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Słowo wstępu 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia przemijają, jednak zapisane na kartach kroniki,  

pozostają w pamięci kolejnych pokoleń.  

 

Słupeckie liceum jest szkołą, która kultywuje tradycje i krzewi wśród młodego 

pokolenia wartości patriotyczne i obywatelskie. Poza tym jest też nastawiona 

na edukowanie młodzieży i zapewnienie jej jak najlepszego startu w dorosłe życie. 

To placówka, w której uczniowie mogą wykazać się kreatywnością i rozwijać swoje 

pasje oraz zainteresowania. Poza nauką, biorą udział w spotkaniach z ciekawymi 

ludźmi, projektach  i imprezach okolicznościowych. 

Celem niniejszej kroniki jest próba zatrzymania w pamięci najważniejszych 

wydarzeń, które rozegrały się w murach słupeckiego liceum. Ma być ona skarbnicą 

informacji na temat osiągnięć naszej młodzieży w różnego rodzaju konkursach 

i olimpiadach, imprezach organizowanych przez społeczność LO, wycieczkach 

czy działalności Samorządu Uczniowskiego oraz innych organizacji działających 

na terenie placówki.  

Pragnę, aby ta publikacja pozwoliła wszystkim sięgnąć pamięciom 

do wydarzeń, w których uczestniczyła nasza społeczność i z sentymentem wspominać 

je w odległej przyszłości. Zachęcam do zapoznania się z fragmentem historii 

słupeckiego liceum. 

 

        Anna Łakomiak 
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Pracownicy liceum 

 

 

Dyrektor szkoły - Tadeusz Raczkowski 

 

                 

        Wicedyrektor  szkoły -  Urszula Radosiewicz         
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Grono pedagogiczne 

 

Urszula Radosiewicz, Tadeusz Raczkowski, Monika Magiera-Ładowska, Mariusz Bekker, Emilia Babacz, Jolanta Biadasz, 

Wioletta Nyszler, Marzena Wojtkowiak, Anna Łakomiak, Anna Zielińska, Ewa Dominiak, Mariol Pietrowicz, Władysław 

Radliński, Mirosława Błaszczak, Jolanta Bartkowiak, Joanna Sypniewska-Piwowarczyk, Edyta Bednarska-Korus, Monika 

Tykwa, Agnieszka Leżała, Joanna Sobutka, Renata Bartczak, Anna Halaba, Leszek Wyszyński,  Aleksandra Nowak,  

nieobecni na zdjęciu: Marzena Bartosik  

 

Pracownicy administracji i obsługi wraz z dyrekcją 

 

Urszula Radosiewicz, Tadeusz Raczkowski, Jolanta Modożeniec, Roma Fronckowiak, Beata Korzeniewska, Alina Neumann, 

Justyna Szymfeld, Agnieszka Gaca, Bogusława Jabłońska, Lidia Bartkowiak, Barbara Biniakiewicz, Waldemar Stefański, 

Jadwiga Jesionowska,  

nieobecna na zdjęciu: Dorota Kruszyna  
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Osiągnięcia uczniów 

 
 

Na początek trochę historii. Dużym osiągnięciem naszego  LO w 2006 i 2009 roku było 

znalezienie się  w grupie najlepszych szkół w kraju.  W rankingu 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 liceów  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 

i 385 miejsce. Rok 2019 to 35 miejsce w Wielkopolsce i 464 miejsce w Polsce. Trzykrotnie 

(2013 r., 2015 i 2018) otrzymaliśmy tytuł brązowej szkoły przyznawany najlepszym  liceom 

w Polsce. W br. otrzymaliśmy tytuł srebrnej szkoły. 

  

Stypendia za wyniki w nauce 

W naszej szkole stypendium przyznawane jest w każdym semestrze uczniowi, który uzyskał 

najwyższą średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) 

poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. Uczniowie 

z najwyższą średnią ocen w szkole na koniec roku szkolnego 2017/18 to: Miłosz Rogalski, 

Martyna Tylska, Paulina Kowalska, Gabriela Wolinakowska i Paulina Stefańska. 

 

Stypendyści programu „Stypendia Świętego Mikołaja” 

W naszej szkole od 4 lat realizowany jest program Stypendia Świętego Mikołaja 

prowadzony przez Fundację Świętego Mikołaja. Program Stypendia św. Mikołaja stworzony 

został po to, by budować więź między uczniami, szkołami i absolwentami. 

Opublikowano wyniki XXI Rankingu Liceów i Techników. Nasze 

Liceum  kolejny raz znalazło się wśród najlepszych  szkół  w kraju.  

35. miejsce w Wielkopolsce i 464 w Polsce. Na wyniki tego rankingu 

czekają dyrektorzy, nauczyciele, władze oświatowe, ale przede wszystkim 

– dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy już za kilka miesięcy będą się 

rekrutować do liceów i techników. 
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Misją Fundacji jest rozumieć i pomagać.  „Chcemy pomagać mądrze, tak jak nasz patron – 

biskup św. Mikołaj, jeden z największych świadków wyobraźni miłosierdzia. Wiemy, 

że wspólnie doświadczana ludzka bieda otwiera serca, buduje więzi, prowadzi 

do prawdziwego spotkania drugiego człowieka. Swoje miejsce widzimy w dotarciu do ludzi 

 w potrzebie. Dlatego nie bez przyczyny łączymy działalność charytatywną, edukacyjną 

i naukową.” 

Oto tegoroczni stypendyści: Dominika Szczepankiewicz, Oliwia Bukowska, Bruno Walicki 

i Kamil Wardęcki. Grupa osób niezwykle zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły, swojej 

okolicy, rozwijający swoje talenty i działający w akcjach na rzecz programu stypendialnego. 

Stypendystom gratulujemy i życzymy owocnej dalszej pracy i realizacji pomysłów. 

 

Konkurs „Lesen gehen”- etap szkolny 

5 października odbył się szkolny etap konkursu pięknego czytania niemiec-

kojęzycznych utworów „Lesen gehen”. Do konkursu przystąpiły: Marta Czajkowska, Martyna 

Marchfant, Wiktoria Dżumak, Agnieszka Wołek, Joanna Samulczyk oraz Kinga Kowalska. 

Szkolna Komisja konkursowa wytypowała dwie spośród powyższych: Wiktorię Dżumak oraz 

Kingę Kowalską do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 27.10.18 w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Poznaniu. Gratulujemy wszystkim uczniom odwagi, przygotowania 

i gotowości do reprezentowania naszej szkoły. 

 
Wiktoria Dżumak i Kinga Kowalska 

 

Wiktoria Dżumak zdobyła IV miejsce w ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego! 

W 2015 roku po raz pierwszy w historii szkoły, nasz uczeń zdobył zaszczytny tytuł 

laureata uzyskując 11 miejsce na Olimpiadzie Języka Niemieckiego, a był to Damian 

Kucharski z klasy IIId. Rok później finalistką OJN była Vivien Bekalarek, a w tym roku nowe 

karty historii słupeckiego Ogólniaka zapisała Wiktoria Dżumak zdobywając tytuł 

LAUREATA i najwyższe miejsce w historii uczestnictwa naszych uczniów w OJN. Wiktoria 

Dżumak 4 w Polsce !!!! 

W Olimpiadzie Języka Niemieckiego wystartowało w bieżącym roku szkolnym ponad 

19 tys. uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Większość finalistów 

pochodziła z dużych miast w Polsce i obszarów mniejszości narodowej. Finał składał się 

z części pisemnej i ustnej. Należy podkreślić, że przygotowania do Olimpiady to długi proces 

naukowy. Uczniowie musieli doskonale opanować historię Austrii, Niemiec i Szwajcarii, 
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zapoznać się z wieloma źródłami w języku niemieckim lub polskim, przeczytać lektury, 

specjalistyczne pozycje literackie, zobaczyć niemieckojęzyczne filmy, czytali czasopisma 

krajowe i zagraniczne, informujące o wydarzeniach politycznych, gospodarczych 

i kulturalnych krajów niemieckiego obszaru językowego. 

Tegoroczna część pisemna finału była naprawdę trudnym egzaminem badającym wszystkie 

umiejętności językowe, wiedzę ogólną, język literacki, sprawności a także użycie idiomów, 

związków frazeologicznych, znajomość języka literackiego i absolutną poprawność 

gramatyczną. Również część ustna była ogromnym wyzwaniem. Obserwując uczniów, którzy 

czekali przed salą, powtarzając wiadomości, dało się słyszeć rozmowy prowadzone w języku 

niemieckim, większość z nich urodziła się w Niemczech, ma niemieckie obywatelstwo 

lub spędziła kilka lat w Niemczech. Finaliści musieli być przygotowani do wypowiedzi 

w języku niemieckim z wiadomości z zakresu kulturoznawstwa, historii Niemiec, sytuacji 

politycznej, geografii oraz zagadnień społeczno-kulturowych, a także z informacji o bieżącym 

życiu społeczno-politycznym krajów niemieckiego obszaru językowego. Literatura jest 

zawsze bardzo ważnym elementem Olimpiady. Finaliści reprezentowali wszystkie regiony 

Polski. Jak podkreślają organizatorzy, ich umiejętności i wiedza to zasługa własnej pracy oraz 

zaangażowania nauczycieli języka niemieckiego, a nie wyłącznie rezultat dłuższych pobytów 

w krajach niemieckiego obszaru językowego.  

 
 

Nasi uczniowie na konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 

5 listopada w naszym LO odbyły się eliminacje szkolne konkursu organizowanego 

przez PWSZ w Koninie na temat wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Troje 

najlepszych uczniów z naszej szkoły pojechało 6 listopada na finał do Konina. Miłosz 

Rogalski, Wiktoria Dżumak i Julia Kubasiewicz zaprezentowali dużą wiedzę o Austrii, 

Niemczech i Szwajcarii. W Finale rywalizowało ze sobą 10 szkół, m. in. z Wrześni, Konina, 

Turku, Sompolna, Żychlina, Kleczewa itd., które wystawiły trzyosobowe drużyny. Uczniowie 

odpowiadali na pytania z różnych dziedzin, np.: polityki, sportu, kultury, geografii i z wiedzy 

o społeczeństwie. Pytania typu jaki kolor mają taksówki w Niemczech, jak wygląda flaga 

Austrii, jak nazywa się znany projektant mody w Niemczech, nazwa waluty obowiązującej 

w Księstwie Lichtenstein czy też w jakim niemieckim mieście produkowany jest samolot 

Nauczycielem przygotowującym tegoroczną Laureatkę była Jolanta 

Bartkowiak. Laureaci Olimpiady są nie tylko zwolnieni 

z egzaminów maturalnych z języka niemieckiego lecz także 

wszystkie kierunki filologiczne są przed nimi otwarte. Serdecznie 

gratulujemy naszej uczennicy Wiktorii Dżumak, to naprawdę 

ogromny sukces! 

 

 

 

 

 

 

 
Wiktoria Dżumak z klasy 3b 
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Airbus, a także jaka jest nazwa obecnej koalicji w rządzie Niemiec, nazwa sera 

produkowanego w Szwajcarii, ze sportu pytania o tenisistów czy piłkarzy a także kierowców 

formuły 1. itd. Siódma edycja konkursu o krajach niemieckojęzycznych była sprawdzianem 

szeroko rozumianej wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Drużyna naszego LO doszła 

do drugiej rundy niestety odpadliśmy w półfinale. Zabrakło odrobiny szczęścia.  

 

1 miejsce i wyróżnienie w poznańskim Konkursie Poezji Anglojęzycznej! 

 19 listopada otrzymaliśmy wyniki konkursu poezji angielskiej organizowanego 

przez Fundację Kultury Irlandzkiej w Poznaniu, w którym wzięły udział dwie uczennice 

naszego liceum. Ich zadaniem było wybrać wiersz irlandzkiego noblisty Seamus’a Heaney’a 

i nagrać jego recytację w języku angielskim. 

  
 

Wiktoria i Martyna w półfinale konkursu recytatorskiego 

11 października w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie odbyły się 

półfinałowe eliminacje Konkursu Recytatorskiego - Pan Tadeusz , którego organizatorem był 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Wśród kilkunastu recytatorów z rejonu konińskiego 

nie mogło oczywiście zabraknąć licealistów. Naszą szkołę  reprezentowały Wiktoria Janus 

z 1c oraz Martyna Piotrowska z 2b, które zgodnie z ideą konkursu recytowały ponad 

czterdziestowersowe fragmenty naszej epopei narodowej.  

 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wśród szkół, 

z którymi przyszło nam się zmierzyć, znalazły się szkoły 

z całego regionu, w tym również poznańskie licea. 

Przewodniczącą komisji oceniającej recytowane wiersze była 

ambasador Irlandii pani Emer O’Connell. Poziom konkursu 

był więc naprawdę wysoki, tym przyjemniej jest nam 

poinformować, iż uczennica klasy 3b Antonina Świer-

kowska zdeklasowała wszystkich uczestników, zajmując 

pierwsze miejsce, natomiast jej młodsza koleżanka 

Dominika Wośkowiak z klasy 1a otrzymała wyróżnienie. 

Dziewczyny spisały się na medal! Serdecznie gratulujemy 

wyniku i życzymy kolejnych zwycięskich dokonań! 

 

Antonina Świerkowska i Dominika Wośkowiak 

Dziewczynom nie udało się co prawda zakwalifikować do finału, ale 

poziom ich prezentacji scenicznych był naprawdę wysoki. Jak 

podkreśliła na koniec pani Aleksandra Czaplicka – Wojtas z  CDN  

wszyscy recytatorzy mogli poczuć się zwycięzcy, dlatego też wszyscy 

otrzymali pamiątkowe dyplomu oraz drobne upominki rzeczowe. 

 

 

 
Martyna Piotrowska i Wiktoria Janus 
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Recytatorzy z LO na scenie kaliskiego teatru 

W dniach 26 – 28 kwietnia na scenie kameralnej teatru W. Bogusławskiego w Kaliszu 

odbyły się eliminacje wojewódzkie 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 

na którym spotkali się najlepsi recytatorzy z całej Wielkopolski. Tradycyjnie już nie mogło 

wśród nich zabraknąć uczniów z słupeckiego LO, którzy przeszli zwycięsko przez poprzednie 

etapy OKR- u. Byli to: Fryderyka Kosmowska, Ola Herudzińska, Dominika Wośkowiak, 

Miłosz Rogalski i Mikołaj Hypki.  

Uczestnicy rywalizowali ze sobą w czterech kategoriach: recytacji, poezji śpiewane, teatru 

jednego aktora i wywiedzionego ze słowa, przy czym największą popularnością cieszyła się 

jak zwykle ta pierwsza. Zmaganiom niemal 50 uczestników przez dwa dni przyglądało się 

jury pod przewodnictwem aktora z kaliskiego teatru Dariusza Sosińskiego. Chociaż 

recytatorzy z LO nie zajęli czołowych miejsc, to czas spędzony w Kaliszu był dla nich 

niewątpliwie atrakcyjny. Mieli niepowtarzalną okazję występu na teatralnej scenie, poza tym 

mogli wysłuchać prezentacji scenicznych na naprawdę wysokim poziomie. 

 
Fryderyka Kosmowska, Dominika Wośkowiak, Miłosz Rogalski, Aleksandra Herudzińska i Mikołaj Hypki 

 

Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej 

Co roku w okolicach obchodów Dnia Niepodległości odbywa się Powiatowy Konkurs 

Poezji i Pieśni Patriotycznej. Również w tym roku 18 października w Miejskim Domu 

Kultury w Słupcy zorganizowano eliminacje, w których nasze liceum reprezentowało troje 

uczestników: Wiktoria Janus z 1c i Miłosz Rogalski z 2c w kategorii recytacja oraz Paulina 

Ławniczak z klasy 3a w kategorii pieśni patriotycznej.  

Uczestników oceniało jury, w składzie: przewodnicząca Anna Czerniak, Kataryna Rybicka 

oraz Piotr Górny. Do kolejnego etapu – wojewódzkiego, który odbędzie się 25 października 

2018 w sali MDK w Słupcy zaklasyfikowała się Paulina Ławniczak wykonując utwór 

„Warszawo ma” ze słowami Ludwika Starskiego. Gratulujemy Paulinie i życzymy 

powadzenia na kolejnym etapie konkursu! 
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Sukces Pauliny Ławniczak w finale Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy 

i Pieśni Patriotycznych 

25 października 2018 r. w  Domu Kultury w Słupcy po raz trzeci odbył się finał XXII 

Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Pieśni Patriotycznych zorganizowany 

przez Biuro Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, w ramach obchodów 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu powstania 

wielkopolskiego. Celem konkursu była realizacja statutowych celów działania związanych 

z patriotyczno-obronnym oddziaływaniem wychowawczym na młodzież oraz kultywowaniem 

i popularyzowaniem tradycji narodowych i oręża polskiego. Dzięki udziałowi w konkursie 

młodzież mogła pogłębić znajomości polskiej poezji patriotycznej oraz rozwijać wrażliwość 

artystyczną, a także zainteresowania językiem polskim. Tegoroczny konkurs odbywał się pod 

honorowym patronatem starosty powiatu słupeckiego Mariusza Rogi oraz burmistrza Słupcy 

Michała Pyrzyka.  

  
Paulina Ławniczak z klasy 3a 

W finale wojewódzkim zaprezentowali się recytatorzy i uczniowie wykonujący 

pieśni patriotyczne reprezentujący powiaty: nowotomyski,  krotoszyński, słupecki, śremsko – 

średzki,  poznański,  wrzesiński, obornicki, gnieźnieński i ostrowski. W skład jury weszli: 

przewodniczący – Arnold Pujsza (Teatr Muzyczny w Poznaniu), członkowie: Iwona Kotzur 

(Teatr Muzyczny w Poznaniu) oraz Przemysław Stadnik (Zespół Szkół Muzycznych 

w Słupcy). Miło nam poinformować, iż pierwsze miejsce w kategorii pieśni o tematyce 

patriotycznej przypadło Paulinie Ławniczak z klasy 3a, która w sposób bardzo dojrzały 

i wrażliwy zaprezentowała utwór Ludwika Starskiego „Warszawo ma”. Gratulujemy 

i życzymy dalszych sukcesów! 

 

Wyróżnienie dla Human Sapiens 

20 października w Kole odbył się festiwal teatralny Strefa Gry zorganizowany przez 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Kolski Dom Kultury.  

Wśród zespołów z regionu konińskiego nie mogło  oczywiście  zabraknąć Human Sapiens 

(LO/MDK), który zaprezentował znany już słupeckiej publiczności spektakl Klucz 

do wolności. Tym razem grupa wystąpiła w nieco innym składzie niż wcześniej. Na scenie 

zaprezentowali się więc Aleksandra Herudzińska, Julia Remisz, Wiktoria Janus, Dominika 

Wośkowiak, Natalia Rosiak, Miłosz Rogalski oraz Dominik Tucholski (absolwent LO, 

aktualnie student Politechniki Poznańskiej). 
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Olivia Panufnik  stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 

27 października w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie miała miejsce 

inauguracja Programu pomocy wybitnie zdolnym w roku szkolnym 2018/2019. Olivia 

Panufnik - uczennica klasy maturalnej naszego liceum wzięła udział w tej uroczystości jako 

tegoroczna stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. 

Po powitaniu zebranych przez Włodzimierza Paszyńskiego (Wiceprezydenta Miasta 

Stołecznego Warszawy) oraz Macieja Żylicza (Prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) 

nastąpiło odczytanie listów od Agaty Kornhauser-Dudy (małżonki Prezydenta RP), Macieja 

Kopcia (Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej) i Piotra Mullera 

(Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Program wydarzenia 

obejmował również zaprezentowanie uczestnikom prac ubiegłorocznych podopiecznych tej 

organizacji, w tym krótki koncert oraz wykład doktora Igora Kraszewskiego z Instytutu 

Historii UAM, który odbył się w budynku Uniwersytetu Warszawskiego.  

Program pomocy wybitnie zdolnym adresowany jest do uczniów o różnorodnych 

zainteresowaniach i umiejętnościach naukowych i artystycznych. W każdym roku szkolnym 

dla zdolnych uczennic i uczniów organizowane są specjalistyczne warsztaty badawcze 

w czołowych polskich ośrodkach akademickich, seminaria humanistyczne, konsultacje, 

indywidualne staże w najlepszych laboratoriach oraz wielodyscyplinarne obozy naukowe. 

Stypendyści wysyłani są także na zagraniczne staże i warsztaty naukowe. Krajowy Fundusz 

na Rzecz Dzieci organizuje również liczne koncerty i wystawy oraz warsztaty muzyczne 

i plastyczne. 

 

Prezentacjom scenicznym bacznie 

przyglądało się jury w składzie: 

Małgorzata Łodej-Stachowiak (aktorka 

z Teatru Nowego w Poznaniu), Radomir 

Piorun (aktor, instruktor teatralny) oraz 

Jarosław Sparażyński  (instruktor teatralny 

z Młodzieżowego Domu Kultury 

w Koninie). Miło nam poinformować, że 

spektakl w wykonaniu licealistów zdobył  

wyróżnienie.  

 

Serdecznie gratulujemy Olivii sukcesu, jakim jest 

znalezienie się w elitarnym gronie pięciuset stypendystów, 

którzy zostali wyłonieni  z niemal dwukrotnie większej 

liczby kandydatów z całej Polski, a  uczniów naszego LO 

zachęcamy do aplikacji do programu stypendialnego już 

wiosną. 
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Spotkania Humanistyczne w Krakowie Narodowego Funduszu na rzecz Dzieci 

W dniach 24 listopada – 1 grudnia w Krakowie odbyły się XXIII Spotkania 

Humanistyczne Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Brała w nich udział uczennica naszego 

liceum i stypendystka Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym – Olivia Panufnik z kl. 3d. 

Program  tegorocznych spotkań dotyczących tematyki  wyzwolenia  był bardzo atrakcyjny 

i bogaty. Na początku stypendyści funduszu wzięli udział w Koncercie Oratoryjnym 

w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie z okazji 85. rocznicy urodzin 

Krzysztofa Pendereckiego. W następnych dniach odwiedzili między innymi Pawilon 

Czapskiego, Muzeum Manggha i Galerię Sztuki Dawnej Polski XII-XVIII wieku ,  Bibliotekę 

PAU  oraz wystawę Szuflada Szymborskiej w kamienicy Szołayskich. Ciekawym 

doświadczeniem było zwiedzanie wystawy Wyspiański  w Muzeum Narodowym w Krakowie 

razem z dr hab. Dorotą Jarząbek-Wasyl, która opowiadała o dziełach plastycznych 

Wyspiańskiego z punktu widzenia teatrologa. 

 

Poza tym uczestnicy spotkań wysłuchali  wielu inspirujących wykładów,   między innymi: 

„Czego możemy nauczyć się od Hamleta” prof. Marty Gibińskiej, „Wyspiański dynamiczny. 

Nie tylko o „Wyzwoleniu” dr. hab. Mateusza Antoniuka, „Wolność kosztuje… Greckie 

źródła naszego myślenia o wolności prof. Kazimierza Korusa, „Twarzą w twarz ze śmiercią – 

Homer, Eurypides i ofiara krwawa”  dr. hab. Krzystofa Bielawskiego. Dr hab. Wojciech Mruk 

opowiadał o burzliwych dziejach Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie w I tys. n.e., 

prof. Michał Baczkowski odpowiedział na pytanie, dlaczego czasy powstania krakowskiego 

i rabacji galicyjskiej nazywane są czarną kartą w historii Polski. Prof. Magdalena Heydel 

przybliżyła słuchaczom twórczość Conrada i zwróciła uwagę na problematykę jego rzadziej 

tłumaczonych utworów. W klasztorze O.O. Dominikanów o. prof. Jan Andrzej Kłoczkowski 

stawiał pytania o sens i o słuszność dokonywanych czynów, o których w „Braciach 

Karamazow” pisał Dostojewski. Prof. Stanisław Czesław Kurdziel w swoim wykładzie na 

temat twórczości A. Bobkowskiego,  A. Kępińskiego i  S. Wyspiańskiego zauważył 

podobieństwo  praca twórcy  do zawodu psychiatry, ponieważ w obu tych przypadkach 

konieczne jest słuchanie. Natomiast o krakowskiej drodze do niepodległości stypendyści 

usłyszeli od dr. Mikołaja Getki-Keniga podczas zwiedzania Cmentarza Rakowickiego. 

Spotkania Humanistyczne w Krakowie obejmowały również  spektakle teatralne. 

Ich uczestnicy zobaczyli „Biesy” w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego w Teatrze Scena STU, 

Jednak w Krakowie nie tylko w muzeach można 

zbliżyć się do sztuki. Dzięki Krzysztofowi 

Grzegorczykowi – studentowi historii sztuki 

na UJ zwiedzanie krakowskich kościołów, 

spacery po rynku głównym i Nowej Hucie 

dostarczyły stypendystom zarówno wiedzy 

merytorycznej jak i  doznań estetycznych. 

 

 

 

 
Olvia Panufnik 
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„Rabację” Jakuba Roszkowskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego,  „Wyzwolenie” 

w reżyserii Macieja Prusa. Jednak najsilniejsze zainteresowanie wzbudziła projekcja 

spektaklu Tadeusza Kantora „Wielopole, Wielopole”. Po obejrzeniu sztuki młodzi naukowcy 

wybrali się do Cricoteki, gdzie dr Wojciech Szymański jeszcze bardziej przybliżył im postać 

tego wybitnego twórcy. 

27 listopada odbyło się spotkanie autorskie z Adamem Zagajewskim – polskim poetą, którego 

utwory omawia się zarówno w kręgach literackich jak i w szkołach . Po zaprezentowaniu 

kilku ze swoich wierszy  Zagajewski odpowiedział na pytania o debiut, pracę  twórczą, 

charakterystyczną dla jego poezji syntezę erudycji z duchowością, a także  o to, jak pozostać 

poetą w nieustannie zmieniającym się świecie. 

Duchem opiekuńczym całego przedsięwzięcia była pani Maria Mach, pod której okiem 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci przy udziale utalentowanych tutorów Collegium Invisibile, 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Umiejętności po raz kolejny dał swoim 

stypendystom szansę na rozwój osobisty, poszerzenie  wiedzy i zainspirowanie się historią 

oraz jej twórcami. Dzięki współpracy tych instytucji przyszli polscy naukowcy budują solidne 

podstawy do pracy, poprzez którą odważnie realizować będą hasło „sapere aude”. 

 

Nagrody dla Weroniki i Natalii  

13 listopada w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy miało miejsce 

rozstrzygnięcie konkursu literackiego pod hasłem: Polska - moja ojczyzna - na imię jej 

Niepodległa. Życzenia dla Niepodległej, który wpisywał się w obchody 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości. Przed uczestnikami konkursu postawiono więc niełatwe zadania, 

ale mimo tego do biblioteki wpłynęło kilkanaście prac ze szkół z terenu naszego miasta, 

w tym także z naszego liceum. Najciekawsze teksty zostały wyróżnione, a ich autorzy 

otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Wśród laureatów znalazły się Natalia 

Rosiak i Weronika Michalak z 3 d.  

 
Weronika Michalak i Natalia Rosiak 
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Pierwsze miejsce dla Olivii 

Olivia Panufnik - uczennica klasy III d naszego liceum zajęła pierwsze miejsce 

w Konkursie Poezji dla Młodzieży Polskojęzycznej z Całego Świata. 

  
 

 
 

Konkurs, nad którym patronat objęło Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, został zorganizowany przez Fundację Reni Spiegel 

zajmującą się tłumaczeniem, publikacją i popularyzacją 

dzienników oraz poezji Reni Spiegel - młodej żydowskiej 

poetki zabitej przez hitlerowców. Fundacja działa na rzecz 

wspierania, ochrony i propagowania polskiej kultury, 

twórczości literackiej i czytelnictwa w Polsce oraz za granicą.  

Komisja konkursowa przyznała Olivii najwyższą nagrodę 

za cykl wierszy pt. Filologia ludzka, który zamieszczamy 

poniżej. 
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Olivia Panufnik studentką Szkoły Lusławickiej  

W dniach 5-19 stycznia 2019 roku w siedzibie Europejskiego Centrum Muzyki 

Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach odbyły się XXV Warsztaty Muzyki Kameralnej 

Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Do udziału w nich zaproszono Olivię Panufnik z klasy 

III d naszego liceum.  

W ramach zajęć Szkoły Lusławickiej Olivia brała udział w intensywnym kursie łaciny, 

wyjazdach z historykiem sztuki Krzysztofem Grzegorczykiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego 

do Biecza, Binarowej i Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, projekcjach filmów 

dokumentalnych i fabularnych. Obejrzała też spektakl na podstawie sztuki Williama 

Shakespeare’a „Król Lear” w reżyserii Jana Klaty, po którym uczestniczyła w dyskusji 

prowadzonej przez prof. Małgorzata Grzegorzewska z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego. Odwiedziła również pracownię lutniczą Justyny Gancarek. Podczas dwóch 

tygodni intensywnej pracy uczestniczyła w wielu wykładach poświęconych problematyce 

reformacji, warsztatach humanistycznych, okołomuzycznych, plastycznych, tanecznych 

i teatralnych oraz dyskusjach na temat historii, teologii, muzyki, sztuki i literatury. 

Poza językiem łacińskim nauczanym przez dr hab. Barbarę Bibik z Katedry Filologii 

Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Martę Szadę z Instytutu Historycznego 

Uniwersytetu Warszawskiego, Olivia zetknęła się również z językiem staropolskim oraz  

chińskim. Uczyła się kaligrafii pod okiem Grzegorza Barasińskiego, uczestniczyła w licznych 

koncertach, w których wykonawcami byli uzdolnieni muzycznie podopieczni funduszu oraz 

w wystawach plastycznych.  

  
      Olivia Panufnik  

Czas spędzony w Lusławicach minął bardzo szybko dzięki  programowi, który umożliwiał  

wybranym spośród stypendystów studentom Szkoły Lusławickiej pracę nad własnym 

rozwojem i poszerzenie wiedzy w interesujących dziedzinach. A wszystko to  odbywało się 

w sprzyjającym nauce i refleksji miejscu, w którym od rana do późnej nocy słychać było 

dźwięki rozmów i instrumentów, a z okien roztaczał się widok na ośnieżone góry. 

Wyróżnienie dla Agnieszki 

Jesienią bieżącego roku szkolnego Agnieszka Świątek z 3d wzięła udział 

w literacko–historycznym  konkursie Ocalić od zapomnienia  – patriotyzm we wspomnieniach 

rodzinnych i jeszcze przed świętami  została zaproszona na  uroczystość wręczenia nagród. 

Konkurs polegał na zebraniu i literackim opracowaniu  wspomnień  bliższych lub dalszych  

członków rodziny, którzy mieli  wkład w kształtowanie polskości oraz kontynuowanie 

tradycji patriotycznych. Agnieszka opisała  historię swojej babci, która jako dziecko została 

wraz z rodzicami zesłana na Syberię. 

Podsumowaniem dwóch tygodni intensywnej nauki 

i rozwijania umiejętności były Koncert Muzyki Kameralnej 

i towarzysząca mu wystawa prac uczestników warsztatów 

oraz wyreżyserowany przez Michała Rogalskiego z Akade-

mii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza spektakl na 

podstawie „Pułapki” Tadeusza Różewicza, w którym Olivia 

zagrała rolę Felice - narzeczonej Franza Kafki.  
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Uroczystość  wręczenia nagród miała miejsce 20 grudnia w 9 Liceum im. K Libelta 

w Poznaniu. Uczestników powitała  główna organizatorka konkursu pani Kinga Jaszczak ze 

szkolnej biblioteki. Po wręczeniu nagród, dyplomów oraz drobnych  upominków wszyscy 

zrobili  sobie pamiątkowe zdjęcie, a następnie  obejrzeli  i przeczytali nagrodzone prace, 

wśród których znalazł się także wyróżniony przez jurorów (dr K. Kabacińską – Łuczak  oraz 

dr Kubiaka) tekst Agnieszki. 

Organizatorom  konkursu przyświecała myśl Józefa  Piłsudskiego:  Być zwyciężonym i nie 

ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.  Dla Agnieszki to właśnie jej 

babcia jest  zwycięzcą i prawdziwą bohaterką, którą podziwia i  chce naśladować. Przez 

swoją pracę chciała  ocalić pamięć o niej i losach  rodziny, aby przetrwała dla następnych 

pokoleń. 

 

Sukces Oli Herudzińskiej 

6 marca w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie jak co roku 

od kilkunastu lat odbył się konkurs recytatorski Wielkopolska w poezji, którego celem jest 

popularyzacja wielkopolskich twórców, a szczególnie poetów lokalnych. W spotkaniu wzięło 

udział 20 uczniów, którzy rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych. Naszą 

szkołę reprezentowały: Aleksandra Herudzińska, Fryderyka Kosmowska oraz Wiktoria Janus. 

Miło nam poinformować, że  pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Herudzińska, która 

zaprezentowała wiersz Wisławy Szymborskiej pt. Prospekt.  

  
Fryderyka Kosmowska, Wiktoria Janus  

i Aleksandra Herudzińska 

 

Nagrody dla recytatorów 

Jak co roku na początku marca w ramach turnieju recytatorskiego Słowo za słowo 

w słupeckim MDK spotkali się recytatorzy z powiatu słupeckiego. Pierwszy etap konkursu 

adresowany był zarówno do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych,    gimnazjalistów 

jak i licealistów, chociaż recytatorów oceniono w dwóch kategoriach wiekowych. W tym 

roku naszą szkołę  reprezentowała silna drużyna w składzie: Aleksandra Herudzińska, 

Mikołaj Hypki, Fryderyka Kosmowska, Martyna Piotrowska, Wojciech Przybyła, Miłosz 

Rogalski, Daniel Silski,  Michalina Szostakiewicz i Dominika Wośkowiak. 

Organizatorzy konkursu czyli ZSEG oraz 

CDN w Koninie jak zwykle zadbali o miłą 

atmosferę i przygotowali  spotkanie z ko-

nińskim regionalistą Damianem Krucz-

kowskim, który z pasją opowiadał o lokal-

nej historii, a także o pochodzących z re-

gionu konińskiego ludziach  kultury i na-

uki. Szczególnie dużo miejsca prowadzący 

poświęcił Zofii Urbanowskiej – urodzonej 

w Kowalewku pisarce doby pozytywizmu, 

której rok aktualnie obchodzimy. 
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Do etapu międzypowiatowego zakwalifikowało się siedmioro licealistów, którzy prezentowali 

swoje umiejętności również na scenie słupeckiego MDK 12 marca. Otrzymanie nagrody na 

tym szczeblu było jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do wojewódzkiego etapu 63 

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostatecznie na wielkopolski półfinał pojadą: 

Aleksandra Herudzińska, Mikołaj Hypki, Fryderyka Kosmowska, Miłosz Rogalski 

i Dominika Wośkowiak. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 
Fryderyka Kosmowska, Martyna Piotrowska, Mikołaj Hypki, Daniel Silski,  

 Miłosz Rogalski, Dominika Wośkowiak  i Aleksandra Herudzińska 

 

Wyróżnienie dla Natalii Mydłowskiej 

22 marca 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie ogłoszono wyniki 

XXVIII Międzypowiatowego Konińskiego Konkursu Poetyckiego im. Bogusława 

Janiszewskiego „Poezja młoda – poezja nowa”. Celem konkursu jest rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień literackich wśród dzieci i młodzieży, promowanie młodych 

talentów oraz rozwijanie twórczej wyobraźni. Konkurs przebiegał w czterech kategoriach 

wiekowych (klasy I-III, klasy IV-VI i klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz klasy III 

gimnazjów i szkoły ponadpodstawowe).  

Oceny prac dokonało jury w składzie: Jarosław Sparażyński (MDK Konin), Lech Stefaniak 

(MO Konin), dr Zbigniew Budny (CDN) i dr Marcin Jaworski (UAM Poznań). W kategorii 

szkoły ponadpodstawowe przyznano dwie nagrody i trzy wyróżnienie, pośród których jedno 

przypadło w udziale uczennicy naszego LO – Natalii Mydłowskiej z klasy 3b. Serdecznie 

gratulujemy.  

 
 Natalia Mydłowska z klasy 3b 

Po ogłoszeniu wyników odbyła się część 

warsztatowa, którą poprowadził pracownik na-

ukowy z UAM w Poznaniu – dr Marcin Jaworski. 

Wraz z przybyłą młodzieżą interpretował 

współczesną poezję (m.in.: Ryszarda Krynic-

kiego, Jana Polkowskiego czy Marcina Świetlic-

kiego). Zajęcia miały pokazać spojrzenie współ-

czesnych twórców na świat oraz zaprezentować 

ciekawe techniki pisarskie, które w przyszłości 

mogą stać się inspiracją dla kolejnych twórców.  
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Miłosz Rogalski uczestnikiem etapu okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości 

7 marca 2019 r. w Poznaniu uczeń klasy 2c naszego liceum - Miłosz Rogalski -

uczestniczył w etapie okręgowym Olimpiady Przedsiębiorczości. 

Zawody okręgowe poprzedziły eliminacje szkolne, które odbyły się w grudniu 2018 roku. 

W okręgu poznańskim wzięło w nich udział 3042 zawodników ze 150 szkół, w tym 

16 z naszego liceum. Uczniowie pisali test w szkole. Do następnego etapu zakwalifikowało 

się 265 osób, które zdobyły najwięcej punktów. Jedną z nich okazał się Miłosz Rogalski. 

Gospodarzem eliminacji okręgowych był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Zawodnicy 

rozwiązywali test składający się z 50 pytań o wysokim poziomie trudności.  

 
 

XI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej 

26 lutego 2019 r., troje uczniów z naszej szkoły wzięło udział w 11. edycji Turnieju 

Wiedzy Psychologicznej. W eliminacjach online odpowiadali na 40 pytań związanych 

z psychologią, wcześniej przeczytali artykuły z czasopisma ”Charaktery” (organizatora 

turnieju)  oraz książkę ” Ja i inni”. W tej edycji uczestniczyło ponad tysiąc uczniów z całej 

Polski. Do finału zakwalifikować się mogło 100 najlepszych i najszybszych (liczy się także 

czas odpowiedzi). Na najlepszych czekają indeksy na psychologię i inne atrakcyjne nagrody! 

Choć nasi zawodnicy nie znaleźli się w szczęśliwej setce, to i tak gratulujemy im odwagi 

i życzymy powodzenia w następnej edycji. Zajęliśmy odpowiednio: 351. miejsc e- 7,10 /10 

pkt.; 478. -6,46/10 pkt.; 608.- 5,92/10 pkt. 

 

Sukces Pauliny i Antoniny w VIII Maratonie Chemicznym  

Dużą wiedzą chemiczną podczas tegorocznego Maratonu Chemicznego wykazały się 

dwie uczennice z klasy IIIB - Paulina Kowalska zajęła III miejsce, a Antonina 

Świerkowska  X miejsce.  

VIII Maraton Chemiczny odbył się w środę 27 lutego 2019 r. o godz.10.00  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. 

Test, do którego przystąpiło 82 uczestników, składał się z 42 pytań z zakresu chemii 

organicznej i nieorganicznej na poziomie rozszerzonym. Na jego rozwiązanie uczestnicy 

Oczekując na wyniki, uczniowie i ich opiekunowie wysłuchali 

wykładu „Firmy rodzinne na polskim rynku kapitałowym”, który 

wygłosił dr inż. Łukasz Wściubiak. Następnie podano listę 50 osób 

zakwalifikowanych do dalszych rozgrywek. Niestety, wśród nich 

zabrakło Miłosza. 

Choć nasz uczeń nie weźmie udziału w finałach centralnych, to już 

kwalifikując się do etapu okręgowego odniósł niewątpliwie 

ogromny sukces, ponieważ pokonał blisko 3000 zawodników. 

Miłoszowi gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i trzymamy 

kciuki na zawodach za rok. Wszystkich uczniów zachęcamy 

do udziału w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, ponieważ łączy ona 

wiedzę książkową, informacje płynące z czasopism i internetu oraz 

praktykę.  

Miłosz Rogalski z klasy 2c 
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mieli 195 minut. Nowością podczas tegorocznego Maratonu Chemicznego, po części 

pisemnej była część praktyczna, gdzie uczestnicy w zespołach maksymalnie 3-osobowych 

zmierzyli się z zadaniami w laboratoriach. 

 
Druga od lewej Antosia Świerowska i 4 od lewej 

Paulina Kowalska 

 

Sukces Natalii na konkursie PCK! 

W piątek 15.03.2019 r. odbył się w Poznaniu wojewódzki etap Ogólnopolskiej 

Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK. W kategorii szkół ponadpodstawowych  rejon 

słupecki reprezentowała Natalia Mydłowska z klasy 3B.  

W trakcie zawodów uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o zdrowym stylu życia. Pytania 

dotyczyły wszystkich aspektów zdrowia człowieka począwszy od racjonalnego odżywiania, 

przez choroby cywilizacyjne aż do udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia 

człowieka. Na wynik etapu wojewódzkiego olimpiady miała także wpływ ocena akcji 

prozdrowotnej, którą mieli obowiązek przeprowadzić uczestnicy konkursu. Akcja 

przeprowadzona przez Natalię - „Drugie życie” oraz bardzo dobry wynik z testu wiedzy 

spowodowały, że nasza uczennica zdobyła dobre dziesiąte miejsce w województwie 

wielkopolskim. Gratulujemy Natalii i życzymy dalszych sukcesów na maturze! 

 

Wojtek Przybyła najlepszy w powiecie! 

  

Oprócz Pauliny i Antoniny naszą szkołę 

w konkursie reprezentowali: Natalia Myd-

łowska (IIIB), Julia Pawłowska (IIIB), 

Agnieszka Wolek (IIIC), Martyna Piotrowska 

(IIB), Zuzanna Zwolińska (IIB), Katarzyna 

Hałas (IIB) i Rafał Szygenda (IA). Opiekunem 

uczniów była p. Jolanta Biadasz. Serdecznie 

gratulujemy Paulinie i Antoninie sukcesu 

i zachęcamy uczniów klas pierwszych  i dru-

gich do pogłębiania wiedzy chemicznej, aby  

zmagania w kolejnym maratonie były równie 

owocne. 

 

15 marca 2019 r. uczniowie naszego liceum uczestniczyli 

w powiatowym etapie Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.  

Zmierzyli się z (nie)trudnymi 35 zadaniami testowego egzaminu 

konkursowego. W etapie powiatowym brało udział  łącznie  48 ucz-

niów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

słupeckiego. Nasze liceum godnie reprezentowało 10 uczniów 

z klasy Ia i Ic pod opieką pani Emilii Babacz. Organizatorem 

konkursu było Starostwo Powiatowe w Słupcy. 

Zwycięzcą został  Wojciech Przybyła z klasy Ia i tym samym 

zakwalifikował się do kolejnego etapu olimpiady. Laureaci oraz 

najlepsi reprezentanci każdej szkoły otrzymali nagrody 

sponsorowane przez organizatorów. 

 



Szkoła sportem stoi 

 

21 

Szkoła sportem stoi 

 

LO najlepsze w powiecie w sportowej rywalizacji 

Miło jest nam poinformować, że Liceum Ogólnokształcące w Słupcy, w roku 

szkolnym 2017/2018 zajęło I miejsce we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Powiatu 

Słupeckiego w kategorii Licealiada. 

 
Zuzanna Zwolińska, Tadeusz Raczkowski i Łukasz Gąsiorowski 

Poniżej wyniki rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych: 

I miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Słupcy – 670 pkt. 

II miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy – 401 pkt. 

III miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy – 308,5 pkt. 

IV miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie – 276,5 pkt. 

V miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – 108 pkt. 

Po Inauguracji odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

Dziewcząt i Chłopców. Miło nam poinformować, że nasza sztafeta dziewcząt zajęła I miejsce, 

a sztafeta chłopców zajęła II miejsce tuż za sztafetą ZSZ w Słupcy. 

Sztafeta dziewcząt wystąpiła w składzie: Dempniak Patrycja 1b, Zastawa Julia 1b, Król Julia 

3b, Zwolińska Zuzanna 2b, Chałas Celina 1a, Jelińska Marianna 3c, Roszak Patrycja 1a, 

Stefańska Paulina 2c, Szczepankiewicz Dominika 1a, Olek Paulina 2c, rez. Pawłowska 

Weronika 1b, Stawska Aleksandra 1a, Kujawa Roksana 3b.  

Chłopcy wystąpili w składzie: Gąsiorowski Łukasz, Sarnowski Igor, Sulkowski Michał, 

Lewandowski Oliwier, Gruszczyński Bartosz, Ciesiółka Bartosz, Walicki Bruno, Kaczmarek 

Kacper, Rogowski Hubert, Rogalski Miłosz.  

 

Mistrzostwa Powiatu w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej 

Dzisiaj odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej, 

w których to zawodach reprezentacja dziewcząt na dziewięć konkurencji wywalczyła 

5 złotych medali, 3 srebrne i 3 brązowe medale… Wielkie gratulacje dla dziewczyn  

I miejsce Wiktoria Glajnych z kl. 1a w biegu na 1500m,  

I miejsce Olga Ratajczak z kl. 1b w rzucie oszczepem,  

I miejsce Weronika Mazurek z kl. 1c w biegu na 400m,  

I miejsce Zuzanna Zwolińska z kl. 2b w skoku w dal,  

Tym samym pan dyrektor Tadeusz 

Raczkowski został zaproszony na uro-

czystą Inaugurację Sportowego Roku 

Szkolnego 2018/2019. Podczas uroczys-

tości, która odbyła się w dniu 27.09.2018r. 

Starosta Słupecki uhonorował szkoły 

wyróżniające się we współzawodnictwie 

w minionym roku szkolnym, w tym także 

naszą szkołę. 
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I miejsce sztafeta 4x100m w składzie: Marta Czajkowska, Dominika Szczepankiewicz, 

Paulina Olek, Julita Olejniczak. 

II miejsce Julia Zastawa z kl. 1b w biegu na 800m,  

II miejsce Patrycja Roszak z kl. 1a w biegu na 200m,  

II miejsce Julita Olejniczak z kl. 2c w biegu na 100m. 

III miejsce Dominika Szczepankiewicz z kl. 1a w biegu na 100m,  

III miejsce Patrycja Dempniak z kl. 1b w biegu na 800m,  

III miejsce Dominika Kraska z kl. 2a w pchnięciu kulą. 

Wszystkim naszym reprezentantkom gratulujemy!  

              
Julia Zastawa i Patrycja Dempniak   Paulina Olek, Julita Olejniczak,  

Marta Czajkowska i Patrycja Szcepankiewicz 
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Zestawienie osiągnięć uczniów w turniejach i zawodach sportowych 

 rok szkolny 2018/2019 (przygotował: L. Wyszyński) 

 

Lp. 
Dyscyplina 

sportowa 

Liczba uczestników, imiona i nazwiska laureatów, zajęte miejsca  

w poszczególnych eliminacjach 

Data 

Liczba 

uczest

ników 

Odpowied

zialny 
Laureaci, miejsca, etapy/szczeble 

1. Szkolna liga 

lekkoatletyczna 

10.10   

 

  13 dz  

 

 

 

 17 chł                       

 

 

E. 

Bednarska 

Korus 

 

L. 

Wyszyński 

Rejon –  

Jelińska Marianna - 2 miejsce  1500 m 

Sulkowski Michał  -  1 miejsce  800 m 

Ratajczyk Olga  -  3 miejsce   rzut 

oszczepem 

Jelińska Marianna 3C, Marszałek Marta 

3B, Kraska Dominika 2A, Olek Paulina 

2C, Olejniczak Julita 2C, Chałas Celina 

1A, Roszak Patrycja 1A, 

Szczepankiewicz Dominika 1A, Zastawa 

Julia 1B, Dempniak Patrycja 1B, 

Ratajczyk Olga 1B, Widerowska 

Aleksandra 1C, Klajewska Maja 1C 

 Sulkowski Michał 3A, Kaczmarek 

Kacper 3C, Gąsiorowski Łukasz 2A, 

Lewandowski Oliwier 2A, Monterial 

Wojciech 2A, Rogowski Hubert 2A, 

Sarnowski Igor 2A, Staszak Jakub 2A, 

Knotowicz Jan 2A, Busza Jakub 2B, 

Rogalski Miłosz 2C, Ciesiółka Bartosz 

1A, Walicki Bruno 1A, Gruszczyński 

Bartosz 1A, Urbaniak Maciej 1B, 

Pliszka Szymon 1C, Otlewski Mateusz 

1C  

2. Sztafetowe 

Biegi 

Przełajowe 

Dziewcząt 

27.09 

17.10 

      13 

      11 

E. 

Bednarska 

Korus 

E. 

Bednarska 

Korus 

Powiat -  I m-ce 

Województwo  -  18  m-ce 

Marianna Jelińska 3C, Julia Król 3B, 

Kujawa Roksana 3B, Zwolińska 

Zuzanna 2B, Stefańska Paulina 2C, Olek 

Paulina 2C, Chałas Celina 1A, Roszak 

Patrycja 1A, Stawska Aleksandra 1A, 

Szczepankiewicz Dominika 1A, Zastawa 

Julia 1B, Pawłowska Weronika 1B, 

Dempniak Patrycja 1B,                   
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3. Sztafetowe 

Biegi 

Przełajowe 

Chłopców 

27.09 

 

      10 

       

L.Wyszyń

ski 

 

Powiat  -  II m-ce 

Sulkowski Michał 3A, Kaczmarek 

Kacper 3C, Sarnowski Igor 2A, 

Lewandowski Oliwier 2A, Gąsiorowski 

Łukasz 2A, Rogowski Hubert 2A, 

Rogalski Miłosz 2C, Ciesiółka Bartosz 

1A, Walicki Bruno 1A, Gruszczyński 

Bartosz 1A 

4. Unihokej 

dziewcząt 

29.10 

03.12 

       15 

       11   

E. 

Bednarska 

Korus 

 

Powiat  -  I m-ce 

Półfinał woj  -  5 m-ce   

Loritz Magdalena 3A, Kubasiewicz Julia 

2A, Hałas Katarzyna 2B, Zwolińska 

Zuzanna 2B, Głowacka Magdalena 2C, 

Olek Paulina 2C, Stefańska Paulina 2C, 

Chałas Celina 1A, Glajnych Wiktoria 

1A, Roszak Patrycja 1A, Stawska 

Aleksandra 1A, Szczepankiewicz 

Dominika 1A, Ratajczyk Olga 1B, 

Widerowska Aleksandra 1C, Malewicz 

Aleksandra 1C   

5. Unihokej 

chłopców 

29.10 

 

       11 

        

L. 

Wyszyński 

Powiat  -  II  m-ce  

Knotowicz Jan 2A, Sarnowski Igor 2A, 

Staszak Jakub 2A, Gąsiorowski Łukasz 

2A, Pilarski Marcin 2C, Rogalski Miłosz 

2C, Busza Jakub 2B, Gruszczyński 

Bartosz 1A, Ciesiółka Bartosz 1A, 

Walicki Bruno 1A, Urbaniak Maciej 1B 

6. Tenis stołowy 

dziewcząt 

06.10 

08.11 

        3 

        2 

E. 

Bednarska 

Korus 

 

Powiat  -  I m-ce 

Rejon  -  V m-ce 

Górniak Karolina 3D, Łyskawa 

Wiktoria 3C, Zwolińska Zuzanna 2B, 

Widerowska Aleksandra 1C, Janasik 

Dominika 1C  

7. Tenis stołowy 

chłopców 

06.10 

08.11 

17.12 

        3 

        3 

        3 

E. 

Bednarska 

Korus 

 

Powiat  -  I miejsce 

Rejon   -  II miejsce  

Województwo - I miejsce 

Ogólnopolskie - udział  

 Balcerzak Dawid  3 C, Sarnowski Igor 

2A, Gąsiorowski Łukasz 2A 
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8. Piłka ręczna 

dziewcząt 

19.10 

20.11 

      15 

      12 

E. 

Bednarska 

Korus 

 

 

Powiat  -  I miejsce 

Rejon  -  IV miejsce 

Loritz Magdalena 3A, Łyskawa 

Wiktoria 3C, Kraska Dominika 2A, 

Kubasiewicz Julia 2A, Hałas Katarzyna 

2B, Zwolińska Zuzanna 2B, Olek 

Paulina 2C, Kaliska Liwia 2C, Gauza 

Dominika 2C, Glajnych Wiktoria 1A, 

Ratajczyk Olga 1A, Roszak Patrycja 1A, 

Stawska Aleksandra 1A, 

Szczepankiewicz Dominika 1A, Klepacz 

Zuzanna 1A, Widerowska Aleksandra 

1C 

9. Piłka ręczna 

chłopców 

26.10       12 

      

L. 

Wyszyński 

 

Powiat  -  IV miejsce 

Kacper Kaczmarek 3C, Gąsiorowski 

Łukasz 2A, Sarnowski Igor 2A, Staszak 

Jakub 2A, Monterial Wojciech 2A, 

Knotowicz Jan 2A, Rogalski Miłosz 2C, 

Busza Jakub 2B, Walicki Bruno 1A, 

Ciesiółka Bartosz 1C, Urbaniak Maciej 

1B   

10. Halowa piłka 

nożna chł 

07.11 

 

      10 

       

       

L. 

Wyszyński 

Powiat  -  IV miejsce 

Kowalski Marek 3C, Kowalski Adam 

3A, Kaczmarek Kacper 3C, Sarnowski 

Igor 2A, Gąsiorowski Łukasz 2A, 

Staszak Jakub 2A, Sulkowski Michał 

3A, Pilarski Marcin 2C, Gruszczyński 

Bartosz 1A, Walicki Bruno 1A 

11. Badminton 

dziewcząt 

23.10 

27.11 

13.12 

        3 

        3 

        3   

E. 

Bednarska 

Korus 

 

Powiat   -  I m-ce 

Półfinał Woj.  -  2 miejsce 

Województwo  -  7 miejsce 

Derda Aleksandra 3B, Pawłowska Julia 

3B, Loritz Magdalena 3A  

12. Badminton 

chłopców 

23.10 

27.11 

13.12 

        3 

        3 

        3 

E. 

Bednarska 

Korus 

 

Powiat  -   I m-ce 

Półfinał Woj.  -  I miejsce 

Województwo  -  II m-ce       

Dranikowski Wojciech 3A, Busza Jakub 

2A, Urbaniak Maciej 1B     
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13. Piłka siatkowa 

dziewcząt 

05.02 

01.03 

      10 

      10 

L. 

Wyszyński 

L. 

Wyszyński 

Powiat  -  I miejsce 

Rejon - V miejsce 

Głuszkowska Wiktoria 3C, Samulczyk 

Joanna 3C, Marszałek Marta 3B, Ziętek 

Anna 3B, Marciniak Eliza 3A, 

Zwolińska Zuzanna 2B, Roszak Patrycja 

1A, Widerowska Aleksandra 1C, 

Szymczak Maria 1C, Glajnych Wiktoria 

1A 

14. Piłka siatkowa 

chłopców 

29.01 

06.03 

     10 

     10 

L. 

Wyszyński 

L. 

Wyszyński 

Powiat  -  I miejsce 

Rejon  -  III miejsce 

Andrzejewski Jakub 3A, Nowak Artur 

3A, Rogowski Hubert 2A, Monterial 

Wojciech 2A, Gąsiorowski Łukasz 2A, 

Rogalski Miłosz 2C, Szałecki Bartosz 

2C, Pilarski Marcin 2C, Urbaniak 

Maciej 1B, Sikorski Stefan 1B  

15. Koszykówka 

dziewcząt 

24.01 

 

      12 

       

E. 

Bednarska 

Korus 

 

 

Powiat  -   miejsce 

Brzezińska Katarzyna 2A, Jarecka 

Natalia 2A, Kubasiewicz Julia 2A, 

Bartkowiak Aleksandra 2B, Najdzińska 

Julia 2B, Stawska Aleksandra 1A, 

Szczepankiewicz Dominika 1A, Chałas 

Celina 1A, Glajnych Wiktoria 1A, 

Mazurek Weronika 1C, Widerowska 

Aleksandra 1C  

16. Koszykówka 

chłopców 

07.02 

22.02 

       10 

       10 

L. 

Wyszyński 

L. 

Wyszyński 

Powiat  -  I miejsce 

Rejon  -  IV miejsce 

Monterial Wojciech 2A, Rogowski 

Hubert 2A, Knotowicz Jan 2A, Rogalski 

Miłosz 2C, Andrzejewski Mateusz 2C, 

Hypki Mikołaj 2C, Ciesiółka Bartosz 1A, 

Sikorski Stefan 1B, Urbaniak Maciej 1B, 

Otlewski Mateusz 1C  

17. Piłka nożna 

chłopców 

19.03         9 L. 

Wyszyński 

Powiat  -  II miejsce 

Sulkowski Michał 3A, Kowalski Adam 

3A, Kowalski Marek 3C, Kaczmarek 

Kacper 3C, Gąsiorowski Łukasz 2A, 

Sarnowski Igor 2A, Staszak Jakub 2A, 

Pilarski Marcin 2C, Gruszczyński 

Bartosz 1A  
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18. Drużynowe 

Biegi 

Przełajowe 

dziewcząt i 

chłopców 

29.03 

 

       13 

          

L. 

Wyszyński 

 

Powiat  - dziewczęta 2 m, chłopcy 2m 

Marianna Jelińska 3C, Król Julia 3B, 

Zwolińska Zuzanna 2B, Roszak Patrycja 

1A, Glajnych Wiktoria 1A, Zastawa 

Julia 1B, Dempniak Patrycja 1B  

Michał Sulkowski 3A, Kaczmarek 

Kacper 3C, Lewandowski Oliwier 2A, 

Sarnowski Igor 2A, Ciesiółka Bartosz 

1A, Urbaniak Maciej 1B 

19. Szkolna Liga 

Lekkoatletyczna 

20.05 

 

28.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 dz 

 15 chł 

 15 dz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 

Bednarska 

Korus 

L. 

Wyszyński 

L. 

Wyszyński 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat  -  dziewczęta I miejsce 

                 chłopcy  II miejsce 

Rejon  -  dziewczęta III miejsce  

Brzezińska Katarzyna 2A, Kraska 

Dominika 2A, Zwolińska Zuzanna 2B, 

Kaliska Liwia 2C,Olejniczak Julita 2C, 

Olek Paulina2C, Glajnych Wiktoria 1A, 

Roszak Patrycja 1A, Szczepankiewicz 

Dominika 1A,  Czajkowska Marta 1C, 

Dempniak Patrycja 1B, Mazurek 

Weronika 1C, Ratajczyk Olga 1B, 

Zastawa Julia 1B Szustakiewicz 

Michalina 1C,  

Gąsiorowski Łukasz 2A, Rogowski 

Hubert 2A, Monterial Wojciech 2A, 

Knotowicz Jan 2A, Lewandowski 

Oliwier 2A, Sarnowski Igor 2A, Staszak 

Jakub 2A, Andrzejewski Mateusz 2C, 

Rogalski Miłosz 2C, Ciesiółka Bartosz 

1A, Gruszczyński Bartosz 1A, Sikorski 

Stefan 1B, Urbaniak Maciej 1B, 

Otlewski Mateusz 1C, Pliszka Szymon 

1C,    

20. Plażowa piłka 

siatkowa 

chłopców 

11.05 

 

        3 

           

L. 

Wyszyński 

 

Powiat  -  II miejsce 

Rogalski Miłosz 2C, Monterial Wojciech 

2A, Urbaniak Maciej 1B  

21. Plażowa piłka 

siatkowa 

dziewcząt 

11.05 

24.05 

 

        3 

        3 

         

L. 

Wyszyński 

L. 

Wyszyński 

Powiat - II 

Rejon  -  V miejsce 

Zwolińska Zuzanna 1B, Roszak Patrycja 

1A, Widerowska Aleksandra 1C 
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22. Biegi na 

orientację 

dziewcząt i 

chłopców 

24.05         8 E. 

Bednarska 

Korus 

Województwo  -  dziewczęta  23 miejsce 

                              chłopcy  -   7 miejsce 

 Szczepankiewicz Dominika 1A, Celina 

Chałas 1A, Glajnych Wiktoria, 1A, 

Aleksandra Stawska 1A 

Staszak Jakub 2A, Igor Sarnowski 2A, 

Łukasz Gąsiorowski 2A, Ciesiółka 

Bartosz 1A 

23. Piłka nożna 

dziewcząt 

06.06        10  L. 

Wyszyński 

Powiat  -  II miejsce 

Kraska Dominika 2A, Zwolińska 

Zuzanna 2B, Roszak Patrycja 1A, 

Szczepankiewicz Dominika 1A, Chałas 

Celina 1A, Stawska Aleksandra 1A, 

Ratajczyk Olga 1B, Zastawa Julia 1B, 

Szustakiewicz Michalina 1C, Zdziabek 

Martyna 1C  

 

XV miejsce w klasyfikacji końcowej  

Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  

za rok szkolny 2018/2019 
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Aleksandra i Marcelina w IV edycji Akademii Liderów 

Humanistka i pasjonatka biologii – dziewczyny o odmiennych charakterach 

i zainteresowaniach, które połączyła chęć zmian i pragnienie poszerzania swoich horyzontów. 

Oto ich relacja z udziału w projekcie Akademii Liderów: 

Nazywamy się Marcelina Nowak i Aleksandra Bąkowska. W poprzednim roku 

szkolnym nie znałyśmy się, każda z nas napisała indywidualny projekt w ramach Akademii 

Liderów Fundacji Świętego Mikołaja promującej aktywność na rzecz lokalnych społeczności. 

I tak zaczęła się nasza przygoda. Latem, w środku wakacji, wyjechałyśmy na 10 dni 

do Osiecka pod Warszawą, gdzie czekało nas dużo pracy nad rozwojem osobistym. 

Dowiedziałyśmy się, kim tak naprawdę jest lider, jak powinna wyglądać współpraca 

i komunikacja w grupie. Uczestniczyłyśmy w licznych warsztatach przygotowujących nas 

do realizowania naszych autorskich projektów. Tematami warsztatów były na przykład: 

„Harmonogram pracy”, „Podział pracy”, „Angażowanie otoczenia oraz wolontariat”, 

„Czynniki ryzyka”, „Budżet projektu”, „Podstawy fundraisingu”, „Budowanie więzi 

z lokalnymi instytucjami”, „Etyka i wartości”, „Wystąpienia publiczne” i wiele innych 

zagadnień. Poznałyśmy również tajniki strategii Walta Disneya oraz celów SMART. 

Nabyłyśmy wiedzę, która przyda się w całym naszym życiu. 

  
                               Marcelina Nowak 

Ks. Prof. Jacek Grzybowski, doktor habilitowany filozofii, profesor UKSW, adiunkt 

na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie i wykładowca na Papieskim 

Wydziale Teologicznym; Dariusz Karłowicz, doktor filozofii, współtwórca Fundacji Świętego 

Mikołaja wraz z Markiem A. Cichockim, założycielem i wydawcą rocznika filozoficznego 

„Teologia polityczna”. 

Tegoroczna edycja Akademii Liderów była wyjątkowa dzięki Pani Zofii Messing, która 

w imieniu Krysi – swojej przyjaciółki zamordowanej podczas II wojny światowej – 

postanowiła wesprzeć program stypendialny Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, 

napisanym przez siebie listem i przekazaniem części majątku przyjaciółki na ten wspaniały 

cel. W liście podkreśliła, że nie wszyscy za młodu mają możliwość wykorzystania swoich 

szans, dlatego ona chce pomóc otworzyć nam drogę do budowania samych siebie 

i pomagania innym. 

Przez cały okres trwania Akademii było z nami czworo niezwykłych tutorów, ludzi z pasją: 

Bartosz Fingas tutor i trener w Collegium Wratislaviense, organizator Ogólnopolskiego 

Jednymi z najbardziej ekscytujących godzin 

na Akademii były spotkania z gośćmi, których 

mogłyśmy o wszystko zapytać. Gościli u nas: 

Piotr Dardziński, polityk, politolog, doktor 

nauk humanistycznych, nauczyciel akade-

micki, od 2015 roku podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego; Marcin Fijołek, reporter sejmowy 

telewizji Polska.pl oraz publicysta portalu 

Polityka.pl i tygodnika „Sieci”;  
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Kongresu Tutoringu, uwielbia filozofię, z której pisze doktorat; Dorota Piskorska, 

psycholożka i socjoterapeutka; Joanna Gardynik, tutorka, trenerka oraz superwizor 

w Collegium Wratislaviense; Damian Godlewski, tutor, trener, pedagog, pasjonat rozwoju 

osobistego, aktywny muzyk i menadżer kilku zespołów. To oni przeprowadzali z nami 

wszystkie szkolenia, zawsze służyli pomocą i będą nam doradzać do końca realizacji projektu. 

Mówiąc o Akademii nie da się nie wspomnieć o czasie wolnym, licznych integracjach 

(wspólnych grach i zabawach, karaoke i dyskotekach), dzięki którym nawiązałyśmy wiele 

różnych znajomości. Poznałyśmy młodzież z całej Polski, która – jesteśmy pewne – odniesie 

wielkie sukcesy. Wyjazd nie odbył się jednak bez stresujących i pełnych grozy sytuacji. Żadna 

z nas nigdy nie zapomni chwili, kiedy do naszego pokoju „włamał się” pająk wielkości 

mandarynki. Do dziś możemy przywołać w pamięci widok latających japonek, 

poprzewracanych szafek i poodsuwanych łóżek. Na szczęście, kiedy sytuacja wydawała się 

krytyczna, udało się nam zneutralizować zagrożenie. Cudem wyszłyśmy z tego cało! 

Akademia Liderów to czas wytężonej pracy umysłowej, dużej ilości kawy, wspaniałych ludzi, 

ale również niepowtarzalna przygoda. 

 
w środku – Aleksandra Bąkowska 

 

Poznajemy życie Ireny Sendlerowej 

5 października w naszym liceum odbyły się spotkania w ramach projektu Akademii 

Liderów Fundacji Świętego Mikołaja pt: „Poznajemy życie Ireny Sendlerowej”. Uczniowie 

klas I i II wybrali się do słupeckiego kina „Sokolnia”, gdzie obejrzeli film „Dzieci Ireny 

Sendlerowej”. Wywarł on duże wrażenie na widowni, ponieważ ukazuje tragiczny los 

ludności żydowskiej podczas okupacji. Postacie takie jak Irena Sendlerowa potrafiły pomóc 

nawet w momencie zagrożenia własnego życia. Następnym punktem był wykład pani dr hab. 

Aleksandry Kruk z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz warsztaty dla 3-osobowych delegacji 

z klas I i II. Przez pierwszą godzinę lekcyjną uczniowie poznawali biografię pani Sendlerowej 

 
p. Aleksandra Kruk i Aleksandra Bąkowska 

Polecamy wszystkim napisanie projektu za rok, 

nawet tym, którzy nie  czują się liderami. Bycia 

liderem uczy szkoła letnia, daje ona  niezastąpione 

poczucie pewności siebie  i komfort psychiczny, 

ponieważ wiemy, że w każdym momencie możemy 

skontaktować się z tutorami, którzy zawsze służą 

dobrą radą. Akademia Liderów jest super!!! 

 

natomiast na kolejnej brali udział w ćwiczeniach 

i dyskusji na temat współczesnej roli 

społeczników i instytucji pomagających tym, 

którzy tego potrzebują. Na koniec każdy uczest-

nik otrzymał drobne podarunki od sponsorów. 

 



Projekty 

 

31 

Kawiarenkowy zawrót głowy 

26 października, ww. liderki zorganizowały w naszym liceum kawiarenkę. 

Ich przedsięwzięcie było podsumowaniem projektu ” De revolutionibus orbium coelestium, 

czyli o obrotach sfer niebieskich Mikołaja Kopernika” oraz jednym z działań realizowanym 

w ramach projektu „Poznajemy życie Ireny Sendlerowej”. Marcelina i Aleksandra dziękują 

wszystkim wolontariuszom, którzy zaangażowali się całym sercem zarówno w przygotowanie 

kawiarenki, prowadzenie jej, jak i posprzątaniem po całym dniu. 

 
Aleksandra Bąkowska 2b 

Koleżanki i koledzy, dzięki wam zebrałyśmy tak dużą sumę pieniędzy, która zostanie 

przekazana na Stypendia Fundacji Świętego Mikołaja. Ponadto to również wy, na których 

zawsze można było liczyć, zapełniliście nasze „kawiarenkowe menu” domowymi 

pysznościami: muffinami, ciastem czekoladowym, sernikiem na zimno, pizzą, kiełbaskami 

w cieście francuskim, sałatkami i pierniczkami. Cieszymy się również, że niektórzy z was 

znaleźli w tym dniu nowe pasje i odkryli swoje powołanie - Jakubie dla nas jesteś i zawsze 

będziesz Królem Tostów. Kawiarenkowy ostatni piątek października chyba wszystkim uczniom 

przyniósł wiele radości, ponieważ na każdej lekcji nauczyciele z klasami przychodzili na kawę 

i herbatę, a wy drogie koleżanki i koledzy, ku naszemu zadowoleniu, składaliście wiele 

zamówień. Bardzo dziękujemy za przyjście oraz wsparcie wszystkim nauczycielom, uczniom 

oraz dyrekcji za udostępnienie nam sali oraz zgodę na całe przedsięwzięcie.  

 

Co oznacza Èire i co wspólnego ma Irlandia z „Gwiezdnymi Wojnami”?  

No właśnie! Między innymi takich ciekawych informacji mogli dowiedzieć się 

uczniowie naszego liceum, którzy w dniu 29 października w ramach projektu edukacyjnego 

„Irlandia w szkole” wzięli udział w zajęciach z przedstawicielem Fundacji Kultury 

Irlandzkiej panią Justyną Schramm. Podczas spotkania licealiści z klas 1a, 1b, 2b, 2c, 3a i 3 d 

mieli okazję poznać elementy kultury, literatury czy historii Irlandii i uświadomić sobie jak 

wiele  łączy  w  tym  aspekcie  Polskę i  ten  niewielki  kraj  chociażby  w  obliczu  obchodów  

100-lecia niepodległości. Spośród wielu nietuzinkowych informacji o „Szmaragdowej 

Wyspie” uczniowie mili możliwość poznania podstaw rodzimego języka irlandzkiego 

i dowiedzieć się, między innymi, że Èire oznacza „Irlandia” w tym właśnie języku.   

 

Koleżanki i koledzy, dzięki wam zebrałyśmy tak dużą sumę 

pieniędzy, która zostanie przekazana na Stypendia Fundacji 

Świętego Mikołaja. Ponadto to również wy, na których zawsze 

można było liczyć, zapełniliście nasze „kawiarenkowe menu” 

domowymi pysznościami: muffinami, ciastem czekoladowym, 

sernikiem na zimno, pizzą, kiełbaskami w cieście francuskim, 

sałatkami i pierniczkami. Cieszymy się również, że niektórzy z was 

znaleźli w tym dniu nowe pasje i odkryli swoje powołanie - Jakubie 

dla nas jesteś i zawsze będziesz Królem Tostów. 
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Pani Justyna Schramm 

 

 

 

 

 

Kampania „Drugie życie” 

 
Uczniowie mogą m.in. kolportować materiały informacyjne i oświadczenia woli, organizować 

spotkania ze specjalistami i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania 

promocyjne. Szkoły biorące udział w kampanii otrzymują od organizatora materiały 

informacyjne, promocyjne oraz druki oświadczeń woli. Specjalnie dla młodzieży 

koordynującej szkolne kampanie organizowane jest także szkolenie z zakresu transplantacji. 

26.10.2018 r. w Światowym Dniu Donacji i Transplantacji uczniowie z naszej szkoły wzięli 

udział w inauguracji jedenastej edycji kampanii edukacyjnej „Drugie życie” .W sali sesyjnej 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu uczestniczyli w szkoleniu 

prowadzonym przez  dr Martę Sękowską, dotyczącym aspektów medycznych transplantacji 

w Polsce. Uczniowie wysłuchali także wykładu księdza dr Adama Sikory na temat idei 

przeszczepiania narządów w kontekście różnych religii świata a następnie mieli okazję 

porozmawiać z osobami po przeszczepie, którym podarowano drugie życie. 

 

Opowieści o "bajkowej" krainie wciągnęły uczniów na 

tyle, aby wraz z prowadzącą udać się w podróż dookoła 

Irlandii w celu zwiedzenia jej najdalszych zakątków 

takich jak klify Moheru, grobowca Newgrange - 

starszego niż egipskie piramidy, czy Grobli Olbrzyma 

oraz skłoniły do wysłuchania fascynujących legend 

i faktów związanych z tymi miejscami. Jednak 

najbardziej zaskakującą informacją (zwłaszcza dla fa-

nów trylogii George’a Lucas’a)  było to, że m.in. 

nawyspie o nazwie Skellig Michael, znajdującej się 

na liście światowego dziedzictwa UNESCO, nakręcono 

współczesną część gwiezdnych wojen! Koordynatorką 

projektu była pani Monika Tykwa. 

 

„Drugie życie” to akcja edukacyjna, która zachęca 

młodzież do organizacji na terenie szkoły kampanii 

informacyjnych, mających promować przeszczepianie 

narządów i popularyzować oświadczenia woli. Zgodnie 

z ideą przedsięwzięcia, koordynatorami wszystkich 

działań są sami uczniowie. Młodzież prowadzi na terenie 

szkoły własne kampanie – ich kształt zależy wyłącznie 

od pomysłu i zaangażowania uczestników. 

W liceum akcja „Drugie życie” będzie prowadzona po raz 

drugi. Już wkrótce uczniowie z naszej szkoły będą mieli 

okazję spotkać się i porozmawiać z lekarzem 

transplantologiem oraz z osobami po przeszczepie. 

Będziemy propagować ideę donacji narządów w wielu 

akcjach na terenie naszego środowiska lokalnego. 
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Alvaro z Hiszpanii oraz Emma z Niemiec z wizytą w naszej szkole 

Od 13 do 15 lutego gościliśmy w naszym liceum dwoje wolontariuszy z Centrum 

Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”:  Emmę z Niemiec oraz Alvaro z Hiszpanii. Każdego 

dnia  mieliśmy możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez nich warsztatach, podczas 

których ćwiczyliśmy język niemiecki oraz angielski. W ramach gier integracyjnych 

dowiedzieliśmy się ciekawych informacji o życiu wolontariuszy, a także swoich koleżanek 

i kolegów. Mieliśmy też okazję posłuchać kilku  popularnych piosenek w języku niemieckim. 

Podczas zajęć panowała świetna atmosfera, a śmiechu było co niemiara. Dodatkowo 

zainteresowane osoby mogły wziąć udział w pozalekcyjnych spotkaniach, tj. popołudniu 

z kuchnią polską oraz warsztatach filmowych zorganizowanych przez panią profesor Monikę 

Tykwę. Dzięki spotkaniom  z  wolontariuszami  ze  stowarzyszenia „Horyzonty” ćwiczyliśmy 

 
 

Edukacja filmowa czyli Kino Szkoła w LO 

W bieżącym roku szkolnym nasze liceum ponownie brało udział w projekcie Kino 

Szkoła, w ramach którego uczniowie poznają klasykę kina i  uczestniczą w  miniwykładach 

z historii filmu. Klasa 3d ma już za sobą skorelowane z programem z języka polskiego  

zajęcia na temat Filmowe pokolenie Kolumbów, podczas których uczniowie poznali 

przedstawicieli tzw. polskiej szkoły filmowej. Prowadzący Łukasz Nieradko skoncentrował 

się przede wszystkim na mało znanych młodym ludziom filmach Andrzeja Wajdy (Popiół 

i diament oraz Kanał) oraz  Andrzeja Munka  (Zezowate szczęście i Eroika).  Nie zabrakło 

również odniesień  do współczesnej  filmografii - Miasta 44  w reżyserii Jana Komasy. 

W tym roku szkolnym  koordynatorzy projektu zaproponowali ciekawy cykl filmowy pod 

hasłem: 100 lat polskiej niepodległości oczami współczesnych filmowców, w ramach którego 

raz w miesiącu prezentowany jest obraz poświęcony polskiej  historii, począwszy od czasów  

II wojny światowej. 15 listopada uczniowie klasy 3d obejrzeli film pt. Sprawiedliwy 

w reżyserii  Michała Szczerbica, który w kameralny, ale wzruszający sposób ilustrował  

problem Holokaustu. Projekcję poprzedziła krótka prelekcja, w której Łukasz Nieradko  

przybliżył młodzieży problem zagłady i polityki nazistowskiej wobec narodu żydowskiego. 

 

„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”  w ocenie licealistów 

5 listopada uczniowie klas 2c i 3d uczestniczyli w kolejnej projekcji filmowej 

w ramach projektu Kino Szkoła. Tym razem licealiści obejrzeli film w reżyserii Denisa 

swoje umiejętności językowe, ale także kształ-

towaliśmy postawę poszanowanie innej kultury 

oraz tolerancji.  Zdobyte podczas warsztatów  

doświadczenie z pewnością przyda się nam 

w dorosłym życiu, a wspomnienia na długo  

pozostaną w pamięci.  

 

 

 

Emma i Alvaro podczas warsztatów 
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Delića pt. Dywizjon 303  - historia prawdziwa. Poniżej zamieszczamy recenzję autorstwa 

Huberta  Wojewody z 3d. 

  5 listopada wybrałem się wraz z klasą  do słupeckiego kina na film pt. „Dywizjon 303 - 

historia prawdziwa” (warto wspomnieć, że w ciągu jednego roku powstały aż dwa obrazy  

opowiadające tę samą historię.) Akcja dotyczy znanego z II wojny światowej epizodu walki 

powietrznej o Anglię  i skupia sie głównie  na  dwóch bohaterach, czyli Janku Zumbachu, 

w którego wcielił się  Maciej Zakościelny i Witoldzie Urbanowiczu granym przez Piotra 

Adamczyka. W tym momencie warto poruszyć kwestię obsady. Na plakacie kinowym widzimy 

wielu znanych aktorów, co jednak nie znajduje potwierdzenia  w całym filmie. Szkoda, że inni 

mający  duży  potencjał aktorzy mieli bardzo ograniczone role albo stanowili tylko tło, 

co zdecydowanie negatywnie wpływa na odbiór filmu.  

       Film Delića jest pozbawiony  dramaturgii, co widać szczególnie, gdy porównamy go 

z innymi tego typu współczesnymi produkcjami, chociażby z "Miastem 44" Jana Komasy.  

Sceny były jednowymiarowe, nie zawierały dużego ładunku emocjonalnego, a bohaterowie 

nie odczuwali  smutku, strachu czy wahania,  do wszystkiego podchodzili  bez obaw i  nic nie 

robili sobie z tego, że w każdej chwili mogą stracić życie. Ten brak głębi psychologicznej dość 

negatywnie wpłynął na mój odbiór filmu. Miejscami odnosiłem  też  wrażenie, że nie oglądam  

filmu typowo wojennego, ponieważ  w pewnych momentach przeradzał się w "romansidło” . 

        Jednak na wielką pochwałę zasługują efekty specjalne, które były naprawdę świetne. 

Sceny  bitew w powietrzu zrealizowane były perfekcyjnie, a co najważniejsze, wyglądały 

bardzo realistycznie,  a to  wielki atut ekranizacji. Sceneria i muzyka również harmonizowały 

z  całością dzieła, a scenografia, charakteryzacja i przede wszystkim  samoloty,  świetnie  

odwzorowały ówczesne realia.  

        Według mnie film nie był najgorszy, jednak  jeśli chodzi o produkcje poruszające  

tematykę wojenną,  jest wiele innych, do których chętnie powracam. "Dywizjon 303- historia 

prawdziwa " obejrzę jeszcze raz.  

 

7 grudnia  uczniowie klasy 3d po raz kolejny spotkali się z panem Łukaszem 

Nieradko, który w ramach projektu  Kino Szkoła w interesujący sposób zaprezentował  temat:  

Outsiderzy i buntownicy. Prowadzący skupił się głównie na wczesnej twórczości Jerzego 

Skolimowskiego.  Młodzież mogła więc obejrzeć fragmenty filmów pt. Rysopis i Walkower.  

Nie zabrakło również odniesień do innych dziedzin sztuki. Wykład wzbogaciły więc  piosenki 

polskich zespołów rokowych:  Śmierć dyskotece Lombardu, Józek nie daruję ci tej nocy 

Bajmu oraz Chcemy być sobą Perfectu, które w czasach PRL-u niosły ukryty przed cenzurą, 

ale czytelny dla przeciwników systemu  przekaz. 

Przy temacie buntu  w kontekście polskiej sztuki i historii nie można było również pominąć  

filmu dokumentalnego pt. „Beats of Freedom - Zew wolności", w którym legendy polskiej 

muzyki rockowej opowiadają o epoce lat 80.  I właśnie fragmenty tego obrazu,  a szczególnie 

archiwalne zdjęcia z festiwalu w Jarocinie i autentyczne wypowiedzi jego uczestników 

na pewno na długo zostaną w pamięci licealistów. 

 

29 kwietni klasa 2c w ramach projektu Kino Szkoła spotkała się z Łukaszem 

Nieradko, który przeprowadził warsztaty na temat: Adaptacje i kino lektur szkolnych. 

Na początku prowadzący zdefiniował pojęcie adaptacji i przedstawił jej trzy rodzaje czyli 
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transpozycję, komentarz i analogię, które zilustrował odpowiednimi przykładami. Uczniowie 

obejrzeli więc fragmenty filmów, które powstały na kanwie znanych im tekstów literackich 

m.in. Lalki, Jądra ciemności, Lawy czy Romea i Julii. W drugiej części spotkania Łukasz 

Nieradko skupił się na adaptacjach innych tekstów kultury czyli komiksów, gier 

komputerowych i obrazów. Spotkanie było jak zwykle interesujące i zachęciło uczestników 

zarówno do czytania książek jak i oglądania ich filmowych adaptacji. 

  

11 czerwca po raz ostatni w tym roku szkolnym  klasa 2 c uczestniczyła w warsztatach 

filmowych organizowanych w ramach projektu Kino Szkoła. Tym razem dotyczyły one 

polskiego filmu biograficznego. Na początku prowadzący Łukasz Nieradko  wspólnie 

z uczniami zdefiniował pojęcie filmu biograficznego, a następnie przywołał kilka klasycznych 

przykładów, ilustrując niektóre z nich  fragmentami  filmów. Szczególnie mocno skupił się 

na takich dziełach polskiej kinematografii jak: Wałęsa. Człowiek z nadziei, Najlepszy,  

Ostatnia rodzina czy Bogowie.  

Ponieważ wśród przywołanych tytułów znalazły się filmy nieznane większości młodzieży, 

prowadzący zalecił, aby nadchodzące wakacje przeznaczyć właśnie na nadrobienie 

filmowych zaległości. 

 

Młodzież liceum ogólnokształcącego w Słupcy na warsztatach teatralnych w Niemczech 

Co roku nasze Liceum przygotowuje nowe sztuki teatralno – muzyczne, które 

wystawiane są w dwóch językach w Polsce i w Niemczech. Nauka Języka poprzez sztukę – 

to więcej niż projekt, to spotkanie wielokulturowe, to praca nad wspólnym celem, to zabawa 

i obcowanie ze sztuką. Grupy teatralne podlegają nieustającej rotacji: od 2005 ponad 150 

uczniów z naszego Ogólniaka mogło uczestniczyć w tym wspaniałym językowo-kulturowym 

projekcie, który jest dumą naszej szkoły.  

                   
Martyna Marchfant, Bruno Walicki, Wiktoria Glajnych, Julia Zastawa, Miłosz Rogalski i Marta Radniecka 

 

W tym roku pod koniec marca grupa młodzieży z LO pod opieką Jolanty Bartkowiak 

– nauczycielki języka niemieckiego, wzięła udział w warsztatach teatralno – muzycznych 
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w zaprzyjaźnionej szkole w Stadthagen. Próby do spektaklu były jak zwykle bardzo 

intensywne i twórcze, młodzież uczyła się swoich ról, zachowań scenicznych, choreografii 

i piosenek. Projekt nosi na razie roboczy tytuł ” Lepsze Lasy ” – Die besseren Wälder”.  

Sztuka teatralna o wartościach, marzeniach, obawach, tęsknotach i problemach młodych ludzi 

– jak zwykle w dwóch językach do zobaczenia we wrześniu w Słupcy, a w niemieckim 

Stadthagen w marcu 2020 r. W roku 2020 r. LO w Słupcy będzie świętować 15-lecie 

projektu: „Nauka Języka poprzez sztukę”! 15. września grupa młodzieży z Niemiec 

przyjedzie wraz z niemieckimi reżyserami do naszej szkoły, gdzie będziemy pracować nad 

przedstawieniem. Planowana premiera 24 września 2019 r.. Poprzez projekt Nauka Języka 

poprzez sztukę – młodzież i nauczyciele chcą budować wspólną PRZYSZŁOŚĆ. Poprzez 

wymianę odmiennych kulturalnych doświadczeń, tożsamości i biografii za pomocą środków 

teatralnych łamią stereotypy i zbliżają do siebie młodzież polską i niemiecką. Dzięki temu 

projektowi młodzi ludzie poznają wybitnych polskich i niemieckich pisarzy. Doskonalenie 

języka obcego poprzez pracę nad wspólnym celem, jakim jest przedstawienie teatralno –

muzyczne, to najlepsza lekcja języka obcego.  
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Lekcje inne niż wszystkie 

 

 Licealiści po drugiej stronie lustra czyli spotkanie z książką autorską w słupeckim muzeum 

W poniedziałek 15 października uczniowie klas 2C i 3D udali się do muzeum 

na warsztaty zorganizowane w ramach projektu Regał 3  - spotkanie z książką autorską.  

Licealistów powitała autorka książki pt. Sandra po drugiej stronie lustra, która opowiedziała 

o tym, jak tworzyła ją wspólnie ze swoją chorą na zespół Dawna siostrą. Następnie uczniowie 

podzielili się na grupy, chwycili w dłonie pisaki, kredki i pędzle i sami zaczęli tworzyć 

plakaty przedstawiające ich świat po drugiej stronie lustra. Po zaprezentowaniu prac licealiści 

mogli obejrzeć leżące na regale książki – choć słowo książki może być w tym wypadku nieco 

mylące. Tak naprawdę to prawdziwe dzieła sztuki,  których nie można kupić w żadnej 

księgarni ani wypożyczyć w żadnej bibliotece.  Warto wspomnieć, że wśród nich znalazły się 

prace absolwentek naszego liceum:  Dominiki Czerniak - Chojnackiej (pomysłodawczyni 

i koordynatorki całego projektu ) oraz Aleksandry Walińskiej. 

 
Bartosz Szałecki i Mikołaj Hypki podczas warsztatów 

 

Warsztaty z native speaker’em Trevor’em Walsh’em 

7 listopada 2018 r. w murach słupeckiego liceum gościł pochodzący z Irlandii Trevor 

Walsh. W warsztatach uczestniczyli uczniowie z klas 1a i 1b, 2b i 2c  oraz 3a i 3d. 

 Młodzież była mile zaskoczona przebiegiem wizyty, podczas której zaproszony gość 

w porywający sposób opowiadał o swoim państwie. Ponadto w trakcie spotkania uczniowie 

dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat "zielonego kraju". Poznali też historię, kuchnię, 

sport, taniec, muzykę i wiele innych interesujących dziedzin życia Irlandczyków. Jednak 

najciekawszą częścią warsztatów było ćwiczenie, podczas którego nauczyli się kilku zwrotów 

po irlandzku, a także próbowali  odgadnąć poprawną wymowę imion. Nie było to dla nich 

łatwe zadanie, ale wszyscy dobrze się przy tym bawili. 
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Dotyk Irlandii 

11 marca uczniowie słupeckiego liceum mieli okazję uczestniczyć w „Olimpiadzie 

Irlandzkiej” organizowanej prze Fundację Kultury Irlandzkiej w Poznaniu. Licealiści 

wykonywali zadania związane z kulturą, sportem, językiem i historią Irlandii.  

Rodowity Irlandczyk Trevor Walsh opowiedział i pokazał uczniom, na czym polegają 

rdzenne irlandzkie sporty, takie jak ‘hurling’ czy ‘gaelic football’. Natomiast dzięki 

Stiofainowi  O'Concubhair  przeszli błyskawiczny kurs języka irlandzkiego. I tak na przykład,  

będąc w Irlandii, zapytamy o samopoczucie naszego  rozmówcy:  „Conas ata tu?”, 

a w odpowiedzi możemy usłyszeć: „Ta me go maith” – prawda, że brzmi to egzotycznie? 

 
 

Edukacja prawna młodzieży oraz mediacje 

Edukacja prawna młodzieży oraz mediacje w szkole w świetle teorii i praktyki – pod 

takim hasłem odbywały się w tym roku obchody Tygodnia Mediacji. Z tej okazji, jak co roku, 

w tygodniu towarzyszącym MDM (tzw. Tygodniu Mediacji) w całej Polsce odbędą się liczne 

wydarzenia promujące pozasądowe metody rozwiązywania sporów, w szczególności 

mediacje, w których wezmą udział mediatorzy, sędziowie oraz przedstawiciele różnych 

zawodów prawniczych.  

W naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie z panią Marzenną Lubąńską, kierownikiem 

Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Słupcy. 

Prelekcja na temat mediacji i edukacji prawnej odbyła się 19 października i poruszała 

zagadnienia szeroko pojętej mediacji: prawnej, rówieśniczej, roli mediatora i uczestników 

biorących udział w prowadzonych mediacjach. Mnóstwo przykładów rozwiązań 

mediacyjnych, odgrywanie scenek, pojęcia związane z mediacją – to wszystko zostało 

przedstawione w przystępnej i ciekawej formie. 

 

Cyberprzemoc – jak się chronić? 

31 października  odbyły się w naszej szkole spotkania na temat cyberprzemocy 

prowadzone przez studentkę piątego roku Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Liceum 

Ogólnokształcące w Słupcy od lat współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową, która podejmuje 

inicjatywę poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności miękkich wśród uczniów szkół 

Ponadto młodzież mogła poznać 

geografię oraz interesujące miejsca 

Zielonej Wyspy, a także zrobić sobie 

zdjęcie w „Patrykowej fotobudce”. 

Jednak  chyba najbardziej atrakcyjnym 

punktem spotkania była nauka tańca 

irlandzkiego prowadzona przez profes-

jonalną instruktorkę. Śmiechu i zabawy 

było co niemiara, a wspomnienie czasu 

spędzonego na poznawaniu Irlandii 

na długo pozostanie w głowach i sercach 

licealistów. 
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średnich. Inicjatywę tę uczelnia realizuje m.in. poprzez organizowanie bezpłatnych spotkań 

i warsztatów dla młodzieży. Za każdym razem poruszane tematy są adekwatne do wyzwań, 

z jakimi młodzi ludzie, już za chwilę, zmierzą się rozpoczynając studia czy wchodząc 

na rynek pracy, a warsztaty prowadzą profesjonalnie przeszkoleni z tego zakresu studenci 

Wyższej Szkoły Bankowej. 

  
Ostatnie minuty spotkania przeznaczone zostały na pokazaniu jak napisać dobre CV oraz jak 

„zabłysnąć” w czasie egzaminu ustnego lub rozmowy o pracę. Podane zostały praktyczne 

rady na opanowanie tremy w czasie wystąpień publicznych oraz jak zostać blogerem, 

vlogerem czy influencerem. Te nowe zawody już dawno przestały być tylko hobby, a stały się 

kolejnym modnym zawodem. 

 

Warsztaty z aktorem 

4 stycznia  kilkoro licealistów z zespołu teatralnego uczestniczyło w zorganizowanych 

przez Miejski Dom Kultury warsztatach z Radomirem Piorunem - aktorem Wrocławskiego 

Teatru  Pantomimy  (uczniem Henryka Tomaszewskiego). Pan Radomir jest aktualnie 

dyrektorem Kolskiego Domu Kultury, ale chętnie dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami 

z młodymi adeptami sztuki teatralnej, nie tylko pantomimicznej. Piątkowe warsztaty zaczęły 

się od intensywnych ćwiczeń fizycznych i rozgrzewki całego ciała. Nie zabrakło również 

teorii. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, czym jest tzw. tok, a także poznali 

podstawowe różnice między francuską a polską szkołą pantomimy. 

Uczestnicy warsztatów wykonywali także szereg ćwiczeń praktycznych: przygotowywali 

krótkie etiudy teatralne, wcielali się  w postacie zwierząt lub konkretnych ludzkich typów, 

mieli też szansę nauczyć się słynnego księżycowego kroku. 

 

Czterogodzinne zajęcia w MDK okazały się  więc wyczerpujące, ale też atrakcyjne, a zdobyta 

wiedza i umiejętności  na pewno przydadzą  się młodym aktorom podczas kolejnych 

planowanych jeszcze w tym roku szkolnym występów.   

Myliłby się ten, kto sądzi,  że zajęcia pan-

tomimiczne odbywały się w absolutnej ciszy - pan 

Radomir bowiem nie tylko demonstrował 

ćwiczenia, ale opowiadał,  opowiadał i opowiadał 

o swoich doświadczeniach teatralnych i życio-

wych, a także o aktorach i reżyserach, z którymi 

przyszło mu współpracować.  

 

W tym roku problem cyberprzemocy stał się 

głównym tematem spotkań. Omówione 

zostały źródła przemocy w Internecie oraz 

zagrożenia z nią związane. Celem warsztatów 

było uświadomienie młodym ludziom, 

że cyberprzemoc może dotknąć każdego, a jej 

konsekwencje ponosi nie tylko ofiara i jej 

otoczenie, ale także sprawca. 
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„Drugie życie”  

W  Polsce zbyt mała liczba organów do przeszczepu stanowi jedną z głównych 

przyczyn ograniczających liczbę transplantacji, które dla wielu chorych są jedynym 

ratunkiem.  Celem kampanii „Drugie życie” jest promowanie idei 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 jest częścią programu „Partnerstwo dla Transplantacji”, 

uruchomionego przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej. Patronat nad wielkopolską 

kampanią objęli min.: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

oraz Wielkopolski Kurator Oświaty. W skali ogólnopolskiej przedsięwzięciu patronują także: 

Prymas Polski - abp Wojciech Polak, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Transplantologii 

Klinicznej – prof. Lech Cierpka, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polska Unia 

Medycyny Transplantacyjnej. 

W ramach kampanii edukacyjnej „Drugie życie” 18.12.2018 r. gościliśmy w naszej szkole 

prof. Macieja Głydę - Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Transplantologii Klinicznej 

w Wielkopolsce i Lubuskiem oraz pana Karola Prętnickiego - przedstawiciela stowarzyszenia 

„Życie po przeszczepie”. Pan profesor poprowadził dla młodzieży prelekcję, w której 

przedstawił zasady przeszczepiania narządów od dawcy żywego i zmarłego. Zapoznał 

licealistów z założeniami przeszczepów rodzinnych, krzyżowych i łańcuchowych. Ważnym 

elementem wykładu transplantologa było zwrócenie uwagi na problematykę pobierania 

narządów od dawców zmarłych a istnienie krajowego rejestru sprzeciwu i roli oświadczeń 

woli, które ułatwiają postępowanie transplantacyjne zarówno lekarzom, jak i rodzinom osoby 

zmarłej. 

 

która „zasypała” gościa pytaniami zarówno natury medycznej jak i osobistej. Dzięki takim 

spotkaniom jak to wzrosła świadomość społeczeństwa, co miejmy nadzieję przełoży się 

na wzrost liczby przeszczepianych narządów w Polsce. 

 

Dar części siebie 

5 marca uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w spotkaniu  

z przedstawicielkami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. 

Podczas spotkania młodzież została zapoznana z podstawowymi zasadami honorowego 

Drugi z gości - pan Karol 

Prętnicki - opowiedział 

licealistom historię swojego 

przeszczepu serca. Zwrócił 

uwagę na to, że przyczyną 

jego transplantacji było 

uszkodzenie mięśnia serco-

wego po niewyleczonej 

grypie. Historia pana Karola 

bardzo poruszyła uczestni-

czącą w prelekcji młodzież, 
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oddawania krwi oraz uzyskała informacje w jaki sposób przebiega procedura poboru krwi, 

jakie badania laboratoryjne wykonuje się każdorazowo u krwiodawcy oraz jakie przywileje 

mają zasłużeni krwiodawcy. Jednocześnie zwrócono uwagę na fakt, że oddawanie krwi nie 

stanowi zagrożenia dla zdrowia a ratuje życie drugiemu człowiekowi. 

 
Klasa 3b podczas prelekcji 

 

Narkotyki i dopalacze – warsztaty 

11 grudnia w naszej szkole przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów „Człowiek 

wobec uzależnień”. Szkolenie poprowadził mgr Maciej Szczodrowski – koordynator szkoleń 

– trener w Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu. 

Prowadzący w bardzo interesujący i inspirujący sposób omówił wpływ narkotyków 

i dopalaczy na zachowania, wzrok, słuch, rozumienie, ból, dotyk i węch. Mówił również 

o pomocy medycznej dla ofiar narkotyków i dopalaczy, o zasadach postępowania z substancją 

psychoaktywną, o rozpoznawaniu zachowań, kluczowych objawach podopalaczowych 

i ponarkotykowych. 

 
Warsztaty te dostarczyły uczniom wiele informacji i cennych wskazówek dotyczących 

negatywnego wpływu narkotyków i dopalaczy na życie człowieka. 

 

Inauguracja kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” 

2 kwietnia słupeccy policjanci rozpoczęli kampanię edukacyjno – profilaktyczną 

skierowaną do młodzieży zatytułowaną: „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Inauguracyjne 

spotkanie odbyło się w naszym liceum. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia 

w prelekcji, podczas której zaprezentowany został  spot i hasło towarzyszące kampanii 

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. 

Aby zostać honorowym dawcą krwi - potrzeba 

niewiele: dowód osobisty, dobre samopoczucie, 

a przede wszystkim chęci. Honorowym dawcą 

krwi może zostać każda pełnoletnia osoba, która 

nie przekroczyła sześćdziesiątego piątego roku 

życia i nie znajduje się w grupie osób, które 

ze względu na stan zdrowia i tryb życia, krwi 

oddawać nie mogą. Oddawanie krwi to cenny dar. 

Dar części siebie, dzięki któremu życie drugiego 

człowieka zostaje ocalone. 
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Kampanię przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach 

Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 

im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.  

         
Uczniowie klasy 1a podczas prelekcji 

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych 

z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji 

zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji. 
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Samorząd Uczniowski 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

14 listopada w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu 

Uczniowskiego. Uczniowie klas pierwszych i drugich mogli głosować na dwóch spośród 11 

kandydatów. 

Komisja wyborcza w składzie: Aleksandra Herudzińska IIId, Karolina Górniak IIId i Marysia 

Zawal IIIa czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu 

dokonała obliczeń głosów. 

Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Aleksandra Nowak. 

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego w skład samorządu weszło sześć osób o 

największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku 

szkolnym: 

Miłosz Rogalski – PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU 

Oliwia Bukowska i Katarzyna Hałas – ZASTĘPCY 

Wiktoria Glajnych, Martyna Piotrowska i Jonasz Chmielewski – CZŁONKOWIE 

 

Jonasz Chmielewski, Wiktoria Glajnych, Oliwia Bukowska, Miłosz Rogalski,  

Martyna Piotrowska i Katarzyna Hałas. 

 

Biało-czerwone przypinki na 100. rocznicę odzyskania niepodległości 

 Magdalena Loritz z klasy 3a 

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego uczniowie naszej 

szkoły mieli możliwość uczczenia 100. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości poprzez noszenie biało-czerwonych 

przypinek. W dni poprzedzające tę rocznicę, tj. 7, 8 i 9 

listopada, SU rozprowadzał w szkole takie przypinki, 

a uczniowie LO chętnie się w nie zaopatrywali i z radością 

nosili nasze narodowe barwy. Przypinki cieszyły się 

popularnością również wśród nauczycieli. 
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 100 powodów, dla których kochamy Polskę 

Przypadająca w tym roku 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest 

dobrą okazją do zastanowienia się nad tym, czym dla młodych ludzi jest nasza ojczyzna? 

Co w niej cenimy najbardziej? Czy potrafimy cieszyć się wolnym i niepodległym krajem? 

W związku z tym Samorząd Uczniowski postanowił zadać to ważne pytanie wszystkim 

uczniom naszej szkoły. Z udzielonych odpowiedzi została stworzona wyjątkowa tablica, 

na której umieszczono 100 powodów, dla których kochamy Polskę. Uczniowie, odpowiadając 

na to pytanie, mówili o rzeczach bardzo poważnych, takich jak godło, hymn, powstania 

narodowe, sławni ludzie np. Karol Wojtyła czy Józef Piłsudski. Pojawiały się również 

odpowiedzi związane z naszym codziennym życiem, rodziną czy wypoczynkiem. 

W stworzenie tej niezwykłej tablicy zaangażowali się wszyscy uczniowie, szczególne jednak 

podziękowania należą się Oliwii Bukowskiej z klasy IIa, która z ramienia Samorządu 

Uczniowskiego koordynowała całą akcję. 

 
 

Mikołajki pachnące piernikami 

6 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Jak 

co roku gość z Laponii odwiedzał wszystkich uczniów, dyrekcję oraz nauczycieli. Tym, 

którzy na to zasłużyli, Mikołaj rozdawał łakocie w postaci pierników. Wszyscy byli zdziwieni 

tym, że nikt nie dostał rózgi. Tego dnia można tez było wziąć udział w loterii fantowej. 

Dziękujemy serdecznie klasom drugim za upieczenie pierników, a Mikołaja zapraszamy 

w przyszłym roku. 

          
Prof. Mariusz Bekker, Mikołaj Włodarczyk, Michalina Szustakiewicz, Natalia Rosiak 

Martyna Piotrowska, dyr. Tadeusz Raczkowski, Kataryzna Hałas, Oliwia Bukowska  

i Bruno Walicki jako Mikołaj 
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Spotkanie świąteczne w SOSW 

Już po raz kolejny uczniowie naszego liceum obdarowali dzieci z internatu SOSW 

w Słupcy wspaniałymi upominkami. Akcja zainicjowana została przez Samorząd Uczniowski 

LO wraz z opiekunem – Mirosławą Błaszczak. W połowie listopada każda klasa wybrała 

losowo dwie osoby, dla których przygotowane były prezenty. Następnie zakupione zostały 

wymarzone upominki, a starannie zapakowane paczki trafiły do SOSW w Słupcy. Wręczenie 

prezentów miało miejsce w czasie wspólnej kolacji zorganizowanej 19 grudnia w internacie 

SOSW. Dzieci były bardzo zadowolone z otrzymanych upominków, a my mogliśmy miło 

spędzić czas w tym niezwykłym miejscu i poczuć atmosferę świąt. Dziękujemy 

za zaproszenie i postaramy się nie zawieść w przyszłym roku. 

   
Martyna Piotrowska i Katarzyna Hałas wraz z opiekunem – p. Mirosławą Błaszczak 
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Rozpoczęcie roku szkolnego 

„Szukajcie prawdy jasnego płomienia! Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...” Takimi 

inspirującymi słowami poety Adama Asnyka uczniowie naszego liceum rozpoczęli nowy rok 

szkolny 2018/2019. Wypoczęta i gotowa do powrotu w szkolne ławki młodzież licznie 

przybyła na uroczystość inauguracji. Po wakacyjnej przerwie jako pierwszy przywitał 

wszystkich dyrektor Tadeusz Raczkowski, który szczególne serdecznie zwrócił się 

do uczniów klas pierwszych.  W tym roku wychowawstwo w klasach pierwszych przypadło: 

w klasie 1a – p. Renacie Bartczak, w klasie 1b – p. Joannie Sobutce i w klasie 1c – p. Marioli 

Pietrowicz. 

Dyrektor Tadeusz Raczkowski  

 

Dzień Edukacji Narodowej  

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać.” Pod takim hasłem 

11 października 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. 

W uroczystości przygotowanej przez klasę 2b pod nadzorem pani profesor Moniki Tykwy 

uczestniczyli wszyscy pracownicy liceum, emerytowani nauczyciele oraz delegacje uczniów. 

Swoją obecnością zaszczycili nas również Starosta Powiatu Słupeckiego – pan Mariusz Roga 

i Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Arleta Kolska-Hypka. 

Dyrektor LO Tadeusz Raczkowski podczas oficjalnej części uroczystości wręczył 

okolicznościowe nagrody za wytrwałą pracę wyróżniającym się nauczycielom, a także 

pracownikom administracji i obsługi t.j. pani Monice Magierze-Ładowskiej, Mirosławie 

Błaszczak, Annie Halabie, Joannie Sypniewskiej-Piwowarczyk, Justynie Szymfeld, Lidii 

Bartkowiak, Agnieszce Gacy oraz panu Waldemarowi Stefańskiemu. Natomiast uczniowie  

z najwyższą średnią ocen  otrzymali stypendia naukowe, a wśród nich: Miłosz Rogalski 2c - 

5.56, Paulina Stefańska 2c - 5.31, Gabriela Wolniakowska 3b - 5.33, Martyna Tylska 3b - 5.44 

Paulina Kowalska 3b - 5.33 Agnieszka Wolak z 3c Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

ze średnią 5.78.  Dyrektor LO skierował również  słowa podziękowania za wieloletnią 

współpracę do odchodzącego ze stanowiska Starosty Mariusza Rogi, który został 

uhonorowany bukietem kwiatów i… gromkimi brawami. 

Po części oficjalnej tradycyjnie już na scenie pojawili się uczniowie. Na początku 

Życzenia owocnej pracy oraz sukcesów w nauce złożył również 

obecny na uroczystości  Sekretarz Powiatu Słupeckiego Paweł 

Gotowała. Jako ostatnia głos zabrała Marianna Zawal – 

przedstawicielka samorządu uczniowskiego. Wszystkim 

licealistom życzymy, aby w tym roku szkolnym codziennie 

rozwijali i kształtowali siebie, a także sięgali po to,  co wydaje się 

nieosiągalne!  
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wystąpiły Kinga Buszka, Kasia Hałas, Aleksandra Bąkowska i Patrycja Ciesielska w krótkiej 

scence dedykowanej nauczycielom przedmiotów ścisłych, którą zakończyła Ola piosenką 

„Weź nie pytaj”. Ta sama uczennica zaśpiewała również „Somewhere over the rainbow” 

będącą ukłonem w stronę humanistów. Kasia Hałas zaprezentowała wiersz „Marzenie”,  

natomiast Julia Wojtczak - „Sen” i „Matematyko!”. Wszyscy mogli też wysłuchać utworów 

instrumentalnych w wykonaniu Fryderyki Kosmowskiej z klasy 1c, Julii Chmielewskiej oraz 

Moniki Bednarowicz. Nie zabrakło też humoru z zeszytów szkolnych zaprezentowanego 

przez Zuzannę Kasprzyk i Zuzannę Stawską. 

Czas i wysiłek poświęcony na przygotowanie szkolnych obchodów DEN nie poszły 

na marne, o czym najlepiej świadczyły wzruszenie  i zainteresowanie malujące się 

na twarzach widzów.  

 

Dzień Pierwszoklasisty 

23 października w naszej szkole odbył się Dzień Pierwszoklasisty! Tradycję 

organizowania takiego dnia kontynuujemy w naszym LO już od 20 lat. I tym razem, wszyscy 

uczniowie klas pierwszych oraz ich wychowawcy, a także Dyrekcja Szkoły zostali zaproszeni 

przez drugoklasistów i z entuzjazmem uczestniczyli w tym wydarzeniu. 

Klasy drugie zadbały o techniczne przygotowanie szkolnej świetlicy i prowadzenie całości 

(2A), o zaproszenia i fotoreportaż z imprezy (2B) oraz o dekorację (2C), jak również o dobrą 

zabawę. Każda druga klasa przygotowała krótkie scenki, w których, w zabawny sposób, 

przedstawiała swój profil. Pierwszoklasiści byli mile zaskoczeni pomysłowością swoich 

starszych koleżanek i kolegów. 

 
 

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

9 listopada w naszej szkole upamiętniliśmy 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI. O godzinie 11.00 zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej, aby około 

11:11 wspólnie wykonać hymn państwowy. Po hymnie miała miejsce część artystyczna 

zrealizowana według scenariusza pani profesor Anny Halaby, która zadbała o to, 

aby przybliżyć nam postacie ojców niepodległości: Ignacego Paderewskiego, Wincentego 

Witosa, Romana Dmowskiego i patrona naszej szkoły Józefa Piłsudskiego.  Nawiązując 

do tego, że pieśni wojskowe i patriotyczne towarzyszyły na przestrzeni wieków Polakom 

walczącym o wolność, wykonaliśmy wspólnie pieśń „Szara Piechota”, a uroczyste spotkanie 

niepodległościowe zakończyliśmy „Rotą”. W trakcie wykonywania pieśni wiodącą rolę 

odegrał chór szkolny prowadzony przez panią Arletę Adamczyk. 

Na koniec uroczystości Pan Dyrektor Tadeusz 

Raczkowski powiedział do nas kilka zdań, 

w których zwrócił szczególną uwagę na wzajemną 

życzliwość i podtrzymywanie tej cennej wartości. 

 

 

Miłosz Rogalski, Paulina Olek i Klaudia Bider 
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Połowinki 

 

 

 

 

Dzień Języków Obcych 

Kino i media w krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych były tematem 

tegorocznego Dnia Języków Obcych, który odbył się 28 listopada. Wszystkie grupy językowe 

z klas pierwszych i drugich przygotowały przedstawienia, filmy i quizy. Oglądanie 

przygotowanych przedstawień i filmów dostarczyło młodzieży mnóstwo emocji 

i niezapomnianych przeżyć. Quizy były również świetną zabawą językową. 

 
Klaudia Kaczmarek, Aleksandra Widerowska,  Roksana Chojnacka i Mateusz Otlewski z 1c  

oraz Martyna Miara, Aleksandra Malewicz i Rafał Szygenda z 1a 

Część artystyczna w wykonaniu Aleksandry 

Malewicz i Roksany Chojnackiej przy 

akompaniamencie Przemysława Sypniewskiego 

i Wiktora Nowaka 

16 listopada w naszej szkole odbyły się 

połowinki. Na bal przybyło 41 uczniów klas 

drugich wraz z wychowawcami. O godzinie 

19:00 połowinki uroczyście rozpoczęła pani 

wicedyrektor Urszula Radosiewicz. Dobra 

zabawa, będąca tradycją naszej szkoły 

i przypominająca o półmetku przygotowań do 

matury, trwała do północy. Oprawę muzyczną 

zapewnił Maciej Śmiechowski, zaś zdjęcia 

robiła pani Julia Andryszak. Kolejna taneczna 

impreza już za rok! 

 

Zgromadzona w sali nr 16 młodzież klas drugich 
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Studniówka 2019 

Aż trudno uwierzyć, że  studniówka 2019 przeszła już do historii. Na szczęście  

wspomnienia tej wyjątkowej nocy pozostaną z nami na długo. Bal studniówkowy, 

zorganizowany w tym roku w  restauracji  Czardasz, rozpoczął się od tradycyjnego poloneza 

zatańczonego po mistrzowsku przez naszą młodzież. Następnie głos zabrał  Dyrektor LO 

Tadeusz Raczkowski, który przypomniał wszystkim o zbliżającym się egzaminie maturalnym. 

Ciepłe słowa pod adresem trzecioklasistów padły również z ust zaproszonych gości:  

Przewodniczącej Rady Rodziców LO –  Arlety Kolskiej – Hypkiej oraz  Przewodniczącego 

Rady Powiatu Słupeckiego –  Piotra Gałana.  Wśród gości nie zabrakło również nauczycieli 

i pracowników LO. Nad organizacją i przebiegiem imprezy czuwała  Dyrektor Urszula 

Radosiewicz oraz wychowawcy: Mirosława Błaszczak, Jolanta Biadasz, Wioletta Nyszler 

oraz Marzena Wojtkowiak. Poniżej prezentujemy zdjęcia klasowe z tej wyjątkowej imprezy. 

 
Klasa 3a  z wychowawcą p. Mirosławą Błaszczak 

 
Klasa 3b  z wychowawcą p. Jolantą Biadasz 
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Klasa 3c  z wychowawcą p. Wiolettą Nyszler 

 

 
      Klasa 3d  z wychowawcą p. Marzeną Wojtkowiak 

 

XXII. Dzień Judaizmu 

30 stycznia 2019 r. klasa 1a, wraz z opiekunem, uczestniczyła w XXII Dniu Judaizmu 

w Kościele katolickim, który odbywał się pod hasłem „Nie przychodzę, żeby zatracać”. 

Po raz pierwszy Dzień Judaizmu  w Polsce obchodzono w 1998 r. w Warszawie,  był to dzień 

 modlitwy za wszystkie ofiary Holokaustu. Centralne obchody odbyły się 17 stycznia 2019 r. 

w Łodzi, miejscu szczególnym dla społeczności żydowskiej. 

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa, uczniów, władz miasta i mieszkańców przy dawnej 

synagodze, która mieści się na ul. Bóźniczej w Słupcy. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu 

siedmiu zniczy, zgromadzeni udali się do Zespołu Szkół Ekonomicznych na prezentację 
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albumu o żydowskiej rodzinie Łatte ze Słupcy, którą przedstawiła p. Beata Czerniak  dyrektor 

Muzeum Regionalnego w Słupcy. 

Natomiast o kulturze żydowskiej opowiedział gość specjalny z Poznania, prezes Towarzystwa 

Polska-Izrael, lider zespołu SHALOM, p. Bogusław Łowiński. Spotkanie osłodzili nam 

uczniowie ekonomika, przygotowując żydowski  jabłecznik. 

 

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. Uczniowie klas pierwszych i drugich 28 stycznia udali się 

do kina „Sokolnia”, gdzie najpierw uczennice z klasy Ia – Aleksandra Malewicz i Martyna 

Miara, zaprezentowały referat pt.: ”Sytuacja ludności żydowskiej w III Rzeszy 

i na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej”. Uzupełnieniem 

do referatu był filmik przygotowany przez Zuzannę Zwolińską z kl. II b. Następnie uczniowie 

obejrzeli poruszający film pt.: „Z pokolenia na pokolenie”, który przedstawia historię 

ocalałego z Holokaustu Izraela Awirama Kaliskiego. W chwili wybuchu wojny Izrael ma 

13 lat i wraz z rodziną trafia do getta w Łodzi, gdzie zaczyna się jego walka o przetrwanie 

i życie. 

 

Bal Pierwszoklasisty 

Karnawał w pełni, dlatego zgodnie z tradycją naszej szkoły w miniony na początku 

lutego 2019 r. odbył się Bal Pierwszoklasisty, na którym wspólnie bawili się uczniowie klas 

pierwszych. Zabawę poprzedziły przygotowania i dekorowanie sali, która dzięki staraniom 

dziewczyn z 1b wyglądała bajecznie. Zanim parkiet zapełnił się tańczącą młodzieżą, głos 

zabrała wicedyrektor szkoły pani Urszula Radosiewicz, która życzyła wszystkim udanej 

zabawy, a potem… Co to były za szaleństwa na parkiecie! Tak wspaniale bawiącej się 

młodzieży mury szkoły już dawno nie widziały!  W dużej mierze jest to zasługa dobrej 

atmosfery i wzajemnej życzliwości wśród uczniów oraz oprawy muzycznej, za którą 

odpowiadał DJ Karol Rydzewski. 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! Wszyscy już czekają na kolejną wspólną zabawę – 

„Połowinki”, które odbędą się w przyszłym roku szkolnym. 
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Uczniowie klas pierwszych  

 

~Zakochana Kawiarenka~ 

14 lutego w Walentynki w naszej szkole została zorganizowana kawiarenka pełna 

walentynkowych dekoracji, muzyki i oczywiście pysznego jedzonka. Uczniowie mogli robić 

sobie zdjęcia na specjalnie przygotowanej w tym celu ściance. Oczywiście nie mogło 

zabraknąć szkolnego Amorka (Bruno Walicki) i jego Pomocniczki (Kasia Chałas), którzy 

rozdawali walentynki. 

         
        Katarzyna Hałas i Bruno Walicki  Weronika Mazurek, prof. Mariusz Bekker,  

Maja Kajewska i Roksana Chojnacka 



Wydarzenia szkolne, imprezy okolicznościowe 

 

53 

Pewnego wiosennego przedpołudnia… 

23 marca w ramach „Drzwi Otwartych” mieliśmy przyjemność gościć w murach 

naszego liceum gimnazjalistów oraz absolwentów klas ósmych z całego powiatu słupeckiego 

i nie tylko. Wszyscy zainteresowani nauką w naszej szkole mogli obejrzeć pracownie 

lekcyjne, bibliotekę, salę tradycji oraz salę gimnastyczną.  Funkcję przewodników  tego dnia 

pełnili licealiści, którzy z dużym zaangażowaniem opowiadali, jak wygląda codzienne życie 

w naszej szkole. 

      
Aleksandra Malewicz i Fryderyka Kosmowska z Marszałkiem (Łukaszem Pigułą) 

Kandydaci do liceum mogli obejrzeć pokazy z przedmiotów przyrodniczych, wziąć 

udział w warsztatach chemicznych czy origami, rozwiązywać łamigłówki z języka polskiego 

czy matematyki, a także sprawdzić się w różnorodnych konkursach. Dużym 

zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się również prezentacje dotyczące projektów 

językowych („Nauka Języka poprzez Sztukę”, „Level up”), koła teatralnego  („Human 

Sapiens” prezentuje) oraz działalności Samorządu Uczniowskiego. Gimnazjaliści oraz 

ósmoklasiści chętnie zaglądali też na salę gimnastyczną, gdzie odbywały się rozgrywki 

sportowe.  Miłym akcentem okazała się obecność Marszałka Piłsudskiego, z którym chętnie 

wykonywano sobie pamiątkowe zdjęcia. Po zakończeniu spaceru po szkole nasi goście 

tłumnie odwiedzali „Wiosenną Kawiarenkę”, w której nie tylko otrzymywali słodki 

poczęstunek, ale także mogli obejrzeć występy artystyczne uzdolnionych muzyczne 

licealistów. Mamy nadzieję, że to wiosenne przedpołudnie spędzone w naszej szkole będzie  

dla ósmoklasistów i gimnazjalistów zapowiedzią  dalszej  edukacji w LO. 

 

„Kocham Cię LO” 

 
        Klasa 2a podczas konkurencji sportowych 

 

Tegoroczny Dzień Samorządności został 

organizowany jednocześnie z Dniem Sportu pod ha-

słem „Kocham Cię LO”. W tym dniu licealiści przebrali 

się za postaci z bajek. Trzeba przyznać, że wszyscy 

włożyli wiele pracy w przygotowanie kreacji. Dzień 

Samorządności składał się z kilku etapów. Najpierw 

odbył konkurs wiedzy o szkole, a  następnie turniej 

„Polszczyzna” , w którym największą atrakcją, a 

zarazem trudnością było układanie odpowiedzi na 

pytania konkursowe za pomocą żywych liter. 
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  Roksana Chojnacka i Michalina Szustakiewicz z 1c 

 

Strajk  

 
się referendum, w którym nauczyciele i pracownicy szkół mogli opowiedzieć się 

za przystąpieniem do strajku. 93% pracowników całego starostwa poparło akcję strajkowa. 

Od dłuższego czasu atmosfera w polskich szkołach była napięta z wielu powodów. Ostatnia, 

fatalna reforma edukacji wprowadziła chaos. Uczniowie kończący podstawówki i gimnazja 

narażeni są na podwójny stres. Siatka godzinowa jest za mała wobec podstawy programowej. 

Nauczyciele zarabiają za mało. Żądają podwyżek. Chcą, by ich pensje wzrosły o 1000 zł. Ale 

w akcji protestacyjnej nie chodziło wyłącznie o wzrost wynagrodzenia. Pracownicy oświaty 

walczyli również  o przywrócenie prestiżu zawodu nauczyciela. W naszej placówce 

oświatowej do strajku przystąpiła większość nauczyciel w związku z czym lekcje w dużej 

mierze były odwołane.  Rodzice i młodzież już wcześniej zostali poinformowani 

o możliwości odwołania zajęć lekcyjnych, dlatego w dniach strajku w szkole pojawiło się 

tylko kilkoro uczniów, którzy skorzystali z zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Strajkujący  

 
Maskotki strajkowe wykonane przez p. Emilię Babacz 

 

 

Oczywiście nasza młodzież śpiewa i słucha muzyki, nie mogło 

więc  zabraknąć odgadywania tytułów piosenek. Na zakończenie 

pierwszej części przeprowadzono jeszcze zabawę w  kalambury. 

Po krótkiej przerwie odbyły się przygotowane przez nauczycieli 

wychowania fizycznego konkurencje  sportowe. Myślę, że zamie-

szczone zdjęcia pokazują, jak wesoło przywitaliśmy w naszej 

szkole wiosnę. 

 

8 kwietnia rozpoczął się największy 

od 1993 r. strajk nauczycieli, w którym 

wzięło udział  prawie 80% placówek 

w Polsce, w tym również słupeckie liceum. 

14-15 marca br. na terenie powiatu odbyło  

 

nauczyciele w swoich godzinach pracy przebywali 

w jednej z sal na terenie szkoły. Mimo iż ocze-

kiwania nauczycieli nie spełniły się, bowiem rząd 

nie ugiął się pod ich naciskiem, to czas spędzony 

razem nie poszedł na marne. Okres strajku sprzyjał 

lepszej integracji integrację grona pedagogicznego 

oraz rozwijaniu pasji nauczycieli. 29 kwietnia  

decyzją zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego 

strajk został zawieszony aż do września. 
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Otwarcie wystawy IPN „Zapomniane Ogniwo” 

Nasza szkoła szczyci się poszanowaniem tradycji i historii oraz przybliżaniem jej 

lokalnej społeczności. Dlatego też w murach słupeckiego LO zorganizowano wystawę 

zatytułowaną „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach 

polskich w latach 1944/45-1956”. Na jej otwarcie przybyło wielu gości, wśród których 

znalazł się pan Tadeusz Janas, który symbolicznie otworzył wspomnianą wystawę.  

 

postaci młodzieżowych organizacji konspiracyjnych powstałych tuż przed zakończeniem i tuż 

po zakończeniu II wojny światowej. Bohaterami są młodzi ludzie, którzy mimo prześladowań 

i terroru komunistycznego nie wahali się podjąć próby oporu wobec władz komunistycznych. 

Wielu z nich przypłaciło to najwyższą ofiarą, inni zaś długoletnimi wyrokami więzienia.  

 
Wystawa prezentowana była od 1 do 20 marca 2019 r. na Placu Wolności w Poznaniu, 

w dniach 22 marca–10 kwietnia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. 

Od 6 do 31 maja wystawę można było oglądać na parterze budynku głównego w Liceum 

Ogólnokształcącym w Słupcy. 

 

Zakończenie roku szkolnego 

W tym roku wyjątkowo zakończenie roku szkolnego wypadło w środę, ze względu na 

przypadające 20 czerwca Boże Ciało. Uczniowie już 19 czerwca pożegnali się ze swoimi 

nauczycielami, szkołą i udali się na wymarzone wakacje. Jednak zanim młodzież opuściła 

mury liceum, spotkała się z pracownikami szkoły na Sali gimnastycznej, gdzie najlepszym 

uczniom wręczono świadectwa z paskiem i nagrody. Uroczystość tę uświetnił występ chóru, 

który pod kierownictwem pani Arlety Adamczyk przygotował kilka utworów, w tym 

piosenkę z tekstem Edwarda Fiszera Jutro będzie dobry dzień, która świetnie wpasowała się 

w dzień poprzedzający rozpoczęcie wakacje. 

Ekspozycja przybliża temat zupełnie zapomnianej formy 

oporu społecznego w postaci młodzieżowych organizacji 

konspiracyjnych powstałych tuż przed zakończeniem i 

tuż po zakończeniu II wojny światowej. Bohaterami są 

młodzi ludzie, którzy mimo prześladowań i terroru 

komuni-stycznego nie wahali się podjąć próby oporu 

wobec władz komunistycznych. Ekspozycja przybliża 

temat zupełnie zapomnianej formy oporu społecznego w  

Wystawa prezentuje ogólnopolski wymiar 

młodzieżowego ruchu oporu oraz kontekst 

regionalny: biogramy czterech wielkopolskich 

bohaterów organizacji antykomunistycznych 

(w tym Stanisława Antkowskiego z Polskiej Partii 

Wolności działającej na terenie naszego LO) 

opracował Marcin Podemski z  IPN w Poznaniu. 
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Podczas uroczystości pan dyrektor – Tadeusz Raczkowski, w towarzystwie 

wychowawców, wręczył najlepszy uczniom świadectwa z paskiem, dyplomy i książki. Wśród 

nagrodzonych uczniów znaleźli się:  

z klasy I A: Wośkowiak Dominika - 5,38, Szczepankiewicz Dominika - 5,13, Chwaciński 

Wojciech - 5,0, Malewicz Aleksandra - 4,88, Stawska Aleksandra - 4,81, Zaradzka Karina - 

4,81, Chałas Celina - 4,75 

z klasa IB: Janiak Wiktoria - 5,19, Zastawa Julia - 5,19, Ziarniak Wiktoria - 5,13, Pawłowska 

Weronika Honorata - 4,88, Sieczka Klaudia - 4,88, Koszal Oliwia - 4,80, Jaśniak Marta 

Katarzyna - 4,75, Półrolniczak Dominika - 4,75, Ratajczyk Olga - 4,75 

z klasa I C: Szwacińska Oliwia - 5,19, Janus Wiktoria Magdalena - 4,81 

z klasa II A: Jachnik Monika - 5,00, Czarnecki Michał Mateusz- 5,00, Kubasiewicz Julia - 

4,88, Blejwas Michał - 4,75, Lewandowski Oliwier - 4,75 

z klasa II B: Bąkowska Aleksandra - 5,00, Piotrowska Martyna Alicja - 5,00, Zwolińska 

Zuzanna - 4,89, Hałas Katarzyna - 4,78 

z klasa II C: Rogalski Miłosz Piotr - 5,75, Stefańska Paulina - 5,50, Radecka Julia - 5,13, 

Pilarski Marcin - 5,13, Robak Natalia - 4,88, Purzyński Jakub Jan - 4,75 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje też uczennica klasy IIc – Paulina Stefańska, która już 

drugi rok z rzędu nie opuściła ani jednej godziny w roku szkolny i z tej okazji została również 

nagrodzona skromnym upominkiem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Monika Tykwa,  

Martyna Piotrowska,  

Aleksandra Bąkowska,  

Zuzanna Zwolińska,  

Katarzyna Hałas  

i Tadeusz Raczkowski 

Prof. Marzena Bartosik, 

Jakub Purzyński,  

Marcin Pilarski,  

Miłosz Rogalski,  

Paulina Stefańska,  

Natalia Robak,  

Julia Radecka  

i Tadeusz Raczkowski 
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LO wychodzi poza mury 

Licealiści dla Niepodległej 

Nasze liceum od lat włącza się w organizowane przez Urząd Miasta w Słupcy 

Imieniny ulicy 11-go listopada. Jednak w tym roku ta lokalna uroczystość zbiegła się 

z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości i miała charakter wyjątkowo uroczysty.  

Szczególna rola przypadła też naszym uczniom, którzy z tej okazji przygotowali spektakl 

uliczny o tematyce historycznej. 

Przestrzenią działań teatralnych był słupecki rynek, na którym pojawiła się Klio  (w tej roli 

Julia Zawal). Muza historii  zabrała słupczan w symboliczną podróż śladami  ojców polskiej 

niepodległości. Nie mogło więc zabraknąć takich postaci jak: Józef Piłsudski (Igor 

Sarnowski), Roman Dmowski (Łukasz Gąsiorowski), Ignacy Paderewski (Oliwier 

Lewandowski)  i Wincenty Witos (Jan Knotowicz), którzy zaprezentowali swoje poglądy 

w dialogach i okolicznościowych wystąpieniach. W spektaklu znalazł się też lokalny akcent: 

upersonifikowana Wolność (Natalia Jarecka) przypomniała zgromadzonym historię 

słupeckiego  pomnika.  Na  zakończenie  zarówno  aktorzy  jak  i  widzowie  przy  dźwiękach 

  
Natalia Jarecka, Oliwier Lewandowski i Łukasz Gąsiorowski 

 

Marszałek Piłsudski z wizytą u przedszkolaków 

 
Igor Sarnowski jako Marszałek Piłsudski 

piosenki  Marka Grechuty  ustawili się 

do pamiątkowego zdjęcia pod  

Pomnikiem  Wolności. Licealiści jak 

zwykle w takiej sytuacji stanęli na 

wysokości zadania i w atrakcyjny 

sposób pokazali  fragment historii, 

zarówno  tej ogólnonarodowej jak  

i lokalnej. W  pamięci słupczan 

na pewno na długo jeszcze pozostanie 

obraz koncertującego Paderewskiego, 

a w aparatach  - zdjęcie w towa-

rzystwie Piłsudskiego i Dmowskiego. 

 

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości uczeń naszej szkoły, Igor Sarnowski 

z klasy II A, wcielił się w postać Marszałka Józefa Piłsudskiego 

i złożył wizytę dzieciom z przedszkola „Miś” w Słupcy. 

Niezwykły gość odczytał Odezwę do Narodu Polskiego, 

po czym uroczyście odśpiewano hymn narodowy. Następnie 

przybliżono dzieciom postać Marszałka. Na przedszkolakach 

duże wrażenie zrobiły lampasy na spodniach Piłsudskiego i jego 

wąsy. Na zakończenie spotkania maluchy wykonały portret 

Marszałka Piłsudskiego. 
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Słupecki Jarmark Świąteczny 

Grudzień jest miesiącem, w którym z niecierpliwością oczekujemy świąt Bożego 

Narodzenia. To czas intensywnych przedświątecznych przygotowań, kupowania prezentów, 

pieczenia ciast oraz dekorowania  domu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 

miasta i naszego powiatu , Urząd Miasta w Słupcy po raz kolejny zorganizował akcję – Magia 

Świąt w Słupcy. 9 grudnia na hali sportowej MOSiR zaprezentowało się ponad 

50. wystawców dekoracji, wypieków i innych świątecznych drobnostek. Celem akcji była 

m.in. prezentacje bogatego dorobku dziedzictwa kulturowego naszego miasta i powiatu, 

promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów artystycznych oraz użytkowych o charakterze 

bożonarodzeniowym, a także potraw i produktów regionalnych. Przedsięwzięcie to  ożywiło 

słupecką starówkę, zintegrowało  środowisko lokalne i pozwoliło na wymianę doświadczeń 

między wystawcami. 

 
Mikołaj Włodarczyk i Michalina Szustakiewicz 

 

Uhonorowaliśmy Żołnierzy Wyklętych 

Na okoliczność Dnia Żołnierzy Wyklętych złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem 

Poległych za Wolność Ojczyzny na słupeckim rynku. Wysłuchaliśmy także bardzo ciekawego 

wykładu Ks. Jarosława Wąsowicza na temat „Etos Żołnierzy Wyklętych”. Przy tej okazji 

wspomniano także o uczniach naszej szkoły z okresu powojennego z  Konspiracyjnego 

Wojska Polskiego „Warszyca” 1945-1946 i Polskiej Partii Wolności 1949-1950. 

   
Dyr. Tadeusz Raczkowski, Jakub Purzyński, Tobiasz Wiśniewski, Maja Klajewska, Jakub Andrzejewski,  

Julia Przygoda, Mateusz Andrzejewski i Mikołaj Hypki 

 

 

W Jarmarku Świątecznym brali udział również 

uczniowie naszej szkoły, między innymi z klasy 

1c oraz 2b. Sprzedawali oni stroiki i kartki, które 

najpierw zaprojektowała, a następnie wykonała 

młodzież LO w Słupcy. Czas umilały występy 

Orkiestry Dętej OSP w Słupcy oraz grupy 

tanecznej. Nie zabrakło też Mikołaja i Mikołajki z 

małym skrzatem, dzięki któremu dostawaliśmy 

słodkie prezenty i pamiątkowe zdjęcia. 
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IV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE W STRZAŁKOWIE 

6 marca pod opieką pani prof. Moniki Tykwy, uczennice klasy 2b: Aleksandra 

Bąkowska, Julia Wojtczak, Oliwia Busse oraz Zuzanna Zwolińska reprezentowały naszą 

szkołę na IV Powiatowych Targach Edukacyjno-Zawodowych zorganizowanym przez 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Uczestniczący w targach 

uczniowie trzecich klas gimnazjalnych oraz ósmych klas szkół podstawowych mieli okazję 

zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych w powiecie słupeckim. Trzeba przyznać, 

że nasze liceum cieszyło się niesłychanym powodzeniem – ósmoklasiści oraz gimnazjaliści 

tłumnie odwiedzali nasze stanowisko i zadawali wiele pytań 

 

 

Gimnazjaliści i ósmoklasiści z wizytą w LO 

6 i 8 lutego mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły młodszych kolegów 

z okolicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów. Nasze zaproszenie przyjęli uczniowie 

ze Słupcy, Koszut, Drążnej, Cienina Zabornego oraz Ostrowitego. Podczas wizyty  zostali 

zapoznani z bogatą ofertą edukacyjną naszego liceum, a także uczestniczyli w różnych 

zajęciach lekcyjnych. Oprowadzaniem młodszych kolegów po szkole zajęli się nasi 

uczniowie, którzy  pokazali gościom  bazę dydaktyczną liceum i zaspokoili ich ciekawość, 

odpowiadając na pytania  dotyczące nauki w LO. 

Uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów stoją przed niełatwą decyzją, która będzie 

miała wpływ na  ich dalsze losy. Mamy nadzieję, że wizyta w liceum i spotkania z licealną 

młodzieżą pomogą im w wyborze właściwej drogi edukacyjnej. 

 
Uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów podczas zajęć języka polskiego oraz prezentacji w kawiarence 

Mamy nadzieję, iż oferta liceum  zainte-

resowała również tych niezdecydowanych, 

a jeśli nie to 23 marca organizujemy „Drzwi 

Otwarte”, podczas których młodzi uczniowie 

będą mogli ostatecznie się przekonać, 

że Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego to szkoła właśnie dla 

nich. 

 

Julia Wojtczak i Aleksandra Bąkowska z 2b 
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Czwarta edycja konkursu j. angielskiego „Let’s revise together!” rozstrzygnięta! 

5 marca pod okiem pani Moniki Tykwy odbyła się czwarta edycja konkursu 

warsztatowego pod nazwą „Let’s revise together”. Wzięło w nim udział 8 czteroosobowych 

zespołów z różnych placówek, między innymi: Szkoła Podstawowa nr 1 ze Słupcy, Zespół 

Szkolno Przedszkolny z Orchowa, Szkoła Podstawowa z Drążnej, Giewartowa oraz Cienina 

Zabornego. Nasi młodsi koledzy zmierzyli się w ośmiu 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, czytaniem czy precyzyjnym rozumieniem ze słuchu. 

Najlepiej poradziła sobie młodzież ze Szkoły Podstawowej w Drążnej zajmując pierwsze 

miejsce. Tuż za nimi, na miejscu drugim, znalazła się Szkoła Podstawowa ze Słupcy, 

a na trzeciej pozycji uplasowali się ósmoklasiści z Orchowa. Warto też nadmienić, 

iż w konkursie indywidualnym „Kahoot it!” znakomicie spisał się uczeń Szkoły Podstawowej 

w Drążnej - Jan Ratajkowski. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy nagrody 

i pamiątkowe dyplomy. Mieliśmy na celu pokazać gimnazjalistom oraz ósmoklasistom, 

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 końcowych egzaminów językowych. Serdecznie 

gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za przybycie. Do zobaczenia podczas 

kolejnej edycji za rok! 

 
Dyrektor Urszula Radosiewicz wręcza dyplomy zwycięzcom; Uczniowie klas ósmych SP podczas konkursów 
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Wolontariat 

Warsztaty o niepełnosprawności 

17 października 2018 r. do naszej szkoły przyjechały przedstawicielki 

Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami i zorganizowały bardzo 

interesujące warsztaty związane z niepełnosprawnością. Udział w tym wydarzeniu wzięli 

członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu  z klas pierwszych i drugich.  

 
 

Zbiórka dl Katarzynowa 

6 listopada  miało miejsce podsumowanie akcji „Zbiórka taka dla Katarzyniaka”, 

której celem było zgromadzenie karmy, przysmaków oraz akcesoriów dla zwierząt 

ze schroniska w Katarzynowie. W czasie trwania akcji wolontariusze przygotowywali 

prezentacje dotyczące schroniskowego życia i problemów związanych z brakiem sterylizacji, 

a także prowadzili zbiórki przebrani w stroje zwierząt. Wszystkie te działania zakończyły się 

sukcesem, bowiem udało się nam zebrać około 130 kg karmy i przysmaków. We wtorek 

grupa wolontariuszy udała się do schroniska, aby osobiście przekazać zebraną karmę. Wzięli 

oni udział w spotkaniu z pracownikiem placówki panem Aleksandrem Szykownym oraz 

z weterynarzem panem Mariuszem Witkowskim, który okazał się być absolwentem naszej 

szkoły. Wolontariusze zapowiedzieli kolejną edycję akcji. Czekamy zatem do wiosny!!! 

 
Uczniowie klasy 1ab wraz z p. Anną Zielińską podczas wizyty w Katarzynowie 

 

Podczas zajęć oprócz części teoretycznej, 

przedstawiającej typy niepełnosprawności, 

uczniowie mogli przekonać się na własnej skórze 

jak to jest być osobą niepełnosprawną: mogli 

przetestować swoje umiejętności poruszania się 

na wózku inwalidzkim, spróbować poruszać się 

w całkowitych ciemnościach czy funkcjonować 

w świecie ciszy. Końcowym elementem zajęć była 

część poświęcona design thinking.  
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Kartka dla Nikolki 

Szkolne Koło PCK zakończyło akcję „Kartka dla Nikoli”. Jej celem było wykonanie 

jak największej liczby kartek urodzinowych dla pięcioletniej Nikolki. 

 Nikola, która walczy z Neuroblastomą spędziła swoje zeszłoroczne urodziny w szpitalu 

w śpiączce na oddziale chirurgicznym. Aby tegoroczne urodziny były wyjątkowe i sprawiły 

dziewczynce ogromną radość, zrodził się pomysł „obsypania”  jej kartkami urodzinowymi.  

Dziękujemy za przepięknie wykonane kartki i cieszymy się, że mogliśmy mieć swój mały 

udział w tak wspaniałej inicjatywie. 

 
 

Zbiórka dla Patryka 

Od  16  do  24  listopada  w  szkole  trwała  zbiórka  używanych książek i zabawek dla  

2-letniego Patryka cierpiącego na rzadką chorobę potocznie zwaną Klątwa Ondyny.  

 

Zbiórka z Bankiem Żywności 

  

 

Natalia Mydłowska, Aleksandra Pelo, Dominika 

Kujawa i Wiktoria  Dżumak z klasy 3b 

Wszystkie zebrane prezenty zostały przekazane 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórowie, gdzie 

9 grudnia odbędzie się Mikołajkowy Kiermasz. Dochód 

z niego przekazany będzie na specjalistyczne leczenie 

Patryka. Wszystkim osobom dobrego serca serdecznie 

dziękują członkowie Szkolnego Koła PCK. 

Martyna Skrobska, Dominika 

Niwińska, Oliwia Busse, Katarzyna Hałas, 

Natalia Jakubowska, Julia Wędzina oraz 

Maria Wisła uczestniczyły 1 grudnia 2018 

w przedświątecznej zbiórce żywności w mar-

kecie Lidl. Zebrana żywność trafi do najbar-

dziej potrzebujących poprzez sieć organizacji 

społecznych. Zbiórkę zorganizował Koniński 

Bank Żywności, a opiekę nad uczennicami 

sprawowały pani Mirosława Błaszczak i pani 

Jolanta Biadasz. 
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Szlachetna   Paczka 

       

 

 

 „Gdy przyjechaliśmy w drzwiach przywitał nas pan Leszek. Z każdą kolejną wnoszoną 

paczką stali jak wryci. Pani Krystyna mówiła tylko: „Matko, ile tego”. Gdy przyszedł czas 

na rozpakowywanie paczek, bardzo nieśmiało zaczęli otwierać kartony. Po namowach 

wolontariuszy, już odważniej wzięli się za paczki. Ilość żywności i środków czystości przerosła 

ich oczekiwania. Pani Krystyna, bardzo otwarta kobieta, zaczęła nas przytulać i całować, 

cały czas dziękując. Pan Leszek przymierzając buty, przechadzał się po pokoju, byśmy 

wszyscy podziwiali jaki jest elegancki. Wtedy pani Krystyna dołączyła do niego w nowej 

kurtce. Pan Leszek znalazł upominek dla siebie, stanął na środku pokoju, trzymając oba 

zegarki w ręku zastanawiając się, który ubrać pierwszy, śmiał się, że będzie nosił oba. 

Natomiast pani Krystyna usiadła w fotelu i łzy zaczęły jej płynąć po policzku, bardzo się 

wzruszyła, gdy zobaczyła ciśnieniomierz. Pytała tylko: „Dlaczego oni to zrobili, przecież 

nawet nas nie znają, a tutaj jest tyle wspaniałych rzeczy.” 

Śmiejący się pan Leszek i płacząca ze wzruszenia pani Krystyna – to jest chyba najlepszy 

prezent dla darczyńcy. Rodzina bardzo dziękuje za paczkę, pani Krystyna kazała uściskać 

każdego z Was. Rodzina przekazuje kartkę z życzeniami. 

Jako państwa wolontariusz chciałabym bardzo podziękować za Wasze serca, Waszą pomocną 

dłoń jaką podaliście właśnie tej rodzinie w tym właśnie czasie. Po raz kolejny przekonałam 

się, że jest jeszcze młodzież, która jest niezwykle empatyczna i niesamowita; każda rzecz – 

poczynając od każdego kilograma mąki czy cukru aż do ciśnieniomierza – sprawiła, że 

rodzina odzyskała radość i wiarę w drugiego człowieka. Bardzo Wam wszystkim dziękuję 

i życzę Wam spokojnych, błogosławionych Świąt, spędzonych w gronie rodzinnym.” 

   

Akcja Onko – Mikołaje 

 

W tym roku po raz 13(!) wzięliśmy udział w akcji „Szlachetna Paczka” 

i pomogliśmy Pani Krystynie i Panu Leszkowi. Udało nam się zebrać 

10 kartonów żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, pościeli, 

ręczników, ściereczek, naczyń itp. Były też prezenty specjalne czyli 

zegarki i ciśnieniomierz!!!  Przygotowaliśmy także specjalną kartkę 

świąteczną z życzeniami od dyrekcji, grona pedagogicznego, 

pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. Bardzo gorąco 

dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania paczki 

i spowodowali, że na twarzach Pani Krystyny i Pana Leszka zagościł 

uśmiech. A oto relacja z dostarczenia Szlachetnej Paczki: 

 

Zakończyła się w naszej szkole akcja Onko – Mikołaje, 

której celem była zbiórka zabawek, klocków, puzzli i gier 

planszowych dla dzieci z Oddziału Onkologii Szpitala 

Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Wszystkie zebrane prezenty 

zostały przekazane do osoby koordynującej akcję w naszym 

powiecie  i niebawem trafią do chorych dzieci. Wszystkim 

darczyńcom serdecznie dziękujemy! 
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Zbiórka krwi w LO 

Krew jest jednym z największych darów, jakie możemy podarować drugiemu 

człowiekowi. 12 marca w naszej szkole odbyła się pierwsza zbiórka krwi zorganizowana przez 

Szkolne Koło PCK i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. 

W akcji wzięli udział pełnoletni uczniowie klas drugich i trzecich oraz pracownicy szkoły 

i rodzice uczniów. Zarejestrowało się 60 osób. Wszyscy chętni musieli poddać się wstępnym 

badaniom, po których ostatecznie krew oddało 18 osób. Zebrano 8,1 litra krwi. Następna 

zbiórka krwi już za rok. 

 
Wiktor Bandych z klasy 3a, któremu udało się oddać krew potrzebującym 

 
Uczniowie klasy 3a, którzy stoją w kolejce do rejestracji 
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Wycieczki 

 

Targi edukacyjne dla klas trzecich 

11 września 2018 roku uczniowie klas trzecich naszej szkoły  wzięli udział w targach 

edukacyjnych organizowanych w murach Politechniki Poznańskiej. Na Salon Maturzystów 

przyjeżdża młodzież z całego województwa wielkopolskiego, aby uczestniczyć  zarówno 

w spotkaniach z ekspertami OKE w Poznaniu, jak i zapoznać się z ofertami uczelni. 

Uczestnicy  wyjazdu na stoisku „Perspektyw” odebrali „Informator dla Maturzystów 2019″, 

w którym zebrano ofertę edukacyjną z kraju i zagranicy. Teraz pozostaje życzyć tegorocznym 

maturzystom trafnych wyborów podczas planowania drogi życiowej oraz  zapału do nauki 

przed egzaminami! 

 

Wycieczka do Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad 

Nerem. 

21 listopada odbyła się wycieczka do Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady 

Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Wycieczkę zorganizowała pani Renata Bartczak oraz 

uczennica z kl. IIb Aleksandra Bąkowska w ramach projektu Akademii Liderów. 

Uczestniczyli w niej uczniowie klasy 2b oraz 2a pod opieką pani Moniki Tykwy i pani Renaty 

Bartczak. 

Już na miejscu uczniowie mieli szansę cofnąć się w przeszłość, żeby dokładnie poznać trudną 

historię XX wieku. Przewodnik ciekawie opowiadał o założycielach obozu, sposobach 

eksterminacji żydowskich więźniów, odważnych uciekinierach, tuszowaniu swoich zbrodni 

przez Niemców, zakończeniu wojny i późniejszych śledztwach. Zwiedzanie budynków obozu 

– spichlerza i cmentarza ukrytego w Lesie Rzuchowskim, oglądanie starych pamiątek 

i pomników wzruszyło wszystkich. Ponadto uczniowie podczas warsztatów uczestniczyli 

w dyskusji o tym, czy i jak należy przedstawiać Holokaust poprzez sztukę. 

         
Uczniowie podczas zwiedzania obozu oraz w trakcie warsztatów 

Wspólne zbieranie okruchów przeszłości było emocjonującym wydarzeniem, które nauczyło 

uczniów, że nie wolno zapomnieć o terrorze wojny, mimo smutku, jaki towarzyszy poznaniu 

prawdy.  
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Warsztaty chemiczne w Centrum Chemii  w Małej Skali  

3 października 2018 r. uczniowie szkolnych "bio-chemów" uczestniczyli  w zajęciach 

laboratoryjnych w Centrum Chemii w Małej Skali w przepięknym Toruniu.  Każdy miał 

okazję sprawdzić się w roli chemika z prawdziwego zdarzenia. W końcu praca z tymi 

przeróżnymi substancjami to nie „przelewki”. Na szczęście  wszystko działo się pod czujnym 

okiem prowadzących, którzy krok po kroku instruowali uczniów jak poprawnie wykonać 

eksperyment. Dzięki temu przez chwilę młodzież mogła znaleźć się w innym wymiarze: 

pełnym probówek, palników i barwników. 

  
Uczniowie klasy 3bc podczas warsztatów w Centrum Chemii w Małej Skali 

 

Jaka to melodia? 

9 października 2018 r., najzdolniejsi i najbardziej aktywni  uczniowie naszego liceum, 

 pojechali do Warszawy, aby uczestniczyć w programie „Jaka to melodia”. Wyjazd był 

nagrodą za osiągnięcia i wzorowe zachowanie.  Było to ciekawe doświadczenie zarówno dla 

fanów programu oraz tych, którzy chcieli poznać tajemnice telewizji.  

   
Dominika Kozłowska  i Martyna Piotrowska z 2b 

Jako widownia wszyscy zasiedli wygodnie 

na kolorowych kanapach, fotelach oraz różnego kształtu 

krzesłach  i czekali na rozpoczęcie programu. 

Uczestników zaskoczyła  obecność Agustina Egurroli, 

nadzorującego tancerzy. Na scenie zaprezentowało się 

czworo piosenkarzy, którzy ku wielkiemu rozczarowaniu 

śpiewali z playbacku. Niestety uczestnicy programu nie 

zobaczyli również konkursu, który nagrywany był 

w innym studiu. Uczniowie  naszego LO mieli możliwość 

zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć z wykonawcami 

piosenek. 
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Teatr i zagadka Einsteina w Łodzi 

 24 października 2018 r. odbyła się świetna wycieczka, w której udział wzięła 

w przeważającej liczbie klasa 2b oraz uczniowie z klas 2a, 1a, 1b i 1c. Zbiórka miała miejsce 

o godzinie 7:55 na przystanku autobusowym PKS i parę minut po godzinie ósmej autokar 

ruszył w kierunku miejsca docelowego, jakim była Łódź. 

 Droga minęła spokojnie, w przyjaznej atmosferze i po około dwóch godzinach 

wycieczkowicze zatrzymali się tuż obok jednego z łódzkich teatrów. Niecałe czterdzieści pięć 

minut oczekiwania  spowodowanego przesunięciem się godziny rozpoczęcia spektaklu 

zostało całkowicie wynagrodzone  fantastycznym przedstawieniem pt. "Wszystko zostaje 

w rodzinie", które zdołało rozbawić każdego! Łzy, śmiech, mnóstwo emocji - a to wszystko 

dzięki wspaniałej ekipie aktorskiej  i dobrze napisanemu scenariuszowi. 

          
Jacek Andryszak, Monika Tykwa i głowa Jonasza Chmielewskiego 

Po skończonym spektaklu grupa odliczyła się i ruszyła w kierunku kolejnej atrakcji 

znajdującej się w łódzkiej Manufakturze. Uczniowie liceum mogli sprawdzić swoje 

umiejętności w grze na arenie, gdzie podzieleni na drużyny musieli strzelać do siebie 

z laserowych pistoletów. Jednym szło lepiej, drugim gorzej, jednak każdy bawił się tak samo 

wybornie!  Ostatnim punktem wycieczki było Eksperymentarium, w którym każdy mógł 

zdobyć trochę wiedzy, wchodząc w interakcję z wieloma interesującymi  urządzeniami. 

Fizyka jest doprawdy ciekawa, skrywa wiele tajemnic i właśnie w celu ich odkrycia 

uczniowie przybyli tutaj. Po skończonej zabawie nastała pora powrotu. Wyjazd był bardzo 

udany. Nie wydarzyło się nic, co mogłoby popsuć czar spędzanego poza murami szkoły 

czasu.  

Cały dzień był bardzo męczący, ale również 

satysfakcjonujący. Młodzież mogła zobaczyć 

profesjonalną sterowaną joystickami kamerę i choć 

przez kilka godzin poczuć się jak gwiazdy.  

 

 

 

Roksana Kujawa, Wiktoria Dżumak  

i Wiktoria Rzemyszkiewicz z 3b 
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Wycieczka do Warszawy 

12 lutego 2019 r. odbyła się wycieczka do Warszawy. Główną atrakcją było nagranie 

programu rozrywkowego „Śpiewajmy razem. All Together Now” nadawanego przez 

telewizję Polsat. Uczniowie naszej szkoły byli niezbędną dla programu publicznością. 

Możliwość zobaczenia na żywo gwiazd większego i mniejszego formatu zapewne pozostanie 

im w pamięci na długo. W między czasie odwiedzili również Pałac Kultury – Warszawski 

drapacz chmur  i znane każdemu „Złote tarasy”. 

 

Spływ kajakowy 

9 czerwca 2019 r. młodzież z naszego liceum wybrała się na organizowany cyklicznie 

przez nauczycieli  liceum spływ kajakowy.  Oto  fragment  relacji  jednego z  uczestników  

spływu:  Dzisiaj    wyruszyliśmy    na    długo   wyczekiwany   spływ.    Najpierw    dotarliśmy 

 
Po chłodnej nocy, rano przywitała nas słoneczna pogoda... Śniadanie, a potem składanie 

namiotów i ruszyliśmy ku przygodzie.... Kolejnego dnia wyprawy pokonaliśmy 18 km, w tym 

10 km jeziorkiem i 8 km rzeką Brdą... Wczoraj najlepiej pływającą ekipą byli: Ola i Antek, 

dzisiaj natomiast Paulina oraz Bartek... Teraz odpoczywamy, a jutro czeka nas 20 km spływu 

rzeką do miejscowości Woziwoda... Cały czas czuwają nad wszystkim p. Edyta Bednarska-

Korus, p. Tadeusz Raczkowski, p. Ryszard Kwitowski oraz p. Andrzej Kasprzyk 

 

        
       Julia Wojtczak i Bruno Walicki               Antoni Andrzejewski i Aleksandra Malewicz 

 

 

do Chojnic, a następnie wyruszyliśmy 

do miejscowości Męcikał, w których to 

zjedliśmy obiad, a następnie wyruszyliśmy 

do Czernicy na pole biwakowe, gdzie 

rozbiliśmy namioty. Po krótkiej przerwie 

wyruszyliśmy do miejsca skąd rozpoczęliśmy 

nasz spływ. Dzisiaj pokonaliśmy odcinek ok. 14 

km, chociaż dla niektórych trasa ta była 

dłuższa.  

Jutro wyruszamy do miejscowości Rytel...   
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Z kulturą za pan brat 

 

Narodowe czytanie w LO 

18 września 2018 r. w sali nr 16,  społeczność uczniowska naszego LO  uczestniczyła 

po raz kolejny w Narodowym Czytaniu. Tym razem wybór padł na „Przedwiośnie” Stefana 

Żeromskiego.  W roku 100. Odzyskania Niepodległości, wybór jak najbardziej trafny. 

Powieść Żeromskiego opowiada o pierwszych latach niepodległości Polski, pokazuje entuzjazm 

narodu, chęć odbudowy państwa, ale także błędy  i zaniechania popełniane w tym czasie. Jest 

to także opowieść o życiu młodego człowieka- Cezarego Baryki, jego wyborach politycznych 

i życiowych, o miłości (walczą o niego trzy kobiety). 

 
                  Julita Kwitowska i Miłosz Rogalski 

 

Klasy pierwsze na spektaklu w Koninie 

25 września 2018 r. wszystkie klasy pierwsze naszego liceum udały się do Konińskiego 

Domu Kultury na spektakl pt. „Król Edyp” w reżyserii Jarosława Szweca. Na  scenie wystąpili 

aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie: w rolę tytułowego Edypa wcielił się sam reżyser,  

Katarzyna Galica – odegrała rolę Jokasta, Karol Zapała – wykreował role Kreona i Pasterza, 

Zbigniew Samograjnicki – Kapłana i Tyrezjasz, Wojciech Michno – Koryfeusza, Jakub 

Piwowarczyk – Posłańca z Koryntu a Anna Warchol – Drugiego Posłańca.  Sztuka, na którą 

wybrali się uczniowie, pokazuje losy człowieka zmagającego się z własnym przeznaczeniem – 

Fatum. Edyp w swojej naiwności wierzy, iż uda mu się przechytrzyć plany boskie i w ten sposób 

uniknie tragicznego losu. Jednak jego życie jest z góry zaplanowane, a wszelkie działania 

bohatera daremne. Sztuka wystawiona przez krakowskich aktorów bardzo wiernie oddawała 

dramat Sofoklesa. Skromna scenografia, oświetlenie i dobrze dobrana muzyka oddawały 

charakter antycznego dzieła. Jarosław Szwec odbiegł jednak od klasycznych reguł teatru, 

bowiem na scenie pojawiło się więcej niż trzech aktorów, a wśród nich kobieta odgrywająca 

postać Jokasty. Spektakl był próbą pokazania istoty teatru greckiego z całą jego surowością 

i czystością formy.  

Po zaspokojeniu głodu kulturalnego znalazł się czas na posilenie żołądków. Młodzież pod opieką 

nauczycieli udała się do pobliskiej restauracji McDonald’s, gdzie po staniu w długiej kolejce 

napełniła w końcu swoje głodne brzuszki. 

Biblioteka LO we współpracy z p. Anną 

Halabą i MDK w Słupcy (podziękowania 

dla p. Anny Czerniak)  oraz uczniami, 

przygotowała mini spektakl -trzy fragmenty 

tekstu zostały odczytane przez: narratora- 

dyr. Tadeusza Raczkowskiego, Cezarego - 

Miłosza Rogalskiego, Wandę - Aleksandrę 

Herudzińską, Karolinę - Julitę Kwitowską 

oraz Laurę - Katarzynę Hałas. Oprawą 

muzyczną zajęli się Damian Gorzelańczyk 

i Wojtek Dranikowski.  
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Klucz do wolności 

W piątek 28 września uczniowie naszego liceum szczelnie wypełnili kinową salę, aby 

obejrzeć spektakl pt. Klucz do wolności w wykonaniu grupy teatralnej Human Sapiens 

działającej w ramach wieloletniej współpracy LO i MDK.  

Co prawda przedstawienie miało swoją premierę podczas tegorocznej Nocy w muzeum, ale 

z powodu wakacji licealna publiczność  mogła je  zobaczyć dopiero teraz. 

Spektakl w metaforyczny sposób pokazywał odwieczne dążenie do wolności oraz konsekwencje 

wolności rozumianej jako bezrefleksyjne wyzwolenie się z wszelkich ograniczeń  i zasad.  

W ostatnie scenie bohaterowie wspólnie dochodzą do wniosku, że wolność łatwo może 

przerodzić się w chaos, a przecież wolność to, jak napisał Marek Grechuta,  nie cel, lecz szansa, 

by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia… 

 W spektaklu przygotowanym przez Annę Halabę (LO) i Annę Czerniak (MDK) wystąpili: 

Aleksandra Herudzińska,  Ewa Plucińska, Julita Kwitowska, Julia Remisz, Natalia Rosiak, 

Miłosz Rogalski i Dominik Tucholski. 

 
Aleksandra Herudzińska, Miłosz Rogalski, Ewa Plucińska 

 

„Ferdydurke”  na deskach gnieźnieńskiego teatru 

9 października uczniowie 3 klasy humanistycznej pojechali do Teatru 

im. Bogusławskiego w Gnieźnie  na spektakl na podstawie  ,,Ferdydurke " Witolda 

Gombrowicza. Oto jak ocenia go Agnieszka Świątek: 

To było bardzo niekonwencjonalne i zaskakujące  przedstawienie. Gdy  zgasły  reflektory,  

na balkonach zaczęli pojawiać się tajemniczy ludzie, wykrzykując coś pod adresem 

Gombrowicza. Potem na scenę  wyszedł mężczyzna, który zaczął odczytywać biografię autora 

Ferdydurke. Nagle jeden z widzów (podający się za Gombrowicza) zaczął się z nim spierać.  

Wtedy aktorzy siedzący na balkonach znowu wkroczyli do akcji:  wstali  i zaczęli się kłócić 

z prowadzącym, niebawem  przyłączył się do nich podający się za Gombrowicza  mężczyzna 

z widowni. Napięcie sięgnęło zenitu (brakowało tylko broni, amunicji i gazu), a ciekawość 

widzów rosła, ale potem było już w miarę normalnie czyli zgodnie z literackim pierwowzorem. 
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 Spektakl opowiadał o inteligencie, który próbuje odnaleźć prawdę o sobie i o otaczającej go  

rzeczywistości. Niestety, jest ona pełna form, strategii ideologii. Bohater próbuje zmagać się 

z systemami w szkole, domu nowoczesnych Młodziaków i dworze kultywującym wartości 

konserwatywnej rodziny. Jednak każda z tych rzeczywistości jest fałszywa, dlatego bohater 

próbuje rozbić te formy i znaleźć pewien element autentyczności. Spektakl ukazuje niejako 

dzisiejszy świat i uwikłanie człowieka w różne systemy i ideologie . 

Moim zdaniem  spektakl był świetny: dynamiczny, szalenie witalny, pełen humoru, ironii 

i drwiny. Gra aktorska była porywająca i nietuzinkowa, a młodzi aktorzy posiadali dużą 

zdolność ekspresji. Muzyka i efekty świetlne (w tym także multimedialne) wywierały na odbiorcy 

ogromne wrażenie i budziły jeszcze większe zainteresowanie spektaklem.  Dużą rolę odegrała też 

wzmagająca napięcie muzyka, która kształtowała nastrój i pobudzała wyobraźnię. Na oddzielną 

uwagę zasługuje nieco zaskakująca scenografia (trzy trumny), która ostatecznie okazała się  

odpowiednia do akcji i dostosowana do poszczególnych aktów.  Jednym słowem gnieźnieńska 

inscenizacja szkolnej lektury dostarczyła nam mnóstwa emocji i niezapomnianych wrażeń! 

 

Spotkania Humanistyczne w Krakowie Narodowego Funduszu na rzecz Dzieci 

W dniach 24 listopada – 1 grudnia w Krakowie odbyły się XXIII Spotkania 

Humanistyczne Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Brała w nich udział uczennica naszego 

liceum i stypendystka Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym - Olivia Panufnik z kl. 3d.  

Program tegorocznych spotkań dotyczących tematyki wyzwolenia był bardzo atrakcyjny 

i bogaty. Na początku stypendyści funduszu wzięli udział w Koncercie Oratoryjnym 

w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie z okazji 85. rocznicy urodzin 

Krzysztofa Pendereckiego. W następnych dniach odwiedzili między innymi Pawilon 

Czapskiego, Muzeum Manggha i Galerię Sztuki Dawnej Polski XII-XVIII wieku, Bibliotekę 

PAU oraz wystawę Szuflada Szymborskiej w kamienicy Szołayskich. Ciekawym 

doświadczeniem było zwiedzanie wystawy Wyspiański  w Muzeum Narodowym w Krakowie 

razem z dr hab. Dorotą Jarząbek-Wasyl, która opowiadała o dziełach plastycznych 

Wyspiańskiego z punktu widzenia teatrologa.  

 

Poza tym uczestnicy spotkań wysłuchali wielu inspirujących wykładów, między innymi: „Czego 

możemy nauczyć się od Hamleta” prof. Marty Gibińskiej, „Wyspiański dynamiczny. Nie tylko 

Jednak w Krakowie nie tylko w muzeach można 

zbliżyć się do sztuki. Dzięki Krzysztofowi 

Grzegorczykowi - studentowi historii sztuki na 

UJ zwiedzanie krakowskich kościołów, spacery 

po rynku głównym i Nowej Hucie dostarczyły 

stypendystom zarówno wiedzy merytorycznej jak 

i  doznań estetycznych.  

 

 

Olivia Panufnik 
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o Wyzwoleniu” dr. hab. Mateusza Antoniuka, „Wolność kosztuje… Greckie źródła naszego 

myślenia o wolności” prof. Kazimierza Korusa, „Twarzą w twarz ze śmiercią – Homer, 

Eurypides i ofiara krwawa”  dr. hab. Krzystofa Bielawskiego. Dr hab. Wojciech Mruk opowiadał 

o burzliwych dziejach Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie w I tys. n.e., prof. Michał 

Baczkowski odpowiedział na pytanie, dlaczego czasy powstania krakowskiego i rabacji 

galicyjskiej nazywane są czarną kartą w historii Polski. Prof. Magdalena Heydel przybliżyła 

słuchaczom twórczość Conrada i zwróciła uwagę na problematykę jego rzadziej tłumaczonych 

utworów. W klasztorze O.O. Dominikanów o. prof. Jan Andrzej Kłoczkowski stawiał pytania 

o sens i o słuszność dokonywanych czynów, o których w „Braciach Karamazow” pisał 

Dostojewski. Prof. Stanisław Czesław Kurdziel w swoim wykładzie na temat twórczości 

A. Bobkowskiego,  A. Kępińskiego i  S. Wyspiańskiego zauważył podobieństwo  praca twórcy  

do zawodu psychiatry, ponieważ w obu tych przypadkach konieczne jest słuchanie. Natomiast 

o krakowskiej drodze do niepodległości stypendyści usłyszeli od dr. Mikołaja Getki-Keniga 

podczas zwiedzania Cmentarza Rakowickiego. 

Spotkania Humanistyczne w Krakowie obejmowały również  spektakle teatralne. Ich uczestnicy 

zobaczyli „Biesy” w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego w Teatrze Scena STU, „Rabację” Jakuba 

Roszkowskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego,  „Wyzwolenie” w reżyserii Macieja Prusa. 

Jednak najsilniejsze zainteresowanie wzbudziła projekcja spektaklu Tadeusza Kantora 

„Wielopole, Wielopole”. Po obejrzeniu sztuki młodzi naukowcy wybrali się do Cricoteki, gdzie 

dr Wojciech Szymański jeszcze bardziej przybliżył im postać tego wybitnego twórcy.  

27 listopada odbyło się spotkanie autorskie z Adamem Zagajewskim - polskim poetą, którego 

utwory omawia się zarówno w kręgach literackich jak i w szkołach. Po zaprezentowaniu kilku 

ze swoich wierszy Zagajewski odpowiedział na pytania o debiut, pracę twórczą, 

charakterystyczną dla jego poezji syntezę erudycji z duchowością, a także o to, jak pozostać 

poetą w nieustannie zmieniającym się świecie.  

Duchem opiekuńczym całego przedsięwzięcia była pani Maria Mach, pod której okiem Krajowy 

Fundusz na rzecz Dzieci przy udziale utalentowanych tutorów Collegium Invisibile, 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Umiejętności po raz kolejny dał swoim 

stypendystom szansę na rozwój osobisty, poszerzenie  wiedzy i zainspirowanie się historią oraz 

jej twórcami. Dzięki współpracy tych instytucji przyszli polscy naukowcy budują solidne 

podstawy do pracy, poprzez którą odważnie realizować będą hasło „sapere aude”. 

  

Poetki z LO na spotkaniu w bibliotece 

21 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy po raz pierwszy 

zorganizowane zostało spotkanie z okazji Światowego Dnia Poezji. Była to niepowtarzalna  

okazja  do  wysłuchania  utworów   lokalnych  twórców, a  także  zaprezentowania  się  młodych  

 
Olivia Panufnik 

poetów. Wśród  tych  ostatnich znalazły się Olivia Panufnik 

i Monika Wleklińska z naszego liceum. Wieczór poetycki 

zakończył wzruszający koncert Piotra Stróżyka. Były to 

z pewnością niezapomniane chwile zarówno dla samych  

poetów  jak i dla uczestników oraz organizatorów spotkania. 
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Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w LO 

21 lutego w naszej szkole po raz pierwszy obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego. Dzień ten ustanowiony został w czasie 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 

17 listopada 1999 roku. Ustanowiono go, aby podkreślić różnorodność językową i kulturową 

świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące, które stanowią 43% wszystkich 

aktualnie używanych. Obchodzony 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy w 1952 roku 

zginęli podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu 

języka urzędowego. Z okazji tego święta, uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć prezentację 

dotyczącą kampanii społecznych w obronie języka polskiego ( Ojczysty - dodaj do ulubionych, 

Język polski jest ą,ę), spróbować sił w łamańcach językowych i zapoznać się z pleonazmami 

i gwarą poznańską, tłumacząc tekst z polskiego na polski oraz wysłuchali bajki o Czerwonym 

Kapturku w gwarze więziennej. 

 

Kolejna premiera grupy teatralnej Human Sapiens  

4 czerwca 2019 r. uczniowie LO  obejrzeli spektakl pt. Chcemy śpiewania gwiazd… 

w wykonaniu swoich  koleżanek i kolegów z grupy teatralnej Human Sapiens. 

Przedstawienie miało swoją premierę nieco wcześniej podczas XII Nocy w Muzeum  

odbywającej się w tym roku pod hasłem: Czas wojny. Myliłby się jednak ten,  kto oczekiwałby  

spektaklu przygnębiającego i patetycznego. Na scenie rozbrzmiewały co jakiś czas rytmy 

fokstrota czy charlestona, a licealiści wcielili się w role maturzystów z roku 1939, którzy 

nieświadomi zbliżającej się wojny, planują swoją przyszłość, bawią się, flirtują – po prostu 

cieszą się życiem. Zapowiedź katastrofy pojawia się dopiero w ostatniej scenie, kiedy to wśród 

sierpniowej nocy rozlega się odgłos burzy. 

       

W spektaklu wystąpili: Katarzyna Hałas, Martyna Piotrowska, Fryderyka Kosmowska, 

Michalina Szustakiewicz, Wiktoria Janus, Dominika Wośkowiak,  Aleksandra Malewicz, Marita 

Błażejewska, Miłosz  Kaszuba, Wojciech Przybyła, Miłosz Rogalski oraz Mikołaj Hypki. 

Nad realizacją całości czuwały opiekunki koła teatralnego: Anna Czerniak (MDK ) i Anna 

Halaba (LO). 
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klasa 1a - wychowawca: Renata Bartczak 

Patrycja Szczepaniak, Antoni Andrzejewski, Jonasz Chmielewski, Martyna Miara, Daniel Silski, Piotr 
Okupniarek, Bartosz Gruszczyński, Kamil Fekner, Wojciech Przybyła, Bartosz Ciesiółka, Wojciech 

Duszyński, Wojciech Chwaciński, Andżelika Janasik, Oliwia Dżumak, Maksymilian Kusiołek, Rafał 
Szygenda, Dawid Czerniejewski, Miłosz Kaszuba, Bruno Walicki, Maritta Błażejewska, Karina Zaradzka, 
Dominika Wośkowiak, Wiktoria Glajnych, Aleksandra Stawska, Celina Chałas, Patrycja Roszak, Zuzanna 
Klepacz, Zuzanna Orłowska, Julia Bielecka 

nieobecni na zdjęciu: Weronika Kerger, Joanna Kerger, Aleksandra Malewicz 

 

 

klasa 1b - wychowawca: Joanna Sobutka 
Justyna Witkowska, Dominika Półrolniczak, Aleksandra Jaśkowiak, Natalia Kwiatkowska, Reneta 

Augustyniak, Madgalena Łyskawińska, Wiktoria Tomaszewska, Łucja Waszak, Beata Tuczyńska, 
Małgorzata Baśkiewicz, Marta Radniecka, Julia Szczepańska, Agata Ptaszyńska, Maria Górna, Oliwia 
Koszal, Dominika Staszak, Klaudia Sieczka, Martyna Wierzchowiecka, Marta Jaśniak, Weronika Sobczak, 

Zuzanna, Smuszkiewicz, Paulina Kwiatkowska, Olga Ratajczyk, Wiktoria Ziarniak, Stefan, Sikorski, Maciej 
Urbaniak, Julia Zastawa, Patrycja Dempniak 
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klasa 1c - wychowawca: Mariola Pietrowicz 
Michał Postaremczak, Weronika Mazurek, Mateusz Otlewski, Szymon Pliszka, Michalina Szustakiewicz, 

Maciej Śmiechowski, Klaudia Kaczmarek, Maria Szymczak, Tobiasz Wiśniewski, Damian Grzelewski, 
Aleksandra Widerowska, Dominika Janasik, Oliwia Szwacińska, Kinga Przybylska, Mikołaj Włodarczyk , 
Jakub Stogiński, Sandra Kachro, Marta Czajkowska, Maja Klajewska, Wiktoria Janus, Julia Wawrzyniak, 

Fryderyka Kosmowska, Oliwia Pawlak, Julia Mieloch, Martyna Zdziabek, Julita Kobojek, Julia Przygoda, 
Martyna Marchfant 
nieobecni na zdjęciu: Fili Szymański, Roksana Chojnacka, Wiktoria Zawilska 

 

 

klasa 2a - wychowawca: Agnieszka Leżała 
Jakub Jóźwiak, Wojciech Monterial, Łukasz Gąsiorowski, Jan Knotowicz, Szymon Kozłowski, Kamil 
Nowak, Michała Czarnecki, Michał Naszkowski, Klaudiusz Skrobski, Kamil Kropaczewski, Mateusz Kotów, 
Jakub Staszak, Hubert Rogowski, Kamil Wardęcki, Jacek Andryszak, Mateusz Wiśniewski, Igor Sarnowski, 

kawałek Oliwiera Lewandowskiego, Julia Kubasiewicz, Oliwia Bukowska, Paulina Samsonowska, Alicja 
Dylewska, Klaudia Leśniewicz, Partycja Kozielska, Patrycja Bryska, Julia Zawal. 
nieobecni na zdjęciu: Katarzyny Brzezińskiej, Moniki Jachnik, Jareckiej Natalii, Kraski Dominiki, Michała 
Blejwasa, Wiktora Górniaka 
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klasa 2b -  wychowawca: mgr Monika Tykwa 
Adamczewska Martyna, Bartkowiak Aleksandra, Bąkowska Aleksandra, Bednarowicz Monika,  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, Wysocińska Oliwia, Zwolińska Zuzanna, Król Mateusz. 
nieobecni na zdjęciu: Busse Oliwia, Kolbertowicz Aleksandra, Wojtczak Julia 
 

 
klasa 2c- wychowawca: Marzena Bartosik 

Dominika Gauza, Karolina Piersiala, Jakub Wielowski, Klaudia Dogoda, Klaudia Woźniak, Bartosz 

Szałecki, Mikołaj Hypki, Miłosz Rogalski, Jakub Purzyński, Mateusz Andrzejewski, Bartosz Miżejewski, 
Julia Waszak, Oliwia Przybyła, Magdalena Głowacka, Paulina Stefańska, Natalia Robak, Julita 
Olejniczak, Julia Radecka, Aleksandra Adamczyk, Aleksandra Mazurek, Martyna Bugaj, Wiktoria 

Wardencka, Liwia Kaliska, Paulina Olek, Oliwia Konieczka, Wiktoria Orchowska, Monika Wleklińska 
nieobecni na zdjęciu: Weronika Zamiara, Zuzanna Stawska, Klaudia Bider, Marcin Pilarski 
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klasa 3a - wychowawca: Mirosława Błaszczak 
Wolnicki Łukasz, Bandych Wiktor, Śmigielski Michał, Dranikowski Wojciech, Loritz Magdalena, Górski 
Marcin, Kowalski Adam, wychowawczyni Mirosława Błaszczak, Ławniczak Wiktoria, Puchalska 
Katarzyna, Hartwich Dariusz, Sochacka Natalia, Gorzelańczyk Damian, Hofman Sara, Andrzejewski 

Jakub, Grześkiewicz Julia, Jankowiak Monika, Nowak Artur, Ruda Katarzyna, Augustyniak Oskar, 

Marciniak Eliza, Mikołajczyk Aleksander, Ławniczak Paulina 
nieobecni na zdjęciu: Somerfeld Paweł, Zawal Marianna, Sulkowski Michał, Wiśniewska Klaudia, Tylman 
Karolina, Barej Joanna 

 

 

klasa 3b - wychowawca: Jolanta Biadasz 
Klaudia Rachubińska, Julia Pawłowska, Julia Półról, Klaudia Rogowska, Aleksandra Pelo, Martyna 
Tylska, Wiktoria Gaca, Anna Ziętek, Natalia Mydłowska, Anna Kazimierczak, Wiktoria Rzemyszkiewicz, 

Gabriela Wolniakowska, Zuzanna Andrzejewska, Weronika Maciejewska, Julia Król, Roksana Kujawa, 
Natalia Łyskawa, Dominika Kujawa, Marta Marszałek, Paulina Kowalska, Sylwia Andrzejewska, Antonina 
Świerkowska, Wiktoria Dżumak, Przemysław Sypniewski, Wiktor Nowak, Jan Dolatowski, Jakub Polak 

nieobecni na zdjęciu: Aleksandra Derda, Emilia Kinecka,  
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klasa 3c -  wychowawca: Wioletta Nyszler 
Joanna Samulczyk, Wiktoria Głuszkowska, Marianna Jelińska, Weronika Przybylska, Agnieszka Wolek, 

Marta Zawal, Weronika Robak, Maria Wisła, Weronika Samsonowska, Natalia Jakubowska, Karolina 
Rogodzińska, Monika Woźniak, Julia Wędzina, Wiktoria Tomczak, Dominik Marciniak, Dawid Balcerzak, 
Marek Kowalski, Kacper Kaczmarek, Michał Fabiszak, Wioletta Nyszler 

nieobecni na zdjęciu: Patryk Gołębiak, Wiktoria Łyskawa, Natalia Radowska, Wiktoria Wątroba,, Patrycja 
Zbieranek 

 

 

klasa 3d -  wychowawca: Marzena Wojtkowiak 
Weronika Bruś, Izabela Chlebowska, Ewa Plucińska, Wiktoria Możejko, Agnieszka Świątek, Olivia 
Panufnik, Julita Kwitowska, Katarzyna Kantek, Julia Remisz, wych: Marzena Wojtkowiak; Emilia 

Biernacka, Karolina Górniak, Aleksandra Herudzińska, Natalia Rosiak, Weronika Michalak, Marcelina 

Nowak, Jakub Pilarski, Patryk Maciejewski, Jakub Baranowski, Hubert Wojewoda, Fabian Metler 
nieobecni na zdjęciu: Marcjanna Baśkiewicz, Jakub Fleciński, Wiktoria Kotarska, Klaudia Trzebińska 
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