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„Przychodzimy na ten świat niezapowiedziani. Odejdziemy bez zapowiedzi.  

Lecz na tym świecie dokonujemy czynów, których nasze pokolenie nie zapamięta,  

a następne nie zapomni.” 

Andrzej Sapkowski 

 

 

W tym roku przypadał jubileusz 95-lecia naszej szkoły, który planowaliśmy szumnie 

obchodzić w murach słupeckiego LO. Jednak epidemia koronawirusa pokrzyżowała wszelkie 

plany. Uroczystości zostały odwołane, podobnie jak zajęcia szkolne, które ograniczono do 

formy zdalnej. Z powodu wspomnianego Codiv19, część wydarzeń zaplanowanych na ten rok, 

nie odbyta się, część została zmodyfikowana. Jednak szkoła nie przestała funkcjonować. 

Nadal wypełniała swój obowiązek edukacji i wychowania kolejnych pokoleń.  

To był też wyjątkowy rok ze względu na roczniki, które pojawiły się w naszej szkole 

wraz z nową reformą. W tym roku powitaliśmy w naszych murach nie tylko trzy nowe oddziały 

klas pierwszych po szkole gimnazjalnej, ale również, po wielu latach powrócili do liceum 

uczniowie kończący ośmioletni cykl nauki w szkole podstawowej, którzy zasilili szeregi 

kolejnych trzech oddziałów klasowych.  

Ta kronika ma za zadanie ukazać wydarzenia, które miały miejsce w roku szkolnym 

2019/2020. Nie zabraknie w niej informacji na temat osiągnięć naszych uczniów, imprez 

organizowanych przez społeczność LO, działalności Samorządu Uczniowskiego, spotkań 

z ciekawymi ludźmi, projektów czy wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyła młodzież 

ze słupeckiego ogólniaka. Tego, co wydarzyło się w minionym roku, nie zdołamy w całości 

zapamiętać, ale mam nadzieję, że kolejne pokolenia, dzięki kronice nie zapomną o tym 

wyjątkowym czasie. 

 

Anna Łakomiak 
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Pracownicy liceum 

 

Dyrektor szkoły - Tadeusz Raczkowski 

 

                 

        Wicedyrektor  szkoły -  Urszula Radosiewicz         
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Grono pedagogiczne 

 

Władysław Radliński, Leszek Wyszyński, ks. Maciej Sławinowski (od IX 2020), Anna Łakomiak, ks. Przemysław Kubacz (od IX 

2020),  Henryk Szurek, Joanna Sobutka, Monika Tykwa, Agnieszka Leżała, Edyta Bednarska-Korus, Renata Bartczak, Anna 

Halaba, Anna Zielińska, Jolanta Biadasz, Joanna Sypniewska-Piwowarczyk, Wioletta Nyszler, Agata Kopczyńska (od IX 2020),  

Emilia Babacz, Mirosława Błaszczak, Marzena Wojtkowiak, Ewa Dominiak, Jolanta Bartkowiak, Aleksandra Nowak, Tadeusz 

Raczkowski,  Urszula Radosiewicz,  

nieobecni na zdjęciu: Monika Magiera-Ładowska, Mariol Pietrowicz, Mariusz Bekker (do VIII 2020), Ewa Chmielewska, Anna 

Błażejewska, Agnieszka Narożna, Iwona Łysiak 

 

Pracownicy administracji i obsługi wraz z dyrekcją 

 

Beata Korzeniewska, Lidia Bartkowiak, Justyna Szymfeld, Waldemar Stefański, Bogusława Jabłońska, Barbara Biniakiewicz,  

Alina Neumann, Tadeusz Raczkowski, Urszula Radosiewicz w towarzystwie Starosty Powiatu Słupeckiego – Jacka Bartkowiaka 

nieobecni na zdjęciu: Jadwiga Jesionowska, Agnieszka Gaca, Roma Fronckowiak 
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Sukcesy naszych uczniów 

 

do szkół ponadpodstawowych.  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 2006r. zajęła 197 miejsce w Polsce, a w 2009r. - 

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 2011r. zajęliśmy 30 miejsce w Wielkopolsce, w 2012r. – 

46 miejsce w Wielkopolsce i 475 miejsce w kraju, w 2013r.- 41 miejsce w województwie 

 i 463 w kraju, w 2014r. - 51 miejsce w Wielkopolsce, w 2015r.- 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. Czterokrotnie  

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

w Polsce. W 2012r. otrzymaliśmy tytuł srebrnej szkoły. Bieżący rok to kolejna brązowa 

tarcza najlepszych liceów w Polsce (57 miejsce w Wielkopoilsce i 641 miejsce w kraju).  

 

Konkurs piosenki patriotycznej w LO 

 12 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się Konkurs piosenki patriotycznej, którego 

pomysłodawcą był nauczyciel historii Henryk Szurek. Zgodnie z regulaminem w rywalizacji 

wzięli udział uczniowie klas pierwszych, którzy  mieli wspólnie zaśpiewać dowolną piosenkę 

o charakterze patriotycznym. Oddzielną kategorię stanowiły występy solowe. 

Niektóre klasy wybrały znane wszystkim pieśni legionowe (Legiony , Szara piechota), inne 

sięgnęły po piosenki z czasów II wojny (Dziś idę walczyć mamo), a jeszcze inne zdecydowały 

się na repertuar bardziej współczesny (Taki kraj, czy piosenka z filmu pt. Miasto 44). 

Prezentacjom scenicznym przysłuchiwało się jury w składzie: Arleta Adamczyk ze szkoły 

muzycznej Jamaha, Anna Halaba i Henryk Szurek. 

Ranking „Perspektywy” 

 Opublikowano wyniki Rankingu Liceów Ogólnokształ-

cących. Nasze Liceum od 2011 roku nieprzerwanie  wśród 

najlepszych  szkół  w kraju. 57 miejsce w Wielkopolsce i 641 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 szkół ponadpodstawowych. 
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Zdecydowanie najlepsza pod każdym względem okazała sie klasa 1Bg. Jej wizerunek 

sceniczny oraz aranżacja piosenki z powstania warszawskiego po prostu zelektryzowały całą 

publiczność, dlatego pierwsze miejsce przypadło właśnie jej. Drugie miejsce zajęła klasa 

1Ag, a trzecie – klasa 1Cg (brawo dla duetu dziewcząt, które uratowały występ!). W kategorii 

solistów bezkonkurencyjna w dosłownym znaczeniu tego słowa okazała się dziewczyna 

z gitarą … elektryczną czyli Dominika Wośkowiak z 2 a. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 

dyplomu i gromkie brawa. 

Miejmy nadzieję, że Konkurs piosenki patriotycznej na stałe wpisze się w kalendarz 

szkolnych uroczystości. 

  

 
 

Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej 

 15 listopada 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy odbył się już po raz kolejny 

Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej, który wpisywał się w miejskie obchody 

Narodowego Święta Niepodległości. Honorowy patronat nad konkursem objęli Burmistz 

Miasta Słupcy oraz Starosta Słupecki. 

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe oraz szkoły 

ponadpodstawowe). W tej ostatniej jak co roku pojawili się reprezentanci LO: recytatorzy 

Klasa 1Bg podczas występu;  

solistka: Maria Juszczak 

Pan dyrektor Tadeusz Raczkowski 

z nagrodzonymi: Weronika 

Kołodziejczak, Anastazją Szaraszek, 

Damaris Dorociak, Oliwia 

Mikołajewska i Julia Brzezińska 
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czyli Marta Ziółkowska i Miłosz Rogalski oraz wykonawcy pieśni patriotycznej czyli 

Dominika Wośkowiak i Maria Juszczak z towarzyszącym jej chórem z klasy 1bg. 

Prezentacjom scenicznym przysłuchiwało się jury w składzie: Anna Czerniak, Katarzyna 

Rybicka oraz Jarosław Dębski. Najlepszy w swojej kategorii wiekowej okazał się Miłosz 

Rogalski, który zajął pierwsze miejsce za recytację wiersza Z. Herberta Potęga smaku, tuż 

za nim znalazła się Marta Ziółkowska, która zaprezentowała wiersz K. K. Baczyńskiego 

pt. Mazowsze. Gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych etapach konkursu. 

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że konferansjerami podczas konkursu byli uczniowie 

naszej szkoły: Aleksandra Malewicz i Miłosz Kaszuba. 

 

Gratulujemy Szkolnym Historykom! 

 

 

Na szczególne wyróżnienie zasługują laureaci olimpiady „Olimpus”: 

– Kacper  Skowroński uczeń kl. 1 ag,  wynik-  208 punktów  i  9 miejsce w kraju 

– Jakub Kamiński uczeń kl. 1 cg, wynik – 202 punkty  i 12 miejsce  w kraju 

– Bartosz Kamiński  uczeń kl.1a,  wynik- 194 punkty i 16 miejsce w kraju 

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Narodziny Niepodległej Polski”, celem  było  upamiętnienie  

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Młodzież wykazała się dużą znajomością faktów historycznych. Najlepsze wyniki uzyskali: 

– Jakub Kamiński  uczeń  kl. 1cg, 198 punktów – 17 miejsce  w kraju 

– Michał  Czarnecki  uczeń  kl. 3a, 180 punktów-  26 miejsce w kraju 

– Michał  Blejwas  uczeń kl. 3a, 152 punkty – 40 miejsce  w kraju 

Wszystkim  uczestnikom  olimpiad  serdecznie  gratulujemy. Opiekę nad wyróżnionymi 

sprawowali nauczyciele historii: Renata Bartczak i Henryk Szurek. 

 

Konkurs literacki „Bo w przyjaźni jest siła”  

 Konkurs literacki „Bo w przyjaźni jest siła” skierowany został do uczniów z klas 

VII-VIII słupeckich szkół podstawowych oraz słupeckich szkół ponadpodstawowych. 

Wpłynęło 16 prac, a najlepsze zostały nagrodzone podczas spotkania z laureatami w Miejskiej 

i Powiatowej Bibliotece Publicznej, 5 grudnia. Trudnego zadania oceny prac i wybrania 

najlepszych, podjęła się Joanna Fałdzińska – polonistka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w 

Słupcy. Jak sama powiedziała: „Temat trudny… Ja nie mogę Państwu powiedzieć, czy warto 

się przyjaźnić. Pewnie tak…” 

W większości prac zostało udowodnione, że przyjaźń może być piękna, chociaż nie zawsze 

jest to przyjaźń z drugim człowiekiem. Przyjaźnie zawiązywane są również ze zwierzętami, 

np. z psem, który potrafił wyciągnąć „rękę” do narkomana. Były magiczne opowieści, wiersz, 

opowiadanie z fantastycznymi metaforami, refleksje wokół Małego Księcia, poszukiwaniu 

człowieka, prace trochę dydaktyczne, w konwencji oświeceniowej. 

 Uczniowie słupeckiego liceum wzięli udział  w dwóch 

olimpiadach historycznych „Olimpus”- ogólnopolskiej, dotyczącej 

historii ogólnej oraz  tematycznej o narodzinach niepodległej 

Polski. W obu olimpiadach odnieśli znaczące sukcesy i uzyskali  

bardzo wysokie wyniki. 

 



Sukcesy naszych uczniów 

 

9 
 

 

Powiatowe eliminacje OKR czyli siedmiu wspaniałych 

 2 marca w słupeckim MDK odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego, w którym wzięło udział siedmioro uczniów naszej szkoły: Marta 

Ziółkowska, Miłosz Rogalski, Aleksandra Szymfeld, Michalina Szustakiewicz, Dominika 

Wośkowiak, Mateusz Budziński oraz Fryderyka Kosmowska. Zgodnie z regulaminem 

konkursu recytatorzy zaprezentowali dowolnie wybrany wiersz oraz  fragment tekstu 

prozatorskiego. 

Jury w składzie:  Anna Czerniak, Beata Zimniewicz oraz Katarzyna Rybicka wysoko oceniło 

poziom prezentacji scenicznych i postanowiło zakwalifikować do kolejnego etapu.... 

wszystkich uczestników. 17  marca 2020 r. uczniowie naszej szkoły mieli się zmierzyć 

z recytatorami z rejonu konińskiego, niestety z powodu epidemii dalszy etap konkursu został 

odwołany. 

 
Mateusz Budziński, Miłosz Rogalski, p. Anna czerniak, Marta Ziółkowska, p. Anna Halaba, Fryderyka 

Kosmowska, Michalina Szustakiewicz, Aleksandra Szymfeld i Dominika Wośkowiak 

 

Nagroda dla Human Sapiens 

 23 listopada 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Kole odbył się Festiwal Teatrów 

Młodzieżowych Strefa Gry. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziały zespoły teatralne 

z Poznania, Lubonia, Kalisza, Kościana, Krotoszyna i oczywiście ze Słupcy.  

Wśród laureatów znalazły się Martyna Szustakiewicz z klasy 3b 

oraz Weronika Kołodziejczak z klasy 1Bg, którym serdecznie 

gratulujemy! 

 

 

 

Martyna Szustakiewicz 
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Grupa Human Sapiens działająca w ramach współpracy LO i MDK postanowiła 

zaprezentować znany już słupeckiej publiczności spektakl Chcemy śpiewania gwiazd..., który 

miał swoją premierę podczas majowej Nocy w muzeum. Aktorzy z liceum występowali jako 

pierwsi, więc mogli już bez stresu przyglądać się prezentacjom scenicznym pozostałych 

zespołów, a było co oglądać. 

 

Jury pod przewodnictwem znanej aktorki Romy Gąsiorowskiej miało twardy orzech 

do zgryzienia, ponieważ poziom festiwalu był bardzo wysoki, a repertuar  niezwykle 

zróżnicowany. Ostatecznie przyznano jedną nagrodę główną, a pozostałe zespoły 

uhonorowano równorzędnymi  nagrodami finansowymi. 

Na zakończenie warto wspomnieć, że dla niektórych aktorów z Human Sapiens był to już 

ostatni występ, dlatego należą im się szczególne podziękowania za to, że w maturalnej klasie 

znaleźli jeszcze czas na zabawę w teatr. 

 

Nagroda dla Human Sapiens 

 8 stycznia  2020 r. w pobliskim Kazimierzu Biskupim odbył się już po raz 23 Przeglad 

Twórczości Bożonarodzeniowej Anioły 2020 organizowany przez CKiS w Koninie, GOK 

w Kazimierzu Biskupim,  MDK w Koninie oraz Klasztor oo. Franciszkanów w Koninie. 

Na gościnnej scenie ośrodka kultury wystąpiło 7 grup teatralnych, które zgodnie 

z regulaminem konkursu zaprezentowały przedstawienia związane tematycznie ze świętami 

Bożego Narodzenia. Działający w ramach współpracy LO i MDK Słupca zespół Human 

Sapiens przedstawił znany już słupeckiej publiczności spektakl pt. Przecież istnieje coś 

jeszcze..., zdobywając  jedną z dwóch równorzędnych nagród.  

 

Wiktoria Janus, Miłosz Rogalski, 

Michalina Szustakiewicz, Miłosz 

Kaszuba, Wojciech Przybyła, Martyna 

Piotrowska, Aleksandra Malewicz, 

Mikołaj Hypki, Dominika Wośkowiak, 

Fryderyka Kosmowska, Marta 

Ziółkowska i Katarzyna Hałas. 

Na  sukces całej grupy  zapracowali aktorzy 

z LO czyli: Ola Malewicz, Michalina 

Szustakiewicz, Julka Kwaśny, Kornelia 

Kaczmarek, Fryderyka Kosmowska, Wiktoria 

Janus, Marta Ziółkowska, Miłosz Kaszuba 

I Wojtek Przybyła. Wszystkim aktorom 

gratulujemy! 
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Sukces Karoliny Synowiec 

 23 listopada 2019 r. odbyła się V edycja Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen” 

w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckiego. 

 
                Karolina Synowiec 1b 

 

Sukces Martyny w IX Maratonie Chemicznym 

Dużą wiedzą chemiczną podczas tegorocznego Maratonu Chemicznego wykazała się 

uczennica z klasy IIIB – Martyna Piotrowska zajęła VIII miejsce. 

IX MARATON CHEMICZNY odbył się w środę dnia 26 lutego 2020 r. o godz.10.00  

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

do którego przystąpiło 98 uczestników, składał się z 42 pytań z zakresu chemii organicznej 

i nieorganicznej na poziomie rozszerzonym. Na jego rozwiązanie uczestnicy mieli 195 minut.  

  
 

 

 

Karolina Synowiec, uczennica słupeckiego LO z klasy 1b, 

zaprezentowała dwa wiersze niemieckojęzycznych poetów, 

zdobywając w ten sposób uznanie jury, składającego się 

z pracowników uniwersytetu jak i lektorów języka 

niemieckiego. Przed szeroką publicznością uczestników 

konkursu z różnych szkół województwa oraz opiekunów, 

Karolina pokazała kunszt recytatorski i poniekąd aktorski, 

zdobywając pierwsze miejsce. Jest to bez wątpienia wielki 

sukces Karoliny, który mamy nadzieję będzie dla niej 

ogromną motywacją do rozwijania swoich umiejętności 

zarówno językowych jak i aktorskich w przyszłość. 

Gratulujemy!!!!!!! 

 

Oprócz Martyny naszą szkołę w konkursie 

reprezentowali: Katarzyna Hałas (IIIB), Julia Zastawa 

(IIB), Weronika Pawłowska (IIB), Oliwia Koszal (IIB), 

Maciej Urbaniak (IIB), Klaudia Janiak (IBg), Weronika 

Kołodziejczak (IBg), Maria Juszczak (IBg) i Eryk 

Kaczmarczyk (IBg). 

Opiekunem uczniów była p. Jolanta Biadasz. 

Serdecznie gratulujemy Martynie  sukcesu i zachę-

camy uczniów klas pierwszych i drugich do pogłębia-

nia wiedzy chemicznej, aby  zmagania w kolejnym 

maratonie były równie owocne. 

 

 

Martyna Piotrowska z 3b 
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Maks Matematyczny - Paweł Pyrzyk trzeci w województwie! 

 

Uczestnicy konkursu przez 45 minut samodzielnie  rozwiązywali dwa zadania 

optymalizacyjne w formie internetowych gier matematycznych (Suwak i Mozaika).  

Bardzo dobry wynik uzyskał Paweł Pyrzyk z klasy Ia (3 miejsce w województwie i 48 

w kraju), wynik dobry uzyskali: z klasy IIa Daniel Silski (5 miejsce w województwie, 76 

miejsce wkraju), z klasy IAg Dominika Stępniak (6 miejsce w województwie 111 w kraju)  

oraz Maksymilian Gërtner IAg (10 miejsce w województwie 177 w kraju). Paweł i Daniel 

otrzymali nagrodę w postaci darmowego udziału w kolejnej edycji konkurs. 

Wszystkim uczestnikom i gratulujemy wspaniałych wyników 

 

Wyróżnienie dla Bartka, Pawła i Adama w Kangurze Matematycznym 

   
Najwyższe wyniki i wyróżnienie w konkursie uzyskali: Bartosz Owczarek, Adam Bartczak, 

Paweł Pyrzyk. Wyróżnionym uczniom gratulujemy sukcesu, a wszystkim uczestnikom 

dziękujemy za udział w konkursie i życzymy sukcesów w następnych edycjach konkursu. 

 

 W czwartek 24.10.2019r. odbył się w naszej 

szkole Ogólnopolski Konkurs Maks Matematyczny. 

W zmaganiach konkursowych wzięło udział dziewięciu 

uczniów z klas pierwszych i drugich słupeckiego liceum.  

 W dniach 28 i 29 maja 2020 r. uczniowie słupeckiego 

LO wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur 

Matematyczny. Tegoroczny konkurs miał formę testu 

przeprowadzonego drogą internetową. 

Uczniowie, którzy zmierzyli się z zadaniami 

konkurowanymi to: Paweł Pyrzyk Ia, Bartosz Kamiński Ia, 

Adam Bartczak Ib, Maksymilian Gertner IAg, Bartosz 

Owczarek IAg, Katarzyna Dębicka IBg, Weronika 

Kołodziejczak IBg, Daniel Silski IIa oraz Bartosz Ciesiółka 

IIa. 
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Szkoła sportem stoi 

Zestawienie osiągnięć uczniów w turniejach i zawodach sportowych 

 rok szkolny 2019/2020 (przygotowała Edyta Bednarska-Korus) 

 

Lp. 
Dyscyplina 

sportowa 

Liczba uczestników, imiona i nazwiska laureatów, zajęte miejsca w poszczególnych 

eliminacjach 

Data 
Liczba 

uczestników 
Odpowiedzialny 

Laureaci, miejsca, 

etapy/szczeble 

1. Szkolna liga 

lekkoatlety-
czna 

02.10-powiat  

07.10-rejon 

  

 
   15 dz  

 

 
 

    

 
 

 

 

  16 chł                       

 

 
E. Bednarska 

Korus 

 
 

 

 
 

 

 

L. Wyszyński 

Rejon  

Paulina Szymańska 100m – 
II miejsce 

Wiktoria Glajnych  400m– 

IV miejsce 
Dominika Hierowska, skok 

w dal – III miejsce 

Olga Ratajczyk, rzut 
oszczepem – II miejsce 

Paulina Szymańska, 

 Hanna Synowiec,  

Patrycja Roszak,  
Marta Czajkowska, 

 Wiktoria Glajnych, 

 Weronika Mazurek,  
Julia Zastawa,  

Weronika Sobczak, 

 Damaris Dorociak, 
 Weronika Kołodziejczak, 

Dominika Kraska, 

 Wiktoria Sypniewska, 

 Zuzanna Zwolińska, 
 Maria Juszczak,  

Iga Sypniewska 

 
Rejon – Maciej Urbaniak  

skok w dal -  I miejsce 

Łukasz Gąsiorowski, 

Mateusz Andrzejewski, 
Miłosz Rogalski, Adam 

Światek, Jakub 

Banaszewski, Bruno 
Walicki, Bartosz Ciesiółka, 

Bartosz Owczarek, Igor 

Sarnowski, Jakub 
Kaczmarek, Franciszek 

Dąbrowski, Wojciech 

Monterial, Maciej 

Urbaniak, Jakub Staszak, 
Hubert Rogowski, Jakub 

Karaszewski. 
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2. Sztafetowe 

Biegi 

Przełajowe 
Dziewcząt 

27.09 

17.10 

      13 

      11 

E. Bednarska 

Korus 

E. Bednarska 
Korus 

Powiat -  I m-ce 

Województwo  -  23  m-ce 

Celina Chałas, Damaris 
Dorociak, Wiktoria 

Glajnych, Dominika 

Hierowska, Julia Jabłońska, 
Aleksandra Malewicz, 

Patrycja Roszak, Weronika 

Sobczak, Wiktoria 
Sypniewska, Dominika 

Szczepankiewicz, Marta 

Ziółkowska         

3. Sztafetowe 
Biegi 

Przełajowe 

Chłopców 

27.09 
 

      10 
       

L.Wyszyński 
 

Powiat  -  II m-ce 
Banaszewski Jakub, 

Dąbrowski Franciszek, 

Kaczmarek Jakub, 
Raśniewski Mieszko, 

Urbaniak Maciej, 

Sarnowski Igor, 

Lewandowski Oliwier, 
Gąsiorowski Łukasz, 

Rogowski Hubert, Rogalski 

Miłosz, Ciesiółka 
Bartosz,Walicki Bruno 

 

4. Unihokej 

dziewcząt 

24.10 

 

       14 

        

E. Bednarska 

Korus 
 

Powiat  -  II m-ce 

Kudlewska Klaudia, 
Sypniewska Iga, 

Łukasiewicz Katarzyna, 

Mięta Kornelia,  Zwolińska 
Zuzanna, Głowacka 

Magdalena, Chałas Celina, 

Glajnych Wiktoria, Roszak 
Patrycja, Stawska 

Aleksandra, 

Szczepankiewicz 

Dominika, Ratajczyk Olga, 
Malewicz Aleksandra, 

Andrzejak Iza 

5. Unihokej 
chłopców 

29.10-powiat 
26.11-strefa 

       9 
       8 

L. Wyszyński Powiat  -  I  m-ce  
Strefa – V miejsce 

Bartosz Ciesiółka, Bartosz 

Gruszczyński, Franciszek 

Karolak, Marcin Pilarski. 
Jan Knotowicz, Igor 

Sarnowski, Jakub Staszak, 

Maciej Urbaniak, Łukasz 
Gąsiorowski 

6. Tenis stołowy 

dziewcząt 

10.10-powiat 

28.11-rejon 

        3 

        3 

E. Bednarska 

Korus 

E. Bednarska 
Korus 

Powiat  -  I m-ce 

Rejon  -  VII m-ce 

 Zwolińska Zuzanna, 
Rogowicz Magdalena, 

Jarecka Natalia 

 



Szkoła sportem stoi 

 

15 

7. Tenis stołowy 

chłopców 

10.10-powiat 

28.11-rejon 

        5 

        3 

         

E. Bednarska 

Korus 

E. Bednarska 
Korus 

 

Powiat  -  I miejsce 

Rejon   -  VII miejsce  

Pilarski Marcin, Sarnowski 
Igor, Gąsiorowski Łukasz  

8. Piłka ręczna 
dziewcząt 

18.10 
 

      15 
       

E. Bednarska 
Korus 

 

 

 

Powiat  - III miejsce 
Kubasiewicz Julia, 

Kołodziejczak Weronika, 

Juszczak Maria, Ślebioda 

Roksana, Zataj Sara, 
Klepacz Zuzanna, Szymfeld 

Oliwia, Sypniewska Iga,  

Mięta Kornelia,  Zwolińska 
Zuzanna, Glajnych 

Wiktoria, Roszak Patrycja, 

Stawska Aleksandra, 
Szczepankiewicz 

Dominika, Kraska 

Dominika 

9. Piłka ręczna 
chłopców 

08.11       10 
      

L. Wyszyński 
 

Powiat  -  III miejsce 
Gąsiorowski Łukasz , 

Sarnowski Igor, Staszak 

Jakub, Monterial Wojciech, 
Knotowicz Jan, Rogalski 

Miłosz, Walicki Bruno, 

Ciesiółka Bartosz, Urbaniak 

Maciej, Banaszewski Jakub   

10. Halowa piłka 

nożna chł 

13.11 

 

      10 

       

       

L. Wyszyński Powiat  -  IV miejsce 

 Sarnowski Igor, 

Gąsiorowski Łukasz, 
Staszak Jakub ,  Pilarski 

Marcin, Walicki Bruno, 

Knotowicz Jan, 

Banaszewski Jakub, 
Karolak Franciszek, 

Kaczmarek Jakub 

11. Badminton 
dziewcząt 

30.10-powiat 
30.11-strefa 

13.12-finał 

wielkopolski 

        3 
        3 

        3   

E. Bednarska 
Korus 

E. Bednarska 

Korus 
E. Bednarska 

Korus 

Powiat   -  I m-ce 
Półfinał Woj.  -  1 miejsce 

Województwo  -  7 miejsce 

Blejwas Anna, Synowiec 
Karolina, Jaszczyszyn Julia 

12. Badminton 

chłopców 

23.10-powiat 

27.11-strefa 
13.12-finał 

wielkopolski 

        2 

        2 
        2 

E. Bednarska 

Korus 
E. Bednarska 

Korus 

E. Bednarska 
Korus 

 

Powiat  -   I m-ce 

Półfinał Woj.  -  I miejsce 
Województwo  -  III m-ce       

 Urbaniak Maciej, 

Wiśniewski Jakub   
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13. Piłka 

siatkowa 

dziewcząt 

15.01 

 

      13 

       

E. Bednarska-

Korus 

Powiat  -  I miejsce 

Roszak Patrycja, Juszczak 

Maria, Szymfeld 
Aleksandra, Śliwczyńska 

Jessica, Ziółkowska Marta, 

Zwolińska Zuzanna, 
Rogowicz Magdalena, 

Olkiewicz Oliwia, 

Synowiec Hanna, Dorociak 
Damaris, Ślebioda Roksana, 

Lewandowska Monika, 

Widerowska Aleksandra 

 

14. Piłka 

siatkowa 

chłopców 

14.01-powiat 

04.03-rejon 

     12 

     12 

L. Wyszyński 

L. Wyszyński 

Powiat  -  I miejsce 

Rejon – III miejsce 

Banaszewski  Jakub, 
Rogowski Hubert, 

Monterial Wojciech, 

Gąsiorowski Łukasz, 

Rogalski Miłosz, Szałecki 
Bartosz, Pilarski Marcin, 

Urbaniak Maciej, Sikorski 

Stefan, Wiśniewski Jakub, 
Przydryga Mateusz, 

Przydryga Wiktor  

15. Koszykówka 

dziewcząt 

18.02 

 

      12 

       

E. Bednarska 

Korus 
 

 

Powiat  -   II miejsce 

Górniak Julia, Brzezińska 
Katarzyna, Juszczak Maria, 

Kołodziejczak Weronika, 

Mazurek Weronika, Mięta 
Kornelia,  Szymfeld Oliwia, 

Ślebioda Roksana, 

Zwolińska Zuzanna, 
Sypniewska Iga, Roszak 

Patrycja, Szymfeld 

Aleksandra  

16. Koszykówka 
chłopców 

13.02 
28.02 

       10 
       10 

L. Wyszyński 
L. Wyszyński 

Powiat  -  I miejsce 
Rejon  -  IV miejsce  

Banaszewski  Jakub, 

Rogowski Hubert, 
Monterial Wojciech,  

Urbaniak Maciej, Sikorski 

Stefan, Wiśniewski Jakub, 

Andrzejewski Mateusz, 
Ciesiółka Bartosz, 

Knotowicz Jan 
 

 

     *    XVI miejsce w klasyfikacji końcowej Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej za rok szkolny 

2019/2020 
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Zawody Strefowe w Badmintonie Dziewcząt i Chłopców 

W sobotę 30.11.2019 r. drużyna dziewcząt i chłopców w składzie: Anna Blejwas kl. 1c, 

Karolina Synowiec kl. 1b, Julia Jaszczyszyn kl. 1a, Maciej Urbaniak kl. 2b oraz Jakub 

Wiśniewski z kl. 1a reprezentowała nasze liceum w rozgrywkach strefowych XXI 

LICEALIADY, które odbyły się w Kaliszu. Najpierw swoje mecze grupowe rozegrały 

dziewczęta, które w grupie zajęły I miejsce, następnie mecze rozegrali chłopcy, którzy w swojej 

grupie również zajęli I miejsce.  

                  
Anna Blejwas, Karolina Synowiec, Julia Jaszczyszyn oraz Maciej Urbaniak i Jakub Wiśniewski 

Finał wielkopolski w badmintona odbył się w Przeźmierowie i zakończył się dla naszych 

uczniów sukcesem. Dziewczęta uplasowały się na miejscu VII, natomiast chłopcy zajęli III 

miejsce, czego im serdecznie GRATULUJEMY!!! 

 

Powiatowe Zawody w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt 

W połowie stycznia 2020 r. odbyły się Powiatowe Zawody w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt. 

Chłopcy, pod opieką pana Leszka Wyszyńskiego zajęli I miejsce w powiecie i III miejsce 

w Rejonie, natomiast zespół dziewcząt, pod opieką pani Edyty Bednarskiej-Korus, zajął 

I miejsce w Powiecie. Gratulacje obu drużyną złożył m.in. pan dyrektor – Tadeusz Raczkowski. 

 

Reprezentacja chłopców: Banaszewski  

Jakub, Rogowski Hubert, Monterial 

Wojciech, Gąsiorowski Łukasz, 

Rogalski Miłosz, Szałecki Bartosz, 

Pilarski Marcin, Urbaniak Maciej, 

Sikorski Stefan, Wiśniewski Jakub, 

Przydryga Mateusz, Przydryga Wiktor; 

opiekunem drużyn był pan  Leszek 

Wyszyński 
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Reprezentacja dziewcząt: Roszak 

Patrycja, Juszczak Maria, Szymfeld 

Aleksandra, Śliwczyńska Jessica, 

Ziółkowska Marta, Zwolińska 

Zuzanna, Rogowicz Magdalena, 
Olkiewicz Oliwia, Synowiec 

Hanna, Dorociak Damaris, 

Ślebioda Roksana, Lewandowska 

Monika, Widerowska Aleksandra; 

opiekunem drużyny była p. Edyta 

Bednarska-Korus. 
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Projekty 

  
W dniach 23 i 24 września podsumowaliśmy w naszej szkole projekt, w którym uczestniczyli 

uczniowie klasy IIa pod opieką p. Renaty Bartczak. Jeszcze przed wakacjami uczestnicy 

projektu brali udział w czterodniowych warsztatach, prowadzonych przez doświadczonych 

trenerów Forum Dialogu. Wtedy poznawali bogatą historię tego narodu, tradycje, obyczaje oraz 

przygotowywali się do przeprowadzenie wycieczki po Słupcy, śladami społeczności żydowskiej. 

Bardzo pomocna okazała się też wizyta w Muzeum Regionalnym w Słupcy, gdzie uczniowie 

obejrzeli film pt.: „Przyjaciółki” oraz rozmowa z panią Beatą Czerniak o przedwojennej Słupcy. 

23 września uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do udziału w wycieczce po Słupcy. 

Mogli m.in. zobaczyć, gdzie znajdowała się synagoga czy też cmentarz żydowski oraz 

rozwiązywać zadania przygotowane przez uczestników projektu. Następnego dnia klasy 

uczestniczyły w quizach. Najlepsza okazała się klasa Icg. Dla całej społeczności szkolnej 

uczniowie klasy IIa przygotowali też wystawę oraz pyszną szarlotkę. 

 

         
Uczniowie klasy Ia, IAg oraz IIa  podczas wycieczki śladami społeczności żydowskiej 

             W związku z zagrożeniem epidemiologicznym tegoroczne uroczyste podsumowanie 

projektu edukacyjnego Szkoła Dialogu nie mogło się odbyć w Teatrze Wielkim w Warszawie. 

Dlatego też organizatorzy projektu zaprosili uczestników na  Galę  online, która odbyła się 

17 kwietnia 2020 roku. 

            W programie Szkoła Dialogu w roku 2019/2020  wzięło udział 38 szkół z całej Polski, 

w tym  również nasze liceum, reprezentowane przez grupę uczniów z klasy II a. Spośród 

projektów konkursowych nadesłanych przez tegorocznych absolwentów programu, jury 

przyznało nagrody w 4 kategoriach: Odkrywanie historii, Innowacyjność, Różnorodność działań 

oraz Wpływ na społeczność lokalną. Podczas Gali Online Szkoły Dialogu przedstawione zostały 

osiągnięcia uczniów i uczennic, zaprezentowano szkoły nominowane w kategoriach oraz 

przyznano nagrody zwycięzcom.  

Szkoła Dialogu w LO w Słupcy 

Przybliżenie historii i kultury żydowskiej, przywracanie 

pamięci oraz odkrywanie żydowskiej historii w swojej miejscowości – 

to główne aspekty projektu edukacyjnego Szkoły Dialogu. 
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Program „Szkoła Dialogu” ma na celu poszerzanie wiedzy młodzieży na temat wielowiekowej 

obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy 

naszego kraju, poprzez czynne poznawanie dziedzictwa żydowskiego w najbliższym otoczeniu. 

Nasza szkoła została, w dowód uznania za zaangażowanie w program oraz za działanie na rzecz 

dialogu polsko-żydowskiego, została uhonorowana tytułem Szkoła Dialogu 2019. 

Podczas gali online ze słowami do uczestników zwrócili się również Ambasador Izraela 

w Polsce Alexander Ben Zvi, Przyjaciółka  Forum Dialogu Nancy Powell, prze-wodniczący 

Rady Fundacji Forum Dialogu Henryk Wujec, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz gość 

specjalny gali – ocalały z Zagłady Leon Weintraub. 

 

Projekt KinoSzkoła! 

7 października 2019 r., po długiej wakacyjnej przerwie gościł w naszej szkole pan Łukasz 

Nieradko z projektu KinoSzkoła. Tematem  warsztatów filmowych przeprowadzonych w klasie 

1c były motywy  malarskie w filmach Andrzeja Wajdy.  

Na początku prowadzący wraz z uczniami  zdefiniował pojęcie malarskości w filmie, a następnie 

przybliżył postać i twórczość polskiego reżysera. Potem było już tylko ciekawiej. Młodzież 

mogła obejrzeć  fragmenty filmów: Wszystko na sprzedaż, Kanał, Krajobraz po bitwie, Popiół i 

diament , Pan Tadeusz , Brzezina i Wesele , a wszystko to zilustrowane reprodukcjami obrazów  

Wyspiańskiego, Malczewskiego, Wróblewskiego, Gierymskiego, Kossaka czy Matejki. 

Uczniowie klasy humanistycznej mogli więc nie tylko poznać filmografię Wajdy, ale także 

klasykę polskiego malarstwa. Taka wiedza z pewnością przyda się im w dalszej edukacji, ale 

także w świadomym i dojrzałym odbiorze tekstów kultury. 

W lutym 2020 r. kolejny raz w naszym liceum odbyły się warsztaty filmowe w ramach 

programu edukacji medialnej KinoSzkoła. Tym razem klasa 2c uczestniczyła w zajęciach 

dotyczących twórczości Woody Allena i obrazu miasta w jego filmach. Warsztaty prowadzone 

były przez pana Łukasza Nieradka, który swoją filmową pasją próbował zarazić humanistów.  

Uczniowie poznali sylwetkę jednego z bardziej oryginalnych współczesnych reżyserów 

światowego kina. Prelegent omówił sylwetkę wybitnego artysty oraz wskazał 

na charakterystyczne cechy twórczości Woody Allena, tj: fascynacja miastem, ukazanie 

nowojorskiego środowiska będącego odbiciem lęków i fascynacji reżysera, wprowadzenie 

bohatera – neurotycznego intelektualisty czy wykorzystanie aktorów jako alter ego artysty. 

Podczas zajęć młodzież dowiedziała się przede wszystkim  jaką rolę może pełnić miasto w kinie, 

czym jest intelektualna komedia uprawiana przez reżysera i na czym polega „burzenie czwartej 

ściany”. Uczniowie poznali takie pojęcia jak city placement, filmowa widokówka czy set jetting. 

Warsztaty jak zawsze połączone były z projekcja fragmentów filmów, które to obrazowały 

omawiane zagadnienie. Wśród wyświetlonych obrazów pojawiły się takie dzieła jak: Manhattan, 

O północy w Paryżu, Zakochani w Rzymie, Vicky Cristina Barcelona czy Annie Hall. Miejmy 

nadzieję, że zajęcia sprawią większe zainteresowanie młodzieży ambitnymi komediami 

amerykańskiego artysty. 

Szóstego listopada klasy 1c i 3c w ramach projektu KinoSzkoła – współczesne kino 

polskie wobec przeszłości - wybrały się do kina na film pt. Kamerdyner w reżyserii Filipa 

Bajona. Projekcja została poprzedzona  półgodzinnym wykładem znanego już uczniom Łukasza 

Nieradko, który przygotował ich do odbioru tego filmu. Na wstępie postawił uczestnikom 



Projekty 

 

21 

pytanie, czym jest pamięć i w jaki sposób ludzie próbowali i nadal próbują ją utrwalić.  

Następnie prowadzący przeszedł do zdefiniowania gatunku, jakim jest epopeja, która 

towarzyszyła ludziom od zarania dziejów i utrwalała ważne dla narodów i społeczności  

wydarzenia.  W ten sposób pan Nieradko dotarł do tematu epopei filmowej, której przykładem 

jest właśnie obraz Filipa Bajona. 

     Klasa 3c miała okazję spotkać się z Łukaszem  Nieradko także następnego dnia w ramach 

miniwykładów z klasyki  filmowej. Tym razem warsztaty  odbyły się w murach szkoły, a ich  

bohaterem był Alfred Hitchcock  – mistrz suspensu. Na początku prowadzący przybliżył 

uczniom gatunek filmowy, jakim jest thiller, wytłumaczył zjawisko suspensu i  pokazał tajniki 

warsztatu filmowego Hitchcocka.  Wykład był jak zwykle bogato  ilustrowany fragmentami 

filmów takich jak Ptaki , Psychoza czy Północ, północny zachód. Nie zabrakło też anegdot 

i ciekawostek na temat samego reżysera, który na pytanie dlaczego robi filmy, odpowiadał:  

 aby ludzie, oglądając je, cierpieli. 

      Bogatsi w wiedzę filmową uczniowie klasy 3c  już nie mogą doczekać się następnych 

warsztatów, które odbędą się dopiero na wiosnę. 

  
Prowadzący zwrócił uwagę zarówno na rodzimy dorobek artystów, z okresu kiedy to Polański 

i Froman tworzyli na terenie Polski i Czechosłowacji, ale również uwzględnił ich dokonania 

w Stanach Zjednoczonych i Europie. Dla uczniów była to swoista odskocznia od tradycyjnych 

zajęć i inspiracja do obejrzenia znakomitych dzieł, takich jak Dziecko Rossmary, Pianista, Lot 

nad kukułczym gniazdem,  czy Amadeusz. 

 

Irlandia w szkole 

15 listopada 2019 r. w ramach projektu edukacyjnego „Irlandia w szkole” licealiści wzięli 

udział w zajęciach z przedstawicielem Fundacji Kultury Irlandzkiej panią Justyną Schramm 

podczas których mieli okazję poznać elementy, kultury, literatury czy historii Irlandii. Spośród 

wielu nietuzinkowych informacji o „Szmaragdowej Wyspie” uczniowie mieli możliwość 

poznania podstaw rodzimego języka irlandzkiego ucząc się wymowy najpopularniejszych 

irlandzkich imion i dowiedzieć się, że Èire oznacza „Irlandia” w tym właśnie języku. Irlandia 

to kraina legend i bardzo ciekawych zakątków historycznych, jednym z takich nietypowych 

miejsc to grobowiec Newgrange, który jest o ponad 600 lat starszy od Wielkiej Piramidy 

w Gizie. Raz w roku podczas przesilenia zimowego o 8.58 promienie wschodzącego słońca 

biegną wzdłuż grobowca i wpadają do komory, oświetlając ją jedynie na 15 minut!  

Również w trakcie epidemii 

i nauczania online, nie zrezygnowaliśmy 

z udziału w projekcie KinoSzkoła. Pan 

Łukasz Nieradko postanowił spotkać się 

z uczniami słupeckiego liceum przy użyciu 

platformy internetowej i przedstawić 

sylwetki wybitnych artystów kina, takich 

jak Roman Polański i Miloš Froman.  
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Bartosz Ciesiółka i Wojciech Przybylski z klasy 2a 

Ogromne zainteresowanie wzbudziły informacje o rodzimym sporcie Irlandczyków, czyli 

hurlingu oraz prezentacja stroju i butów do irlandzkiego tańca, które skończyło się jego 

przymierzaniem przez chłopaków!  

Patronat Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że od 01.09.2020r. Uniwersytet Medyczny 

w Poznaniu obejmie patronatem klasy biologiczno-chemiczne naszej szkoły. 

24 czerwca 2020 r., w Starostwie Powiatu Słupeckiego odbyło się oficjalne podpisanie 

porozumienia z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu w sprawie objęcia patronatem przez 

uczelnię klas biologiczno – chemicznych LO w Słupcy.  

 
Joanna Sobutka, Patryk Mikołajczak, Julia Zastawa,  

Jacek Bartkowiak i Tadeusz Raczkowski 

Uczniowie klas patronackich będą mieli możliwość korzystania z zaplecza naukowo-

dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego.  

 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu obejmuje 

patronatem klasy licealne o profilu biologiczno-

chemicznym. Celem patronatu jest umożliwienie 

uczniom klas patronackich pogłębiania 

zainteresowań dotyczących nauk biologicznych 

i medycznych. Dzięki porozumieniu, Uniwersytet 

Medyczny umożliwi uczniom słupeckiego 

ogólniaka korzystanie ze swoich ofert naukowo-

dydaktycznych oraz wszechstronny rozwój inte-

lektualny poprzez kontakt  z  kadrą  i  studentami 

UM w Poznaniu. 



Projekty 

 

23 

Uczestnicy Akademii Liderów pielęgnują pamięć lokalną  

Akademia Liderów to program, poprzez który Fundacja Świętego Mikołaja wspiera 

rozwój młodych liderów, aby w przyszłości mogli stać się odpowiedzialnymi gospodarzami 

przestrzeni publicznej. Jesteśmy przekonani, że osoba odpowiedzialna za to co wspólne, to także 

osoba, która ceni doświadczenie poprzednich pokoleń, osoba która myśląc o wdrażaniu zmian 

i budowaniu przyszłości potrafi odwołać się także do przeszłości i czerpać z niej to co 

najistotniejsze i najtrwalsze.  

Każdego roku do Akademii Liderów zgłaszają się młode osoby, które mają pomysł na autorski 

projekt pielęgnujący lokalne tradycje i pamięć o ważnych wydarzeniach. Staramy się wyłonić 

te najlepsze pomysły i najbardziej obiecujące młode osoby aby pomóc im w realizacji autorskich 

projektów, a także w osobistym rozwoju. Wierzymy, że w ten sposób kształtujemy kolejne 

pokolenie osób, które wezmą w przyszłości odpowiedzialność za rozwój Polski. W tym roku 

30 uczestników Akademii Liderów zrealizowało w sumie 25 projektów, w tym 8 o charakterze 

historycznym. 

  
              Maja Klajewska z klasy IIc 

Maja zorganizowała wycieczkę rowerową dla młodzieży, otwarty wykład historyka, wystawę 

starych zdjęć i map, konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz wspólne 

zasadzenie pamiątkowego klonu. /źródło: https://mikolaj.org.pl/ 

 

Rekrutacja do Akademii Liderów Fundacji Św. Mikołaja 

 Na początku czerwca zakończył się proces rekrutacji do VI edycji Akademii Liderów 

Świętego Mikołaja. W tym roku z całej Polski zgłosiło się aż 139 młodych osób. Po wnikliwej 

analizie wszystkich projektów, komisja zdecydowała się zaprosić autorów 58 z nich na rozmowę 

kwalifikacyjną. Z naszej szkoły do rozmowy zakwalifikowało się aż pięć projektów! Wszystkim 

autorom gratulujemy, lecz tylko jednemu projektowi udało się dostać do zwycięskiej 

trzydziestki. 

  

Maja Klajewska (uczennica słupeckiego LO) podjęła się 

wyjątkowego zadania. W niewielkiej wsi, w której mieszkają 

jej dziadkowie – Samarzewie – postanowiła przypomnieć 

o doświadczeniu zaborów, które dotknęło miejscowość 

w sposób szczególny. Poprzez wieś przechodziła granica 

zaboru rosyjskiego i pruskiego dzieląc społeczność na pół. 

Do dziś obie części miejscowości charakteryzuje inny styl 

zabudowy gospodarskiej, a nawet dwie różne nazwy: 

Samarzewo (zabór rosyjski) i Szamarzewo (zabór pruski).  

 

W tym roku z naszej szkoły w Akademii weźmie udział Aleksandra 

Szymfeld z klasy 1b. Ola zaprezentowała swój arcyciekawy i kulturowo 

zakorzeniony w naszej lokalnej przestrzeni projekt o nazwie "W krainie 

Bażantów". Maksymalna ilość punktów możliwych do osiągnięcia 

w rekrutacji to 30. Ola uzyskała 28,5 punktów i z takim wynikiem 

znalazła się na 3 miejscu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

Aleksandra Szymfeld 
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Młodzi głosują 

 Na początku roku szkolnego uczniowie klasy 1a przystąpili do realizacji projektu 

pt. „Młodzi głosują”. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Edukacji 

Obywatelskiej,  a koordynatorem działań na terenie szkoły był historyk - pan Henryk Szurek. 

Zespół uczniów klasy Ia w składzie: Kaja Kusiora, Dominika Pomorska, Hanna Synowiec, 

Kamil Bartkowiak, Wiktor Drzewiecki, Kamil Mędza, Filip Łęcki i Paweł Pyrzyk zmagał się 

z różnymi zadaniami. W ramach projektu: przygotowali quiz sprawdzający wiedzę na temat 

samorządności, badali, sondowali również poziom wiedzy koleżanek i kolegów na temat 

wyborów do parlamentu RP. Test przeprowadzili online (ponieważ chcieli w ten sposób chronić 

środowisko naturalne), a poprawność odpowiedzi wyniosła aż 65,71%. Kolejnym celem była 

promocja jesiennych wyborów parlamentarnych. W szkole młodzież  rozwiesiła plakaty, 

a na ulicach naszego miasta rozdała ponad 150 ulotek informujących o wyborach. Działania 

uczniów podsumowano  przeprowadzeniem prawyborów młodzieżowych w szkole. Podczas 

pracy uczniowie zawsze mogli liczyć na pomoc merytoryczną i organizacyjną pana profesora 

Henryka Szurka. Wspólne działanie zaowocowało niesamowitym wynikiem. Młodzież z klasy 

1a zajęła 1. miejsce w województwie, a 9. miejsce w kraju na 938 szkół biorących udział 

w projekcie. 

 

Henryk Szurek, Paweł Pyrzyk, Dominika Pomorska, Kamil Bartkowiak, Kaja Kasiura, Hanna Synowiec, 

 Filip łęcki, Kamil Mędza i Wiktor Drzewiecki 
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Zobaczmy tych, którzy nas nie widzą! 

 19 września 2019 r.  gościliśmy Martę Szygendę, absolwentkę naszego liceum, która 

przeprowadziła spotkanie warsztatowe pt. „Savoir – vivre wobec osób niewidomych”. 

Dzisiejszy świat coraz bardziej potrzebuje empatii i tolerancji. Zrozumienie i zauważenie 

potrzeb innych to dla każdego ważna lekcja życia społecznego. Jak radzą sobie osoby 

niewidome, słabowidzące i jak im pomagać? Te i inne pytania pojawiły się   podczas 

warsztatów, w trakcie których odbyło się  również wiele ćwiczeń i zadań praktycznych. 

Prowadząca opowiedziała jak ta przygoda szkoleniowa się rozpoczęła. Oto jej relacja: 

„W 2016 roku wraz z Anna Zimniewicz miałyśmy okazję uczestniczyć w Akademii Liderów. 

Jest to program Fundacji Świętego Mikołaja. Podczas dwóch tygodni szkoleń nauczyłyśmy 

się jak realizować projekty społeczne, jak pozyskiwać środki, itp. Wszystkie umiejętności, 

które nabyłyśmy, okazały się niezwykle pomocne. W roku szkolnym 2017/2018 

realizowałyśmy projekt w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy. Następnie w tym samym 

roku zostałam przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, gdzie mogłam zdobywać kolejne 

doświadczenia. Pod koniec roku 2018 pojawił się konkurs organizowany przez Fundację. 

Dla najlepszych liderów kilku edycji Akademii Liderów został zorganizowany rejs Pogorią- 

słynnym polskim żaglowcem po Morzu Śródziemnym. Wysłałam zgłoszenie i dostałam się. 

Parę tygodni wcześniej wraz z innym liderem, Mateuszem Nowaczykiem, byłam  

w niewidzialnym domu. Jest to miejsce, w którym można poczuć się jak osoba niewidoma. 

Wtedy właśnie pojawiła się idea projektu społecznego, który będzie się skupiał na osobach 

z dysfunkcją wzroku. Podczas powrotu do Polski Mateusz opowiedział o tym pomyśle. 

Wszyscy razem stwierdziliśmy, że jest taka potrzeba. Następnym krokiem było założenie 

stowarzyszenia Inny Wymiar w marcu tego roku. Działania w ramach projektu Zobaczmy się 

prowadzone są w różnych sferach. Organizujemy warsztaty w szkołach podstawowych, jak 

i licealnych. W sierpniu miałam przyjemność nagrywać wraz z resztą zespołu filmy 

promocyjne tj. sonda publiczna, eksperyment społeczny oraz wywiad z osobą niewidomą. 

A to nie koniec, planujemy jeszcze wiele działań!” 

 
Spotkanie z Martą Szygendą 

 i Darią Majewską z 1C 

i rosyjskiego. Teraz można już śmiało napisać, że Marta przejęła Poznań, aktywnie 

uczestnicząc w realizacji takich projektów jak: AIESEC czy Juwenalia Poznań. Szalona 

dziewczyna!”  Marto, dziękujemy! 

A w stowarzyszeniu „Zobaczmy się” tak o Marcie piszą: 

„Martę można rozpoznać po szczerym uśmiechu, niezależności 

i licznych paradoksach. Choć sama o tym nie mówi, jej życie 

przypomina płynącą rzekę, której nurt nieustannie przyspiesza. 

Jednego dnia prowadzi ciągnik lub kombajn w rodzinnej Kotuni, 

a innego działa na rzecz Szlachetnej Paczki i opowiada ze wzru-

szeniem o swoich poczynaniach. Pozytywnie nastawiona oraz 

(prawie) zawsze uśmiechnięta dziewczyna jest zapaloną podróż-

niczką, uwielbia góry i wspinaczkę. Ucieka tam, kiedy tylko 

odczuwa potrzebę odpoczynku. Co więcej, kocha języki obce – 

angielski jej nie wystarczał, dlatego uczy się francuskiego 

i rosyjskiego. 
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 Warsztaty dendrologiczne w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu 

 Kontynuacja współpracy z uczelniami wyższymi jest jednym z ważniejszych działań 

podejmowanych w ramach przygotowań naszych uczniów do egzaminu maturalnego. 

Od wielu lat licealiści uczestniczą w warsztatach  z chemii, mikrobiologii czy genetyki 

organizowanych przez uniwersytety w Poznaniu czy Toruniu. 

                                                                                          
Bruno Walicki                                  klasa 2b podczas  

i Patryk Mikołajczak            warsztatów 

 
 

Warsztaty geograficzne  

 Tradycyjnie już w październiku klasy IIIa i IIIb (grupy z rozszerzoną geografią) 

wzięły udział w warsztatach  geograficznych w Powidzu i Giewartowie. Trasa marszu biegła 

brzegiem Jeziora Powidzkiego. Po drodze uczniowie wykonywali zadania oraz przypominali 

wiadomości dotyczące regionu, środowiska przyrodniczego, historii oraz zagospodarowania 

turystycznego tej okolicy. Ostatnim punktem wycieczki był Powidz, w którym licealiści  

odwiedzili szkółkę leśną. Tam spotkali się z  leśniczym  Damianem  Wolnym, który  

opowiedział o lasach Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

 

 
Uczniowie klasy 3a i 3b nad jeziorem w Powidzu 

 

 

W ramach współpracy z UAM w Poznaniu 

w Ogrodzie Botanicznym odbyły się 21.10.2019r. 

warsztaty dendrologiczne -„Po nitce do kłębka”. 

Uczniowie z klasy 2b (biol.chem.) pod okiem pra-

cowników naukowych UAM doskonalili umiejęt-

ności korzystania z kluczy do oznaczania gatunków 

roślin oraz poznawali cechy morfologiczne wybra-

nych gatunków drzew i krzewów iglastych. Zajęcia 

dały młodzieży okazję do praktycznego zmierzenia 

się z wiedzą biologiczną, co okazało się sporym 

wyzwaniem. Miła atmosfera i pięknie otoczenie 

flory Ogrodu Botanicznego pozostaną na długo 

miłym wspomnieniem. 

 



Lekcje inne niż wszystkie 

 

27 

Spotkanie z przedstawicielami WSB 

     W poniedziałkowy poranek 5 listopada 2019 r. do naszej szkoły przyjechały studentki 

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, aby spotkać się z uczniami klasy 3c. Temtem 

pierwszych warsztatów było kreatywne myślenie. Na początku  prowadzące zdefiniowały to 

pojęcie i przedstawiły listę zawodów, które szczególnie wymagają tej umiejetności. Oprócz 

wiedzy teoretycznej zaproponowały też sporo ćwiczeń praktycznych, w tym także 

ruchowych, które na dobre  rozbudziły nieco jeszcze senną o tej porze młodzież.  

                        

Temat zajęć, które odbyły się na drugiej godzinie, dotyczył wystapień publicznych. Studentki 

WSB radziły, jak pozbyć się tremy i co zrobić, aby dobrze wypaść przed publicznością.  

Warto wspomnieć, że w klasie 3c nie zabrakło odważnych, którzy zdecydowali się 

wykorzystać  wskazówki  w praktycznych   ćwiczeniach . 

     Na zakończenie dziewczyny zaprezentowały swoją uczelnię, przedstawiły jej ofertę 

edukacyjną i zachęciły uczniów do kontynuowania nauki właśnie w WSB.  

 

Kreatywność – jak wzmocnić swój potencjał? – warsztaty z WSB w Poznaniu 

          15 listopada 2019 r. w murach naszej szkoły ponownie gościli przedstawiciele Wyższej 

Szkoły Bankowej w Poznaniu. W celu poszerzenia wiedzy i doskonalenia umiejętności 

miękkich wśród uczniów szkół średnich, przeprowadzili spotkania z wybranymi klasami 

pierwszymi, drugimi i trzecimi. 

          Nasza szkoła od wielu już lat współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową. W tym roku, 

podczas warsztatów realizowanych przez Drużynę WSB, pokazane było 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 budować 

dobre relacje w Internecie. Była również mowa o kreatywności, temacie, który pozwala 

wzmocnić swój potencjał. 

 

Przedstawiciele policji w LO 

 19 listopada 2019 r. do słupeckiego ogólniaka zawitali przedstawiciele policji 

z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, Panowie Marcin 

Dębowski oraz Wojciech Kujawa. Z racji, iż spora grupa młodzieży to „świeżo upieczeni” 

kierowcy, nasi goście przeprowadzili dla uczniów klas trzecich prelekcję dotyczącą 

obowiązków oraz uprawnień kierowców w ruchu drogowym. Bezpośrednio po prezentacji 

licealiści mieli możliwość zadawania pytań, z czego spora część młodzieży chętnie 

skorzystała, dowiadując się np. jak należy się zachować podczas zatrzymania przez patrol 
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drogowy. Było nam bardzo miło i mamy nadzieję, że to pierwsze spotkanie zapoczątkuje serię 

dalszych temu podobnych! 

  
Uczniowie klas 2 i 3 podczas spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Słupcy 

 

Dzień Filologii w PWSZ Konin 

 18 grudnia 2019 r. młodzież z naszego liceum wzięła udział w szeregu warsztatów 

i konkursów z języka angielskiego oraz niemieckiego zorganizowanych przez Państwową 

Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w ramach „Dnia Filologii”. Mimo iż nasi uczniowie 

nie zajęli miejsc na podium, to wspaniale bawili się, korzystając z wykładów takich jak: 

„Zapożyczenia w języku angielskim” czy „Matura ustna na 100% - praktyczne wskazówki”, 

a także warsztatów: „Talking to nature” i „Weihnachtstraditionen”.  

               

Niezwykłym doświadczeniem był udział w szczególnie porywających warsztatach teatralnych 

z udziałem zagranicznych studentów z programu Erasmus.  

Z niecierpliwością czekamy na kolejne ciekawe warsztaty i wykłady ! 

 

Lekcja z panem Frankiem Sablowskim w LO w Słupcy 

 16 stycznia 2020 r. mieliśmy przyjemność gościć na lekcjach języka niemieckiego 

pana Franka Sablowskiego, niemieckiego emerytowanego nauczyciela. Grupa językowa 3abc 

jest na poziomie rozszerzonym i miała świetną okazję do kontaktu z żywym językiem. Pan 

Sablowski mieszka obecnie w Słupcy, jest bardzo zainteresowany naszą szkołą i chętnie 

przyjął zaproszenie do uczestnictwa w lekcji. Opowiadał między innymi o swojej pracy 

dydaktycznej w Niemczech, gdzie pracował jako nauczyciel języka angielskiego i geografii 

w tamtejszym gimnazjum. Różne systemy edukacji w Polsce i w Niemczech były ciekawym 

tematem rozmowy, ponieważ w niemieckim gimnazjum jest szeroka rozbieżność wiekowa 

uczniów. Pan Sablowski uczył zarówno jedenastoletnich jak i prawie dorosłych uczniów  
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Lekcje języka niemieckiego ze specjalistą 

23 stycznia 2020 r. na zajęcia do słupeckiego liceum zawitał pana dr Grzegorz 

Pawłowski –z Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Wykładowca przybył na lekcje języka 

niemieckiego do grup językowych 3abc i 1abc. Dzięki tej wizycie młodzież miała możliwość 

pracy z profesjonalistą zajmującym się między innymi fonetyką języka niemieckiego.  

          
 

Spotkania z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy 

 W pierwszej połowie marca w naszej szkole odbył się cykl spotkań uczniów klas 

maturalnych z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy. Pani Anna 

Mokrzycka, która trzykrotnie odwiedziła nasze liceum, starała się zachęcić uczniów  

do korzystania z usług PUP.  

 
 

w jednej szkole. Nasi uczniowie mieli możliwość 

formułowania pytań jak i udzielania odpowiedzi 

w języku niemieckim. Kontakt z autentycznym 

językiem jest niezwykle ważny w procesie 

nauczania języków obcych, dlatego doceniamy 

gotowość naszego gościa do uczestniczenia 

w naszych lekcjach. Dziękujemy!!! 
 

Pan Frank Sablowski podczas spotkania z uczniami klas trzecich 

Na wstępie opowiedziała, na czym polega pośrednictwo 

pracy i przedstawiła barometr zawodów w Wielkopolsce 

i Powiecie Słupeckim. Wspomniała również o możliwoś-

ciach odbywania stażu, udziału w szkoleniach, a także 

o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Podpo-

wiedziała, jak dobrze zaprezentować się przed praco-

dawcą i jakie informacje warto zamieścić w CV. 

Pani Mokrzycka zostawiła maturzystom sporo ulotek 

i broszur, a na koniec każdy wylosował dla siebie  

zakładkę z motywującym z cytatem i podstawowymi 

informacjami na temat słupeckiego PUP. 
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Czy ,,TO” naprawdę doda Ci skrzydeł? 

 7 stycznia 2020 r. w naszym liceum młodzież klas pierwszych uczestniczyła 

w warsztatach profilaktycznych dotyczących problemu uzależnień. Prelegentami byli: mgr 

Leszek Roszczenko i mgr Maciej Szczodrowski, specjaliści z dziedziny profilaktyki 

uzależnień z FUNDACJI BONUM HUMANUM w Warszawie. 

  

produktów, również alkoholu czy napojów energetycznych. Dzięki nim dowiadujemy się, 

że Red Bull dodaje skrzydeł, a bez piwa oglądanie meczu nie ma sensu. Kolejnymi 

elementami, które budują w nas zakłamany obraz rzeczywistości są filmy i seriale, zwłaszcza 

te paradokumentalne. 

Podczas zajęć poruszony został również temat dotyczący  szkodliwego wpływ papierosów, 

narkotyków i dopalaczy. Prowadzący mówili o tym, że nie możemy mieć nigdy pewności czy 

to co nam ,,proponują przyjaciele” jest naprawdę takie wspaniałe. ,,Reklamują” produkty, 

pokazując tylko ich ,,pozytywne” skutki, lecz czy  są naprawdę dobre? Czy zażywając 

jakąkolwiek substancję psychoaktywną stajemy się szczęśliwsi? Zdrowsi? Czy naprawdę 

lepiej się wtedy bawimy? Ponadto uświadomili młodzieży jak działają narkotyki i dopalacze 

oraz jakie szkodliwe substancje zawierają środkach psychoaktywnych. Wytłumaczyli 

również, jak działa mechanizm uzależnienia. 

 
 

Uczniowie dowiedzieli się jaki wpływ na nasze życie 

mają media społecznościowe, przede wszystkim reklama 

i hasła reklamowe, które zapadają nam w głowę 

i wpływają na nasze wybory, ponieważ podświadomie 

sięgamy po dane produkty. Panowie wytłumaczyli 

również na jakiej zasadzie działają wszelkie promocje. 

Telewizja i  Internet na co dzień bombardują nas 

informacjami o pozytywnych właściwościach wszelakich  

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie 

zaciekawieni tematyką zadawali mnóstwo pytań. 

Spotkania mogły  odbyć się dzięki instytucjom, które je współ-

finansowały. Dziękujemy Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Słupcy i Gminnym Komisjom 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzałkowie 

i Ostrowitem. 
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Spotkania z ciekawymi ludźmi 

 

Dwie butelki wody smakowej czyli słoik nutelli? 

 15 października 2019 r. w naszej szkole gościła pani Jagoda Wolska – modelka, 

dietetyk kliniczny i sportowy, a jednocześnie wykładowca w Wyższej Szkole Usług i Handlu 

w Poznaniu. Po krótkiej prezentacji oferty edukacyjnej uczelni pani Jagoda zapoznała 

zebranych z zasadami racjonalnego odżywiania się i przedstawiła najnowszą piramidę 

żywieniową. Uczniowie mogli także pod jej okiem obliczyć zapotrzebowania energetyczne 

swojego organizmu. 

Przy okazji pani Wolska obaliła kilka mitów związanych ze zdrowym odżywianiem się czy 

wartością energetyczną niektórych  produktów spożywczych. W pamięci zebranych na pewno 

na długo pozostanie informacja o tym, że dwie duże butelki wody smakowej dostarczą 

naszemu organizmowi tyle samo energii co ... słoik nutelli. 

   
 

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej 

 7 października 2019 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia 

w spotkaniu z przedstawicielami 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Zajęcia prowadzone były przez żołnierzy instruktorów Wojsk Obrony Terytorialnej 

a obejmowały zagadnienia:  Wojsko Polskie, rola i zadania; przeznaczenie Wojsk Obrony 

Terytorialnej; cele i przeznaczenie; warunki powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej; 

zadania w czasie pokoju; zadania w czasie kryzysu; uposażenie żołnierzy TSW. 

 
 

 

Być może niektórzy uczestnicy spotkania 

skorzystają z oferty edukacyjnej WSUiH, 

ale na pewno większość z nich zastanowi się 

mocno, zanim sięgnie po reklamowane i podo-

bno niskokaloryczne produkty spożywcze. 

 

Pod koniec spotkania pojawiły się pytania i byłą 

możliwość indywidualnej rozmowy z prowa-

dzącymi. 
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Do wojska, marsz!!! 

 4 listopada 2019 r. gościliśmy w naszej szkole mjr. Sywina DONARTA – Szefa 

Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie.  

Oficer przedstawił zadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, opowiedział o kwali-

fikacji wojskowej i zapoznał nas z zasadami naboru do służby zawodowej oraz Wojsk Obrony 

Terytorialnej. Spotkania w szkołach ponadpodstawowych to jeden z elementów projektu 

„Szkolenie strzeleckie młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod 

Wiatr”.  

 
Poetyckie spotkanie z Jolantą Nawrot 

 7 listopada 2019 r. w murach słupeckiego LO zagościła młoda poetka, laureatka wielu 

konkursów poetyckich, doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej na UAM w Poznaniu, 

a także absolwentka naszego ogólniaka – Jolanta Nawrot. Przybyła ona na zaproszenie liceum 

aby zaprezentować młodzieży swoje najnowsze tomiki poetyckie „Nagliki” oraz „”Katalog 

win”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy drugiej humanistycznej, którzy wspólnie 

z młodą poetką rozważali czym jest poezja i kim jest poeta oraz czego młody czytelnik 

oczekuje od dobrej poezji? Zajęcia miały charakter praktyczny bowiem pani Jolanta Nawrot 

zaproponowała młodzieży lekturę kilku swoich wierszy, a następnie próbę ich interpretacji.  

           
 

 

Uczniowie chętnie zabierali głos, dzielili się swoimi 

spostrzeżeniami i odczuciami. Dzięki temu spotkaniu 

młodzież mogła poznać twórczość swojej „starszej 

koleżanki”, a ona sama dowiedziała się, które z jej wierszy 

najbardziej przypadły do gustu młodemu pokoleniu. 

Niestety lekcja szybko upłynęła i zabrakło czasu 

na pytania skierowane do gościa. Mamy jednak nadzieję, 

że nadarzy się jeszcze okazja, aby kolejny raz spotkać się 

z panią Jolantą Nawrot.  

 

 

Jolanta Nawrot 

Środki na ten cel pozyskano w ramach 

Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań 

publicznych, ogłoszonego przez Ministra Obro-

ny Narodowej. Osobą odpowiedzialną za Rea-

lizację projektu z ramienia Stowarzyszenia jest 

instruktor strzelectwa Karol Biadasz. 
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Broń się – nie trać wiary 

  „Broń się – nie trać wiary” - pod takim tytułem 22 listopada 2019 r. w murach LO 

odbyło się spotkanie profilaktyczne z Piotrem „Lupi” Lubertowiczem, wokalistą, gitarzystą, 

autorem tekstów. Od 1988 roku na stałe związanym z polską sceną bluesowo – rockową. 

To gość i laureat wielu festiwali, w tym Rawa Blues, Węgorzewo, Jarocin, jak też Inwazja 

Mocy RMF FM, WOŚP Jurka Owsiaka. Tworzył i koncertował z zespołami: Nocna Zmiana 

Bluesa, Monkey  Bussines, Chłopcy z Placu Broni,  John  Porter, Krzysztof  Ścierański, Jacek  

 
 

 

Spotkanie z księdzem Tomaszem Janem Chlebowski  

 27 listopada 2019 r. uczniowie klas Iag i Ic wzięli udział w spotkaniu z absolwentem 

liceum księdzem Tomaszem Janem Chlebowski. Ksiądz Tomasz opowiadał o swojej posłudze 

kapłańskiej w Meksyku oraz o cudownym obrazie  Matki  Bożej z Guadaluppe, który został 

uznawany za Acheiropoietos- czyli wizerunek postaci stworzony w nadnaturalny, cudowny 

sposób – nie ręką ludzką. Podczas spotkania ksiądz podał bardzo wiele przykładów, które 

świadczą o nadnaturalnym pochodzeniu obrazu. Uczniowie dowiedzieli się, że płótno, 

na którym znajduje się obraz Matki Bożej zostało utkane z włókien kaktusa, które są bardzo 

nietrwałe, a współcześni naukowcy twierdzą, że tego rodzaju tkanina ulega zniszczeniu 

po kilkudziesięciu latach. Fakt, że przetrwało ono przeszło 460 lat jest zadziwiający 

i niewytłumaczalny z naukowego punktu widzenia. Według naukowców z niewyjaśnionych 

przyczyn, materiał, na którym widnieje obraz Matki Bożej, nie przyjmuje kurzu i odpycha 

insekty. Naukowcy stwierdzili, że na obrazie postaci Matki Bożej nie ma żadnych śladów 

znanych barwników syntetycznych, oraz żadnych pigmentów pochodzenia organicznego, 

mineralnego lub roślinnego, na płótnie nie ma też śladów pędzla. Wielokrotne, 

specjalistyczne badania, pozwoliły na odkrycie w oczach Matki Bożej tak zwanego zjawiska 

refleksu, które występuje tylko u żywych ludzi i którego nie można odtworzyć przy pomocy 

najdoskonalszej nawet techniki malarskiej. Za pomocą techniki digitalowej dokonano 

powiększeń oczu Matki Bożej aż do 2500 razy i odkryto w nich niezwykle precyzyjne, 

mikroskopijne odbicie postaci 12 osób. Właśnie ta niesamowita precyzja i doskonałość 

obrazu nawet w mikroskopijnych szczegółach, wykluczają możliwość namalowania go przez 

człowieka. Wszystkie naukowe badania potwierdzają, że na całym świecie, w żadnej 

fotografii i w żadnym obrazie, nie udało się zaobserwować podobnego zjawiska. Naukowcy 

Dewódzki. Wspólne koncerty z gwiazd-

dami amerykańskiego bluesa – Carlos 

Johnson, Louisiana Red, Boney M, 

Smokie. Po ciężkiej chorobie powrócił 

na scenę w lipcu 2003 roku. Nagrywa 

i koncertuje z ex vok. Dżemu J. Dewódz-

kim, nagrał płytę i teledysk z najlepszymi 

harmonijkarzami pt. Harmonijkowy Atak. 

W 2005 ukazała się jego solowa płyta jak 

też nagrania live z Krzysztofem Ścierań-

skim, Jackiem Dewódzkim i krótki repor-

taż w TVP pt. „Góralu czy ci nie żal?”. 
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twierdzą, że oczach Maryi został utrwalony moment, w którym Indianin Juan Diego pokazuje 

biskupowi  Zumarradze  płaszcz  z  Jej  wizerunkiem.  Prowadzone  są  również  badania  nad 

 
                      ks. Tomasz Jan Chlebowski 

 

Spotkanie z majorem Tadeuszem Janasem 

3 marca 2020 r. uczniowie z klasy 1C gościli na lekcjach pana Tadeusza Janasa, który 

przybył do naszej szkoły na zaproszenie młodzieży w związku z obchodami Narodowego 

Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Pan Janas to były uczeń Liceum Ogólnokształcącego 

w Słupcy w latach 1948-1950. Współorganizował wówczas w szkole wraz z innymi uczniami 

konspiracyjną antyreżimowa organizację  zwaną pierwotnie Związkiem Młodych Patriotów 

Polskich, a później Polską Partią Wolności. Z powodu działalności konspiracyjnej, nasz gość  

w  1950 roku, jako uczeń X klasy, został aresztowany przez UB, a rok później Wojskowy Sąd 

Rejonowy w Poznaniu skazał go na karę 10 lat więzienia. Po  przemianach 1989 roku został 

w pełni zrehabilitowany i otrzymał m.in. tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość 

Ojczyzny. Pan Tadeusz Janas jest również Kawalerem Krzyża Orderu Krzyża Niepodległości, 

a obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych 

przy Staroście Słupeckim. 

 
       mjr Tadeusz Janas 

 

 

gwiazdami znajdującymi się na płaszczu 

Matki Boskiej. Badania naukowe prowa-

dzone w 1981 roku wykazały, że układ 

gwiazd na tunice jest identyczny z tym, 

jaki miał miejsce nad Meksykiem w grud-

niu 1531 roku czyli w dniu jej ukazania 

się. Układ ten nie jest przedstawiony 

geocentrycznie, to znaczy tak jakby ober-

wator znajdował się na Ziemi, lecz helio-

centrycznie, czyli tak jakby obserwator 

znajdował się na Słońcu".  

 

Major Tadeusz Janas podzielił się 

z młodzieżą swoimi wspomnieniami 

i przeżyciami z okresu Stalinowi-

kiego, ale także przywoływał his-

torie związane ze swoim pobytem 

w szkole, opowiadając o relacjach 

między nauczycielami a uczniami. 

Uczniowie byli pod wrażeniem 

sprawności umysłu i pamięci gościa, 

który opowiadał również o wydanej 

przez siebie książce  „Okruchy pa-

mięci. Z dziejów zniewolenia naro-

du”, w której zawarł swoje wspom-

nienia z  okresu licealnej konspiracji 
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i traumatycznych wydarzeń, które były jej konsekwencją. Pod koniec zajęć, młodzież 

podziękowała majorowi za przekazana im wiedzę.  Spotkanie z tak wyjątkowym gościem 

było okazją do edukacji patriotycznej naszych licealistów. 

 

„Stres przedmaturalny” – spotkanie z psychologiem 

 Minęły ferie, matura zbliżała się wielkimi krokami, a co za tym idzie, poziom stresu 

wśród tegorocznych abiturientów powoli wzrastał. Dlatego w piątek 14 lutego 2020 r. klasy 

trzecie miały okazję gościć na zajęciach panią psycholog Karoliną Kosińską,  która w bardzo 

ciekawy i fachowy sposób omówiła sposoby radzenia sobie ze stresem. Uczniowie klas 

maturalnych mieli okazję usłyszeć garść ciekawych wskazówek, jak zapanować nad stresem, 

z których na pewno skorzystają przed najważniejszym w ich życiu egzaminem. 
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Samorząd Uczniowski 

 

Nasze liceum dba o prawa swoich uczniów, dlatego pozwala im mieć wpływ 

na działalność szkolną poprzez samorząd uczniowski.  

Wybory do samorządu odbywają się rokrocznie, a jego przedstawiciele wyłaniani są w sposób 

demokratyczny. W skład nowego Samorządu Uczniowskiego weszli: Julia Zastawa 

(przewodnicząca), Michalina Szustakiewicz, Aleksandra Szymfeld i Jakub Kamiński. 

 

 
Julia Zastawa, Michalina Szustakiewicz, Aleksandra Szymfeld, Jakub Kamiński 

 

Mikołajki pachnące piernikami 

 Dnia 06.12.2019 r. w naszym liceum odbyły się Mikołajki. Świętowanie można było 

zauważyć po tematycznych strojach i uśmiechach uczniów, dzięki czemu nauczyciele 

włączyli się do zabawy i nie robili niezapowiedzianych kartkówek. Od pierwszej do trzeciej 

godziny lekcyjnej, uczniowie mieli przyjemność poznać Mikołaja i jego Śnieżynki 

ze słodkimi pierniczkami. Przez cały dzień prowadzono świąteczną loterię, w której 

do wygrania były ciekawe fanty prezenty, a zebrane pieniądze zostały przekazane 

na stypendia dla najlepszych uczniów LO. Nasze szkolne Mikołajki są wyjątkowe 

i z niecierpliwością wszyscy czekają na kolejne.  

  
 

Mikołaj (Patryk 

Mikołajczak) 

ze swoimi 

śnieżynkami (Julką 

Zastawą i Michaliną 

Szustakiewicz). 
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Świąteczna kawiarenka 

 Nasza szkoła ma różne tradycje, jedną z nich są kawiarenki tematyczne. 17 grudnia 

2019 r. w LO Słupca odbyła się świąteczna kafejka.  

Od samego rana w całej szkole unosił się zapach grudniowych przysmaków, takich jak ciasto 

piernikowe, babeczki czy szarlotka, które zostały przygotowane przez uczniów naszej 

placówki. Od 2. do 6. godziny lekcyjnej młodzież, jak i pracownicy szkoły, mieli okazję 

relaksować się przy kolędach i w miłym towarzystwie, dzięki czemu poczuli świąteczny 

klimat. Cała akcja miała na celu rozpalić w sercach społeczności LO radość oraz poprawić 

nastrój, którego nie tworzyła pochmurna aura za oknem.  

  
 

Walentynki 

 Samorząd Uczniowski pamięta o zakochanych, i z okazji walentynek zorganizował 

coroczną kawiarenkę. 14 lutego 2020 r. młodzież LO mogła spędzić czas przy kawie, 

lemoniadzie i smakołykach. Tego dnia po korytarzach i salach słupeckiego ogólniaka krążył 

również Amor (Bruno Walicki z 2a) roznosząc pocztę walentynkową. 

 
Michalina Szustakiewicz, Aleksandra Szymfeld, Bruno Walicki, Julia Zastawa,  

Marta Radniecka i Jakub Kamiński 

Organizatorki kawiarenki: Aleksandra Szymfeld, Marta Radniecka, 

Michalina Szustakiewicz i Julka Zastawa. 
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Wydarzenia szkolne, imprezy okolicznościowe 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 

 W poniedziałek  2 września 2019 r. rozpoczęliśmy w liceum nowy rok szkolny 

2019/2020. Jest to dla naszej szkoły rok wyjątkowy, ponieważ od września została wdrożona 

nowa reforma edukacji. W jej konsekwencji do klas pierwszych liceum zostali przyjęci 

absolwenci gimnazjów oraz szkół podstawowych. 

W swoim przemówieniu Dyrektor LO Tadeusz Raczkowski omówił wszystkim 

zgromadzonym efekty rekrutacji do klas pierwszych, a także przedstawił uczniom i ich 

rodzicom nauczycieli tworzących grono pedagogiczne oraz pracowników administracji 

i obsługi szkoły. Dyrektor podkreślił tradycje patriotyczne naszej szkoły oraz przypomniał 

o zbliżających się obchodach 95-lecia istnienia liceum. 

Goszczący na uroczystości Starosta Powiatu Słupeckiego Jacek Bartkowiak życzył wszystkim 

uczniom powodzenia w zdobywaniu wiedzy oraz wręczył nagrody dla wyróżniających się 

w ubiegłym roku szkolnym uczniów. Dyplom za działalność na rzecz szkoły i środowiska 

lokalnego otrzymała Aleksandra Bąkowska (IIIB). Dominika Wośkowiak (IIA) została 

wyróżniona dyplomem starosty w obszarze działań artystycznych. Nagrodę – Stypendium 

Starosty Powiatu Słupeckiego w obszarze naukowym otrzymał Miłosz Rogalski (IIIC). Wśród 

nagrodzonych osób znalazła się także tegoroczna absolwentka naszego liceum Oliwia 

Panufnik - uzdolniona stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, która otrzymała 

od starosty nagrodę pieniężną za osiągnięcia artystyczne w licznych konkursach na szczeblu 

krajowym. 

  

Przewodnicząca Rady Rodziców p. Arleta Kolska-Hypka w swoim przemówieniu zachęciła 

młodzież do wyznaczania sobie celów, które motywują do działania oraz życzyła satysfakcji 

ze zrealizowania marzeń. 

 Na zakończenie uroczystości przedstawicielka Samorządu Szkolnego Katarzyna Hałas (IIIB) 

życzyła swoim kolegom nie tylko poszerzania wiedzy, ale także nawiązywania nowych 

znajomości i trwałych na lata przyjaźni. 

Tadeusz Raczkowski 

Starosta Jacek Bartkowiak wraz 

z Dominiką Wośkowiak, Aleksandrą 

Bąkowską i Miłoszem Rogalskim 
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Dzień Pierwszaka 

 22 października 2019 r. zgodnie z tradycją naszego liceum, odbył się tak zwany 

„Dzień Pierwszaka”. Uczniowie klas pierwszych, jak sama nazwa wydarzenia na to wskazuje, 

na godzinie wychowawczej mieli przyjemność oglądać przygotowane przez starszych 

kolegów przedstawienia. Krótkie scenki promowały dane kierunki oraz pokazały je 

„od kuchni” w komiczny sposób. Niejednokrotnie można było zaobserwować realia panujące 

na zajęciach lub też zachowania uczniów, które nie zawsze są przecież godne naśladowania.  

 
   Przedstawiciele poszczególnych klas mat-fiz, bio-chem i human 

Dla przykładu klasa II A zechciała podzielić się z młodszymi kolegami humorem panującym 

podczas lekcji fizyki czy matematyki. Ciekawą metodą przez nich stosowaną była ta o nazwie 

„kija i marchewki”. Klasa II B zaprezentowała w przenośny i zabawny sposób wszelakie 

pojęcia związane z biologią i chemią za pomocą wyborów Miss „BioOlimpu”. Wszystkie 

kandydatki były bardzo urodziwe, ale dowiedzieliśmy się, że bez nich również nie 

zachodziłyby procesy życiowe. Natomiast klasa II C udowodniła, że Adam Mickiewicz był 

„polskim Litwinem”, a Związek Morski został utworzony tylko po to, żeby „sobie popływać”. 

 

Połowinki 2019 

 Zgodnie z tradycją naszej szkoły, w piątek 15 listopada 2019 r. odbyły się 

„Połowinki”, na których wspólnie bawili się uczniowie klas drugich. 

 

Co to były za szaleństwa na parkiecie! Tak wspaniale bawiącej się młodzieży mury szkoły już 

dawno nie widziały!  W dużej mierze była 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 oraz wykonywali fotografie na wykonanej przez siebie „ściance”. 

 

Imprezę poprzedziły wspólne przygotowania 

i dekorowanie sali. Zanim parkiet zapełnił się 

tańczącą młodzieżą, głos zabrał dyrektor szkoły 

pan Tadeusz Raczkowski, który życzył 

wszystkim udanej zabawy, a potem… 
 

 

Dziewczyny z klasy 2a: Dominika Szczepankiewicz, 

Zuzanna Klepacz, Oliwia Dżumak, Wiktoria Glajnych, 

Zuzanna Orłowska, Patrycja Roszak, Patrycja Szczepaniak, 

Julia Bielecka, Dominika Wośkowiak, Martyna Miara, 

Celina Chałas, Karina Zaradzka 
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Dzień Patrona 

 5 grudnia 2019 r., w dzień urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, społeczność 

szkolna naszego liceum świętuje Dzień Patrona. W tym roku tę szczególną uroczystość 

obchodziliśmy już 3 grudnia. 

Nie zabrakło na niej  zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swą obecnością. Byli to: 

Starosta Słupecki – pan Jacek Bartkowiak, Burmistrz Miasta Słupcy – pan Michał Pyrzyk, 

Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Arleta Kolska-Hypka wraz z członkami Rady 

Prezydium – panią Wiolettą Drop i panem Andrzejem Przybyłą. 

 
Dyrektor Tadeusz Raczkowski 

Czas dobrej zabawy szybko upłynął a gdy 

nadszedł czas zakończenia, a co za tym idzie 

sprzątania, młodzież spisała się na medal! 

Wszyscy czekają na kolejną wspólną 

zabawę – „Studniówkę”, która odbędzie się 

już w przyszłym roku szkolnym. 
 

 

 

 

Uczniowie klasy 2c: Mateusz  Otlewski, Filip Szy-

mański, Tobiasz Wiśniewski, Marta Czajkowska, 

Aleksandra Widerowska, Julia Wawrzyniak, 

Oliwia Szwacińska, Weronika Mazurek, Mikołaj 

Włodarczyk, Maja Klajewska, Wiktoria Janus, 

Martyna Marchfant, Fryderyka Kosmowska, 

Michalina Szustakiewicz, Dominika Janasik, 

Wiktoria Zawilska, Oliwia Pawlak, Kinga 

Przybylska, Julita Kobojek i Klaudia Kaczmarek 

Oficjalną część uroczystości prowadzili Aleksandra 

Stawska i Antoni Andrzejewski, którzy  przypom-

nieli okoliczności nadania szkole imienia Marszał-

ka Józefa Piłsudskiego. 

Po złożeniu przez delegację uczniów i nauczycieli 

kwiatów i zapaleniu symbolicznych zniczy pod 

popiersiem patrona szkoły i pod pomnikiem ks. 

prałata Franciszka Szczygłowskiego, okolicznoś-

ciowe przemówienie wygłosił  dyrektor LO - pan 

Tadeusz Raczkowski. 
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Nawiązał on m.in. do historii naszego liceum oraz zaangażowania  części młodzieży szkolnej 

w działalność patriotyczną w trudnym okresie powojennym. Następnie wysłuchaliśmy dwóch 

pieśni w świetnym wykonaniu klasy Ibg: „Dziś idę walczyć mamo” oraz „My, Pierwsza 

Brygada”. W dalszej części uroczystości głos zabrali także zaproszeni goście: pan Jacek 

Bartkowiak oraz pani Arleta Kolska-Hypka. 

 
                Uczniowie klasy 2a 

Na zakończenie warto dodać, że tegoroczny  Dzień Patrona  przygotowała klasa II a pod 

opieką  pani Renaty Bartczak i pani Anny Halaby. 

  

Dzień Języków Obcych 

 26 listopada 2019 r. odbył się Dzień Języków Obcych. Cała uroczystość miała bardzo 

zróżnicowany charakter, a jej uczestnikami były klasy pierwsze i drugie. Za każdy występ 

była odpowiedzialna inna grupa językowa. Wszystkie grupy, kilka tygodni wcześniej, 

losowały karteczki z nazwą państwa, które miały za zadanie przedstawić. Każdy występ był 

zupełnie innego formatu. Młodzież mogła wziąć udział w wyjątkowej edycji Milionerów, 

w krótkich scenkach aktorskich, obejrzeć niesamowite prezentacje, spróbować radycyjnych 

przysmaków i dowiedzieć się jak najwięcej o krajach anglojęzycznych oraz 

niemieckojęzycznych. Z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczną edycję:) 

       
Daria Majewska, Aleksandra Szymfeld, Milena Gorzelańczyk, Julia Włosiniak, Julia Jaszczyszyn, Agata 

Makowska, Joanna Nowicka, Mateusz Budziński i Tymon Górczyński z klas pierwszych oraz Zuzanna 

Smuszkiewicz, Dominika Wośkowiak i Maksymilian Kusiołek z klas drugich. 

  

 

 

W części artystycznej pt.: „Wspomnienia o Marszał-

ku” stylizowanej na wywiad z Marszałkiem i osobami 

z jego otoczenia  wystąpili:  Miłosz Kaszuba jako Jó-

zef Piłsudski oraz Dominika Wośkowiak, Ola Male-

wicz, Martyna Miara, Daniel Silski, Bartek Ciesiółka, 

Bruno Walicki, Wojtek Przybyła i Wojtek Chwaciń-

ski. Na zakończenie części artystycznej, specjalnie dla 

Marszałka,  znaną piosenkę z repertuaru okresu  20- 

lecia międzywojennego pt. „Już nie zapomnisz mnie” 

pięknie zaśpiewała Dominika Wośkowiak.  
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Święta w LO 

 Coroczną już tradycja naszego liceum jest przygotowywanie części artystycznej 

związanej tematycznie z Bożym Narodzeniem. Również w tym roku, młodzież pod opieką 

katechety – pana Mariusza Bekkera – przygotowała spektakl nawiązujący do formy 

jasełkowej. W sztukę zaangażowali się uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich, 

wcielając się w role świętej rodziny, Heroda, diabła czy pasterzy. Oprawę muzyczną 

przygotowała Daria Majewska z klasy 1c. 

                
Michał Kuźniewsi 1Cg, Weronika Mazurek 2c, Marta Ziółkowska 1Ag, Michał Trybuś 1Ag 

 

Bal Pierwszaka 

 10 stycznia 2020 r. w godzinach wieczornych w Liceum Ogólnokształcącym 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy odbył się "Bal Pierwszaka", w którym wzięły 

udział klasy - 1ag, 1bg i 1cg pod opieką wychowawców: pani Mirosławy Błaszczak, pani 

Jolanty Biadasz i pani Moniki Magiery-Ładowskiej. Bal uroczyście rozpoczęła Pani 

Wicedyrektor Urszula Radosiewicz krótkim przemówieniem, skierowanym do uczniów klas 

pierwszych. 

 
dodał wszystkim pozytywnej energii oraz sprawił, że uczniowie z niecierpliwością będą 

oczekiwali „Połowinek”, które odbędą się w przyszłym roku szkolnym. 

            
Kaja Kasiura, Julka Górniak, Julka Włosiniak, Dominika pomorska, Oliwia Olkiewicz 1a oraz Julka 

Lewandowska, Agata Buszka i Wiktoria Stefańska z 1b; roztańczona młodzież z klasy 1c 

Impreza szybko przerodziła się w muzyczne szaleń-stwo, 

podczas którego, śpiewom i tańcom zdawało się nie być 

końca. W przerwach licealiści odpoczywali przy 

wspólnym stole, znajdującym się na korytarzu, gdzie 

mogli również zjeść posiłek. Młodzież miała także 

możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć przy wykona-

nej przez siebie "ściance". Czas na balu upłynął niesamo-

wicie szybko i  radośnie. "Bal  Pierwszaka" z  pewnością 
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          W tydzień później, 17 stycznia, odbył się bal pierwszoklasisty dla uczniów z klas 

po szkole podstawowej. Chociaż naukę rozpoczęli pół roku wcześniej, to niejako dopiero 

teraz „tanecznym krokiem” weszli do licealnego życia. Młodzież bawiła się w najlepsze, 

a za muzykę odpowiadał DJ Rydzewski.  

 
Tadeusz Raczkowski i Jacek Bartkowiak  

 

Bal studniówkowy Anno Domini 2020 

 Noc z 25 na 26 stycznia 2020 roku z pewnością na długo pozostanie w pamięci 

tegorocznych maturzystów . Tradycyjnie już na 100 dni przed maturą uczniowie klas III wraz 

z nauczycielami bawili się na balu studniówkowym, który w tym roku odbył się w restauracji 

Sosnova w Salamonowie. Wszystko  zaczęło się  od  poloneza  perfekcyjnie  przygotowanego 

 
Martyna Piotrowska i dyrektor – Tadeusz Raczkowski 

Ze strony maturzystów również nie zabrakło ciepłych słów pod adresem dyrekcji 

i nauczycieli LO, a wychowawcy klas i rodzice zaangażowani w organizację balu 

studniówkowego  zostali obdarowani kwiatmi. 

Po zakończeniu oficjalnej części tej niezwykłej uroczystości przyszedł czas na dobrą zabawę 

przy dźwiękach muzyki. Noc minęła szybko, a po studniówce zostały już dziś tylko zdjecia, 

filmiki i ...wspomnienia.   

 

Na tym pierwszym w karierze licealisty balu, pojawił 

się pan dyrektor Tadeusz Raczkowski w asyście starosty 

– Jacka Bartkowiaka. Obaj panowie wspominali swoje 

lata młodości spędzone w murach słupeckiego LO 

i życzyli udanej zabawy zgromadzonej na balu mło-

dzieży. Opiekę nad uczniami sprawowali wycho-

wawcy: pani Anna Łakomiak, pani Wioletta Nyszler 

i pani Emilia Babacz.  

 

pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego. 

Następnie głos zabrał dyrektor LO Tadeusz 

Raczkowski, a także zaproszeni goście: Starosta 

Powiatu Słupeckiego Jacek Bartkowiak i Prze-

wodniczący Rady Rodziców LO Andrzej 

Przybyła. Wszyscy życzyli maturzystom dobrej 

zabawy, ale przede wszystkim powodzenia na 

czekających ich egzaminach. 

 

Wśród gości na studniówce znaleźli 

się: Paweł Hypki,  Wioletta Hałas, 

Aneta Busse, Władysław Radliński, 

Wioletta Nyszler, Marzena Wojtko-

wiak, Jolanta Bartkowiak, Emilia 

Babacz, Barbara Olejniczak, Ewa 

Gąsiorowska, Edyta Bednarska-Ko-

rus, Henryk Szurek, Monika Tykwa, 

Anna Halaba, Agnieszka Leżała, Jacek 

Bartkowiak, Tadeusz Raczkowski, Ur-

szula Radosiewicz i Andrzej Przybyła. 
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Klasa 1c na Dniu Judaizmu   

     24 stycznia 2020 r. klasa 1c wzięła udział w obchodach  XXIII Dnia Judaizmu. Wszyscy 

uczestnicy spotkali się przy ławeczce poświęconej słupeckim przyjaciółkom: Grażynie 

Harmacińskiej i Dance Rozentalównie, gdzie powitała ich Dyrektor Muzeum Regionalnego 

w Słupcy  Beata Czerniak, która przypomniała wszystkim dzieje tej niezwykłej przyjaźni.  

     Następnym punktem  uroczystości była  modlitwa odmówiona już na terenie muzeum przy  

macewach pochodzących z dawnego żydowskiego cmentarza. 

Druga cześć  spotkania miała  miejsce w budynku muzeum,  gdzie na zziębniętych uczniów 

czekała  niespodzianaka - słodki cymes rodem z żydowskiej kuchni. 

Po wysłuchaniu informacji  na temat święta szabasu, zgromadzeni  obejrzeli fabularyzowany 

dokument pt. Przyjaciółki, który miał swoją premierę już 10 lat temu. 

     Miejmy nadzieję,  że ta nietypowa lekcja historii na długo zapadnie w pamięć uczniów 

z klasy humanistycznej.   

 

Obchody Narodowego  Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

„Nadszedł dla was czas prawdy, bohaterscy żołnierze, 

Sprawiedliwości zorza jaśnieje, 

Przywrócono wam godność, tak nikczemnie splamioną, 

Cała Polska wam dzisiaj dziękuje”... 

 1 marca 2020 r. obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy 

po latach zapomnienia wrócili do szerokiej świadomości historycznej Polaków. Kim byli 

Żołnierze Wyklęci? Rotmistrz Witold Pilecki „Witold”, major Zygmunt Szendzielarz 

„Łupaszka”, Danuta Siedzikówna „Inka” i inni?  

W naszej szkole  uczniowie klas I i II pod kierunkiem nauczyciela historii pana Henryka 

Szurka przygotowali  dla swoich koleżanek i kolegów program słowno- muzyczny, podczas 

którego przybliżyli sylwetki Żołnierzy Niezłomnych, przypomnieli historię ich oporu 

i represje stosowane przez władzę ludową. 

 
Major Tadeusz Janas w towarzystwie Dyrektora -  Tadeusza Raczkowskiego oraz młodzieży z klas 1. i 2. 

To wydarzenie uświetnił swoją obecnością  Pan major Tadeusz Janas, jeden z uczestników 

młodzieżowego niepodległościowego ruchu oporu, konspiracyjnej organizacji działającej 

w naszej szkole w latach 1948-1950.    
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Promocja szkoły  

Zwykle w marcu, w murach słupeckiego ogólniaka, odbywały się tzw. „Drzwi 

Otwarte”, podczas których absolwenci klas ósmych z całego powiatu słupeckiego i nie tylko, 

przybywali do naszej szkoły aby zaznajomić się jej funkcjonowaniem i poznać propozycje 

kierunków, które proponuje im szkoła od przyszłego roku. Z powodu pandemii korona 

wirusa, zostaliśmy jednak zmuszeni zmienić nasze coroczne plany. Pomysłowa młodzież LO 

postanowiła w inny sposób zaprezentować swoją szkołę i w tym celu uczniowie przygotowali 

film promujący słupeckie liceum.  

 
Uczniowie LO wraz z Dyrektorem podczas nagrywania filmiku promującego 

Aby przybliżyć młodym ludziom, stojącym u progu życiowego wyboru szkoły 

ponadpodstawowej, kierunki oddziałów, które maja być utworzone od września 2020 roku, 

chętni uczniowie z poszczególnych klas politechnicznej (Patrycja Roszak i Bruno Walicki 

z 2a), medyczno-przyrodniczej (Patryk Mikołajczak 1Bg i Łucja Waszak z 2b)  oraz 

humanistycznej (Miłosz Rogalski 3c i Maja Klajewska 2c) zaprezentowali swoje profile 

w krótkich wywiadach, które przeprowadziła z nimi Julia Zastawa z klasy 2b. Wszystkie 

filmiki zostały zamieszczone na stronie facebookowej naszej szkoły. 

 

Dzień Absolwenta 

 24 kwietnia 2020 roku przyszło nam pożegnać uczniów klas trzecich, którzy 

w czerwcu przystąpią do  egzaminu maturalnego. W to piątkowe popołudnie tegoroczni 

absolwenci, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście, spotkali się na platformie Team’s 

aby w jedyny możliwie bezpieczny w warunkach epidemii sposób zakończyć okres trzyletniej 

nauki w liceum. Uroczystość rozpoczęła się od muzycznego akcentu (utworu w wykonaniu 

tenora Andrea Bocelliego, który 12 kwietnia 2020 r. dał przepiękny koncert w pustej katedrze 

w Mediolanie). Kolejnym punktem było wysłuchanie hymnu narodowego, po którym  

nastąpiło powitanie gości (Starosty Słupeckiego, Przewodniczącej Rady Rodziców, rodziców, 

absolwentów i pracowników LO). Dyrektor Tadeusz Raczkowski podkreślał wyjątkowość 

sytuacji i samych absolwentów, którym przyszło w niecodziennych warunkach ukończyć 

szkołę. Wspomniał o wydarzeniach, których trzecioklasiści byli uczestnikami, przypomniał 

najważniejsza osiągnięcia minionego roku i wyczytał nazwiska uczniów mogących pochwalić 

się świadectwem z paskiem. Szkołę z najwyższą lokatą ukończył Miłosz Rogalski ze średnią 

5,71. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Paulina Stefańska z 3c (średnia 5,41 i 100% 

frekwencja), Marcin Pilarski z 3c (średnia 5,29),  Michał Blejwas z 3a, Martyna Piotrowska 
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i Zuzanna Zwolińska z 3b (średnia 5,24), Monika Jachnik z 3a (średnia 5,18), Aleksandra 

Bąkowska 3b (średnia 5,13), Michał Czarnecki i Oliwier Lewandowski z 3a, Natalia Robak 

z 3c (średnia 5,06), Katarzyna Hałas z 3b (średnia 5,0), Julia Kubasiewicz z 3a (średnia 4,94) 

oraz Katarzyna Brzezińska z 3a (średnia 4,76). Wszyscy ci uczniowie otrzymali świadectwa 

z biało-czerwonym paskiem, nagrodę i znaczek najlepszego ucznia LO.  

  

Jak co roku nagrodzono również uczniów pracujących na rzecz szkoły. W ich gronie znaleźli 

się z klasy 3a: Katarzyna Brzezińska, Oliwia Bukowska, Monika Jachnik, Natalia Jarecka, 

Dominika Kraska, Julia Kubasiewicz, Klaudia Leśniewicz, Julia Zawal, Jacek  Andryszak, 

Łukasz Gąsiorowski, Jan Knotowicz, Oliwier Lewandowski, Wojciech  Monterial, Igor 

Sarnowski, Hubert Rogowski,  Kamil Wardęcki; z klasy 3b: Aleksandra Bąkowska, Oliwia 

Busse, Monika Bednarowicz, Kinga Buszka, Julia Chmielewska, Patrycja Ciesielska, 

Katarzyna Hałas, Zuzanna Kasprzyk,  Martyna Kobiela, Dominika Kozłowska, Julia 

Najdzińska, Dominika Niwińska, Martyna Piotrowska, Martyna Skrobska, Ania Tamborska, 

Julia Wojtczak, Zwolińska Zuzanna oraz z klasy 3c: Miłosz Rogalski, Mikołaj Hypki, Magda 

Głowacka, Klaudia Bider, Liwia Kaliska, Oliwia Konieczka, Julita Olejniczak, Julia Radecka, 

Natalia Robak, Paulina Stefańska, Marcin Pilarski, Jakub Wielowski, Jakub Purzyński, 

Mateusz Andrzejewski, Bartosz Szałecki.  

 
Martyna Piotrowska i Tadeusz Raczkowski 

Podczas spotkania on-line głos zabrali również: Starosta Słupecki – Jacek Bartkowiak, 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Arleta Kolska-Hypka, oraz w imieniu uczniów klas 

trzecich Martyna Piotrowska, życząc wszystkim abiturientom znakomitych wyników 

na maturze i dostania się na wymarzone studia. Na zakończenie, uczniowie poszczególnych 

klas spotkali się w formie on-line ze swoimi wychowawcami. Niestety na odbiór świadectwa 

Nagrodę książkową przewidziano dla uczniów wyróżnionych 

w zakresie sportu. Wśród nich znaleźli się z klasy 3a: Kasia 

Brzezińska, Dominika Kraska, Julia Kubasiewicz, Wojciech 

Monterial, Hubert Rogowski, Jan Knotowicz, Igor Sarnowski, 

Łukasz Gąsiorowski, Jakub Staszak; z klasy 3b: Aleksandra 

Bartkowiak  Katarzyna Hałas i Zuzanna Zwolińska oraz z 3c: 

Miłosz Rogalski, Bartek Szałecki,  Mateusz Andrzejewski,  

Marcin Pilarski, Julita Olejniczak,  Paulina Olek,  Liwia Kaliska,  

Paulina Stefańska. 

Dyrektor Tadeusz Raczkowski i Starosta – Jacek Bartkowiak 

Dyrektor podziękował nauczycielom i wychowaw-

com za wysiłek, serce  i ofiarną pracę, dzięki której 

obecni on-line abiturienci mogli realizować swoje 

marzenia i pasje. Słowa podziękowania za pomoc 

i wspieranie szkoły popłynęły w stronę organu pro-

wadzącego: Pana Starosty, Zarządu Powiatu i całej 

Rady Powiatu. Nie zapomniano również o wszyst-

kich rodzicach, dziękując im za pomoc, wsparcie 

i konstruktywną krytykę. 
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uczniowie będą musieli pofatygować się do sekretariatu szkoły w maseczkach w ustalonych 

wcześniej terminach. 

Rocznica śmierci Marszałka J.Piłsudskiego 

 Z okazji rocznicy śmierci patrona naszej szkoły – Marszałka J. Piłsudskiego, 

uczniowie klasy 1c – humanistycznej (Mateusz Budziński i Tomasz Jackowski), przygotowali 

krótką prezentację multimedialną, która została umieszczona na stronie internetowej naszego 

liceum. 

 
 

Zakończenie roku szkolnego 

 26 czerwca 2020 r. nadszedł długo oczekiwany przez wszystkich koniec roku 

szkolnego. Czas wakacji, wytchnienia od nauki i siedzenia przed komputerem. 

Ten rok, był wyjątkowy. Przypadał na niego jubileusz 95-lecie istnienia słupeckiego 

ogólniaka, który zamierzaliśmy hucznie obchodzić. Niestety nasze plany zostały 

pokrzyżowane przez pandemię. Koronawirus spowodował, że nie tylko nie odbyły się 

zamierzone uroczystości, ale również nauczanie przybrało formę zdalną. Na korytarzach 

szkoły, w salach lekcyjnych zabrakło uczniów, którzy przez ostatnie trzy miesiące zasiedli 

przed monitorami swoich komputerów czy smartfonów i w ten sposób kontaktowali się 

z nauczycielem i uczestniczyli w lekcjach. Nie dziwi więc fakt, że również uroczystość 

zakończenia roku szkolnego przybrała formę on-line. Wychowawcy, w piątkowy poranek 

spotkali się ze swoimi wychowankami, podsumowując mijający rok szkolny oraz życząc im 

udanych i bezpiecznych wakacji.  

             
Dyrektor Tadeusz Raczkowski, Patryk Mikołajczyk (1Bg) i pani Marzena Wojtkowiak 
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Wśród najlepszych uczniów klas pierwszych i drugich znaleźli się: klasa 1a: Wiktor 

Drzewiecki 5,07; Kamil Bartkowiak 4,93; Paweł Pyrzyk 4,87; Milena Gorzelańczyk 4,8;  

klasa 1b: Alicja Machowiak 4,87;  klasa 1c: Mateusz Budziński 4,93; Weronika Tomczak 

4,8;  klasa 1Ag: Kacper Skowroński 5,19; Paulina Piotrowska 5,0; Daria Kowalówczana 

4,94; Dominika Stępniak i Marta Ziółkowska 4,81; Bartosz Olek 4,8; Natalia Drop i Iga 

Sypniewska 4,75;  klasa 1Bg: Klaudia Janiak i Karolina Kasprowicz 5,38; Wiktoria Wolnicka 

5,25; Katarzyna Dębicka 5,13; Weronika Kołodziejczak 5,06; Patryk Mikołajczyk 5,0; 

Roksana Ślebioda i Sara Zataj 4,94; Eryk Kaczmarczyk i Wiktoria Sypniewska 4,88; 

Dominika Żeglarska 4,81; Katarzyna Kierzkowska i Oliwia Szymfeld 4,75;  klasa 1Cg: 

Paulina Szymańska 5,38;  klasa 2a: Dominika Wośkowiak 5,5; Wojciech Chwaciński 5,0; 

Celina Chałas 4,88; Aleksandra Malewicz i Dominika Szczepankiewicz 4,75; klasa 2b: 

Weronika Pawłowska, Dominika Półrolniczak i Wiktoria Tomaszewska 4,78; Wiktoria Janiak 

i Patrycja Łechtańska 4,75; klasa 2c: Oliwia Szwacińska 5,38; Wiktoria Janus i Klaudia 

Kaczmarek 5,0;  Dominika Janasik 4,75. 

W tym roku obyło się bez rozdawania świadectw, kwiatów i uścisków. Żeby jednak 

urozmaicić tę uroczystość, grupa nauczycieli, wraz z Patrykiem Mikołajczykiem z klasy 1Bg, 

przygotowała dla uczniów krótki filmik – niespodziankę, który został zaprezentowany każdej 

klasie. Tym miłym akcentem pożegnano uczniów liceum, mając nadzieję, że od września uda 

nam się spotkać w realnym świecie, w murach naszej szkoły. 

 

Pożegnanie Mariusza Bekkera 

 Nieubłaganie nadszedł czas rozstania. Po przeszło dwudziestu latach pracy 

w słupeckim liceum pan Mariusz Bekker opuszcza jego mury. 30 czerwca 2020 r. pracownicy 

oraz uczniowie „ogólniaka” pożegnali wieloletniego katechetę, który z dniem 01.09.2020 r. 

kończy pracę w naszej szkole. Żywimy nadzieję, że te wspólnie spędzone chwile nie odejdą 

w zapomnienie. Przez lata pan Bekker stał się nierozerwalną częścią naszej szkolnej 

społeczności. To człowiek bardzo życzliwy, zarówno w stosunku do uczniów, jak 

i młodszych kolegów i koleżanek, dla których zawsze znajdował czas. Z wieloma pytaniami 

nurtującymi nasz umysł udawaliśmy się właśnie do Niego – szkolnego filozofa. Potrafił 

zaciekawić, rozbawić, skłonić do refleksji. Za to serdecznie Mu dziękujemy.  

            
Monika Magiera-Ładowska, Urszula Radosiewicz, Anna Halaba, Mariusz Bekker, ks. Tomasz Ryś,  

Wioletta Nyszler, Justyna Szymfeld, Bartosz Ławniczak, Weronika Kołodziejczak, Julia Kwaśny,  

Patryk Mikołajczyk i Tadeusz Raczkowski podczas pożegnalnego spotkania 

Podziękowania za długoletnią pracę i życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha, dni wolnych 

od trosk i kłopotów oraz spokoju w życiu osobistym dla Profesora Mariusza Bekkera!  
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Nie mamy planety B 

 20 września 2019 młodzież z całego świata uczestniczyła w globalnym strajku 

klimatycznym. W tym dniu  uczniowie z klasy IIc również postanowili pokazać, że interesują 

się przyszłością naszej planety. Widzą niepokojące zmiany i chcą się upomnieć o czyste 

środowisko. Wprawdzie nie wyszli na ulice, ale wykonali plakaty, które są dla rządzących, 

a także dla nas, ostrzeżeniem przed nadmierną eksploatacją środowiska przyrodniczego. 

Młodzi ludzie chcą żyć w tak czystym środowisku, w jakim żyli ich dziadkowie. Boją się 

o przyszłość swoją i swoich dzieci. 

 
Uczniowie klasy IIc z wykonanymi przez siebie plakatami 

 

„Dzień Czystego Powietrza” 

 16 października uczniowie klasy 1bg uczestniczyli w warsztatach i happeningu 

ekologicznym w ramach akcji pod nazwą „Dzień Czystego Powietrza”. Impreza, której celem 

było poszerzanie świadomości ekologicznej uczestników, rozpoczęła się o godzinie 10.00 

na Placu Targowym w Słupcy. Podczas warsztatów uczniowie mogli skorzystać z ekspozycji 

składającej się z namiotu urządzonego jak kino oraz systemu 3 rowerów, na których pedałując 

uczestnicy wytwarzali prąd elektryczny napędzający komputer i projektor multimedialny. 

 
 

Dzień Niepodległości Narodowej 

Jak co roku 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu 

swoje imieniny świętuje również słupecka ulica 11 listopada. Tradycyjnie już na tej lokalnej 

uroczystości honorowym gościem jest patron naszej szkoły – Marszałek  Józef Piłsudski. 

W tym roku ta zaszcztna rola przypadła Bartkowi Szałeckiemu z klasy 3c. Wzorem lat 

Ponadto można było zagrać w przestrzenną grę 

planszową, w której każdemu polu było przyporząd-

kowane pytanie dotyczące zagadnień ekologicznych. 

Natomiast gra Eko Memory dostarczyła uczniom 

informacji na temat codziennych działań, nawyków 

oraz ich wpływu na środowisko naturalne. Warszta-

tom towarzyszyła wystawa „Czyste Powietrze 

Zdrowy Człowiek”. 
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ubiegłych marszałek odczytał treść telegramu nostryfikującego powstanie państwa polskiego, 

a następnie wtopił się w zebrany na ulicy  tłum, pozował do zdjęć i... rozdawał cukierki. 

Wczesniej delegacja naszej szkoły z pocztem sztandarowym wzięła udział w oficjalnych 

obchodacj Świeta Niepodległości. O godz. 10:00 uczestniczyła we mszy świętej sprawowanej 

w intencji ojczyzny a następnie, wraz z innymi delegatami, udała się na rynek pod Pomnik 

Poległych za Wolność Ojczyzny gdzie złożono okolicznościowe wiązanki kwiatów.  

 
 

Książka łączy pokolenia 

 
 

Jasełka w SOSW 

 Tradycyjnie już przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszego liceum wraz 

z opiekunem panią Mirosława Błaszczak  uczestniczyli w spotkaniu świątecznym 

zorganizowanym w internacie SOSW.  

 
 

Przy licznie zgromadzonych mieszkańcach 

miasta i nie tylko miało również miejsce 

wręczenie wyjątkowych odznaczeń. Herbową 

Tarczę Słupcy otrzymali: Bronisław Kawa i Jerzy 

Bania, z kolei odznakami za zasługi dla sportu 

wyróżniono Jacka Smuszkiewicza i Radosława 

Bartkowiaka. Oficjalną część uroczystości 

zakończył koncert Orkiestry Dętej OSP.  

 

 Od dawna wiadomo, że czytanie to 

świetna rozrywka dla dużych i małych.  

Uczniowie naszej szkoły postanowili poczytać 

przedszkolakom ze słupeckiego „Misia”. Co 

wtorek idziemy do naszych miłych, młodszych 

kolegów i oddajemy się lekturze. Cieszy nas 

fakt, że  tak chętnie i pilnie nas słuchają. 

 

 

Na zdjęciu: Weronika Kotkowska i Martyna Rożek z 1Cg 

Podczas kolacji dzieciom mieszkającym w tej placówce rozdane 

zostały prezenty przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Nie 

zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd oraz serdecznych 

rozmów przy stole. Był to miły czas wprowadzający w magiczną 

atmosferę świąt Bożego Narodzenia. 
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Uczniowie LO na obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu 

w Zagórowie 

23 stycznia 2020 r. troje uczniów z naszej szkoły: Julia Włosiniak, Wiktor Drzewiecki 

Aleksander Marszewski z klasy 1A, pod opieką pani Anny Łakomiak udało się na III  

obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które miały miejsce 

w Zagórowie – ich rodzinnym mieście. W czasie II wojny światowej znajdowało się tam 

getto, w którym przebywało ponad 2 tyś. Żydów. Po jego likwidacji, część z nich została 

zagazowana, rozstrzelana, lub przewieziona do obozów pracy przymusowej. Aby upamiętnić 

te tragiczne wydarzenia, na budynku dawnej synagogi umieszczono tablicę pamiątkową, 

pod którą w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbywają się 

uroczystości organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie. 

W styczniowe południe zebrali się tam przedstawiciele lokalnych władz, osoby związane 

z podtrzymywaniem pamięci o ofiarach holokaustu oraz lokalna społeczność. Głos zabrał 

m.in. pracownik IPN Szymon Pietrzykowski, który mówił o potrzebie pamięci i wyciągania 

lekcji z historii. Przemówieniom towarzyszyło uroczyste złożenie wieńców, wspólna 

modlitwa chrześcijan wyznania katolickiego i ewangelicko-augsburskiego, przedstawiciela 

Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Poznaniu oraz występy artystyczne miejscowej 

młodzieży. Dla młodych licealistów, była to ciekawa lekcja historii i okazja do zastanowienia 

się nad takimi pojęciami, jak nienawiść, ksenofobia, nacjonalizm czy antysemityzm. 

 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 Jak przystało na szkołę odznaczoną "Medalem Pro Patria" (tylko kilka szkół w Polsce 

cieszy się takim zaszczytem) obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prawie 20 

uczniów z klas 1c i 2c towarzyszyło Powiatowej Radzie Kombatantów i Osób 

Represjonowanych oraz Wicestaroście Słupeckiemu w upamiętnieniu patriotów z tamtego 

okresu. Złożone zostały symboliczne kwiaty pod pomnikiem na słupeckim rynku. 

Na uroczystym spotkaniu mieliśmy okazję wysłuchać wspomnień Pana majora Tadeusza 

Janasa - Przewodniczącego Rady. Pani Barbara Wawrzyniak – Sybiraczka -  zaprosiła 

wszystkich na wystawę "Być żywym dowodem pamięci", której otwarcie zaplanowano na 

6 marca 2020 r. na godz. 17.00. w Muzeum Regionalnym w Słupcy. Maja Klajewska z klasy 

2 c zaprosiła kombatantów na montaż słowno-muzyczny poświęcony Żołnierzom 

Niezłomnym. 

        
Uczniowie klas 1c i 2c pod pomnikiem na słupeckim Rynku oraz podczas spotkania z Tadeuszem Janasem 
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Patryk i Martyna w Młodzieżowej Radzie Miasta Słupca 

 
Uczniowie klasy  2c podczas głosowania 

  

 

#gaszynchallenge 

 Media społecznościowe pełne są ostatnio przeróżnych akcji. Jedni rapują, aby w ten 

sposób wspomóc medyków (akcja #hot16challenge2), inni robią pompki i przysiady. 

Ta druga akcja wiralowa to #gaszynchallenge. Gaszyn to wioska leżąca między Praszką 

a Wieluniem, tuż za granicą Opolszczyzny. Strażacy ochotnicy z tej wioski wymyślili akcję 

z pompkami, żeby pomóc ciężko choremu 1,5-rocznemu Wojtkowi Howisowi, który cierpi 

na rdzeniowy zaniki mięśni typu I. Jedyną szansą dla chłopca jest terapia nowatorskim lekiem 

Zongelsma. Koszt terapii tym lekiem to 9-10 milionów zł. Aby pomóc choremu Wojtkowi 

i jego rodzicom uzbierać potrzebna kwotę, wystarczy niewiele. Zasady #gaszynchallenge  

są bardzo proste: osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, 

wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie dadzą rady, wpłacają minimum 10 zł na konto Wojtusia. 

Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i powinny nominować minimum 

trzy kolejne osoby/instytucje. Również nasza szkoła otrzymała taką nominację od Porani 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy. 24 czerwca 2010 r., z racji, iż był to już okres 

„przedwakacyjny”, w szkole znalazło się kilkoro uczniów (w tym maturzystów), którzy 

w towarzystwie pana dyrektora Tadeusza Raczkowskiego podjęli rzucone słupeckiemu 

ogólniakowi wyzwanie. Filmik z #gaszynchallenge  można obejrzeć na naszej szkolnej 

stronie fb. 

   
Patrycja Roszak z klasy 2a oraz pan Tadeusz Raczkowski zapraszają do #gaszynchallenge 

 9 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyły się 

wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.  

Każdy uczeń z klas pierwszej i drugiej głosował na 

wybranego przez siebie kandydata. Kandydowało 

sześcioro uczniów, spośród nich nowymi młodymi 

radnymi zostali: Patryk Mikołajczyk z klasy 1Bg 

i Martyna Miara z klasy 2a. Od dziś będą oni 

reprezentować młodzież z naszego liceum i brać 

czynny udział w sesjach Młodzieżowej Rady 

Miasta. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 

owocnych obrad!:)) 
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Wolontariat 

 

Onko–Mikołaje 

Zakończyła się w naszej szkole akcja Onko–Mikołaje, której celem była zbiórka 

zabawek, klocków, puzzli i gier planszowych dla dzieci z Kliniki Hematologii i Onkologii 

Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza w  Bydgoszczy. Akcja prowadzona w tym roku wspólnie 

przez Szkolne Koło Wolontariatu i Szkolne Koło PCK zakończyła się wielkim sukcesem. 

Zebrano dużo prezentów, które zostały przekazane do osoby koordynującej zbiórkę w naszym 

powiecie i trafią do chorych dzieci. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy! 

           
Członkowie wolontariatu; Maksymilian Kusiołek i Zuzanna Orłowska z klasy  2a 

 

Co słychać w Szkolnym Kole Wolontariatu 

W pierwszym semestrze Szkoło Wolontariatu działało bardzo prężnie! Udało się zorganizować 

następujące akcje: 

„Zbiórka dla zwierzaków” - zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska 

w Katarzynowie oraz wyjazd do schroniska w Katarzynowie 

 Szlachetna Paczka 

 zbiórka maskotek, gier planszowych i innych dla podopiecznych DPS w Mielżynie 

 cały czas trwa akcja „Marzycielska Poczta” 

 chodzimy na zajęcia na świetlicę do SP1 – opiekun p. Anna Zielińska 

 czytamy dzieciom w przedszkolach – opiekun p. Anna Zielińska  

 współpracujemy ze Szkolnym Kołem PCK przy akcjach charytatywnych np. Onko-Mikołajach 

Niestety z powodu korona wirusa wszelkie akcje charytatywne zostały zawieszone i plany, które 

SKW miało na drugi semestr, nie zostały zrealizowane. 

 

Dawid Czerniejewski, Antoni 

Andrzejewski, Maciej Urbaniak 

i Rafał Szygenda z klas 2a i 2b 
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Sympozjum Naukowe „Hospicjum ponad podziałami” 

       11 lutego 2020 r. w kinie „Sokolnia” w Słupcy odbyło się Sympozjum Naukowe 

„Hospicjum ponad podziałami”, w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć. Na prelekcję 

przybyło wielu zaproszonych gości m.in. wicewojewoda Aneta Niestrawska, starosta Jacek 

Bartkowiak, burmistrz Michał Pyrzyk, parlamentarzyści i asystenci, uczniowie, nauczyciele, 

katecheci oraz wolontariusze Stowarzyszenia “Michałki”. Podczas tego, jakże ciekawego 

i inspirującego spotkania, zostały wygłoszone cztery wykłady. Jednym z głównych tematów był 

wolontariat mający działać w nowo powstającym hospicjum. Naszą szkołę reprezentowali 

Magda Rogowicz (1ag) oraz Kamil Bartkowiak (1a) pod opieką katechety Pana Mariusza 

Bekkera. 
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Wycieczki 

 

Licealiści na Salonie Maturzystów 

24 września 2019 r. uczniowie klas maturalnych naszego liceum wraz 

z wychowawcami udali się do Poznania, aby wziąć udział w organizowanym każdego roku  

Salonie Maturzystów. W gmachu Politechniki Poznańskiej mogli poznać ofertę edukacyjną 

szkół wyższych z terenu całej Polski, a także uczestniczyć w  prowadzonych przez ekspertów 

OKE wykładach na temat egzaminów maturalnych z różnych przedmiotów.  

Maturzyści wrócili do Słupcy z torbami pełnymi  informatorów, folderów i reklamowych 

drobiazgów (długopisy, kubki itp.) Mamy nadzieję, że ten wyjazd pomoże im w trudnym 

i odpowiedzialnym wyborze dalszej drogi edukacyjnej. 

 

Wycieczka klas pierwszych do Łodzi 

30 października 2019 r. uczestniczyliśmy w jednodniowej wycieczce do Łodzi. 

W wyjeździe brały udział  klasy 1Ag, 1Bg, 1Cg  z wychowawcami oraz innymi opiekunami. 

Autokar wyjechał spod szkoły o godzinie 7.40, a miejscem docelowym wycieczki była 

Manufaktura w Łodzi, gdzie młodzież miała możliwość wykonania przeróżnych 

eksperymentów w Centrum Nauki „Experymentarium”. Dzięki interaktywnym stanowiskom 

uczniowie poznali i zrozumieli różne zagadnienia naukowe. 

Kolejnym punktem wycieczki była Arena Laser Games, która również znajdowała się 

w „Experymentarium”. Ta gra wymagała od licealistów aktywności fizycznej jak 

i umysłowej. Atmosfera podczas zabawy była zachwycająca, a jej niesamowitość wzmagały 

dodatkowe efekty specjalne oraz muzyka. 

 

akceptuje nic, co odbiega od normy i dba tylko i wyłącznie o własne dobro, kosztem drugiego 

człowieka. 

Po zakończeniu seansu uczniowie udali się w drogę powrotną do Słupcy. Na miejsce dotarli 

około godziny 19.00. Wycieczka umożliwiła im lepszą integrację, a czas, który wspólnie 

spędzili podczas tego wyjazdu, zdecydowanie należy do miłych doświadczeń. 

Następnie młodzież udała się na seans filmowy pt. 

„Joker” w reżyserii Todda Phillipsa. Film 

wzbudził różne odczucia, ale w opinii uczniów 

jest to produkcja, która zdecydowanie zasługuje 

na uwagę. Ekranizacja ukazuje człowieka 

zniszczonego psychicznie i odizolowanego 

od społeczeństwa, który  nie mogąc odnaleźć się 

w realiach brutalnej rzeczywistości, próbuje 

znaleźć ukojenie w szaleństwie. Film przedstawia 

niedorzeczność  „normalnego”  świata,  który   nie  

 



Z kulturą za pan brat 

 

56 

Z kulturą za pan brat 

 

Narodowe Czytanie w LO 

Nowele polskie to motyw przewodni  ósmego  Narodowego  Czytania. „Dobra pani” – 

Elizy Orzeszkowej, „Dym” – Marii Konopnickiej, „Katarynka” – Bolesława Prusa, „Mój ojciec 

wstępuje do strażaków”(ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruna Schulza, „Orka”– 

Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – Stefana Żeromskiego, 

„Sachem”– Henryka Sienkiewicza oraz „Sawa(z cyklu: Pamiątki Soplicy)” – Henryka 

Rzewuskiego to tytuły, spośród których dokonano wyboru na tegoroczne Narodowe Czytanie. 

To wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami 

uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze 

z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane 

wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu 

powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości 

na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP 

Andrzej Duda. 

 
 

Chcemy śpiewania gwiazd... - spektakl dla pierwszoklasistów 

8  października 2019 r. uczniowie klas pierwszych obejrzeli na scenie MDK  spektakl 

w wykonaniu swoich starszych koleżanek i kolegów z grupy teatralnej Human Sapiens.  

Przybyłych przywitał Batrek Szałecki, który wraz z Miłoszem Rogalskim od ubiegłego roku 

szkolnego  pracował nad realizacją projektu 80 rocznica wybuchu II wojny światowej - nie 

zapomnimy. 

Spektakl pod tytułem Chcemy śpiewania gwiazd... miał swoją premierę podczas tegorocznej 

Nocy w Muzeum, która także poświęcona była temu wielkiemu zbrojnemu konfliktowi.  

Młodzież z zespołu teatralnego wcieliła się w role maturzystów z roku 1939, których plany, 

marzenia i projekty zostały brutalnie przerwane przez wojnę. Spektakl w metaforyczny sposób 

pokazywał ich tęsknotę za tytułowym śpiewem gwiazd symbolizującym ład i harmonię świata. 

 

 

 

Nasz wybór padł na „Dobrą panią” Elizy 

Orzeszkowej. W rolę narratora wcielił się 

Miłosz Rogalski z kl.3c, Dobrej pani – 

Eweliny - Martyna Piotrowska z kl.3b, 

Czernisi (guwernantki) - Katarzyna Hałas 

(3b), Hel i- Wiktoria Janus z kl.2c. 

Wszystkim, czytającym i słuchającym, 

dziękujemy. 
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W sobotę 7 grudnia 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy już po raz 13 odbył się 

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych. Na scenie zaprezentowało się pięć grup 

teatralnych  ze słupeckich przedszkoli  i szkół,  a wśród nich Human Sapiens z naszego liceum.  

Zespół w nieco zmienionym od nowego roku szkolnego składzie przedstawił spektakl 

pt. Przecież istnieje coś jeszcze, który powstał pod kierunkiem  A Halaby i A. Czerniak z MDK . 

Jego akcja toczy się w  zdominowanym przez kulturę masową świecie współczesnym, w którym  

ludzie zapominają o tym, że poza rozrywkami,  zakupami i pracą,  istnieją jeszcze inne wartości. 

Dopiero ingerencja aniołów przywołuje ich do porządku i ostatecznie wszyscy spotykają się przy 

wigilijnym stole. 

 
 

 

Fantastyczny „Tom Sawyer”! 

17 października kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły wybrało się do kina Apollo 

w Poznaniu na anglojęzyczny spektakl pt. „Tom Sawyer”. Sztuka wystawiana była przez 

aktorów z objazdowego teatru TnT Theatre Britain. Jego nadrzędnym celem jest szerzenie 

angielskiej i amerykańskiej kultury w Europie poprzez prezentowanie starych i współczesnych 

dramatów oraz komedii. Ponad półtoragodzinny spektakl to adaptacja przygodowej powieści 

Marka Twaina, w której sceny radosne przeplatały się ze smutkiem i niepokojem.  

W przedstawieniu przygotowanym przez Annę 

Czerniak (MDK ) i Annę Halabę (LO ) wystąpili: 

Dominika Wośkowiak z 2a, Katarzyna  Hałas z 

3b, Martyna Piotrowska z 3b, Michalina 

Szóstakiewicz z 2c, Wiktoria Janus z 2c, 

Fryderyka Kosmowska z 2c, Aleksandra 

Malewicz z 2a, Miłosz Rogalski z 3c, Mikołaj 

Hypki z 3c, Miłosz Kaszuba z 2a, Wojciech 

Przybyła z 2a oraz Marta Ziółkowska (po raz 

pierwszy w grupie Human Sapiens). 

 

 
 

Human Sapiens na  Przeglądzie Zespołów  

Kolędniczych i Jasełkowych 

 

W spektaklu udział wzięli: Wiktoria Janus, 

Fryderyka Kosmowska, Wojtek Przybyła, Ola 

Malewicz, Miłosz Kaszuba, Marta Ziólkowska, 

Kornelia Kaczmarek, Michalina Szustakiewicz, 

i Julka Kwaśny. Za stronę akustyczną 

odpowiadała Weronika Tomczak. Na zdjęciu 

towarzyszy im p. Anna Halaba. 
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Ponieważ grupie z naszej szkoły przypadły miejsca w trzecim i czwartym rzędzie, 

uczniowie mogli z bliska śledzić historię Tomka Sawyera. Spryt i inteligencja głównego 

bohatera często ratowały go z opresji. Na przykład wtedy, kiedy ciotka, chcąc ukarać 

niepokornego chłopaka, zleciła mu pomalowanie płotu, a on przekonał swoich kolegów, 

że to świetna zabawa i w rezultacie cała praca została wykonana przez nich. Takie momenty 

w połączeniu z wartką akcją zadecydowały o wyjątkowej atmosferze spektaklu.  

 
Mateusz Ratajczyk, Kamil Bartkowiak, Kacper Słowiński i Wiktor Drzewiecki z klas 1A i 1C 

Twórcy przedstawienia pokazali, jak dzięki oszczędnej dekoracji można z tych samych 

elementów kreować nową przestrzeń sceniczną. Melodyjny charakter amerykańskiej odmiany 

języka angielskiego sprawił, że ten spektakl chciałoby się obejrzeć jeszcze niejeden raz. 

Z pewnością wycieczka do Poznania była okazją do polepszenia znajomości języka 

angielskiego, poszerzenia horyzontów na temat obyczajowości amerykańskiego południa, 

ale przede wszystkim - niezwykle ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem! 

  

Awangardowa inscenizacja awangardowej powieści  

25 października 2019 r. klasy 3b i 3c wyjechały do teatru w Gnieźnie, aby obejrzeć 

zrealizowany na podstawie powieści Gombrowicza spektakl pt. Ferdydurke. 

Ci wszyscy, którzy oczekiwali, że wizyta w teatrze  pomoże im uporządkować wiedzę na temat 

nieprzeczytanej lub niezrozumiałej lekury, poczuli się z pewnością zawiedzeni. Twórcy 

spektaklu postanowili bowiem awangardowo podejść do Gombrowiczowskieg  utworu. 

Na scenie pojawiły się więc trumny, wsród widowni biegał aktor odgrywający rolę  

Gombrowicza, a do dialogów wpleciono fragmenty Dzienników Gombrowicza oraz aluzje 

do współczesnej rzeczywistości. Jeśli do tego dodamy brawurową grę młodych aktorów, 

otrzymamy odpowiedź na pytanie, dlaczego warto obejrzeć to przedstawienie. 

Nie wiem, czy wszyscy widzowie byli zadowoleni, ale Gombrowiczowi na pewno spodobałaby 

się taka nietradycyjna inscenizacja jego utworu. 

 

Wieczór filmowy 

 25 października odbył się w naszej szkole wieczór filmowy.  Inicjatorami spotkania 

miłośników kina była klasa I cg i I ag. Okazało się, że jest to nie tylko  sposób na ciekawe 

W historii pojawiły się także sceny przemocy 

i zabójstw, a doskonała gra aktorska spra-

wiała, że chciało się pospieszyć na ratunek 

bohaterom, którzy znaleźli się w potrzasku. 

Skromna scenografia i obsada (jeden aktor 

odgrywał dwie albo nawet trzy role) nie 

przeszkadzały w odbiorze sztuki i dzięki 

niewielkiej dozie wyobraźni ze strony 

widzów, przenosiły akcję w kilka miejsc 

takich jak: cmentarz, rzeka Missisipi czy 

kryjówka przestępcza.  
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spędzenie piątkowego popołudnia, ale również kolejna  okazja do poznania kolegów i koleżanek 

z klasy. 

                

 

„Skąpiec” Moliera w murach LO 

„I na cóż się nam przyda, że będziemy mieli kiedyś majątek, skoro posiądziemy 

go wówczas, gdy miną najpiękniejsze lata!" - tymi ponadczasowymi słowami sztuki "Skąpiec" 

Moliera przemawiali do nas niezwykle kreatywni i żywiołowi aktorzy Teatru Młodego 

Pokolenia z Białegostoku, którzy 24 stycznia 2020 r. odwiedzili mury słupeckiego LO. 

Role dramatu "Skąpiec" zostały odegrane przez trójkę młodych aktorów. Była to doskonała 

interpretacja sztuki wystawianej od ponad trzystu lat. Przedstawienie miało na celu przybliżenie 

i pogłębienie wiedzy uczniów dotyczącej treści komedii. Trudna lektura zyskała nowe oblicze.  

  
 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  to  ustanowione w 1995 roku przez 

UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę 

własności intelektualnej prawem autorskim. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. 

W 1926 roku wystąpił z nim wydawca, z Walencji, Vicente Clavel Andrés.  23 kwietnia jest tam 

hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie 

z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi 

symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły 

Aktorzy przywdziewając maski i stroje 

oddające barokowy charakter, zmierzyli się 

z siedemnastowiecznym tekstem i zaadop-

towali go w sposób ciekawy dla współ-

czesnego widza. Gra w ograniczonym 

składzie wymagała od nich dużych 

umiejętności mimicznych, sprawności 

ruchowej i głosowej. Aktorzy białostoc-

kiego Teatru Młodego Pokolenia zdecy-

dowanie zaciekawili widzów swoim 

pomysłem na tę sztukę. 
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odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek. W Hiszpanii Dzień Książki jest 

świętem oficjalnym już od roku 1930. Od 1964  tradycja ta kultywowana jest we wszystkich 

krajach hiszpańskojęzycznych. Obecnie Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

celebrowany jest na całym globie – od Nowej Zelandii po Kanadę. Również LO w Słupcy, mimo 

pandemii, postanowiło zaznaczyć ten dzień w kalendarzu, przygotowując prezentację 

zawierającą cytaty słynnych pisarzy na temat książek. Osobą, która podjęła się tego zadania 

i umieściła prezentację na stronie była pani Anna Zielińska – bibliotekarka szkolna.  

 

Wystawa malarstwa Józefa Ostrowskiego  

 W trakcie przerwy zimowej, nauczyciel historii - pan Henryk Szurek przygotował 

wystawę zatytułowaną: Józef Ostrowski - nauczyciel z zawodu, fotograf i malarz z zamiłowania, 

która zagościła na trzecim piętrze słupeckiego ogólniaka. Józef Ostrowski swoją edukację 

rozpoczął w Siedmioklasowej Publicznej Szkole Powszechnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Słupcy, którą ukończył w roku 1931. Dalszą naukę kontynuował w Państwowym 

Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy,  którą ukończył  

w 1936 roku zdobywając dyplom na nauczyciela szkół powszechnych. W czasie okupacji wraz 

z rodziną został wywieziony do Hrubieszowa, gdzie przyłączył się do oddziałów Armii Krajowej 

pod pseudonimem „Kodak”. W 1943 roku, należąc do Batalionów Chłopskich stacjonujących w 

Hrubieszowie, brał udział w walkach wolnościowych z okupantem niemieckim. W tym okresie 

prowadził wraz z bratem zakład fotograficzny, w którym  m.in. wykonywał fałszywe dokumenty 

dla polskich patriotów. Po wojnie podjął pracę w zawodzie nauczyciela w Szkole Podstawowej 

w Kotuni, gdzie nauczał do 1952 roku.  W roku 1948 złożył egzamin czeladniczy w rzemiośle 

fotograficznym i zdobył świadectwo czeladnicze, a w roku 1969 dyplom mistrzowski. Podążając 

za jedną ze swoich pasji i wyuczonych profesji, do 1985 roku prowadził zakład fotograficzny 

w Słupcy przy ulicy Warszawskiej 11. W roku 1995 został przez prezydenta Lecha Wałęsę 

odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i w tym samym roku otrzymał  Odznakę Weterana Walk 

o Niepodległość. Aby upamiętnić jednego z naszych absolwentów, została przygotowana 

wspomniana wystawa jego prac, które w większości weszły w posiadanie szkoły. 
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Nauczanie on-line w związku z koronawirusem 

 SARS-Cov-2 jest szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej 

niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc. Wirus bardzo łatwo 

przenosi się między ludźmi drogą kropelkową. O pierwszym przypadku koronawirusa 

w Polsce poinformowano 4 marca 2020 r. Niestety po przeszło miesiącu, osób zakażonych 

codiv19 w naszym kraju było już przeszło 6-tyś., a ofiar śmiertelnych 180. Z każdym dniem 

te liczby się zwiększały. Na ostatni dzień nauki w szkole Ministerstwo Zdrowia podało 33395 

przypadków zakażeń oraz 1429 zgonów. 

Jako pierwsze, skutki pandemii odczuły szkoły i uczelnie, które decyzją Rady Ministrów, 

musiały zamknąć swoje podwoje. Obowiązująca ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 

r., za wyjątkiem kształcenia ustawicznego, do niedawna nie przewidywała możliwości 

kształcenia na odległość. Dopiero konieczność zamknięcia szkół z powodu pandemii 

spowodowała, że dwoma rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. 

wprowadzono obowiązek zdalnego nauczania praktycznie we wszystkich publicznych 

i niepublicznych jednostkach systemu oświaty. Powszechne stały się lekcje online, programy 

edukacyjne, czy webinary, realizowane przez połączenia audio-video, e-mail, na różnych 

platformach i aplikacjach. Przepisy okazały się na tyle elastyczne, że pozwoliły pedagogom 

wybrać z wielu narzędzi zdalnych – te, które z powodzeniem mogą sprawdzić się w ich 

placówkach edukacyjnych. Obowiązywanie zdalnej edukacji początkowo ustanowiono do 10 

kwietnia 2020 r., później przedłużono je do 26 kwietnia tego roku, a następnie do końca roku 

szkolnego, tj. 26 czerwca 2020 r.  

24 marca pojawiło się zarządzenie dyrektora LO w Słupcy w sprawie nauczania on-line, 

określające zasady prowadzenia zajęć, oceniania i klasyfikowania uczniów. Trzeba przyznać, 

że pandemia w dużej mierze wpłynęła na funkcjonowanie szkoły. Na przeszło trzy miesiące 

uczniowie opuścili szkolne ławki i zasiedli w swoich domach przed monitorami komputerów 

i smartfonów, aby w sposób wirtualny uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.  

  
                  Uczennice klasy 3b 

obcych). Uczniowie po prawie trzymiesięcznej przerwie pojawili się w murach liceum, 

przyodziani w maseczki ochronne i rękawiczki, aby przystąpić do egzaminu dojrzałości. 

Również odbiór świadectw wymagał specjalnych środków ochrony. Z powodu pandemii 

zostały odwołane planowane w naszej szkole obchody 95-lecia istnienia Liceum 

Ogólnokształcącego w Słupcy oraz inne, cykliczne uroczystości szkolne. Żywimy jednak 

nadzieję, że epidemia wkrótce minie i od września będziemy mogli rozpocząć tradycyjne 

nauczanie stacjonarne. 

Również w takiej formie odbyło się pożegnanie 

absolwentów oraz zakończenie roku szkolnego 

klas pierwszych i drugich. Z racji wzrastającej 

liczby zakażeń, majowe egzaminy maturalne 

zostały przesunięte na czerwiec i skrócone jedy-

nie do wersji pisemnej (zrezygnowano z egzami-

nów ustnych z języka polskiego i języków 

obcych 
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Nasi uczniowie 
 

 

Klasa 1a; wychowawca: Ewa Dominiak/ Anna Łakomiak (zastępstwo) 

Paweł Pyrzyk, Franciszek Dąbrowski, Mateusz Przydryga, Kamil Bartkowiak, Jakub Wiśniewski, Kacper 

Durczyński, Franciszek, Karolak, Wiktor Drzewiecki, Aleksander Marszewski, Bartosz Kamiński, Wiktor 
Przydryga, Wiktor Łuczak, Filip Łęcki, Jakub Jankowski, Dorian Frydrychowicz, Kaja Kasiura, Julia 

Jaszczyszyn, Oliwia Olkiewicz,  Martyna Rogalska, Joanna Nowicka, Hanna Synowiec, Julia Górniak, Dominika 

Pomorska, Marta Garstka, Milena Gorzelańczyk i Julia Włosiniak 

Nieobecni na zdjęciu: Kamil Mędza 

 

 

Klasa 1b; wychowawca: Wioletta Nyszler 

Cyprian Lewandowski, Oskar Spławski, Kamil Drzewiecki, Tymon Górczyński, Klara Zielazna, Natalia Górniak, 

Amelia Nowak, Maja Ostrowicka, Agnieszka Berdzińska, Karolina Kuśmirek, Karolina Synowiec, Aleksandra 

Adamczewska, Adam Bartczak, Alicja Machowiak, Jagoda Łechtańska, Katarzyna Łukasiewicz, Aleksandra 

Szymfeld, Agata Buszka, Wiktoria Stefańska, Magdalena Pawlak, Karolina Włodarczyk, Natalia Samsonowska, 

Sandra Roszak,  Tamara Klaszczyńska, Zuzanna Sieczkarek, Parta Przybylska, Julia Michalska i Oliwia Kin 

Nieobecna na zdjęciu: Karolina Sulanowska 
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Klasa 1c; wychowawca: Emilia Babacz 

Tomasz Jackowski, Mateusz Ratajczyk, Kacper Słowiński; Jakub Ziółkowski, Kamil Łastowski, Miłosz Cybulski, 

Weronika Tomczak, Beata Witkowska, Aleksandra Sikorska, Jan Ratajkowski, Sandra Antkowiak, Mateusz 
Budziński, Alicja Chlebowska, Amelia Grobelna, Anna Blejwas; Agata Makowska, Luiza Krzemińska, Agata 

Dankowska, Julia Piaskowska, Amelia Frankowska, Julia Lewandowska, Dominika Hierowska, Daria 

Majewska, Klaudia Kudlewska, Marta Przybylska. 

 

 

Klasa 1Ag; wychowawca: Mirosława Błaszczak 

Adrian Berdziński, Michał Borowski, Max Stróżyk, Patryk Półrul, Bartosz Olek, Śmigielski Jakub, Jakub 

Kaczmarek, Gartner Maksymilian, Bartosz Kowalski, Trubuś Michał, Kacper Skowroński, Andrzej Radosiewicz, 

Konrad Sobieraj, Jakub Karaszewski, Maksymilian Woźniak, Maja Nowak, Marta Tomczak,  Marta Ziółkowska, 

Weronika Mikołajczyk, Julia Brzezińska, Magdalena Rogowicz, Aleksandra Grzywińska, Paulina Piotrowska, 
Anna Tomczak, Dominika Stępniak, Daria Kowalówczana, Iga Sypniewska, Jessica Śliwczyńska, Dominika 

Kujawa, Oliwia Mikołajewska 

Nieobecni na zdjęciu: Aleksandra Orchowska, Marcin Błaszczak. Bartosz Owczarek,  Natalia  Drop  



Nasi uczniowie 
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Klasa 1Bg; wychowawca: Jolanta Biadasz 

Mieszko Raśniewski, Patryk Mikołajczyk, Wojciech Mioducki (schowany), Ignacy Celmer, Eryk Kaczmarczyk, 

Fryderyk Witczak, Dominika Żeglarska, Hanna Hyży,  Kornelia Kaczmarek, Wojciech Machowiak, Julia 

Jabłońska, Julia Kwaśny, Katarzyna Borus, Oliwia Wyrzykiewicz, Bartosz Ławniczak, Maria Juszczak, Julia 

Jankowska, Weronika Kołodziejczak, Wiktoria Wolnicka, Oliwia Szymfeld, Klaudia Janiak, Wiktoria 

Sypniewska, Roksana Ślebioda, Katarzyna Dębicka, Karolina Kasprowicz, Martyna Szablewska, Katarzyna 

Kierzkowska, Kornelia Mięta, Sara Zataj 

Nieobecna na zdjęciu: Klaudia Sikorska 

 

 

Klasa 1Cg; wychowawca: Monika Magiera-Ładowska 

Jakub Kamiński, Jakub Kuchowicz, Krystian Nowak, Adam Świątek, Dominik Nadgrodkiewicz, Jakub 

Banaszewski, Miłosz Wojnicz, Anna Bojarska, Przewoźna Natalia, Iza Andrzejak, Martyna Zaparta, Maja Pikos, 

Martyna Rożek, Paulina Szymańska, Zuzanna Szymańska, Paulina Dubczak, Anastazja Szaraszek, Weronika 

Kotkowska, Martyna Błoniewska, Martyna Siuba, Michalina Różewicz, Katarzyna Półról, Wiktoria Jarecka, 
Marcelina Szwed, Amelia Ławniczak.  

Nieobecni na zdjęciu: Dorociak Damaris, Nikiel Amelia, Przybylska Martyna,  Kuźniewska Michał,  W.T. 



Nasi uczniowie 
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Klasa 2a; wychowawca: Renata Bartczak 

Piotr Okupniarek, Miłosz Kaszuba,  Daniel Silski, Rafał Szygenda, Antoni Andrzejewski, Dawid Czerniejewski, 

Wojciech Przybyła, Bartosz Ciesiółka, Aleksandra Malewicz, Bartosz Gruszczyński, Kamil Fekner, Maksymilian 

Kusiołek, Wojciech Duszyński, Wojciech Chwaciński, Bruno Walicki, Martyna Miara, Patrycja Roszak, 

Aleksandra Stawska, Dominika Szczepankiewicz, Wiktoria Glajnych, Celina Chałas, Zuzanna Klepacz, Zuzanna 

Orłowska, Dominika Wośkowiak, Patrycja Szczepaniak, Andżelika Janasik, Julia Bielecka, Karina Zaradzka i 

Oliwia Dżumak 
Nieobecni na zdjęciu: Maritta Błażejewska, Jonasz Chmielewski 

 

 

Klasa 2b; wychowawca: Joanna Sobutka 

Paulina Kwiatkowska, Dominika Półrolniczak, Dominika Staszak, Olga Ratajczyk, Katarzyna Maciejewska, 

Wiktoria Tomaszewska, Beata Tuczyńska, Natalia Kwiatkowska, Weronika Pawłowska , Agata Ptaszyńska, Julia 
Zastawa, Oliwia Koszal, Klaudia Sieczka, Weronika Sobczak, Marta Radniecka, Patrycja Dempniak,  

Zuzanna Smuszkiewicz, Martyna Wierzchowiecka, Julia Szczepańska, Maciej Urbaniak, Małgorzata Baśkiewicz, 

Justyna Witkowska, Łucja Waszak, Stefan Sikorski, Wiktoria Ziarniak, Magdalena Łyskawińska, Wiktoria Janiak 

Nieobecni na zdjęciu: Renata Augustyniak, Aleksandra Jaśkowiak, Patrycja Łechtańska, Jagoda Janke, Maria 

Górna 

 



Nasi uczniowie 
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Klasa 2c; wychowawca: Mariola Pietrowicz 
Michał Postaremczak, Tobiasz Wiśniewski, Mariola Pietrowicz, Filip Szymański, Jakub Stogiński, Dominika 

Janasik, Klaudia Kaczmarek, Maja Klajewska, Damian Grzelewski, Marta Czajkowska, Kinga Przybylska, 

Oliwia Pawlak, Wiktoria Zawilska, Martyna Zdziabek, Roksana Chojnacka, Martyna Marchfant, Michalina 

Szustakiewicz, Aleksandra Widerowska, Julia Wawrzyniak, Oliwia Szwacińska, Sandra Kachro, Wiktoria Janus, 

Fryderyka Kosmowska 

Nieobecni na zdjęciu: Julita Kobojek, Weronika Mazurek, Maria Szymczak, Mateusz Otlewski, Szymon Pliszka, 

Mikołaj Włodarczyk 

 

 

Klasa 3 a; wychowawca: Agnieszka Leżała 
Łukasz Gąsiorowski, Jakub Staszak, Jan Knotowicz, Igor Sarnowski, Wojciech Monterial, Hubert Rogowski, 

Jacek Andryszak, Kamil Wardęcki, Jakub Jóźwiak, Mateusz Kotów, Kamil Kropaczewski, Wiktor Górniak, 

Klaudiusz Skrobski, Oliwier Lewandowski, Michał Czarnecki, Kamil Nowak, Szymon Kozłowski, Mateusz 

Wiśniewski, Dominika Kraska, Michał Blejwas, Klaudia Leśniewicz, Katarzyna Brzezińska, Oliwia Bukowska, 

Alicja Dylewska, Patrycja Kozielska, Monika Jachnik, Julia Zawal, Natalia Jarecka 

Nieobecni na zdjęciu: Patrycja Bryska, Julia Kubasiewicz, Paulina Samsonowska 

 



Nasi uczniowie 
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Klasa 3b; wychowawca: Monika Tykwa 

Weronika Połeć, Maja Kołodziejska, Aleksandra Bąkowska, Aleksandra Bartkowiak, Martyna Adamczewska, 

Nowicka Paulina, Martyna Szustakiewicz, Aleksandra Kolbertowicz, Julia Wojtczak, Dominika Niwińska, 
Patrycja Ciesielska, Aleksandra Ratajczyk, Anna Tamborska, Kinga Buszka, Dominika Kozłowska, Julia 

Chmielewska, Martyna Kobiela, Oliwia Wysocińska, Zuzanna Zwolińska, Monika Bednarowicz, Katarzyna 

Hałas, Zuzanna Kasprzyk, Martyna Skrobska, Oliwia Busse.  

Nieobecni na zdjęciu: Mateusz Król, Julia Najdzińska, Zuzanna Stawska 

 

 

Klasa IIIc; wychowawca: Anna Halaba 

Marcin Pilarski, Jakub Purzyński, Jakub Wielowski, Bartosz Miżejewski, Miłosz Rogalski, Mateusz 

Andrzejewski, Bartosz Szałecki, Weronika Zamiara, Dominika Gauza, Liwia Kaliska, Klaudia Woźniak, Oliwia 

Przybyła, Julia Radecka, Martyna Bugaj, Wiktoria Orchowska, Klaudia Dogoda, Wiktoria Wardencka, Julita 

Olejniczak, Paulina Olek,  Klaudia Bider, Magdalena Głowacka, Aleksandra Mazurek, Aleksandra Chojnacka, 

Paulina Stefańska  

Nieobecni na zdjęciu: Karolina Piersiala, Julia Waszak, Mikołaj Hypki, Natalia Robak, Aleksandra Adamczyk, 

Monika Wleklińska, Oliwia Konieczka 
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