentacja dziewcząt po rozegraniu dwóch 

pojedynków w fazie grupowej, musiała uznać wyższość zawodniczek z  ZSE w Słupcy i CKZiU 

ze Strzałkowa. Nie udało się awansować do fazy półfinałowej i dziewczęta zakończyły tym 

samym udział w turnieju na 5 miejscu. Dziewczęta wystąpiły w składzie: Cieślicka Weronika, 

Kinecka Emilia, Kujawa Roksana. Chłopcy w składzie: Dawid Balcerzak, Dawid Białecki, 

Łukasz Piguła rozgromili wszystkich swoich rywali, nie pozostawiając cienia nadziei 

na zdobycie w tym dniu chociażby punktu, wygrywając każdy swój mecz 4-0. 

Chłopcom życzymy podobnego sukcesu w turnieju rejonowym, który już niebawem 7 listopada 

w Kłodawie. 

             

Dawid Białecki, Łukasz Piguła i Dawid Balcerzak oraz Weronika Cieślicka, Emilia Kinecka i Roksana Kujawa 
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Brązowy medal tenisistów 

 Tegoroczna finałowa rywalizacja w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt 

i chłopców, przeniosła się na granice wielkopolski do Krzyża Wlkp. Wśród sześciu innych 

zespołów, nasza reprezentacja wypadła bardzo dobrze, zajmując wysokie medalowe 3 miejsce.  

Apetyty były większe, była szansa na srebrny, a nawet złoty medal… może za rok. 

Liceum reprezentowali: Dawid Balcerzak, Dawid Białecki, Łukasz Piguła a opiekę nad nimi 

sprawował prof. Mirosław Górniak 

 
Dawid Balcerzak, Dawid Białecki, Łukasz Piguła 

 

Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców 

 22 października 2016 r. w hali MOSiR w Słupcy rozegraliśmy turniej dziewcząt 

i chłopców w unihokeja. Do rywalizacji w kategorii dziewcząt przystąpiły dwie szkoły, nasze 

Liceum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Zagórowa. W kategorii chłopców 

rywalizowaliśmy z Zespołem Szkół Zawodowych ze Słupcy i Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych z Zagórowa.  

Dziewczęta  

Wyniki  

LO Słupca – ZSP Zagórów 2:0 

Tabela  

1. LO Słupca 2 2:0  

2. ZSP Zagórów 0 0:2 

 

 

 

Chłopcy  

Wyniki  

ZSP Zagórów – ZSZ Słupca 1:3 

LO Słupca – ZSZ Słupca 0:1 

ZSP Zagórów – LO Słupca 0:0 

Tabela  

1. ZSZ Słupca 4 4:1 

2. LO Słupca 1 0:1 

3. ZSP Zagórów 1 1:3 

 

   

 

Awans do rozgrywek strefowych uzyskały: LO w Słupcy: Weronika 

Antczak, Agnieszka Chwiłowicz, Emilia Kinecka, Julia Król, 

Katarzyna Krzewińska, Natalia Kudlewska, Magdalena Loritz, 

Weronika Maciejewska, Joanna Okupniarek, Kamila Owczarzak, 

Dominika Włodarczyk, Marika Górniak oraz chłopcy: 

Krzysztof Baczyński, Dawid Białecki, Jakub Gauza, Kamil Górny, 

Wojciech Janiak, Patryk Kołodziejczak, Igor Kuźniewski, Piotr 

Laube, Marcin Miłosz, Mateusz Nowowsiak, Michał Bartkowiak, 

Mikołaj Kopczyński. 

 

Opiekunem obu grup była pani Edyta Bednarska- Korus. 

  

 



  Szkoła sportem stoi 
 

22 

 

Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie Dziewcząt i Chłopców 

 17 października w sali gimnastycznej naszego Ogólniaka rozegraliśmy turniej 

w badmintona, z udziałem czterech szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego. Chłopcy 

obronili tytuł mistrza powiatu, dziewczęta uplasowały się na drugim miejscu. Gratulacje dla obu 

ekip. Reprezentacja chłopców w tamtym roku zdobyła tytuł mistrza województwa. Jest więc 

szansa powtórzyć sukces w tym roku, życzymy powodzenia podczas finału wojewódzkiego.  

Awans do kolejnego etapu uzyskało Liceum Ogólnokształcące w Słupcy w składzie: Jonasz 

Ansion, Marcel Kędziora, Wojciech Dranikowski 

 
Wręczenie nagród i dyplomów praz dyrektora MOS Dariusza Mielcarka 

 

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców  

 27 października 2016 r. w hali sportowej CKZiU w Strzałkowie rozegraliśmy 

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców. Do rywalizacji przystąpiły wszystkie szkoły 

ponadgimnazjalne z powiatu słupeckiego. Już w pierwszym meczu musieliśmy się zmierzyć 

z faworytem tego turnieju, chociaż to my broniliśmy tytułu mistrzowskiego. Sytuacja w tym 

meczu zmieniała się jak w kalejdoskopie. 

Początek spotkania to przewaga gospodarzy i szybkie trzy bramki strzelone przez lidera 

strzałkowskiej drużyny. Po przerwie, zaczęliśmy odrabiać straty i walczyć o zwycięstwo w tym 

meczu. Najważniejsze okazały się ostatnie sekundy gry, kiedy to doprowadziliśmy do remisu, 

a 4 sekundy przed końcem meczu Łukasz Piguła w szybkim kontrataku strzelił bramkę dającą 

nam zwycięstwo. W kolejnych spotkaniach zwyciężaliśmy, po równie emocjonującej grze. 

Gratulacje dla całego teamu! To był dobry turniej. 

  
 

 

 

 

Awans do finału rejonowego uzyskało LO 

w Słupcy w składzie: Krzysztof Baczyński, 

Michał Bartkowiak, Jakub Brzeziński, Jakub 

Gauza, Tymoteusz Juszczak, Kacper Kacz-

marek, Mikołaj Kopczyński, Piotr Laube, Filip 

Nowak, Łukasz Piguła, Mariusz Pruszyński, 

Patryk Różański 

Opiekunem drużyny był pan Mirosław Górniak 
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W halówce ponownie drugie miejsce 

 4 listopada 2016 r. w zagórowskiej ZSP odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce 

Nożnej Chłopców. Podobnie jak przed rokiem znów zajmujemy drugie miejsce, co pozostawiło 

mały niedosyt. Miejmy nadzieję, że za rok jednak wygramy. Dziękujemy chłopcom za ambitną 

walkę i bardzo sportową postawę podczas turnieju. 

W składzie reprezentacji LO znaleźli się podopieczni prof. Leszka Wyszyńskiego: Michał 

Bartkowiak 3 A, Mikołaj Kopczyński 3 A, Mateusz Nowowsiak 3 D, Bartosz Mazur 3 B, Łukasz 

Piguła 2 A, Igor Kuźniewski 2 C, Marcin Zauer 2 C, Kowalski Marek 1 C, Kowalski Adam 1 A, 

Kaczmarek Kacper 1 C. 

 

Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców 

 Dzień po dniu zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców.  17 stycznia 2017r. w hali ZSP w Zagórowie zagrały 

dziewczęta a następnego dnia chłopcy. Obie reprezentacje nie mogą zaliczyć startu w zawodach 

do najbardziej udanych, zajmując 3 miejsce… 

 Opiekunem reprezentacji Liceum Ogólnokształcącego był prof. Leszek Wyszyński. W skład 

reprezentacji dziewcząt weszły: Chwiłowicz Agnieszka 3 B, Pogorzelska Ewelina 3 B, Górniak 

Marika 3 B, Włodarczyk Dominika 3 B, Krzewińska Katarzyna 3 C, Michalak Katarzyna 3 A, 

Wysocka Alicja 3 D, Wiatrowska Weronika 2 D, Król Julia 2 D, Górniak Karolina 1 B, Łyskawa 

Wiktoria 1 C.  

Skład chłopców wyglądał następująco: Juszczak Tymoteusz 3 A; Kędziora Marcel 3 A, Górski 

Konrad 3 C, Białecki Dawid 3 C, Kaźmierczak Bartosz 3 D, Piguła Łukasz 2 A, Nowak Filip 

2 C, Tkaczyk Dominik 2 C, Laube Piotr 2 C, Kołodziejczak Patryk 2 D. 

 

Siatkarze Mistrzami Rejonu 

 Dwa lata z rzędu nasi chłopcy byli na drugim miejscu. Tym razem jednak w rozegranych 

9 marca 2017 r. w Turku zawodach byli niepokonani i zasłużenie zostali Mistrzami Rejonu. 

Liczymy, że w półfinale wojewódzkim będzie podobnie i awansujemy do finału.  

Skład naszej reprezentacji: Juszczak Tymoteusz 3 A, Bartkowiak Michał 3 A, Renkiel 

Hubert 3C, Białecki Dawid 3 C, Górski Konrad 3 C, Różański Patryk 3 C, Kramarz Patryk 3 C, 

Wziętek Szymon 3 C, Pomorski Kamil 2 A, Piguła Łukasz 2 A, Szymczak Adam 2 C. 

 

III miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej  

 W Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Piłce Nożnej Chłopców udział wzięły 

wszystkie szkoły ponadgimnazjalne. Nasza drużyna zajęła 3 miejsce, choć gra drużyny 

z słupeckiego LO wyglądała nieco lepiej i  dlatego też nie do końca jesteśmy zadowoleni 

z wyniku zawodów. Nie ustrzegliśmy się prostych błędów w decydujących momentach. Grając 

z zespołem z Zagórowa i słupeckiego ekonomika, z reguły traciliśmy bramki gdy przeciwnik 

miał przewagę liczebną na boisku. 

Barw "ogólniaka" bronili: Nowowsiak Mateusz, Kaczmarek Kacper, Bartkowiak Michał, 

Kołodziejczak Patryk, Kowalski Adam, Kowalski Marek, Kuźniewski Igor, Kwaśny Jakub, 

Piguła Łukasz, Zauer Marcin. Opiekę nad drużyną sprawował prof. Mirosław Górniak. 
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Zwycięstwo dziewcząt w pierwszym oficjalnym meczu piłki nożnej 

 W trakcie trwania Mistrzostw Powiatu Słupeckiego w Piłce Nożnej Chłopców, rozegrany 

został mecz piłki nożnej dziewcząt, pomiędzy naszą drużyną a ZSE Słupca. Spotkanie 

zakończyło się zwycięstwem liceum 6:2. 

Całe spotkanie było bardzo ciekawe i emocjonujące. Nasze dziewczęta od początku miały 

przewagę na boisku. Dominacja w obronie i szybkie kontrataki pozwoliły nam strzelić 3 bramki 

do przerwy. Po przerwie dziewczęta z „ekonomika”, ruszyły szybko do odrabiania straty, ale 

nasza bramkarka była w tym dniu nie do przejścia. To dzięki Wiktorii, mogliśmy grać spokojnie 

w ataku, strzelając kolejne 3 gole. 

  
 

Drużynowe Biegi Przełajowe 

 Zawody zostały przeprowadzone 25 kwietnia 2017 r. na obiektach Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Udział wzięło 24 zawodników i 24 zawodniczki z 4 szkół 

ponadgimnazjalnych. Nasze liceum reprezentowali: dziewczęta: Marta Marszałek, Wiktoria 

Dżumak, Klaudia Rachubińska, Julia Król, Magdalena Loritz, Marianna Jelińska, oraz chłopcy: 

Patryk Kołodziejczak, Michał Sulkowski, Filip Nowak, Jakub Kwaśny, Kamil Górny, Igor 

Kuźniewski. Awans do finału wojewódzkiego uzyskały zwycięskie drużyny z poszczególnych 

kategorii oraz trzech najlepszych zawodników/zawodniczki z klasyfikacji indywidualnej 

każdego biegu. 

Dziewczęta  

1. Marianna Jelińska LO Słupca 

2. Żaneta Orchowska ZSZ Słupca 

3. Oliwia Walczak ZSZ Słupca 

 Chłopcy  

1. Dawid Welter ZSZ Słupca 

2. Michał Sulkowski LO Słupca 

3. Tomasz Krysiak ZSP Zagórów 

 

Finał Wojewódzki w Biegach Przełajowych 

 
 Michał Sulkowski i Marianna Jelińska 

 

Liceum reprezentowały: Łyskawa Wiktoria, Ruda 

Katarzyna, Maciejewska Weronika, Loritz Magdalena, 

Loksztejn Sylwia, Król Julia, Kolińska Natalia, Górniak 

Karolina, Górniak Marika, Baśkiewicz Marcjanna. 

Opiekunem drużyny był prof. Mirosław Górniak. 

 

25 maja 2017 r. na terenie sportowo rekreacyjnym 

przy Gimnazjum w Żerkowie, rozegrany został finał 

w Drużynowych Biegach Przełajowych. Nasze liceum 

reprezentowali indywidualnie Marianna Jelińska oraz 

Michał Sulkowski. Ich postawa i wysokie miejsce 

indywidualne, zapewniły szkole również wysokie miejsca 

drużynowo. Marianna zajęła bardzo wysokie 13 miejsce 

spośród 150 startujących zawodniczek, a Michał uplasował 

się na 20 miejscu, również bardzo wysokim, bo w stawce 

było 109 biegaczy.  
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Drużynowe biegi na orientację – chłopcy wicemistrzami województwa 

6 czerwca na terenach ośrodka dydaktyczno – wychowawczego AWF Wrocław w Olejnicy, 

braliśmy udział w Finale wojewódzkim w drużynowych biegach na orientację. Reprezentacja 

żeńska i męska i tym razem świetnie poradziła sobie z trudami tego biegu, ze znajdowaniem 

punktów kontrolnych.  

                                                    
Znamy już końcowe wyniki i możemy pochwalić się rewelacyjnym startem naszych uczniów, 

dobrym czasem a przede wszystkim tym, że wszyscy ukończyli bieg indywidualnie jak 

i drużynowo. Reprezentacja męska wywalczyła srebrny medal klasyfikując się na drugim 

miejscu a żeńska drużyna na 10 miejscu, zajmując najwyższe jak do tej pory miejsce w historii. 

Liceum reprezentowali: Marianna Jelińska, Wiktoria Dżumak, Marta Marszałek, Igor 

Kuźniewski, Łukasz Piguła i Michał Sulkowski. Opiekunem młodzieży był prof. Mirosław 

Górniak. 

 

Siatkarze blisko medalu! 

 W rozegranym 19 kwietnia 2017 r. w hali „Olimpia” w Kaliszu finale Licealiady w Piłce 

Siatkowej Chłopców nasza drużyna zajęła 4 miejsce. Mimo niewątpliwego sukcesu pozostał 

niedosyt, bo możliwości i apetyty były większe. Duże słowa uznania dla chłopców za wysoki 

poziom umiejętności i sportową postawę… 

 
W skład naszej reprezentacji weszli: Juszczak Tymoteusz 3A, Bartkowiak Michał 3A, Renkiel Hubert 3C, Białecki 

Dawid 3C, Górski Konrad 3C, Różański Patryk 3C, Kramarz Patryk 3C, Wziętek Szymon 3C, Pomorski Kamil 2A, 

Piguła Łukasz 2A, Szymczak Adam 2C. Opiekunem drużyny był pfor. Leszek Wyszyński. 

 

 

 

 

 

Drużyna dziewcząt: Marta 

Marszałek, Wiktoria Dżumak 

i Marianna Jelińska 

Drużyna chłopców: Michał 

Sulkowski, Łukasz Piguła i 

Igor Kuźniewski 
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IV miejsce Liceum w klasyfikacji wojewódzkiej Szkolnego Związku Sportowego 

 Liceum Ogólnokształcące w Słupcy na IV miejscu we współzawodnictwie sportowym 

Szkolnego Związku Sportowego, spośród 259 sklasyfikowanych szkół ponadgimnazjalnych 

w Wielkopolsce. Ogromny wkład w sportowy sukces naszego "ogólniaka" mają przede 

wszystkim uczniowie, uczestnicy XVIII Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, dyrekcja 

szkoły  oraz wszyscy nauczyciele, którzy niejednokrotnie udzielali wsparcia „nie tylko 

sportowego”, a także „zaangażowani wuefiści”. Wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnego 

sportowego sukcesu naszej szkoły serdecznie dziękujemy, uczniom  za zaangażowanie 

w rywalizację i sportowego ducha walki na każdych zawodach. Życzymy wielu wakacyjnych 

przygód, odpoczynku i dużo radości. 

  

20 czerwca 2017 r. na obiektach poznańskiej „Malty”, odbyło 

się uroczyste zakończenie sportowego roku szkolnego, 

wręczenie medali, dyplomów, nagród za najbardziej 

usportowioną szkołę województwa wielkopolskiego. 

IV miejsce w wojewódzkiej klasyfikacji świadczy o tym, 

że słupeckie liceum sportowcami i sportem stoi….. 

 

 

 

 

Michał Sulkowski i Igor Kuźniewski na podium 
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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. 

  

18 marca 2017 r. w sobotę w godzinach popołudniowych do Słupcy przyjechała            

22-osobowa grupa uczennic i uczniów niemieckich z Ratsgymnasium w Stadthagen, wraz 

z opiekunkami: Christiane Scheeren i Merle Haaseman. W ten sam dzień polska grupa z naszego 

liceum zakwaterowała część z nich w swoich domach. Była to dobra okazja, by usprawnić swoje 

lingwistyczne umiejętności, nawiązać nowe znajomości i zintegrować się z nowo przybyłą 

grupą. 

W niedzielę młodzież polsko-niemiecka wyruszyła do Poznania, gdzie czekała na nią już 

przewodniczka, która opowiedziała ciekawą historię miasta i Starego Rynku. 

Na początku tygodnia uczniowie pojechali na trzy dni do Oświęcimia. Wycieczka odbyła 

sie pod hasłem: "Pamiętajmy o przeszłości, wspólnie budujmy nową przyszłość". Oczywiście 

motywem przewodnim wycieczki był kompleks hitlerowskich obozów Auschwitz i Birkenau. 

W ciągu tego czasu młodzi ludzie intensywnie zwiedzili oba obozy. 

W muzeum Auschwitz odwiedzili wiele wystaw poświęconych, m.in. zagładzie Romów, 

cierpieniu europejskich Żydów, martyrologii narodu polskiego, ale także ekspozycję 

o czerwonoarmistach wcielonych do obozu jako jeńcy wojenni. Było to dla wszystkich bardzo 

wstrząsające przeżycie. Uczniowie obu narodowości jednogłośnie stwierdzili, że największe 

wrażenie wywarł na nich blok z wystawą ton obciętych włosów i podpisanych bagaży. 

Obóz w Birkenau był znacznie obszerniejszy. Zachowały się tam baraki oraz ruiny komór 

gazowych, które naziści wysadzili w 1945 roku, gdy Armia Czerwona stała u bram Oświęcimia. 

Młodzież przyznaje, że skala ludobójstwa o której usłyszeli była tak gigantyczna, że ciężko było 

im sobie ją uzmysłowić. Całe trzy dni były dla polsko-niemieckiej grupy bardzo intensywne: 

zwiedzili dwa obozy i udało jej się spotkać z przedstawicielem archiwum muzeum, który 

ciekawie opowiadał o swojej pracy i zaprezentował kopie obozowych dokumentów. 

Ostatnie dwa dni młodzież poświęciła na zwiedzanie Krakowa. Spacerując 

po Kazimierzu (była m.in. w synagodze i na wielkim judaistycznym cmentarzu), w ułamku 

zaadaptowała kulturę żydowską. Odbyła tam też interesujące spotkanie z panią Zofią 

Redzikowską, świadkiem historii, która opowiedziała zebranym, m.in. o życiu w krakowskim 

getcie. 

W ostatnim dniu uczniowie udali się na Stare Miasto, gdzie mieli okazję zwiedzić Rynek 

Główny, Kościół Mariacki i Wawel. Wyjazd okazał się niezwykle interesującą przygodą, młodzi 
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ludzie trafili na niezwykle wykształcone przewodniczki, które wykładały im historię 

z prawdziwą pasją. 

Niestety były to ostatnie chwile wycieczki, gdyż następnego dnia uczestnicy wymiany 

polsko-niemieckiej musieli już wracać.  Uczniowie słupeckiego LO pożegnali się ze swoimi 

kolegami i koleżankami z Niemiec w Koninie, gdzie czekał na nich pociąg i kilkugodzinna jazda 

do Stadthagen... 

Organizatorkami wymiany były panie Marzena Wojtkowiak i Renata Bartczak a gospodarzami 

uczniowie LO: Śmigielski Michał, Nowak Artur, Hofman Sara, Rosiak Natalia, Radowska 

Natalia, Kantek Katarzyna, Kowalska Kinga, Wędzina Julia, Wisła Maria, Chałas Konrad, Suska 

Julia, Milczarek Marta, Gawrych Mela, Samul Piotr i Natalia Mydłowska. 

 

Uczestnicy polsko-niemieckiej wymiany 
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Projekty 

 

Polsko-niemiecki projekt teatralny  "Nauka języka poprzez sztukę" 

 Juz 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.   

 Ruszyły próby do kolejnej edycji polsko–niemieckiego projektu: „Nauka języka poprzez 

sztukę”, tym razem pierwsze próby i warsztaty  teatralne i choreograficzne miały miejsce już 

na początku roku szkolnego. Grupa młodzieży LO w Słupcy wyjechała na kilka dni 

do zaprzyjaźnionego Ratsgymnasium w Stadthagen,  by tam zmierzyć się ze scenariuszem 

do nowego przedstawienia pt: „Glauben und kein Glauben" [„O wierze i niewierze”]. Warsztaty 

teatralno–muzyczne prowadził Andreas Kraus i pastor Lutz Gräber  oraz dobrze znany 

słupeckiej publiczności Dietmar Post, reżyser muzyczny  i kompozytor poprzednich edycji 

projektu.  Prace  w  ramach  projektu  z  Ratgymnasium  Stadthagen  były  bardzo  intensywne. 

 
Od lewej: Jolanta Bartkowiak, Wiktoria Dżumak, Marianna Jelińska, Agata Sroczyńska, Agnieszka Bączkiewicz, 

Oliwia Panufnik i Kamila Antkowiak 

 19 marca 2017 r. grupę aktorów z Ratsgymnasium w Stadthagen powitali na dworcu PKP 

w Słupcy uczniowie i nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. W ciągu trzech dni mieli wspólnymi siłami przygotować dwujęzyczne 

przedstawienie teatralno-muzyczne pod tytułem „O wierze i niewierze”. W tym roku treść 

przedstawienia była związana z jubileuszem 500-lecia Reformacji w Niemczech. 

Zaprezentowane zostały m.in. fragmenty tekstów św. Tomasza z Akwinu, historia stworzenia 

świata, tekst  Nietzschego o „Człowieku szalonym”, historia św. Maksymiliana Kolbe czy 

rozważania filozoficzne. Autorem scenariusza jest Andreas Krause, twórca i pomysłodawca 

wymian szkolnych i projektu teatralnego. Młodzi artyści podjęli próbę pokazania bliskich im, 

aktualnych tematów, decydując się na konfrontację różnych poglądów i skupiając się 

na wartościach, jakimi są miłość i wynikające z tego postawy. Głównym celem projektu była 

nauka języka obcego poprzez sztukę, poza tym rówieśnicy z Niemiec i Polski mieli okazję 

ustosunkować się do ich wzajemnej odmienności i zauważyć, że łączy ich dużo więcej, niż 

szacunek i zainteresowanie sztuką. Poznali „od wewnątrz” inną kulturę, wreszcie wspólnie 

zmierzyli się z licznymi wyzwaniami, czemu towarzyszyło nieustające poczucie akceptacji, 

co pomogło im odnaleźć i wzmocnić ich własną siłę. Po trzech dniach  intensywnej pracy, prób 

Po całodziennych próbach ciężko 

sobie wyobrazić inną reakcję jak tylko 

zmęczenie. Zaangażowanie młodzieży 

było godne podziwu. Jak się okazuje 

aktorstwo to nie tylko zawód, ale 

również sztuka wyrażania emocji. 

Każdy może także w sobie odkryć coś 

nowego i fajnego. Wszystkich połą-

czyła nie tylko sztuka. Poza sceną 

można też było zaobserwować znako-

mite relacje pomiędzy młodzieżą 

polska i niemiecką. 
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od wczesnego rana do wieczora, dniach pełnych skupienia i emocji odbyła się premiera 

spektaklu, podczas której przy akompaniamencie muzyki granej na żywo, publiczność miała 

okazję oglądać niemieckich i polskich uczniów opowiadających o przeszłości i współczesności. 

                                                                         

                         Joanna Chojnacka w roli Boga 

Projekt teatralny to nie tylko teatr. Goście z Niemiec byli również ciekawi jak funkcjonuje nasza 

szkoła. Uczestniczyli w lekcjach i mogli spróbować swoich sił angażując się w różne zadania. 

 

Ania i Marta na pokładzie Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja 

 Podczas dwóch pierwszych tygodni wakacyjnego sierpnia Marta Szygenda i Ania 

Zimniewicz wzięły udział w Akademii Liderów Fundacji św. Mikołaja. Aby dostać się do tego 

programu musiały napisać projekt o tematyce historycznej lub ekologicznej. Napisały dwa, 

jednak dostał się ten pierwszy. Jadąc na akademię dziewczyny były pełne obaw. Pierwszego dnia 

zaczęły od integracji poprzez różne zabawy. Przez resztę pobytu uczyły się jak być liderem i jak 

odnaleźć w sobie swoje najlepsze cechy, a także wady. Miały również okazję do spotkań 

z trenerami rozwoju personalnego, zarówno indywidualne jak i grupowe. Była to niepowtarzalna 

okazja do nauczenia się tak przydatnych umiejętności jak np. pozyskiwanie sponsorów, 

układanie harmonogramu. Miały okazję spotkać ludzi sukcesu: Jana Ołdakowskiego (dyrektora 

Muzeum Powstania Warszawskiego), Dariusza Karłowicza (współtwórcę Fundacji Świętego 

Mikołaja oraz założyciela „Teologii Politycznej”), Pawła Kowala (polityka), Philipa Steele 

(historyka).  Ludzie  ci  od  wielu lat  tworzą  życie publiczne, a  ich inicjatywy służą milionom  

 
           Ania Zimniewicz i Marta Szygenda 

 

Swoje wystąpienie zakończyli śpiewając 

„Barkę” i pokazując, że zawsze należy 

dostrzegać jasną stronę życia. Sztuka wywołała 

wiele emocji…. ale taki właśnie musi być teatr. 

Młodzież otrzymała owacje na stojąco i wiele 

gratulacji od widzów. Następnego dnia w piątek 

polsko-niemiecka grupa wyjechała do Poznania, 

ciesząc się swoim towarzystwem, słońcem, 

zwiedzając miasto i kościoły. Dwudziestego 

piątego marca jedenaścioro uczniów ze słupec-

kiego liceum pożegnało swoich przyjaciół 

z Niemiec, odliczając już dni do następnego 

spotkania. Tymczasem, nawiązując do „Sensu 

życia” Monty Pythona, będą starali się istnieć 

w pokoju i harmonii z ludźmi wszystkich 

wyznań i narodowości. Tak po prostu. 

 

Polaków. W czasie pobytu najbardziej urzekły je 

osoby pełne ambicji i chęci zmienienia nawyków. 

Zdobyte tam przyjaźnie będą jeszcze długo 

trwały. Gdyby nie udział w programie“ Stypendia 

Świętego Mikołaja“, nie dowiedziałyby się o tym 

przedsięwzięciu. Przekonały się, że projekt nie 

musi być wyjątkowy. Wystarczy sam pomysł 

i idea zmienienia czegoś w swoim otoczeniu. 
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WORLD TALKS w LO 

 W dniach 28.02-03.03 gościliśmy w murach naszej szkoły dwie studentki w ramach 

programu „World Talks”. Hane z Kanady i Lorena z Brazylii prowadziły warsztaty dotyczące 

kultury, geografii, kuchni, muzyki, sportu, zwyczajów i tradycji w swoich krajach. Poza 

dopołudniowymi lekcjami mogliśmy także wspólnie spędzić czas na zajęciach dodatkowych 

zorganizowanych przez szkołę. 

                                                                              

Piotr Samul, Natalia Zalewska, Julia Król, Weronika Wiatrowska z klasy 2d oraz Hane Jun i Lorena Ferreira 

podczas przygotowywania polskich dań 

W środę młodzież udała się do Lichenia zobaczyć Bazylikę oraz do Konina na kręgle. Tutaj 

także nie opuszczały nikogo dobre humory i młodzi ludzie miło spędzili popołudnie. 

Projekt „World Talks” to nie tylko czas dobrej zabawy. W miłej atmosferze uczniowie 

poszerzali swoje horyzonty, przełamywali bariery, obalali stereotypy i doskonalili umiejętność 

posługiwania się językiem angielskim. Dziękując Hane i Lorenie za wspaniały tydzień, czekamy 

z niecierpliwością na kolejną edycję projektu i następnych fascynujących gości. 

 
Uczestnicy projektu World Talks podczas integracji na lodowisku 

 

W poniedziałek młodzież LO wraz z trener-

kami wspólnie przygotowywała tradycyjne 

polskie dania. Okazało się, że nasza kuchnia 

bardzo smakuje dziewczynom. Na szczególne 

uznanie z ich strony zasłużyły po raz 

pierwszy jedzone przez nie faworki:) 

We wtorek uczestnicy projektu mieli okazję 

zwiedzić Katedrę w Gnieźnie oraz sprawdzić 

się na lodowisku (dla niektórych był to debiut 

na łyżwach!). Było wiele śmiechu i zabawy, a 

co najważniejsze: wszyscy dali radę! 
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Spotkania z ciekawymi ludźmi... 

Spotkanie autorskie z Martą Fox  

 25 października 2016 roku klasa II d miała zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu autorskim 

z poetką, pisarką i eseistką. Z osobą, traktującą tematy tabu wprost i bez żadnych tajemnic. 

Mowa tutaj o Marcie Fox, która pisze o miłości, dojrzewaniu i inicjacji. Podczas spotkania, które 

miało miejsce w ZSZ w Słupcy, eseistka bardzo odważnie wypowiadała się na temat swojej 

twórczości, rodziny i życia prywatnego. Poetka z sentymentem wspominała czasy, w których 

pracowała jako polonistka w katowickim liceum. Pani Fox wyczerpująco odpowiadała 

na zadawane przez uczniów pytania oraz przytaczała fragmenty swoich książek.  

 

                               Marta Fox 

 

Europejski Dzień Prawnika – spotkanie z Bartoszem Włodarczykiem 

 9 grudnia 2016 r. mięliśmy przyjemność gościć w naszej szkole pana Bartosza 

Włodarczyka, absolwenta naszej szkoły. To adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką 

w Poznaniu, zajmujący się postępowaniami sądowymi, głównie z zakresu prawa cywilnego, 

gospodarczego, administracyjnego jak i karnego, uczestniczący również  w procesach o 

precedensowo wysokie zadośćuczynienia. Kancelaria pana Włodarczyka trudni się doradztwem 

w sprawach odszkodowawczych, upadłościowych, windykacyjnych, związanych z obrotem 

nieruchomościami i inwestycjami. 

              
          Bartosz Włodarczyk 

Widać było, że pomimo dojrzałego wieku, nie traci 

energii oraz zaraża optymizmem ludzi wokół siebie, 

a uśmiech nie znika z jej twarzy. Dotychczas 

napisała ponad 40 książek, z których jedna, 

zatytułowana „Magda.doc” została umieszczona na 

nieobowiązkowej liście lektur szkolnych. 

Po spotkaniu na pewno zwiększy się liczba 

czytelników książek tej pisarki.  

 

Spotkanie zorganizowane było w ramach obchodów 

Europejskiego Dnia Prawnika, przypadającego w dniu 10 

grudnia. Maturzyści mieli możliwość uzyskać informacje 

dotyczące charakteru praca adwokata .Ponadto uczniowie 

dowiedzieli się, co należy robić, aby zostać dobrym 

adwokatem. Uwagę młodzieży przykuły liczne przykłady 

spraw z udziałem sędziów i innych uczestniczących w 

rozprawach osób. Spotkanie było doskonałą okazją do tego, 

aby bliżej poznać istotę pracy w sądownictwie. Dziękujemy 

panu Bartoszowi, absolwentowi naszego liceum, za miłe i 

interesujące spotkanie. 

 

http://magda.doc/
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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. 

„W drodze do wojska” – lekcja z instruktorem strzelectwa 

 4 i 7 października 2016r.  klasy pierwsze uczestniczyły w zajęciach prowadzonych 

przez pana Karola Biadasza, instruktora strzelectwa działającego w stowarzyszeniu „Z Wiatrem 

i Pod Wiatr”. Pan Biadasz podczas prezentacji omówił rodzaje broni, uczył prawidłowej postawy 

strzeleckiej i zachęcał młodzież do wzięcia udziału w treningach strzeleckich prowadzonych 

w hali MOSiR w Słupcy. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się również o możliwości 

wzięcia udziału w kolejnej już edycji projektu „W drodze do wojska”, którego celem jest 

przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach 

Rezerwowych oraz kształtowanie  obronnych postaw społeczeństwa. Projekt skierowany jest 

do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Słupeckiego, a udział w nim jest 

bezpłatny. Zajęcia realizowane są w ramach projektu pt: „W drodze do wojska” 

współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej. Partnerami 

projektu są: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy oraz 

Słupecka Organizacja Strzelecka „FORT”. Zajęcia z młodzieżą obejmują: wykłady na terenie 

szkół dotyczące celów projektu, służby wojskowej, zasad naboru do Narodowych Sił 

Rezerwowych, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, zagadnień związanych 

ze strzelectwem oraz szkolenie specjalistyczne z pierwszej pomocy. Przewidziane są również 

wyjazdy do jednostki wojskowej w Powidzu, treningi strzeleckie z karabinka pneumatycznego 

i broni małokalibrowej oraz jednodniowy kurs survivalu, a wszystko zakończy się zawodami 

z karabinka pneumatycznego. 

 

Kto komu mówi dzień dobry? – czyli o dobrych manierach na co dzień 

 W październiku w warsztatach na temat dobrych manier, prowadzonych przez 

przedstawicieli Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, uczestniczyły klasy pierwsze i trzecie. 

Zostały omówione podstawowe zagadnienia związane ze znajomością i stosowaniem zasad 

dobrych manier ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: procedencji, wzajemności 

i punktualności. Wyższa Szkoła Bankowa od wielu lat podejmuje inicjatywę edukowania mło- 

  
Uczniowie klasy 1b: Aleksandra Derda, Julia Pawłowska  

i Wiktor Nowak 

 

dzieży ponadgimnazjalnej poprzez 

spotkania i warsztaty. Podczas tegorocz-

nych wizyt kładła nacisk na wzmocnienie 

powią-zania edukacji z rynkiem pracy, 

czyli stworzenie dodatkowych warunków 

dla uczniów do zdobycia wiedzy oraz 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy 

XXI wieku, ze szczególnym uwzględ-

nieniem kompetencji kluczowych. 
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Spotkania z doradcą zawodowym 

  
Uczniowie 3c podczas spotkania z doradcą 

 

Electing the US president: why the heck is it so complicated? 

                                                                             
 

Warsztaty na temat uzależnień 

 8 listopada 2016 r. klasy 1c, 2b i 2d uczestniczyły w szkoleniu z zakresu profilaktyki 

uzależnień w ramach projektu „Jak poznać?” realizowanego przez Stowarzyszenie Młode 

Ostrowite:  „Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień, 

które odbyło się na dwóch godzinach lekcyjnych. Prowadzący zapoznał nas z przyczynami 

uzależnień, z metodami leczenia, dowiedzieliśmy się jak pomóc osobie chorej. Warsztaty 

przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze, pan zadbał o to, byśmy czuli się swobodnie. 

Zadawaliśmy wiele pytań, nikt się nie nudził, wręcz przeciwnie, byliśmy w pełni zaangażowani 

w zajęcia. Poruszyliśmy wiele ciekawych tematów, między innymi tematykę snów, ich znaczenia 

w leczeniu uzależnień i w odkrywaniu własnej osobowości. Poznaliśmy również ciekawe 

przypadki osób, które zmagały się z bardzo dziwnymi uzależnieniami. Wyszliśmy z warsztatów 

bogatsi o nowe doświadczenia, przemyślenia i wiedzę, która niewątpliwie przyda nam się 

w życiu.” 

 Już od początku roku szkolnego  uczniowie 

klasy IIIc poważnie myśleli o swojej przyszłości, 

dlatego uczestniczyli w zajęciach prowadzonych 

przez  doradcę zawodowego p. Anetę Karmowską.  

W czasie cyklicznych spotkań młodzież zapoznała się 

z interesującymi kierunkami kształcenia oraz 

z możliwościami wyboru zawodu po ukończeniu 

określonego kierunku studiów. Na szczęście 

maturzyści  mają jeszcze kilka miesięcy na podjęcie 

właściwej decyzji. 

 

 26 października 2016r. w ramach 

projektu klasy patronackiej gościliśmy 

w naszej szkole wykładowcę PWSZ 

w Koninie pana dr. Bartosza Wolskiego. 

Wygłosił on wykład dotyczący wyborów 

prezydenckich w Stanach Zjednoczonych 

pt.: Electing the US president: why the heck 

is it so complicated? Ponieważ temat jest 

aktualny, uczniowie klasy IIIa z wielkim 

zainteresowaniem obejrzeli prezentację 

i uczestniczyli w zajęciach. Bardzo 

serdecznie dziękujemy panu doktorowi 

za rozpoczęcie cyklu ciekawych spotkań 

z językiem angielskim. 

 
dr Bartosz Wolski z PWSZ w Koninie 
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Celem projektu było zwiększenie świadomości na temat negatywnych skutków działania 

środków psychoaktywnych, poznanie sposobów zapobiegania zagrożeniom wynikającym 

z używania środków psychoaktywnych oraz  procedur postępowania wobec dzieci i młodzieży 

w sytuacjach wynikających z ich zażywania. W naszym liceum odbiorcami projektu byli 

uczniowie, nauczyciele i rodzice. Rodzice i opiekunowie poznali  wskazówki jak wspierać 

abstynencję dziecka oraz jak rozpoznać negatywne skutki działania środków psychoaktywnych. 

Ponadto zapoznali się z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania środków psychoaktywnych 

przez młodzież.  

   
        Uczennice klasy 2d podczas warsztatów  

 

Najnowsza historia Niemiec we współczesnym kinie niemieckim - warsztaty językowe 

21 listopada 2016 r. w ramach współpracy z PWSZ w Koninie odbyły się w naszej szkole 

warsztaty z filmu niemieckiego. Tematem spotkania, które poprowadził wykładowca katedry  

                
                Uczniowie klas 1. i 2. podczas warsztatów filmowych 

 

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk w naszej szkole 

W poniedziałek 12 grudnia 2016 r. do naszej szkoły przyjechała pani prof. Barbara 

Lewandowska-Tomaszczyk, która wykłada na wyższych uczelniach  w Koninie i Łodzi,  

przedstawia także wiele prezentacji w różnych krajach całego świata. W liceum spotkała się 

z uczniami klasy 3a (grupa z rozszerzonym językiem angielskim). Na początku ćwiczyła 

z młodzieżą prawidłową wymowę niektórych słów, następnie przeprowadziła wykład na temat 

różnic  kulturowych  i  dialektalnych   w   krajach  angielskojęzycznych.  Opowiadała  również    

Zdobyli wiedzę na temat poradnictwa 

rodzinnego, prawnego, pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej, jak również na temat 

instytucji i organizacji udzielania pomocy 

dziecku oraz rodzinie. Wzmocnili swoje 

kompetencje wychowawcze, poznali 

alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu 

oraz nabyli umiejętności eksponowania 

mocnych stron dziecka. 

 

filologii germańskiej PWSZ w Koninie pan 

Dariusz Dolatowski była ”Najnowsza historia 

Niemiec we współczesnym kinie niemiec-

kim”. W warsztatach udział wzięły grupy 

z rozszerzonym językiem niemieckim 

zarówno z klas drugich jak i pierwszych. Pan 

Dolatowski w ciekawy sposób przybliżył 

naszym uczniom tematykę filmową połączoną 

ze współczesną historią naszych sąsiadów. 

Warsztaty zapoczątkowały szereg spotkań 

z filologią germańską, które będziemy 

realizować w tym roku szkolnym. 
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Smak życia – czyli debata o „dopalaczach” 

 Środowisko szkolne i rodzinne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu prawidłowych 

postaw i zachowań prozdrowotnych wzajemnie się uzupełniając. Wobec niekorzystnych 

i niebezpiecznych dla życia i zdrowia zjawisk, zachodzących w społeczeństwie wynikających 

z używania nowych substancji psychoaktywnych, podejmowanie wspólnych działań jest 

szczególnie cenne i pożądane. 

W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupcy, 12 grudnia 

2017 r. w naszym liceum zostało przeprowadzone szkolenie młodzieży klas pierwszych i drugich 

na temat środków psychoaktywnych. Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem 

bezpieczny” realizowany jest w ramach programu „Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga 

młodzież”. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia  funkcjonariusza policji, aspiranta Dariusza 

Nowickiego, który przedstawił prawne konsekwencje zażywania narkotyków, wyjaśnił 

postanowienia odpowiednich ustaw prawnych ale również podał przykłady destrukcyjnego 

działania tak zwanych „dopalaczy”. 

Drugą część szkolenia warsztatowego „Smak życia – czyli debata o „dopalaczach” poprowadziła 

pani Małgorzata Pluta, pracownik pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Słupcy. 

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali upominki w formie opasek odblaskowych, długopisów 

i ulotek. Dziękujemy pani Małgorzacie Plucie za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia. 

 
Aspirant Dariusz Nowicki i pani Małgorzata Pluta podczas warsztatów 

Trzeźwy Wybór” – spektakl profilaktyczny 

14. grudnia 2016r. uczniowie naszego liceum obejrzeli w Miejskim Domu Kultury w Słupcy 

widowisko teatralne pt. „Trzeźwy Wybór” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji 

im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. 

Spektakl opowiadał o podejmowaniu wyborów przez młodych ludzi i ich konsekwencjach. 

Zwracał uwagę przede wszystkim na alkoholizm i nieumiejętność zabawy podczas imprez bez 

używek. Ukazano również ważne problemy z jakimi boryka się współczesna młodzież, m.in. 

brak odpowiedzialności za spowodowanie wypadku czy skutki presji grupy rówieśniczej. 

o przeszłości Wielkiej Brytanii i przyczynach różnic 

językowych np. w Australii i Stanach 

Zjednoczonymi. Uczniowie zdecydowanie wiele 

wynieśli z tej lekcji. I czekają na kolejne warsztaty 

przeprowadzone przez panią profesor. 
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Widowisko z pewnością dało dużo do myślenia i można mieć nadzieję, że wpłynie na wybory 

jakich młodzież dokona w przyszłości. Udział uczniów w spektaklu został dofinansowany przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze Strzałkowa. 

 

Warsztaty chemiczne 

                     

          Wiktor Nowak 1b 

 

„Podziel się dobrem” – program o wolontariacie i agresji słownej 

 7 marca 2017 r. klasy 1b i 1d uczestniczyły w programie profilaktyki uzależnień 

w formie warsztatów profilaktyczno-muzycznych pt: SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ 

„Podziel się dobrem” w wykonaniu wirtuoza perkusji – Wiesława „Blachy” Błażkiewicza. 

Wiesław „Blacha” Błażkiewicz jest człowiekiem, który wierzy w cuda życia i wiary, która czyni 

cuda. Jest osobą, której leży na sercu walka o to pokolenie, by wyzwolić je z jarzma nałogów. 

Jest człowiekiem, który uczy szacunku do samego siebie, do rodziców, do nauczycieli 

i do kolegów. Sprzeciwia się agresji i przemocy w życiu i cyberprzestrzeni. Walczy o moralność 

młodego pokolenia, bo dzisiejszy młody człowiek narażony jest na wiele zagrożeń, a nie posiada 

mechanizmów obronnych. Program był wstrząsający, zmuszający do myślenia i pozostawił 

niezatarty ślad w umysłach młodych ludzi. Muzyczna drogę rozpoczął z początkiem lat 80-tych 

  
Wiesław „Blacha” Błażkiewicz i Zuzanna Andrzejewska 

 

 9 marca 2017r. odbyła się wycieczka do Torunia, 

w której wzięli udział uczniowie klasy 2b i poszczególni 

uczniowie z klas pierwszych. Celem wyjazdu było wzięcie 

udział w warsztatach chemicznych, a główną atrakcją miała 

być nauka robienia świeczek i mydeł, bądź też nauki 

dotyczące wywoływania zdjęć w ciemni. Zajęcia okazały się 

bardzo ciekawie przeprowadzone i chyba nikt nie był 

rozczarowany przebiegiem lekcji i wynikiem swojej pracy, 

który można było zatrzymać na pamiątkę. Na uczniów czekał 

też świetnie przygotowany wykład i przeprowadzenie 

eksperymentów pod okiem profesjonalistów, którzy pokazali 

młodzieży inne, mniej „szkolne” oblicze chemii. 

W międzyczasie był czas na posiłek, kupienie pierniczków, 

zrobienie zdjęcia pod pomnikiem Kopernika. Cały wyjazd był 

bardzo udany. Młodzież wróciła zmęczona, ale szczęśliwa i 

pełna nowych doświadczeń i wiedzy. 

 

z punkową kapelą „Gzyms” wygrywając 

festiwal muzyków rockowych „Rockosz” 

w Bielsku Białej. W roku '84 wygrał Przegląd 

Młodych Talentów – „Zima z Rockiem” 

na Śląsku, w tymże roku brał udział 

w Ogólnopolskim Festiwalu Młodych 

„Jarocin”. Kolejne festiwale to: KartRock – 

Jelenia Góra, Rockowisko – Łódź, Open Rock 

– Kraków, Fama – Świnoujście itp. W 2001 

roku został nominowany do tytułu „Człowiek 

Roku” Gazety Krakowskiej. Skończył studia 

muzyczne na wydziale perkusji. 
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Czas kluczowych decyzji 

 Wraz z nadejściem marca w naszym liceum rozpoczął się cykl spotkań z  doradcą 

zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Słupcy, mających na celu planowanie 

przyszłości zawodowej dla uczniów klas maturalnych. Zajęcia dotyczą między innymi 

predyspozycji zawodowych, kierunków dalszego kształcenia, a także tego w jaki sposób szukać 

pracy. Stanowią one okazję do tego, by przeanalizować swoje oczekiwania (względem bliższej 

i dalszej przyszłości) oraz skonfrontować je z własnymi możliwościami. Podczas spotkań 

uczniowie mają okazję do pogłębionej refleksji nad swoimi mocnymi i słabymi stronami. 

 
Pani Karolina Szczotkiewicz-Jakubiec z Młodzieżowego  

Centrum Kariery w Słupcy rozdaje ankiety uczniom klas trzecich 

 

Światowy Dzień Zdrowia – Depresja. Porozmawiajmy o niej. 

 7 kwietnia 2017 r. obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Tematem przewodnim 

kampanii z okazji obchodów tego dnia była depresja. 

Cel prowadzonej kampanii to doprowadzenie do tego, aby więcej osób cierpiących na depresję 

szukało pomocy i ją otrzymało. Założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie 

o depresji, ponieważ sama rozmowa o chorobie stanowi istotny element procesu dochodzenia 

do zdrowia. Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania adresowana jest 

do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. 

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia w naszej szkole zorganizowane zostały 

warsztaty psychoedukacyjne pt.: „Dół czy depresja?” prowadzone przez studentki Uniwersytetu 

SWPS w Poznaniu. Młodzież wraz z prowadzącymi próbowała odpowiedzieć na pytanie czym 

różni się dół od poważnej choroby – depresji. Rozważalła co zrobić jeżeli podejrzewamy 

u kogoś depresję. Próbowała stworzyć 5 kroków pomocy w walce z depresją. Warsztatami objęte 

zostały klasy pierwsze. 

 

„Dietetyczne Inspiracje” 

                

Celem projektu doradczego jest przede 

wszystkim zwrócenie uwagi na to, jak 

ważna jest samoświadomość oraz 

planowanie działań związanych z rozwojem 

i planowaniem ścieżki rozwoju. 

 

 7 kwietnia 2017 r., w ramach obchodów 

Światowego Dnia Zdrowia,  uczennice klas 

pierwszych i drugich uczestniczyły w spotkaniu 

z dietetykiem panią Dorotą Szpiler-Maciejewską 

z poradni „Dietetyczne Inspiracje” w Słupcy. 

Celem spotkania była poprawa świadomości 

uczennic  i wyrobienie prawi-dłowych nawyków 

żywieniowych. 
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Tematyka spotkania dotyczyła m.in.: 

 zwrócenie uwagi na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych (regularność 

żywienia, odpowiednie nawadnianie organizmu, jak powinny wyglądać : śniadanie, II 

śniadanie, podwieczorek i kolacja, czego powinniśmy unikać i dlaczego); 

 wpływ wody na właściwe funkcjonowanie młodych osób; 

 pułapki żywieniowe(m.in. skład wody smakowej i napojów kolorowych, serów, jogurtów 

itp); 

 prawdy i mity dotyczące właściwego odżywiania; 

 zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy żywieniowe; 

 wskazówki odnośnie prawidłowego żywienia; 

 podjęcie tematu odchudzania w młodym wieku (niebezpieczeństwa, zagrożenia, 

konsekwencje diet). 

 

 Żywienie odgrywa niebagatelną rolę w życiu człowieka. Prawidłowo zbilansowana dieta 

to podstawa codzienności. Niestety, nieprawidłowe nawyki żywieniowe mogą wpłynąć 

negatywnie zarówno na kondycje fizyczną, jak i nasze samopoczucie. Należy pamiętać o kilku 

podstawowych zasadach. Najważniejszymi z nich jest regularność posiłków oraz ich 

urozmaicenie. Prawidłowo skomponowana dieta powinna dostarczyć nam odpowiednią ilość 

niezbędnych składników odżywczych, tj. białka, węglowodanów, tłuszczów, witamin oraz 

składników mineralnych. 

Pani Dorota Szpiler-Maciejewska jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prowadzi konsultacje żywieniowe z analiza składu 

ciała, układa indywidualny ocucający program żywieniowy, zajmuje się indywidualnymi 

programami żywieniowymi wspomagającymi cele treningowe, programami żywieniowymi 

w chorobach dietozależnych, wykonuje również testy na ukryte nietolerancje pokarmowe. 

24 maja przeprowadziła dla chętnych uczennic warsztaty z zakresu zdrowego żywienia 

i mądrego odchudzania. Zagadnienia omawiane na zajęciach to: Z czego powinien składać się 

nasz codzienny jadłospis? Jakie produkty warto wprowadzić do diety, a z jakich zrezygnować? 

 Jak nie dać się oszukać, czyli świadomość konsumencka, w tym wszędobylski cukier! Ile mam 

jeść i jak rozplanować posiłki w trakcie dnia z uwzględnieniem godzin, stylu życia, rozkładu 

zajęć? Propozycje posiłków dla zajętych, czyli II śniadanie „na wynos”. Ile i co pić? Czy dobrą 

alternatywą dla wody będzie herbata? Czy poza zdrowym ożywianiem, potrzebuję aktywności 

fizycznej? 

Od dziś nie wierzymy w cuda, lecz w rzetelną pracę i długotrwałe efekty. Warsztaty nauczyły 

samodzielnego przygotowania jadłospisu dostosowanego do potrzeb i gustów. Takiego 

jadłospisu, który pomoże nam zachować zdrowie i osiągnąć indywidualne cele. 

 

IMIGRANCI – tak łatwo nam oceniać… Do czego prowadzi stereotypowe myślenie? 

 „KinoSzkoła. Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej” to program 

złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost 

świadomości i kompetencji medialnych i społecznych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.  

W ramach cyklu profilaktyczno–społecznego „Filmowe drogowskazy”, klasy 1a, b i c 

uczestniczyły w projekcji filmu „Imigranci”. Film poprzedzony został prelekcją na temat „Tak 

łatwo nam oceniać… Do czego prowadzi stereotypowe myślenie?”. 
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Bojownik Tamilskich Tygrysów (Jesuthasan Antonythasan) ucieka z kraju ogarniętego wojną 

domową. Towarzyszą mu nieznajome – kobieta (Kalieaswari Srinivasan) i jej córka. Dheepan 

ma nadzieję, że udając rodzinę będzie mu łatwiej uzyskać azyl w Europie. Po dotarciu do Paryża 

uciekinierzy nie mogą znaleźć dla siebie miejsca aż do chwili, w której Dheepan znajduje pracę 

dozorcy zaniedbanego bloku na przedmieściach. Trafia tym samym w sam środek lokalnej 

wojny gangów. Przemoc, z którą styka się co dzień, na nowo otwiera w nim wojenne rany. 

Mężczyzna musi znów rozbudzić w sobie wojownicze instynkty, aby chronić osoby, z którymi 

ma nadzieję stworzyć prawdziwą rodzinę. 

 

Warsztaty filmowe 

 8 listopada 2016r. w naszym liceum odbyły się warsztaty nt. twórczości Alfreda 

Hitchcocka, wybitnego reżysera, słynącego z thrillerów i filmów grozy, zwanego też mistrzem 

suspensu. Miały one na celu przybliżenie nam postaci reżysera, jego życia, i przede wszystkim 

dzieł. Warsztaty prowadzone były przez pana Łukasza Nieradka. 

 Oto relacja jednej z uczennic klasy 2d z udziału w warsztatach: Na początku, w ramach 

wstępu, powiedzieliśmy parę słów o twórcy. W dużej mierze były to ciekawostki dotyczące życia 

reżysera, które większość z nas słyszała po raz pierwszy. Przybliżyliśmy sobie pojęcie filmu 

grozy, przedstawiliśmy ich rodzaje i ustaliliśmy, które z nich są charakterystyczne dla twórczości 

Hitchcocka. 

Następnie doszliśmy wspólnie do tego, czym jest suspens i co odróżnia filmy znanego twórcy 

od pozostałych thrillerów. Prowadzący przedstawił nam, wraz z przykładami z kultowych filmów 

cechy, które zostały stworzone przez Hitchcocka i stały się inspiracją dla kolejnych reżyserów, 

i nie tylko, m.in. jego zamiłowanie do detali i zbliżeń, co miało ukazać ludzkie emocje, 

konkretnych sposobów na budowanie napięcia, stosowania suspensu i innych metod, które 

dzisiaj możemy uznać za typowe dla thrillerów. 

  
Pan Łukasz Nieradko podczas warsztatów z klasą 2d 

 

 

W kwietniu kolejny raz w naszym liceum odbyły się warsztaty filmowe w ramach programu 

edukacji medialnej KinoSzkoła. Tym razem klasa 2d uczestniczyła w zajęciach dotyczących 

twórczości Wojciecha Smarzowskiego i obrazu Polaka, jaki wyłania się z jego filmów. 

Warsztaty prowadzone były przez pana Łukasza Nieradka, który swoją filmową pasją zaraził 

humanistów. 

Uczniowie poznali sylwetkę jednego z bardziej cenionych współczesnych reżyserów polskiego 

kina, który swoją pracę rozpoczynał od kręcenia reklam i teledysków (np. dla grupy Myslovitz 

Po dyskusji oglądaliśmy fragmenty filmów, 

m.in „39 kroków”, „M jak Morderstwo”, 

„Ptaków” i najsłynniejszej „Psychozy”. 

Ta część spotkania była najdłuższa, ale 

wzbudziła najwięcej zainteresowania i emocji 

wśród uczniów. 

Podsumowaliśmy spotkanie przypomnieniem 

o najistotniejszych elementach twórczości 

reżysera, a następnie obietnicą, że bliżej się 

z nią zapoznamy i, być może, wśród nas 

przybędzie miłośników kultowych obrazów 

mistrza suspensu. 

 

http://www.canalplus.pl/film/star-jesuthasan-antonythasan_34340
http://www.canalplus.pl/film/star-kalieaswari-srinivasan_34341
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„To nie był film”). Przełomem dla Smarzowskiego okazał się rok 2004 kiedy do kin trafił jego 

film „Wesele”. W kolejnych latach wyreżyserował m.in. „Dom zły”, „Różę”, „Drogówkę” 

czy oglądany niedawno przez naszych uczniów „Wołyń”. 

Kino Smarzowskiego nie należy do łatwych, lekkich i przyjemnych. Jest pełne realizmu, 

który momentami przechodzi w nadrealizm, jest kontrowersyjne i brutalne. 

Podczas warsztatów mowa była o motywie przewodnim. Patrząc na filmotekę reżysera, takim 

motywem jest siekiera – symbol brutalności, za pomocą którego możemy kogoś zabić, 

wymierzyć sprawiedliwość, ale także coś przeciąć, zmienić. 

Podczas warsztatów młodzież oglądała fragmenty filmów Smarzowskiego, a następnie 

dyskutowała na temat obrazu Polaka, jaki wyłania się z twórczości tego reżysera. Okazuje się, 

że nie ma ludzi całkowicie dobrych, czy zupełnie złych. Zawsze jest miejsce na szarość. Zło jest 

w każdym człowieku. To, czy ono się ujawni, zależy od okoliczności i osobowości każdego 

z nas. Oglądając „Wesele”, czy „Drogówkę” my, jako widzowie, możemy przeglądać się 

w filmowych kreacjach. Obraz Polaka jest raczej krytyczny. Smarzowski stosuje groteskę, 

wyolbrzymienie pewnych cech, zjawisk, aby zwrócić na nie uwagę widza. 

Warsztaty były bardzo inspirujące i wielu z nas zachęciły do zapoznania się z całą filmoteką 

Wojciecha Smarzowskiego. Już niebawem pojawi się najnowszy film tego reżysera pt. „Ksiądz”, 

jednak będzie on dostępny wyłącznie na showmax.com 

 

Dr Piotr Wąsowicz – kierownik Muzeum Kulmhof w Chełmnie nad Nerem z wykładem o Akcji 

T4 w LO w Słupcy 

 30 marca 2017 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję wysłuchać interesującego 

wykładu zaprezentowanego przez pana dr Piotra Wąsowicza o akcji T4 oraz o historii byłego 

niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Akcja T4 była szeroko 

zakrojonym mordem na osobach niepełnosprawnych. Organizatorem tej zbrodni był osobisty 

lekarz Hitlera, Karl Brandt. Adolf Hitler już w „Mein Kampf” zawarł rasistowskie 

i antysemickie teorie, powołując się na eugenikę, dowodził istnienia rasy panów.  

            
        dr Piotr Wąsowicz podczas wykładu 

 

Lekcja historii w Muzeum Regionalnym w Słupcy 

Wizyta w Muzeum Regionalnym w Słupcy 

 We wtorkowy poranek, 4 kwietnia 2017r. klasy drugie udały się do Muzeum 

Regionalnego w Słupcy na otwarcie wystawy zatytułowanej „Kamienne świadectwo”. 

Ekspozycja powstała w wynik współpracy słupeckiego muzeum z Muzeum w Tykocinie – 

oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Stworzono ją z okazji 70. rocznicy wywózki 

I tak np.: Żydzi, Romowie, osoby niepełnosprawne 

zostały uznane przez nazistowskie Niemcy za „nie-

wartych życia”. Akcja T4 była pierwszym masowym 

mordem ludności dokonanej przez III Rzeszę, 

a „technologie” masowego zabijania wykorzystano 

potem w niemieckich obozach zagłady. Niemiecki 

obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem był 

ośrodkiem natychmiastowej zagłady Żydów. 

Eksterminacji dokonywano w samochodach, 

mobilnych komorach gazowych przy użyciu gazu 

spalinowego. Szacuje się, że w ten sposób 

zamordowano w Kulmhof około 200 tysięcy ludzi. 
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mieszkańców Tykocina do obozów koncentracyjnych w ramach projektu „Pokolenia złączone 

pamięcią”. Podczas wystawy młodzież wysłuchała ciekawego wykładu pana Waldemara 

Tyszuka ale również zapoznała się z filmem dokumentalnym, autorstwa Karola Kalistego 

pt. Wobec ciszy, prezentującym przerażające świadectwo tych, którzy przeżyli zagładę 

w obozach koncentracyjnych w latach 1944-1945. Jak mówi autorka tej wystawy – pani  

Marzena Pisarska-Kalisty: „Ekspozycja ma na celu przywrócenie i pielęgnowanie pamięci 

o wydarzeniach z czasów II wojny światowej, jakie miały miejsce w Tykocinie oraz 

o mieszkańcach miasta – bezpośrednich świadkach i ofiarach nazizmu i ich wstrząsających 

doświadczeniach, co przyczyni się do stworzenia pomostu pomiędzy pokoleniem wojennym, 

a jego wnukami i prawnukami.” Po prezentacji filmu, młodzież wraz z opiekunami udała się 

przed muzeum, aby zapoznać się z wystawionymi na zewnątrz planszami dokumentującymi 

tragiczne wydarzenie z dnia 27 maja 1944r. Znalazły sie tam archiwalne dokumenty i fotografie 

pochodzące ze zbiorów Muzeum w Tykocinie oraz z kolekcji prywatnych. Udział w tej 

wystawie był dla młodych ludzi doskonałą lekcją historii. 

 
Młodzież z LO podczas wystawy "Kamienne świadectwo" w Muzeum Regionalnym w Słupcy 

 

Licealiści na uniwersytecie 

 Udział w wykładach uniwersyteckich to jedna z form współpracy z uczelniami 

wyższymi. Ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności naszych uczniów, a co za tym idzie, 

lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego. Licealiści mają także okazję, aby zapoznać  się 

z działalnością naukową uczelni oraz poznać jej kierunek rozwoju. 

W dniu 25.04.2017r. klasy biologiczno-chemiczne wzięły udział w Poznańskim Festiwalu Nauki 

i Sztuki. Tego dnia zorganizowane zostały wykłady, warsztaty i pokazy na Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu. Nasza młodzież uczestniczyła w serii wykładów naukowych 

dotyczących prawidłowego żywienia człowieka. Uczniowie wysłuchali prelekcji dotyczącej roli 

błonnika pokarmowego , a następnie dowiedzieli się, co 2 kg bakterii robi w naszym układzie 

pokarmowym. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład na temat wpływu genów na nasz 

metabolizm, a co za tym idzie na sposób żywienia i stan zdrowia człowieka. Wykładowcy 

uniwersytetu spróbowali również odpowiedzieć na pytanie, dlaczego smakują nam potrawy 

tłuste i słone, choć  sprzyjają zachorowaniu na miażdżycę czy nadciśnienie tętnicze.  

Nasi uczniowie po każdym z wykładów włączali się do dyskusji dotyczącej problematyki 

poruszanej przez naukowców. Licealiści chętnie zadawali pytania i prowadzili z wykładowcami 

indywidualne rozmowy na tematy ich nurtujące. 
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Bezpieczeństwo na drogach 

 18 maja 2017 r. klasy 1b i 1d uczestniczyły w organizowanym przez Stowarzyszenie 

WFM Słupca przy współpracy z Urzędem Miasta projekcie pn. „Bezpieczeństwo dzieci 

i młodzieży na drogach”. Głównym celem projektu było uświadomienie uczniom, jak ważne dla 

nas wszystkich jest bezpieczne poruszanie się po drogach z udziałem pieszych, rowerzystów, 

motocyklistów, czy kierowców samochodów. Akcja zakładała nabycie umiejętności aktywnego 

spędzania wolnego czasu poprzez udział w organizowanych zajęciach edukacyjnych z zakresu 

bezpieczeństwa,  ratownictwa  medycznego,  czy  zajęciach  rekreacyjnych. Zamysłem projektu  

było  uświadomienie  bezpiecznego poruszania się  po drogach oraz bardzo ważnego elementu 

  
Jan Dolatowski, Julia Półról, Jakub Polak i Natalia 

Mydłowska z klasy 1b 

 

Handel ludźmi, cyberprzemoc – spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji 

w Słupcy 

 W marcu, kwietniu i maju odbyły się spotkania klas pierwszych i drugich ze starszym 

aspirantem Dariuszem Nowickim z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. 

Rozmowy z młodzieżą dotyczyły zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości wśród nieletnich 

oraz problemu handlu ludźmi polegającego na odebraniu wolności tym, którzy padają jego ofiarą 

i wykorzystaniu ich w celu osiągnięcia korzyści. Policjant uwrażliwiał na sytuacje ludzi, którzy 

są w trudnym położeniu, słabo wykształceni, bezrobotni i planują wyjazd za granicę 

w poszukiwaniu pracy oraz lepszego życia. Aspirant Dariusz Nowicki ostrzegał, że to 

 szczególnie tacy ludzie narażeni są na próbę zwerbowania ich przez grupy przestępcze trudniące 

się handlem ludźmi. Policjant omówił również najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych, 

wynikających głównie z nadmiernej prędkości, brawury, czy też spożycia alkoholu. Zwrócił 

uwagę na bezpieczeństwo pieszych na drodze, szczególnie na używanie przez nich elementów 

odblaskowych. Funkcjonariusz przypomniał o zagrożeniach związanych z dopalaczami i innymi 

substancjami psychoaktywnymi. To, co interesowało również młodzież to praca w Policji. 

Mundurowy opowiedział, jak na co dzień wygląda praca w tej formacji oraz jakie trzeba spełnić 

warunki, aby zostać jej funkcjonariuszem. 

 

„Irlandia w szkole” – warsztaty 

 Naszą szkołę odwiedziła Pani Justyna Schramm, przedstawicielka Fundacji Kultury 

Irlandzkiej z Poznania, która przygotowała dla nas lekcję dotyczącą najważniejszych informacji 

o kraju Świętego Patryka. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, o których wcześniej nie 

jakim jest zachowanie się wszystkich będących 

uczestnikami, świadkami zdarzenia, czy kolizji 

na drodze. Brak świadomości jest niejed-

nokrotnie przyczyną wielu zdarzeń. Młodzież 

obejrzała pokaz Mini Parady Motocykli, pokaz 

udzielania pierwszej pomocy, akcji ratunkowej 

i symulacji wypadku, brała udział w testach 

sprawnościowych, rozwiązywała krzyżówki, 

przysłuchiwała się wykładom na temat alkoholu, 

używek, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Impreza odbyła się w ramach Światowego 

Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
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mieliśmy pojęcia, a także zapoznaliśmy się bliżej z obyczajami „zielonej wyspy”. 

  
Pani Justyna Schramm, przedstawicielka Fundacji 

 Kultury Irlandzkiej z Poznania 

Podczas prezentacji mieliśmy okazję zobaczyć 

charakterystyczne dla irlandzkiej kultury 

instrumenty, wyjątkowe miejsca warte 

odwiedzenia oraz posłuchać intrygujących 

ciekawostek związanych z tym  krajem. 

Inspirująca lekcja pozwoliła nam przenieść się 

na chwilę do Irlandii i spojrzeć na nią z innej 

perspektywy, niż dotychczas. Mamy nadzieję, 

że to nie ostatnie spotkanie z Panią Schramm 

w naszej szkole. 
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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 władzom szkolnym 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.  

 

Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

 Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego, zmianie ulega zarząd Samorządu Szkolnego. 

Przyjęło się, że trzecioklasiści muszą skupić sie na przygotowaniach do matury, dlatego ich 

miejsce w samorządach szkolnych zajmują koledzy z klas młodszych. I tak 7 listopada 2016 r. 

odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017. W głosowaniu brali 

udział wszyscy uczniowie naszego liceum. Wybory przygotowały i przeprowadziły: Alicja 

Osowczyk, Marta Kwiatkowska, Agata Sroczyńska oraz Natalia Kolińska. Kandydatów 

do Samorządu było dziesięcioro, każdy uczeń mógł głosować na trzech kandydatów. 

   

Samorząd Uczniowski zaplanowała na ten rok szkolny szereg akcji i imprez. Zaproponował 

poszczególnym klasom wybranie z listy i przygotowanie konkretnej imprezy, np. dzień pluszaka, 

dzień śniadania, czy dzień placków ziemniaczanych. Poniżej relacje z niektórych przedsięwzięć 

młodzieży LO. 

 

Dzień Chleba 

 25 października 2016 roku  klasa 1a organizowała Dzień Chleba. Wszyscy byli 

zaangażowani w przygotowanie kanapek z masłem i miodem lub dżemem. Dla smakoszy znalazł 

się także chleb ze smalcem i ogórki kiszone. Młodzież sprzedawała pieczywo różnego rodzaju, 

między innymi był chleb własnego wypieku, a także pszenno-żytni. Podczas długiej przerwy 

i na godzinie wychowawczej  przygotowane przez klasę kanapki kupowali uczniowie, 

Oto wyniki wyborów oraz liczba zdobytych głosów: 

Przewodniczący:  Marta Szygenda – 136 głosów 

Zastępcy przewodniczącego:   Kacper Kaczmarek – 

124 głosy i Paulina Mistrzak – 110 głosów 

Sekretarze: Kamila Owczarzak – 100 głosów i Julia 

Król – 84 głosy 

Pozostali kandydaci: 

Julia Suska – 78 głosów 

Weronika Bruś – 51 głosów 

Kinga Kowalska – 51 głosów 

Klaudia Rachubińska – 41 głosów 

Karolina Rogodzińska -36 głosów 

 

Na zdjęciu od lewej: Kamila Owczarzak, Marta Szygenda, Julia 

Król, Paulina Mistrzak i Kacper Kaczmarek 
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nauczyciele i pracownicy szkoły.  Młodzież z klasy 1a zdecydowała, że zarobione pieniądze 

przeznaczy na cele charytatywne (stypendia). 

   
 

Dzień Naleśnika czyli ostatki w liceum 

 We wtorek 28 lutego uczniowie klasy 1d przygotowali smaczny poczęstunek w postaci 

różnorodnych naleśników. Zainteresowanie uczniów było tak duże, że nie każdy zdążył 

spróbować. Dochód  ze  sprzedaży  naleśników  zasili  konto  Stypendium  Świętego  Mikołaja. 

               
 

Światowy Dzień Rzucania Palenia w LO 

 Włącz myślenie i wyłącz palenie – Światowy Dzień Rzucania Palenia. 

Jak co roku, w trzeci czwartek listopada, od ponad 40 lat, obchodzimy Światowy Dzień 

Rzucania Palenia. W tym roku był obchodzony 17 listopada. Każdorazowo jest to okazja dla 

tysięcy palaczy, by tego dnia zerwać z nałogiem. Palenie papierosów to poważny problem 

naszych czasów. Warto pamiętać, że palacz zaciąga się dymem, który zawiera 4000 związków 

chemicznych, z czego około 40 jest rakotwórczych – wszystkie rodzaje papierosów (także light 

oraz slim) są tak samo trujące dla organizmu! Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia 

ryzyka zachorowania na raka płuc jest rzucenie palenia. Bez względu na wiek rzucenie palenia 

się opłaca!  

  
 

Na zdjęciu od lewej: Karolina Tylman, Monika 

Jankowska, Joanna Barej i Julia Grześkiewicz z klasy 1a 

Ponieważ produkty cieszyły się ogromnym 

powodzeniem, uczennice klasy 1d postanowiły 

powtórzyć „Dzień Naleśnika” w ustalonym terminie. 

Uczennice zaangażowane w przygotowanie i sprze-

daż naleśników to: Marcjanna Baśkiewicz, Julita 

Kwitowska, Katarzyna Kantek i Julia Remisz. 

 

Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w obchodach 

tego dnia. Samorząd włączył się w akcję 

informacyjno – edukacyjną wręczając uczniom, 

nauczycielom i pracownikom szkoły ulotki na temat 

palenia oraz zagrożeń z tym związanych, a zamiast 

papierosa częstowano cukierkami. 

 

Kacper Kaczmarek i Julia Król z Samorządu Ucznowskiego 
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Dzień Życzliwości – okazja do odrobiny słodkości 

 Dnia 21 listopada 2016 roku w naszym Liceum została przeprowadzona przez Samorząd 

Uczniowski akcja sprzedaży szarlotki z okazji Dnia Życzliwości.  Podczas długiej przerwy 

uczniowie mieli okazję zakupić coś słodkiego oraz kawę lub herbatę. Do każdego zakupu 

dołączana była sentencja związana z życzliwością. Jedną z nietypowych atrakcji była możliwość 

przytulenia się z misiem. Element ten cieszył się dużym zainteresowanie wśród naszych uczniów 

  
             Paulina Mistrzak i Agata Suszka 

 

Dzień Pluszowego Misia 

 W naszym LO 25 listopada był Dniem Pluszowego Misia, podczas którego każdy uczeń, 

który przyniósł maskotkę był zwolniony z odpowiedzi lub niezapowiedzianej kartkówki 

z jednego, wybranego przez siebie przedmiotu.  

         
 

Sianko wigilijne na stypendia 

 Program stypendialny „Stypendia św. Mikołaja” skupia w swoich szeregach coraz więcej 

uczniów,  rodziców oraz inne osoby dorosłe. Głównym celem realizacji programu jest szerzenie 

wśród młodych ludzi z naszej szkoły idei wolontariatu, niesienia bezinteresownej pomocy. 

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka to niezwykle istotny element 

wychowania młodego pokolenia, a „w wychowaniu chodzi właśnie o to, aby umieć bardziej 

BYĆ nie tylko z drugim człowiekiem, ale także i dla drugich”. 

Z początkiem grudnia ruszyła akcja sprzedaży sianka wigilijnego, zainicjowana przez 

Aleksandrę Betler uczennicę klasy 1d i Magdalenę Loritz uczennicę klasy 1a. Akcję wsparła 

pani Sylwię Kościelniak - kierownik Call Work w Słupcy, która środki uzyskane ze sprzedaży 

sianka przekazała na rzecz programu stypendialnego. Pragniemy serdecznie podziękować za 

chęć bezinteresownej pomocy i wsparcie naszej działalności. 

 

i uczennic. Zebrane środki zostaną przekazane 

na Stypendia Świętego Mikołaja. Dziękujemy 

za zaangażowanie wszystkich klas. Szczególne 

podziękowania kierujemy w stronę uroczych 

sprzedawczyń – Pauliny Mistrzak i Agaty Suszki 

oraz ich pomocnika Dominika Tkaczyka, ale także 

do dziewcząt, bez pracy których nie mielibyśmy 

okazji skosztować bajecznych wypieków: Mar-

cjanna Baśkiewicz, Natalia Radowska, Weronika 

Wiatrowska, Anna Zimniewicz i Paulina Mistrzak. 

 

Uczniom bardzo spodobała się ta akcja i chętnie się w 

nią angażowali, przy okazji robiąc coś dobrego dla 

innych - misie trafią do szpitala, by sprawić radość 

chorym dzieciom. Akcja przyniosła więc obustronne 

korzyści i mamy nadzieję, że misie przekazane dzieciom 

będą dla nich miłą niespodzianką. Wszystkim, którzy 

czynnie brali udział w tym dniu dziękujemy! 

Od lewej: Marta Szygenda, Agata Suszka i Kamila Owczarzak 
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Sprawozdanie ze zbiórki pieniędzy na terenie Parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Kowalewie 

Opactwie 

 Młodzież z  liceum uczestniczyła w akcji zbierania pieniędzy w ramach programu 

stypendialnego „Stypendia Świętego Mikołaja” na rzecz utalentowanych uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego w Słupcy. 

6 grudnia Jakub Brzeziński – pomysłodawca i organizator akcji oraz  Marta Szygenda i Mikołaj 

Kopczyński, po każdej mszy kwestowali na terenie Parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Kowalewie 

Opactwie. Parafianie obdarowywani byli drobnymi upominkami, a w zamian chętnie udzielali 

wsparcia finansowego na rzecz programu stypendialnego. Kolejnego dnia komisja w składzie: 

Jakub Brzeziński, Marta Szygenda i Aleksandra Nowak podliczyła pieniądze. Uzbierano 425 zł. 

Pieniądze wpłacone zostały na subkonto liceum Fundacji Świętego Mikołaja 

(WWW.stypendia.mikolaj.org.pl) 

Bardzo serdecznie dziękujemy proboszczowi Parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Kowalewie 

Opactwie - Księdzu Stefanowi Sztubie za nagłośnienie akcji i umożliwienie naszej młodzieży 

przeprowadzenia zbiórki. Parafianom natomiast dziękujemy za hojne wsparcie! 

 

Walentynki z całusami 

 Walentynki to piękny dzień… Wokół nas serduszka, kwiaty, romantyczne kartki, czułe 

słówka… Jednak miłość zawsze powinna iść w parze z wiernością, zaufaniem 

i bezpieczeństwem.  14 lutego w naszej szkole świętowaliśmy „Walentynki”. W tym roku były 

one wyjątkowe, pełne miłości i niespodzianek. Każdy mógł poczuć klimat tego święta 

i otrzymać buziaka od uczniów i uczennic, którzy przeprowadzali akcję. Za kwotę 3zł można 

było dostać buziaka i „walentynkowe serduszko” uprawniające do zwolnienia z odpowiedzi 

ustnej w tym dniu. Chętnych nie brakowało i wiele osób skorzystało z tej wyjątkowej okazji. 

Dodatkowo w ramach akcji „Bezpieczne Walentynki” prowadzonej przez Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupcy przygotowaliśmy na korytarzu pierwszego piętra stoisko 

informacyjno-edukacyjne, gdzie można było pobrać ulotki lub broszurki informujące 

o sposobach ochrony przed zakażeniem HIV i AIDS. 

 
Kamila Owczarzak, Weronika Antczak, Mela Gawrych,  

 Aleksandra Baśkiewicz, Paulina Kowalska, Piotr Półrul  

i Marek Tylman 

 

 

 

 

Ponadto, przedstawiciele klas pierwszych i dru-

gich wzięli udział w spotkaniu informacyjno-

edukacyjnym na temat profilaktyki HIV 

i AIDS, prowadzonym przez  pracownicę 

 Sanepidu panią Małgorzatę Plutę. Odbyła się 

ciekawa prezentacja oraz quiz wiedzy z nagro-

dami, w którym zwycięzcami zostali: Paulina 

Kowalska (I miejsce), Weronika Antczak 

(II miejsce), Piotr Półrul (III miejsce), Kamila 

Owczarzak, Marek Tylman, Mela Gawrych 

i Aleksandra Baśkiewicz. W tym dniu wszyst-

kim towarzyszyła  atmosfera miłości i każdy 

mógł znaleźć coś dla siebie! 

 

 

http://www.stypendia.mikolaj.org.pl/
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Tłusty Czwartek na słodko i sportowo! 

 Tłusty Czwartek, to święto łakomczuszków, które odbyło się w naszej szkole. Dzień 

minął w świetnej atmosferze, a od samego rana wszyscy myśleli tylko o słodkiej niespodziance 

w postaci pysznego pączusia od Samorządu Uczniowskiego. 

          
Adam Kowalski, Kacper Kaczmarek, Marta Szygenda i Julia Król oraz dziewczyny spalające kalorie :-) 

Chętni mieli  również szansę  spalić zbędne kalorie. W tym celu mogli wziąć  udział 

w treningach prowadzonych przez trenera personalnego Grzegorza Świnkę, absolwenta naszej 

szkoły, a obecnie pracownik siłowni Fit Fun Clubw Słupcy, który świetnie poprowadził 

ćwiczenia. Na koniec zajęć sportowych zostało przeprowadzone losowanie, w którym nagrodami 

były vouchery na siłownię. Serdecznie DZIĘKUJEMY panu Grzegorzowi za zaangażowanie 

i wsparcie! Środki pieniężne zebrane za wejściówki na zajęcia sportowe zasilą stypendialny 

program św. Mikołaja. 

 

Światowy Dzień Zdrowia  

 Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Samorząd Uczniowski częstował pełnymi zdrowia 

zbożowymi ciasteczkami. Oprócz przekąsek odbyły się również zajęcia Zumby dla wszystkich 

chętnych osób, które poprowadziła Kamila Antkowiak, uczennica klasy 3.  

       
Roma Fronckowiak (referentka) oraz Gabrysia Wolniakowska z 1b częstują się ciasteczkami 

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest 

depresja. Poprzez promocję aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania staramy się ograniczyć 

stres i możliwość zachorowania na depresję. 

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich 

krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących 

na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy 

https://www.facebook.com/fitfunclubslupca/
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prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. 

W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej 

występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat. Ale depresji można 

zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest ta choroba i w jaki sposób 

można jej zapobiegać lub ją leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z depresją 

i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy. Ogólnym celem jednorocznej kampanii, która 

rozpoczęła się 10 października 2016 czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest 

doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało 

pomocy i ją otrzymało. 

 
Uczennice LO podczas zajęć z zumby 

Mówiąc konkretnie staramy się uzyskać następujące efekty: 

 Społeczeństwo będzie więcej wiedziało o depresji, jej przyczynach i możliwych 

konsekwencjach, włącznie z samobójstwem oraz o tym, jaka jest lub może być dostępna 

pomoc w celu zapobiegania depresji lub leczenia chorujących na nią osób; 

 Osoby cierpiące na depresję będą szukały pomocy; 

 Rodziny, przyjaciele i znajomi osób zmagających się z depresją będą w stanie zapewnić 

im wsparcie. 

 

Coś na "majowy ząbek” – przerwy pełne pyszności 

 W tym roku maj był dla nas miesiącem pełnym słodkości i pysznych śniadań. Codziennie 

na długiej przerwie można było zakupić pełną fantazji babeczkę, smakowitą kanapkę czy 

galaretkę z owocami. 

W akcję zaangażowali się uczniowie z całej szkoły przygotowując  różnorodne smakołyki, które 

cieszyły się dużym popytem. Codziennie na holu widniał nowy plakat informujący o przysmaku 

dnia jutrzejszego. Głównym celem akcji było zebranie pieniędzy na „Stypendia Św. Mikołaja”, 

o które walczą uczniowie naszego liceum.  

 
Mela Gawrych, Marta Gaca i Marta Milczarek z 2d 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli to przed-

sięwzięcie. Szczególnie dziękujemy tym uczenni-

com, które piekły ciasta, babeczki, przygotowywały 

śniadanka, galaretki: Klaudii Chojnackiej, Klaudii 

Rachubińskiej, Julii Król, Roksanie Kujawie, 

Adriannie Kabacińskiej, Marii Deręgowskiej, 

Marcjannie Baśkiewicz, Meli Gawrych, Marcie 

Gacie, Marcie Milczarek i organizatorce akcji - 

Paulinie Mistrzak. 
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Słodkie zakończenie roku szkolnego – kawiarenka uczniowska 

  
Wiktor Nowak, Zuzanna Andrzejewska, Sylwia  

Andrzejewska, Emilia Kinecka z klasy 1b 

 

Część zarobionych pieniędzy zostaje w „klasowej skarbonce” na wydatki w nowym roku 

szkolnym. Pomysł „kawiarenkowy” co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem a uczniowie 

świetnie bawią się w roli kelnerów, kelnerek, barmanów i barmanek. 

 

         

Kolejną inicjatywą Samorządu Uczniows-

kiego jest coroczne organizowanie 

kawiarenki. Od 12 czerwca w liceum otwarta 

była kawiarenka uczniowska, która wznawia 

swą działalność co roku w przed-ostatnim 

i ostatnim tygodniu przed wakacjami. Kiedy 

robi się ciepło, podstawa programowa zostaje 

zrealizowana, sala nr 16 zapełnia się 

uczniami. Każdego dnia kawiarenką opiekuje 

się inna klasa i sprzedaje słodkości i zimne 

napoje, a dochody przekazuje na konto 

Samorządu Uczniowskiego. 

Goście kawiarenki z klasy 2d: Marta Gaca, Klaudia 

Miastkowska, Rafał Szczęsny, Marta Szygenda, Damian 

Słowiński 
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 Wrzesień, ach to ty... 

Wrzesień, ach to ty... - tą parafrazą słów Marka Grechuty zostali powitani 1 września 2016 roku 

uczniowie liceum, którzy zgromadzili się tego dnia na sali gimnastycznej, aby rozpocząć nowy 

rok szkolny. Miło było zobaczyć się po dwumiesięcznym odpoczynku wakacyjnym. Wśród nas 

pojawiły się także nowe twarze - 105 pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przekroczyli 

próg słupeckiego ogólniaka. 

Przygotowanie uroczystości w tym roku przypadło klasie II d, a poprowadziła je Jagoda 

Jacaszek. Na wstępie chór szkolny odśpiewał hymn państwowy, po czym wszyscy wysłuchali 

przemawiających. Na początku głos zabrała prowadząca, która powitała zaproszonych gości, 

dyrekcję, radę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi oraz młodzież. Następnie 

o zabranie głosu został poproszony pan dyrektor Tadeusz Raczkowski, który krótko przybliżył 

zgromadzonym historię naszej szkoły oraz przedstawił wszystkich pracowników liceum. 

Szczególną uwagę zwrócił na wychowawców tegorocznych klas pierwszych. W ich gronie 

znaleźli się: Mirosława Błaszczak, Jolanta Biadasz, Wioletta Nyszler oraz Marzena Wojtkowiak.  

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców, pan Bogdan Kowalski, witając nas 

ciepłymi słowami i składając nam życzenia na nowy rok szkolny. Głos końcowy miał 

przewodniczący Samorządu Szkolnego Jakub Brzeziński, który również miło powitał wszystkich 

po tej długiej wakacyjnej przerwie. 

                  
Grono pedagogiczne i uczniowie liceum podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 

Następnie chór, pod przewodnictwem pani Arlety Adamczyk, zaprezentowała się w krótkim 

repertuarze, który został przygotowany na jubileusz 90-lecia naszej szkoły. 

Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczniowie rozeszli się do swoich klas na spotkania 

z wychowawcami. 

 

Dzień Chłopaka w LO! 

 30 września z okazji Dnia Chłopaka dziewczęta składają swoim kolegom życzenia oraz 

wręczają im upominki, żeby wyrazić sympatię. Czas i okoliczności powstania tego święta 

w Polsce nie są znane. Na pewno ten wyjątkowy dzień zyskuje coraz większą popularność, 

ciesząc się dużym zainteresowaniem przede wszystkim wśród młodzieży. Jest to święto 

obchodzone w różnych terminach w wielu krajach na całym świecie. 

Również dziewczęta z naszego liceum nie zapomniały o swoich kolegach w tym wyjątkowym, 

wrześniowym dniu. Z okazji Dnia Chłopaka przygotowały razem z Samorządem Uczniowskim 

słodkie niespodzianki. Cukierki z pięknymi, wychwalającymi mężczyzn cytatami zostały 
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wręczone każdemu licealiście. Z przekonaniem można powiedzieć, że nasi panowie byli 

pozytywnie zaskoczeni przygotowanymi prezentami. Oczywiście dziewczęta nie zapomniały 

o starszych chłopcach z naszej szkoły. Panu dyrektorowi, a także nauczycielom i pracownikom 

szkoły również złożyły najserdeczniejsze życzenia. Mamy nadzieję, że cukierki osłodziły życie 

chłopcom, a wszystkie życzenia się spełnią. 

 

 Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej 

W jesiennej scenerii obchodziliśmy w czwartek 13.10.2016r. Dzień Edukacji Narodowej. 

Odbyła się z tej okazji w naszej szkole uroczystość, w której uczestniczyli: wszyscy pracownicy 

liceum, emerytowani nauczyciele oraz delegacje uczniowskie z poszczególnych klas. Gościliśmy 

tego dnia Starostę Powiatu Słupeckiego - pana Mariusza Rogę oraz Przewodniczącego Rady 

Rodziców - pana Bogdana Kowalskiego. 

 
Nagrodzeni uczniowie: Marcel Kędziora, Nikola Tylman i Jolanta Nawrot wraz z panią Urszulą Radosiewicz 

Uczniowie zaprezentowali we własnej aranżacji utwory polskich i zagranicznych 

artystów. Usłyszeliśmy takie szlagiery jak „Tyle słońca w całym mieście” Anny Jantar, 

„Gimnastyka” Maryli Rodowicz czy „99 Luftballons” Neny. Uczniowie z bio-chemu zachwycili 

interpretacją wierszy „Liczba Pi” Wisławy Szymborskiej i „Pan od przyrody” Zbigniewa 

Herberta. Nagrodą dla artystów za występ były długie brawa wszystkich uczestników imprezy 

oraz podziękowania od dyrektora szkoły. 

     
Nagrodzeni pracownicy szkoły: p. Joanna Sobutka, p. Aleksandra Nowak, p. Renata Bartczak, p. Władysław 

Radliński wraz z dyrektorem oraz po prawej stronie: p. Lidia Bartkowiak, p. Beata Korzeniewska, p. Bogusław 

jabłońska i p. Justyna Szymfeld wraz z dyrektorem 

Podczas oficjalnej części uroczystości dyrektor Tadeusz 

Raczkowski podsumował tegoroczne działania szkoły 

ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 90-lecia szkoły 

oraz projektów międzynarodowych, a także wręczył nagrody 

okolicznościowe nauczycielom oraz pracownikom 

administracji i obsługi szkoły. Podczas uroczystości zostali 

również wyróżnieni stypendiami naukowymi szczególnie 

uzdolnieni uczniowie. 

Przygotowanie części artystycznej dla nauczycieli, emerytów 

i pracowników obsługi szkoły to jedna z tradycji naszej szkoły. 

W tym roku wszyscy zaproszeni na uroczystość mieli okazję 

wysłuchać „Jesiennego Koncertu Życzeń” w wykonaniu 

uczniów z klasy 2b i przyjaciół: Estery Sawickiej z kl.2a, 

Piotra Kowalskiego z kl.2c oraz Alicji Wysockiej z kl.3b.  
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Dzień pierwszoklasisty 

 „Dzień pierwszaka” zawsze cieszył się w naszej szkole dużym powodzeniem, dlatego 

25 października odbył się on po raz kolejny. Każda z klas drugich przygotowała występ 

dla młodszych kolegów. Były krótkie przedstawienia na żywo i filmiki. Klasa IIc zorganizowała 

konkurs, w którym pierwszoklasiści mogli wykazać się swoją wiedzą z zakresu matematyki 

i geografii. Celem występów drugich klas była promocja poszczególnych profili.  

   
 

Połowinki 

 W piątkowy wieczór 18 listopada korytarze LO zaroiły się od znajomo wyglądających 

postaci z filmów Disneya, a także Batmanów, Supermenów i wampirów. Były także znane osoby 

ze świata polityki, a także przedstawiciele różnych zawodów. A wszystko to za sprawą 

tradycyjnego balu połowinkowego, na którym bawili się do godziny 23.  uczniowie klas drugich 

naszej szkoły. 

  
Joanna Okupniarek, Bartosz Majewski, Natalia Zalewska i Marcel Marszewski oraz uczniowie klas drugich 

Ponieważ młodzież włożyła dużo wysiłku w przygotowanie odpowiednich strojów, 

wychowawcy postanowili urządzić konkurs i nagrodzić najciekawsze przebrania. Najpierw 

każda klasa wytypowała spośród siebie parę najlepiej ucharakteryzowanych osób, potem każdy 

oddał jeden głos na swojego faworyta. Konkurs wygrał  Bartosz Majewski z II c, następne 

miejsce zajął Marcel Marszewski z IIa. Nagrodzone zostały również  Joanna Okupniarek z II b i 

Natalia Zalewska z IId. 

Dzień Języków Obcych 

 28 listopada w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych. Tegorocznym tematem 

były podróże po krajach obszaru języka angielskiego i niemieckiego.  Wszystkie grupy językowe 

z klas pierwszych i drugich przygotowały pełne humoru prezentacje, teledyski, filmiki 

Końcowe przemówienie pana dyrektora Tadeusza 

Raczkowskiego przypomniało uczniom o dużym 

znaczeniu pomocy koleżeńskiej, zwykłej uprzej-

mości oraz wzajemnym szacunku, a także 

podkreśliło, że uczniowie również mają wpływ 

na to, co dzieje się w naszym liceum. 

 

Rafał Szczęsny, Piotr Samul, Weronika Wiatrowska, Julia 

Król i Patryk Kołodziejczak z klasy 2d 
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lub przedstawienia. Serdecznie dziękujemy za miłe doznania artystyczne i językowe. Liczymy, 

że za rok będziecie równie kreatywni!  

 

Dzień patrona 

 5 grudnia to wyjątkowy dzień w kalendarzu szkolnych uroczystości, ponieważ  każdego 

roku obchodzimy  wtedy urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego, a jednocześnie Dzień Patrona 

Szkoły. Podczas tegorocznych obchodów  szkolnego święta gościliśmy w liceum: Starostę 

Słupeckiego - pana Mariusza Rogę, Przewodniczącego Powiatowej Rady Kombatantów i Osób 

Represjonowanych - pana Tadeusz Janasa , Prezesa powiatowej Organizacji Ligi Obrony  Kraju 

w Słupcy - pana Mieczysława Górnego, Przewodniczącego Rady Rodziców Liceum 

Ogólnokształcącego - pana Bogdana Kowalskiego oraz emerytowanych nauczycieli naszej 

szkoły. 

 
           Tadeusz Raczkowski            Łukasz Piguła 

Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień Dyrektora  LO Tadeusza Raczkowskiego oraz 

zaproszonych gości wszyscy zebrani na sali gimnastycznej byli świadkami ceremonii 

przekazania sztandaru  nowemu pocztowi  sztandarowemu. Następnie klasa 2 a zaprezentowała 

przygotowaną pod kierunkiem pani Anny Halaby  część artystyczną  poświęcona postaci 

Piłsudskiego, w którego rolę z powodzeniem wcielił się Łukasz Piguła. Warto wspomnieć, 

że oprawę muzyczną całej uroczystości  zapewnił   szkolny chór prowadzony przez panią Arletę 

Adamczyk. Na zakończenie ogłoszono zwycięzców przeprowadzonego w szkole konkursu 

na najlepsze życzenia urodzinowe dla marszałka. Zostali nimi uczniowie 3d: Ksenia 

Szczepaniak, Bartek Bugaj i Mateusz Nowowsiak. 

 

Mikołajki 

 Gdy nadchodzi świąteczny czas, święty Mikołaj odwiedza wszystkie grzeczne dzieci. 

W tym roku nie zapomniał oczywiście o uczniach i pracownikach naszego liceum. 6 grudnia 

2016r. przybył, aby podarować nam małe słodkości w postaci pierniczków. W rolę świętego 

Mikołaja wcielił się Mateusz Nowowsiak. Ku  wielkiemu  zdziwieniu odwiedził  nas  z  własną 

 

ochroną, czyli swoimi śnieżynkami, którymi byli: 

Klaudia Chojnacka, Marta Szygenda i Dominik Król. 

Znane nam świąteczne postacie, przedstawione w tym 

roku w nieco zabawniejszy sposób, wywołały uśmiech 

i zadowolenie całej społeczności szkolnej. 

 

Dominik Król, p. Władysław Radliński, Mateusz Nowowsiak i Marta 

Szygenda 
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Bal Pierwszoklasisty 

3 stycznia 2017 r. w szkole LO bawiły się klasy pierwsze pod opieką p. M. Błaszczak, 

J. Biadasz, W. Nyszler i M. Wojtkowiak. Bal rozpoczął się kilka minut po 18:00 powitaniem 

uczniów i wychowawców przez panią Urszulę Radosiewicz, po czym uczniowie rozkręcili 

imprezę na całego. Obsługą sprzętu nagłaśniającego zajęli się Rafał Gabriel i  Jonasz  Ansjon, 

uczniowie klasy 3a. W rzadkich przerwach między tańcami można było skosztować słodkości 

i owoców, a w godzinach wieczornych każda z klas mogła się posilić zamówionymi przez siebie 

potrawami. Pięknie przystrojona sala nr 16 i estetycznie nakryte stoliki, to również zasługa 

zorganizowanych uczniów klas pierwszych. Gdyby nie określona godzina zakończenia imprezy 

w regulaminie balu, pewnie zabawa trwałaby do rana. Kółeczka, pociągi, a nawet tańce w parach 

to był wyraz świetnych nastrojów uczniów oraz wychowawców. To, co należy podkreślić 

to fakt, że sprzątanie po balu odbyło się bardzo sprawnie i bezproblemowo, co świadczy 

o dojrzałości uczestników. 

 
Pierwszoklasiści na swoim pierwszym balu w słupeckim ogólniaku 

Studniówka 2017 

 W dniu 28 stycznia 2017 r. odbyła się studniówka klas trzecich. Impreza miała miejsce 

w restauracji Liliowy Staw w miejscowości Małachowo Złych Miejsc. Uroczystość tradycyjnie 

rozpoczęła się  polonezem, w pierwszej parze tańczył  Dyrektor Tadeusz Raczkowski 

 z uczennicą liceum – Adrianną Roszak. Uczniowie przygotowali układ razem z panem 

Leszkiem Wyszyńskim. W części oficjalnej na początku głos zabrali:  Dyrektor  LO Słupcy- pan 

Tadeusz Raczkowski, Sekretarz Powiatu –  pan Paweł Gotowała , Przewodniczący Rady 

Rodziców –  pan Bogdan Kowalski oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Marta 

Szygenda.   

  

Następnie uczniowie, rodzice i grono 

pedagogiczne wraz z zaproszonymi gośćmi 

zatańczyli pierwszy taniec. Zabawa trwała 

do 4 rano. Uczestnicy studniówki  pokazali 

jak się dobrze bawić. Ta wyjątkowa impreza 

pozwoliła na chwilę zabawy i odpoczynku 

przed czekającym nas egzaminem 

dojrzałości. 
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Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 

 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu obchodzony jest 27 stycznia. 

Dzień ten został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku.  

Na datę obchodów wybrano rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez wojska 

sowieckie 27 stycznia 1945 r. W Auschwitz byli więzieni i mordowani obywatele niemal 

wszystkich krajów Europy okupowanych przez nazistowskie Niemcy, w zdecydowanej 

większości Żydzi. Liczbę zamordowanych Żydów w czasie II wojny światowej ocenia się 

na ok. 6 mln, z czego prawie 3 mln ofiar stanowili polscy Żydzi.W Polsce główne uroczystości 

Dnia Pamięci odbywają się w Auschwitz-Birkenau i w Warszawie pod Pomnikiem Bohaterów 

Getta. Nasze liceum również 27 stycznia symbolicznie włączyło się w obchody upamiętniające 

ofiary Holokaustu. Uczniom klas drugich została przybliżona historia Auschwitz-Birkenau, 

obejrzeli także film dokumentalny z serii z Kronik Auschwitz pt.: „Miłość”, który opowiada 

o historii miłości Edka Galińskiego i Mali Zimetbaum oraz ich ucieczce z Auschwitz. 

Uroczystość przygotowali uczniowie z klasy II a pod opieką p. Renaty Bartczak. 

 

Uczniowie LO na obchodach Dnia Judaizmu  

 „Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (Jr 20,7) - to cytat pochodzący 

z Księgi Jeremiasza i stanowiący motto XX jubileuszowych obchodów Dnia Judaizmu w Polsce. 

Młodzież naszego liceum kolejny rok z rzędu uczestniczyła w spotkaniu poświęconym pamięci 

narodowości żydowskiej, organizowanym  przez Muzeum Regionalne w Słupcy. 

18 stycznia klasa 1b wraz z opiekunem - panią Anna Łakomiak - udała się do słupeckiego lasu, 

w którym znajduje się kamienny obelisk upamiętniający żydowski cmentarz. Na miejscu 

młodzież LO wraz z uczniami innych lokalnych szkół oraz przedstawicielami samorządowymi 

uczestniczyła w spotkaniu, które otworzyła dyrektor Muzeum - Beata Czerniak. Zgromadzeni 

w symbolicznym miejscu, w ten styczniowy dzień, modliliśmy się pod przewodnictwem 

ks. Krzysztofa Szkopka.  

  

Obok grono pedagogiczne i zaproszeni goście : 

Władysław Radliński, Renata Bartczak, Małgorzata 

Kowalska, Bogdan Kowalski, Tadeusz Raczkowski, 

Paweł Gotowała, Monika Magiera-Ładowska, 

Agnieszka Leżąła, Monika Tykwa, Marzena 

Wojtkowiak, Roma Fronckowiak, Joanna Sypniewska-

Piwowarczyk, Wioletta Nyszler, Ewa Dominiak, 

Małgorzata Kowalska, Anna Łakomiak, Dariusz 

Woźniak, Leszek Wyszyński, Andrzej Dominiak, 

Mirosław Górniak 

 

Zmarznięci udaliśmy się na druga część obchodów do ZSE 

w Słupcy, gdzie powitano nas gorącą herbata i żydowskie 

kanapki. W auli im. Tadeusza Wiśniewskiego w ZSE 

w Słupcy, wysłuchaliśmy wykładu Zbigniewa Pakuły – 

dziennikarza, twórcy i redaktora naczelnego „Miasteczka 

Poznań”, który podzielił się swą wiedzą na temat żydowskiej 

tożsamości Poznania i regionu. 
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Dzień samorządności 

 Jak  co roku 21 marca  w naszej szkole powitaliśmy wiosnę na wesoło. W  czasie 

zorganizowanej w tym dniu imprezy mogliśmy uczestniczyć między innymi w Konkursie 

Talentów. Uczniowie liceum zaprezentowali publiczności  piosenki, wiersze, bitbox, prace 

plastyczne, zdolności instrumentalne, a  nawet sztukę wizażu.  Wszyscy z napięciem 

obserwowaliśmy poczynania naszych kolegów i koleżanek. W drugiej części imprezy odbył się 

konkurs wiedzy o szkole, w którym wzięli udział reprezentanci wszystkich klas pierwszych 

i drugich. Musieli oni odpowiedzieć na pytania  dotyczące historii szkoły, ale również inne np.:  

ilu uczniów uczęszcza do naszej szkoły, jak ma na imię wychowawca klasy Ic itd. 

Na zakończenie odbył się  pokaz mody historycznej, bajkowej i tej za sto lat. 

                                                                                           
Artystycznie i naukowo – Dzień Otwarty w liceum 

 W sobotę 25.03.2017r. gimnazjaliści z powiatu słupeckiego odwiedzili naszą szkołę. 

Młodzież  wzięła udział w spotkaniach informacyjnych  przygotowanych przez dyrekcję szkoły. 

Wicedyrektor szkoły – Urszula Radosiewicz przedstawiła ofertę edukacyjną na rok szkolny 

2017/2018  oraz zapoznała uczestników spotkań z działalnością szkoły. Omówiła również 

projekty językowe i naukowe realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi. 

  
Największym zainteresowaniem naszych gości cieszyły się doświadczenia  chemiczne 

przeprowadzone przez uczniów z klasy 3b: Sylwię Kowalską, Jakuba Gauzę i Dominikę 

Włodarczyk oraz z klasy 1b: Paulinę Kowalską i Antoninę Świerkowską. 

          

Zmagania klas obserwowało jury, które ostatecznie 

przyznało 1 nagrodę klasie IIc, natomiast „Najwię-

kszym Talentem”  tegorocznego Dnia Wiosny okazał 

się Piotr Kowalski, również z klasy II c. Nad całością 

czuwał Samorząd Uczniowski, a szczególnie 

p. Mirosława Błaszczak i Paulina Mistrzak. 

 

Uczniowie klas pierwszych podczas Dnia Samorządności 

Następnie nasi goście obejrzeli przedstawienie pt. „Jaka 

to zarozumiałość w takim  człowieku” w wykonaniu 

uczniów z grupy teatralnej „Human sapiens” działającej 

w ramach współpracy LO i MDK. Po zakończeniu części 

oficjalnej  gimnazjaliści zwiedzali szkołę pod opieką 

uczniów liceum oraz uczestniczyli w warsztatach, 

pokazach i wykładach z fizyki, biologii czy geografii. 

Potencjalni uczniowie słupeckiego ogólniaka 

Odwiedzający szkołę spotkali się z dużą życzliwością 

i otwartością ze strony licealistów. Najcenniejszy 

dla gimnazjalistów był z pewnością bezpośredni kontakt 

z uczniami liceum, którzy podzielili się swoimi 

doświadczeniami z codziennego życia szkolnego. Dzięki 

temu gimnazjaliści mieli okazję poczuć tzw. „atmosferę 

szkoły”. 

Mariusz Pruszyński jako Józef Piłsudski witający gości 



Imprezy szkolne 

59 

 

Dzień Absolwenta 2017 

 28 kwietnia 2017 r. po raz kolejny żegnaliśmy trzecioklasistów słupeckiego ogólniaka, 

którzy opuszczają mury naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości, wśród 

których znaleźli się: p. Mariusz Król reprezentujący Zarząd Powiatu Słupeckiego, p. Tomasz 

Garsztka – wiceburmistrz Słupcy, ks. kanonik Tomasz Ryś – proboszcz parafii 

pw. św. Wawrzyńca w Słupcy, p. Bogdan Kowalski – Przewodniczący Rady Rodziców LO oraz 

p. Seweryna Lewandowska – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy. 

Na początku głos zabrał dyrektor LO Tadeusz Raczkowski, który przywołał najważniejsze 

osiągnięcia tegorocznych abiturientów w ciągu ich trzyletniej nauki.  Życzył wszystkim 

powodzenia na maturze oraz wyboru właściwej drogi życiowej. Podczas przemówienia 

podziękował również za pomoc i wspieranie szkoły organowi prowadzącemu szkołę – 

Zarządowi Powiatowemu w Słupcy, Radzie Rodziców, Samorządowi Miasta Słupca oraz 

proboszczowi parafii pw. św. Wawrzyńca w Słupcy. Słowa podziękowania skierował również 

do rodziców, którzy w sposób szczególny angażowali się w życie szkoły i przygotowanie 

tegorocznej studniówki. 

Następnie w imieniu Zarządu Powiatu Słupeckiego głos zabrał p.Mariusz Król, który 

pogratulował wszystkim pomyślnego ukończenia szkoły, a w sposób szczególny wyróżnił 

Paulinę Woźniak z klasy 3d, która za najwyższą średnią w szkole (5,33) otrzymała nagrodę 

ufundowaną przez pana Starostę – Mariusza Rogę. Do gratulacji przyłączył sie również 

p. Bogdan Kowalski, który w imieniu wszystkich rodziców naszej szkoły życzył tegorocznym 

absolwentom połamania piór na maturze i powodzenia w dorosłym życiu. 

Kolejna część uroczystości poświęcona była nagrodzeniu uczniów, którzy w sposób szczególny 

wyróżnili się w trzyletnim okresie nauki w słupeckim ogólniaku. Pan dyrektor Tadeusz 

Raczkowski, wraz z wychowawcami, wręczyli dyplomy, listy gratulacyjne i nagrody książkowe 

uczniom z poszczególnych klas: Małgorzacie Wawrzon i Marcelemu Kędziorze (5,06), Kamili 

Antkowiak i Weronice Cieślewicz (4,88)Dagmarze Umerle i Jakubowi Brzezińskiemu (4,82), 

Nikoli Tylman i Michałowi Bartkowiakowi (4,76) z klasy IIIa; Klaudii Karpińskiej (4,94)Dawidowi 

Błąszczykowi, Bartoszowi Mazurowi i Mateuszowi Pawłowskiemu (4,88) z klasy IIIb; Annie 

Sypniewskiej (4,76) z klasy IIIc; Paulinie Woźniak (5,33), Dawidowi Blochowi (5,11) Magdalenie 

Witkowskiej i Konradowi Nowakowi (4,94), Kindze Jankowskiej i Mateuszowi Kowalskiemu 

(4,83), Gabrieli Blejwas i Adriannie Roszak (4,78) z klasy IIId. 

  
Ansiona, Rafała Gabriela, Mikołaja Synowca, Jakuba Brzezińskiego, Mariusza Pruszyńskiego, 

Małgorzatę Wawrzon, Marcela Kędziorę, Sławomira Zywerta i Szymona Andrzejaka – najlepszego 

czytelnika; z klasy IIIb: Dawida Błaszczaka, Ewelinę Pogorzelską, Monikę Górniak, Jakuba 

Gauzę, Łukasza Pakulskiego, Alicję Wysocką, Igę Wójcicką, Agnieszkę Chwiłowicz, Paulinę 

Dzień Absolwenta to także okazja 

do podziękowania ze trzyletnią pracę 

na rzecz szkoły i wolontariat. Dlatego 

podczas uroczystości, p. Urszula 

Radosiewicz – wicedyrektor LO wraz 

z Przewodniczącym Rady Rodziców – 

p. Bogdanem Kowalskim uhonorowali 

nagrodami książkowymi następujący 

uczniów: z klasy IIIa: Kamilę 

Antkowiak , Katarzynę Michalak, Nikolę 

Tylman, Szymona Śniegockiego, Jonasza 
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Nadgrodkiewicz,  Sylwię Loksztejn ,Natalię Patrzek oraz Natalię Kaczorowską; z klasy IIIc: Annę 

Sypniewską, Martynę Szymańską, Monikę Lewandowską, Wojciecha Balewskiego oraz Patryka 

Różańskiego; z klasy IIId: Gabrielę Blejwas, Katarzynę  Bojarską, Barbarę Dyrkę, Patrycję 

Kapczyńską, Ewelinę Kinecką, Anitę Król, Izabellę Mazurek, Lindę Otchere, Marlenę 

Rosadowską,  Ksenię Szczepaniak, Olgę Tupalską, Dawida Blocha, Mateusza Kowalskiego, 

Dominika Króla, Wiktora Kuźniewskiego, Mateusza Nowowsiaka oraz Konrada Nowaka. 

Nie zapomniano również o sportowcach, którzy przez te trzy lata reprezentowali naszą szkołę i 

zdobywali wysokie miejsca na podium. Pani Urszula Radosiewicz wraz z prof. Leszkiem 

Wyszyńskim nagrodzili m.in,: z klasy IIIa: Katarzynę Michalak, Dagmarę Umerle, Jonasza 

Ansiona, Krzysztofa Baczyńskiego, Michała Bartkowiaka, Jakuba Brzezińskiego, Tymoteusza 

Juszczaka, Mikołaja Kopczyńskiego oraz Mariusza Pruszyńskiego; z klasy IIIb: Agnieszkę 

Chwiłowicz, Marikę Górniak,  Paulinę Nadgrodkiewicz, Ewelinę Pogorzelską, Dominikę 

Włodarczyk, Sylwię Loksztejn,  Kamila Górnego oraz Bartosza Mazura; z klasy IIIc: Katarzynę 

Krzewińską, Dawida Białeckiego, Konrada Górskiego, Patryka Kramarza, Patryka Różańskiego 

oraz Szymona Wziętka; z klasy III d: Adriannę Roszak, Dawida Blocha, Mateusza Kowalskiego i 

Mateusza Nowowsiaka. 

Podczas uroczystości w imieniu tegorocznych abiturientów głos zabrał Jakub Brzeziński, który 

w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim nauczycielom, pracownikom LO i rodzicom za 

wsparcie, udzielone młodym ludziom w zdobywaniu wiedzy. Jako dowód wdzięczności, 

młodzież  klas trzecich wręczyła wszystkim pedagogom, pracownikom obsługi i administracji 

po  symbolicznym  kwiatku. Słowa  wsparcia  przed  zbliżającym  się  egzaminem maturalnym 

               
Humaniści zaproponowali wszystkim spojrzenie na maturę z przymrużeniem oka. Na ten dzień 

przygotowali krótką scenkę nawiązującą do Wesela Wyspiańskiego. Może przebieg tej matury 

był nieco nietypowy, jednak z pewnością wielu tegorocznych maturzystów marzyło o takim jej 

przebiegu. W przedstawieniu udział wzięli: Michalina Górska, Julia Król, Patryk Kołodziejczak, 

Jagoda Jacaszek, Rafał Szczęsny, Dominika Będziewska, Mela Gawrych, Marta Gaca, Piotr 

Samul, Natalia Mizerska i Elżbieta Plucińska. Po zakończeniu uroczystości trzecioklasiści 

pozowali do wspólnych zdjęć z wychowawcami, a następnie udali się do klas na spotkania i 

odbiór świadectw. 

 

Zakończenie roku szkolnego 

 Rok szkolny 2016 /2017 dobiegł końca. 23 czerwca 2017 r. uczniowie otrzymali 

wymarzone świadectwa i nagrody. Na początku pan dyrektor Tadeusz Raczkowski podsumował 

rok szkolny 2016/17, a następnie wręczył świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe 

uczniom osiągającym najwyższe wyniki. 

Najlepszy wynik – średnia 5,69 – uzyskała Agnieszka Wolek z  klasy 1c 

ale także życzenia na dalszą drogę wyraziła 

przewodnicząca samorządu Uczniowskiego – 

Marta Szygenda. Na pożegnanie młodzież 

z naszego liceum przygotowała dla opuszcza-

jących nas roczników babeczki z życzeniami, 

które zostały wręczone podczas uroczystości. 

Po zakończeniu części oficjalnej, przyszedł 

czas na część artystyczną przygotowaną przez 

klasę IId pod opieką prof. Anny Łakomiak. 
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Pozostali uczniowie, którzy również otrzymali świadectwo z wyróżnieniem to: 

Klasa I a – Julia Grześkiewicz, Łukasz Wolnicki, Artur Nowak, Jakub Andrzejewski, Michał 

Śmigielski, Dariusz Hartwich, Marcin Górski, Damian Gorzelańczyk 

Klasa I b – Paulina Kowalska, Antonina Świerkowska, Jan Dolatowski, Sylwia Andrzejewska, Anna 

Ziętek, Gabriela Wolniakowska, Natalia Mydłowska, Marta Marszałek, Anna Kazimierczak, 

Zuzanna Andrzejewska, Martyna Tylska, 

Klasa I c – Wiktoria Dżumak, Natalia Jakubowska 

Klasa Id – Agnieszka Świątek, Kinga Kowalska 

Klasa II a – Natalia Staśkiewicz, Julia Tylman , Sylwia Adamska, Estera Sawicka,  

Klasa IIb – Martyna Pietrowicz, Malwina Mielcarek, Zofia Nawrot, Wojciech Janiak, Maciej 

Michalczyk 

Klasa IIc – Adrianna Kabacińska, Maria Deręgowska, Paulina Mistrzak, 

Klasa IId – Marta Milczarek, Rafał Szczęsny, Weronika Łukaszyk, Klaudia Miastkowska, 

Michalina Górska, Olga Halaba. 

Nagrodę za stuprocentową frekwencję na zajęciach otrzymały: 

Estera Sawicka, Karolina Jarema, Marcelina Nowak, Wiktoria Możejko, Paulina Kowalska, 

Anna Kazimierczak. Najlepszą średnią ocen (4,47) uzyskała klasa IB, a  najwyższą frekwencją 

może pochwalić się klasa II b  (92%). 

   

miałość oraz  za poświęcony im czas w trakcie lekcji i poza nimi. Przewodniczący Rady 

Rodziców pan Bogdan Kowalski i przewodnicząca Samorządu Szkolnego Marta Szygenda  

podziękowali  kadrze pedagogicznej za trud włożony w wychowanie i kształcenie młodzieży, 

a uczniom złożyli gratulacje za osiągnięte wyniki w nauce oraz życzyli im beztroskich wakacji 

i zbierania sił do dalszej nauki. 

Ostatnim punktem uroczystości był występ chóru szkolnego pod kierunkiem Pani Arlety 

Adamczyk. 

 
Dyrektor Tadeusz Raczkowski żegnający panią Olgę Jarczyńską i pana Mirosława Górniaka 

Na zdjęciu nagrodzeniu uczniowie z klasy 2d; od lewej: 

dyrektor Tadeusz Raczkowski, Klaudia Mistkowska, 

Michalina Górksa, Olga Halaba, Marta Milczarek, 

Weronika Łukaszyk, Rafał Szczęsny i wychowawca - Anna 

Łakomiak  

Zakończenie roku szkolnego to też czas rozstania 

z nauczycielami kończącymi pracę w naszej 

szkole. Dyrektor uroczyście pożegnał dwóch 

pracowników: panią Olgę Jarczyńską pana 

Mirosława Górniaka, a młodzież oklaskami 

i kwiatami podziękowała za życzliwość, wyrozu- 
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LO wychodzi poza mury szkoły 

 

Spartakiada Przedszkolaków z ” Misia” w Ogólniaku 

 Takie rzeczy tylko….w Liceum Ogólnokształcącym. Razem ze Słupeckim Towarzystwem 

Koszykówki GROM, rozruszaliśmy przedszkolaków z „Misia”. Było wesoło, kolorowo 

i sportowo! 7 października 2016 r. w sali sportowej słupeckiego liceum mieliśmy okazję gościć 

i bawić się na sportowo z Przedszkolem nr 2 w Słupcy ” Miś”, w myśl hasła „Bądźmy zdrowi – 

wiemy – więc działamy”.  Drugi rok z rzędu, razem ze Słupeckim Towarzystwem Koszykówki 

GROM, pomagaliśmy w organizacji tego wyjątkowego dla dzieciaków dnia jakim jest 

Spartakiada. Dzieci z czterech grup: Biedronki, Stokrotki, Wiewiórki i Słoneczka, rywalizowały 

ze sobą w kilku konkurencjach. 

Na początku naszego spotkania wszystkie dzieci wraz z nauczycielami wychowawcami 

zaprezentowały się na parkiecie, przy radosnych dźwiękach przedszkolnego hymnu aby chwilę 

później rozpocząć rozgrzewkę. Gdy dzieci były przygotowane do rozpoczęcia rywalizacji, 

głośnym okrzykiem każdej z grup, rozpoczęliśmy prawdziwą „walkę o punkty”. 

Dzieci zmagały się w pięciu konkurencjach: 

– wyścig koszykarski z piłką do koszykówki, 

– slalom z dużą piłką, 

– kto szybciej zbierze talerzyki, 

– unihokej, 

– sprawnościowy tor przeszkód. 

Nad prawidłowym przebiegiem całej spartakiady czuwali nauczyciele wychowania fizycznego: 

Mirosław Górniak i Leszek Wyszyński. Wszystkim dzieciom od początku do końca zabawy 

pomagali nasi uczniowie: Julia Suska, Agata Suszka, Paulina Mistrzak, Kaja Kolasińska, Piotr 

Kowalski z klasy 2c oraz Weronika Wiatrowska, Jagoda Jacaszek, Patryk Kołodziejczak i Damian 

Słowiński z klasy 2d. 

Na koniec odbyło się liczenie punktów, wręczenie dyplomów i nagród dla wszystkich dzieci. 

W tegorocznej Spartakiadzie zwyciężyła grupa Wiewiórek. Wszystkim dzieciom gratulujemy 

dobrej postawy, a My jako Liceum dziękujemy, że mogliśmy być częścią Waszego Święta. 

Dziękujemy również naszym uczniom, którzy stanęli na wysokości zadania pomagając 

najmłodszym w sportowych zmaganiach na parkiecie. 

 
Przedszkolaki z "Misia" wraz z opiekunami i uczniami słupeckiego liceum 
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„Wehikuł czasu – 1050 lat wstecz” – warsztaty dla czwartoklasistów 

 W dniu 11 października 2016 r. w ramach autorskiego projektu „Wehikuł czasu-1050 lat 

wstecz” pod patronem Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja odbyły się warsztaty 

dla dzieci klasy czwartych Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy. 

Zajęcia prowadzone przez Anię Zimniewicz i Martę Szygendę, uczennice klasy 2b, dotyczyły 

podstawowych zagadnień  chrztu Polski. Celem warsztatów było poszerzenie świadomości 

narodowej wśród dzieci oraz przekazanie ważności wydarzenia jakim był chrzest dla Polski 

i omówienie jego skutków w przeszłości jak i w teraźniejszości. 

  
      Marta Szygenda podczas zajęć z dziećmi 

 

 

 

Młodzieżowa Rada Miasta Słupcy 

 27 października 2016 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy, w naszym liceum miały 

miejsce wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy. Wszystko odbyło się zgodnie 

z regulaminem. W pierwszej kolejności komisja uczniowska przyjmowała zgłoszenia kandydatów 

na radnych, następnie o kandydatach dowiedzieli się wszyscy uczniowie szkoły poprzez 

wywieszenie listy kandydatów w gablotach i na tablicach informacyjnych znajdujących się 

na korytarzach. Kandydatami na radnych byli: Jakub Brzeziński 3a, Agnieszka Chwiłowicz 3b, 

Marcel Kędziora 3a, Karolina Rogodzińska 1c i Marta Szygenda 2b. Prawo do głosowania 

przysługiwało wszystkim uczniom, a podczas wyborów mogli oni oddać głos na 3 kandydatów 

lub mniej. A oto wyniki głosowania: 

Szkolna Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka 

J. Piłsudskiego w Słupcy informuje, że w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 27 października 

2016 r. na ogólną liczbę uprawnionych 333 udział wzięło 232 uczniów. Największą liczbę głosów 

otrzymali kandydaci:  

Jakub Brzeziński – 147,  

Marcel Kędziora – 121,  

Agnieszka Chwiłowicz – 108. 

Skład Szkolnej Komisji Wyborczej: Agata Sroczyńska – przewodnicząca, Natalia Kolińska, 

Alicja Osowczyk i Marta Kwiatkowska. Za udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu 

wyborów serdecznie wszystkim zaangażowanym dziękujemy a zwycięzcom gratulujemy 

i życzymy realizacji wielu przedsięwzięć. 

 

 

 

Uczennice rozpoczęły zajęcia od wspólnej integracji. 

Zapoznały dzieci z celami warsztatów i kolejno 

realizowały zagadnienia dotyczące stylu życia w cza-

sach Mieszka I. Przypomniały jak wyglądały grody, 

czym zajmowali się tamtejsi ludzie i jak wyglądali. 

Zadaniem dzieci było wypisanie na dużych kartkach 

cech charakteru i ubioru ówczesnego rycerza oraz 

chłopa. Kolejnym punktem spotkania było obejrzenie 

i omówienie filmu ukazującego zwyczaj chrztu. 

Przeanalizowano również różnice pomiędzy chrztem 

Polski, a dzisiejszym chrztem dzieci w kościołach. 

Najmłodsi aktywnie i chętnie uczestniczyli w zajęciach. 
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Święty Mikołaj w SOSW w Słupcy 

 Już od kilku lat pomagamy Świętemu Mikołajowi przygotować prezenty dla dzieci 

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Słupcy. W tym roku w akcję zaangażowali 

się wszyscy uczniowie, a każda z klas przygotowała po dwa prezenty dla losowo wybranych osób. 

W przygotowanych paczkach znalazły się m.in. zabawki, kosmetyki oraz poduszki z ulubionymi 

bohaterami bajek.  

 
     Paulina Mistrzak i Linda Otchere 

 

„Stypendia pod choinką” – udział w Słupeckim Jarmarku Świątecznym 

 4 grudnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy odbył się Słupecki 

Jarmark Świąteczny zorganizowany przez Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie 

Miasta Słupcy. Głównymi celami Jarmarku były m.in. prezentacje bogatego dorobku dziedzictwa 

kulturowego naszego miasta i powiatu, promocja regionalnych wyrobów i przedmiotów 

artystycznych oraz użytkowych o charakterze bożonarodzeniowym, a także potraw i produktów 

regionalnych. 

 
Antonina Świerkowska, Paulina Kowalska i Marcelina Nowak 

W tym wyjątkowym  wydarzeniu udział wzięła ekipa programu stypendialnego „Stypendia 

Świętego Mikołaja” z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy. Na licealnym stoisku znajdowały 

się słodkie upominki, którymi goście mogli  się poczęstować i w ten sposób zasilić datkiem konto 

stypendialne. Cały dochód z kiermaszu i sprzedaży ciasteczek w szkole przeznaczony został 

na stypendia dla naszych utalentowanych uczniów. Nauczycielom i uczniom, którzy licznie 

zaangażowali się w pieczenie ciasteczek i pierniczków, pakowanie i kwestowanie – serdecznie 

dziękujemy. 

 

Druga edycja konkursu ”Let’s revise together!” rozstrzygnięta! 

 28 marca 2017 r. pod okiem pani profesor Moniki Tykwy odbyła się  druga edycja 

konkursu warsztatowego pod nazwą  ”Let’s revise together!”. Wzięło w nim udział 6 grup 

z różnych placówek, miedzy innymi: Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Drążnej, 

Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie, Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 

Prezenty dotarły tuż przed świąteczną kolacją, w czasie 

której mogliśmy wspólnie z dziećmi śpiewać kolędy 

i wesoło bawić się w gry prowadzone przez Salezjanów 

z Lądu. Opiekę nad naszą młodzieżą sprawowała pani 

Mirosława Błaszczak, a wśród uczennic, które 

szczególnie zaangażowały się w pomoc Świętemu 

Mikołajowi znalazły się: Paulina Mistrzak i Linda 

Otchere. 

 



LO wychodzi poza mury... 

65 

 

w Zagórowie, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy oraz Publiczne Gimnazjum 

im. Organizacji Wojskowej  w Lądku. Nasi młodsi koledzy zmierzyli się w 8 konkurencjach 

sprawdzających ich znajomość języka angielskiego, na różnych płaszczyznach. Musieli wykazać 

się nie tylko  wiedzą ogólną z zakresu gramatyki czy słownictwa, ale również przejść przez 

zadania związane ze znajomością kultury i geografii krajów anglojęzycznych, czytaniem czy 

precyzyjnym rozumieniem ze słuchu. Najlepiej poradziła sobie młodzież z  Gimnazjum w 

Strzałkowie zajmując pierwsze miejsce. Tuż za nimi na miejscu drugim znalazło się Gimnazjum 

w Słupcy, a na trzeciej pozycji uplasowało się Gimnazjum w Drążnej. Dla wszystkich 

uczestników przygotowaliśmy nagrody i pamiątkowe dyplomy. Mieliśmy na celu  pokazać 

gimnazjalistom, iż powtórka przed egzaminem z języka angielskiego nie musi być żmudnym 

wkuwaniem słówek, ale również przyjemnością i  zabawą. Dzięki temu wydarzeniu otrzymaliśmy 

szansę na wspólne powtórzenie materiału, przygotowując się tym samym do matury, a przy okazji 

wspomagając młodszych kolegów do części egzaminu gimnazjalnego. Serdecznie gratulujemy 

zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za przybycie.  

    Drużyna z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie 

 

OTWÓRZ OCZY NA AUTYZM! 

 Już po raz drugi uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w zorganizowanym przez SOSW 

w Słupcy  marszu pod hasłem „Otwórz oczy na autyzm”. Tym razem była to klasa Ia wraz 

z wychowawczynią Mirosławą Błaszczak. Uczniowie bardzo zaangażowali się w przygotowanie 

oraz przebieg marszu, rozdawali ulotki oraz zabezpieczali pochód. Jak sami przyznają, takie akcje 

są bardzo potrzebne, ponieważ pokazują, że ludzie są różni, mają różnorodne problemy, a my 

zamiast ich oceniać, powinniśmy im pomóc.  

  
Paweł Somerfeld, Julia Grześkiewicz, Karolina Tylman 

Marcin Górski i Aleksander Mikołajczak  z klasy 1a 

 

 

Warto tu zacytować jedną z informacji,  

która znalazła się na ulotce : ,,Czasami krzyczę, 

bo nie umiem powiedzieć, czego potrzebuję. 

Boję się, bo jest za głośno, zbyt kolorowo, zbyt 

dużo zapachów. Nie robię tego co inni, bo nie 

rozumiem, co do mnie mówisz. Ale nie mów, 

że jestem niegrzeczny. Tak jak jedno na 100 

dzieci w Polsce mam autyzm.” 
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„Razem przeciw przemocy” – debata społeczna 

 W dniu 31 maja 2017 r. o godzinie 11.30 w Miejskim Domu Kultury w Słupcy odbyła się 

debata społeczna, której przewodnim tematem było zagadnienie przemocy domowej na terenie 

powiatu słupeckiego. W dbacie mieli okazję uczestniczyć uczniowie klasy 1d, którzy uważnie 

przysłuchiwali się wypowiedziom zaproszonych gości jak również mogli zadawać pytania 

i uczestniczyć  w  dyskusji.  Debata  została  przygotowana  w  ramach  realizacji  programu  

 
 

 

Edukacja rówieśnicza-licealiści na warsztatach z fizjologii roślin w gimnazjum. 

 Od kilku lat nasza szkoła współpracuje w realizacji projektów edukacyjnych 

z gimnazjami  naszego powiatu. Gimnazjaliści uczestniczą w warsztatach językowych w liceum, 

konkursach matematycznych i przyrodniczych. Biorą również udział w koncertach muzycznych 

oraz przedstawieniach, będących zakończeniem polsko-niemieckich projektów teatralnych 

„Nauka języka poprzez sztukę”.  

Ciekawą formą współpracy okazały się warsztaty z fizjologii roślin dla uczniów z klasy 

biologiczno-chemicznej zorganizowane przez strzałkowskich gimnazjalistów z Koła 

Biologicznego . Pod opieką p. Doroty Wojtaszek, uczniowie gimnazjum przygotowali zajęcia 

dla licealistów dotyczące warunków niezbędnych do przebiegu fotosyntezy i oddychania 

wewnątrzkomórkowego. 

  

Zajęcia warsztatowe były okazją do powtórzenia i utrwalenia materiału z biologii przewidzianego 

egzaminem maturalnym oraz możliwością  poznania nowych znajomych z gimnazjum- 

przyszłych licealistów. 

 

Zielone Dni Szkoły – pokazy pierwszej pomocy i nauka tańca współczesnego 

 19 czerwca 2017 r.  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy obchodziła Zielone Dni Szkoły. 

W ramach uroczystości drużyna ratownicza naszego liceum, w składzie: Julia Król, Marta 

Marszałek, Klaudia Rachubińska, Natalia Mydłowska, Jakub Baranowski i Patryk Gołębiak oraz 

pozoranci: Hubert Wojewoda i Michał Śmigielski, prowadziła szkolenie z zasad udzielania 

pierwszej pomocy dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych. Uczestnicy podzieleni zostali 

„Razem przeciw przemocy” przez Komendę 

Powiatową Policji wspólnie z Zespołem Szkół 

Zawodowych im. Gen. Sikorskiego w Słupcy. 

Podczas debaty został również podsumowany 

wspomniany projekt profilaktyczny „Razem 

przeciw przemocy”, zaprezentowane zostały 

działania i cele jakie przyświecały realizacji 

przedsięwzięcia. 

 

Spotkanie gimnazjalistów i licealistów odbyło się 

z inicjatywy p. Kamilli Ossuch - prezesa Stowarzyszenia 

"Rozwinąć Skrzydła" działającego przy Gimnazjum 

im. Janusza Korczaka w Strzałkowie. Uczniowie z naszego 

liceum mogli przeprowadzić doświadczenia w nowoczesnej 

pracowni badawczej wygranej przez stowarzyszenie 

w ramach projektu: „Moja wymarzona ekopracownia – 

centrum edukacji ekologicznej”. 
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na grupy i kolejno przechodzili instruktarz na przygotowanych przez licealistów stacyjkach. 

Uczyli się zastosowania pozycji bocznej, tamowania krwotoków i udzielania pomocy osobie 

zadławionej. Mieli również okazję przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechowa 

na fantomach. Okazało się, że teoretycznie są dobrze przygotowani, dlatego też nasze spotkanie 

miało charakter praktyczny, a uczniowie mierzyli się z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej 

w praktyce. 

            
Klaudia Rachubińska i Julia Król podczas warsztatów z uczniami z SP 1. 

Druga grupa zobaczyła próbkę tańca współczesnego, prowadzonego przez absolwentkę naszego 

liceum, Kamilę Antkowiak. Ćwiczyli oni kolejne kroki i figury taneczne. Nauka tańca odbyła się 

na boisku, pogoda sprzyjała, a wszyscy byli zadowoleni z uczestnictwa w niecodziennych 

zajęciach. 
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Wolontariat, czyli nasi uczniowie niosą pomoc innym... 
 

 Uczniowie słupeckiego liceum myślą nie tylko o sobie, ale także o innych, którzy często 

potrzebują pomocy drugiej osoby. Z tej potrzeby zrodziła się myśl utworzenia w szkole  klubu 

wolontariuszy. Na początku września w naszej szkole, z inicjatywy samych uczniów, został 

powołany Szkolny Klubu Wolontariatu, którego opiekunem została pani Agnieszka Leżała. 

W jego skład weszli: Olga Szary, Marta Szygenda, Natalia Mizerska, Natalia Zalewska, Julia 

Król, Aleksandra Ratajczak, Piotr Samul, Aleksandra Baśkiewicz, Weronika Łechtańska, Sylwia 

Grzelewska, Joanna Okupniarek,  Anna Ziemniewicz, Sara Hofman, Monika Jankowiak, Joanna 

Barej, Julia Grześkiewicz i Klaudia Spychała. Chętna młodzież, zanim zaczęła udzielać pomocy, 

wcześniej przeszła szereg szkoleń, w ramach projektu "Wolontariat z Klasą". Poniżej znajdują 

się relacje członków Szkolny Klubu Wolontariatu z poszczególnych szkoleń. 

   

 27 października 2016 r. w ramach projektu „Wolontariat z Klasą”, do którego słupeckie 

liceum zakwalifikowało się we wrześniu, odbyło się szkolenie naszego Szkolnego Klubu 

Wolontariatu przeprowadzone przez pana Ryszarda Michalskiego – prezesa zarządu Centrum 

Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO w Poznaniu.  Szkolenie dotyczyło niepełnosprawności 

i składało  z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Instruktor starał nam się przybliżyć 

pojęcie niepełnosprawności przy pomocy prezentacji multimedialnej, która przedstawiała 

m.in. rodzaje chorób. Dowiedzieliśmy się także, że na rynku powstają zabawki, dzięki którym 

niepełnosprawni mogą poczuć się lepiej np. lalki Barbie oraz postacie z klocków Lego 

na wózkach inwalidzkich. 

  
                Marta Szygenda z klasy 2d 

                                                                                                         
               Piotr Samul z klasy 2d 

Pan Michalski opowiadał również, jak powinny 

być przystosowane szkoły oraz inne urzędy, żeby 

niepełnosprawnym ułatwić wykonywanie 

podstawowych czynności. Prowadzący szkole-

nia jest również opiekunem osób niepełno-

sprawnych na różnych imprezach oraz obozach. 

W związku z tym podzielił się z nami swoim 

doświadczeniem, żebyśmy jako przyszli wolon-

tariusze mogli wykorzystać jego wskazówki. 

 

Ostatnim etapem części teoretycznej było poznanie budowy 

wózka inwalidzkiego.  Natomiast część praktyczna polegała 

na tym, że każdy z nas miał możliwość poruszania się 

na wózku inwalidzkim. Jedno z zadań polegało 

na przejechaniu wózkiem slalomem, co nie było wcale 

proste. Na końcu spotkania nauczyliśmy się, jak pomóc 

osobom, które jeżdżą na wózku inwalidzkim, poruszać się 

po schodach. Myślimy, że to spotkanie dostarczyło nam wiele 

wiedzy związanej z niepełnosprawnością. 
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 W połowie listopada 2016 r. odbyło się zorganizowane w ramach projektu „Wolontariat 

z klasą” kolejne szkolenie naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu, które miało na celu 

przygotować nas do pracy z osobami starszymi. Większa część spotkania miała charakter 

teoretyczny. Dzięki instruktorom: Izabeli Kleczyńskiej oraz Ryszardowi Michalskiemu 

dowiedzieliśmy się wielu informacji na temat starości i potrzeb osób starszych. Najciekawszym 

elementem szkolenia była projekcja filmu „20-latkowie”, który był bardzo wzruszający i dał nam 

wszystkim wiele do myślenia. Film opowiadał o starszych mieszkańcach Poznania, którzy 

wspominali swoją młodość. 

  
 

 14 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie Szkolnego Klubu Wolontariusza, które 

prowadzili niepełnosprawni instruktorzy z Fundacji „Podaj dalej” z Konina. Ku naszemu 

zdziwieniu panowie, pomimo swojej niepełnosprawności, zarażali pozytywną energią 

i optymistycznym nastawieniem do świata. 

Celem spotkania było pokazanie młodzieży, jak działa fundacja „Podaj dalej”, która pomaga 

ludziom niepełnosprawnym żyć w nowej rzeczywistości. Buduje ona motywację i chęć walki 

z ograniczeniami poprzez zajęcia sportowe i artystyczne, a także uczy samodzielności. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu spotkania, ponieważ wynieśliśmy z niego dużo 

przydatnych informacji na temat niepełnosprawności. Mamy nadzieję, że nasz klub podejmie 

współpracę z niepełnosprawnymi i już niedługo będziemy mogli zastosować zdobytą na szkoleniu 

wiedzę w praktyce. 

  

Składało się ono z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W pierwszej części, przy pomocy 

prezentacji multimedialnej, instruktorzy starali nam się przybliżyć odległe nam pojęcie starości 

oraz problemy z jakimi borykają się osoby starsze. W drugiej części mieliśmy możliwość sami na 

własnej skórze „spróbować starości” ubierając specjalny skafander. Poza goglami 

utrudniającymi widzenie, słuchawkami przytępiającymi słuch, mieliśmy na sobie specjalne 

W części praktycznej szkolenia przygoto-waliśmy 

swoją linię życia oraz odpowiadaliśmy na wiele 

pytań dotyczących naszej przyszłości. To 

spotkanie przygotowało nas do pracy 

z seniorami i mamy nadzieję, że nasz szkolny 

wolontariat zajmie się pracą z osobami 

starszymi. 

 

Na zdjęciu od lewej: Marta Szygenda, Ryszard Michalski 

(prowadzący) Natalia Mizerska, Julia Król i Piotr Samul  

 Po trzech miesiącach przerwy - 6 marca 

2017 r. odbyło się kolejne szkolenie Szkolnego Klubu 

Wolontariatu, prowadzone przez pana Ryszarda 

Michalskiego – prezesa zarządu Centrum Rozwoju 

Edukacji Obywatelskiej CREO w Poznaniu oraz 

panią Ninę Woderską – członka zarządu Centrum 

Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO w Poznaniu. 

Szkolenie dotyczyło zagadnień związanych 

ze starością.  
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obciążniki, nakładki i kamizelkę utrudniające poruszanie się. Do kompletu były również 

rękawiczki imitujące drżenie rąk, tak częste u starszych osób. Okazało się, że tak „uzbrojeni” 

mieliśmy trochę kłopotów z pokonaniem schodów, czy złożeniem podpisu w małym okienku 

na formularzu. Warsztaty te pozwoliły nam doświadczyć ograniczeń wieku starszego 

i uwrażliwiły nas na potrzeby tych ludzi. Może nie zawsze trzeba się irytować, gdy starsza pani 

nie może wydobyć drżącymi dłońmi drobnych z portmonetki… Nas to też kiedyś będzie czekać… 

„Opatrunek na ratunek” 

 W marcu Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało zbiórkę środków opatrunkowych 

w ramach akcji „Opatrunek na ratunek” organizowanej przez Redemptoris Missio z Poznania. 

Zebrane przez młodzież dary pojadą do Afryki i będą wykorzystywane w szpitalach 

prowadzonych przez polskich misjonarzy. Uczniom udało się zebrać: plastry, kompresy, 

rękawiczki jednorazowe, opaski dzianinowe, bandaże, strzykawki, igły i kompresy jałowe.  

Wielka Zbiórka Książek  

 W maju zakończyła się  zbiórka książek dla dzieci i dorosłych  ze szpitali, domów 

dziecka i hospicjów.  Biblioteka LO oraz Szkolne Koło Wolontariatu w Słupcy wraz z uczniami 

i nauczycielami zebrało 200 książek. 153 dla dzieci, 52 dla młodzieży i 16 dla dorosłych. 

(5 kartonów). Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się do tej 

ogólnopolskiej akcji. Wszystkie dary zostały przekazane do magazynu „Zaczytani.org”  

w Poznaniu i w odpowiednim czasie zostaną podarowane dzieciom za szpitala. 

"Rodacy Bohaterom” 

 Z początkiem maja zakończyła się też kolejna edycja charytatywnej zbiórki żywności 

i środków czystości „Rodacy Bohaterom”. Szkolnemu Kołu Wolontariatu udało się zgromadzić 

ponad  220 kg  oraz  31 litrów  produktów.  Bardzo  serdecznie  dziękujemy za  zaangażowanie 

wszystkim darczyńcom indywidualnym oraz okolicznym parafiom, szkołom, instytucjom 

i mediom, które przyczyniły się do rozpropagowania naszej  akcji. Dzięki tej  pomocy  mogliśmy 

sprawić radość Polakom, którzy odcięci od Ojczyzny, potrzebowali nie tylko naszego wsparcia 

materialnego, ale również potwierdzenia, że nie zostali przez nas zapomniani.  

Wolontariusze na Dniu Dziecka SOSW 

 1 czerwca 2017 wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu przygotowali dwie 

atrakcje w ramach Dnia Dziecka organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Słupcy. Zorganizowali stanowisko, na którym przebrane za postacie z bajek 

                           

wolontariuszki malowały dzieciom buzie, a druga 

grupa dziewcząt przygotowała zabawy z chustą 

animacyjną. Przy wykorzystaniu samej chusty oraz 

innych akcesoriów, np. piłki plażowej czy baloników, 

wolontariuszki dostarczyły dzieciakom dużo radości 

wspomagając jednocześnie ich koordynację i rozwój 

umiejętności pracy w grupie. Cała impreza została 

zorganizowana nad słupeckim jeziorem i trwała 

od 8.30 – 12.30. Wszyscy dobrze się bawiliśmy i miło 

spędziliśmy czas. 
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Wycieczki 

 

Wycieczka do Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu 

 W czwartek, 27 października 2016 r., uczniowie klasy Ib i Ic uczestniczyli w wycieczce 

do Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. W świetnej atmosferze mogli samodzielnie 

wykonywać doświadczenia chemiczne, a następnie wspólnie rysować ich schematy i omawiać 

zachodzące reakcje. Wiele niezapomnianych wrażeń wywołał również pokaz efektownych 

eksperymentów chemicznych . Na sam koniec wycieczki wszyscy zwiedzili Starówkę oraz zjedli 

ciepły posiłek. 

 
Natalia Łyskawa i Marta Marszałek oraz Gabrysia Wolniakowska i Marysia Zawal z klasy 1b 

 

Klasa Akademicka 

 28 października klasa 2a  uczestniczyła w wycieczce do Poznania, której głównym celem 

była wizyta na Uniwersytecie Ekonomicznym. Uczniowie wysłuchali wykładu światowej sławy 

specjalisty  – prof. Wojciecha Cellarego  na temat : „Przyszły cyber-świat dla dzisiejszych 

licealistów”, który dotyczył e-biznesu oraz nowych technologii informacyjnych. W bardzo 

nowoczesnej sali  audialnej  UE zgromadziło się około 250 licealistów z wielkopolskich szkół, 

a wykład został wygłoszony w ramach projektu Klasa Akademicka. Uczniowie starali się 

zapamiętać jak najwięcej cennych wiadomości i rad, które będą mogli wykorzystać ,wybierając 

kierunek dalszego kształcenia, a także szukając pracy. Dodatkową atrakcją dla uczniów  klasy 2a 

była poprzedzająca wykład wizyta w Jump Arena – miejscu, gdzie przez godzinę  z zapałem 

oddawali się przyjemności skakania na trampolinach i nurkowania w basenach z gąbkami. Szło 

im całkiem nieźle. 

 
Uczniowie klasy 2a podczas wykładów 
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Wyjazd klasy Ia do Torunia 

 Początki w nowej szkole są zazwyczaj trudne, dlatego uczniowie klasy Ia oraz ich starsi 

koledzy i koleżanki z II c wybrali się na wycieczkę do Torunia. Celem wyjazdu była nie tylko 

nauka, ale również integracja. Uczniowie odwiedzili planetarium oraz Muzeum Żywego Piernika 

i w świetnych nastrojach wrócili do swoich domów. Już planują następne wyjazdy, te bliskie i te 

dalekie, aby nauka była nie tylko ciężką pracą, ale i z przyjemnością. 

 
 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Berlinie 

 2 grudnia 2016 klasa 1d z uczniami innych klas z LO miała możliwość poczuć atmosferę 

przedświąteczną w Berlinie na Placu Aleksandra. Oto relacja jednej z uczestniczek wycieczki: 

Wyruszyliśmy o godz. 5 rano, żeby móc jak najwięcej czasu spędzić w stolicy Niemiec. Wędrówkę 

rozpoczęliśmy od siedziby Parlamentu Reichstagu, przeszliśmy do Pomnika Holokaustu, 

po drodze zwiedzając pomniki pamięci pomordowanych przedstawicieli różnych narodowości 

w czasie II. Wojny Światowej. Następnie przeszliśmy do Bramy Brandenburskiej, skąd ulicą 

Unter den Linden powędrowaliśmy na Alexanderplatz, gdzie mogliśmy zobaczyć wierzę 

telewizyjną z obrotową restauracją i Zegar Światowy. Tam już byliśmy tuż obok Jarmarku, 

bo można było poczuć zapach pierników, prażonych migdałów i orzechów oraz typowo 

niemieckiej pieczonej kiełbasy. Na jarmarku poczuliśmy klimat świąt oglądając najróżniejsze 

ozdoby świąteczne, szopkę, wyroby cukiernicze, słuchając przy tym muzyki świątecznej. Mimo że 

to dopiero początek 

 
 

z powrotem do Bramy Brandenburskiej. Na koniec z przyjemnością weszliśmy do ogrzanego 

autobusu, gdzie nie brakowało muzyki, śpiewu i stu pytań do….:) .Warto przy tym podkreślić, 

Uczniowie klasy 1a podczas wyrabiania ciasta 

na pierniki: od lewej: Łukasz Wolnicki, Damian 

Gorzelańczyk, Dariusz Hartwich, Wiktor Bandych, 

Sara Hofman  

grudnia, mnóstwo ludzi różnej 

narodowości przewinęło się przez to 

miejsce, dlatego przydała nam się 

znajomość języków. Obciążeni różny-

mi torbami (pewnie z prezentami pod 

choinkę) liczyliśmy na przyjazd auto-

busu, ale panie opiekunki (Marzena 

Wojtkowiak, Małgorzata Rosiak i Jus-

tyna Szymfeld) postanowiły wykorzys-

tać resztki naszej energii na spacer  
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że mimo iż pogoda w drodze do Belina nie zapowiadała się optymistycznie, to jednak od samego 

początku pobytu, aż do zmierzchu, towarzyszyło nam piękne słońce i łagodny przymrozek. 

 

Wycieczka do Łodzi i Warszawy 

 26 maja  grupa szkolnych chórzystów wraz z opiekunami udała się na dwudniową 

wycieczkę do Łodzi i Warszawy. W Teatrze Powszechnym w Łodzi uczniowie mieli okazję 

obejrzeć spektakl pt. ,,Pomoc domowa”. To znakomita komedia Camolettiego w brawurowym 

przekładzie Bartosza Wierzbięty, przygotowanym specjalnie dla Teatru Powszechnego w Łodzi. 

Artysta ten znany jest szerokiemu gronu odbiorców jako twórca polskich dialogów do takich 

filmów animowanych, jak np: „Shrek”, „Rybki z ferajny”, „Misja Kleopatra”, „Asterix 

i Obelix”, „Madagaskar”, „Sezon na misia”, „Kot w butach”, „Film o pszczołach”, „Hotel 

Transylwania”. Wszystkim oglądającym spektakl przypadł do gustu, gdyż dostarczył wiele 

humoru i pozytywnych wrażeń. 

 
 Kamila Owczarzak, Malwina Mielcarek, 

 Patrycja Kraska, Marcelina Nowak,  

Anna Matuszewska, Aleksandra Nowak, 

Estera Sawicka, Piotr Błaszczak 

 

I jak to w romansach bywa, nikt się nie przejmuje, czego naprawdę chcą mężczyźni… Ogromna 

dawka emocji połączona z dużą dawką śmiechu, tańca i zabawy! Wycieczka była bardzo udana, 

a chórzyści czekają już na kolejny wyjazd! 

 

Klasa 1d w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym 

 We wtorek, 23 maja, klasa 1d wraz z wychowawcą, Marzeną Wojtkowiak i panią 

Aleksandrą Nowak, wybrała się na wycieczkę pieszą do Nadwarciańskiego Parku 

Krajobrazowego. Oto relacja jednej z uczestniczek wyprawy: Dotarliśmy na sam szczyt 

Piaskowej Góry, najwyższej wydmy piaskowej w dolinie środkowej Warty. Poczuliśmy 

pod stopami sypki, słoneczny piasek. Jest to piasek polodowcowy, taki sam, jaki znamy 

z nadmorskich kurortów! Podziwialiśmy wspaniałe widoki parku, a wśród zalesionych wydm nad 

Wartą, w Borku Lądkowskim, mijaliśmy pomnik upamiętniający przysięgę z 1918 roku członków 

obwodu słupeckiego Polskiej Organizacji Wojskowej. Trudno było się zatrzymać na dłużej przy 

W czasie wycieczki chórzyści mieli również szansę 

zwiedzić Manufakturę w Łodzi oraz uczestniczyli 

w warsztatach w Eksperymentarium. Następnego dnia 

dotarli do Warszawy, gdzie odbyli spacer połączony 

ze zwiedzaniem. Jedna z uczennic wcieliła się w rolę 

przewodnika i uczestnicy mogli zobaczyć wiele ciekawych 

miejsc np: Zamek Królewski, Pałac Prezydencki, Stadion 

oraz Plac Saski. 

Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Teatrze 

Muzycznym „Roma”, gdzie uczniowie obejrzeli 

wyczekiwany przez nich musical pt. „Mamma mia”. To 

komedia romantyczna, która opowiada o marzeniach 

i ambicjach dziewczyny z lat 70. i z lat 90. Słońce, morze 

i uczucia  oraz miłosne podchody, składają się na opowieść 

o kobiecie, która chciała mieć wszystko i dziewczynie, 

która chciała żyć „długo i szczęśliwie”. 
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pomniku i poznać dokładna jego historię, a to za sprawą bolesnych ukąszeń komarów, których 

było mnóstwo na naszej trasie wycieczki. Pod koniec wędrówki czekała na nas niespodzianka: 

pieczenie kiełbasek przy ognisku i picie pysznej lemoniady. 

 
Piknik klasy 1d na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego 

 
Festiwal  Życia w Powidzu 

 Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Krwinka” 

zorganizował po raz drugi Festiwal Życia w Powidzu. 12 czerwca klasa 1c wraz 

z wychowawczynią panią Wiolettą Nyszler i panią Anną Zielińską wzięła udział w festiwalu, 

który odbył się Domu Kultury w Powidzu i na terenie plaży Ośrodka Wypoczynkowego 

„Łazienki”. Mimo kapryśnej pogody odbyły się pokazy ratownictwa medycznego, prezentacje 

 Uczniowie klas pierwszych podczas Festiwalu Życia 

 

Wycieczka do Pragi i Kotliny Jeleniogórskiej 

 Czas nauki w liceum to nie tylko wytężona praca, sprawdziany i kartkówki, ale również 

relaks w gronie przyjaciół. Temu służą między innymi wyjazdy klasowe.  

W czasie trzydniowej wycieczki młodzież naszego liceum mogła zapoznać się ze środowiskiem 

przyrodniczym i kulturowym Kotliny Jeleniogórskiej oraz Karkonoszy. Oto relacja z wycieczki 

jednego z uczestników: Pierwszego dnia  podziwialiśmy panoramę Karkonoszy, byliśmy 

nad wodospadem Szklarki i Podgórnej. Kolejny dzień spędziliśmy w Pradze, gdzie zobaczyliśmy 

Hradczany , Zamek Praski – Hrad, Katedrę Św. Wita, Klasztor na Strachowie, Loretę, Most 

Karola, Rynek Staromiejski ze słynnym zegarem Orloj, pomnik Św. Wacława.  Miasto to  urzekło 

sprzętów ratujących życie i zdrowie oraz 

nauka udzielania pierwszej pomocy. 

Na Festiwalu Życia można było również 

oddać krew, zarejestrować się w bazie 

potencjalnych dawców szpiku kostnego, oraz 

skorzystać ze stoisk prozdrowotnych. Nasi 

uczniowie wysłuchali także wykładu dietetyka 

na temat przetworzonej żywności. 
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nas swoim pięknem, opuszczaliśmy je z żalem,  ale postanowiliśmy, że na pewno tu kiedyś 

powrócimy. W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze Karpacz i Świdnicę. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyjazdu, ponieważ była to doskonała okazja nie tylko 

do odpoczynku, ale również lepszego poznania swoich kolegów. 

W wycieczce wzięli udział uczniowie z klas: 1a, 2c i 2d. 
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Z kulturą za pan brat 

 

 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 umiejętność odbioru różnych tekstów kultury. W tym celu licealiści często 

odwiedzają kina, teatry, muzea, biorą udział w  różnego rodzaju akcjach, które propagują 

czytanie książek.  

 

Wyróżnienie dla Human Sapiens 

 Chociaż rok kalendarzowy dopiero się rozpoczął, działający w ramach współpracy LO 

i MDK zespół teatralny Human Sapiens ma już na swoim koncie pierwsze wyróżnienie. 

Prace  nad nowym spektaklem pt. Rajski pył  rozpoczęły się  w październiku minionego roku. 

Czasu było niewiele, ponieważ premierę planowano na połowę grudnia, ponadto 

kilkunastoosobowy zespół borykał się nieustannie z problemami organizacyjnymi 

i personalnymi. Na szczęście udało się zdążyć na czas. Po raz pierwszy Rajski pył 

zaprezentowany został 18 grudnia na słupeckim X Przeglądzie Zespołów Kolędniczych 

i Jasełkowych, a następnie 10 stycznia podczas XX Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej 

Anioły 2017 (pod patronatem honorowym biskupa włocławskiego) w  Kazimierzu Biskupim.  

Jury w składzie: Paulina Pachulska i Krystian Webera (CKiS Konin) oraz Jarosław Sparżyński 

(MDK Konin) przyznało zespołowi wyróżnienie  oraz nagrodę rzeczową w postaci albumów 

ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Koninie. Ponieważ liczba aktorów znacznie 

przewyższała  ilość otrzymanych książek  pierwszo- i drugoklasiści wspaniałomyślnie oddali je 

maturzystom, którzy nie dość że po raz ostatni wystąpili w zespole, to jeszcze na przegląd 

przyjechali dosłownie  zaraz po napisaniu próbnego  egzaminu maturalnego z matematyki. 

Na koniec wymieńmy aktorów, którzy zagrali w wyróżnionym spektaklu. W główne role wcieli  

się Barbara Dyrka  i Mateusz Kowalski, a pozostałe postaci zagrali: Anita Król, Szymon 

Śniegocki,  Anna Zimniewicz, Łukasz Piguła, Marianna Jelińska, Gabriela Wolniakowska, Jakub 

Pilarski, Oliwia Panufnik, Aleksandra Herudzińska, Ewa Plucińska, Natalia Rosiak,  Julita 

Kwitowska,  Julia Remisz. Za  oprawą techniczna i muzyczną  odpowiadał  Wojtek Balewski. 

 
Szymon śniegocki, Barbara Dyrka i Mateusz Kowalski 
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Narodowe czytanie 

             Rok 2016 ogłoszony został Rokiem Henryka Sienkiewicza z racji 100. rocznicy jego 

śmierci, która przypada na 15 listopada (zmarł 15.11.1916 r.). Nie dziwi więc, że ogólnopolskie 

czytanie dotyczyło tegoż autora. We wtorek 27 września w naszym liceum odbyło się Narodowe 

Czytanie „Quo vadis” H. Sienkiewicza. Tegoroczna lektura została wybrana podczas 

internetowego głosowania spośród pięciu propozycji. Powieść Sienkiewicza konkurowała 

z „Chłopami” Władysława St. Reymonta, „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego, „Popiołami” 

Stefana Żeromskiego oraz powieścią Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”. 

Dzieło Sienkiewicza przetłumaczono na 50 języków. Henryk Sienkiewicz nie tylko opisał w niej 

wielką przygodę, trzymającą w napięciu co do losów Ligii, Winicjusza, Petroniusza, Piotra, 

wszystkich wielkich bohaterów tej powieści, ale przede wszystkim opisał w niej ludzką naturę. 

Ponieważ jest tam i miłość, i jest pożądanie, i jest wielki duch, ale jest też nienawiść, 

okrucieństwo – powiedział prezydent Andrzej Duda. 

              
Nikola Tylma, Monika Tykwa, Szymon Śniegocki      Mariusz Bekker, Marcel Kędziora, Marzena Wojtkowiak 

Uczniowie naszej szkoły mogli wysłuchać fragmentu „Quo vadis” w wykonaniu koleżanek, 

kolegów i nauczycieli. I tak w poszczególnych bohaterów uczty u Nerona wcielili się: 

p. Marzena Wojtkowiak - narrator, p. Monika Tykwa – Akte, p. Mariusz Bekker- Petroniusz, 

Neron - Marcel Kędziora, Ligia - Nikola Tylman, Marek Winicjusz - Szymon Śniegocki; 

kostiumów użyczył nam MDK w Słupcy, a tekst opracowała p. Anna Halaba. 

 

„Historia Jacka Soplicy” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia 

"Jedna już tylko jest kraina taka, 

W której jest trochę szczęścia dla Polaka: 

Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie 

Święty i czysty jak pierwsze kochanie." 

To właśnie ta myśl spowodowała, że autor „Dziadów” zdecydował się, pomimo panującego 

po powstaniu listopadowym smutku i pesymizmu, do napisania utworu, który niesie ze sobą nie 

tylko nadzieję na lepsze jutro, ale także wywołuje uśmiech na twarzy i ciepło w sercu. Dlatego 

Narodowy Teatr Edukacji za sprawą Adama Mickiewicza i wybranych fragmentów jego 

wielkiego dzieła przeniósł nas właśnie w czas sielskiego „dzieciństwa”. 

Przewodnikiem po kartach epopei w spektaklu był Ksiądz Robak, który pod mnisim kapturek 

ukrywa swoją prawdziwa tożsamość. W Soplicowie, do którego przybywa, ma do spełnienia 

dwie misje: zatroszczyć się o przyszłość ojczyzny i dzięki wsparciu Sędziego wychować 

Tadeusza, swojego syna. Na drodze do spełnienia tego pierwszego stają Horeszkowie 

z Gerwazym na czele. W drugim zamiarze przeszkodzić może Hrabia. Dla naszego bernardyna 

to sprawy bardzo ważne, ponieważ chciałby w ten sposób odkupić swoje winy z przeszłości.  
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Czy udało mu się zrealizować swoje zamiary?… O tym dowiedziały się klasy 1b, 2b, 2c, 2d i 3d 

oglądając spektakl 26 października w MDK w Słupcy. 

 

„Nić Życia” – czyli mity greckie splątane w kłębku 

 Interaktywność, humor, zaskakujące rozwiązania – temu wszystkiemu przyglądała się 

młodzież naszego liceum podczas wystawionej sztuki „Nić Życia” przez teatr MPLUSM 

z Poznania 16 stycznia 2017 r. we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. 

To innowacyjny spektakl oparty na mitach i wierzeniach starożytnych Greków. Mitologia weszła 

do dziedzictwa kultury europejskiej i jest w dalszym ciągu obecna w różnych przejawach życia 

społecznego. To z jej bogactwa czerpała od zarania dziejów literatura i sztuka. Przed naszymi 

oczyma pojawiają się bogowie i herosi, waleczne czyny, mroczne tajemnice, nieubłagane 

przeznaczenie i wielkie miłości. 

Głównymi bohaterami opowieści i przewodniczkami po świecie mitologii stają się Mojry, 

boginie losu. Przed widzami pojawia się scena przypominająca kłębek wełny, a końce kłębka 

sięgają widowni. To nić żywota mitycznych bohaterów. Mojry okazują się niesforne, lekko 

szalone, a do tego ciągle się kłócą. To sprawia, że losy naszych bohaterów plączą się. 

W spektaklu zostały wykorzystane m.in. mity o początku świata, Prometeuszu, Heraklesie, 

Hadesie, królu Syzyfie, Dedalu i Ikarze, Atenie i Afrodycie, o Tezeuszu i Ariadnie, Persefonie 

i Korze. 

 

"Tango" Mrożka 

 21 lutego 2017 r. część uczniów klas trzecich (kl.III a i III d) miała wyjątkową okazję 

obejrzenia spektaklu „Tango” na podstawie utworu Sławomira Mrożka. Sztukę zaprezentowali 

aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie, a reżyserskiej interpretacji tego intrygującego dramatu 

podjął się Piotr Cyrwus, znany szerzej ze swojej działalności aktorskiej. Spektakl wystawiony 

została na scenie Konińskiego Domu Kultury. 

Akcja „Tanga”, nazywanego również dramatem rodzinnym, rozgrywa się w mieszkaniu 

Eleonory i Stomila, którzy swoim pozbawionym zahamowań i wszelkich reguł zachowaniem 

doprowadzili do konfliktu pokoleń. Ich syn- Artur buntuje się i próbuje za wszelką cenę znaleźć 

sposób na opanowanie wszechobecnego chaosu oraz powrót do tradycji i normalności. 

Początkowo miał nim być ślub z kuzynką Alą, później znalezienie odpowiedniej idei, 

a ostatecznie zdobycie władzy. Bynajmniej w uregulowaniu panujących zasad nie pomaga mu 

reszta rodziny. Przedstawiciele najstarszego pokolenia, czyli babcia Eugenia i jej brat Eugeniusz 

prezentują całkowite odrzucenie stereotypów poprzez swoje oryginalne stroje i dziwaczne 

zachowanie, a rodzice Artura nade wszystko cenią wolność i łamanie powszechnych konwencji. 

Dodatkowo sytuację komplikuje postać niejakiego Edka, który swoim stylem bycia wprowadza 

jeszcze większy chaos. 

Abstrakcyjna gra aktorska poszczególnych postaci - szczególnie Stomila i Eleonory, w których 

wcielili się Andrzej Franczyk i Jagoda Pietruszkówna - doskonale oddała groteskowy charakter 

utworu Mrożka. Piotr Franasowicz w roli zbuntowanego Artura również podołał ekspresyjnej 

i złożonej osobowości bohatera. Nie może zabraknąć także wzmianki o Jadwidze Lesiak jako 

babci Eugenii, bowiem kreacja, jaką stworzyła świadczy o jej dużym doświadczeniu scenicznym 

i niesamowitym wyczuciu roli. 

Wszyscy aktorzy „Tanga” w reżyserii Piotra Cyrwusa zasługują na docenienie, ponieważ 

potrafili zmierzyć się z tym nieoczywistym dramatem i przedstawić go w sposób zrozumiały dla 
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młodego odbiorcy, a jednocześnie ciekawy. Ponadto aktorzy budowali odpowiedni nastrój, który 

sprawiał, że widz zaangażował się w to, co dzieje się na scenie. Niektóre dialogi, okraszone 

wymownymi gestami bohaterów, tak jak chociażby między Arturem i Alą, gdy spierają się 

o relacje damsko-męskie, wzbudzały wśród zgromadzonych na sali śmiech i poruszenie. 

W finałowej scenie Edek zainicjował rytmiczne oklaski widzów, co w kontekście całego 

dramatu i roli, jaką pełniła w nim ta konkretna postać, może wydać się nawet swego rodzaju 

manipulacją. 

Spektakl, choć bardzo dobrze oddaje treści zawarte w dramacie Mrożka, został w pewnym 

stopniu uwspółcześniony. Niezmienna pozostała scenografia i większość dialogów bohaterów, 

jednak muzykę dobrano w taki sposób, by trafiła do nieco młodszej widowni. Dodało to sztuce 

uniwersalnego charakteru i sprawiło, że każdy mógł odnieść wrażenie, iż poruszone w niej 

problemy dotyczą także obecnych czasów. Wyjątkowo zostało potraktowane także światło, które 

momentami sprawiało wrażenie dynamicznie zmieniających się klatek filmowych. 

Na większości widzów efekt ten wywarł niemałe wrażenie, podobnie jak i cały spektakl, który 

został nagrodzony owacjami na stojąco. 

Jak relacjonuje uczennica klasy IIId Barbara Dyrka: Według mnie „Tango” w reżyserii Piotra 

Cyrwusa było niewątpliwie warte obejrzenia. Aktorzy stanęli na wysokości zadania, odgrywając 

swoje role w sposób autentyczny i wnosząc do sztuki wiele emocji. Nieco uwspółcześniona 

wersja dramatu nie była przesadna, lecz dodała mu oryginalnego charakteru i stworzyła 

z treścią zapisaną przez Mrożka spójną całość. Ważne motywy, takie jak: bunt, pragnienie 

wolności, kształtowanie się osobowości młodego człowieka, konflikt pokoleń czy wpływ władzy 

na człowieka, zostały przedstawione w sposób wyraźny, lecz nieoczywisty, co czyniło sztukę 

naprawdę intrygującą. 

 

 
Aktorzy grający główne role w spektaklu "Tango" oraz uczniowie klas trzecich 

 

Przyłapani na czytaniu... 

 24 stycznia 2017 r. w naszej szkole miała miejsce akcja biblioteczna przyłapani 

na czytaniu. Łącznicy z biblioteką z kl. 1c i 2a na długiej przerwie częstowali cukierkami osoby 

przyłapane na czytaniu. Wszyscy, którzy uczyli się (czytali), a nie korzystali z telefonów 

komórkowych, byli w ten sposób nagradzani. Akcja będzie jeszcze powtórzona więc czytajcie 

i dajcie się na tym przyłapać. 
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Kulturalne Walentynki  

 14 lutego w bibliotece LO można było wypożyczyć książkę o miłości, obejrzeć 

wystawkę z romansami , poczytać miłosne wiersze i poczęstować się cukierkiem i cytatem. 

Dziewczyny z klasy 2a na długiej przerwie obdarowywały uczniów i pracowników naszej szkoły 

takimi właśnie prezentami. 

   
Pani Joanna Sobutka i pani Renata Bartczak 

 

DRACULA – widowiskowy teatr w j. angielskim! 

 15 marca 2017 r. część uczniów naszego liceum miała niepowtarzalną okazję obejrzenia 

w języku angielskim spektaklu „Dracula” opartego na podstawach słynnej powieści Bram 

Stroker’a. Sztukę zaprezentowali angielscy aktorzy w reżyserii Paul Stebbings’a na deskach 

poznańskiego teatru „Apollo”. 

Pionierska interpretacja zawierająca wątki ekologiczne odnoszące się do ludzkości, która to stała 

się symbolicznym wampirem dla planety ziemia, dała nowe spojrzenie na, wydawałoby się, 

wyeksploatowane przez hollywoodzkie produkcje, ważne dzieło tego irlandzkiego pisarza. Choć 

temat poważny, nie zabrakło elementów komicznych, które niewątpliwie były jednym 

z mocnych punktów przedstawienia. Wspaniała scenografia, światło, muzyka oraz gra aktorska 

angażująca widzów w fabułę odcisnęły swoje piętno pozostawiając widownię z wieloma 

pytaniami, jak np.: Co jesteśmy w stanie poświęcić żeby ratować naszą planetę? Czy aby nie jest 

już na to w ogóle za późno? Czy staliśmy się wampirem, którego od dawna tak się baliśmy? 

Było to przeżycie którego długo nie zapomnimy 

  

Wspomnienia parkowych ławeczek na scenie MDK 

 2 czerwca 2017 r. uczniowie klas pierwszych i drugich naszej szkoły mieli okazję 

obejrzeć przygotowany przez  swoich kolegów spektakl, który został zaprezentowany dwa 

tygodnie wcześniej  podczas X Nocy w Muzeum. 

Przestawienie powstało niejako na zamówienie Muzeum Regionalnego w Słupcy i tematycznie 

związane było z słupeckim parkiem obchodzącym właśnie 150 lat swojego istnienia. Uczniowie 

LO wcielili się więc w postacie słupczan, którzy na przestrzeni półtora wieku mieszkali 

w naszym mieście i być może odwiedzali słupecki park. W parkowych alejkach można  było 

zatem spotkać św. brata Alberta Chmielowskiego, Mariana Jareckiego, Edwarda Fiszera, Stefana 

Korbońskiego, Apolinarego Szelutę czy Grażynę Harmacińską.  Ze względów technicznych 

spektakl musiał obyć się bez słów, ale znakomita gra aktorska, stylowe kostiumy i oprawa 

muzyczna  pozwoliły widzom  przenieść się w historyczną przestrzeń słupeckiego parku. 
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Niestety, na scenie  MDK nie udało się odtworzyć tej niezwykłej atmosfery, która towarzyszyła 

parkowej  nocy w muzeum, tym bardziej, że  ograniczenia przestrzenne zmusiły aktorów 

do rezygnacji z ostatniej sceny – tanecznego korowodu po parkowych alejkach. Mimo wszystko 

spektakl spodobał się licealistom, którzy dzięki niemu mogli nie tylko poznać ładny kawałek 

naszej lokalnej historii, ale także docenić aktorskie umiejętności swoich kolegów i koleżanek. 

Należałoby  jeszcze dodać, że młodzieży prezentującej Wspomnienia parkowych ławeczek 

 przed licealną publicznością przyświecał również szczytny cel – cały dochód ze sprzedaży 

wejściówek wysokości 165 złotych zasilił konto fundacji Stypendia św. Mikołaja,  z którego 

korzystali i będą korzystać uczniowie naszej szkoły. 

Na zakończenie  długa lista aktorów biorących udział w przedstawieniu: Julita Kwitowska, Julia 

Remisz, Olivia Panufnik, Aleksandra Herudzińska, Ewa Plucińska, Natalia Rosiak, Anna 

Zimniewicz, Gabrysia Wolniakowska, Łukasz Piguła, Dominik Tucholski, Piotr Błaszczak, 

Szymon Michalak,  Jakub Pilarski. 
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Nasi uczniowie 

 

 

klasa 1a - profil politechniczny 

wychowawca: Mirosława Błaszczak 

skład klasy: Aleksander Mikołajczyk, Marcin Górski, Artur Nowak, Michał Śmigielski, Łukasz Wolnicki, Michał Sulkowski, Adam 

Kowalski, Wiktor Bandych, Dariusz Hartwich, Jakub Andrzejewski, Natalia Sochacka, Damian Gorzelańczyk, Mirosława 

Błaszczak, Katarzyna Rudy, Magdalena Loritz, Monika Jankowiak, Sara Hofman, Klaudia Wiśniewska, Wiktoria Ławniczak, 

Katarzyna Puchalska, Joanna Barej i Wojciech Dranikowski 

nieobecni na zdjęciu: Julia Grześkiewicz, Eliza Marciniak, Karolina Tylman, Paweł Somerfeld 

 

 
klasa 1b - profil medyczno-przyrodniczy 

wychowawca: Jolanta Biadasz 

skład klasy: Wiktoria Gaca, Wiktor Nowak, Jakub Polak, Przemysław Sypniewski, Anna Ziętek, Dominika Kujawa, Antonina 

Świerkowska, Klaudia Rachubińska, Sylwia Andrzejewska, Aleksandra Pelo, Julia Król, Jan Dolatowski, Marta Marszałek, 

Weronika Maciejewska, Maria Zawal, Gabriela Wolniakowska, Paulina Kowalska, Anna Kazimierczak, Julia Pawłowska, 

Klaudia Rogowska, Martyna Tylman, Zuzanna Andrzejewska, Julia Półról, Natalia Mydłowska, Karolina Górniak, Emilia 

Kinecka, Wiktoria Rzemyszkiewicz i Roksana Kujawa 

nieobecni na zdjęciu: Aleksandra Derda, Natalia Łyskawa, 
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klasa 1c - profil ekonomiczno-społeczny 

wychowawca: Wioletta Nyszler 

skład klasy: Hubert Wojewoda, Jakub Baranowski, Julia Wędzina, Oskar Augustyniak,Patryk Gołębiak, Michał Fabiszak, 

Kacper Kaczmarek, Dawid Balcerzak,Wiktoria Wątroba, Agnieszka Wolek, Weronika Przybylska, Joanna Samulczyk, Patrycja 

Zbieranek, Monika Woźniak, Weronika Robak, Maria Wisła, Wioletta Nyszler, Marta Zawal, Natalia Jakubowska, Wiktoria 

Dżumak, Weronika Samsonowska, Wiktoria Łyskawa, Marianna Jelińska, Karolina Rogodzińska, Wiktoria Tomczak, Marek 

Kowalski 

nieobecni na zdjęciu: Wiktoria Głuszkowska, Dominik Marciniak, Klaudia Trzebińska 

 

 

 
klasa 1d - profil humanistyczny 

wychowawca: Marzena Wojtkowiak 

skład klasy: Jakub Fleciński, Fabian Metler, Wiktoria Możejko, Wiktoria Kotarska, Kinga Kowalska, Aleksandra Belter, 

Aleksandra Herudzińska,  Olivia Panufnik, Katarzyna Kantek, Julia Remisz, Julita Kwitowska, Natalia Radowska, Marcjanna 

Baskiewicz,  Weronika Michalak, Joanna Baśkiewicz, Ewa Plucińska, Marcelina Nowak, Michał Półról, Natalia Rosiak, 

Agnieszka Świątek 

na zdjęciu nieobecni: Jakub Pilarski, Iza Chlebowska, 
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klasa 2a - profil politechniczny 

wychowawca: Anna Halaba 

skład klasy: Szymon Michalak, Mateusz Wesołowski, Dominik Tucholski, Adam Szymczak, Kamil Janasik, Norbert Talentowski, 

Wiktoria Skocka, Marcel Marszewski, Łukasz Piguła, Piotr Błaszczak, Natalia Staśkiewicz, Jessika Niwińska, Karolina Jarema, 

Kinga Kasprzyk, Estera Sawicka, Faustyna Sikorska, Sylwia Rosińska, Sylwia Adamska. 

nieobecni na zdjęciu: Julka Tylman, Marek Tylman, Kamil Pomorski, Dawid Staśkiewicz. 

 

 

klasa 2b - profil medyczno-przyrodniczy 

wychowawca: Joanna Sobutka 

skład klasy: Wojciech Janiak, Filip Domagalski, Maciej Michalczyk, Aleksandra Baśkiewicz, Joanna Okupniarek, Patrycja 

Kraska, Weronika Łechtańska, Marcin Jabłoński, Grzegorz Kuznowicz, Wiktoria Ossuch, Weronika Antczak, Karolina Świercz, 

Zuzanna Tylska, Natalia Kudlewska, Sylwia Grzelewska, Klaudia Spychała, Zofia Nawrot, Kamila Owczarzak, Natalia Nowicka, 

Martyna Pietrowicz, Anna Zimniewicz, Marcin Miłosz 

nieobecni na zdjęciu: Malwiny Mielcarek oraz Wojciecha Rzepeckiego. 
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klasa 2c - profil ekonomiczno-społeczny 

wychowawca: Mirosław Górniak 

skład klasy: Klaudia Chojnacka, Dominik Tkaczyk, Paulina Mistrzak, Wiktoria Leśnik, Natalia Kaczmarek, Agata Sroczyńska, 

Piotr Kowalski, Julita Kazuś, Jakub Kwaśny, Agata Wojtczak, Alicja Świnka, Kaja Kolasińska, Natalia Kolińska, Alicja 

Osowczyk, Julia Suska, Igor Kuźniewski, Marcin Zauer, Bartosz Majewski, Szymon Górniewicz, Maria Deręgowska, Adrianna 

Kabacińska, Agata Suszka, Konrad Chałas, Piotr Półrul, Piotr Laube, Zuzanna Gołębiowska  

nieobecni na zdjęciu: Adam Szymczak, Filip Nowak 

 

klasa 2d - profil humanistyczny 

wychowawca: Anna Łakomiak 

skład klasy: Michalina Górska, Olga Szary, Piotr Samul, Weronika Wiatrowska, Damian Słowiński, Patryk Kołodziejczak, 

Aleksandra Ratajczak, Elżbieta Plucińska, Anna Kaczmarek, Julia Wylezińska, Natalia Mizerska, Weronika Łukaszyk, Julia 

Pawlak, Rafał Szczęsny, Julia Król, Marta Gaca, Mela Gawrych, Agata Szczepankiewicz, Dominika Będziewska, Marta 

Milczarek, Klaudia Miastkowska, Anna Łakomiak, Michalina Blejwas, Jagoda Jacaszek, Agnieszka Bączkiewicz, Natalia 

Zalewska i Olga Halaba 

nieobecni na zdjęciu: Sandra Czajkowska 
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klasa 3a - matematyczno-fizyczna 

wychowawca: Monika Magiera-Ładowska 

skład klasy: Bartosz Bartkowiak, Marcel Kędziora, Jakub Brzeziński, Jonasz Ansion, Eryk Osowczyk, Rafał Gabriel, Dawid 

Małecki, Michał Bartkowiak, Mikołaj Kopczyński, Mikołaj Śmigielski 

Mateusz Białecki, Tymoteusz Juszczak, Szymon Śniegocki, Krzysztof Baczyński, Mikołaj Synowiec, Weronika Cieślewicz, 

Sławomir Zywert, Tomasz Różewicz, Wojciech Drzewiecki, Mariusz Pruszyński, Kamila Antkowiak, Justyna Grzeszczak, 

Katarzyna Gątarczyk, Dagmara Umerle, Katarzyna Michalak, Nikola Tylman, Małgorzata Wawrzon 

nieobecni na zdjęciu: Anna Adamczak, Andrzejak Szymon, Anna Byczkowska, Paweł Dziarski, Szymon Hypki, Adam Małecki 

 

 

klasa 3b - profil biologiczno-chemiczny 

wychowawca: Renata Bartczak 

skład klasy: Mateusz Pawłowski, Dawid Błaszczyk, Bartosz Mazur, Jakub Gauza, Kamil Górny, Łukasz Pakulski, Natalia 

Patrzek, Aleksandra Ogrodnik, Aleksandra Rempińska, Emanuela Roszak, Dominika Włodarczyk, Marika Górniak,  Aleksandra 

Łyskawa, Sylwia Kowalska, Sylwia Łoksztejn, Ewelina Pogorzelska, Agnieszka Chwiłowicz, Joanna Górna, Izabela Grzeszczak, 

Małgorzata Lebica, Alicja Wysocka 

nieobecni na zdjęciu: Zuzanna Dranikowska, Katarzyna Jarząbek, Natalia Kaczorowska, Klaudia Karpińska, Wiktoria Kasprzyk, 

Paulina Nadgrodkiewicz, Antonina Nowicka, Iga Ostrowicka, Klaudia Wenglewska, Iga Wójcicka, Maciej Stawowy 
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klasa 3c - profil biologiczno-chemiczny/geograficzno-matematyczny 

wychowawca: Władysław Radliński 

skład klasy: Błaszak Katarzyna, Budner Marta, Dziadkiewicz Anna, Krzewińska Katarzyna , Lewandowska Monika, Łuczak 

Natalia, Ratajczak Zuzanna , Sosnowska Marta, Sypniewska Anna, Szymańska Martyna , Wardencka Sylwia, Wątroba Sandra, 

Wziętek Wiktoria , Balewski Wojciech , Białecki Dawid, Górski Konrad, Kramarz Patryk, Królak Szymon, Śleziona Olga, 

Przygocki Hubert, Różański Patryk , Renkiel Hubert , Wygocki Adam, Wziętek Szymon, Zarzycki Kamil , Kołodziejski Łukasz, 

nieobecni na zdjęciu: Łuczak Natalia, Wardencka Sylwia, Wątroba Sandra, Wziętek Wiktoria , Śleziona Olg,a Górski Konrad, 

Kramarz Patryk, Przygocki Hubert, Renkiel Hubert Wziętek Szymon, Zarzycki Kamil  

 

klasa 3d - profil humanistyczny 

wychowawca: Agnieszka Leżała 

skład klasy: Joanna Wojtczak, Bartosz Kaźmierczak, Wiktor Kuźniewski, Mateusz Nowowsiak, Bartłomiej Bugaj, Patrycja 

Kapczyńska, Dawid Bloch, Mateusz Kowalski, Konrad Nowak, Dominik Król, Weronika Cieślicka, Aleksandra Walicka, 

Katarzyna Cichocka, Orina Skupińska, Olga Tupalska, Katarzyna Bojarska, Linda Otchere, Agnieszka Leżała, Klaudia Klepacz, 

Kinga Jankowska, Milena Dobrychłop, Olga Włodarczyk, Paulina Woźniak, Marlena Rosadowska, Ksenia Szczepaniak, Barbara 

Dyrka, Anita Król, Izabela Mazurek, Ewelina Kinecka, Aleksandra Roszak, Magdalena Witkowska. 

nieobecni na zdjęciu: Gabriela Blejwas, Izabela Kropaczewska, Joanna Trojak, Natalia Woźniak, Dominika Zajączkowska. 

 


