Spis treści

Wstęp

3

Dyrekcja i pracownicy

4

Sukcesy naszych uczniów

6

Szkoła sportem stoi...

24

Wymiana polsko-niemiecka

28

Projekty

30

Spotkania z ciekawymi ludźmi

37

Lekcje inne niż wszystkie

40

Samorząd Uczniowski

49

Imprezy szkolne

53

LO wychodzi poza mury...

63

Wolontariat

67

Wycieczki

69

Z kulturą za pan brat

75

Nasi uczniowie

85

Słowo wstępu

3
"Każdy dzień jest kawałkiem historii,
nikt nie jest w stanie opowiedzieć jej do końca."
José Saramago

Niniejsza kronika ma być próbą opowiedzenia „kawałka historii” słupeckiego liceum.
Uchwyceniem tych jedynych, niepowtarzalnych i wyjątkowych chwil z życia naszego ogólniaka.
Jak wiadomo, historia szkoły dla każdego ma inny wymiar. To w jej murach
zdobywaliście Państwo wiedzę, poszerzaliście horyzonty, rozwijaliście swoje pasje. To tu,
zrodziły się nowe przyjaźnie, sympatie, znajomości. Na tych korytarzach przeżywaliście chwile
radości, wzruszenia, odnosiliście sukcesy, czasami ponosiliście porażki. Tu, przygotowywaliście
się do dorosłego życia...
W kronice, znajdą 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.
Pragnę, aby 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, a których nikt nie jest w stanie
opowiedzieć […]do końca."

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z „kawałkiem historii” naszej szkoły.

Anna Łakomiak

Pracownicy LO

Dyrekcja i pracownicy liceum
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Dyrektor szkoły

Tadeusz Raczkowski

Wicedyrektorki szkoły

Urszula Radosiewicz

Ewa Dominiak

Pracownicy LO

Grono pedagogiczne

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

Pracownicy administracji i obsługi wraz z dyrekcją

Justyna Szymfeld, Beata Korzeniewska, Bogusława Jabłońska, Lidia Bartkowiak, Waldemar Stefański, Barbara Biniakiewicz,
Jadwiga Jesionowska, Roma Fronckowiak, Alina Neumann, Ewa Dominiak, Tadeusz Raczkowski, Urszula Radosiewicz,
nieobecna na zdjęciu: Agnieszka Gaca
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Sukcesy naszych uczniów
XX Ranking Liceów 2018 - nasz „Ogólniak” kolejny raz znalazł się wśród najlepszych liceów
w kraju. 28. miejsce w Wielkopolsce
Od wielu lat Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
we współpracy z CKE oraz środowiskiem akademickim
przygotowuje Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Dużym osiągnięciem naszego LO w 2006 i 2009 roku
było znalezienie się w grupie najlepszych szkół w kraju. W
ran-kingu znalazło się kilkaset szkół, które miały co najmniej
dwóch laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad.
Nasza szkoła w 2006 r. zajęła 197 miejsce w Polsce, a w 2009
r. – 280 miejsce.
W kolejnych latach zmieniono formułę rankingu, rozdzielono licea i technika a licea
ogólnokształcące były oceniane na podstawie następujących kryteriów: sukcesy szkoły
w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%), wyniki matury
z przedmiotów dodatkowych (40%) oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę
akademicką (5%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych czyli
protokołów komitetów głównych olimpiad oraz zestawień wyników matur z przedmiotów
obowiązkowych i dodatkowych opracowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Aktualnie do pozycjonowania szkół używa się 3 kryteriów: olimpijczycy 30%, matura
z przedmiotów obowiązkowych 25% i matura z przedmiotów dodatkowych 45%. Nasza szkoła
od 2011 roku nieprzerwanie znajduje się w grupie najlepszych szkół w Wielkopolsce i Polsce.
W 2011 r. zajęliśmy 30 miejsce w Wielkopolsce, w 2012 r. – 46 miejsce w Wielkopolsce i 475
miejsce w kraju, w 2013 r.- 41 miejsce w województwie i 463 w kraju, w 2014 r. – 51 miejsce
w Wielkopolsce, w 2015 r.- 27 miejsce w województwie i 354 miejsce w rankingu krajowym.
W roku 2016 uplasowaliśmy się na 43 miejscu w województwie. W 2017 znaleźliśmy się na 49
miejscu w Wielkopolsce. Rok 2018 to 28 miejsce w Wielkopolsce i 385 miejsce w Polsce.
Trzykrotnie (2013 r., 2015 i 2018) otrzymaliśmy tytuł brązowej szkoły przyznawany
najlepszym liceom w Polsce.
Znamy stypendystów Fundacji św. Mikołaja
Marta Szygenda, Estera Sawicka i Miłosz Rogalski otrzymali stypendium św. Mikołaja.
Najważniejsze kryterium jakie należy spełnić ubiegając się o stypendium to aktywność
społeczna w szkole i poza nią.
Estera Sawicka jest uczennicą klasy 3a o profilu politechnicznym. Niezwykle sumienna
i obowiązkowa. Na koniec roku szkolnego 2016/17 osiągnęła średnią 5,22 i ocenę wzorową
z zachowania. Otrzymała również nagrodę za 100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych.
Estera chętnie angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Uczestniczy w próbach
chóru szkolnego, który wielokrotnie uświetniał szkolne (m.in. Dzień Patrona) i miejskie
uroczystości (obchody DEN w starostwie w Słupcy). Swoje umiejętności wokalne chętnie
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prezentuje także indywidualnie: reprezentowała szkołę w Konkursie Poezji i Pieśni
Patriotycznej, a także śpiewała podczas szkolnej uroczystości z okazji DEN. Jednak największą
pasją Estery jest język niemiecki, świadczą o tym jej liczne sukcesy w konkursach językowych.
Oto wykaz tych, w których Estera wzięła udział w bieżącym roku szkolnym:
– Konkurs Tłumaczeniowy z języka niemieckiego w PWSZ w Koninie (III miejsce)
– Konkurs „Pokaż nam Język” (udział w finale ogólnopolskim w Gdańsku)
– Konkurs z języka niemieckiego „Lesen gehenn” – etap wojewódzki UAM Poznań (III miejsce)
– Konkurs poezji PWSZ Konin język angielski i niemiecki (II miejsce)
– Konkurs Deutschfreund – (4 miejsce w Wielkopolsce, 42 – w kraju)
Marta Szygenda jest uczennicą klasy 3d o profilu humanistycznym. Jest osobą bardzo
sympatyczną i otwartą, pełną ciekawych pomysłów i chętną do działania na rzecz klasy i szkoły.
Zawsze uśmiechnięta i życzliwa w stosunku do uczniów, nauczycieli, jak i pozostałych
pracowników szkoły. Marta wykazuje się bardzo dobrą organizacją wszystkich imprez
klasowych takich jak np. „Dzień Chłopca” czy „Wigilia Klasowa”, „Kawiarenka uczniowska”.
Umiejętnie motywuje oraz dyscyplinuje koleżanki i kolegów w czasie organizacji imprez
szkolnych takich jak np. „Dzień Języków Obcych”, „Dzień Pierwszoklasisty”, „Bal
Pierwszoklasisty” czy „Połowinki”.
W ostatnim roku szkolnym brała udział w dwóch projektach międzynarodowych. Podczas
pierwszego z nich World Talks gościła w swoim domu oraz zapoznawała z kulturą polską
Kanadyjkę. Następnie w polsko-niemieckim projekcie teatralnym, w ramach którego
przygotowano dwujęzyczne przedstawienie teatralno-muzyczne pod tytułem „O wierze
i niewierze”, odgrywała jedną z głównych ról. Marta jest również Przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego. W ubiegłym roku wprowadziła Szczęśliwy numerek, założyła fanpage LO
na Facebooku w celu promocji szkoły, pomogła utworzyć kółko dyskusyjne w odpowiedzi
na potrzeby uczniów, reprezentowała szkołę na targach w Strzałkowie. Organizowała: Mikołajki,
dzień Pluszowego Misia, Walentynki, Dzień Sportu.
Uczennica jest ambasadorem programu Stypendia Świętego Mikołaja w Liceum
Ogólnokształcącym w Słupcy. W sierpniu 2016 roku wyjechała wraz z koleżanką na dwutygodniowe stypendium z Akademii Liderów, gdzie miała okazję rozwinąć swoje umiejętności
liderskie. Następnie realizowała projekt we współpracy z pobliską Szkołą Podstawową,
w ramach którego zostały przeprowadzone zajęcia z dziećmi w wieku 9 lat. Podczas trwania
programu stypendia Świętego Mikołaja pomogła w organizowaniu w szkole takich akcji jak:
loterie fantowe, dni nietypowe np. Dzień Śniadania, Dzień Chruścika, Dzień Życzliwości, Dzień
Chleba, ćwiczenia z profesjonalnym trenerem na Tłusty Czwartek, sprzedaż słodkości na Dzień
Samorządności itp.
Marta należy do Szkolnego Koła wolontariatu. Dzięki przynależności do klubu odbyła już cykl
warsztatów z zakresu opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. Wielokrotnie bywała
jako wolontariusz w Szkolnym Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Słupcy. Udziela także
pomocy w nauce języków dzieciom w wieku szkolnym. Marta włącza się aktywnie w zbiórki
dla osób potrzebujących np. akcja „Rodacy Bohaterom”.
Miłosz Rogalski jest obecnie uczniem klasy 1c o profilu humanistyczno-przyrodniczym.
W gimnazjum osiągał wysokie wyniki w nauce, jest uczniem uzdolnionym matematycznie.
Miłosz każdego roku aktywnie włącza się w ogólnopolską zbiórkę pieniędzy w ramach WOŚP.
Reprezentował szkołę jako przedstawiciel pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych
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i miejskich. Aktywnie współpracował z Samorządem Szkolnym, pełnił funkcje
przewodniczącego samorządu klasowego, chętnie uczestniczył w przedstawieniach szkolnych,
współuczestniczył w organizacji imprez klasowych.
Miłosz to przede wszystkim sportowiec. Brał udział w powiatowych zawodach w siatkówkę,
piłkę ręczną, siatkówkę plażową, rejonowych zawodach w koszykówkę, Turnieju o Puchar
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem, Turnieju o Puchar Wójta Wilczyna,
Turnieju „Akcja Zima 2017” w Koninie, meczu pokazowym SPS z okazji finału WOŚP.
Pomagał w organizacji turnieju barażowego. Jest zawodnikiem Stowarzyszenia Przyjaciół
Siatkówki Konsol Słupca i jako jej reprezentant awansował do II Ligii.
Tegorocznym stypendystom życzymy rozwijania swoich pasji i zaangażowania w działania
programu na rzecz przyszłorocznych kandydatów do stypendium.
Sukces naszych licealistów w konkursie j. angielskiego i j. niemieckiego!
5 grudnia 2017 r. Państwowa Szkoła Zawodowa w Koninie świętowała „Dzień Filologii”,
który na stałe wpisał się do naszego kalendarza imprez. W ramach obchodów zaproszono
okoliczne gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w konkursach, wykładach
i warsztatach związanych z poezją oraz tłumaczeniem. Nasze liceum reprezentowali: Jakub
Polak z klasy 2b (konkurs tłumaczeniowy z j. angielskiego), Estera Sawicka z 3a oraz Kinga
Kowalska z 2d (konkurs tłumaczeniowy z j. niemieckiego), a także Antosia Świerkowska z klasy
2b (konkurs recytatorski z j. angielskiego). Uczniowie LO do PWSZ wybrali się pod opieką
Moniki Tykwy. Młodzi językowcy musieli tym razem zmierzyć się z niełatwym tłumaczeniem
instrukcji obsługi telefonu komórkowego w j. angielskim oraz tekstem o parlamencie
niemieckim. Natomiast konkurs recytatorski odbywał się pod hasłem nawiązującym do słów
Maya Angelou: „Nie można zużyć kreatywności. Im więcej jej używasz, tym więcej jej masz”.
Oba konkursy cieszyły się ogromnym powodzeniem i były zorganizowane na wysokim
poziomie. Tym bardziej cieszy nas, że wśród wielu znakomicie przygotowanych uczestników
świetnie spisały się nasze licealistki: Antosia Świerkowska z klasy 2b, która zajęła 3 miejsce
w konkursie recytatorskim poezji angielskiej, a także Estera Sawicka, która w konkursie
tłumaczeniowym z j. niemieckiego również znalazła się na 3 pozycji. Dziewczynom gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów!
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Agnieszki Wolek
30.11.2017 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu
odbyło się wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół z województwa
wielkopolskiego. Gospodarzami uroczystości był Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta
Leszczyńska. Uroczystość uświetnili wspaniałymi występami uczniowie z Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym
najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej
jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach
wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły
na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
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W naszym liceum najlepsza okazała się Agnieszka Wolek z klasy 2c. Agnieszka w ubiegłym
roku szkolnym uzyskała najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów (5,69) i promocję
z wyróżnieniem.
Agnieszce życzymy dalszych sukcesów w nauce i otrzymania stypendium w przyszłym roku!

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla Olivii!
Olivia Panufnik, uczennica klasy 2d, została wyróżniona przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego jednorazowym stypendium naukowym Marszałka Województwa
Wielkopolskiego. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego
jest przyznane uczniom szkół ponadgimnazjalnych zamieszkującym na stałe na terenie
województwa wielkopolskiego i ma charakter szczególnego wyróżnienia i gratyfikowania osoby,
która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką i edukacją.
Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium są:
1) wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu
międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;
2) aktywność naukowa (działalność w kole naukowym, udział w wymianie międzynarodowej
oraz projektach naukowo – badawczych itp.
A oto osiągnięcia Olivii w ubiegłym roku szkolnym:
1. I miejsce – w turnieju poetyckim „O Koronę Wierzbową” w ramach XXI Lednickiej
Wiosny Poetyckiej
2. II miejsce – w XI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. S. Czernika
3. wyróżnienie w 62. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim – eliminacje
międzypowiatowe
4. nagroda w 62. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim – eliminacje powiatowe
5. członek grupy teatralnej Human Sapiens
6. Nagroda Starosty Mariusza Rogi za wybitne osiągnięcia w konkursach poetyckich i inne.
12 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, Marek Woźniak, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego wręczył 66 uczniom i studentom jednorazowe stypendia
naukowe. Wśród wyróżnionych znalazła się Olivia Panufnik – laureatka wielu olimpiad oraz
konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego ma charakter
szczególnego wyróżnienia osób, które osiągnęły znaczący sukces związany z edukacją i nauką
oraz stanowi zachętę i motywację do dalszego rozwoju naukowego.
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„Jestem przekonany, że mając w Wielkopolsce taki potencjał naukowy, możemy mieć aspiracje
z Nagrodą Nobla włącznie. Gratuluję i życzę wszystkim naszym stypendystom, dla których nauka
jest celem życia, by nie bali się myśleć o osiągnięciu w światowej rywalizacji najwyższego
pułapu. Naszą rolą jest – w miarę naszych możliwości i kompetencji – wspierać tych najlepszych
z najlepszych” – powiedział Marszałek Woźniak.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Olivią Panufnik

VII konkurs krajoznawczy o krajach niemieckiego obszaru językowego
08.11.2017 roku odbył się VII konkurs krajoznawczy o krajach niemieckiego obszaru
językowego. Całe wydarzenie miało miejsce w PWSZ w Koninie. Tegoroczna edycja była
poświęcona znanym postaciom z kręgów kultury, sportu, nauki i polityki Niemiec, Austrii
i Szwajcarii. W konkursie uczestniczyło 11 szkół. Reprezentantki Liceum Ogólnokształcącego
w Słupcy: Katarzyna Brzezińska i Oliwia Bukowska zdobyły III miejsce. Serdecznie
gratulujemy sukcesu i mamy nadzieje na szersze zainteresowanie kulturą niemiecką naszej
młodzieży.

Po środku Oliwia Bukowska i Katarzyna Brzezińska z 1a
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Nasze uczennice Estera Sawicka z klasy 3a
oraz Wiktoria Dżumak z 2b zakwalifikowały się
do etapu
okręgowego
41
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Języka
Niemieckiego.
Kolejne
zmagania z językiem niemieckim czyli etap
okręgowy już 12 stycznia. Trzymamy kciuki
i serdecznie gratulujemy.
Wiktoria Dżumak, Estera Sawicka i Jolanta Bartkowiak

LO w Finale Konkursu Piosenki Anglojęzycznej
15 grudnia 2017 r. odbyły się eliminacje do XIII
Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej English Singing
w Słupcy. Z radością informujemy, że w kategorii: szkoły
ponadgimnazjalne nasi uczniowie Aleksandra Bąkowska
z klasy 1b oraz Paulina Ławniczak z klasy 2a i Wiktor
Nowak 2b (gitara) zakwalifikowali się do Finału XIII
Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej English Singing
w Słupcy, który odbędzie się 2 lutego 2018r.

Paulina Ławniczak i Aleksandra Bąkowska

Estera na konkursie ,,Pokaż nam język”
Komisja Główna Ogólnopolskiego Konkursu: „Pokaż nam Język ” pod przewodnictwem
prof. nadzw. dr. hab. Macieja Mackiewicza zakwalifikowała do finału ogólnopolskiego 25
uczniów z języka angielskiego i 25 z języka niemieckiego. Wśród finalistów z języka
niemieckiego znalazła się nasza uczennica Estera Sawicka z klasy IIIa – tegoroczna maturzystka.
Konkurs odbywa się już po raz 18. Przypomnijmy, że ubiegłoroczną edycję wygrała uczennica
z naszej szkoły Wiktoria Dżumak. Wiktoria zajęła pierwsze miejsce zdobywając tym samym
Indeks Wyższej Szkoły Bankowej i Wyższej Szkoły Filologicznej wraz z opłaconym czesnym
za pierwszy rok studiów oraz kartę upominkową do Empiku o wartości 500 zł każda. Jako
zwyciężczyni ubiegłorocznej edycji nie mogła wziąć udziału w tegorocznym konkursie. Dla
naszej maturzystki to już drugi finał w tym konkursie „Pokaż nam Język”, w ubiegłym roku
w Gdańsku, Estera znalazła się także wśród finalistów z całej Polski. Tegoroczny Finał odbywał
się w Poznaniu a hasłem przewodnim konkursu była Wolność. 2018 został ogłoszony rokiem
jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego temat przewodni konkursu
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w tym roku brzmiał: „Wolność kocham i rozumiem.
Czym jest wolność dla młodego pokolenia?” –
zagadnienia, wg których przygotowywali się uczniowie
dotyczyły tematyki wolności. Gratulujemy Esterze
dojścia do FINAŁU. Konkurs jest doskonałą okazją
do sprawdzenia swoich kompetencji językowych oraz
wiedzy kulturoznawczej, wykazania się sztuką
debatowania i wreszcie - jest to także sposób na dobrą
zabawę. Finał ogólnopolski odbył się w Poznaniu ( rok
temu finaliści walczyli o indeks i nagrody w Gdańsku)
i trwał 2 dni od 14 do 15 czerwca.

Estera Sawicka wraz z opiekunem – panią Jolantą Bartkowiak

Nagroda dla Human Sapiens
10 stycznia 2018 r. grupa teatralna Human Sapiens uczestniczyła w 21. Przeglądzie
Twórczości Bożonarodzeniowej Anioły 2018 zorganizowanym przez CKiS w Koninie, GOK
w Kazimierzu Biskupim, KDK oraz Parafię pod wezwaniem św. M. M. Kolbe w Koninie.
Na gościnnej scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim zaprezentowało się
aż 9 zespołów. Wśród występujących były przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i oczywiście licealiści. Po obejrzeniu ciekawych prezentacji scenicznych jury
składające się z instruktorów konińskich placówek kulturalnych przyznało 4 wyróżnienia,
3 równorzędne nagrody oraz nagrodę główną czyli statuetkę patronującego przeglądowi Anioła.
Wśród nagrodzonych znalazł się zespół z młodzieży LO, który zaprezentował znany już
słupeckiej publiczności spektakl przygotowany przez Annę Halabę (LO) i Annę Czerniak
(MDK) pt. To dopiero początek.
Indywidualną nagrodę za kreację aktorską otrzymała Natalia Rosiak, którą jury wyróżniło
za wcielenie się w rolę jednego z diabłów, a właściwie diablic. Przypomnijmy, że na sukces
całego zespołu zapracowali także pozostali członkowie grupy czyli: Olivia Panufnik, Ewa
Plucińska, Julita Kwitowska, Julia Remisz, Aleksandra Herudzińska, Jakub Pilarski i Domini
Tucholski.
Na zakończenie dodajmy jeszcze, że występ naszych aktorów zostanie zarejestrowany i wydany
na płycie DVD przez CKiS w Koninie wraz z innymi nagrodzonymi spektaklami.
Nagroda dla Chóru
W piątek (12 stycznia 2018 r.) w kościele pw. św. Maksymiliana, w ramach 21.
Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej Anioły 2018, odbył się konkurs śpiewania kolęd.
W konkursie wziął również udział Chór pod kierunkiem Pani Arlety Adamczyk działający przy
naszej szkole. Komisja konkursowa wyróżniła twórczość naszych chórzystów nagrodą.
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W związku z otrzymaniem nagrody w dniu 01.02.2018 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
zostanie nagrana płyta z udziałem naszej młodzieży. Gratulujemy!

Chórzyści LO pod przewodnictwem pani Arlety Adamczyk

Zimowe sukcesy olimpijczyków z LO
Olimpiady przedmiotowe to prestiżowe konkursy sprawdzające wiedzę i umiejętności
znacznie wykraczające poza programy szkolne. Już samo zakwalifikowanie się do etapu
wojewódzkiego wymaga wiele samodzielnej pracy i jest niemałym sukcesem. Jednak podobnie
jak w latach ubiegłych wśród uczniów LO nie zabrakło śmiałków, którzy postanowili zmierzyć
się z olimpijskimi wymaganiami.
W Olimpiadzie Języka i Literatury Polskiej wzięła udział Olivia Panufnik z 2d, która dzięki
pracy na temat teatru zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Sukcesem na etapie
szkolnym Olimpiady Historycznej może pochwalić się także Damian Słowiński z 3d, który
wziął już udział w pisemnej części etapu wojewódzkiego. Kolejny sukces olimpijski mają na
swoim koncie Wiktoria Dżumak z 2c i Estera Sawicka z 3a – uczestniczki Olimpiady Języka
Niemieckiego. Uczennice maja już za sobą I część etapu wojewódzkiego, w wyniku którego
Wiktoria Dżumak zakwalifikowała się do półfinału. Jeśli powiedzie jej się w części ustnej,
znajdzie się w finale! Natomiast w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej wzięła udział Antonina
Świerkowska z 2 c. Ona również zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Jednak
największym popularnością cieszyła się Olimpiady Przedsiębiorczości. W etapie szkolnym
wzięło aż 18 uczniów LO, a do II etapu zakwalifikował się Michał Naszkowski z 1a.
Również dwoje uczniów z klasy 3d Rafał Szczęsny i Marta Milczarek wzięli udział
w Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie i zakwalifikowali się do etapu okręgowego.

Wszystkim olimpijczykom gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia na kolejnych etapach
konkursu.
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II miejsce dla Malwiny Mielcarek
19 października 2017 r. w słupeckim MDK odbył się Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni
Patriotycznej LOK. Wśród występujących nie mogło oczywiście zabraknąć uczniów z naszego
liceum. Agnieszka Świątek i Monika Wleklińska zaprezentowały wiersze o tematyce
patriotycznej, natomiast Malwina Mielcarek zaśpiewała piosenkę Miasto z filmu Miasto 44.
Jej występ został wysoko oceniony przez jury – Malwina zajęła 2 miejsce w swojej kategorii
i jednocześnie zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego konkursu.
Fantastyczni licealiści na festiwalu Fantastyczny Miłosław
Miłosław to kilkutysięczne miasteczko nieopodal Wrześni, w którym od ponad 30 lat
organizowany jest Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Słowackiego ( wielokrotnie odnosili
w nim sukcesy uczniowie naszego LO). Jednak od 20 października Miłosław będzie kojarzył
się również z festiwalem Fantastyczny Miłosław zorganizowanym w bieżącym roku po raz
pierwszy przez Miłosławskie Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną. Uczestniczyło w nim troje
uczniów z naszej szkoły: Aleksandra Herudzińska, Olivia Panufnik oraz Grzegorz
Kuznowicz, którzy wzięli udział w ogłoszonym w poprzednim roku szkolnym konkursie
literackim na opowiadanie fantastyczne.
Organizatorzy festiwalu zatroszczyli się
o to, aby goście na długo zapamiętali
jesienny dzień spędzony w Miłosławiu.
Najpierw więc wszyscy odbyli spacer
z przewodnikiem po tym uroczym
miasteczku pełnym śladów historii.
Po obiedzie młodzi adepci literatury
uczestniczyli w kursie kreatywnego
pisania prowadzonym przez twórcę
literatury fantastycznej Jakuba Ćwieka.
Następnie
odbył
się
konkurs
fantastycznych strojów i rozstrzygnięcie
Aleksandra Herudzińska, Olivia Panufnik i Grzegorz Kuznowicz
konkursu
literackiego
„Fantastyczny
Miłosław”. Spośród 20 nadesłanych prac jury wybrało najlepsze, a ich autorów uhonorowano
Miłosław”.
nagrodami finansowymi w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród wyróżnionych znalazł się
Grzegorz Kuznowicz. Poza tym 9 najlepszych opowiadań opublikowano w antologii
pt. Fantastyczny Miłosław (dostępnej w bibliotece szkolnej ) . Można w niej znaleźć zarówno
tekst Grzegorza Kuznowicza pt. Mężczyzna z krokodylem jak i Olivii Panufnik pt. Domek
Ogrodnika. Zwieńczeniem tego pełnego wrażeń dnia był koncert folkrockowego zespołu Leśne
Licho.
Konkurs na opowiadanie o miłości rozstrzygnięty
28 listopada w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy miało miejsce
rozstrzygnięcie ogłoszonego we wrześniu konkursu literackiego pod hasłem Miłość na każda
porę roku, który był adresowanego do uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych
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z terenu naszego miasta. Wśród laureatów znalazła się spora grupa licealistów: Martyna
Szustakiewicz, Natalia Rosiak, Grzegorz Kuznowicz, Agnieszka Świątek oraz Weronika
Michalak. Podobnie jak inni autorzy najpiękniejszych opowiadań o miłości zostali oni
zaproszeni do biblioteki i uhonorowani nagrodami książkowymi. Gratulujemy sukcesu!
Wyróżnienie dla Olivii
Olivia Panufnik, która w poprzednim roku szkolnym dała się poznać jako osoba
szczególnie utalentowana artystycznie, po raz kolejny udowodniła, że w dziedzinie poezji trudno
jej dorównać. Tym razem została wyróżniona w III edycji Konkursu Poezji dla Młodzieży
Polskojęzycznej z Całego Świata zorganizowanego przez Fundację Reni Spigel pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej. Ogłoszenie wyników miało miejsce 25 stycznia czyli
w Międzynarodowym Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu w Przemyślu, więc dyplom oraz list
gratulacyjny Olivia otrzymała drogą pocztową.
Warunkiem udziału w konkursie było przesłanie kilku utworów poetyckich na dowolny temat,
a o wysokiej randze konkursu najlepiej świadczy fakt, że przewodniczącą jury była znana
w środowisku polonistów prof. Anna Nasiłowska.
Szczęśliwa trzynastka!
13 marca 2018 r. wcale nie okazał się pechowy dla recytatorów z LO, którzy w tym
właśnie dniu wzięli udział w międzypowiatowym konkursie Słowo za słowo, ale zacznijmy
od początku. Pierwszy etap recytatorskich zmagań miał miejsce 2 tygodnie wcześniej w MDK.
Wówczas naszą szkołę reprezentowało 5 licealistów, którzy choć występowali obok
gimnazjalistów, w swojej kategorii wiekowej nie mieli żadnej konkurencji. Do kolejnego etapu
zakwalifikowani zostali Aleksandra Herudzińska, Natalia Rosiak, Miłosz Rogalski i Paulina
Ławniczak (w kategorii poezji śpiewanej).
13 marca recytatorom z LO przyszło zmierzyć się z przedstawicielami innych szkół z rejonu
konińskiego. Poziom konkursu był na tyle wysoki, że jury pod przewodnictwem Władysława
Ignasińskiego – instruktora teatralnego z Trzcianki postanowiło zakwalifikować
do wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego wszystkich uczestników.
Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.

Aleksandra Herudzińska, Natalia Rosiak,
Miłosz Rogalski i Paulina Ławniczak
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I miejsce na IX Festiwalu Piosenki Miłosnej we Wrześni
W piątek 13 kwietnia 2018 r. we Wrzesińskim Ośrodku Kultury po raz 9 odbył się
Festiwal Piosenki Miłosnej „Cóż wiemy o miłości…” organizowany przez Zespół Szkół
Politechnicznych we współpracy z Wrzesińskim Ośrodkiem Kultury. Festiwal odbył się
pod patronatem Starosty Wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza. Podczas festiwalu wystąpiło
przeszło 30 wykonawców z powiatu wrzesińskiego i okolic. Koncert rozpoczął się występem
przedszkolaków, którzy swym „śpiewem” ujęli wszystkich zgromadzonych.
Następnie zaprezentowali się uczniowie szkół
podstawowych, a po nich wystąpiła starsza
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Nasze
liceum reprezentowało czworo wykonawców.
Pierwszy zespół to: Marta Marszałek, Natalia
Mydłowska i akompaniujący im na gitarze
Wiktor Nowak. Uczniowie z klasy 2b
zaprezentowali się w repertuarze Sławomira
„Miłość w Zakopanem” w wersji jazzowej.
Natalia Mydłowska, Wiktor Nowak i Marta Marszałek

Jako kolejna, również przy akompaniamencie gitarowym Wiktora, zaśpiewała Paulina
Ławniczak z klasy 2a. Uczennica wykonała utwór zespołu Feel „A kiedy przy mnie śpisz”,
którym powaliła wszystkich na kolana. Wśród wykonawców Festiwalu spotkaliśmy też znajome
twarze z klasy 1b: Katarzynę Hałas, Martynę Piotrowską oraz Julię Chmielewską, które
reprezentowały szkołę muzyczną Yamaha.
Jury miało niewątpliwie twardy orzech do zgryzienia, ponieważ
poziom konkursu był niezwykle wysoki. Ostatecznie przyznano
trzy nagrody i dwa wyróżnienia w oddzielnych kategoriach:
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Miło nam
zakomunikować, że pierwsze miejsce w kategorii szkoła
ponadgimnazjalna
zajęła
Paulina
Ławniczak
(przy
akompaniamencie gitarowym Wiktora Nowaka). Serdecznie
gratulujemy!!!!

Paulina Ławniczak z 2a

Wyróżnienie dla Natalii
14 kwietnia 2018 r. w gościnnych murach Zespołu Szkół Energetyczno – Górniczych
w Koninie już po raz 16 zebrali się uczestnicy konkursu recytatorskiego Wielkopolska w poezji
organizowanego przez CDN. Nie mogło oczywiście wśród nich zabraknąć recytatorów
z naszego liceum. W tym roku byli to: Natalia Rosiak, Aleksandra Herudzińska oraz Agnieszka
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Świątek. Jury pod przewodnictwem Jarosława Sparażyńskiego – instruktora d.s. recytacji
z Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie po wysłuchaniu ponad 20 prezentacji uhonorowało
najlepszych recytatorów w dwóch kategoriach wiekowych . Wśród laureatów znalazła się
Natalia Rosiak, która otrzymała wyróżnienie za recytację wiersza Wisławy Szymborskiej
pt. Portret kobiecy. Organizatorzy konkursu od lat starają się uatrakcyjnić konińskie spotkania
z Wielkopolską w poezji, zapraszając gości związanych z literaturą i sztuką. Tym razem był to
Bohdan Głębocki – autor powieści sensacyjno – fantastycznych. Pisarz w interesy jacy sposób
opowiadał o swoich książkach , których akcja dzieje się w Poznaniu w czasach dwudziestolecia
międzywojennego. Dzięki temu uczestnicy konkursu mogli się przekonać, że Wielkopolska
może być inspiracją nie tylko dla poezji.
Recytatorzy z LO na wojewódzkim etapie OKR
20 kwietnia 2018 r. laureaci rejonowego etapu 63 Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego: Natalia Rosiak, Aleksandra Herudzińska oraz Miłosz Rogalski wzięli udział
w etapie wojewódzkim. Przesłuchania miały miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury
w Trzciance, a prezentacjom scenicznym najlepszych wielkopolskich recytatorów
przysłuchiwało się jury w składzie: Joanna Pilarska (wokalistka, wielokrotna laureatka
konkursów poezji śpiewanej), Wiesława Szczygieł (instruktor teatralny) oraz Jarosław Rusiński
(laureat wielu konkursów recytatorskich, a także plastyk). Chociaż uczniowie LO nie
zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego, to dzięki udziałowi w konkursie mogli wysłuchać
wielu ciekawych prezentacji scenicznych, porozmawiać z członkami jury oraz spędzić piękny
wiosenny dzień, spacerując ulicami Trzcianki.

Miłosz Rogalski, Natalia Rosiak, Aleksandra Herudzińska i Anna Halaba

Zielone rymy 2018
25 maja 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie miało miejsce
rozstrzygnięcie XV Powiatowego Konkursu Poetyckiego na Wiersz o Tematyce Przyrodniczo –
Ekologicznej „Zielone rymy”. Na konkurs nadesłano wiele wierszy autorstwa uczniów ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z okręgu konińskiego. Oceniający nadesłane teksty prof.
dr hab. Tomasz Mizerkiewicz z poznańskiego UAM jak co roku miał dużo pracy. W tegorocznej
edycji konkursu dominowały wiersze kierujące uwagę czytelnika ku czemuś, co można nazwać
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„polityką natury”. Wśród laureatów znalazły się aż dwie uczennice z naszego liceum. Miejsce II
zajęła Agata Szczepankiewicz (absolwentka z klasy 3d). Zdaniem jurora: „Do najbardziej
odkrywczych należał utwór Agaty Szczepankiewicz, która temat naturalnej wspólnoty
podejmuje przez przywołanie ludzkiego kodu DNA, ale żeby posiadacze podobnego genomu
mogli się ze sobą połączyć potrzebny jest im łącznik naturalny, czyli <<przepis na najlepsze
ogórki na świecie>>”. Na trzecim miejscu znalazła się Zofia Nawrot (absolwentka z klasy 3b)
z wierszem „Pomóż mi”. Prof. Mizerkiewicz dostrzega, iż młoda poetka „przenikliwie zwraca
uwagę, że ktoś, kto umie <<układać niesforne zielone loki na głowie Naszej Matki>> potrafi
zarazem tworzyć etyczne relacje z ludźmi, tym samym wspólnota ludzko-przyrodnicza rodzi
nowe formy zaangażowania na rzecz dobra innych ludzi.” Wszystkie nagrodzone utwory zostały
opublikowane w okolicznościowym tomiku poetyckim. Naszym absolwentką serdecznie
gratulujemy! Poniżej prezentujemy nagrodzony wiersz Agaty.
Jesteśmy rodziną.
Z dwóch różnych łańcuchów DNA
które zostały ze sobą splecione
i wyszliśmy my.
Nie jesteśmy idealni.
Każdego z nas rozdano inaczej.
Łączą nas wspólne rzeczy
jak dołeczek w prawym policzku,
zdecydowane spojrzenie,
miłość do kotów i kawy.
Z domu wynieśliśmy przede wszystkim czajniki elektryczne,
szacunek do życia i siebie,
nienawiść do bójek
i pyszne ogórki,
a także iskierki miłości,
które rosły w trudnych warunkach
I chociaż łączą nas tylko nitki DNA.
I chociaż nie będziemy przyjaciółmi,
to czasami
będziemy pić kawę,
rozmawiać o naszych kotach
i dzielić się przepisem
na najlepsze ogórki na świecie.

Nagroda dla Olivii Panufnik
15 maja bieżącego roku miało miejsce
rozstrzygnięcie IV Wojewódzkiego Konkursu
Literackiego „Manufaktura Słowa” zorganizowanego pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty. Po spotkaniu z jury, w którym zasiadały
poetki i redaktorki chętnie dzielące się swoją
wiedzą na temat kunsztu pisarskiego, nadszedł czas
na ogłoszenie wyników. Werdykt okazał się być
pomyślny dla Olivii Panufnik z II d.
Jej wiersz pt. „Ziarno” zdobył drugie miejsce w konkursie (pierwszego nie przyznano wcale)
i został wydrukowany w okolicznościowym tomiku poetyckim (do wypożyczenia w szkolnej
bibliotece).
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Kolejna nagroda dla Olivii Panufnik
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Młodzieżowy Dom Kultury już od 27 lat obchodzi Światowy Dzień Poezji. W tym roku
świętowanie miało miejsce 23 marca podczas uroczystego rozstrzygnięcia XXVII Konińskiego
Konkursu Poetyckiego im. Bogusława Janiszewskiego „Poezja młoda – poezja nowa”.
Spośród 173 wierszy nadesłanych na konkurs jury w składzie: dr Marcin Jaworski z Instytutu
Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, Lech Stefaniak (koniński poeta), dr Zbigniew Budny
z Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Jarosław Sparażyński z Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie (pomysłodawca i główny organizator konkursu) przyznali nagrody młodym poetom,
wśród których już drugi raz znalazła się uczennica naszego liceum - Olivia Panufnik z klasy IId.
Z okazji konkursu po raz kolejny wydano tomik poetycki, tym razem zatytułowany: „Wciskam
się pod korę słów…” z wierszami nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Zapraszamy
do lektury w szkolnej bibliotece.
Wyróżnienie za przekład literacki
Olivia Panufnik z IId naszego liceum została wyróżniona w XII Konkursie Literackim
o Nagrodę Fan Fila organizowanego przez UAM w Poznaniu. Znana z wielu sukcesów
poetyckich Olivia tym razem spróbowała swoich sił w niełatwej sztuce translacji. Zgodnie
z wymogami konkursu dokonała przekładu literackiego jednego z opowiadań brytyjskiej pisarki
Joan Aiken z tomu „The Serial Garden”.
Tym, co wg jurorów wyróżniało pracę Olivii
spośród innych, było „udomowienie” tekstu.
Dokonała ona nie tylko przekładu wyrazów
angielskich na polskie, ale skupiła się również
na takich szczegółach jak imiona i nazwiska
bohaterów opowiadania oraz spróbowała
oddać specyficzny
brytyjski humor.
Cieszymy się, że starania Olivii zostały
docenione przez jury i czekamy na kolejne
sukcesy.
Nagroda specjalna za wiersz powstaniu wielkopolskim
9 czerwca 2018 r. w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy odbyło się spotkanie
wszystkich uczestników i laureatów „Turnieju Jednego Wiersza” oraz turnieju poetyckiego
„O Koronę Wierzbową” – konkursów organizowanych w ramach XXII Lednickiej Wiosny
Poetyckiej. Podczas interdyscyplinarnych spotkań z nauczycielami, literatami i muzealnikami
młodzi poeci mieli okazję między innymi obejrzeć spektakl teatralny „Scena Młodych” oraz
wziąć udział w uroczystym sadzeniu wierzby w „Gaju Poezji”.
Wśród laureatów znalazła się Olivia Panufnik (zeszłoroczna zdobywczyni „Korony
Wierzbowej”), która pomimo kontuzji stopy, wzięła udział w rozstrzygnięciu konkursu dzięki
uprzejmości i opiece organizatorów Lednickiej Wiosny. W tegorocznej edycji była ona jedyną
osobą nagrodzoną w kategorii „Wiersz o powstaniu wielkopolskim”. Jak co roku poziom
nadesłanych i nagrodzonych tekstów był bardzo wysoki, a gala rozdania nagród udana i warta
zapamiętania. Poniżej zamieszczamy nagrodzony wiersz.

Sukcesy naszych uczniów
Strzelając do Nieba Bram
Wielkie jednostki krążą wokół siebie,
oddzielone granicą,
by zaczerpnąć tchu.
Wokół Twojej orbity,
między manewrami
maszerują, dają znaki.
Noc jest pozornym spoczynkiem,
dzień – głośny od komend.
Wielkopolsko, jestem Plutonem!
Czy już się obudziłaś?
Spójrz, Rzesza komet ucieka.
Nie jest mi przykro z powodu gigantów,
nie dzielimy tej samej orbity.
Ich kamienne ścieżki prowadzą do nikąd.
Kto jest ważniejszy od tych,
którzy sięgnęli gwiazd
Strzelając do Nieba Bram?
W przestrzeni krążą satelity,
Księżyce tej ziemi.
Olivia Panufnik

III miejsce dla Marcina w VII Maratonie Chemicznym
Marcin Jabłoński wykazał się dużą wiedzą chemiczną i zdobył trzecie miejsce
w VII Maratonie Chemicznym organizowanym przez Instytut Ochrony Środowiska Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Konkurs odbył się 28 lutego i przystąpiło do niego 92
zawodników, w tym dziesięciu uczniów z naszej szkoły: Paulina Kowalska (II b), Antonina
Świerkowska (II b), Natalia Mydłowska (II b), Agnieszka Wolek (IIc),Karolina Świercz (III b),
Martyna Pietrowicz (III b), Zofia Nawrot
(III b), Wojciech Janiak (III b), Filip
Domagalski (III b) oraz Marcin Jabłoński
(III b). Opiekunem naszych reprezentantów
była p. Jolanta Biadasz. Zadaniem uczeszników było rozwiązanie (w ciągu 195 minut)
testu, składającego się z 43 pytań dotyczących zarówno chemii organicznej jak
i nieorganicznej. Serdecznie gratulujemy
Marcinowi sukcesu i zachęcamy uczniów
klas pierwszych i drugich do pogłębiania
wiedzy chemicznej, aby wziąć udział
w zmaganiach maratonu w przyszłym roku szkolnym.
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Sukces Oli Baśkiewicz na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK
W czwartek 15.03.2018 r. odbył się w Poznaniu etap okręgowy Ogólnopolskiej
Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK. Naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Baśkiewicz
z klasy 3b, która uzyskała 10 miejsce w województwie wielkopolskim.
Celem konkursu jest promowanie szeroko rozumianego zdrowego stylu życia i zachowań
prozdrowotnych. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do etapu okręgowego, musieli
zaprezentować akcję prozdrowotną przeprowadzoną przez siebie na terenie szkoły. Ola
zaprezentowała akcję pt. „Drugie życie”, która miała na celu promowanie przeszczepiania
narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta terapia oraz edukacja w zakresie
zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów
w naszym kraju.
Etap okręgowy olimpiady wymagał rozwiązania testu z zadaniami dotyczącymi prawidłowego
odżywiania się. Pytania były bardzo trudne, wymagana była szczegółowa wiedza dotycząca np.
nazw witamin, kaloryczności związków chemicznych zawartych w pożywieniu, rodzaju
enzymów trawiennych, mikroelementów i makroelementów w pokarmach roślinnych
i zwierzęcych. Gratulujemy Oli tak dużego sukcesu!
Potrójna wygrana
W piątek 8 czerwca 2018 r., w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, odbył
się finał „XVII Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ochronie Środowiska”. Naszą szkołę
reprezentowały trzy uczennice klas drugich, dla których ochrona środowiska to ważny temat.
A były to: Antonina Świerkowska i Paulina Kowalska z II b oraz Agnieszka Wolek z II c. Miło
nam poinformować, że nasze reprezentantki nie miały sobie równych i po dogrywce między
nimi, zajęły trzy finałowe miejsca i otrzymały bardzo atrakcyjne nagrody. Serdecznie
gratulujemy : Antosi – I. miejsca, Paulinie II. miejsca i Agnieszce III.

Agnieszka Wolek, Antonina Świerkowska i Paulina Kowalska
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Sukcesy naszych uczniów
Michał najlepszy w powiecie!

22

9 marca 2018 r. odbył się etap powiatowy Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Wzięło
w nim udział 44 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupeckiego. Wśród nich było
dziewięciu reprezentantów naszego liceum, którzy przeszli zwycięsko przez eliminacje szkolne.
Najlepszym spośród wszystkich zawodników okazał się Michał Naszkowski z kl 1a. Drugie
miejsce zajął uczeń ZSZ w Słupcy, a trzecie (po dwóch dogrywkach) wywalczył Mateusz
Wiśniewski z kl 1a. Laureaci otrzymali nagrody i będą reprezentować Powiat Słupecki na etapie
wojewódzkim. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatom i życzymy
dalszych sukcesów.

Michał Naszkowski

Mateusz Wiśniewski

Nagroda dla Janka Dolatowskiego w konkursie fotograficznym „Cztery Pory Roku”
Kolejny rok z rzędy Starostwo Powiatowe w Słupcy organizowało konkurs
dla miłośników fotografii i ziemi słupeckiej. W edycji 2017, konkursu fotograficznego “Cztery
Pory Roku” wzięło udział 59 uczestników, wśród których znaleźli się również uczniowie
naszego liceum.
Do konkursu zgłoszono 225 prac. Były one oceniane
w trzech kategoriach przyroda, kultura i historia,
wydarzenie. Dodatkową kategorię stanowiły zdjęcia
przedstawiające
przydrożne
kapliczki.
Wśród
nagrodzonych znalazł się uczeń klasy 2b naszego
liceum – Jan Dolatowski, który otrzymał I nagrodę
w kategorii
wydarzenie,
prezentując
zdjęcie
„Jedziemy na mecz”. Gratulujemy!!!

Jan Dolatowski z klasy 2b

Sukcesy naszych uczniów
Wyróżnienie dla Agnieszki
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Agnieszka Świątek z kl. 2d wzięła udział w XI Ogólnopolskim Konkursie
Fotograficznym „Śladami Leona Wyczółkowskiego- ludzie w twórczości artysty”
organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy. W konkursie wzięło udział 142
uczestników. Łącznie nadesłano 471 prac. Tematem, z którym zmierzyli się fotograficyamatorzy byli ludzie. Jury doceniło zrobione przez nią zdjęcie , przyznając jej wyróżnienie
w kategorii wiekowej powyżej 16 lat. Gratulujemy.

Agnieszka Świątek i jej praca

Szkoła sportem stoi

Szkoła sportem stoi
Zestawienie osiągnięć uczniów w
turniejach i zawodach sportowych
rok szkolny 2017/2018 Dyscyplina
sportowa
Szkolna liga lekkoatletyczna
Sztafetowe Biegi Przełajowe
Dziewcząt

Odpowiedzialny

E. Bednarska Korus,
L. Wyszyński
E. Bednarska Korus,

Sztafetowe Biegi Przełajowe
Chłopców

L. Wyszyński

Unihokej dziewcząt

L. Wyszyński
E. Bednarska Korus

Unihokej chłopców

L. Wyszyński

Tenis stołowy dziewcząt

E. Bednarska Korus

Tenis stołowy chłopców

E. Bednarska Korus

Piłka ręczna dziewcząt

E. Bednarska Korus
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Laureaci, miejsca, etapy/szczeble

Finał wojewódzki
Powiat - I m-ce
Województwo - 23 m-ce
Marianna Jelińska 2C, Julia Król 2B,
Klaudia Rachubińska 2B, Kotarska Wiktoria
2D, Brzezińska Katarzyna 1A, Najdzińska
Julia 1B, Zwolińska Zuzanna 1B, Stefańska
Paulina 1C, Olek Paulina 1C, Kujawa
Roksana 2B
Powiat - I m-ce
Województwo - 18 m-ce
Piguła Łukasz 3A, Kołodziejczak Patryk 3D,
Zauer Marcin 3C, Kuźniewski Igor 3C,
Kwaśny Jakub 3C, Sulkowski Michał 2A,
Nowak Filip 3C, Walczak Marcin 3C,
Gąsiorowski Łukasz 1A, Rogowski Hubert
1A, Sarnowski Igor 1A, Pilarski Marcin 1C
Powiat - I m-ce
Półfinał woj - 5 m-ce
Król Julia 3D, Maciejewska Weronika 2B,
Loritz Magdalena 2A, Okupniarek Joanna
3B, Antczak Weronika 3B, Kudlewska
Natalia 3B, Owczarzak Kamila 3B,
Zwolińska Zuzanna 1B, Kaliska Liwia 1C,
Hałas Katarzyna 1B, Adamczewska Martyna
1B, Głowacka Magdalena 1C, Stefańska
Paulina 1C, Kwiatkowska Marta 3C,
Kaczmarek Anna 3D, Andrzejewska Sylwia
2B
Powiat - II m-ce
Piguła Łukasz 3A, Janiak Wojciech 3B,
Kuźniewski Igor 3C, Kołodziejczak Patryk
3D, Tkaczyk Dominik 3C, Balcerzak Dawid
2C, Knotowicz Jan 1A, Sarnowski Igor 1A,
Staszak Jakub 1A
Powiat - II m-ce
Wiatrowska Weronika 3D, Król Julia 3D,
Górniak Karolina 2D, Konieczka Oliwia 1C
Powiat - I miejsce
Rejon - IV miejsce
Balcerzak Dawid 2 C, Piguła Łukasz 3 A,
Sarnowski Igor 1A, Pilarski Marcin 1 C
Powiat - II miejsce
Król Julia 3D, Wiatrowska Weronika 3D,
Łyskawa Wiktoria 2D, Adamczewska
Martyna 1B, Maciejewska Weronika 2B,
Hałas Katarzyna 1B, Piotrowska Martyna
1B, Stefańska Paulina 1C, Zwolińska
Zuzanna 1B, Kołodziejska Maja 1B

Szkoła sportem stoi
Zestawienie osiągnięć uczniów w
turniejach i zawodach sportowych
rok szkolny 2017/2018 Dyscyplina
sportowa
Piłka ręczna chłopców

L. Wyszyński

Halowa piłka nożna chłopców

L. Wyszyński

Badminton dziewcząt

E. Bednarska Korus

Badminton chłopców

E. Bednarska Korus

Piłka siatkowa dziewcząt

E. Bednarska Korus

Piłka siatkowa chłopców

L. Wyszyński

Koszykówka dziewcząt

E. Bednarska Korus

Odpowiedzialny

Laureaci, miejsca, etapy/szczeble

Powiat - I miejsce
Rejon - IV miejsce
Filip Nowak 3C, Łukasz Piguła 3A, Kacper
Kaczmarek 2C, Tkaczyk Dominik 3C,
Pomorski Kamil 3A, Kwaśny Jakub 3C,
Kużniewski Igor 3C, Gąsiorowski Łukasz
1A, Sarnowski Igor 1A, Staszak Jakub 1A,
Monterial Wojciech 1A, Knotowicz Jan 1A,
Rogalski Miłosz 1C
Powiat - I miejsce
Rejon - I miejsce
Województwo - V miejsce
Łukasz Piguła 3A, Igor Kuźniewski 3C,
Marcin Zauer 3C, Kowalski Marek 2C,
Kowalski Adam 2A, Kaczmarek Kacper 2C,
Sarnowski Igor 1A, Gąsiorowski Łukasz 1A,
Majewski Bartosz 3C, Sulkowski Michał 2A,
Pilarski Marcin 1C, Balcerzak Dawid 2C,
Kwaśny Jakub 3C
Powiat - II m-ce
Derda Aleksandra 2B, Pawłowska Julia 2B,
Półról Julia 2B
Powiat - I m-ce
Półfinał Woj. - I miejsce
Województwo - IV m-ce
Dranikowski Wojciech 2 A,
Busza Jakub 1 A,
Sulkowski Michał 2A
Powiat - II miejsce
Antczak Weronika 3B, Głuszkowska
Wiktoria 2C, Samulczyk Joanna 2C, Król
Julia 3D, Marszałek Marta 2B, Ziętek Anna
2B, Marciniak Eliza 2A, Brzezińska
Katarzyna 1A, Jarecka Natalia 1A,
Zwolińska Zuzanna 1B
Powiat - II miejsce
Rejon - III miejsce
Piguła Łukasz 3A, Pomorski Kamil 3A,
Szymczak Adam 3C, Rogowski Hubert 1A,
Monterial Wojciech 1A, Gąsiorowski Łukasz
1A, Busza Jakub 1A, Rogalski Miłosz 1C,
Szałecki Bartosz 1C, Pilarski Marcin 1C
Powiat - I miejsce
Rejon - III miejsce
Brzezińska Katarzyna 1A, Jarecka Natalia
1A, Bartkowiak Aleksandra 1B, Hałas
Katarzyna 1B, Kołodziejska Maja 1B,
Piotrowska Martyna 1B, Zwolińska Zuzanna
1B, Kubasiewicz Julia 1A, Górniak Karolina
2D, Łyskawa Wiktoria 2C, Król Julia 3D,
Wiatrowska Weronika 3D
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Zestawienie osiągnięć uczniów w
turniejach i zawodach sportowych
rok szkolny 2017/2018 Dyscyplina
sportowa
Koszykówka chłopców

L. Wyszyński

Piłka nożna chłopców

L. Wyszyński

Drużynowe Biegi Przełajowe
dziewcząt i chłopców

L. Wyszyński

Szkolna Liga Lekkoatletyczna

E. Bednarska Korus
L. Wyszyński

Koszykówka 3x3 dziewcząt

L. Wyszyński

Odpowiedzialny

Laureaci, miejsca, etapy/szczeble

Powiat - I miejsce
Rejon - III miejsce
Kuźniewski Igor 3C, Kwaśny Jakub 3C,
Nowak Filip 3C, Tkaczyk Dominik 3C,
Piguła Łukasz 3A, Monterial Wojciech 1A,
Rogowski Hubert 1A, Knotowicz Jan 1A,
Rogalski Miłosz 1C, Andrzejewski Mateusz
1C
Powiat - IV miejsce
Piguła Łukasz 3A, Kuźniewski Igor 3C,
Zauer Marcin 3C,Kwaśny Jakub 3C,
Majewski Bartosz 3C, Kowalski Adam 2A,
Kaczmarek Kacper 2C, Kowalski Marek 2C,
Gąsiorowski Łukasz 1A, Sarnowski Igor 1A
Powiat - dziewczęta II miejsce
chłopcy II miejsce
Województwo - Marianna Jelińska 11
miejsce
Marianna Jelińska 2C, Król Julia 2B,
Kujawa Roksana 2B, Stefańska Paulina 1C,
Zwolińska Zuzanna 1B, Kołodziejska Maja
1B, Michał Sulkowski 2A, Igor Kuźniewski
3C, Zauer Marcin 3C, Gąsiorowski Łukasz
1A, Sarnowski Igor 1A
Powiat - dziewczęta I miejsce
chłopcy II miejsce
Brzezińska Katarzyna 1A, Jarecka Natalia
1A,Kraska Dominika 1A, Najdzińska Julia
1B, Wysocińska Oliwia 1B, Zwolińska
Zuzanna 1B, Ciesielska Patrycja 1B,
Bednarowicz Monika 1B, Głowacka
Magdalena 1C, Kaliska Liwia 1C,Olejniczak
Julita 1C, Olek Paulina1C, Stefańska Paulina
1C, Ziętek Anna 2B, Król Julia 2B, Kujawa
Roksana 2B, Maciejewska Weronika 2B,
Marszałek Marta 2B, Jelińska Marianna 2C
Gąsiorowski Łukasz 1A, Busza Jakub 1A,
Hypki Mikołaj 1A, Rogowski Hubert 1A,
Monterial Wojciech 1A, Knotowicz Jan 1A,
Lewandowski Oliwier 1A, Sarnowski Igor
1A, Staszak Jakub 1A, Andrzejewski
Mateusz 1C, Rogalski Miłosz 1C, Pilarski
Marcin 1C, Dranikowski Wojciech 2A,
Gorzelańczyk Damian 2A, Hartwich Dariusz
2A, Sulkowski Michał 2A, Śmigielski
Łukasz 2A, Andrzejewski Jakub 2A,
Kaczmarek Kacper 2C, Słowiński Damian
3D
Rejon - V miejsce
Brzezińska Katarzyna 1A, Jarecka Natalia
1A, Kołodziejska Maja 1B, Zwolińska
Zuzanna 1B
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Zestawienie osiągnięć uczniów w
turniejach i zawodach sportowych
rok szkolny 2017/2018 Dyscyplina
sportowa
Koszykówka 3x3 chłopców

L. Wyszyński

Plażowa piłka siatkowa chłopców

L. Wyszyński

Piłka nożna dziewcząt

E. Bednarska Korus

Biegi na orientację dziewcząt i
chłopców

E. Bednarska Korus

Plażowa piłka siatkowa dziewcząt

E. Bednarska Korus
E. Bednarska Korus
L. Wyszyński

Odpowiedzialny

Laureaci, miejsca, etapy/szczeble

Rejon - III miejsce
Monterial Wojciech 1A, Rogowski Hubert
1A, Knotowicz Jan 1A, Andrzejewski
Mateusz 1C
Powiat - I i III miejsce
Rejon - III miejsce
Pomorski Kamil 3A, Piguła Łukasz 3A,
Szymczak Adam 3C, Rogalski Miłosz 1C
Powiat - II miejsce
Loritz Magdalena 2A, Ruda Katarzyna 2A,
Maciejewska Weronika 2B, Kraska
Dominika 1A, Hałas Katarzyna 1B,
Zwolińska Zuzanna 1B, Adamczewska
Martyna 1B, Bartkowiak Aleksandra 1B,
Głowacka Magdalena 1C, Stefańska Paulina
1C,
Województwo - dziewczęta 23 miejsce
chłopcy - 20 miejsce
Zwolińska Zuzanna 1B, Marianna Jelińska
2C, Mazurek Aleksandra 1A
Igor Kużniewski 3C, Igor Sarnowski 1A,
Łukasz Gąsiorowski 1A
Powiat - I i II miejsce
Rejon - II miejsce
Województwo - V miejsce
Antczak Weronika 3B, Zwolińska Zuzanna
1B, Marciniak Eliza 2A, Ziętek Anna 2B

VII miejsce w klasyfikacji końcowej Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
za rok szkolny 2017/2018
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Wymiana

Wymiana
Polsko- niemiecka wymiana młodzieży 2018
W dniach od 10 do 16 marca 2018 r. grupa dziewczyn z klasy 2c, 2d i 1c: Izabela
Chlebowska, Agnieszka Światek, Natalia Radowska, Maria Wisła, Monika Wleklińska i Julia
Wędzina wraz z opiekunem panią Marzeną Wojtkowiak uczestniczyła w wymianie polskoniemieckiej do Wrocławia, Oświęcimia i Krakowa. Swoją podróż zaczęły od godziny 10.00
spod dworca w Słupcy. Długa i żmudna podróż pociągiem jednak nie zniechęciła ich
i z wielką ciekawością udały się do Hotelu we Wrocławiu. Powitanie z niemiecką młodzieżą
i opiekunami (Max Lichte, Simon Chlouba i Manuela Mueller) było bardzo radosne.
Po zakwaterowaniu udały się na piękny rynek we Wrocławiu. W pierwszych dniach razem
z niemiecką przewodnik mogły bliżej poznać historię Żydów. Wiele ciekawych obiektów
i architektura związana z zagadkową przeszłością pozwoliła na nowo odkryć te miejsca.
Wizyta w Muzeum Narodowym we Wrocławiu przypomniała bogatą historię naszego kraju,
a dla grupy niemieckiej była nie lada ciekawostką. Dzięki Pani przewodnik zwiedzający
poznali odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Piękna i słoneczna pogoda dawały jeszcze
więcej chęci do zwiedzania i odkrywania nowych miejsc. Spędzając wspólnie czas, uczennice
LO zintegrowały się z niemiecką młodzieżą i podszkoliły język. Następne stacje ich podróży
to Oświęcim i Kraków. Zwiedzanie Oświęcimia pomogło im bliżej poznać straszne losy
i cierpienie, którego doświadczyły narody Europy i nie tylko. BYŁY NIEMIECKI
NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY - to miejsce budzi strach
i straszne wspomnienia tych, którzy przeżyli. Tam właśnie uczennice mogły prawdziwie
dotknąć historii i poznać oblicze prawdy historycznej. Deszczowa pogoda szczególnie
kreowała nastrój tego miejsca, a ciemna aura wieczoru potęgowała emocje w grupach.
Ostatnim przystankiem był Kraków. Piękny Wawel, Kościół Mariacki czy stare kamienice
mające w sobie piękno i ukrytą historie.

Uczennice podczas zwiedzania obozu w Oświęcimiu

Bardzo dużo ciekawych i nieznanych dotąd informacji młodzież pozyskała dzięki pani
przewodnik. Dokładnie oprowadziła ją po różnych zakątkach Krakowa. Poprzez wspólne
posiłki i bardzo smaczne kolacje dziewczyny mogły integrować się z niemiecką młodzieżą.
Wieczorami odbywało się podsumowanie wędrówek , które były świetną okazją do wyrażenia
swoich odczuć i emocji. Takie przeżycia zdarzają się raz w życiu, u niektórych są bardzo silne
u innych niezauważalne. Dzięki takim podróżom człowiek się kształci, nabiera nowych
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umiejętności i zdobywa cenne doświadczenie. To wspaniałe uczucie móc dotknąć i poznać
historię od innej strony. Pani Marzena Wojtkowiak bardzo pomogła uczennicom
w dokładnym zrozumieniu języka niemieckiego. Dzięki temu więcej zrozumiały i wyniosły
cenne lekcje, które na pewno przydadzą się w przyszłości. Wyjazd był bardzo udany, mimo
że pogoda naprawdę zaskakiwała i nie zawsze było słonecznie. Zachęcamy wszystkich
do udziału w tego rodzaju wymianach w przyszłości.

Pamiątkowe zdjęcie młodzieży polskiej i niemieckiej na rynku w Krakowie
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Młodzież z LO w Słupcy na występach w Niemczech z okazji 500-lecia Reformacji!
21 września 2017 r. młodzież z naszego LO wraz z opiekunem Jolantą Bartkowiak
wyjechała na tygodniowe tournée po Niemczech. O wierze i niewierze – tak brzmiał tytuł
przedstawienia wystawianego przez uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Słupcy i Ratsgymnasium w Stadthagen. Miało ono uczcić 500-lecie
Reformacji i być częścią wydarzenia rangi światowej – jubileuszu ogłoszonego przez rząd
niemiecki dekadą Lutra, mieszczącą się w latach 2008 – 2017. Chociaż sama wymiana trwała
prawie tydzień, na przygotowania do premiery w niemieckiej szkole uczestnicy projektu Nauka
Języka Poprzez Sztukę mieli tylko dwa dni. Próby były długie i wyczerpujące, ale grupy aktorów
z Niemiec i Polski szybko odnalazły wspólny język i sprawiły, że prezentowana przez nich
sztuka, nad którą praca trwała od marca tego roku, stała się kompletnym dziełem, swoistym
komentarzem do sytuacji, w jakiej znalazł się dzisiejszy świat. Pierwszy udany występ uczczono
uroczystą kolacją przyrządzoną przez Argentyńczyka, której towarzyszyła projekcja zdjęć
i filmu nakręconego przy okazji wystawiania tego samego przedstawienia w Polsce oraz muzyka
grana na żywo. Po tym niezapomnianym wieczorze przyszedł czas wyjazd do przepięknego
Buckeburga, gdzie artyści mogli zwiedzać znajdujący się niedaleko pałac z wspaniałym
ogrodem i malownicze miasto.

W grupie polskich aktorów znaleźli się: Agata Sroczyńska, Michalina Górska, Agnieszka Bączkiewicz, Oliwia
Panufnik, Marta Szygenda, Kamila Owczarzak, Kamila Antkowiak

Tego samego dnia, późnym popołudniem grupa młodych ludzi ponownie pokazała swoją
świadomość i dojrzałość w obliczu trudnych sytuacji, o których opowiadała, często
z przymrużeniem oka. Za swój występ otrzymali owacje na stojąco. Ostatni występ, mający
miejsce w kościele w Hanoverze, okazał się być najbardziej wzruszającym, a na widowni
znalazły się osoby, które zachwycone poprzednimi przedstawieniami chciały zobaczyć je jeszcze
jeden raz. Nadzwyczajna akustyka i gra świateł wokół ołtarza tworzyły niezwykłą atmosferę,
w której publiczność chciała bawić się tak, jak Konferansjer, ulec kuszeniu Diabła i tworzyć
razem z Bogiem. Widzieli, jak idealny porządek świata zamieniał się w chaos, a na koniec tym,
co mogło uratować ludzi, okazały się być dobroć i umiejętność jednoczenia się. Uczestnicy
projektu brali udział w lekcjach jeszcze w Stadthagen – były to między innymi muzyka, filozofia
czy historia. Jednak wszyscy nauczyli się czegoś więcej, niż nowych zwrotów w obcym języku;
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słowa mogą być pierwszym krokiem ku zbliżeniu się do drugiego człowieka, ale następnym, nie
mniej ważnym, są zrozumienie i tolerancja.
Pożegnanie było dla wszystkich bardzo trudne,
planowane są już następne spotkania, artyści wciąż
utrzymują ze sobą kontakt. Może to koniec tej edycji
projektu, ale nawiązane przyjaźnie nadal będą trwać –
zwłaszcza, że przedstawienie zostało zgłoszone
do festiwalu teatralnego w Berlinie, na który młodzi
twórcy mają szansę pojechać już w kwietniu 2018 roku.
Poznając inną kulturę, aktorzy z Niemiec i Polski lepiej
poznali samych siebie. A to wszystko wokół tematu
wiary i niewiary.

POŁAWIACZE PEREŁ
Na początku tegorocznych wakacji Antonina Świerkowska z klasy 2b była uczestniczką
Szkoły Letniej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego „Poławiacze Pereł 2017”. W trakcie
dwóch tygodni miała przyjemność poznać wspaniałych ludzi i spędzić z nimi naprawdę
niezapomniane chwile. Poniżej jej relacja z udziału w projekcie.
Należałam do kampusu medycznego, którego wychowawcą był pan Tomasz Dwernicki. Mieliśmy
zajęcia w Klinice Chorób Serca i Naczyń Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawła II. Naszymi prowadzącymi byli lek. med. Kamil Jonas oraz lek. med. Wojciech Magoń,
którzy przybliżyli nam zagadnienia z zakresu anatomii podkreślając znaczenie układu
krwionośnego. Razem z moimi koleżankami z kampusu poznałyśmy objawy niektórych
nietypowych i podstawowych chorób układu krwionośnego oraz sposoby zapobiegania im.
Nauczyłyśmy się przeprowadzać wywiad lekarski, który później miałyśmy okazję przećwiczyć
w krótkich scenkach. Próbowałyśmy rozpoznawać szumy sercowe i poznawałyśmy podstawy
badania EKG oraz interpretacji jego zapisu, co było bardzo ciekawym elementem warsztatów.
Następną częścią zajęć było ćwiczenie prawidłowej dezynfekcji rąk oraz zakładanie rękawiczek
chirurgicznych. Przed zajęciami praktycznymi, obejmującymi przeprowadzenie badania
fizykalnego, poznałyśmy także budowę stetoskopu oraz odruchy bezwarunkowe. Zapoznałyśmy
się również z teorią i praktyką przeprowadzania koronarografii oraz angioplastyki. Jednak
najbardziej wyczekiwanym przez nas momentem było przeprowadzenie badania USG tętnic
szyjnych i tętnicy promieniowej. Badałyśmy także przepływ krwi przez naczynia. Po zajęciach
wyszłyśmy zadowolone i zmotywowane do dalszego działania. Zwieńczeniem naszych zajęć
medycznych była wizyta w Muzeum Katedry Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był to jeden
z najciekawszych elementów, ponieważ w trzech salach mogłyśmy zobaczyć ludzkie preparaty,
dokładniej przyjrzeć się budowie anatomicznej człowieka i bez większego wysiłku przyswoić
kolejną porcję wiedzy. Swoją erudycję mogłyśmy przetestować grając w medyczne kalambury
i quiz podczas zajęć z lek. med. Wojciechem Magoniem. W trakcie lekcji dowiedziałyśmy się
także jak wyglądają studia związane z medycyną, o których opowiedział nam lek. med. Kamil
Jonas.
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Elementem Szkoły Letniej w Krakowie były także zajęcia rozwoju osobistego. Mój kampus
medyczny miał przyjemność spędzać czas na zajęciach z koordynatorką Poławiaczy Pereł –
panią Izabelą Górską. We Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego uczyłyśmy się pracy
w grupie, porozumiewania się z wykorzystaniem komunikatu „ja” oraz planowania dalszej drogi
edukacyjnej. Zajęcia miały na celu rozwijanie naszej kreatywności i odejście od schematycznego
myślenia. Zadania wymagały od nas otwartości oraz umiejętności rozmowy, przez co nasze
relacje w kampusie jeszcze bardziej się zacieśniły. Dzięki zaangażowaniu grupy podczas tych
warsztatów zyskaliśmy dziesięć punktów w rankingu kampusów. Był to system podobny do tego
jaki funkcjonował w serii książek o Harrym Potterze, tylko że zamiast magicznych domów
rywalizowały ze sobą kampusy – medyczny, nowych technologii (wychowawcą był pan Piotr
Jabłoński) oraz literacko-dziennikarski (wychowawcą był pan Rafał Indyk). Punkty przyznawano
nam m.in. za zaangażowanie, rozszyfrowywanie planu dnia zapisanym kodem oraz wygraną
w turnieju planszówek. Ku naszej radości w końcowej kwalifikacji kampus medyczny zajął
pierwsze miejsce. Uczestniczyliśmy także w warsztatach artystycznych – do wyboru były zajęcia
taneczne, muzyczne i teatralne. Ja
trafiłam do tej ostatniej grupy, z czego
jestem bardzo zadowolona. Ćwiczenia
prowadził uzdolniony Daniel Sołtysiński, który studiował aktorstwo
w Szkole Filmowej w Łodzi. Wyzwania
jakie podejmowaliśmy dały nam szansę
na wcielenie się w inne osoby,
poznanie bliżej pracy aktora oraz
reżysera.
Układanie historii przy pomocy StoryCubes czy też kart z gry Dixit i ich późniejsze odgrywanie
było fantastycznym doświadczeniem. Każdy miał tutaj jakiś wkład, nie było miejsca na krytykę
lub podział na lepszych i gorszych. Wszyscy zgodnie przyznajemy, że świetnie się razem
bawiliśmy tworząc przeróżne historie, starając się, aby wyglądały one jak najlepiej. Śmiechu
było bardzo dużo, w szczególności przy odgrywaniu scenek zawierających elementy
improwizacji. Z warsztatów wychodziliśmy uśmiechnięci i przepełnieni energią do dalszego
działania (czytaj: zarażania ludzi pozytywną energią zaczerpniętą z wspaniałych zajęć). Dzięki
zajęciom nauczyliśmy się lepiej wyrażać swoje uczucia i okazywać emocje, mieliśmy szansę
na lepsze poznanie siebie. Godziny spędzone na rozwijaniu wyobraźni stały się dla nas impulsem
do wewnętrznej przemiany i otwarcia się na ludzi. Nagle wszystko stało się łatwiejsze, a dzięki
nauce improwizacji nie denerwowaliśmy się tak bardzo podczas Wielkiego Finału Poławiaczy
Pereł 2017, który odbył się 14 lipca i właśnie na nim uczestnicy (zwani przez opiekunów
Perełkami) prezentowali to, co udało się przygotować na warsztatach artystycznych.
Podczas pobytu w drugiej stolicy Polski nasz harmonogram dnia był bardzo napięty. Jako
uczestnicy musieliśmy liczyć się z tym, że zawsze będzie nam brakowało czasu wolnego, ale za to
każdego dnia czekały na nas różne niespodzianki. Często były to wieczorne spacery po Krakowie
lub też spotkania z uczestnikami poprzednich edycji szkoły letniej – Robertem i Danielem.
Mieliśmy również okazję poznać panią Małgorzatę Kmak, która przybliżyła nam temat studiów.
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Pewnego popołudnia niespodzianką okazało się wyjście na świeże powietrze, gdzie siedząc
na boisku spędziliśmy czas na grze w Time’s Up czy też czytaniu książek i rozmowach.
Dużym zaskoczeniem był także wieczorny spacer, który zakończył się na Rynku Głównym.
Odbywał się tam Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. Oglądaliśmy i uczestniczyliśmy
w widowisku „Moonsters” teatru Mr. Pejo’s Wandering Dolls. To wspaniałe doświadczenie
dowiodło, że niezależnie od tego jakimi językami posługują się widzowie i aktorzy, wszystko
może być znakomicie oddane i zrozumiane dzięki wykorzystaniu mowy ciała i mimiki.
Największą niespodzianką, na którą zabrali nas wychowawcy, był program „Mam Talent”.
Po nagraniu wejścia uczestników przed Teatrem im. Juliusza Słowackiego, w sali zajęliśmy
miejsca tuż za jurorami. Poznaliśmy tworzenie takiego programu od kulis, zobaczyliśmy występy,
które później trafiły na ekrany telewizorów w całej Polsce. Oczywiście nie obyło się bez małych
problemów technicznych, ale znajdujący się na sali podczas wszystkich występów Kabaret
Zachodni nie pozwolił, abyśmy się nudzili w trakcie nagrywania. Było to ciekawe doświadczenie,
dzięki któremu będziemy spoglądać inaczej na telewizyjne produkcje.
W dniu kręcenia programu czekała na nas jeszcze jedna atrakcja – nocna Gra Miejska. Był to
czas, w którym mieliśmy okazję poznać piękny Kraków i jego mniej znane zakątki na Starym
Mieście. Takie aktywne spędzanie czasu przypadło nam do gustu i dowiodło, że to miejsce
niezależnie od pory dnia cały czas tętni życiem. W czasie wolnym pomiędzy zajęciami
zobaczyliśmy również Wawel i Smoczą Jamę.
W Muzeum Historycznym Miasta
Krakowa – Podziemiach Rynku
poznaliśmy dawne dzieje miasta.
Interesującym elementem wizyty w tym
miejscu była możliwość poznania
swojej wagi w systemie miar z XIV
wieku, zapoznanie się z życiem ludzi
osady przedlokacyjnej oraz zobaczenie
cmentarza z tego okresu.

Historię miasta poznaliśmy także w Fabryce Schindlera. Lepiej zrozumieliśmy losy polskich
i żydowskich mieszkańców dzięki wystawie „Kraków – czas okupacji 1939-1945”. Z dalszą
częścią opowieści o przeszłości tego miejsca zapoznaliśmy się na Kazimierzu – dawnej dzielnicy
żydowskiej. Dzięki naszym wychowawcom oraz kierownikowi pani Anecie Kozak zgłębiliśmy
wiedzę na temat wydarzeń z tego okresu oraz dowiedzieliśmy się o ważnych miejscach w tej
historii – Aptece pod Orłem i Placu Bohaterów Getta na Podgórzu oraz fragmentach ocalałego
muru getta.
Będąc w Małopolsce nie mogło również zabraknąć wizyty w Wadowicach, gdzie zatrzymaliśmy
się na kremówkach i odwiedziliśmy dom rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Wcześniej
wstąpiliśmy do Parku Miniatur i Warowni w Inwałdzie, gdzie zobaczyliśmy makiety
pomniejszonych i najbardziej znanych obiektów na świecie oraz poznaliśmy bliżej kulturę
średniowiecza.
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Dwa tygodnie spędzone w Krakowie były nie tylko okazją do zdobycia wiedzy czy też bliższego
poznania Krakowa, ale przede wszystkim świetnie spędzonym czasem z wyjątkowymi osobami.
Te czternaście dni na „Poławiaczach Pereł” z pewnością pozostanie w naszej pamięci jako
jedna z najlepszych przygód w życiu. Jako Perełki cały czas utrzymujemy ze sobą kontakt,
możemy powiedzieć, że w trakcie tego pobytu zawiązały się przyjaźnie. Mieliśmy czas, żeby się
wzajemnie poznać i dzięki temu wiemy, że możemy liczyć na siebie w każdej sytuacji. Przede
wszystkim uświadomiliśmy sobie, że każdy człowiek, niezależnie skąd pochodzi i w jakiej sytuacji
się znajduje, jest wyjątkowy.
„PoczytajMy”- LO zaraża czytaniem
W ramach naszego szkolno-ministerialnego projektu ruszyliśmy z akcją skierowaną
do przedszkolaków pod nazwą „PoczytajMy”. Uczniowie naszej szkoły czytają 5.i 6. latkom
z przedszkola „Miś.” w Słupcy. Pierwsze spotkanie za nami. W październiku 2017 r. czytaliśmy
w grupach: Biedronki, Stokrotki i Pszczółki. Dzieci mogły posłuchać bajek o Sklocie,
Lekarstwie na Krowę i wierszy, między innymi o Słoniu Trąbalskim w wykonaniu uczniów
z klasy 1 a: Aleksandry Mazurek, Huberta Rogowskiego, Kamila Wardęckiego, Oliwii
Bukowskiej, Patrycji Kozielskiej i Julii Kubasiewicz. Wszyscy świetnie się spisali, maluchy
i licealiści.

Kamil Wardęcki i Hubert Rogowski oraz Oliwia Bukowska i Patrycja Kozielska

Zwycięski projekt Karoliny i Oli III edycji Akademii Liderów!
W czerwcu 2017 roku uczennice klas 2d Aleksandra Herudzińska i Karolina Górniak,
postanowiły wziąć udział w trzeciej edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.
W tym celu podjęły się napisania projektu historycznego, któremu nadały tytuł „ Odkrywamy,
bo to kochamy”. Projekt dotyczyć miał historii ich regionu, czyli Gminy Ostrowite, gdyż
stwierdziły, że tylko nieliczni zdają sobie sprawę z przeszłości własnego miejsca zamieszkania.
Nie zapomniały również o Słupcy, w której mieści się nasza szkoła. Miały zamiar skupić się na
historii osób, które żyły w tej miejscowości, głównie w latach czterdziestych XX wieku
i przekazywać uzyskane informacje dalej, przede wszystkim młodym ludziom. A oto relacja
dziewczyn z udziału w projekcie: Nasz projekt, uzyskał maksymalną liczbę punktów i dostał się
do tegorocznej Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. W ramach tego miałyśmy okazję
wziąć udział w bezpłatnej Ogólnopolskiej Szkole Letniej, która trwała od 02.08.2017
do 12.08.2017, a mieściła się w ośrodku niedaleko Warszawy. Pierwszy dzień był dość
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nietypowy, gdyż swoją przygodę rozpoczęłyśmy od zwiedzania Muzeum Powstania
Warszawskiego wraz z prezesem zarządu- Dariuszem Karłowiczem i wiceprezes- Joanną
Paciorek, którzy pomogli nam jeszcze lepiej zrozumieć cel naszych działań – w życiu trzeba robić
rzeczy ważne, których wymaga od nas świat. Dokładnie tak jak robili to nasi przodkowie podczas
II wojny światowej. Nie ominęło nas także spotkanie integracyjne, podczas którego poznałyśmy
rówieśników o intrygujących osobowościach.
Kolejne dni przebiegały bardzo
dynamicznie. Zdobywałyśmy wiedzę
na temat komunikacji międzyludzkiej,
organizacji czasem oraz zadaniami,
współpracy w zespole, budżetu projektu oraz poszukiwania i zachęcania
do współpracy osób zajmujących się
sponsoringiem. Podczas wszystkich
lekcji odkrywałyśmy własny potencjał i zyskiwałyśmy informacje o nas
samych.
Karolina Górniak i Aleksandra Herudzińska

Niektóre zajęcia miały charakter terapeutyczny, podczas których ujawniały się silne emocje
np. płacz. Odbywały się również spotkania z politykami, takimi jak: Piotr Dardziński, Paweł
Kowal oraz autorem ksiązki „Nawrócenie i chrzest Mieszka I”- Philipem Steelem. Zacieśniłyśmy
więzi ze swoją tutorką- Joanną Gardynik, z którą będziemy kontynuować współpracę przez
najbliższe trzy miesiące. W ostatnim dniu odbyły się prezentacje projektów, które były
zwieńczeniem całej Szkoły Letniej.
Udział w takim projekcie wydaje się być bardzo czasochłonnym i trudnym zadaniem. Jednak
śmiało możemy stwierdzić, że najtrudniejsze w tym wszystkim jest wykonanie pierwszego kroku.
Napisałyśmy, wysłałyśmy i udało się! Ogólnopolska Szkoła Letnia oprócz wiedzy typowo
formalnej dostarczyła nam także lekcji życia, przez co inaczej teraz patrzymy na pewne sprawy.
Ponadto
zyskałyśmy
mnóstwo
nowych
znajomości, poznałyśmy ludzi o różnych
osobowościach,
zawsze
pozytywnie
nastawionymi do życia i kreatywnych. Czeka
nas jeszcze sporo pracy, aby zrealizować
projekt „ Odkrywamy, bo to kochamy”, ale
zdajemy sobie sprawę, że ważne rzeczy zawsze
wymagają dużo wysiłku!

Słodkości w ramach realizacji projektu Akademia Liderów
Aleksandra Herudzińska i Karolina Górniak, uczennice klasy 2d, które napisały projekt
„Odkrywamy, bo to kochamy” w ramach trzeciej edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego
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Mikołaja, mają trzy miesiące na realizację zadań projektu. A oto ich sprawozdanie z realizacji
jednego z celów:
13 października wraz ze swoimi wolontariuszami –
Klaudią Rogowską, Emilią Kinecką i Janem
Dolatowskim, zorganizowaliśmy sprzedaż słodkości,
a pozyskane fundusze pieniężne przeznaczymy
na organizację naszego projektu historycznego
„Odkrywamy, bo to kochamy”. Na stoisku
pierwszego piętra można było zakupić domowej
roboty wypieki: naleśniki, blok czekoladowy,
muffinki, a także szarlotkę. Do zakupu zachęcał
plakat, którego mottem był cytat Ludwiga
Feuerbacha „Człowiek, jest tym, co zje”. Sprzedaż
przebiegała bardzo pomyślnie, jednak najważniejsze
jest to, że udało nam się zadowolić nawet najbardziej
wyszukanych degustatorów.

INTERNATIONAL EDUCATION w LO
W dniach 12.03-16.03 gościliśmy w murach naszej szkoły dwie studentki w ramach
programu "INTERNATIONAL EDUCATION". Sanduni ze Sri Lanki i Narmin z Azerbejdżanu
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. W poniedziałek młodzież pojechała
do Lichenia zobaczyć Bazylikę oraz do Konina na kręgle. Całe popołudnie nie opuszczały jej
dobre humory i miło spędziła czas. We wtorek goście i uczniowie wspólnie przygotowywali
tradycyjne polskie dania. Okazało się, że nasza kuchnia bardzo smakuje dziewczynom. Mieliśmy
także debiut kulinarny – Sanduni po raz pierwszy w życiu przyrządzała naleśniki:) W środę
młodzi ludzie pojechali do Mieczownicy, gdzie mieli okazje przejechać się konno i upiec przy
ognisku pyszne kiełbaski (dziewczyny nigdy wcześniej nie próbowały kiełbasek z ogniska!!!)
Było wiele śmiechu i zabawy.
Projekt „International Education” to nie tylko
czas dobrej zabawy. W miłej atmosferze
poszerzamy nasze horyzonty, przełamujemy
bariery, obalamy stereotypy i doskonalimy
umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Dziękując Sanduni i Narmin za wspaniały
tydzień czekamy z niecierpliwością na kolejną
edycję projektu i następnych fascynujących
gości.
Natalia Łyskawa, Narmin z Azerbejdżanu, prof. Agnieszka Leżała, Sanduni ze Sri Lanki, Anna Ziętek
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Warsztaty z panią Justyną Schramm – przedstawicielem Fundacji Kultury Irlandzkiej
29 listopada 2017 r. nasze liceum odwiedziła przedstawicielka Fundacji Kultury
Irlandzkiej pani Justyna Schramm, która poprowadziła przepełnione fantastycznymi
opowieściami warsztaty dotyczące legend oraz mitycznych postaci zrodzonych w baśniowej
kulturze Irlandii. Pani Justyna w intrygujący sposób wprowadziła nas w zaczarowa ny świat
elfów, wróżek, a także mniej znanych postaci takich jak Banshee czy Pooka. Wszystkie one
miały wpływ na kształtowanie się literatury oraz przenikały do dzieł takich irlandzkich twórców
jak: mniej znany Sheridan Le Fanu czy genialny Oscar Wilde. Punktem kulminacyjnym naszej
podróży przez irlandzką kulturę było przypomnienie klasyka literatury czyli Brama Stoker’a –
autora powieści pt. „Dracula”.
Dzięki tej wizycie mogliśmy się
przekonać, że choć Irlandia jest małą
wyspą, to miała ogromny wkład
w dzieje
literatury
światowej,
a powstałe w zamierzchłych czasach
legendy czy eposy były i są
natchnieniem dla wielu twórców np.
autora „Władcy Pierścieni”.

INDIANIE CZY ABORYGENI?
8 grudnia gościliśmy w naszej szkole dr Marka Derenowskiego z PWSZ w Koninie.
W ramach współpracy z uczelnią przygotował dla nas dwa bardzo ciekawe wykłady. Pierwszy
dotyczył historii Indian, drugi zaś Australii i jej rdzennych mieszkańców.
Oba wykłady były ilustrowane barwnymi
prezentacjami i stały się ciekawym
uzupełnieniem wiedzy o krajach obszaru
języka angielskiego. Z niecierpliwością
czekamy na kolejne zajęcia zaplanowane
na drugi semestr.
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„ Podarowano mi drugie życie….”
W województwie wielkopolskim wystartowała właśnie szósta edycja kampanii „Drugie
życie”. Organizatorem akcji jest Fresenius Medical Care Polska. Patronują jej między innymi
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wicewojewoda Wielkopolski oraz Kuratorium
Oświaty w Poznaniu. W skali ogólnopolskiej przedsięwzięciu patronuje Prymas Polski, Polska
Unia Medycyny Transplantacyjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych i Polska
Federacja Pacjentów Dialtransplant. Pierwsza edycja kampanii „Drugie życie” została
przeprowadzona w roku szkolnym 2008/2009 w Poznaniu. Do dziś, we wszystkich
województwach gdzie była organizowana (kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie,
warmińsko-mazurskie i wielkopolskie), wzięło w niej udział ok. 150 tyś. uczniów z blisko 430
szkół. Młodzi ludzie rozdali ponad 480 tyś. oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli czekami
charytatywnymi kilkadziesiąt osób i instytucji. W 2011 roku kampanię objęło ogólnopolskim
patronatem Ministerstwo Zdrowia, a w 2012 Ministerstwo Edukacji Narodowej. W Polsce
zbyt mała liczba organów do przeszczepu stanowi jedną z głównych przyczyn ograniczających
liczbę transplantacji, które dla wielu chorych są
jedynym ratunkiem. Mimo że w naszym kraju
obowiązuje zasada zgody domniemanej, zgodnie
z którą każdy, kto nie zgłosił się do Centralnego
Rejestru Sprzeciwów jest potencjalnym dawcą
narządów, transplantolodzy często spotykają się
z negatywnym nastawieniem rodzin zmarłych
do pobierania narządów. Celem kampanii „Drugie
życie” jest promowanie przeszczepiania narządów,
informowanie o korzyściach, które niesie za sobą
ta terapia oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych
z przeszczepianiem narządów w naszym kraju. Kampania adresowana jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
Organizatorzy
wysyłają
zaproszenia
do wszystkich
szkół
ponadgimnazjalnych z danego województwa. W ramach kampanii 19.12.2017 r. Liceum
Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy odwiedziła dr Marta Sękowska lekarz transplantolog oraz osoby po przeszczepie Barbara Rewers oraz Jan Stępniak z Polskiego
Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Prelegenci zapoznali młodzież z procedurą dotyczącą
przeszczepów narządów od osób żywych
i zmarłych. Osoby po przeszczepie opowiedziały
swoje sytuacje życiowe, które spowodowały
konieczność przeszczepu narządu. Młodzież
poruszona niełatwą tematyką życia i śmierci
zaskoczyła gości licznymi pytaniami nie tylko
natury medycznej, lecz także etycznej. Spotkanie
w ramach kampanii edukacyjnej miało nie tylko
charakter edukacyjny, ale stało się dla uczniów
okazją do refleksji na temat życia i śmierci oraz
konieczności podejmowania trudnych decyzji
dorosłym życiu.
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Jubileusz Prof. Zygmunta Wiatrowskiego
Jeden z najstarszych absolwentów naszej szkoły Pan Profesor dr hab. Zygmunt
Wiatrowski, wybitny polski pedagog, działacz społeczny, doktor honoris causa Akademii Nauk
Pedagogicznych Ukrainy, filatelista i przyjaciel LO w Słupcy obchodził 14 kwietnia 2018 r.
jubileusz 90-lecia. Uroczystość odbyła się w Ciechocinku, gdzie Profesor aktualnie mieszka.
Jubilat ukończył nasze Liceum w 1948 r., okazja zatem była podwójna: urodziny i 70-lecie
ukończenia szkoły średniej, o której tak ciepło pisze w swoich książkach. Laudacje wygłosili
wybitni naukowcy: prof. Ryszard Gerlach i prof. Franciszek Szlosek. Gratulacje złożyli między
innymi: Marszałek Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Rektor UKW w Bydgoszczy, J.E. Biskup
Włocławski ks. dr Wiesław Mering, Akademik Nellia Nyczkało z Narodowej Akademii Nauk
Pedagogicznych Ukrainy. W imieniu nauczycieli, uczniów, rodziców i rzeszy absolwentów LO
oraz w imieniu Starosty Słupeckiego gratulacje dostojnemu Jubilatowi złożył dyrektor Tadeusz
Raczkowski. Pan Profesor tą drogą pozdrawia wszystkich uczniów i sympatyków słupeckiego
ogólniaka i życzy tak dobrych wyników nauczania jak do tej pory. Panie Profesorze
do zobaczenia na 100 urodzinach.

Prof. Zygmunt Wiatrowski i Tadeusz Raczkowski
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W drodze do wojska – skorzystaj z udziału w projekcie!
Stowarzyszenie „Z wiatrem i pod Wiatr” otrzymało środki na realizację projektu
„W drodze do wojska”. Rozpoczął się on 15 grudnia 2017 roku, a jego celem jest kształtowanie
proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby
wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, wspieranie działalności podmiotów
działających na rzecz obronności. Jak co roku, pan Karol Biadasz, pomysłodawca projektu
i trener strzelectwa sportowego, spotkał się przede wszystkim z uczniami klas pierwszych aby
przeprowadzić szkolenie edukacyjno-informacyjne dotyczące: celu projektu, służby wojskowej,
zasad naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią
(ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwe wypadki, wskazanie bezpiecznego miejsca
do strzelania), zagadnień związanych ze strzelectwem (m.in. budowy broni, zasad działania
różnych rodzajów broni). Wykładowca przedstawił uczniom program szkoleń specjalistycznych
prowadzonych w ramach projektu.
A obejmują one:
- szkolenie z pierwszej pomocy,
- wyjazd do jednostki wojskowej
w Powidzu,
- treningi strzeleckie z karabinka
pneumatycznego,
- jednodniowy kurs survivalu,
- cykl treningów zakończony zostanie
zawodami z karabinka pneumatycznego.

Pan Karol Badasz podczas prezentacji

Uczestnicy zostaną ubezpieczeni przez Stowarzyszenie. Podczas wszystkich zajęć uczniowie
mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
Kto komu mówi dzień dobry? – czyli o dobrych manierach na co dzień
25 września 2017 r. klasy pierwsze uczestniczyły w warsztatach pt. „Kto komu mówi
dzień dobry? – czyli o dobrych manierach na co dzień”, których celem było przybliżenie
uczniom zasad dobrych manier mających swoje korzenie w przeszłości i obowiązujących w XXI
wieku.
Warsztaty poprowadzili studenci Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania, przygotowani
przez profesjonalnych trenerów. To bezpłatne spotkania w ramach programu „Projekt – Mobilna
Akademia Sukcesu/Kompetencji”. Proponowane przez WSB spotkania mają pomóc młodzieży
zachować swobodę podczas egzaminów ustnych, rozmów kwalifikacyjnych, nawiązywania
pierwszych kontaktów zawodowych, pracy czy podczas kontynuowania nauki na studiach
wyższych. Mają zwiększyć poziom przedsiębiorczości młodego pokolenia i wykształcić postawy
wysokiej kultury osobistej.
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Migracje, nowoczesne technologie, międzynarodowe relacje handlowe wpływają na zmianę
obyczajów. Czasami mówi się o demokratyzacji obyczajów jako procesie, w którym wszystkim
wszystko wolno. Jednak w danej kulturze, w danym czasie, danej grupie społecznej i danym
miejscu obowiązują zasady regulujące prawidłowe relacje międzyludzkie.
W ramach warsztatu zostały omówione
kluczowe zagadnienia z obszaru
dobrych manier, które są obecnie
obowiązującymi. Szczególna uwaga
została
poświęcona
zasadom
procedencji,
wzajemności
oraz
punktualności. Uczniowie dowiedzieli
się m.in. kto pierwszy: może usiąść,
mówi „dzień dobry”, powinien się
ukłonić, kto może jako pierwszy
zadzwonić, wysłać e-mail, w jaki
sposób
uhonorować
osobę
uprzywilejowaną.
Uczniowie klasy 1c podczas warsztatów

Dowiedzieli się również, dlaczego nie wolno się spóźniać. Całość została omówiona
z uwzględnieniem relacji rówieśniczych, płci, które obowiązują w życiu codziennym, a także
zależności służbowych obowiązujących zarówno w szkole, jak i w biznesie.
Wystąpienia publiczne – jak przeżyć od a do z?
2 października 2017 r. klasy drugie uczestniczyły w warsztatach pt. „Wystąpienia
publiczne – jak przeżyć od a do z?”, których celem było wzmocnienie kompetencji uczniów
w zakresie wystąpień publicznych.
Warsztaty poprowadzili studenci Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania, przygotowani
przez profesjonalnych trenerów. Sztuka autoprezentacji czyli przedstawienia prezentacji
oraz umiejętność aktywnego uczestnictwa w dyskusji bardzo często stanowią podstawę
do osiągnięcia sukcesu. Kształtowanie umiejętności niezbędnych podczas egzaminów ustnych,
rozmów kwalifikacyjnych, spotkań i debat jest niezwykle ważne z punktu widzenia konieczności
przygotowania młodego człowieka do wejścia na rynek pracy.
Stąd w ramach warsztatów zostały zaprezentowane główne elementy związane z wystąpieniami
publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów doboru treści i ich prezentacji oraz
podstaw komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Warsztat został wzbogacony również o metody
związane z ograniczeniem stresu podczas wystąpień publicznych zarówno w rozmowach
w małym gronie odbiorców, jak i przed dużym audytorium.
Efektywna nauka – naucz się jak się uczyć!
Okres nauki w szkole średniej to czas wielu nowych wyzwań, odkrywania siebie,
własnych zainteresowań i przygotowania się do wkroczenia w dorosłe życie i przyjęcia nowych
ról – studenta czy też pracownika.
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Z interesującą ofertą spotkań interaktywnych dla uczniów wystąpił Uniwersytet SWPS
z Poznania, który 23 października 2017 r. gościł w murach naszej szkoły. Prowadzący
poprowadzili warsztaty pt. „Efektywna nauka – naucz się jak się uczyć!”, podczas których
maturzyści dowiedzieli się, jakie techniki pamięciowe najlepiej stosować podczas nauki oraz
jakie są rodzaje pamięci i na czym polega krzywa zapominania. Poznali fakty i mity dotyczące
efektywnej nauki i razem z prowadzącymi spróbowali zastosować sposoby skutecznego uczenia
się.
Warsztaty przyrodnicze
W ostatnim tygodniu września po raz czwarty odbyły się warsztaty przyrodnicze.
Wzorem ubiegłych lat w zajęciach tych brała udział klasa III o profilu matematyczno –
geograficznym. Uczniowie w trakcie zajęć mieli możliwość zapoznać się z przyrodą i kulturą
swojego najbliższego regionu. W Giewartowie młodzież mogła zobaczyć pałac oraz park
z połowy XIX wieku. Ponadto uczniowie uzyskali wiele informacji na temat Jeziora
Powidzkiego oraz fauny i flory obszaru Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Kolejnym
interesującym przystankiem na trasie wycieczki był zabytkowy cmentarz ewangelickoaugsburski założony w pierwszej połowie XIX wieku. Ostatnim punktem naszej wędrówki były
powidzkie łazienki. Warto wspomnieć, że warsztatom towarzyszyła piękna pogoda, więc
tegoroczni maturzyści mogli powtórzyć materiał z geografii i jednocześnie podładować
akumulatory przed czekającym ich rokiem.

Uczniowie klasy 3c podczas wycieczki do Powidza

HALLOWEEN’OWY ”ESCAPE ROOM” – czyli nietypowa lekcja j. angielskiego!
31 października 2017 r. w pracowni językowej pani profesor Moniki Tykwy uczniowie
klasy 2b mieli niepowtarzalną okazję wziąć udział w „Halloween’owym Escape Roomie”. Już
od progu dało się wyczuć, że szykuje się coś niezwykłego, gdyż z klasy dobiegała muzyka „nie
z tego świata”, a na drzwiach pracowni widniała informacja ostrzegająca, iż wejść będzie łatwo,
ale to, czy będzie można opuścić klasę, nie jest pewne!
Wchodząc do klasy, uczniowie otrzymali instrukcję, aby podzielić się na grupy i otworzyć
koperty z czekającymi na nich zadaniami. Informacja w języku angielskim o tym, że „krzesło
jednego z uczniów się pali!” oznaczała, że pod jednym z krzeseł znajduje się kolejna koperta
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z zadaniem. Polegało ono na tym, że młodzież musiała przeczytać opis święta Halloween,
a także zeskanować kod QR, aby odczytać i odpowiedzieć na zawarte tam pytania.
Po rozwiązaniu tej zagadki uczniowie podchodzili do nauczyciela, aby sprawdzić poprawność
odpowiedzi oraz otrzymać nowe zadanie, w którym zaszyfrowana była informacja, gdzie szukać
kolejnej koperty. I tak kolejne zadania prowadziły do kolejnych kopert ukrytych
m.in. pod biurkiem nauczyciela czy przy oknie. Cała zabawa polegała na tym, aby rozwiązywać
zagadki w języku angielskim, by móc wydostać się z sali i jednocześnie w sposób niezwykle
ekscytujący pogłębiać wiedzę na temat tradycji związanych z Halloween.

Zuzanna Andrzejewska, Martyna Tylska, Wiktoria Gaca i Sylwia Andrzejewska z 2b

Po zebraniu i złożeniu wszystkich części puzzli ukrytych w kopertach uczniowie otrzymali
do zeskanowania obrazek kodu QR, pod którym ukryte było zaklęcie. Aby wydostać się z klasy
konieczne było wypowiedzenia tego zaklęcia. Wszystkim uczniom udało się rozwiązać zadania
na czas, a halloween’owy nastrój towarzyszył im dzięki temu przez cały dzień!
Warsztaty język niemiecki
W listopadzie 2017 r. kolejny już raz gościliśmy w naszej szkole dr. Grzegorza
Pawłowskiego z katedry germanistyki PWSZ w Koninie, który pomagał naszym uczniom
przyswoić jakże trudną gramatykę języka niemieckiego.
W
zajęciach
wzięły
udział
klasy
z rozszerzonym
językiem
niemieckim.
Uczniowie mieli możliwość poznania nie
tylko
nowych
zagadnień
ale
także
praktycznych ćwiczeń z zakresu strony
biernej. Następne warsztaty już w grudniu.

Dr Grzegorz Pawłowski z PWSZ w Koninie

43

Lekcje inne niż wszystkie
Po co nam gramatyka? Po co Konjunktiv?
Pod takim tytułem 1 lutego 2018 r. odbyły się w naszej szkole kolejne warsztaty z języka
niemieckiego poprowadzone przez dr Grzegorza Pawłowskiego, wykładowcę PWSZ w Koninie.
W warsztatach wzięli udział uczniowie z grup z rozszerzonym językiem niemieckim a także ci,
którzy pragną od drugiej klasy LO uczyć się języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.
Warsztaty nie należały do łatwych, bowiem ich temat to trudne zagadnienie w gramatyce języka
niemieckiego. Zajęcia podzielone były na dwa etapy.
W części pierwszej pan Pawłowski
wprowadzał młodzież w tajniki gramatyki i
prezentował wybrane zagadnienia natomiast
w części ćwiczeniowej uczniowie rozwiązywali zadania i doskonale radzili sobie z
praktycznym użyciem i zastosowaniem
Konjunktivu.

Spotkanie z Instytutem Wschodnim UAM
7 listopada 2017 r. w naszej szkole gościliśmy wykładowców z Instytutu Wschodniego
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy podczas spotkań wykładowych
z uczniami poruszali tematykę społeczeństw Wschodu jak również przedstawili działalność
Instytutu i możliwości studiowania na poszczególnych kierunkach.
Prelegenci wystąpią z tematami:
Dr Karolina Polasik-Wrzosek: Paranauka rosyjska i radziecka.
Dr Tomasz Nakoneczny: Czy Rosja jest krajem bogatym?
Dr Jan Witczak: Początki kina radzieckiego.
Prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz: Najazd mongolski i jego konsekwencje dla Europy.
Dr Karolina Polasik-Wrzosek: opowiedziała o Instytucie jako jednostce badawczo-edukacyjnej.
Mgr Anna Kulaszewicz: opowiedziała o życiu studenckim w Instytucie.
Instytut Wschodni UAM powstał w kwietniu 1991 r. z inicjatywy poznańskich uczonych,
w sposób szczególny zainteresowanych problematyką Europy Wschodniej, Azji Środkowej
i Syberii. Stanowi interdyscyplinarną jednostkę naukowo-dydaktyczną, wchodzącą w skład
Wydziału Historycznego UAM. Kadra naukowa Instytutu reprezentuje szeroki wachlarz
dyscyplin naukowych i kierunków badawczych, takich jak antropologia kulturowa, archeologia,
ekonomia i gospodarka, filozofia, filologia, historia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo,
nauka o sztuce, nauki polityczne i prawne. Reprezentujących tak rozmaite specjalności naukowe
pracowników Instytutu łączy terytorialny charakter ich zainteresowań naukowych, skupionych
na badaniu społeczeństw Wschodu, rozumianego w tym przypadku jako obszar leżący między
Bugiem a Oceanem Spokojnym, obejmujący Europę Wschodnią, Azję Środkową i Syberię.
Instytut współpracuje z wieloma innymi jednostkami UAM oraz z pokrewnymi placówkami
naukowymi w Polsce, jak też z instytucjami zagranicznymi, zwłaszcza z obszaru tytułowego
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Wschodu. Przykładami mogą być: nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich
oraz Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej Uniwersytetu Warszawskiego, czego
efektem jest wspólna publikacja – „Informator Wschodni 1996”, kooperacja z np. Narodową
Akademią Nauk Ukrainy, Instytutem Historii Akademii Nauk Białorusi, partycypacja
w realizacji umów międzynarodowych, zawieranych pomiędzy Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza i ośrodkami zagranicznymi. Instytut organizuje cykliczne konferencje naukowe
poświęcone różnym aspektom przeobrażeń kulturowych, gospodarczych i społecznych
w regionach wschodnich. Wydaje serie publikacji, np. Poznańskie Studia Wschodoznawcze,
Baltic-Pontic Studies, Sprawy Wschodnie i in.

Uczniowie klasy 1b podczas wykładu

Kolejne wykłady poruszające tematykę Wschodu odbyły się we wtorek 24 kwietnia 2018r.
i wzięli w nim udział uczniowie klas I i II. Prezentacje przygotowane zostały przez szkole
pracowników Wydziału Historii Instytutu Wschodniego UAM Poznań: prof. Marka Figurę, prof.
Andrzeja Rozwadowskiego, mgr Magdalenę Boniec oraz absolwenta naszej szkoły mgr Łukasza
Staśkiewicza.

Przy biurku absolwent LO w Słupcy – Łukasz Staśkiewicz

Wykład otwarty na UAM w Poznaniu
W dniu 20.11.17 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w Instytucie
Filologii Germańskiej odbył się wykład z okazji 500-lecia reformacji – „Marcin Luter - ojciec
reformacji”, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Adamczyk, Patrycja
Kozielska, Julia Kubasiewicz, Katarzyna Brzezińska, Oliwia Bukowska, Klaudia Leśniewicz,
Aleksandra Mazurek, Monika Wleklińska i Klaudia Wożniak, wraz z opiekunem - Marzeną
Wojtkowiak. Podczas wykładu można było się dowiedzieć, co łączyło Marcina Lutra
z Kolumbem, jak doszło do rozłamu w kościele i co kryje się pod pojęciem reformacji, ponadto
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można było poznać fakty i ciekawostki z życia Marcina Lutra. Wykłady otwarte na wydziale
neofilologii odbywają się kilka razy w roku.
ZIMOWY SURVIVAL – Edukacyjna Akcja Profilaktyczna
7 grudnia 2017 r. kilkuosobowe delegacje klas pierwszych i drugich uczestniczyły
w warsztatach pt. „Zimą surfuj bezpiecznie”.
„Zimowy Survival” to pakiet przetrwania dla młodzieży, przygotowany z myślą
o nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym. Zaproponowana tematyka dotyczy problemów
z którymi, szczególnie w tym okresie, mogą mieć styczność uczniowie.
Głównym założeniem akcji „Zimowy Survivwal” jest propagowanie idei profilaktyki
pozytywnej, która zakłada wzmacnianie tzw. czynników chroniących – rozwijanie kompetencji,
umiejętności psychospołecznych oraz wspieranie naturalnego dążenia młodych ludzi, aby mogli
stać się kompetentnymi dorosłymi ludźmi, dbać o swoje zdrowie, szczęście osobiste i przyszłość
zawodową.
Podczas warsztatów uczniowie klas pierwszych i drugich rozwijali umiejętności bezpiecznego
poruszania się w świecie wirtualnym. Uczyli się jak efektywnie wykorzystać potencjał zasobów
wirtualnych, a także podnieśli świadomość zagrożeń związanych z funkcjonowaniem
w cyberprzestrzeni. Teraz zdobyte informacje zaprezentują w swoich klasach.
„Ja, obywatel, Rzeczypospolitej…” – projekt profilaktyczny
„Ja, obywatel, Rzeczypospolitej…” – pod takim hasłem 8 grudnia 2017 r. Komenda
Powiatowa Policji w Słupcy zorganizowała w Miejskim Domu Kultury spotkanie dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Jest to realizacja projektu profilaktycznego, w ramach którego
organizowane są spotkania z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz
z policjantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, mające na celu przybliżenie historii
oraz specyfiki pełnienia służby w Policji.
Podczas konferencji została przybliżona historia Policji Państwowej w latach 1918 – 1939 oraz
Podziemia Niepodległościowego w latach 1945 – 1956. Humaniści z klasy 1c mięli możliwość
wysłuchania prelekcji min. Tomasza Cieślaka i Piotra Orzechowskiego z Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.
Kierunek Wschód- Poznajemy Kazachstan
14 grudnia uczniowie z klas 1a, 2 d i 3 d uczestniczyli w spotkaniu poświęconym
Republice Kazachstanu. Nasza szkoła wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Słupcy realizowała
projekt Kierunek Wschód- Poznajemy Kazachstan. Uczniowie z klasy 3 d: Marta Szygenda,
Julia Król, Rafał Szczęsny i Marta Milczarek przygotowali prezentację na temat Kazachstanu.
Powstała ona w oparciu o rozmowę przeprowadzoną przez skype z panią Aiginaym Baurzhan,
która odpowiedziała na przygotowane przez uczniów pytania o kulturę, obyczaje, religię
i zabytki Kazachstanu. Prezentację obejrzała sama pani Aiginaym, która przyjechała do Słupcy
i opowiedziała o swojej ojczyźnie oraz zachęciła młodzież do odwiedzenia Kazachstanu. Druga
część spotkania poświęcona była 20-leciu współpracy BP ze Związkiem Sybiraków w Słupcy.
Zebrani uczniowie mogli zapoznać się z literaturą poświęconą zsyłkom a także wysłuchali
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wspomnień Sybiraków p. Franciszka Bartkowiaka, Juliana Ziarno, Barbary Wawrzyniak, którzy
opowiedzieli historie ich życia na zesłaniu. Była to ciekawa lekcja historii i geografii zarazem.
Jak radzić sobie ze stresem?
Radzenie sobie ze stresem przypomina podnoszenie ciężarów. Sztangista najpierw
przechodzi odpowiedni trening. Musi się nauczyć poprawnie chwytać sztangę i nie może od razu
podnosić zbyt wielu kilogramów. Dzięki właściwemu treningowi wyrabia mięśnie i nie doznaje
urazów. Gdyby jednak chwycił sztangę bez przygotowania, mógłby sobie naderwać mięsień lub
nawet złamać kość. Podobnie i ty możesz się nauczyć radzić sobie z ciężarem stresów
i z powodzeniem osiągać wyznaczone cele bez ponoszenia szkody. W jaki sposób?
Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczniowie
klas pierwszych podczas spotkania z panią
psycholog Agatą Popielarską pracującą w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy. Każda
klasa miała możliwość zadania pytania dotyczącego
radzenia sobie ze stresem i oswojenia go. Spotkanie
odbyło się 2. Stycznia 2018 r., a więc na progu
drugiego półrocza, kiedy czeka nas wszystkich
ciążka praca, która często będzie związana
z uczuciem zdenerwowania, paniki i stresu.
Pani Agata Popielarska

Edukacja prawna oraz promowanie mediacji w Ogólniaku
W ramach edukacji prawnej w LO w Słupcy od września 2017 roku organizowane są
spotkania wszystkich klas z sędziami oraz kuratorami Sądu Rejonowego w Słupcy.
Program obejmuje wykłady z zakresu prawa oraz spotkania w Sądzie Rejonowym w Słupcy.
Projekt ma na celu dostarczenie młodzieży wiedzy z zakresu prawa oraz sposobu
wykorzystywania prawa w codziennym życiu. Uczniowie mają możliwość zastosowania
zdobytej wiedzy, samodzielnego pozyskiwania informacji z wykorzystaniem różnych źródeł
oraz rozpoznawania pewnych aspektów i rozwiązań problemów, które napotykają w swoim
życiu.

Uczennice klasy 3c przed Sądem Rejonowym w Słupcy
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Edukacja prawna w LO prowadzona jest w taki sposób, że uczniowie zdobywając wiedzę
z zakresu prawa, mogą podjąć decyzję o dalszym kształceniu np. na kierunkach prawniczych.
Ponadto mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz kształtowania odpowiednich
postaw. Koordynatorkami programu są - w Sądzie Rejonowym w Słupcy pani Ewa Ciszewska
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Słupcy, a w LO Słupca - pani Monika Magiera-Ładowska,
nauczyciel języka polskiego.
Państwowa Inspekcja Pracy w LO
5 kwietnia 2018 roku – z inicjatywy Młodzieżowego Centrum Kariery w Słupcy –
w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy odbyły się prelekcje
dotyczące bezpiecznego funkcjonowania na rynku pracy.
Adresatami spotkań była młodzież wchodząca na rynek pracy – szukająca stałego ale
i sezonowego zatrudnienia. Rzetelność (oraz aktualność) przekazywanych informacji była
zagwarantowana dzięki prelekcjom wygłoszonym przez panią inspektor Agnieszkę Smykowską
z konińskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy.

Warsztaty z Tervor’em Walsh’em
W środę 18 kwietnia uczniowie naszego liceum mieli okazję brać udział w warsztatach
online prowadzonych przez pochodzącego z Irlandii native speaker’a – Trevor’a Walsh’a. Nasz
gość w ciekawy sposób opowiadał o kulturze, historii, muzyce i języku swojego kraju, dzięki
czemu mieliśmy możliwość kontaktu z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego.
Porównywał też Polskę i Irlandię, prezentując podobieństwa i różnice. Jednak najciekawszą
częścią było ćwiczenie, w którym uczniowie zostali poproszeni o wymówienie poszczególnych
słów irlandzkich związanych z nazwami miejsc (ku uciesze Trevora jak i naszych licealistów
efekty były naprawdę zabawne). Serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję na ciąg dalszy!
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15 września – Dzień Kropki
Nasza szkoła od ubiegłego roku uczestniczy w projekcie Stypendia św. Mikołaja, którego
celem jest pozyskiwanie funduszy na stypendia dla uczniów LO.
W związku z tym, że fundacja zaproponowała, iż doda od siebie 500 zł. do każdego 500 zł.,
które szkoła pozyska i przeleje na swoje subkonto do 18 września 2017 roku, zorganizowaliśmy
akcję polegającą na sprzedaży cukierków z symboliczną kropką.
Akcja cieszyła się dużą popularnością. Nic, dziwnego – każdy mógł zakupić maksymalnie trzy
kropki, które zwalniają go z niezapowiedzianych form sprawdzenia wiadomości do końca
pierwszego semestru. Oprócz tego, że uzbieraliśmy wymaganą kwotę, to jeszcze nadwyżkę
przeznaczyliśmy na prowadzoną przez panią Marzenę Bartosik akcję charytatywną Dla Ali.

Jakub Andrzejewski z 2a zainteresowany zakupem kropek ;-)

Zbieramy nakrętki dla Szymusia
Szymuś urodził się z zespołem wad wrodzonych. Największą przeszkodę dla niego
stanowi brak kości promieniowych i kciuka. Jak wiadomo, pomóc mogą tylko operacje
i długotrwała rehabilitacja, która wymaga ogromnych finansów. Pomóżmy temu małemu
chłopcu! Mały Szymuś potrzebuje nieWIELKICH gestów naszych WIELKICH serc!!!
Przez cały rok szkolny społeczność LO oraz wszyscy mieszkańcy Słupcy i powiatu mogli
włączyć się w pomoc Szymusiowi. To nic nie kosztuje! Punkty zbierania nakrętasów znajdowały
się na każdym korytarzu w naszej szkole – Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy. Każda ilość
nakrętek była mile widziana. Pamiętajmy, że dla nas to nic wielkiego, ale dla rodziny Szymka
to ogromny skarb i szansa dla niego na lepsze życie.
Nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego
Nasze liceum dba o prawa swoich uczniów, dlatego pozwala im mieć wpływ
na działalność szkolną poprzez samorząd uczniowski.
Wybory do samorządu odbywają się rokrocznie, a jego przedstawiciele wyłaniani są w sposób
demokratyczny. 9 listopada 2017 r. w naszym liceum przeprowadzono głosowanie i w wyniku
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wyboru uczniów stanowisko przewodniczącego samorządu szkolnego w roku szkolnym
2017/2018 piastować będzie Marysia Zawal (2a), wiceprzewodniczącymi zostali Julia Król (2b)
i Miłosz Rogalski (1c). Protokolantem została Weronika Bruś (2d) a skarbnikami: Oliwia
Bukowska (1a) i Julia Wojtczak (1b). Podziękowaliśmy za wspaniałą pracę i poświęcenie byłej
już przewodniczącej – Marcie Szygendzie – a tegorocznemu Zarządowi gratulujemy i liczymy
na ich owocną pracę.

Julia Wojtczak (1b), Miłosz Rogalski (1c), Julia Król
(2b), Oliwia Bukowska (1a), Marysia Zawal (2a),
i Weronika Bruś (2d)

Rodzice wspierają program stypendialny
14.11.2017 r. w naszym słupeckim liceum odbyła się loteria fantowa. Podczas
wywiadówek rodzice mogli wziąć udział w losowania i uczcić małe i duże sukcesy swoich
pociech. W naszym liceum realizowany jest program „Stypendia Świętego Mikołaja”. Jego
celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów. Realizujemy różne
przedsięwzięcia, które prowadzą do ciągłego wzrostu środków pieniężnych na naszym szkolnym
subkoncie.
Loteria prowadzona była pod hasłem „Przybij 5tkę stypendyście” a każdy los okazywał się
wygranym. Zebrane fundusze – 426 złotych –
zasiliły konto programu i jednocześnie zostaną
przeznaczone na stypendia dla uczniów.
W
imieniu
Samorządu
Uczniowskiego
chcielibyśmy
podziękować
wszystkim
uczestnikom loterii za wsparcie.
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Dzień Konfitury
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Samorząd Uczniowski rozpieszcza nas swoimi akcjami. Ostatnia z nich poświęcona była
słodziutkiej konfiturze. W tym dniu można było skosztować przepysznych rogalików, gofrów,
grzanek (oczywiście ze słodkim dodatkiem, czyli konfiturą). Warto wspomnieć,
że przygotowaniem tych pyszności zajęła się klasa 2a.
Mikołajki – Mikołaj, Śnieżynki, pierniczki…
6 grudnia swoją wizytą w liceum zaszczycił nas Święty Mikołaj! To już coroczna
tradycja. Z okazji Mikołajek, pan w czerwonym kubraczku wraz ze swymi Śnieżynkami przybył
by złożyć życzenia. Dla każdego oczywiście miał coś słodkiego! Zajrzał do dyrekcji,
pracowników oraz uczniów naszego ogólniaka. Pierniczki były przepyszne. Taki sposób
świętowania wywołał wiele radości. W rolę Mikołaja wcielił się Miłosz Rogalski, a Śnieżynkami
były: Roksana Kujawa, Julia Król, Paulina Ławniczak oraz Marysia Zawal. Drugim klasom
dziękujemy za pomoc w pieczeniu słodkości.

Roksana Kujawa, Julia Król, Marysia Zawal, Miłosz
Rogalski, Paulina Ławniczak

DZIEŃ CZEKOLADY
W środę, 20 grudnia 2017 roku, korytarze naszej szkoły wypełnił zapach czekolady.
Klasa 2b przygotowała stoisko z pysznościami. Uczniowie z okazji Dnia Czekolady mogli kupić
babeczki, ciasteczka, rogaliki i brownie.
Nic dziwnego, że słodkości rozeszły się tak szybko.
Był to kolejna akcja samorządu, a zebrane pieniądze
zostaną przeznaczone na stypendia św. Mikołaja.
Życzymy więcej czekoladowych
smakołyków
i wesołych świąt Bożego Narodzenia.

Samorząd Uczniowski
Hej kolęda, kolęda !
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Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, kiedy chcemy być razem i wspólnie
zrobić coś miłego. Dlatego też Samorząd Uczniowski zorganizował koncert kolęd połączony
ze wspólnym ich wykonaniem. Niektórzy śpiewali głośniej, inni ciszej i przyszli poczuć
atmosferę świąt, ale najważniejsze było to, że byliśmy razem: uczniowie, nauczyciele,
dyrekcja. Wspólnie chcieliśmy uczcić ten szczególny czas. Największe podziękowania należą się
osobom, które w czasie koncertu akompaniowały śpiewającym. Były to: Martyna Piotrowska,
Monika Bednarowicz, Katarzyna Hałas, Julia Chmielewska, Paulina Ławniczak i oraz Wiktor
Nowak. Jeszcze raz wszystkim Wam bardzo dziękujemy.

Wspólne kolędowanie na korytarzach liceum

Światowy Dzień Zdrowia
Stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu to ideał, do którego
powinni dążyć wszyscy ludzie. „Zdrowie dla wszystkich” to nie tylko hasło tegorocznego
Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia
dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania
krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).
W naszej szkole aż kipiało tego dnia od zdrowia: przepyszne kolorowe owocowe galaretki,
przepyszne sałatki owocowe, lemoniada cytrynowa i pomarańczowa i do tego sportowa siłownia,
zajęcia, podczas których nie można było sobie pozwolić na chwilę wytchnienia. Bardzo smaczny
i zdrowy dzień skupił wokół siebie wielu miłośników zdrowej żywności i sportu.
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Dzień Edukacji Narodowej
13.10.2017 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Odbyła się z tej okazji
uroczystość, w której uczestniczyli: wszyscy pracownicy liceum, emerytowani nauczyciele oraz
delegacje uczniowskie z poszczególnych klas. Gościliśmy tego dnia Przewodniczącą Rady
Rodziców – panią Beatę Zimniewicz, Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego – pana Krzysztofa Dropa, Instruktora Strzelectwa, Inspektora w Starostwie
Powiatowym w Słupcy – pana Karola Biadasza, przedsiębiorcę, właściciela Firmy Usługi
Snycerskie, Stolarskie i Rzeźbiarskie w Młodojewie – pana Henryka Graczyka. Podczas
oficjalnej części uroczystości Dyrektor Tadeusz Raczkowski podsumował tegoroczne działania
szkoły, a także wręczył nagrody okolicz-nościowe nauczycielom oraz pracownikom
administracji i obsługi szkoły. Wśród nich znaleźli się: Marzena Wojtkowiak, Jolanta Biadasz,
Monika Tykwa, Alina Neuman, Roma Fronckowiak, Barbara Biniakiewicz oraz Jadwiga
Jesionowska. Pożegnano również przechodzącego na zasłużoną emeryturę pana

Dyrektor Tadeusz Raczkowski żegna pana Czesława Kawę

Czesława Kawę, który przez kilkanaście lat dbał o mienie szkoły oraz jej otoczenie. 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.

Wiktor Nowak, Natalia Mydłowska, Emilia Konecka i Marta Marszałek z klasy 2b
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24 października 2017 r. w naszej szkole odbył się Dzień Pierwszaka. Uroczystość ta
to już tradycja, organizowana co roku dla najmłodszych kolegów, żeby dobrze poczuli się
w murach naszego liceum. Od lat zajmują się tym klasy drugie, aby nie obciążać tym zadaniem
maturzystów. Lista pomysłów zabaw dla naszych pierwszaków co roku się powiększa. W tym
roku wyglądało to następująco: klasa II a zaprosiła widzów do udziału w quizie wiedzy z zakresu
matematyki, fizyki i geografii. Przypomnieliśmy sobie jaka jest najdłuższa rzeka świata, co to
jest grawitacja i jaki wzór ma delta. Nie zabrakło również pytań bardziej podchwytliwych, np.
„Dlaczego deszcz siedzi w więzieniu?” „Bo napadał.” Klasa II b przygotowała filmik, który
zawierał różne sceny i powiedzenia z życia typowego bio-chema, między innymi radość
z wielu lekcji biologii i chemii. Pomysłem klasy II c był udział w grze „Milionerzy. Gra o 1000
kalorii”. Uczestniczka dzielnie odpowiadała na
pytania prowadzącej, gdyż stawka była wysoka
– do wygrania torba ze słodyczami! Profil
humanistyczny zaprezentował przedstawienie
pt. „Human - oczekiwania i rzeczywistość”.
Scenki dotyczyły m.in. lekcji WOS-u i historii,
ale także wiedzy z przedmiotów ścisłych, czyli
jak to mówią – typowy human. Wszyscy miło
spędzili ten czas, a Dzień Pierwszaka po raz
kolejny można zaliczyć do bardzo udanych.

Jakub Andrzejewski przeprowadza quiz wśród
uczniów klasy 1b

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
W tym roku Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypadł na 16 listopada.
W ramach profilaktyki antynikotynowej uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji, której
celem było kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych społeczności szkolnej
i promowanie mody na niepalenie. Podczas zajęć odbyły się pogadanki z wychowawcami na
temat zdrowotnych i społecznych skutków palenia tytoniu. W holu szkoły znajdował się kącik
informacyjny z materiałami edukacyjnymi na temat szkodliwości palenia tytoniu. Uczniowie,
nauczyciele i pracownicy szkoły częstowani byli cukierkami zamiast papierosa a także mieli
możliwość wypełnienia testu uzależnienia od tytoniu.
Działania
związane
z
profilaktyką
antynikotynową obejmują także zajęcia
„ARS – czyli jak dbać o miłość?” czyli
program w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych
środków psychoaktywnych realizowany
na zajęciach wychowania do życia
w rodzinie i lekcjach wychowawczych.

Oliwia Bukowska i Marysia Zawal w towarzystwie dyrektora LO
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Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał Nie ma dzieci – są ludzie oraz Dziecko –
już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie
rzeczywiste, nie zapowiedź. Choć wiele się zmieniło w Polsce w podejściu do dzieci przez
ostatnie sto lat, to wciąż prawa dziecka nie są w pełni respektowane, a wiele osób uzależnia
respektowanie praw od wypełniania przez dzieci obowiązków. Wciąż pokutuje przekonanie,
że dzieci nie są jeszcze pełnoprawnymi ludźmi i dlatego prawa człowieka im w pełnie nie
przynależą. Jest wprost przeciwnie!
Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby
od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej
dokładnie 26 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy
Polski, 20 listopada 1986 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została
podpisana przez wszystkie państwa na świecie.
20 listopada 2017 r. Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na temat praw
dziecka, w którym uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich. Poszczególne klasy
zmagały się z niełatwymi zadaniami dotyczącymi tematyki związanej z prawami dziecka,
poznali dokumenty omawiające prawa człowieka i dziecka, nazwiska ludzi, którzy dbają
o przestrzeganie praw człowieka i dziecka i wiele innych zagadnień. Klasa 2a okazała się
zwycięzcą konkursu, najlepiej poradziła sobie ze wszystkim zadaniami. Samorząd Uczniowski
ufundował nagrodę w postaci słodkości. Gratulujemy wiedzy i życzymy równie owocnych
rezultatów w nauce.
Dzień Języków Obcych w LO
Dzień Języków Obcych w naszym liceum to niezwykle ekscytujące i bardzo oczekiwane
wydarzenie, podczas którego zarówno uczniowie jak i nauczyciele nie tylko doskonale się
bawią, ale przede wszystkim integrują. W tym roku uczniowie klas pierwszych i drugich wraz ze
swoimi nauczycielami przygotowali przedstawienia, filmiki oraz quizy pod hasłem przewodnim
„znani i lubiani” z krajów angielskiego lub niemieckiego obszaru językowego. Któż to nie
pojawił się w czwartek 23 listopada na scenie w naszym liceum? Odwiedziły nas osobistości
ze świata filmu, muzyki, a także polityki, m. in. Angela Merkel, Donald Trump oraz królowa
Elżbieta II, Cher, Elvis Presley i wielu, wielu innych.

A tak prezentowała się klasa 2a
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Jak co roku występy poprzedziły liczne przygotowania, układanie i pisanie tekstów, a także
wielogodzinne próby pod okiem naszych nauczycieli j. angielskiego i j. niemieckiego.
Scenariusze, scenografia oraz charakteryzacja przeszły najśmielsze oczekiwania. Spośród wielu
występów, które zachwyciły nas pomysłowością i rozbawiły do łez, uwagę publiczności
przykuło to przygotowane przez klasę 1b pani prof. Tykwy przedstawiające, jak radzi sobie
rodzina Kowalskich na wakacjach za granicą oraz konkurs ,,Bekannte und geliebte Personen”
przeprowadzony przez klasę pani prof. Jolanty Bartkowiak. Codzienną porcję ploteczek
dostarczył nam program ,,Sky news” klasy 2bc, a klasa 1a pod opieką pani prof. Agnieszki
Leżały w filmiku ,,My TV” pokazała, jak ich zdaniem wygląda telewizja. Na uwagę zasługuje
też quiz „Kahoot it!” klasy 2a pani prof. Joanny Piwowarczyk, podczas którego absolutnie każdy
kto miał w swoim telefonie dostęp do Internetu, mógł stanąć w szranki i sprawdzić swoją wiedzę
o sławnych osobach. Publiczność zaangażowała się w grę przeprowadzoną on-line, a zwycięzca
został nagrodzony słodkościami. Z kolei podczas występu klasy 2ab staliśmy się publicznością
słynnego X-Factora, a z filmiku klasy 1bc przygotowanego pod okiem pani prof. Wioletty
Nyszler pt. „Who wants to be a Millionaire?” mogliśmy się dowiedzieć, jak zostać milionerem.
Nad przygotowaniem całości czuwała pani prof. Monika Tykwa. Na scenie, pomimo tremy,
uczniowie potrafili stworzyć wyjątkowy klimat oraz rozbawić publiczność. Pokazali, że nauka
języków obcych to nie tylko „wkuwanie” słówek bądź przyswajanie zasad gramatyki, ale także
duża dawka rozrywki. Chociaż czasami zdarzały się pomyłki, nikt nie zwracał na nie większej
uwagi. Najważniejsza była dobra zabawa, dzięki której oderwaliśmy się od szkolnej
codzienności. Dziękujemy za wszystkie występy i czekamy na kolejny Dzień Języków obcych.
See you next year!
Połowinki
Jak co roku, uczniowie klas drugich uczestniczyli w zabawie, zwanej „Połowinkami”,
która odbyła się 17.11.2017r. W zabawie, która uświadomiła nam półmetek nauki w liceum
uczestniczyło 85 uczniów. Na początku imprezy pan dyrektor Tadeusz Raczkowski życzył nam
dobrej zabawy oraz przypomniał, że za rok matura. Zabawa była rzeczywiście doskonała –
mieliśmy okazję nie tylko potańczyć w rytm dobrze dobranej muzyki, ale także lepiej wzajemnie
się poznać i porozmawiać „na luzie” z osobami z innych klas. Jak wszystko
co dobre, również bal
drugoklasistów wydał się za
krótki.
Zmęczeni,
ale
radośni musieliśmy iść
do domów, ale na pewno
długo jeszcze będziemy
wspominać naszą zabawę
w liceum.
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05.12.2017 mięliśmy niepowtarzalną okazję świętować 150 rocznicę urodzin naszego
patrona szkoły, Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jubileusz był pod wieloma względami
wyjątkowy. Gościliśmy wiele ważnych osobistości w tym: Radnych Powiatu Słupeckiego
z członkami Zarządu i Panem Starostą Mariuszem Rogą na czele, Władze Miasta Słupcy: Pana
Burmistrza Michała Pyrzyka, z-cę Burmistrza Pana Tomasza Garsztkę, oraz Przewodniczącego
Rady Miasta Pana Andrzeja Szymkowiaka; Zastępcę Wójta Gminy Strzałkowo Panią Lidię
Śmidowicz; Byłego dyrektora LO pana Jerzego Rybickiego; Rodziców z Przewodnicząca Rady
Rodziców Panią Beatą Zieniewicz; Pana Kapitana Tadeusza Janasa – Przewodniczącego
Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim;
Dyrektorów Szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki; Panią
Elzbietę Kordylewską – kierownika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Słupcy;
Przewodniczących nauczycielskich związków zawodowych: Pana Prezesa Krzysztofa Dropa
ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i Pana Przewodniczącego Andrzeja Przybyłę ze związku
Solidarność; Dyrektorów instytucji i stowarzyszeń, oraz indywidualne osoby współpracujące
z naszą szkołą.
Po przemówieniach dyrektora szkoły pana Tadeusza Raczkowskiego i starosty słupeckiego pana
Mariusza Rogi złożono kwiaty i znicze pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz
pod pomnikiem księdza prałata Franciszka Szczygłowskiego.

Marcin Pilarski, Jakub Pilarski i Igor Sarnowski

Oficjalną część uroczystości pod tytułem „Wywiad z Marszałkiem” prowadzili: Weronika Bruś
i Jakub Baranowski, a w części artystycznej występowali: Marcin Pilarski, który godnie wcielił
się w rolę Marszałka, i którego wszystkie wypowiedzi pochodziły ze źródeł autentycznych,
dwóch reporterów- Jakub Pilarski i Igor Sarnowski, którzy przeprowadzili wywiad
z Marszałkiem, Oliwia Panufnik oraz Natalia Rosiak, które zadbały o poetycką oprawę
wywiadu. Na uwagę zasługuje fakt, iż młodzież „Ogólniaka” podczas całej uroczystości
wykazała się ogromną dojrzałością i uczestniczyła w uroczystości w godny sposób, w ciszy
i skupieniu.
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Uroczystość Dnia Patrona uświetniły dwa występy chórów. Na początku wystąpił szkolny chór
pod kierownictwem pani Arlety Adamczyk z bardzo ciekawym repertuarem, a na końcu wystąpił
gościnnie Miejski Chór Kanaon, który profesjonalnie zaprezentował kilka pieśni patriotycznych.
Podczas uroczystości wręczono również dyplomy i nagrody uczniom, którzy uzyskali najwyższe
noty w konkursie wiedzy o patronie, który odbył się w dzień poprzedzający uroczystość.
Na koniec, jak przystało na uroczystość urodzin, wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani
wyśmienitym tortem okolicznościowym,
otrzymanym w darze od Spółdzielni
Samopomoc Chłopska w Strzałkowie.
Za przygotowanie uroczystości były
odpowiedzialne klasy 2d i 1c wraz
z wychowawcami, paniami Marzeną
Wojtkowiak i Marzeną Bartosik.

Bal Pierwszoklasisty
Karnawał w pełni, dlatego w piątek 26 stycznia 2018 r. odbył się Bal Pierwszoklasisty,
na którym bawili się uczniowie klas pierwszych LO. Zabawę poprzedziły wspólne
przygotowania i dekorowanie sali, która dzięki barwnym iluminacjom wyglądała bajecznie.
Zanim parkiet zapełnił się tańczącą młodzieżą, głos zabrał pan Dyrektor Tadeusz Raczkowski,
który życzył wszystkim udanej zabawy, a potem… Co to był za bal! Tak wspaniale bawiącej się
młodzieży mury szkoły już dawno nie widziały! W dużej mierze jest to zasługa osoby
odpowiedzialnej za oprawę muzyczną, a konkretnie - Macieja Śmiechowskiego z klasy 1c, który
zadbał również o kapitalne oświetlenie.

W przerwach między tańcami licealiści odpoczywali, posilając się zamówionymi przez siebie
potrawami. Czas dobrej zabawy szybko upłynął i gdyby nie określona z góry godzina
zakończenia balu, wszyscy chętnie bawiliby się do samego rana. Jednak trzeba przyznać, że gdy
nadszedł czas zakończenia, a co za tym idzie sprzątania, młodzież spisała się na medal!
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Szczególne podziękowania należą się wychowawcom czyli paniom: Monice Tykwie, Marzenie
Bartosik, Agnieszce Leżale oraz jednemu z rodziców – pani Bożenie Rogowskiej, którzy
czuwali nad bezpieczeństwem podczas zabawy. Jedno jest pewne - czekająca nas za rok impreza
połowinkowa w takim gronie to gwarancja równie udanej zabawy!
Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w LO w Słupcy
27 stycznia 1945 roku to data wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego
i zagłady w Auschwitz-Birkenau. Tego dnia – w rocznicę wyzwolenia obozu, który jest
symbolem zagłady i męczeństwa Żydów i innych narodów – obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Główne obchody odbywają się na terenie byłego obozu
Auschwitz –Birkenau oraz pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.
Nasze liceum też symbolicznie włączyło się w obchody Dnia Pamięci. Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Ofiarach Holokaustu jest nie tylko ważną okazją do tego, aby pamiętać i potępić
tragedię i okrucieństwo Holokaustu, ale jest także ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń przed
ludobójstwem, którego korzenie tkwią w pogardzie dla innych ludzi i nienawiści. Uczniom
naszej szkoły została przybliżona postać Ireny Sendlerowej, polskiej działaczki społecznej, która
w czasie II wojny światowej przyczyniła się do ocalenia z Holokaustu około 2 500 żydowskich
dzieci. W grudniu 1942 roku utworzona Rada Pomocy Żydom „Żegota” mianowała ją szefową
wydziału dziecięcego. Jako pracownik ośrodka pomocy społecznej miała przepustkę
do warszawskiego getta i razem ze współpracownikami organizowała przemycanie dzieci
żydowskich z getta, umieszczając je w przybranych rodzinach, domach dziecka czy też
zakonach. Uczniowie obejrzeli również film dokumentalny pt.: “Łyżeczka życia”, którego
bohaterką jest Elżbieta Ficowska, uratowana z warszawskiego getta, która opuściła rodziców
jako sześciomiesięczne niemowlę. Przetransportowana w drewnianej skrzynce na wozie
pomiędzy cegłami miała przy sobie jedynie srebrną łyżeczkę z wygrawerowaną datą urodzin
i imieniem…
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu przygotowała klasa II b pod opieką pani
Renaty Bartczak.
Samorząd Uczniowski przejął władzę
Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole przywitaliśmy na wesoło. Samorząd przygotował
z tej okazji wiele konkursów. Były kalambury, karaoke, układanie wierszy, gra na cymbałkach,
głuchy telefon. Wszystkie te wspólne zajęcia miały na celu nie tylko dobrą zabawę, ale były
również okazją do poznania talentów swoich kolegów oraz do integracji uczniów naszej szkoły.
Humory dopisywały wszystkim: uczniom i nauczycielom. Dodatkowo licealiści postanowili,
że przebiorą się w stroje z lat 70-ych, więc było nie tylko wesoło, ale i kolorowo. Szczególne
podziękowania za organizację tego dnia należą się Oliwii Bukowskiej z klasy Ia, Marii Zawal
z kl II a oraz Miłoszowi Rogalskiemu z klasy I c. Już teraz czekamy z niecierpliwością, czym
nas zaskoczą za rok.
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Uczennice z klasy 1b podczas Dnia Samorządności

Dzień Absolwenta
Czas, niestety, biegnie bardzo szybko i już nadszedł moment, kiedy musieliśmy pożegnać
uczniów klas trzecich. W trakcie uroczystości przygotowanej przez klasę 2a i 1b była okazja
do wielu wzruszeń, ale też radości, bo trzy lata spędzone w naszym liceum były wyjątkowe.
W czasie swojego wystąpienia Dyrektor LO Tadeusz Raczkowski przypomniał nazwiska
uczniów, którzy aktywnie zaangażowali się w organizację imprez w naszej szkole, a także tych,
którzy brali udział w projektach oraz akcjach charytatywnych. Wymienił również naszych
sportowców, którzy z wielkim zaangażowaniem i sukcesami reprezentowali słupeckie licem.

Starosta Mariusz Roga wręcza nagrodę
najlepszej uczennicy – Oldze Halabie z
klasy 3d, która uzyskała średnią 5,29.

Na zakończenie Dyrektor podsumował również wyniki klasyfikacji, podał nazwiska osób
z najwyższą średnią. Wszyscy wymienieni otrzymali nagrody, a oto oni: Olga Halaba III d 5,29,
Zofia Nawrot III b 5,18, Martyna Pietrowicz III b 5,18, Maria Deręgowska III c 5,12, Michalina
Górska III d 5,12, Wojciech Janiak III b 5,12, Adrianna Kabacińska III c 5,12, Maciej
Michalczyk III b 5,06, Paulina Mistrzak III c 5,06, Julia Tylman III a 4,94, Grzegorz Kuznowicz
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III b 4,88, Weronika Łukaszyk III d 4,88, Natalia Nowicka III b 4,82, Natalia Staśkiewicz III a
4,82, Sylwia Adamska III a 4,78.
Uczniowie wyróżnieni w zakresie sportu: z klasy 3a: Łukasz Piguła; Kamil Pomorski; Julia Tylman;
z klasy 3b: Weronika Antczak ; Natalia Kudlewska; Kamila Owczarzak; z klasy 3c: Piotr
Kowalski; Igor Kuźniewski; Jakub Kwaśny; Piotr Laube; Filip Nowak; Bartosz Majewski;
Dominik Tkaczyk; Adam Szymczak; Marcin Walczak; Marcin Zauer; z klasy 3d: Anna
Kaczmarek; Patryk Kołodziejczak; Julia Król; Weronika Wiatrowska.
Wśród
uczniów
działających
na rzecz szkoły znaleźli się: z klasy
IIIa: Piotr Błaszczak, Karolina
Jarema, Szymon Michalak, Marcel
Marszewski,
Jesika
Niwińska,
Łukasz Piguła, Sylwia Rosińska,
Estera Sawicka, Faustyna Sikorska,
Dominik Tucholski; z klasy IIIb:
Aleksandra baśkiewicz, Sylwia
Grzelewska,
Patrycja
Kraska,
Grzegorz Kuznowicz, Weronika
Łańska, Maciej Michalczyk,
Nagrodzenie z klasy 3a- wśród nich Martyna Pietrowicz z rodzicami

Malwina Mielcarek, Zofia Nawrot, Natalia Nowicka, Joanna Okupniarek, Kamila Owczarzak,
Zuzanna Tylska, Anna Zimniewicz; z klasy IIIc: Klaudia Chojnacka, Maria Deręgowska,
Adrianna Kabacińska, Natalia Kaczmarek, Natalia Kolińska, Marta Kwiatkowska, Paulina
Mistrzak, Agata Sroczyńska, Julia Suska, Alicja Świnka, Alicja Osowczyk; z klasy IIId: Marta
Gaca, Mela Gawrych, Michalina Górska, Anna Kaczmarek, Julia Król, Weronika Łukaszyk,
Klaudia Miastkowska, Marta Milczarek, Natalia Mizerska, Julia Pawlak, Piotr Samul, Rafał
Szczęsny, Marta Szygenda, Damian Słowiński, Weronika Wiatrowska.
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
22.06.2018 cała społeczność szkolna stawiła się na sali gimnastycznej, aby pożegnać rok
szkolny. Na uroczyste zakończenie przybyli także zaproszeni goście: pan Mariusz Roga –
Starosta Powiatu Słupeckiego oraz pani Beata Zimniewicz – przewodnicząca Rady Rodziców.
Ostatni dzień szkoły to czas podsumowań i nagród.
Najlepszą średnią w szkole i świadectwo z wyróżnieniem otrzymali następujący
uczniowie: Agnieszka Wolek 2c (średnia 5,78), Miłosz Rogalski 1c (5,56), Martyna Tylska 2b
(5,44), Paulina Kowalska 2b (5,33, Gabriela Wolniakowska 2b (5,33), Paulina Stefańska 1c
(5,31), Michał Blejwas 1a (5,25), Marcin Górski 2a (5,25), Aleksandra Bąkowska 1b (5,13),
Oliwier Lewandowski 1a (5,13), Marcin Pilarski 1c (5,13), Monika Jachnik 1a (5,06), Monika
Wleklińska 1c (5,06), Zuzanna Zwolińska 1b (5,06), Kinga Kowalska 2d (5,0), Martna
Piotrowska 1b (5,0), Katarzyna Brzezińska 1a (4,94), Michał Czarnecki 1a (4,94), Katarzyna
Hałas 1b (4,94), Zuzanna Andrzejewska 2b (4,89), Natalia Mydłowska 2b (4,89), Aleksandra
Pelo 2b (4,89), Julia Kubasiewicz 1a (4,88), Natalia Robak 1c (4,88), Antonina Świerkowska 2b
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(4,88), Julia Radecka 1c (4,81), Sylwia Andrzejewska 2b (4,78), Jacek Andryszak 1a (4,75),
Damian Gorzelańczyk 2a (4,75).

Agnieszka Wolek 2c wraz z wychowawcą p..Wiolettą Nyszler i dyrektorem Tadeusze Raczkowskim
oraz Paulina Stefańska z 1c wraz z tata Waldemarem Stefańskim.i dyrektorem

Nagrodę za 100% frekwencji otrzymała Paulina Stefańska. Dyrektor przypomniał także o wielu
sukcesach sportowych oraz o olimpiadach, konkursach, projektach i akcjach, w których
uczniowie brali udział i zajmowali czołowe lokaty.
Podczas
zakończenia
roku
szkolnego, dziękując za pracę na
rzecz szkoły, dyrektor pożegnał
odchodzącego Dariusza Woźniaka
oraz podziękował pani Ewie
Dominiak za włożone serce
i zaangażowanie oraz wieloletnią
pracę na stanowisku wicedyrektora. Po uroczystości uczniowie
rozeszli się do klas na spotkania
z wychowawcami.
Samorząd Uczniowski żegna pana Dariusza Woźniaka

62

LO wychodzi poza mury

LO wychodzi poza mury
Akcja Sprzątanie świata
Już po raz 24. w Polsce odbyła się akcja Sprzątanie świata. W tym roku jej hasło
przewodnie brzmiało: „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji było zwrócenie uwagi
na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami
i po dokonaniu ich segregacji należy je ponownie wykorzystać. Natomiast rzeczy będące
w dobrym stanie powinny być przekazane osobom, które ich potrzebują.
Młodzież z naszej szkoły doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeby dbania o środowisko
i segregacji odpadów. Dlatego też, włączając się do akcji, wykonała plakaty promujące
działania ekologiczne tj. segregację i recykling.
Nasi uczniowie w Młodzieżowej Radzie Miasta Słupca
8 grudnia 2017 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
Słupca. Każdy uczeń mógł oddać głosy na swoich faworytów, aby wspólnie z innymi wybrać
przedstawicieli, którzy zasiądą w radzie. Zwycięzcy zostali wyłonieni w sposób
demokratyczny, a są nimi:
– Marta Szygenda,
– Julia Wojtczka,
– Klaudia Wiśniewska.
Członkami komisji byli: Agata Sroczyńska, Paulina Mistrzak, Dominik Tkaczyk oraz Konrad
Chałas. Zwycięzcom gratulujemy i liczymy owocnej pracy, i głowy pełnej pomysłów.

Uczniowie klasy 3d podczas głosowania:
Damian Słowiński, Patryk Kołodziejczak,
Michalina Górska, Anna Kaczmarek i
Weronika Łukaszyk.

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy
16 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy odbyła się
inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy, w której uczestniczyły między
innymi radne wybrane przez licealną społeczność szkolną: Klaudia Wiśniewska i Julia
Wojtczak. Wyjątkowo nieobecna była Marta Szygenda.
Porządek obrad obejmował 11 punktów i zawierał m.in. ślubowanie radnych Młodzieżowej
Rady Miasta Słupcy, wystąpienie Burmistrza Miasta Słupcy, wybór przewodniczącego,
wiceprzewodniczących i sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
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Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta została Julia Wojtczak z klasy 1b. To już druga
kadencja Julii i to w roli przewodniczącej. Do Komisji Skrutacyjnej wybrana została Klaudia
Wiśniewska.

Spotkanie zakończyły pytania i wolne wnioski, które mogli zgłaszać obecni na sesji. Kolejne
spotkania to zgłaszanie inicjatyw i ich realizacja. Radnym gratulujemy i życzymy ciekawych
pomysłów!
Prezenty dla dzieci z SOSW w Słupcy
14 grudnia delegacja z naszej szkoły pod opieką pani Mirosławy Błaszczak
uczestniczyła w spotkaniu wigilijnym w SOSW. Podczas uroczystej kolacji młodzież miała
okazję spędzić trochę czasu z podopiecznymi ośrodka i wspólnie z nimi cieszyć się
świąteczną atmosferą. Punktem kulminacyjnym wieczoru było przybycie św. Mikołaja, który
swoją obecnością wywołał uśmiech na niejednej twarzy. Dziękujemy bardzo za ciepłe
przyjęcie, a wszystkim klasom naszego ogólniaka jesteśmy wdzięczni za przygotowanie
prezentów dla podopiecznych ośrodka.

Gabrysia Wolniakowska i Ola Pelo z 2b
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III POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE W STRZAŁKOWIE
7 marca 2018 r. uczennice klasy 1b: Kasia Hałas, Patrycja Ciesielska, Oliwia Busse
oraz Zuzanna Zwolińska pod opieką pani Moniki Tykwy reprezentowały naszą szkołę na III
Powiatowych Targach Edukacyjno-Zawodowych zorganizowanych przez Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Uczestniczący w targach uczniowie
trzecich klas z gimnazjum mieli okazję zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu słupeckiego. Trzeba przyznać, że stanowisko naszego liceum cieszyło się
niesłychanym powodzeniem – gimnazjaliści tłumnie nas odwiedzali i zadawali wiele pytań.
Mamy nadzieję, iż nasza oferta
zainteresowała również tych niezdecydowanych, a jeśli nie, to 24 marca
zapraszamy na „Drzwi Otwarte”, aby
każdy gimnazjalista ostatecznie mógł
się przekonać, że Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego to szkoła właśnie dla
niego!

Patrycja Ciesielska, Katarzyna Hałas, Oliwia Busse, Zuzanna Zwolińska

Trzecia edycja konkursu j. angielskiego ”Let’s revise together!” rozstrzygnięta!
27 marca 2018 r. pod okiem pani profesor Moniki Tykwy odbyła się trzecia edycja
konkursu warsztatowego pod nazwą ”Let’s revise together!”. Wzięło w nim udział siedem
czteroosobowych zespołów z różnych placówek, miedzy innymi: Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie, Szkoły Podstawowej w Trąbczynie, Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Słupcy oraz Szkoły Podstawowej w Kowalewie.
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 potraw krajów anglojęzycznych, czytaniem czy precyzyjnym
rozumieniem ze słuchu. Najlepiej poradziła sobie młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Strzałkowie zajmując pierwsze miejsce. Tuż za nimi na miejscu drugim znalazła się Szkoła
Podstawowa z Trąbczyna, a na trzeciej pozycji uplasowała się druga drużyna ze Strzałkowa.
Warto też nadmienić, iż w konkursie indywidualnym „Kahoot it” znakomicie spisał się uczeń
szkoły Podstawowej w Słupcy Adam Urbaniak. 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.
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Dzień otwarty w liceum
W sobotę 24 marca gościliśmy w naszej szkole gimnazjalistów z całego naszego
powiatu w ramach Drzwi Otwartych. Przyszli uczniowie liceum mieli okazję obejrzeć
wszystkie pracownie szkolne, bibliotekę, salę tradycji oraz salę gimnastyczną. Funkcję
przewodników po szkole pełnili tego dnia licealiści, którzy z dużym zaangażowaniem
opowiadali o tym, jak wygląda codzienne życie w naszej szkole.

Gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć występ artystyczny, w ramach którego licealiści
zaprezentowali swoje uzdolnienia muzyczne i językowe. W pracowniach szkolnych odbywały
się konkursy i pokazy z przedmiotów przyrodniczych. Gimnazjaliści wykonywali
doświadczenia chemiczne, odgadywali zagadki biologiczne i rozwiązywali łamigłówki
matematyczne. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się prezentacje projektów
językowych („Zabaw się Sherlocka Holmesa”, „Nauka Języka Poprzez Sztukę”) i teatralnych
(„Human Sapiens prezentuje”). Nasi goście zostali zapoznani z działalnością Samorządu
Uczniowskiego a także mogli uczestniczyć w rozgrywkach piłki siatkowej.
Miłym zaskoczeniem dla wszystkich gości był Marszałek Piłsudski (Łukasz Piguła- 3A),
z którym chętnie wykonywano sobie pamiątkowe zdjęcia.
Mamy nadzieję, że to sobotnie przedpołudnie na długo pozostanie w pamięci wszystkich
uczestników.
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Wolontariuszki na imprezie charytatywnej
29.09.17 uczennice naszej szkoły Aleksandra Pelo, Anna Zimniewicz, Gabriela
Wolniakowska, Maja Kołodziejska, Malwina Mielcarek, Marianna Zawal oraz Martyna
Pietrowicz wzięły udział w imprezie charytatywnej zorganizowanej w celu zebrania funduszy
na rzecz leczenia i rehabilitacji absolwentki naszego liceum pani Alicji Sulanowskiej.

Marysia Zawal i Gabrysia Wolniakowska podczas aukcji

Zbiórka dla zwierzaków
Szkolne Koło Wolontariatu podsumowało „Zbiórkę dla zwierzaków”. Zbiórka trwała
w naszej szkole od 02.10.17 do 20.10.17. Zebraliśmy:
1. karma sucha Pedigree 2, 6kg – 2 szt
2. karma dla kota Persy 1,5kg – 1 szt
3. przysmaki dla psa 90g – 1 szt
4. przysmaki dla psa Orlando 175g – 2 szt
5. przysmaki dla psa Orlando 400g – 1 szt
6. karma w puszce Bellosan 415g – 2 szt
7. karma w puszce Puffi 1240g – 6 szt
8. obroża – 1 szt
9. szelki – 3 szt
10. smycz – 1 szt
11. kaganiec – 1szt
12. zabawki – 3 szt
13. koc – 2 szt
14. ręcznik – 2 szt
15. 494,82 zł (za zebrane pieniądze zakupimy karmę w puszkach i karmę suchą).
Wszystkie rzeczy zostaną przekazane do schroniska w Katarzynowie oraz do Fundacji
„Człowiek dla zwierząt”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom oraz
pracownikom administracji i obsługi, którzy okazując wielkie serce zechcieli wesprzeć naszą
akcję.
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SZLACHETNA PACZKA
Okres bożonarodzeniowy to idealny czas na pomoc drugiemu człowiekowi i dzielenie
się z innymi. W tym roku pomagaliśmy Pani Zosi. Udało nam się zebrać siedem dużych
kartonów i 4 małe, wszystkie wypełnione po brzegi artykułami spożywczymi i chemicznymi.
Dodatkowo spełniliśmy specjalne prośby Pani Zosi tj. podarowaliśmy buty zimowe, garnki
oraz ciepły koc. Z relacji przekazanej nam przez opiekuna rodziny wynika, że wzruszeniom
i wdzięczności nie było końca, a każda pojedyncza rzecz wywoływała uśmiech i okrzyki
radości. Serdecznie dziękujemy wszystkim (uczniom, rodzicom, nauczycielom
i pracownikom), którzy zaangażowali się w zbiórkę darów. Mamy nadzieje, że w przyszłym
roku również uda nam się zaczarować czyjeś Święta i uczynić świat lepszym chociaż na
chwilkę!
“Skarpetolandia”
Młodzież, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły włączyli się w akcję
“Skarpetolandia” zainicjowaną przez Monikę Pędowską. Celem akcji była zbiórka
kolorowych skarpetek dla dzieci i młodzieży leczonej w szpitalu im. A. Jurasza na oddziale
onkologii i hematologii w Bydgoszczy. Wszystkim osobom, które chętnie włączyły się
w akcję i okazały wielkie serce – Bardzo Dziękujemy! Opiekunem akcji w szkole była klasa
IIb i pani Jolanta Biadasz.
Dzień dziecka
15.08.2018 grupa wolontariuszy z naszego Szkolnego Koła Wolontariatu wzięła
udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka organizowanej przez rodziców dzieci z SOSW
w Słupcy. Naszą rolą była pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań na punktach gry
terenowej, a po przybyciu nad jezioro zapewnienie im odrobiny zabawy. Julka, Oliwia, Asia,
Monika i Sara wykazywały się talentem artystycznym malując na buziach, rękach i nogach
pająki, krokodyle, kotki, zajączki, serduszka, kwiatki i inne wzorki zamawiane przez dzieci.
Wiele radości dostarczyła też zabawa z chustą integracyjną, skakankami czy piłką. Jesteśmy
bardzo zadowoleni z uczestnictwa w tej imprezie i już potwierdziliśmy swój udział
w kolejnym roku:)

Sara Hofman, Monika Jankowska, Joanna Barej, Patrycja Kozielska i Oliwia Bukowska.
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Niecodzienna wizyta w muzeum
29 września 2017 r. klasa 1c uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych w słupeckim
Muzeum Regionalnym w ramach projektu Regał 2. Osobą prowadzącą była pani Lidia Prus,
dzięki której uczniowie przenieśli się znów do czasów beztroskiego dzieciństwa. Za pomocą
wyobraźni oraz kredek, wycinanek i gazet tworzyli w grupach obrazki na podstawie krótkich
wierszy napisanych przez dzieci. Efektem ich pracy była oryginalna książka, którą prowadząca
warsztaty zatytułowała Przytul mnie. Obejrzeli też bohaterów Regału 2 czyli książki autorskie
stworzone przez absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Uczniowie klasy 1c przed Muzeum Regionalnym w Słupcy

Wycieczka do Śmiełowa
12 października klasa II d odwiedziła Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie.
Uczniowie spędzili ten dzień, zwiedzając pałac, w którym kiedyś gościł nasz wieszcz narodowy
i oglądając przedmioty z nim związane, takie jak: pierwsze wydania jego dzieł i plakaty
promujące ich inscenizacje oraz osobiste drobiazgi, w tym sztućce czy portfel.
II d uczestniczyła też w lekcji muzealnej na temat biografii autora „Pana Tadeusza”. Uczniowie
dowiedzieli się, jak wiele wspomnień z pobytu z Wielkopolsce znalazło się w epopei narodowej
i usłyszeli kilka zabawnych anegdot z życia Mickiewicza. Zdobytą wiedzę mogli utrwalić dzięki
przygotowanym dla nich kartom pracy, które rozwiązali bezbłędnie.
Wycieczkę zakończył spacer po przypałacowym
parku, w którym znajdował się między innymi
„Ogródek Zosi” będący miejscem uprawy
tradycyjnych ziół. Wszystkim przez cały czas
towarzyszyło wrażenie, że Adam Mickiewicz
w każdej chwili może pojawić się pomiędzy
drzewami, a szczególnie gościnna atmosfera
samego Śmiełowa sprawiła, że ten wyjazd
wszyscy będą wspominać przez długi czas.
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Kulturoznawcza wycieczka do Warszawy
6 listopada 2017 r. uczniowie klas 2a i 2b wzięli udział w wyjeździe do stolicy, podczas
którego wraz z przewodnikiem odwiedzili Lotnisko Chopina, Stadion Narodowy oraz Stare
Miasto. Punktem kulminacyjnym był zdecydowanie udział w kultowym przedstawieniu pt.
„Metro” wyreżyserowanym przez Janusza Józefowicza w teatrze Studio Buffo. Musical
opowiadający o grupie młodych artystów szukających szczęścia w życiu, marzeniach i miłości,
wywarł na nas duże wrażenie swoją aktualnością i niezwykłą aranżacją. Istotny przekaz i emocje
jakie wywołał z pewnością pozostaną na długo w naszej pamięci.

Uczniowie 2a i 2b w Warszawie

Wycieczka do Łodzi
7. listopada 2017 r. młodzież z naszej szkoły pod opieką nauczycieli uczestniczyła
w wycieczce do Łodzi. Głównym celem podróży była wizyta w Teatrze Powszechnym w Łodzi.
Tam uczniowie oglądali wspaniały spektakl pt. „Żona potrzebna od zaraz”. Licealiści
z zachwytem poznawali perypetie Jima Watta, który chcąc dostać awans, posunął się do niemałej
mistyfikacji. „Żona potrzebna od zaraz” to kolejna część „teatralnego serialu”, którego bohaterką
jest pomoc domowa Nadia – ulubiona postać widzów.
Następnie młodzież udała się do Manufaktury, gdzie był czas
na zwiedzanie, zakupy i odpoczynek. Wielką atrakcją
wycieczki było z pewnością odwiedzenie Areny Laser
Games. Uczniowie aktywnie spędzili czas uczestnicząc
w bitwie na lasery. Cała wycieczka przebiegła zgodnie
z planem, a wszyscy byli bardzo zadowoleni z tak
wspaniałego wyjazdu.
Wycieczka do Chełmna nad Nerem
10 listopada klasy III wraz z opiekunkami panią Renatą Bartczak i panią Moniką
Magierą-Ładowską odwiedziły muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof
w Chełmnie nad Nerem. Na początku pan przewodnik przybliżył ogólną historię tego miejsca.
Uczestnicy zwiedzili Spichlerz, czyli przestrzeń tragedii. Wśród umieszczonych tam eksponatów
dało się rozpoznać przedmioty codziennego użytku np. sztućce, garnki czy flakoniki
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po perfumach. Tutaj został również wyświetlony film ukazujący przejmującą historię 13-letniego
chłopca Szymona Srebrnika, który był więźniem obozu i jako jeden z nielicznych przeżył wojnę.
W innym pomieszczeniu na terenie byłego obozu odbyła się lekcja muzealna ,,Dwie twarze
getta. Godność i człowieczeństwo w dzielnicy zamkniętej”. Dla uczniów zostały przygotowane
teksty źródłowe, dzięki którym każdy mógł wziąć czynny udział w warsztatach. Ponadto
prowadząca zaprezentowała fragmenty archiwalnych filmów z okresu II wojny światowej.

Wycieczkę zakończył spacer po Lesie Rzuchowskim, gdzie znajdują się masowe groby, Ściana
Pamięci oraz pozostałości po krematoriach. Co roku we wrześniu odbywa się tu uroczysta msza
oraz Marsz Pamięci upamiętniający ponad 200 tysięcy zamordowanych Żydów. Wśród ofiar
było także kilka tysięcy Romów. Podczas wycieczki uczniowie zapoznali się z historią
pierwszego niemieckiego obozu śmierci oraz upamiętnili ofiary II wojny światowej.
Marsz Żywych
Młodzież naszego liceum po raz pierwszy wzięła udział w „Marszu Żywych” na terenie
byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. „Marsz Żywych”
to międzynarodowe wydarzenie, w ramach którego młodzi Żydzi odwiedzają miejsca Zagłady,
które utworzyli Niemcy podczas wojny w okupowanej Polsce, spotykają się z polskimi
rówieśnikami oraz z polskimi Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. Kulminacyjnym
punktem projektu jest przemarsz młodych Żydów, Polaków oraz przedstawicieli innych
narodowości między byłymi obozami Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. Koordynatorem
programu „Marsz Żywych” w Polsce jest Departament Współpracy Międzynarodowej MEN.
12 kwietnia br. na terenie byłego niemieckiego obozu
Auschwitz uczniowie klasy IIb naszej szkoły wraz
z kilkoma tysiącami uczestników z różnych krajów
świata wyruszyli w trzykilometrową trasę „Marszu
Żywych”. Wydarzenie to jest hołdem dla ofiar
Holokaustu, odbywa się po raz 30. i przypada w 70.
rocznicę powstania państwa Izrael.
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Uczniowie na Dniach Otwartych na wydziale Neofilologii Germańskiej
Grupa uczennic klas I i II LO
wzięła dziś udział w Dniach Otwartych
na wydziale Neofilologii Germańskiej
w PWSZ w Koninie. Uczennice
uczestniczyły w zajęciach z PNJN
czyli z praktycznej znajomości języka
niemieckiego. Młodzież z naszej
szkoły zapoznała się z uczelnią a także
miała
możliwość
aktywnego
uczestniczenia w zajęciach wraz
ze studentami z I roku germanistyki.

Wykłady "Oblicza WIGE"
5 kwietnia 2018 r. uczniowie naszego liceum uczestniczyli w wycieczce do Poznania
na wykłady pod tytułem "Oblicza WIGE". Odbyły się one w najnowocześniejszym budynku
Uniwersytetu Ekonomicznego. W czasie wykładów studenci przedstawili prezentacje na temat
projektów, które tworzyli pod okiem swoich wykładowców. Była mowa o nowoczesnych
technologiach takich jak symulacje przestrzenne, wykorzystywanych na przykład do pomocy
przy projektowaniu rozkładu półek i produktów w sklepie. Ukazano również wiele innych
zastosowań nowoczesnych technologii w codziennym życiu.
Studenci w skrócie omawiali i tłumaczyli w jaki
sposób pracowali nad swoimi projektami. Każda
osoba ukazywała inne sposoby na wykorzystywanie
nowych technologii. Na koniec usłyszeliśmy, że jeśli
sami chcemy zacząć tworzyć podobne projekty to
mamy zaproszenie na Uniwersytet Ekonomiczny
w przyszłości.
Wiktor Bandych, Adam Kowalski i Aleksander Mikołajczyk z 2a

Poznajemy Łódź – eksperymenty naukowe, historia, edukacja i gry laserowe
Wycieczki to dobra okazja nie tylko aby się czegoś nowego nauczyć, ale również by
lepiej się poznać. Dlatego też klasa IIa i IIb 19 kwietnia udała się do Łodzi. Wycieczka ta była
wyjątkowa, ponieważ obfitowała w wiele atrakcji. Uczniowie odwiedzili nowo otwarte Centrum
Nauki i Techniki, uczestniczyli w seansie w Planetarium. Następnie udali się do Manufaktury
gdzie poznali historię miasta oraz burzliwe dzieje imperium Izraela Poznańskiego. Mieli również
okazję zagrać w niezwykłą grę ekonomiczną w czasie której stali się właścicielami fabryk.
Na zakończenie czekała na nich jeszcze potyczka w Arena Laser Games i lekcja fizyki
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w Experymentarium. Myślę, że tak rozbudowany program zaspokoił apetyty wszystkich
uczestników wycieczki, co więcej w drodze powrotnej już planowaliśmy koleje wyjazdy.

Wojciech Dranikowski, Damian Gorzelańczyk, Marcin Górski, Wiktor Bandych i Aleksander Mikołajczak

Warsztaty geograficzne w Lądzie
22 maja 2018 r. klasy IIa i IIc udały się wraz z panią prof. Mirosławą Błaszczak
na warsztaty geograficzne do Lądu i okolic. Podczas pobytu w Lądzie młodzież odwiedziła
Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Zajęcia rozpoczęły się od wykładu na temat działalności
Nadwarciańskiego parku Krajobrazowego. Następnie uczniowie obejrzeli wystawę poświęconą
faunie NPK a potem pojechali do Wrąbczynkowskich Holendry na znajdujące się tam wydmy
śródlądowe. Po drodze młodzież zatrzymała się w park przy pałacu w Ciążeniu.

Uczniowie klasy IIa i IIc przed pałacem w Ciążeniu
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Spływ kajakowy
W dniach 14-17 czerwca 2018 r. tradycyjnie już odbył się szkolny spływ kajakowy.
Uczestniczyły w nim wyjątkowo w tym roku same dziewczęta, opiekunami wyprawy byli: p. Edyta
Bednarska-Korus oraz p. Tadeusz Raczkowski. Trasa tegorocznego spływu była niezwykle malownicza,
a piękna pogoda tylko uświetniła całą wycieczkę.
Pierwszy dzień przygody kajakowej rozpoczęto wyjazdem o godz. 7.00 do Nadarzyc, następnie trasa
naszego spływu to: przystanek Szwecja- rzeka Piława, Zabrodzie, Wrzosy – jeziora, Krępko – rzeka
Rurzyca. W czasie wolnym mieliśmy m.in. spotkanie z leśniczym, ognisko oraz „kuchenne rewolucje” –
swoje umiejętności kucharskie wykazały zarówno uczestniczki spływu jak i opiekunowie i pan kierowca.
Naleśniki oraz placki ziemniaczane okazały się najlepszym przysmakiem.
Wycieczka była tak udana, że już dzisiaj wszystkie uczestniczki spływu zgłosiły chęć udziału w kolejnym
spływie.

Uczennice klasy 1b wraz z opiekunek –
p. Tadeuszem Raczkowskim
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Ogólniak lubi czytać
Liceum Ogólnokształcące w Słupcy bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju
Czytelnictwa. Realizujemy projekt czytelniczy „Ogólniak lubi czytać”!, mający na celu
propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży. Na zakup nowych książek otrzymaliśmy w tym
roku szkolnym 15 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom, biblioteka wzbogaciła się o 650 nowych
woluminów. W większości są to zaproponowane przez uczniów tytuły.
Czy trzeba namawiać do czytania? Nie, bo przecież „Ogólniak lubi czytać”!
Czytanie to same korzyści, o czym mogli się także przekonać rodzice, podczas spotkania
z wychowawcami, którzy przeczytali im List Otwarty o zaletach czytania, przygotowany przez
bibliotekę LO.
Narodowe czytanie w LO
Już kolejny raz nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji pod patronatem
Prezydenta A. Dudy – Narodowe Czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego. Jak powszechnie
wiadomo Ogólniak lubi czytać, więc chętnych by wcielić się w postaci bohaterów dramatu nie
brakowało. W czytaniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele. I tak: Czepcem był pan
dyr. Tadeusz Raczkowski, Dziennikarzem – p. Mariusz Bekker, Panem Młodym - Dominik
Tucholski z 3a, Panną Młodą - Estera Sawicka z 3a, Zosią - Aleksandra Herudzińska z 2d,
Haneczką - Julita Kwitowska z 2d, Kliminą - Natalia Rosiak z 2d, Radczynią - Katarzyna Hałas
z 1b i Chochołem - Martyna Piotrowska z 1b. Oprawą muzyczną zajęli się chłopcy z 2a.
Pięknych strojów użyczyła nam p. Anna Czerniak z Domu Kultury w Słupcy, za co serdecznie
dziękujemy. Wszyscy świetnie się bawili. Jesteśmy ciekawi co będzie lekturą w przyszłym roku.
Serdecznie dziękuję za udział i zaangażowanie.

Międzynarodowy Tydzień Zakazanych Książek
W dniach od 24-30 września 2017 roku obchodziliśmy Międzynarodowy Tydzień
Zakazanych Książek (Banned Books Week), w tym roku pod hasłem „Nasze prawo
do czytania”. Święto to zostało ustanowione w USA, w 1982 roku, by zatrzymać nagły wzrost
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prób zakazywania książek w szkołach, księgarniach i bibliotekach. Było ono i jest wyrazem
sprzeciwu wobec cenzury, zakazywania czytania treści uznanych przez kogoś
za nieodpowiednie, wycofywania z tego powodu pewnych tytułów z bibliotek i księgarń.
Proceder ten ma miejsce co roku. W 2016. w Stanach Zjednoczonych 10% tytułów pod
wpływem nacisków faktycznie zniknęło z półek tych instytucji. Zresztą, w niektórych krajach,
cenzura trwa po dziś dzień. Dlaczego pewne książki mogą być dla kogoś kłopotliwe, o tym
mogli usłyszeć uczniowie klas, którzy przyszli obejrzeć wystawkę na temat zakazanych książek.
Jeśli chcielibyście zapoznać się z pozycjami literackimi, które najczęściej były zakazywane
i z jakich powodów, odsyłam na stronę bibliosfera.net. Miłej lektury. „Ogólniak lubi czytać”.

Uczniowie klasy 1b podczas prelekcji na temat zakazanych książek

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
„Ogólniak lubi czytać” to tytuł projektu czytelniczego realizowanego przez nas w ramach
NPRCz (Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa). Jednym z jego elementów były obchody
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, który został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby
Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki
książek dla dzieci i młodzieży. W piątek na lekcjach, uczniowie i nauczyciele czytali fragmenty
przyniesionych przez siebie, ulubionych książek, by zachęcić innych do czytania. 3b mogła
posłuchać „Rewolucji” S. Mrożka w wykonaniu p. prof. A.Halaby. 1c przeniosła się do krainy
dzieciństwa i wysłuchała historii w j. angielskim o „Panu Gilgotku”, którą czytała p. prof. J.
Sypniewska-Piwowarczyk, a na WDŻ p. prof. A. Nowak czytała książkę pt. „Dlaczego kobiety
nie przestają mówić…”.
Jednak
największą
liczbę
książek
zaprezentowała klasa 1b, od fantastyki, przez
kryminał, po literaturę faktu. Były więc:
„Słowik”, „Miasto Śniących Książek”,
„Zapomniana
Piosenka”,
„Dziewczyny
z powstania” i inne.

Prof. Anna Halaba
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Jak nie czytam, jak czytam
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8 czerwca 2018 r. wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji
promującej czytanie” Jak nie czytam, jak czytam”. Naszą
szkołę reprezentowała 10 osobowa ekipa czytających
dziewczyn z kl 1b. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie
i miłą atmosferę. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
dołączy do nas więcej osób, dla których czytanie to świetna
zabawa i ważna sprawa.

Uczennice klasy 1b

„Król Edyp” Sofoklesa na scenie
6 października 2017 r. wszystkie klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcącego im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy pojechały do Konińskiego Domu Kultury na spektakl
pt. „Król Edyp” w reżyserii Jarosława Szweca, który zagrał też również głównego bohatera
przedstawienia – Edypa. Na scenie występowali również: Katarzyna Galica – Jokasta, Karol
Zapała – Kreon i Pasterz, Zbigniew Samograjnicki – Kapłan i Tyrezjasz, Wojciech Michno –
Koryfeusz, Jakub Piwowarczyk – Posłaniec z Koryntu oraz Anna Warchol – Drugi
Posłaniec. Wyżej wymienione osoby przyjechały z Teatru Ludowego z Krakowa. Tragedia
Sofoklesa oparta na jednym z najbardziej znanych mitów greckich pokazuje człowieka
wierzącego, że uda mu się uniknąć przeznaczenia. Edyp jako archetyp osoby, która w swoim
życiu skazana jest na cierpienie i nieszczęście wzbudza w nas litość i trwogę, ponieważ zdajemy
sobie sprawę, że nad każdym z nas może ciążyć fatum, którego nie da się uniknąć. Po wyjściu
z sali kinowej młodzież była bardzo zadowolona, gdyż przedstawienie wywarło na niej duże
wrażenie. Podziwiała aktorów, którzy mimo dużej ilości tekstu, mówili płynnie i bez pomyłek.
Reżyser wystawił sztukę zgodnie z pierwowzorem, nie dodając nic od siebie, co według
młodzieży było dobrym pomysłem. Spektakl nie został wystawiony zgodnie z konwencją teatru
antycznego, ponieważ na scenie występowało więcej niż trzech aktorów, a jedną z głównych ról
grała kobieta. Aktorzy nie mieli masek, koturnów, onkosów, a ich szaty nie były ujednolicone.
Jednak zgodnie z zasadami teatru greckiego została zachowana jedność miejsca, czasu i akcji.
Ciekawym zabiegiem wzbogacającym przedstawienia okazały się muzyka i oświetlenie.
„Zachęcam wszystkich do uczestniczenia w tego typu spektaklach, ponieważ mogą być one
rozrywką jak i formą edukacji”. Martyna Bugaj z 1c
Przełęcz ocalonych – edukacja filmowa
31 października klasy: 1a, 2a, 2c i 3c wzięły udział w projekcji filmu „Przełęcz
ocalonych” w reżyserii Mela Gibsona. W niemalże każdym miesiącu poszczególne klasy będą
miały możliwość uczestniczenia w projekcjach filmowych organizowanych w ramach
Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”. Program oferuje
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wiele form edukacyjnych (prelekcje, projekcje, dyskusje, warsztaty, wykłady, zabawy
interaktywne), skierowanych m.in. do grup szkolnych, nauczycieli i rodziców.
Cykl profilaktyczno-społeczny „Filmowe drogowskazy” obejmuje prelekcję i projekcję
pełnometrażowego filmu. Kontakt młodego człowieka z wartościowym dziełem filmowym
stwarza bowiem idealną sytuację do podejmowania rozmów o najtrudniejszych nawet tematach.
Film „Przełęcz ocalonych” stał się doskonałą okazją do rozmowy wprowadzającej w fabułę
filmu. Prelegent w formie prelekcji przygotował uczestników do pełniejszego odbioru filmu
realizując temat przewodni spotkania „Moje priorytety. O hierarchii wartości”.
„Pokot” Agnieszki Holland – o relatywizmie moralnym
W małej miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej ma miejsce seria tajemniczych morderstw
popełnianych na myśliwych. Ekscentryczna emerytowana inżynier i astrolożka Janina Duszejko
podejrzewa, że ich sprawcami są… zwierzęta. Przy pomocy przyjaciół próbuje dowiedzieć się
prawdy. Tak przedstawi się główna fabuła filmu.
21 listopada uczniowie liceum uczestniczyli w projekcji filmu „Pokot”, którego emisja
poprzedzona została prelekcją na temat relatywizmu moralnego i próbie odpowiedzi na pytanie:
na jakiej podstawie oceniamy postępowanie innych ludzi?
Film wpisuje się w program Edukacji filmowej realizowany już drugi rok w naszym liceum.
Program dotyka trudnych życiowych tematów i związanych z tym dylematów moralnych
opartych każdorazowo na kanwie wartościowego filmu.
PRL widziany oczyma Stanisława Barei – KinoSzkoła w murach LO
W tym rok po raz kolejny odbyły się w naszej szkole warsztaty filmowe prowadzone
przez pana Łukasza Nieradko, w ramach programu KinoSzkoła. 13. listopada 2017 r.
w zajęciach na temat PRL-u w filmach Stanisława Barei, uczestniczyła klasa 3d.
Wykłady rozpoczęły się od pogadanki na temat czasów PRL-u, o których uczniowie słyszeli
tylko z opowiadań dorosłych. Prowadzący próbował uświadomić młodym ludziom, iż ich kod
kulturowy różni się od tego, którym posługują się rodzice. Pan Nieradko w formie prezentacji
przedstawił najważniejsze symbole tamtego okresu, m.in.: kartki żywnościowe, pralkę „Franię”,
wodę „Brzozową” czy papierosy „Popularne”. Wspominał o pustych półkach w sklepach,
wielogodzinnych kolejkach za podstawowymi produktami. Aby wprowadzić uczniów
w odpowiedni klimat, rozdał wszystkim kukułki i raczki, które królowały w czasach PRL-u.
Następnie przeszedł do omówienia twórczości jednego z najbardziej znanych reżyserów tamtego
okresu – Stanisława Barei. Mówił o początkach jego kariery i filmach, które charakteryzowała
lekkość i prostota. Pierwotnie termin „bareizm” oznaczał tandetną rozrywkę, jednak z czasem,
filmy Barei zaczęły nabierać słodko-gorzkiej wymowy, a „bareizm” odwoływał się
do absurdalności zdarzeń, wypowiedzi. Prowadzący warsztaty starał się przywołać dialogi
pochodzące z filmów reżysera, które funkcjonują w społeczeństwie polskim do dziś, np.:
„zawartość cukru w cukrze”, „co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”, „Dzień dobry, cześć i czołem,
pytacie skąd się wziąłem? Jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek. W domku
woda, światło, gaz…”, „czy ja palę? pani kierowniczko, jak palę cały czas..”, „Czym zajmuje się
pan? Mój mąż? Mój mąż z zawodu jest dyrektorem!”. Podczas warsztatów uczniowie obejrzeli
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fragmenty takich filmów jak: Poszukiwany, poszukiwana, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?, Miś,
Nie ma róży bez ognia, czy Brunet wieczorową porą.
Zajęcia były dobrym wstępem wprowadzającym młodzież do realiów PRL-u, który to
okres uczniowie omawiają aktualnie na lekcjach
języka polskiego.

Klasa 3d podczas warsztatów prowadzonych przez pana
Łukasza Nieradko

Machulski dobry nie tylko na pochmurne dni
11 stycznia 2018 r. klasa 2d miał okazję uczestniczyć w zorganizowanych w ramach
projektu Kino Szkoła warsztatach filmowych. Tym razem tematem spotkania była twórczość
króla komedii polskiej czyli Juliusza Machulskiego. Prowadzący spotkanie Łukasz Nieradko
na wstępie przybliżył młodzieży język filmu, a następnie zilustrował wykład fragmentami
najbardziej znanych komedii Machulskiego m. in. Kingsajz czy Vabank, które zasłużyły sobie
na miano kultowych. Było więc sporo śmiechu, a ci którzy jeszcze nie znają filmów tego
polskiego reżysera, na pewno skorzystają z najbliższej nadarzającej się okazji, aby je obejrzeć.
Ostatnie przed wakacjami warsztaty filmowe
11 czerwca najbardziej wytrwali uczniowi z klasy 2 d po raz trzeci i ostatni w tym roku
szkolnym wzięli udział w warsztatach filmowych z projektu Kino Szkoła. Tym razem temat
wykładu brzmiał: Quentin Tarantino – niepokorny postmodernista. Uczniowie mogli więc
poznać filmografię i charakterystyczny styl tego kontrowersyjnego reżysera, a także obejrzeć
fragmenty jego filmów takich jak: Wściekłe psy, Pulp Fiction , Kill Bill czy Bękarty wojny.
Prowadzący Łukasz Nieradko skupił się głównie na roli dialogów, przemocy i muzyki w filmach
niepokornego postmodernisty.
Na koniec uczestnicy spotkania spróbowali
wspólnie stworzyć przepis na film w stylu
Tarantino. Oto on:
- dużo przemocy i krwi,
- równie dużo białych koszul i garniturów,
- muzyka z lat 70 – 80-ych,
- dowolna ilość różnych gatunków
filmowych odwróconych do góry nogami
Wszystko to
wymieszać, wstrząsnąć
i …gotowe.

Uczniowie 2d z panem Łukaszem Nieradko i panią Anną Halabą
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„Nie dać się wepchnąć na beczkę”
8 listopada 2017 roku uczniowie klas 3a, 3b i 3d pod opieka nauczycieli, udali się
do MDK w Słupcy na spektakl pt. „Żyd na beczce”, powstały na kanwie reportażu Hanny Krall
„Zdążyć Przed Panem Bogiem”. Przedstawienie przygotował Kielecki Teatr Lektur, który
wielokrotnie gościł już na deskach słupeckiego MDK.
Głównym bohaterem sztuki był Marek Edelman – ostatni z żyjących przywódców powstania
w getcie warszawskim. W rozmowie z Hanna Krall opowiedział o tym, jak wyglądała wojenna
rzeczywistość i z jakimi dylematami zmagali się Żydzi przebywający w getcie. Motywem
przewodnim spektaklu były słowa Marka Edelmana „Nie dać się wepchnąć na beczkę”.
Sugerowały one, że najważniejszą wartością, obok życia, jest ludzka godność.
Widowisko teatralne wywarło ogromne wrażenie na młodzieży naszej szkoły. Wszyscy oglądali
je z zapartym tchem. Była to niezwykła lekcja historii, bardzo ważna w kształtowaniu młodego
pokolenia. Dla nas, żyjących w innych czasach ta opowieść wydawała się nieprawdopodobna,
ale na pewno dała wszystkim wiele do myślenia.
„Pan Tadeusz” na deskach KDK
16 listopada 2017 r. uczniowie klasy 2d wraz z nauczycielem polonistą udali się
do Konińskiego Domu Kultury, aby obejrzeć spektakl pt. „Pan Tadeusz” zrealizowany przez
teatr Bohema z Bielsko – Białej. Scenariuszem, adaptacją sceniczną i reżyserią zajął się Ryszard
Pochoń, a w postacie Mickiewiczowskich bohaterów wcieliło się 12 zawodowych aktorów
z całej Polski. Ciekawa scenografia, piękne stroje i muzyka spowodowały, że trwające 1,5
godziny przedstawienie oglądało się naprawdę dobrze, choć nie można się oprzeć wrażeniu,
że było ono adresowane do nieco młodszej grupy wiekowej. Chociaż uczniowie klasy 2d nie
szczędzili słów krytyki pod adresem twórców spektaklu (m.in. nieuzasadnione skróty, brak
ciągłości i jednorodności fabuły, a nawet mało profesjonalna gra aktorska), to jednak zgodnie
uznali, że przedstawienie stanowiło dobre podsumowanie lektury, którą niedawno omawiali
na lekcji języka polskiego.
„Szalone nożyczki” i „Przypnij się”
16 grudnia 2017 r. klasa 1c wyjechała na wycieczkę do teatru w Kaliszu i muzeum rocka
w Jarocinie. Najpierw porywający spektakl „Szalone nożyczki” – niewątpliwy hit wśród sztuk
teatralnych. W 1997 wpisano ją do światowej księgi rekordów Guinnesa jako najdłużej bez
przerwy graną sztukę (niebędącą musicalem) na scenach amerykańskich.
Jako publiczność mięliśmy okazję stać się współwykonawcą spektaklu i pomogliśmy
bohaterom w rozwiązaniu kryminalnej zagadki. A jak wcześniej się dowiedzieliśmy, każdego
wieczoru śledztwo może potoczyć się inaczej, dlatego niektórzy odwiedzili miejsce zbrodni
więcej niż raz. Zespół Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego profesjonalnie zaciera ślady.
Kolejnym punktem programu wycieczki były Art-rockowe warsztaty „Przypnij się”.
Przypinki są nie tylko nieodłącznym elementem kultury rockowej, ale przede wszystkim jednym
z uniwersalnych środków komunikacji niewerbalnej. Podczas zajęć poznaliśmy zarys historii
komunikacji niewerbalnej od prahistorii po współczesność, na koniec zajęć każdy z nas
samodzielnie wykonał przypinki jako pamiątkę z pobytu w muzeum.
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Muzeum Spichlerz Polskiego Rocka oferuje lekcje muzealne: Rock-tekst, Art.-rockowe
warsztaty, Garaż Twórczego Myślenia, Rock-zrywka. Jednym słowem to miejsce
profesjonalizmu, nowoczesności, gdzie można powdychać atmosferę rocka, podziwiać
multimedialne efekty, kolorowe okładki kultowych płyt i posłuchać klasyki polskiego rocka.

Uczniowie klasy 1b podczas warsztatów „Przypnij się”

Lion. Droga do domu
12 grudnia 2017 r. klasy: 2d i 3a uczestniczyły w prelekcji przygotowującej do odbioru
dzieła filmowego i w projekcji pełnometrażowego filmu „Lion. Droga do domu”.
Film został zainspirowany prawdziwą historią o nadzwyczajnej odwadze i wielkiej sile miłości.
Pięcioletni chłopiec gubi się na ulicach Kalkuty, tysiące kilometrów od domu. Napotkanym
ludziom nie jest w stanie powiedzieć o sobie wiele. Nie zna nazwiska ani adresu rodziny. Zdany
wyłącznie na siebie, musi stawić czoła zagrożeniom czekającym na ulicach wielomilionowego
miasta. W najmniej oczekiwanym momencie jego los odmienia para Australijczyków. 25 lat
później, już jako mężczyzna, wyrusza na poszukiwanie utraconego domu i rodziny.
To dopiero początek …. czyli bożonarodzeniowy spektakl w wykonaniu licealistów
Grupa teatralna Human Sapiens działająca w ramach wieloletniej współpracy LO i MDK
po raz kolejny przygotowała spektakl o tematyce bożonarodzeniowej. Jego akcja toczy się
naprzemiennie raz w piekle, raz w niebie, a ostatecznie przenosi się na ziemię czyli do stajenki
betlejemskiej. Szczególny nastój przedstawienia budują niekonwencjonalna scenografia,
nastrojowe oświetlenie i ciekawa oprawa muzyczna. Nie można również pominąć milczeniem
znakomitej gry naszych aktorów, którzy już od września uczestniczyli w próbach na scenie
MDK.
W spektaklu przygotowanym pod opieką Anny Czerniak z MDK i Anny Halaby z LO zagrali:
Olivia Panufnik, Natalia Rosiak , Ewa Plucińska, Julita Kwitowska , Julia Remisz, Aleksandra
Herudzińska oraz Jakub Pilarski i Dominik Tucholski. Przedstawienie miało swoją premierę 10
grudnia 2017 r. podczas XI Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej w MDK. Natomiast
licealna publiczność mogła obejrzeć spektakl 18 grudnia czyli w ostatnim tygodniu przed
świętami.
Przed grupą teatralną Human Sapiens jeszcze jeden występ – w styczniu przedstawienie
zostanie zaprezentowane na zorganizowanym przez CKiS w Koninie przeglądzie w Kazimierzu
Biskupim Biskupim.
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Koncert chóru ze słupeckiego Liceum Ogólnokształcącego
Formacja pod kierunkiem Arlety Adamczyk zdobyła ostatnio wyróżnienie w ramach 21.
Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej Anioły 2018.
Tym razem chór zaprezentował się przed swoim rówieśnikami na deskach MDK. Występ
zakończyły gromkie brawa. Całość możecie obejrzeć na Twoja Słupca.tv

Na pierwszym planie Paulina Ławniczak z klasy 2a

Wycieczka do Kalisza
30. stycznia 2018 r. młodzież z kl. II c pod opieką nauczycieli - p. Wioletty Nyszler
i Moniki Magiery-Ładowskiej, uczestniczyła w wycieczce do Kalisza. Głównym celem podróży
była wizyta w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego. Tam uczniowie oglądali spektakl
pt: „Noce i dnie. Tom VI. Nie wiem, o czym jest jutro”.
Licealiści poznawali perypetie Niechciców: emocjonalnie płomiennej Barbary Ostrzeńskiej,
niebiańsko spokojnego Bogumiła, zdyscyplinowanej po ojcu Agnieszki Niechcic, a także innych
bohaterów powieści Marii Dąbrowskiej. Spektakl ten w reżyserii Sebastiana Majewskiego
to niesamowita panorama losów książkowej rodziny – od powstania styczniowego, aż po
pierwsze dni I wojny światowej. Uczniowie podziwiali opowieść o mierzeniu się z codzienną
prozą życia, osobistymi pragnieniami i zmienną rzeczywistością społeczną oraz wielką historią.
Przedstawienie choć kameralne, dzięki prostym zabiegom scenicznym zrobiło wrażenie
na uczniach, którzy z niecierpliwością czekają na kolejny wyjazd do teatru.

Uczniowie IIc wraz z panią Monika Magierą-Ładowską
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Tango
29 stycznia 2018 r. uczniowie z klas 3 a i 3b mieli okazję obejrzeć w Konińskim Domu
Kultury spektakl pt.: “Tango” na podstawie dramatu Sławomira Mrożka. Przedstawienie zostało
przygotowane przez aktorów Teatru Ludowego w Krakowie, a reżyserii podjął się Piotr Cyrwus
(znany bardziej jako odtwórca kultowej roli Ryśka z serialu “Klan”). Poniżej recenzja spektaklu
autorstwa Macieja Michalczyka z 3b.
Miejscem akcji “Tanga” jest mieszkanie Eleonory (w tej roli - Jagoda Pietruszkówna) i Stomila
(Andrzej Franczyk), którzy wyróżniają się swoim nader ekscentrycznym zachowaniem
i umiłowaniem nadmiernej swobody doprowadzającej do totalnego braku zasad w domu.
Dramat nie bez powodu jest nazwany rodzinnym, ponieważ jego bohaterowie połączeni są
więzami pokrewieństwa, oprócz wspomnianej pary w domu mieszkają: babcia – Eugenia
(Jadwiga Lesiak) i jej brat - Eugeniusz, który jest jednocześnie wujkiem Artura (Piotr
Franasowicz), czyli syna Eleonory i Stomila. Dodatkowo pojawia się postać spoza rodziny –
Edek (Tadeusz Łomnicki), o którym widz wie niewiele, lecz każdy domownik zna go bardzo
dobrze.
Główny bohater, Artur, buntuje się i za wszelką cenę stara się opanować wszechobecny chaos
i wdrożyć w życie domowników tradycyjne wartości. Aby tego dokonać, wymyśla plan
poślubienia swojej kuzynki - Ali. Nie udaje mu się to jednak i dramat kończy się jego śmiercią.
Tym, co szczególnie przykuwało uwagę widza, była gra aktorska. Postać Stomila została zagrana
z wielkim wyczuciem ze strony Andrzeja Franczyka. Można powiedzieć, że zachowywał się
i wyglądał tak, aby dobrze można było sobie wyobrażać Stomila - roztrzepanego,
niepoukładanego, błyskotliwego, niechlujnego mężczyznę w wieku średnim. Nie inaczej było
w przypadku Eleonory, która pod wieloma względami przypominała męża. Jej postać została
wykreowana z wigorem i z całą pewnością nie znajdowała się w cieniu swojego partnera. Postać
Artura została odtworzona poprawnie, a Franasowicz dobrze sprawdził się w dramatycznych
wystąpieniach swojego bohatera. Najlepszym wyczuciem roli wykazał się jednak wg mnie
Tadeusz Łomnicki jako Edek. Zaskakująco dobrze oddał prostotę swego bohatera i perfekcyjnie
przekazał komiczny charakter swojej postaci.
Scenografia spektaklu była bardzo podobna do tej z książki, ale całe przedstawienie wydawało
się być trochę uwspółcześnione. Piotr Cyrwus postanowił rozszerzyć aspekt dźwiękowy
o współczesne utwory muzyczne. Pozytywne wrażenie wywarło zastosowanie świateł
stroboskopowych, które wywołało odczucie zwolnionego tempa toczących się na scenie
wydarzeń.
Uważam, że “Tango” w reżyserii Piotra Cyrwusa jest bardzo dobrym spektaklem, który wiernie
odtwarza treści książki. Aktorzy włożyli wiele starań, aby jak najlepiej oddać charakter
kreowanych przez siebie postaci. Wizja reżysera nie kłóciła się z koncepcją Mrożka, więc
spektakl nie zgubił sensu książki. Wszystkie najważniejsze motywy takie jak: konflikt pokoleń,
bunt, pragnienie wolności czy kształtowanie się osobowości młodego człowieka zostały zawarte
w inscenizacji Cyrwusa, choć nie wszystkie były przedstawione wprost, co sprawiało,
że inscenizacja była bardzo intrygująca i momentami tajemnicza.
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Fantastyczny „Oliver Twist”
9 lutego kilkunastu uczniów naszej szkoły wybrało się na anglojęzyczny spektakl „Oliver
Twist” do kina Apollo w Poznaniu. Sztuka wystawiana była przez aktorów z objazdowego teatru
TnT Theatre Britain. Jego nadrzędnym celem jest szerzenie angielskiej i amerykańskiej kultury
w Europie poprzez prezentowanie starych i współczesnych dramatów.
Grupa z naszej szkoły miała okazję zająć miejsca w pierwszym rzędzie i obserwować z bliska
historię Olivera Twista w wykonaniu brytyjskich aktorów. Mogłoby się wydawać, że w ponad
półtoragodzinny spektaklu nie będzie miejsca na śmiech, jednak widzów czekało zaskoczenie.
Aktorzy goniący się po całej widowni czy też rzucający na scenie lalką czyli dopiero co
urodzonym Oliverem - to było coś, czego nie można było się spodziewać po tym przedstawieniu.
Takie momenty w zestawieniu z przejmującą akcją tworzyły wyjątkową atmosferę. W historii
pojawiły się także sceny znęcania się i zabójstw, a doskonała gra aktorska sprawiała, że chciało
się pospieszyć na ratunek, kiedy bohaterowie wołali o pomoc. Skromna scenografia i obsada
(jeden aktor odgrywał dwie albo nawet trzy role) nie były żadnym ograniczeniem dla widzów,
którzy w wyobraźni przenieśli się do miejsc takich jak Londyn, sierociniec oraz kryjówka szajki
przestępczej. Nastrój scen wzbogacały też chórki, które nadały spektaklowi magiczny charakter.
Melodyjny charakter brytyjskiej odmiany języka angielskiego sprawił, że ten spektakl chciałoby
się obejrzeć niejeden raz! Z pewnością ta wycieczka była okazją do polepszenia znajomości
języka angielskiego oraz niezwykle ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem.
Wszyscy jesteśmy Kordianami czyli licealiści w Teatrze Polskim w Poznaniu
W ostatnim tygodniu roku szkolnego licealiści z koła teatralnego udali się do Teatru
Polskiego w Poznaniu na spektakl pt. Kordian w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Zanim jednak
zasiedli na widowni, wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Agnieszkę Misiewicz –
inspicjentkę w teatrze.
Licealiści na początku dowiedzieli się, jak przebiegały przygotowania do Kordiana, a następnie
sami pracowali nad fragmentami tekstu Słowackiego, wcielając się w role zarówno reżysera,
scenarzysty, jak i bohaterów dramatu. Efektem zmagań były trzy różne scenki zawierające
odniesienia do problemów współczesnych i do kontekstu historycznego.
Kordian na kameralnej scenie Malarnii okazał się dla widzów dużym zaskoczeniem nie tylko
dlatego, że pojawiło się na niej kilku Kordianów, a także jedna Kordianka i jeden Nie - Kordian.
Zaskakujące było zaaranżowanie przestrzeni scenicznej i zatarcie granicy między sceną
a widownią. Licealiści mogli więc zobaczyć naprawdę awangardową inscenizację szkolnej
lektury, która dzięki inwencji młodych twórców nabrała zupełnie nowych znaczeń.
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klasa 1a –wychowawca mgr Agnieszka Leżała
Mateusz Kotów. Jan Knotowicz. Jakub Busza. Łukasz Gąsiorowski. Wojciech Monterial. Jacek Andryszak. Michał Blejwas.
Kamil Nowak. Oliwier Lewandowski. Michał Czarnecki. Klaudiusz Skrobski. Michał Naszkowski. Wiktor Górny, Hubert
Rogowski. Kamil Wardęcki. Mikołaj Hypki, Igor Sarnowski. Szymon Kozłowski. Jakub Jóźwiak. Jakub Staszak. Klaudia
Leśniewicz. Oliwia Bukowska. Dominika Kraska. Monika Jachnik. Katarzyna Brzezińska. Julia Kubasiewicz. Alicja Dylewska.
Patrycja Kozielska. Natalia Jarecka, Julia Zawal
nieobecni na zdjęciu: Bryska Patrycja, Samsonowska Paulina, Kropaczewski Kamil, Wiśniewski Mateusz

klasa 1b - wychowawca: mgr Monika Tykwa
Adamczewska Martyna, Bartkowiak Aleksandra, Bąkowska Aleksandra, Bednarowicz Monika, Busse Oliwia, Buszka Kinga,
Chmielewska Julia, Ciesielska Patrycja, Kasprzyk Zuzanna, Kobiela Martyna, Kołodziejska Maja, Kozłowska Dominika,
Najdzińska Julia, Niwińska Dominika, Nowicka Paulina, Orchowska Wiktoria, Piotrowska Martyna, Połeć Weronika, Ratajczyk
Aleksandra, Skrobska Martyna, Szustakiewicz Martyna, Tamborska Anna, Wojtczak Julia, Wysocińska Oliwia, Zwolińska
Zuzanna, Król Mateusz.
nieobecni na zdjęciu: Hałas Katarzyna, Kolbertowicz Aleksandra
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klasa I c - wychowawca: Marzena Bartosik
skład klasy: Oliwia Przybyła, Magdalena Głowacka, Klaudia Woźniak, Oliwia Konieczka, Julita Olejniczak, Julia Radecka,
Weronika Zamiara, Monika Wleklińska, Zuzanna Stawska, Aleksandra Adamczyk, Aleksandra Mazurek, Liwia Kaliska, Paulina
Olek, Paulina Stefańska, Klaudia Bider, Jakub Purzyński, Maciej Śmiechowski, Julia Waszak, Bartosz Miżejewski, Dominika
Gauza, Miłosz Rogalski, Martyna Bugaj, Bartosz Szałecki, Natalia Robak, Marcin Pilarski, Klaudia Dogoda, Mateusz
Andrzejewski i Karolina Piersiala
nieobecni na zdjęciu: Aleksandra Chojnacka i Jakub Wielowski

klasa 2 a - wychowawca: Mirosława Błaszczak
Od lewej strony, dolny rząd: Puchalska Katarzyna, Ławniczak Wiktoria, Zawal Marianna, Tylman Karolina, Grześkiewicz
Julia, Ruda Katarzyna, Loritz Magdalena, Ławniczak Paulina, Górski Marcin, Barej Joanna, Sochacka Natalia, Radosiewicz
Urszula, Marciniak Eliza, Hofman Sara, Kowalski Adam, Somerfeld Paweł, Augustyniak Oskar, Hartwich Dariusz, Wolnicki
Łukasz, Gorzelańczyk Damian, Nowak Artur, Dranikowski Wojciech, Andrzejewski Jakub, Bandych Wiktor, Mikołajczyk
Aleksander, Śmigielski Michał, Sulkowski Michał.
nieobecni na zdjęciu: wychowawczyni Mirosława Błaszczak, Monika Jankowiak, Klaudia Wiśniewska
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klasa 2b - wychowawca: Jolanta Biadasz
pierwszy rząd od dołu od lewej: Julia Półról, Natali Łyskawa, Marta Marszałek, Dominika Kujawa, Paulina Kowalska, Antonina
Świerkowska, Roksana Kujawa; drugi rząd: Wiktoria Dżumak, Anna Ziętek, Natalia Mydłowska, Anna Kazimierczak, Wiktoria
Gaca, Sylwia Andrzejewska; trzeci rząd: Julia Król, Klaudia Rachubińska, Aleksandra Derda, Julia Pawłowska, Wiktor Nowak,
Klaudia Rogowska, Zuzanna Andrzejewska, Gabriela Wolniakowska, Martyna Tylska, Aleksandra Pelo, Wiktoria
Rzemyszkiewicz, Jan Dolatowski
nieobecni na zdjęciu: Przemysław Sypniewski, Jakub Polak, Weronika Maciejewska, Emilia Kinecka.

klasa 2c - wychowawca: Wioletta Nyszler
skład klasy: Joanna Samulczyk, Wiktoria Łyskawa, Marek Kowalski, Patrycja Zbieranek, Patryk Gołębiak, Natalia Jakubowska,
Wiktoria Głuszkowska, Wiktoria Tomczak, Weronika Robak, Maria Wisła, Natalia Radowska, Dominik Marciniak, Karolina
Rogodzińska, Michał Fabiszak, Julia Wędzina
nieobecni na zdjęciu: Hubert Wojewoda, Jakub Baranowski, Kacper Kaczmarek, Dawid Balcerzak, Wiktoria Wątroba, Agnieszka
Wolek, Weronika Przybylska, Monika Woźniak, Weronika Robak, Maria Wisła, Marta Zawal, Weronika Samsonowska, Wiktoria
Łyskawa, Marianna Jelińska.
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klasa 2d - wychowawca: mgr Marzena Wojtkowiak
Baśkiewicz Marcjanna,Biernacka Emilia, Bruś Weronika, Chlebowska Izabela, Górniak Karolina, Herudzińska Aleksandra,
Kantek Katarzyna, Kotarska Wiktoria, Kowalska Kinga, Kwitowska Julita, Michalak Weronika, Możejko Wiktoria, Nowak
Marcelina Maria, Panufnik Olivia Anna, Plucińska Ewa, Remisz Julia Magdalena, Rosiak Natalia Magdalena, Świątek
Agnieszka Katarzyna, Trzebińska Klaudia,
nieobecni na zdjęciu: Baranowski Jakub, Fleciński Jakub Marcin, Maciejewski Patryk, Metler Fabian, Pilarski Jakub,
Wojewoda Hubert

klasa 3a – wychowawca: Anna Halaba
Kinga Kasprzyk, Sylwia Adamska, Estera Sawicka, Sylwia Rosińska, Karolina Jarema, Jesika Niwińska, Mateusz Wesołowski,
Wiktoria Skocka, Julia Tylman, Marek Tylman, Faustyna Sikorska, Natalia Staśkiewicz, Marcel Marszewski, Dominik Tucholski,
Szymon Michalak, Łukasz Piguła, Norbert Talentowski, Kamil Janasik, Kamil Pomorski, Piotr Błaszczak
nieobecni na zdjęciu: Dawid Staśkiewicz
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klasa 3b- wychowawca: mgr Joanna Sobutka
Najwyższy rząd od lewej: Grzegorz Kuznowicz, Wojciech Janiak, Filip Domagalski, Wojciech Rzepecki, Marcin Miłosz, Maciej
Michalczyk; Środkowy rząd od lewej: Sylwia Grzelewska, Joanna Okupniarek, Martyna Pietrowicz, Natalia Nowicka, Joanna
Sobutka, Zofia Nawrot, Patrycja Kraska, Weronika Antczak, Anna Zimniewicz; Najniższy rząd od lewej: Aleksandra Baśkiewicz,
Natalia Kudlewska, Kamila Owczarzak, Malwina Mielcarek, Weronika Łechtańska, Zuzanna Tylska, Karolina Świercz

klasa 3c – wychowawca: mgr Edyta Bednarska-Korus
Osowczyk Alicja, Kolasińska Kaja, Świnka Alicja, wych. Edyta Bednarska-Korus, Wojtczak Agata, Suszka Agata, Suska Julia,
wych. Mirosław Górniak, Kuźniewski Igor, Kwiatkowska Marta, Kolińska Natalia, Sroczyńska Agata, Kabacińska Adrianna,
Deręgowska Maria, Kaczmarek Natalia, Mistrzak Paulina, Zauer Marcin, Majewski Bartosz, Kwaśny Jakub, Szymczak Adam,
Tkaczyk Dominik, Kowalski Piotr, Laube Piotr, Półrul Piotr, Walczak Marcin
nieobecni na zdjęciu: Chojnacka Klaudia, Chałas Konrad, Gołębiowska Zuzanna, Górniewicz Szymon, Leśnik Wiktoria, Nowak
Filip
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klasa 3d - wychowawca: mgr Anna Łakomiak
Michalina Blejwas, Piotr Samul, Patryk Kołodziejczak, Damian Słowiński, Rafał Szczęsny, Mela Gawrych, Aleksandra
Ratajczak, Olga Halaba, Agata Szczepankiewicz, Weronika Wiatrowska, Elżbieta Plucińska, Klaudia Miastkowska, Marta Gaca,
Julita Kazuś, Julia Wylezińska, Anna Kaczmarek, Jagoda Jacaszek, Natalia Mizerska, Weronika Łukaszyk, Natalia Zalewska,
Julia Pawlak, Marta Milczarek, Anna Łakomiak, Michalina Górska, Agnieszka Bączkiewicz, Marta Szygenda.
nieobecni na zdjęciu: Dominika Będziewska, Sandra Czajkowska, Julia Król, Olga Szary,

