
 

 

 

 

 

 

Kronika szkolna 

2021/2022 



 

 

 

Spis treści 

 

 

Słowo wstępu           3 

Pracownicy LO           4 

Sukcesy, osiągnięcia  uczniów i nauczycieli        6 

Lekcje inne niż wszystkie          18 

Imprezy, uroczystości, wydarzenia        26 

LO otwarte dla i na innych          41 

Wolontariat            47 

Wycieczki            52 

Z kulturą za pan brat           60 

Solidarni z Ukrainą           65 

Nasi uczniowie           68 

 



 

3 
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„Wszystko, co piękne jest przemija 

Wszystko, co piękne jest zostaje” 
 

 

 Słowa Jerzego Zagórskiego, które znamy z piosenki wykonywanej przez Grzegorza 

Turnaua, przyświecają tegorocznej kronice Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka 

J. Piłsudskiego w Słupcy. Jak mówi poeta, „wszystko co piękne jest przemija…” dlatego 

zadaniem kronikarza jest próba uchwycenia tych ulotnych, nie zawsze pięknych, 

ale ważnych chwil, które towarzyszyły nam w przeciągu ostatniego roku szkolnego.  

 To był kolejny, trudny rok w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie. Oba wydarzenia 

odcisnęły piętno na funkcjonowaniu szkoły i relacjach międzyludzkich. 

Jak wspomniałam, to kolejny rok pod znakiem Covid-19, która to pandemia spowodowała, 

że na jakiś czas uczniowie kolejny raz opuścili szkolne mury i zasiedli przed ekranami 

komputerów, by w sposób zdalny uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Niestety na tym 

nie koniec – epidemia pokrzyżowała również plany związane z obchodami dnia patrona, 

organizacją studniówki i wieloma innymi imprezami, które zostały zawieszone w związku 

z pandemią.  

 24 marca 2022 roku doszło do inwazji Rosji na Ukrainę. Z rozpoczęciem działań 

wojennych tysiące Ukraińców, w większości kobiet i dzieci, skierowało się do zachodnich 

granic swego państwa i po ich przekroczeniu starało się o status uchodźcy. Dzieci 

i młodzież, przebywający na terenie Polski przyjęto do szkół, między innymi i naszego 

liceum, w którym do końca roku szkolnego gościliśmy siedmioro uczniów z Ukrainy. Jak 

potoczą się ich losy, i losy naszej szkoły… czas pokaże. 

 Tymczasem spróbujmy spojrzeć na ostatni rok w słupeckim liceum i wydarzenia, 

które miały w nim miejsce. W tym celu zachęcam Państwa do zapoznania się z niniejszą 

kroniką, w której zostały spisane dzieje społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego 

w Słupcy. 

          Anna Miśkiewicz 
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Pracownicy liceum 

 

        

Dyrektor szkoły - Tadeusz Raczkowski 

 

          

          Wicedyrektor  szkoły -  Urszula Radosiewicz    
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Grono pedagogiczne 

 

Leszek Wyszyński, ks. Maciej Sławinowski, Władysław Radliński, ks. Radosław Czerwonka, Mirosława Błaszczak, Agata 

Kopczyńska, Henryk Szurek, Monika Tykwa, Jolanta Biadasz, Anna Zielińska, Joanna Sobutka,  Mariola Pietrowicz, 

Wioletta Nyszler, Agnieszka Leżała, Edyta Bednarska-Korus, Alina Raczkowska,  Anna Miśkiewicz, Emilia Babacz, 

Agnieszka Narożna, Marzena Wojtkowiak, Aleksandra Nowak, Urszula Radosiewicz, Tadeusz Raczkowski, Anna Halaba.   

nieobecni na zdjęciu: Renata Bartczak, Monika Magiera-Ładowska (urlop), Jolanta Bartkowiak (urlop), Anna 

Błażejewska, Ewa Dziwulska, Ewa Rogowicz, Ewa Radlińska, Weronika Umerle 

 

Pracownicy administracji i obsługi wraz z dyrekcją 

 

Waldemar Stefański, Barbara Biniakiewicz, Jadwiga Jesionowska, Agnieszka Roszkowiak,  Alina Neumann, Lidia 

Bartkowiak, Justyna Szymfeld, Roma Fronckowiak, Beata Korzeniewska, Tadeusz Raczkowski, Urszula Radosiewicz, 

Bogusława Jabłońska. 
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Ranking liceów 2022 

 Opublikowano wyniki kolejnego Rankingu Liceów Ogólnokształcących. Nasza 

szkoła kolejny raz znalazła się wśród najlepszych w kraju. Zajmujemy 59. miejsce 

w Wielkopolsce i 667. w Polsce.  

Od 2013 r. słupeckie liceum 6 razy zostało uhonorowane tytułem  brązowej szkoły (2013r., 

2015r., 2018r., 2020r.,2021r., 2022r.) i 1 raz – srebrnej szkoły (2019r.) przyznawanym  

najlepszym  liceom w Polsce. W rankingu Perspektyw notowani jesteśmy od 2006r.  

Do sporządzenia rankingu wykorzystuje się  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 pozycjo-

nowania liceów  bierze się 

pod uwagę 3 kryteria: 

olimpijczycy (30%), wyni-

ki matury z przedmiotów 

obowiązkowych (25%) i  

z przedmiotów dodatko-

wych (45%). W rankingu 

liceów uwzględnia  się  

1000 najlepszych liceów 

w kraju.  Warto pamiętać, 

że wszystkie szkoły, które 

znalazły się  w rankingu, 

musiały spełnić wysokie 

„kryteria wejścia”: m.in. wyniki matury z języka polskiego nie mogły być niższe niż 0,75 

średniej krajowej. Nasze pozycje  w rankingu w Wielkopolsce w ostatnich tatach to: 

2011r.-30, 2012r.- 46, 2013r.-41, 2014r.- 51, 2015r.- 27, 2016r.- 43, 2017r.- 49, 2018r.- 28, 

2019r.- 35, 2020r.- 57, 2021r.- 59. W bieżącym roku utrzymaliśmy 59 miejsce 

w województwie. 

Nie ekscytując się nadmiernie rankingami, bo przecież nie one decydują o tym, czy szkoła 

jest bardziej czy mniej dobra, cieszymy się, że znaleźliśmy się w grupie najlepszych 

liceów w kraju, co jest dla nas dużym wyróżnieniem. Przy okazji szczere gratulujemy 

drugiemu w powiecie zaprzyjaźnionemu liceum ogólnokształcącemu w Zagórowie, które 

również znalazło się w rankingu. 

 

Nasza Kariatyda Wielka – Pani Anna Halaba 

 Jest nam niezwykle miło poinformować, że w konkursie o statuetkę KARIATYDY, 

w bieżącym roku,  pani profesor Anna Halaba została wyróżniona KARIATYDĄ 

WIELKĄ. Celem konkursu jest uhonorowanie  wyróżniających się animatorów kultury 

oraz osób tworzących i wspierających kulturę w subregionie konińskim (Konin oraz 

powiaty koniński, słupecki, kolski i turecki). 
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Statuetki KARIATYDY Kapituła przyznaje w kategoriach: Twórca, Animator Kultury, 

Mecenas Kultury – Sponsor, Samorząd Lokalny, Nowa, Razem oraz (pewnie 

ta najważniejsza) Kariatyda Wielka. Warto zauważyć, że w  Kapitule Konkursu 

o Kariatydę, od wielu już lat, zasiada słupczanka Katarzyna Rybicka – radna Rady Miasta 

w Słupcy i pracownik MDK. 

Anna Halaba od lat prowadzi (we współpracy z MDK i Panią Anną Czerniak) zespół 

teatralny „Human Sapiens”, który tworzą utalentowani uczniowie naszej szkoły. Pisze 

scenariusze przedstawień,  i reżyseruje. Prowadzona przez nauczycielkę grupa teatralna 

wielokrotnie była wyróżniana i nagradzana podczas Przeglądów Twórczości 

Bożonarodzeniowej ANIOŁY w Kazi-

mierzu Biskupim. Polonistka współpra-

cuje także z Muzeum Regionalnym 

w Słupcy. Od wielu lat  przygotowuje 

przedstawienia z okazji Nocy 

w Muzeum – są to tematyczne 

spektakle uwzględniające wszelkie 

detale sztuki scenicznej: słowo, 

muzyka, światło – wszystko to 

zasługuje na najwyższe słowa 

uznania.   W roku 2020, z okazji 

jubileuszu 730-lecia lokacji Słupcy, 

Urząd Miasta wydał scenariusze napisane przez Annę Halabę – tematycznie związane 

ze Słupcą oraz audiobook pt. „Słupca miasto owiane legendą”. Materiał trafił do  bibliotek 

i placówek oświatowych. Pani Anna Halaba to  polonistka z powołania,  zachęca młodych 

ludzi do angażowania się w życie szkoły i lokalnego środowiska poprzez poezję, teatr 

i recytację. Jej uczniowie zbierają laury na konkursach recytatorskich i przeglądach 

teatralnych. 

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak w dzisiejszych czasach potrzebna jest nam 

kultura, poezja, wrażliwość … gdy wokół tyle złych emocji. Czym skorupka za młodu … 

chciałoby się rzec. Anna Halaba dba o to, aby ta skorupka młodych ludzi nasiąkała tym co 

najlepsze, najbardziej wartościowe, tym co niemierzalne a tak bardzo potrzebne.  

GRATULUJEMY PANI PROFESOR. 

 

Deszcz nagród dla licealistów 

 18 listopada w słupeckim MDK odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski 

Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej im. Tomasza Garsztki. Po rocznej przerwie 

spowodowanej epidemią konkurs przyciągnął ponad 30 uczestników, którzy rywalizowali 

ze sobą w dwóch kategoriach (recytacja wiersza oraz wykonanie pieśni) z podziałem 

na grupy wiekowe. 

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły zostali zauważeni i docenieni w obu 

kategoriach. 1 miejsce za prezentację wiersza Ernesta Brylla pt. Gdzie jest twój kraj zajęła 

Marta Ziółkowska, a zaraz za nią uplasował się Mateusz Budziński, który recytował tekst 

Zbigniewa Herberta pt. 17 września, wyróżnienie otrzymał też Miłosz Cybulski.  

Pani Anna Halaba z dyrektorem Tadeuszem Raczkowskim 
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Na 3 miejscu w kategorii  pieśni patriotycznej znalazły się wokalistki: Amelia 

Imbiorowicz, która zaśpiewała Kołysankę warszawską  oraz duet w składzie:  Angelika 

Pilarska i Beata Kaczmarek. W ich wykonaniu publiczność usłyszała  piosenkę pt.  

Dziewczyna z granatem. 

W roli konferansjerów sprawdzili się także uczniowie naszej szkoły czyli Daria Żak 

i Maciek Sobutka. 

 

Recytatorzy z liceum w finale konkursu recytatorskiego # Pan Tadeusz 

 25 października w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie odbył się półfinał 

konkursu recytatorskiego # Pan Tadeusz. Zgodnie z regulaminem uczestnicy prezentowali 

fragmenty naszej epopei narodowej. Ci, którzy kiedykolwiek czytali Pana Tadeusza, 

wiedzą, jak trudne było to zadanie. 

Jednak recytatorzy z liceum doskonale 

poradzili sobie z Mickiewiczowskimi 

archaizmami i poetyzmami, nawet 

trzynastozgłoskowiec nie wytrącił ich 

z równowagi. Najlepiej świadczą 

o tym wyniki: 1 miejsce dla Mateusza 

Budzińskiego, 2 – dla  Michała 

Trybusia oraz wyróżnienie dla Oliwii 

Osowiec. Gratulujemy, a chłopcom 

życzymy powodzenia na spotkaniu 

finałowym w Lesznie. 

 

Mickiewicz byłby dumny… 

 13 grudnia w Teatrze Miejskim w Lesznie spotkali się laureaci konkursu 

recytatorskiego Pan Tadeusz wyłonieni wcześniej w eliminacjach rejonowych. 

15 najlepszych recytatorów z całej Wielkopolski zmierzyło się z niełatwym tekstem naszej 

narodowej epopei. Poziom prezentacji scenicznych był bardzo wysoki i członkowie jury 

pod przewodnictwem Doroty Kinal z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu  miało 

twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie wybrano trójkę najlepszych, a wśród nich 

znaleźli się recytatorzy z naszego liceum.  Pierwsze miejsce zajął Mateusz Budziński z 3c, 

a trzecie – Michał Trubuś z 3cg. Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe, a wyróżnieni 

– wśród których znalazła się Oliwia Osowiec – czytniki. 

Gratulujemy! Mickiewicz byłby z Was dumny! 

Konkurs przebiegał w niezwykle przyjaznej atmosferze, do czego niewątpliwie przyczynili 

się organizatorzy: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Teatr Miejski w Lesznie 

oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. 

 

 

 

Michał Trybuś, Oliwia Osowiec i Mateusz Budziński 
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Recytatorzy z LO pojadą na OKR do Poznania  

 OKR to konkurs recytatorski z długa tradycją - w tym roku odbył się już po raz 67. 

Ogólnopolski finał poprzedzony jest eliminacjami na niższych etapach, z których dwa 

pierwsze mamy już za sobą.   

Powiatowe eliminacje miały miejsce 10 marca w MDK. Prezentacje sceniczne licealistów 

okazały się na tyle interesujące, że jury postanowiło zakwalifikować wszystkich do etapu 

rejonowego, który odbył się 16 marca również w słupeckim MDK. Na scenie 

zaprezentowali się więc: Marta Ziółkowska, Olga Błaszczak, Aleksandra Szymfeld, Oliwia 

Osowiec, Mateusz Budziński i Miłosz Cybulski. Mimo silnej konkurencji z Konina i Turku 

naszym recytatorom udało się zdobyć nagrody (Marta, Miłosz, Mateusz ) i wyróżnienia 

(Aleksandra , Olga , Oliwia).  

Nagrodzona trójka będzie reprezentować nasz rejon na wojewódzkim etapie w Poznaniu 

pod koniec kwietnia.   

 

Licealiści na wojewódzkich eliminacjach OKR -u 

 28 kwietnia troje laureatów rejonowego etapu 67. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego z naszej szkoły zaprezentowało się w poznańskim Centrum Kultury 

Zamek, do którego przyjechali najlepsi recytatorzy z całej Wielkopolski.  

Marta Ziółkowska, Mateusz Budziński i Miłosz Cybulski przedstawili przygotowane 

na poprzednie etapy konkursu wiersze i fragmenty prozy. Choć nie dostali się 

do ogólnopolskiego finału, to mieli 

okazję wysłuchać recytacji swoich 

rówieśników i porozmawiać z jurorami 

na temat swoich prezentacji, które nie 

odbiegały wcale poziomem od reszty. 

Chłopcy spróbują za rok zmierzyć się 

z wysokimi wymaganiami OKR-u, 

niestety dla zdającej właśnie egzamin 

maturalny Marty był to ostatni konkurs. 

Dlatego jej dziękujemy szczególnie za 

3 lata recytacji. 

 

Mamy Anioła! 

 5 stycznia na scenie Gminnego Ośrodka Kultury  w Kazimierzu Biskupim odbył się 

organizowany przez CKiS w Koninie Konkurs Przedstawień Jasełkowych 

ANIOŁY 2022. Zespół teatralny Human Sapiens (LO/MDK) zaprezentował na nim 

spektakl pt. Taka cisza, którego premiera miała miejsce w słupeckim MDK podczas 

grudniowego przeglądu. Licealiści otrzymali nagrodę główną Anioła. 

Scenariusz spektakl powstał jeszcze w 2020 roku i z powodu lockdownu długo czekał 

na swoją teatralną realizację. Na szczęście nie zabrakło licealistów, którzy tchnęli w niego 

życie i zrobili to na tyle dobrze, że komisja artystyczna konkursu zdecydowała się 

przyznać nagrodę główną właśnie im.  

Mateusz Budziński, Marta Ziółkowska i Miłosz Cybulski 
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Oto autorzy tego sukcesu: Weronika Tomczak, Alicja Chlebowska, Olga Błaszczak, 

Miłosz Cybulski, Jagoda Piwowarczyk, Dominika Hierowska, Kamila Becelewska, 

Zuzanna Depczyńska, Sara Harwozińska, Julia Przybylska oraz odpowiedzialny za stronę 

muzyczną Mateusz Budziński.  

Ponieważ konkurs odbywał się w reżimie sanitarnym, licealiści nie dowiedzieli się 

o swoim zwycięstwie od razu, ale za pośrednictwem fb CKiS, na którym opublikowano 

filmik z odczytania protokołu. Teraz czekają na dyplom i statuetkę Anioła, które przybędą 

drogą pocztową. 

 

Wyróżnienie dla Oli Szymfeld 

 4 kwietnia w poznańskim IX Liceum  Ogólnokształcącym im. Karola Libelta miało 

miejsce rozstrzygnięcie  XIII Wielkopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poznańskie 

dziewiątki, który w tym roku odbył się  hasłem: Pół żartem, pół serio – wierszowany 

humor.  

W tegorocznych zmaganiach, które z powodu 

obostrzeń sanitarnych przybrały formę wirtualną,  

wzięło udział niemal stu recytatorów z całej 

Wielkopolski, jednak na spotkanie w murach liceum  

zaproszono tylko tych najlepszych.  

Przybyłych powitali organizatorzy konkursu, 

a następnie głos zabrał członek jury – Dariusz 

Jagodziński z poznańskiego teatru, który 

podsumował sceniczne prezentacje uczestników. 

Na zakończenie  odczytano werdykt i wręczono 

nagrody. Wśród laureatów znalazła się  uczennica 

naszego liceum Aleksandra Szymfeld, która 

otrzymała wyróżnienie za recytację  wiersza K. I. 

Gałczyńskiego pt. Satyra na bożą krówkę. 

Gratulujemy sukcesu!  

 

 

 

Aleksandra Szymfeld z 3b 
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Nagroda dla Olgi Błaszczak  

 20 maja w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie miało miejsce uroczyste 

ogłoszenie wyników XXXI Konińskiego Konkursu Poetyckiego Poezja młoda- poezja 

nowa, którego organizatorami były MDK oraz CDN w Koninie.   

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w 4 

kategoriach wiekowych: klasy I –III, I V - VI, VII-

VIII szkoły podstawowej oraz szkoły 

ponadpodstawowe. W tej ostatniej jedną z dwóch 

nagród otrzymała Olga Błaszczak z kl. 2c. 

Gratulujemy sukcesu!  

Wiersze wszystkich laureatów wydrukowano 

w okolicznościowym tomiku, który znaleźć można 

w szkolnej bibliotece.  

 

 

 

 

 

Tomasz Jackowski na podium OTK 

 Z radością informujemy, że Tomasz Jackowski, uczeń naszego Liceum, zdobył 

III miejsce podczas etapu diecezjalnego 32. Olimpiady Teologii Katolickiej, który odbył 

się 9 marca, w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. Wzięło w nim udział 

blisko 30 uczniów szkół ponadpodstawowych - zwycięzców etapu szkolnego, który odbył 

się w listopadzie.    

 Hasłem tegorocznej olimpiady były słowa "Oblicza miłosierdzia w nauczaniu 

i praktyce Kościoła”. Zakres literatury, z którą  musieli zapoznać się jej uczestnicy, był 

bardzo szeroki. Poza Magisterium Kościoła, 

obejmował on m.in. encykliki papieskie, fragmenty 

Dzienniczka s. Faustyny Kowalskiej a także 

publikacje odnośnie do Bożego Miłosierdzia.  

Nagrody i gratulacje zwycięzcom wręczył ks. kan. 

Zbigniew Przybylski, wikariusz generalny 

archidiecezji gnieźnieńskiej. Jak podkreślił "już sam 

udział w olimpiadzie teologicznej jest wartością. 

Teologia bowiem, jako nauka o Bogu, prowadzi 

do Jego poznania, a poznanie prowadzi do miłości".  

Tomaszowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy 

dalszych sukcesów.  

 

 

 

 

 

W środku: Olga Błaszczak 

Tomasz Jackowski i ks. Maciej Sławinowski 
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Konkurs z języka niemieckiego 

 17.01.22 odbył się 

wojewódzki etap konkursu z języka 

niemieckiego Deutschfreund - Łowcy 

Talentów. Nasi uczniowie: Maksy-

milian Gärtner z klasy 3ag i Karolina 

Synowiec z 3c zajęli wysokie pozycje 

w konkursie. Maksymilian uplasował 

się na  4 miejscu natomiast Karolina 

zajęła 8 miejsce w województwie. 

 

 

 

 

 

„Młodzież zapobiega pożarom” – I miejsce dla Kacpra Andrzejewskiego 

 27 kwietnia, w Komendzie Powiatowej PSP w Słupcy przeprowadzono eliminacje 

Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Jest to „Wielkopolski program 

zapobiegania i walki z pożarami – edukacja i profilaktyka pożarowa”, mający na celu m.in. 

ograniczenie ofiar śmiertelnych w pożarach w budynkach mieszkalnych. 

Jury dokonało oceny prac pisemnych i ustnych a następnie ustaliło kolejność zajętych 

miejsc w poszczególnych grupach wiekowych. 

Nasze liceum reprezentował Kacper Andrzejewski z klasy 2b, który zdobył I miejsce 

w kategorii szkół ponadpodstawowych. 

Uczestnicy turnieju, którzy wykazali się największą wiedzą w dziedzinie ochrony 

przeciwpożarowej otrzymali nagrody rzeczowe ale co najważniejsze, wezmą udział 

w Finale Wojewódzkim, który odbędzie się 28 maja 2022. 

 

 

 

Maksymilian i Karolina 
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Mistrzostwa Pierwszej Pomocy – III miejsce dla LO w Słupcy 

 28 kwietnia na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

w Zagórowie, odbyły się rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. 

Co roku, w trakcie konkursu rywalizują ze sobą zespoły ze szkół średnich z całego 

powiatu, które muszą udzielić pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych 

na potrzeby Mistrzostw stacjach. 

Pozorowane wypadki przygotowywane są przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna 

krew, pudry, farby charakteryzacyjne itd.) oraz rekwizytów, dzięki czemu wszystko 

wygląd bardzo realistycznie. 

Celem mistrzostw jest podniesienie 

poziomu wiedzy młodzieży z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy oraz przeciw-

działanie występowaniu wypadków poprzez 

upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. 

Młodzież, dzięki odbywającym się podczas 

roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom, 

przygotowuje się do startu w mist-

rzostwach. 

Drużyna ratownicza z naszego liceum 

w składzie: Magda Pawlak – kapitan 

zespołu, Karolina Włodarczyk, Laura 

Wiśniewska, Maja Przybylska i Olga 

Matuszak, zajęła 3 miejsce. Dziewczynom 

gratulujemy i równie mocno trzymamy 

kciuki za przyszły rok. 

Pragniemy z tego miejsca serdecznie 

podziękować Państwowej Straży Pożarnej 

w Słupcy za ogromną pomoc 

w przygotowaniach i możliwość zdobycia fachowej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. 

 

 

MISTRZOSTWA POWIATU W SZKOLNEJ LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ  

 21.09.2021 na stadionie w Słupcy odbyły się pierwsze zawody w tym roku 

szkolnym. I MIEJSCE wywalczyła reprezentacja dziewcząt z naszego LO, chłopcy zajęli 

II miejsce. Wśród dziewcząt najlepsze wyniki osiągnęły: 100m 

I miejsce - Paulina Szymańska z kl. 3Cg; III miejsce - Martyna Stachowiak z kl. 1b; 

200m I miejsce - Weronika Śniegowska z kl. 2a, III miejsce - Oliwia Osowiec z kl. 2a 

400m II miejsce - Aleksandra Jóźwiak z kl. 2b; 800m II miejsce - Malwina Majewska z kl. 

1a; 1500m III miejsce - Zofia Kasprzyk z kl. 2a; Szfeta 4x100 m - I miejsce Weronika 

Kołodziejczak 3bg, Weronika Śniegowska 2a, Iga Sypniewska 3ag, Paulina Szymańska 

3cg; rzut oszczepem II miejsce - Jessica Śliwczyńska z kl. 3ag, III miejsce - Iga 

Sypniewska z kl. 3ag; skok w dal II miejsce - Dominika Hierowska z kl. 3c i III miejsce - 

Gabriela Drewniacka z kl. 1b. 

Dziewczyny podczas zawodów 
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FINAŁ REJONU W SZKOLNEJ LIDZE 

LEKKOATLETYCZNEJ 

 W piątek 22.10.2021r. w bardzo niesporzy-

jających warunkach atmosferycznych na stadionie 

wKoninie, odbyły się zawody rejonowe z lekkoatletyki. 

Pomimo wietrznej pogody i przenikliwego zimna 

reprezentacja dziewcząt z naszego LO uzyskała aż 9 

miejsc medalowych. 

200m - I miejsce Weronika Śniegowska z klasy 2a 

800m - III miejsce Oliwia Osowiec z kl 2a 

skok w dal - III miejsce Julia Czechowska z kl 2a 

pchnięcie kulą - I miejsce Weronika Kołodziejczak z kl 

3 bg oraz III miejsce Maria Juszczak z kl 3 bg 

rzut oszczepem - II miejsce Jessica Śliwczyńska z kl 

3ag oraz III miejsce Iga Sypniewska z kl 3ag, a także w 

rzucie oszczepem w młodszej kategorii - II miejsce dla 

Dominiki Osowczyk z kl 1a. Wszystkim zawodniczkom serdecznie gratulujemy. Tym 

zawodniczkom, które zajęły miejsce tuż za podium również należą się wielkie brawa. 

Największą jednak niespodziankę sprawiły dziewczęta startujące w sztafecie 4x100m. 

Pierwszy raz udało nam się pokonać bardzo dobre zawodniczki z Turku, które z reguły tę 

dyscyplinę wygrywały. Brawa 

dla naszych dziewczyn, 

bo zajęły I miejsce, a są to: 

Martyna Stachowiak z kl 1b, 

Weronika Śniegowska z kl 2a, 

Weronika Kołodziejczak z kl 

3bg oraz Paulina Szymańska 

z kl 3cg. Opiekunem drużyny 

była pani Edyta Bednarska 

Korus 

   

 

 

 

 

MISTRZOSTWA POWIATU W BADMINTONIE 

 28.10 2021r. nasza szkoła była gospodarzem zawodów w badmintonie dziewcząt 

i chłopców. Reprezentacja dziewcząt wygrała wszystkie swoje mecze zajmując tym 

samym I MIEJSCE. Gratulujemy Ani Blejwas z kl. 3c, Zosi Kasprzyk z kl. 2a oraz 

Weronice Śniegowskiej z kl. 2a. 

Jessica Śliwczyńska i Paulina 
Szymańska 

Martyna, Weronika, Paulina,  Weronika i Dominika 
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Chłopcy w składzie: Piotr Ziemski z kl. 2a, Jakub Drewniacki z kl. 2a oraz Kacper 

Andrzejewski zajęli III miejsce - GRATULACJE!!! 

Opiekunem  drużyn była pani Edyta Bednarska Korus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO SŁUPCA MISTRZEM POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ  

 03.03.2022r. w Strzałkowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej 

dziewcząt oraz chłopców. Jako pierwsi swoje zmagania zakończyli chłopcy, którzy 

wygrali wszystkie swoje mecze i zajęli pierwsze miejsce. Zmagania dziewcząt trwały 

nieco dłużej, gdyż w turnieju uczestniczyły wszystkie szkoły ponadpodstawowe z powiatu. 

Reprezentacja dziewcząt naszego LO wygrała wszystkie swoje pojedynki 2:0 i zajęła 

podobnie jak wcześniej chłopcy I MIEJSCE . 

Naszą szkołę reprezentowały: Zofia Kasprzyk z 2a, Magdalena Rogowicz z 3Ag, Anna 

Koziorowska z 1a, Weronika Śniegowska z 2a, Maria Juszczak z 3Bg, Jessica Śliwczyńska 

z 3Ag, Marta Ziółkowska z 3Ag, Aleksandra Szymfeld z 3b, Julia Lewandowska z 3c, 

Maja Ostrowicka z 3b, Hanna Synowiec 

z 3a, Malwina Majchrzak z 1b. 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY 

POWODZENIA NA REJONACH. 

Opiekunami naszych reprezentacji byli: 

Edyta Bednarska Korus oraz Leszek 

Wyszyński 

 

 

 

 

Skład dziewczyn Skład chłopców 

Reprezentacja dziewcząt 
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LO SŁUPCA MISTRZEM POWIATU W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW 

I WICEMISTRZEM W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT 

Dobra passa naszych sportowców trwa.  7.03.2022 r. w hali sportowej w Zagórowie 

odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej. Reprezentacja chłopców wygrała 

wszystkie swoje mecze i zajęła I MIEJSCE, a reprezentacja dziewcząt uległa tylko 

zespołowi gospodarzy turnieju i uplasowała się na II MIEJSCU. GRATULACJE!!! 

Opiekunami naszych reprezentacji byli: Edyta Bednarska Korus oraz Leszek Wyszyński. 

 

 

 

 

 

 

 

III miejsce Weroniki Śniegowskiej w mistrzostwach powiatu w drużynowych biegach 

przełajowych. 

 13.04.2022 r. w Kowalewie odbyły się zawody, w których startowały zarówno 

dziewczyny jak i chłopcy. 

Naszą szkołę reprezentowały: Weronika Śniegowska, 

Zofia Kasprzyk, Oliwia Osowiec, Katarzyna 

Łukasiewicz, Malwina Majewska oraz Franciszka 

Kosmowska, natomiast chłopcy pobiegli w składzie 

Kacper Andrzejewski, Dominik Stadnik, Dominik 

Szymanowski oraz Szymon Strzyżewski. Wszystkim 

zawodnikom gratulujemy, bo dystans 2000 m dziewcząt 

i 2500 m chłopców to nie lada wysiłek. 

 

 

 

 

 

 

Reprezentacja chłopców 

Reprezentacja dziewcząt 

Na podium Weronika Śniegowska 
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LO MISTRZEM POWIATU I REJONU W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ DZIEWCZĄT 

I CHŁOPCÓW  

We wtorek 10.05.2022 r. w Słupcy, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce 

Plażowej Dziewcząt i Chłopców. Najpierw swoje zmagania rozpoczęli chłopcy. Nasza 

drużyna w składzie: Jakub Banaszewski oraz Piotr 

Ziemski wygrała wszystkie swoje mecze zajmując 

I miejsce.  Następnie swoje zmagania rozpoczęły 

dziewczęta. Nasze reprezentantki tj. Zofia Kasprzyk, 

Weronika Śniegowska oraz Anna Koziorowska 

również, podobnie jak wcześniej chłopcy, wygrały 

wszystkie swoje mecze i dorównały chłopcom 

zajmując I miejsce. 

Gratulujemy naszym drużynom i życzymy sukcesów 

na rejonach, które odbędą się na początku czerwca 

w Koninie. Opiekunem naszych drużyn była Edyta 

Bednarska-Korus 

 1.06.2022r. na boisku przy II LO w Koninie 

odbyły się Mistrzostwa Rejonu w Plażowej Piłce 

Siatkowej, w których brały udział reprezentantki 

naszej szkoły: Zosia Kasprzyk, Weronika 

Śniegowska i Ania Koziorowska. Rozgrywki były 

bardzo wyrównane, a o losie poszczególnych spotkań w dużej mierze decydowała 

umiejętność gry przy dość sporych podmuchach wiatru. Nasze dziewczyny co prawda nie 

wygrały mistrzostw, ale z pewnością wróciły 

z zawodów z nową wiedzą i doświadczeniem. 

Kolejnego dnia na boisku stawili się chłopcy 

w składzie Kuba Banaszewski 3Cg i Piotr Ziemski 

2A, którym udało się wywalczyć 4 miejsce 

w rejonie. Dziękujemy zwłaszcza Kubie, który jest 

tegorocznym absolwentem, za 3 lata współpracy 

i godnego reprezentowania naszego Liceum 

Opiekunem drużyny dziewcząt była Edyta 

Bednarska-Korus. 

 

 

 

    

 

 

 

Ania, Weronika i Zosia 

Kuba i Piotrek 
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Lekcje inne niż wszystkie 

 

Czy powtórka przed maturą musi być nudna? 

 Czy powtórka maturalna w trzeciej klasie musi być nudna? Oczywiście że nie! 

Uczniowie pogimnazjalnej klasy trzeciej na języku angielskim w grupie pani Moniki 

Tykwy pod koniec września powtarzali gramatykę z zakresu stosowania bezokolicznika 

oraz końcówki -ing za pomocą QR kodów. Ruch + aktywność mózgu + świetna zabawa = 

pełen sukces. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Również w kwietniu, na miesiąc przed maturą 

uczniowie grają w „statki” na lekcji pojawiają 

się również wykreślanki na zasadzie „kółko 

i krzyżyk” oraz stare dobre gry planszowe, które poszły w ruch. Tak już na ostatniej 

prostej trzecioklasiści powtarzali słowotwórstwo, czasowniki frazowe oraz przyimki 

z języka angielskiego, czyli te elementy, które sprawiają maturzystom najwięcej trudności 

na egzaminie maturalnym. Miejmy nadzieję, że taka forma powtórki zaowocuje w maju. 

 

Spotkanie z żywym językiem 

 W kwietniu p. Marzena 

Wojtkowiak przygotowała dla uczniów 

realizujących język niemiecki na 

poziomie rozszerzonym cykl spotkań  z 

rodzimym użytkownikiem języka, 

panem Frankiem Sablowskim. Dzięki 

tym lekcjom uczniowie mogli ćwiczyć 

autentyczny język niemiecki.  

Paulina Szymańska zczytuje kod QR 

Młodzież podczas powtórki w formie gry 
planszowej 

Spotkanie z panem Frankiem Sablowskim 
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 Dlaczego Facebook jest darmowy? 

 Nic nie ma za darmo. To dlaczego Facebook, Google, Instagram są bezpłatne?  

Czym płacimy? Tematem warsztatu były nasze dane, nasza prywatność w sieci. Od danych 

bardzo osobistych jak DNA do takich jak nasze wzorce zachowań. 

W listopadzie odbyły się warsztaty, podczas których młodzież dowiedziała się, jak  

ogromną ilość danych posiadają o nas korporacje. I ich ogromną wartość – także dla 

podmiotów mających złe intencje. Elementem  spotkania było pokazanie najłatwiejszych, 

ale bardzo skutecznych sposobów na ochronę naszej prywatności on-line. 

Uczniowie uświadomili sobie jak gigantyczną wiedzę o każdym z nas posiadają korporacje 

internetowe. Jak cenna jest to wiedza. Jaką władzę 

ona daje. Warto zastanowić się, dlaczego oddajemy 

te dane za bezcen? I czy na pewno na bezpłatności 

usług on-line korzystamy najbardziej my sami. 

Zajęcia pozwolił  na poznanie kilku technik 

ochrony swojej prywatności on-line. 

Warsztaty z klasami poprowadził pan Marcin 

Mińkowski. Podróżnik, który odwiedził wiele 

miejsc na świcie, od Spitsbergenu po Kubę, ale 

jego wielką miłością jest Afryka. Odwiedził ponad 

20 państw na południe od Sahary. Przez 

kilkanaście lat pracował w branży IT. 

W największych korporacjach międzynarodowych 

ale i prowadząc własny biznes. Zajmował się 

nowoczesnymi technologiami, negocjacjami, 

sprzedażą, budżetami i oceną ryzyka. Dzięki 

podróżom (ale także pracy w międzynarodowej 

korporacji) prowadzący posiada unikalne doświadczenie współpracy z innymi kulturami, 

tolerancji i zdolności radzenia sobie z przeciwnościami, poszanowania drugiego 

człowieka, nawet jeśli myśli inaczej. Dzięki pracy zawodowej w międzynarodowych 

korporacjach technologicznych, wie jak wygląda nowoczesny rynek pracy, jak ważna jest 

kreatywność, wytyczanie nowych ścieżek, i niewiara w to, że się nie da. Ale także 

zdolność do szybkiej adaptacji do ciągłych zmian. 

Spotkania warsztatowe zmobilizowały młodzież do myślenia, do podejmowania decyzji, 

które będą gwarantowały jej bezpieczeństwo w sieci. 

 

Poznaj możliwości swojego umysłu 

 Czy wiesz, że…zybt  wlo ne  t me po  cya t zn ia  u r t ud ina  

zpa ma it ę yaw ine ,  męcz y o cz y o ar z o łas iba  ko cnet r nac ję .  Ab y 

w yko r zo ys t yawć  w  pe łn i mżo l io wśc i  nazsgeo  mzó gu pwio nnś im y 

cza t yć  co  n ja mne i j 500  só łw na  miu nt ę .  

NIE! TE POPRZESTAWIANE LITERKI TO NIE BŁĘDY AUTORA! Pzr ezct ayłeś  t o  

wszys tko ,  bo  nie  c yzt a my kdaże j le it r y odd ize ln ie ,  a le  wr yaz jako  

ca ło ść.  

Pan Marcin Mińkowski 
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Czy wiesz, że… 

To, że lekcje w szkole trwają po 45 minut, a w trakcie wykładów uniwersyteckich 

występują krótkie przerwy nie jest przypadkiem. Umysł człowieka męczy się i spada 

poziom naszej koncentracji. Dlatego po okresie wytężonej pracy umysłowej powinniśmy 

pozwolić odpocząć naszemu mózgowi. 

 
Czy wiesz, że… 

Uczymy się: 

 10% tego, co czytamy, 

 20% tego, co słyszymy, 

 30% tego, co widzimy, 

 50% tego, co widzimy i słyszymy, 

 70% tego, co mówimy, 

 90% tego, co mówimy i robimy. 

Czy wiesz, że… 

Przyczyną tego, że nie pamiętasz pewnych rzeczy jest to, że nie uczyniłeś wysiłku, 

by zapamiętać je na dłużej, a nie to, że masz słabą pamięć. Pamięć można rozwijać 

i doskonalić! 

 O tych i innych ciekawostkach naszego umysłu i jego możliwościach, mogli dowiedzieć 

się uczniowie klas pierwszych i drugich podczas spotkania z konsultantem oświatowym 

Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego w Krakowie. 

 

Spotkanie z pośrednikiem pracy 

 W marcu uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy 

spotkali się z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym panem Marcinem Nowakiem.  

Uczniowie poznali specyfikę pracy pośrednika pracy i doradcy zawodowego, dowiedzieli 

się z jakimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi wyboru dalszej ścieżki kariery 

edukacyjnej mogą zwrócić się do pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery OHP. 

Uzyskali informacje o możliwościach pracy dorywczej i wakacyjnej, gdzie się zgłosić, 

co wziąć pod uwagę.  

   Działania Ochotniczych Hufców Pracy w szkołach z zakresu wejścia na rynek pracy są 

bardzo ważne i istotne. Często zdarza się, że młodzież jest nieświadoma tego co w ogóle 

chce zrobić po szkole, gdzie się udać, kto może jej udzielić wsparcia w dalszej ścieżce 
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kariery zawodowej czy edukacyjnej. Dlatego spotkania z doradcą zawodowym są tak 

istotne i przydatne dla współczesnego młodego człowieka. 

 

Lekcja ekologii 

 Jak co roku Liceum Ogólnokształcące w Słupcy włączyło się w akcję „Sprzątania 

Świata”. Ta lekcjaekologii wśród młodzieży LO z klasy 2a oraz 2c przebiegła wzorowo! 

Licealiści z energią i ogromną werwą wysprzątali kawałek „świata”, czyli część 

słupeckiego lasku. Wszystko przebiegało pod czujnym okiem wychowawczyń: p. Marzeny 

Wojtkowiak i p. Moniki Tykwy. 

 

Warsztaty geograficzne 

 W ostatnich dniach października uczniowie klasy 3a o profilu geograficznym 

uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej 

w Lądzie. W czasie zajęć młodzież zapoznała się z florą i fauną Nadwarciańskiego oraz 

Powidzkiego Parku Krajobrazowego, zwiedziła również znajdujące się w ośrodku 

Chłopcy z 2a wraz z wychowawcą 
Uczniowie 2c wraz z wychowawcą 
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wystawy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się  diorama przedstawiająca 

nadwarciańskie łąki trzęślicowe oraz fragment starorzecza. 

Kolejna część warsztatów odbywała się w terenie. Pierwszym naszym przystankiem był 

Ciążeń, gdzie mogliśmy podziwiać pałac oraz przepiękny park z bogactwem roślin, które 

szczególnie jesienią wyglądają zjawiskowo. Następnie pojechaliśmy do punktu 

widokowego w Pyzdrach, gdzie omówiliśmy formy fluwioglacjalne występujące na tym 

terenie, zajęliśmy się również 

działalnością niszczącą i aku-

mulacyjną Warty. Ostatnim naszym 

przystankiem były Pyzdry - miasto 

o bogatej historii oraz interesującej 

przyrodzie. 

Mimo, że pogoda tego dnia nie 

oszczędzała, wyjazd był bardzo 

udany. Uczniowie nie tylko zbliżyli 

się do siebie, ale przede wszystkim 

poznali miejsca położone blisko 

nas, chociaż często niedoceniane. 

 

Zajęcia w terenie z biologii 

Październik zwykle bywa ponury i nużący, 

jednak nie zawsze tak jest. 6 października 

piękna pogoda stała się okazją do zor-

ganizowania zajęcia terenowe z biologii nad 

Jeziorem Słupeckim. 2B uczyła się oznaczać 

gatunki roślin występujących na terenie 

lasku słupeckiego i jednocześnie 

"posprzątała świat" pod opieką nauczyciela 

– p. Joanny Sobutki. 

 

 

 

Wykład na temat przemian geomorfologicznych 

 W marcu 2022 r. klasa 2a z rozszerzoną geografią uczestniczyła w wykładzie 

na temat przemian geomorfologicznych, czyli badania form terenu, ich pochodzenia 

i ewolucji. Ale czy poznanie ich funkcjonowania jest aż tak ważne? 

Nauka ta ma duże znaczenie praktyczne, gdyż część procesów rzeźbotwórczych stanowi 

duże zagrożenie dla działalności człowieka. Z wykładu można było dowiedzieć się jakie 

zmiany klimatyczne zwiększają procesy rzeźbotwórcze i jak wpływają na środowisko 

a także jak zmienia się wybrzeże kotlinowe wyspy Wolin. 

 

Chłopcy z 3a w parku w Ciążeniu 
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Liceum turystyką kajakową stoi 

 Od wielu lat nasze liceum organizuje dla uczniów spływy kajakowe 

po najpiękniejszych rzekach Polski (np. Brda, Wda, Rurzyca a dawniej Czarna Hańcza 

i inne). 

W tym roku w czerwcu wybieramy się 

na Piławę i Rurzycę. Żeby wycieczka 

kajakowa miała głębszy wymiar 

dydaktyczny 16 maja do naszej szkoły 

na spotkanie z uczniami przyjechał pan 

Wojciech Sacha - Inżynier Nadzoru 

z Nadleśnictwa Płytnica w Nowej Szwecji. 

To teren gdzie będziemy kajakować 

i biwakować. Pan Inżynier opowiedział 

o swojej pracy, historii (Wał Pomorski) 

oraz przyrodzie swojego nadleśnictwa. 

Uczniowie otrzymali upominkową  mapę tamtego rejonu.  

Tak na marginesie pan Wojciech Sacha jest absolwentem słupeckiego ,,ogólniaka''  

i z sentymentem przyjechał do szkoły. Z podziwem i uznaniem zwiedził dzisiejsze LO. 

Do zobaczenia na szlakach kajakowych. 

 

Spotkanie z muzyką 

 Powszechnie wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje i  jest sposobem na wyrażenie 

siebie o czym przekonali się 30.09.2021 uczniowie  słupeckiego Liceum 

Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, którzy o godzinie 12.15 w sali 

nr 16 wzięli udział w  koncercie muzyków ze szkoły muzycznej Yamaha. Na scenie 

wystąpili: wokal- Krzysztof Miętkiewicz, gitara elektryczna- Roman Komicz, perkusja 

elektroniczna- Jakub Nożewski. 

 
Na powitanie muzycy zagrali klasykę rocka, „Eye of the tiger” zespołu Survivor. Potem 

zaprezentowali uczniom brzmienie instrumentów elektrycznych, grając fragmenty 

popularnych  utworów z różnych gatunków muzycznych. Widownia miała okazję 

posłuchać piosenki  Michała Szczygła pt. „Nic tu po mnie” oraz mini wykładu 
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o instrumencie, który posiada każdy, czyli głosie. Kolejno muzycy zaprezentowali 

brzmienie perkusji elektrycznej oraz opowiadali o niej z pasją   i uczuciem. 

W następnej kolejności zaproszono dwóch uczniów na scenę , aby spróbowali swoich sił 

w grze na perkusji. Wybrane osoby miały zagrać fragment z piosenki zespołu Queen 

pt. „We will rock you”, przy czym było dużo śmiechu i oklaski dla śmiałków. Zaraz 

po tym jeden z muzyków, pan Roman Komicz opowiedział o przekazywaniu uczuć 

poprzez granie i śpiew. Goście zagrali dwa polskie utwory, kultową piosenkę zespołu Lady 

Pank pt. „Zawsze tam gdzie ty” oraz popularny singiel „Czerwony jak cegła” zespołu 

Dżem, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Pod koniec  naszego muzycznego 

spotkania  prowadzący rozdał ulotki, umożliwiające przyjście na lekcję próbną do szkoły 

muzycznej Yamaha. Na zakończenie zespół serdecznie podziękował za uwagę i przybycie, 

a uczniowie wrócili na lekcje bogatsi o nowe doświadczenia muzyczne. Może niektórzy 

odkryją w sobie nową pasję? 

 

Filmowa szkoła 

 11.05.22  miało miejsce 

wyjątkowe spotkanie z panem 

Karolem Stadnikiem, doktorem  

sztuki, absolwentem Liceum 

w Słupcy i Państwowej Szkoły 

Filmowej w Łodzi. 

Jak tworzy się filmy i reklamy od 

kuchni - wyjaśnił nam na bazie 

własnych materiałów wykonując 

pracę  jako operator filmowy 

między innymi na platformie 

Netflix, HBO itd.  

 

Kino Szkoła  

 Po rocznej przerwie powróciły do liceum warsztaty filmowe Kino Szkoła. 

Uczniowie klasy 2c i 3c dowiedzieli się na nich, czym jest kino moralnego niepokoju – 

nurt w polskiej kinematografii między 1956 

a 1976 rokiem. Pan Łukasz Nieradko 

z właściwym sobie luzem i humorem 

przybliżył uczniom najważniejsze cechy tego 

kierunku. Nie obyło się również bez 

fragmentów: Wodzireja F. Falka, Barw   

ochronnych K. Zanussiego czy kultowego 

Człowieka z marmuru A. Wajdy. Chociaż 

z perspektywy współczesnego młodego 

widza mogły się one wydawać mało 

atrakcyjne czy wręcz anachroniczne, to jedno 

jest pewne - po wykładzie uczniowie już 
Uczniowie z prowadzącym warsztaty 
Łukaszem Nieradkiem 
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nigdy nie skojarzą kina moralnego niepokoju z kabaretem o tej samej nazwie.   

Szkoda, że pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty filmowe okazały się jednocześnie 

ostatnimi. Czekamy na kolejne ciekawe spotkania po wakacjach.  

 

Tajemnicze zamki, smakowite dania oraz miejsca planów filmowych , czyli… „Irlandia 

w szkole”! 

 Co wspólnego ma Irlandia z „Gwiezdnymi Wojnami”? No właśnie! Między innymi 

takich ciekawych informacji mogli dowiedzieć się uczniowie naszego liceum, którzy 

w dniu 20 października w ramach projektu edukacyjnego „Irlandia w szkole” wzięli udział 

w zajęciach z przedstawicielem Fundacji Kultury Irlandzkiej panią Justyną Schramm. 

Podczas spotkania licealiści z klas drugich mieli okazję poznać elementy, kultury, 

literatury oraz odwiedzić wiele miejsc kluczowych w historii Irlandii. Spośród wielu 

nietuzinkowych informacji o „Szmaragdowej Wyspie” najbardziej zaskakującą (zwłaszcza 

dla fanów trylogii George’a Lucas’a)  była ta o wyspie o nazwie Skellig Michael 

znajdującej się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, na której kręcono współczesną 

część gwiezdnych wojen czy odwiedziny planu filmowego znakomitego „Titanica”! 

Za spotkanie bardzo dziękujemy i z niecierpliwością czekamy na kolejne! 

 

Projekt DziałaMY 

 Osoba z niepełnosprawnością, która drift’uje samochodem? TAK to możliwe!  

Pod koniec kwietnia uczniowie słupeckiego LO uczestniczyli w wartościowej prelekcji 

przygotowanej przez p. Agnieszkę i p. Tomka z Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej 

z Poznania, którzy uświadomili młodzieży, że codzienne funkcjonowanie na wózku 

inwalidzkim to nie koniec świata! Często 

takie osoby odnajdują nową ścieżkę życiową 

i stają się zawodowymi sportowcami. 

Ponadto przyswoiliśmy wiele cennych 

wskazówek jak pomagać osobie 

niepełnosprawnej. Dzięki CREO mogliśmy 

zobaczyć świat oczami osoby jeżdżącej 

na wózku inwalidzkim. Warsztaty odbyły się 

w ramach całorocznego projekty DziałaMY. 

 

 

 

Prelegenci z Centrum Rozwoju Edukacji 
Obywatelskiej w Poznaniu 
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Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22 w LO w Słupcy 

 Pierwszego września o godzinie 8:30 nastąpiła uroczysta inauguracja Roku 

Szkolnego 2021/22. Na imprezie rozpoczęcia gościliśmy pana Jacka Bartkowiaka- Starostę 

Powiatu Słupeckiego, który w swoim przemówieniu nawiązał do historycznej daty 

01.09.1939 roku - wybuchu II wojny światowej. 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 

w Słupcy uczcił ten fakt minutą ciszy. 

Podczas swojego przemówienia powitał 

gości, grono pedagogiczne, pracowników 

administracji, społeczność uczniowską, 

a w szczególności uczniów klas pierw-

szych, którzy w tym roku rozpoczęli 

naukę w liceum. Są to klasy 1a- profil 

politechniczny, 1b- przyrodniczy i 1c- 

humanistyczny. 

Wychowawcy poszczególnych klas 

pierwszych to panie: Renata Bartczak, 

Jolanta Bartkowiak/Joanna Sobutka i Agnieszka Leżała. 

Głos zabrała również przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Szymfeld. 

Oprawę uroczystości rozpoczęcia Roku Szkolnego 2021/22 przygotowała klasa 2a wraz 

z wychowawcą p. Marzeną Wojtkowiak i pracownikami administracji. 

 

Hołd poległym w dniu 1 września 

 W 82 rocznicę wybuchu II wojny 

światowej pod Pomnikiem Wolności 

w Słupcy hołd poległym złożyła delegacja 

naszego liceum. Uczniowie klasy 2c o profilu 

humanistycznym w składzie: Kamila 

Becelewska, Kacper Kaźmierczak oraz Olga 

Błaszczak mieli również okazję do udziału 

w rozmowie z niezwykłym człowiekiem 

jakim jest major Tadeusz Janas, przewod-

niczący Powiatowej Rady Kombatantów 

i Osób Represjonowanych. Jako weteran walk 

o niepodległą ojczyznę dał pasjonującą lekcję 

historii naszym licealistom.  

 

 

 

 

 

Przemówienie Tadeusza Raczkowskiego  

Uczniowie LO z dyrektorem i mjr Tadeuszem 

Janasem 
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Dzień Pierwszoklasisty 

 28 września uczniowie klas drugich mieli okazję oficjalnie przywitać i przyjąć 

do grona społeczności szkolnej swoich młodszych kolegów z klas pierwszych. 

Drugoklasiści z profilu biologiczno-chemicznego oraz humanistycznego nagrali krótkie 

filmiki dotyczące nauki oraz życia szkolnego na tych kierunkach. Natomiast uczniowie 

klasy 2a, czyli mat-fiz, przygotowali quiz wiedzy o szkole i jej nauczycielach. Podczas 

uroczystości nie brakowało uśmiechu i dobrej zabawy! Dlatego mamy nadzieję, 

że wszyscy nowi uczniowie czują się w liceum jak u siebie:) 

 
 

Połowinki  

 Po długiej rozłące spowodowanej koronawirusem, który zamknął młodzież 

w domach, uczniowie klas trzecich szkoły ponadpodstawowej spotkali się na wspólnej 

imprezie połowinkowej. Już w czwartek 7 października ośmioro uczniów z klasy 3a i 3b 

zajęło się przygotowywaniem sal 16 i 17, w których miała odbyć się zabawa. Budowali 

ściankę, na której w piątkowy wieczór 

mogli zabłysnąć w świetle fotograficznych 

aparatów. Nie zabrakł balonów, które 

stanowiły znaczący element dekoracyjny. 

Jeszcze w piątek na ostatnich godzinach 

lekcyjnych chłopcy ustawili na korytarzu II 

pietra stoliki, przy których trzecioklasiści 

mieli spożywać posiłek podczas 

połowinek.  

Dziewczyny z klasy 3a podczas imprezy 

połowinkowej 
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Impreza przewidziana na 60 osób rozpoczęła się tuż po godzinie 18. Opiekę nad młodzieżą 

sprawowały wychowawczynie klas: p. Anna Miśkiewicz , p. Wioletta Nyszler oraz 

p. Emilia Babacz. Na moment pojawił się również p. dyrektor – Tadeusz Raczkowski, 

życząc wszystkim udanej zabawy. Młodzież bawiła się świetnie dzięki DJ Sucharowi, 

który prowadził imprezę integrując młodych ludzi.  

W przerwach na uczniów czekały 

przekąski, napoje i pizza. Zabawa 

trwała  do godz. 23. po czym młodzież 

zabrała się za sprzątanie, przy którym 

pomocą służyły panie z obsługi (którym 

bardzo dziękujemy).  Do godz. 24, 

niczym Kopciuszki, mury szkoły 

opuścili ostatni uczniowie.  

 

 

Dzień Edukacji Narodowej 

 15 października w naszej szkole odbyła uroczystość z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej.  Ze względu na reżim sanitarny spotkanie miało kameralny charakter; oprócz 

pracowników liceum i  delegacji klasowych wzięli w nim udział Kierownik Wydziału 

Oświaty przy Starostwie Powiatowym w Słupcy-pani Anita Kubicka, a także 

przedstawiciele rodziny Ostrowskich, których obecność związana była z oficjalnym 

przekazaniem szkole obrazów Józefa Ostrowskiego. 

Na początku Dyrektor LO podziękował 

wszystkim pracownikom za wysiłek 

wkładany na co dzień w edukację 

i wychowanie młodego pokolenia. 

Przy tej okazji przypomniał o nauczy-

cielach LO wyróżnionych przez władze 

samorządowe oraz państwowe: Monice 

Tykwie (Nagroda Starosty), Renacie 

Bartczak i Aleksandrze Nowak (Srebrny 

Krzyż Zasługi) oraz Marzenie 

Wojtkowiak (medal Komisji Edukacji 

Narodowej). Następnie wręczył Nagrody 

Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej: Jolancie 

Biadasz, Annie Halabie, Władysławowi Radlińskiemu, Marzenie Wojtkowiak oraz Annie 

Zielińskiej, a także pracownikom administracji i obsługi: Alinie Neuman oraz 

Waldemarowi Stefańskiemu.  

Obchodom DEN towarzyszyło podpisanie dokumentu potwierdzającego przekazanie przez 

Zbigniewa Ostrowskiego naszej szkole ponad 50 obrazów Józefa Ostrowskiego. 

W związku z tym uczniowie przybliżyli wszystkim sylwetkę tego nieżyjącego już 

słupeckiego fotografa, a jednocześnie pedagoga i …. absolwenta naszej szkoły. W imieniu 

Młodzież podczas zabawy połowinkowej 

Dyrektor wraz z nagrodzonymi pracownikami 
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całej społeczności uczniowskiej podziękowali rodzinie za obrazy, które od dłuższego już 

czasu zdobią trzecie piętro liceum. 

Na zakończenie zebrani mogli wysłuchać 

krótkiego koncertu życzeń dedykowanego 

nauczycielom. Całą uroczystość poprowa-

dzili Daria Żak i Maciej Sobutka, a swoimi 

talentem wokalnym i recytatorskim  

uświetnili ją Amelia Imbiorowicz, Marta 

Ziółkowska, Julia Przybylska i Mateusz 

Budziński.  

 

 

 

 

Dzień Języków Obcych 

W ostatnim tygodniu października na korytarzu szkolnym były wystawione prace 

wszystkich uczniów naszej szkoły. W ramach Dnia Języków Obcych każda grupa 

językowa miała przygotować plakat na wylosowany przez siebie temat. Efekty wytężonej 

pracy można było podziwiać na parterze:) 

Plakaty dotyczyły kultury, tradycji i obyczajów, kuchni, flory i fauny Wielkiej Brytanii, 

USA i Australii Niemiec. 

 
Plakaty przygotowane przez młodzież 

Wszystkim uczniom dziękujemy za pracę włożoną w wykonanie plakatów! Mamy 

nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli wrócić do przygotowywania przedstawień 

i kręcenia filmów o tematyce krajów obszaru języka angielskiego i niemieckiego. 

 

"W krainie Bażantów"  

 Aleksandra Szymfeld z klasy 3b po ukończeniu swojego projektu "W krainie 

Bażantów" wzięła udział w szkole zimowej Akademii Liderów Fundacji Świętego 

Mikołaja. Odbyła się ona w Warszawie, a na Olę czekał ogrom nowej wiedzy 

Pan Zbigniew Ostrowski 
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i inspirujących spotkań z takimi osobami jak na przykład: Maja Komorowska, Dariusz 

Karłowicz czy Jan Ołdakowski. 

 
Ola wraz z pozostałymi uczestnikami Akademii oraz p. Mają Komorowską 

 

 16.11.2021r. w naszej szkole odbyło się "Spotkanie przy Samowarze" czyli 

wieczorek poetycki połączony z interesującym wykładem Pana Michała Pawełczyka- 

autora książek historycznych takich jak "Ziemia Strzałkowska w Powstaniu 

Wielkopolskim 1918-1919". Spotkanie to odbyło się w ramach projektu - "W krainie 

Bażantów" realizowanego przez Aleksandrę Szymfeld - tegoroczną stypendystkę 

programu szkoleniowego dla młodych- Akademii Liderów. 

 
Spotkanie z p. Michałem Pawelczykiem 

 

Co to była za noc! Pełna wrażeń i emocji:) 

 Z 29 na 30 października 2021 młodzież słupeckiego LO podczas „Nocy w liceum” 

miała okazję uczestniczyć w szeregu zabaw przygotowanych przez liderów projektu 

„Marszałek”. Moc atrakcji takich jak nocny turniej tenisa stołowego, czerwone/zielone 
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światło czy wykrawanie ciasteczek z kruchej masy za pomocą wykałaczek okazały się nie 

lada wyzwaniem. Jednakże to nocne podchody, w trakcie których uczniowie 

w ciemnościach po specjalnie wyznaczonej trasie musieli rozwiązać szereg łamigłówek 

oraz zagadek wywołały najwięcej niesłychanych emocji! Ta niesamowita noc na długo 

pozostanie zarówno w pamięci uczestników jak i organizatorów:) 

 
Nocne podchody, wykrawanie ciasteczek i gry z udziałem młodzieży LO 

 

Warsztaty świąteczne oraz spotkania klasowe 

 14 grudnia podczas lekcji wychowawczych chętne klasy uczestniczyły 

w świątecznych warsztatach, które miały na celu zintegrować klasę oraz wprowadzić 

nastrój świąteczny wśród społeczności szkolnej. Wśród zadań, w których uczniowie mogli 

się wykazać były m.in. wspólne stworzenie świątecznego łańcucha, dekoracja pierników, 

nagranie świątecznego TikToka czy rozwiązanie quizu na platformie Kahoot. Efekty prac 

były niesamowite a zabawa przy tym doskonała! 

 
Młodzież podczas warsztatów świątecznych 

 

Z kolei w piątek 17 grudnia, tak wprawieni w świąteczny nastrój  uczniowie klas 

organizowali spotkania klasowe, podczas których były życzenia, pyszne potrawy oraz 

piękne prezenty dla wszystkich:) 
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Narodowy   Dzień  Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 

 Klasa 3bg z wychowawcą panią profesor Jolantą Biadasz i dyrektorem szkoły 

panem Tadeuszem Raczkowskim  pod Pomnikiem Niepodległości na słupeckim rynku 

wzięli udział w  uroczystości patriotycznej  z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych i złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. Uczynili to 

w hołdzie pamięci Żołnierzy 

Wyklętych, którzy nie godzili 

się na sowiecką okupację 

naszego kraju po 1945 r. oraz 

narzucany siłą ustrój komuni-

styczny i po drugie wojnie 

światowej nie złożyli broni 

i kontynuowali heroiczną 

walkę, dając świadectwo 

miłości i bezgranicznego od-

dania Ojczyźnie. Mieli być 

wymazani z kart historii, ale 

pamięć o nich przetrwała.  

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto ustanowione w hołdzie 

bohaterom antykomunistycznego podziemia.  Klasy pierwsze i drugie miały możliwość 

wzięcia udziału w szkolnej uroczystości poświęconej Żołnierzom Niezłomnym. To właśnie 

ich  bohaterskie życie stało się tematem spektaklu słowno - muzycznego przygotowanego 

przez uczniów  naszego  liceum  pod kierunkiem pana profesora  Henryka Szurka, 

nauczyciela historii. Na szkolnej  uroczystości byli obecni, starosta Jacek Bartkowiak, 

major Tadeusz  Janas weteran walk w obronie  niepodległości  ojczyzny oraz dyrektor LO 

Tadeusz Raczkowski. W 

spektaklu wzięli udział: Julia 

Lewandowska 3c, Daria Żak 

2b, Maciej Sobutka 2b, Julia 

Przybylska 2b, Mateusz 

Budziński 3c, Olga Błasz-

czak 2c, Aleksandra Szym-

feld 3b, Miłosz Cybulski 3c i 

To-masz Jackowski 3c. 

Klasy trzecie udały się do 

kina na projekcję filmu pt 

„Pilecki”. 

 

 

 

1 Młodzież LO pod Pomnikiem Niepodległości 

Młodzież biorąca udział w przedstawieniu 
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Dzień Samorządności i Dzień Sportu 

 Jak co roku wiosna w naszej szkole 

została przywitana bardzo radośnie. 22 

marca Samorząd Uczniowski przygotował 

wiele niespodzianek w formie gier i zabaw 

dla uczniów klas 1-3. Było rozwiązywanie 

zagadek, układanie puzzli, przygotowanie 

wiersza i plakatu. Nie zabrakło również 

wspólnego tańca i śpiewu. Wszyscy 

bardzo dobrze bawili się i z nie-

cierpliwością czekają  na kolejne tego 

typu imprezy. Dzień Samorządności został 

połączony z Dniem Sportu. Zabawa była przednia, a konkurencje bardzo różnorodne i 

urozmaicone. Oprócz prawdziwie sportowych emocji podczas pokonywania torów 

przeszkód na czas, pojawiły się również takie 

konkurencje jak: rozplątanie węzłów 

połączonych ze sobą dwóch przedstawicieli 

każdej klasy czy też udział niektórych 

wychowawców w zabawie z balonami. W tej 

ostatniej konkurencji wszyscy wychowawcy 

podeszli do konkurencji bardzo profesjonalnie, 

a doping wychowanków sprawił, że emocji 

było co niemiara. Po długich bojach i zaciętej 

rywalizacji w tej konkurencji przedstawiciele 

klasy 1A i 1B zajęli ex aequo pierwsze miejsce. Ostatecznie po zliczeniu punktów z 

wszystkich zadań sportowych, kolejność miejsc poszczególnych klas wygląda następująco: 

I miejsce - kl. 1A (31pkt); II miejsce - kl. 1B (30pkt); III miejsce - kl. 2B (26pkt); IV 

miejsce - kl. 3A (24pkt); V miejsce - kl. 2A (19 

pkt); VI miejsce - kl. 2C (18 pkt); VII miejsce - 

kl. 3C (17 pkt); VIII miejsce - kl. 1C (12 pkt). 

W Dniu Sportu nie brała udziału klasa 3B, 

natomiast gościnnie startowali i brali udział w 

konkurencjach przedstawiciele klasy 3 AG.  

Dzień Sportu przygotowali nauczyciele 

wychowania fizycznego: Edyta Bednarska 

Korus oraz Leszek Wyszyński.  

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież podczas układania puzzli 

Nauczyciele podczas konkurencji z balonami 

Uczniowie podczas jednej z konkurencji 
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Dzień bez plecaka 

 Prima aprilis przypada na 1 kwietnia. To dzień 

pełen żartów, robienia innym dowcipów, nabierania 

kogoś. Młodzież słupeckiego LO postanowiła wykazać 

się kreatywnością i zaproponowała tego dnia przyjście 

do szkoły bez plecaków, w zamian uczniowie zabrali 

ze sobą koszyki, walizki, wózki dla lalek, skrzynki, 

wanienki czy suszarki do rozwieszania prania, które 

tego dnia posłużyły do przechowywania przyborów 

szkolnych i podręczników.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Zdrowia 

 7 kwietnia 2022 r., w Światowym 

Dniu Zdrowia gościliśmy w naszym 

liceum studentkę stomatologii 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

p. Martynę Piotrowską. Absolwentka 

naszej szkoły na spotkaniu z młodzieżą 

zaprezentowała zagadnienia związane z 

profilaktyką próchnicy oraz wyjaśniła, co 

należy zrobić aby dobrze zdać egzamin 

maturalny z biologii i chemii a potem 

studiować na Uniwersytecie Medycznym.  

 

 

 

 

 

 

Martyna Piotrowska podczas prezentacji 

Uczennice 2c z suszarką do prania 

Kreatywność uczniów: wózki, walizki, koszyki i torby 
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Dzień Absolwenta w LO 

 29 maja 2022r. pożegnaliśmy naszych absolwentów. Była to pierwsza od trzech lat 

uroczystość o charakterze masowym, która zgromadziła w sali gimnastycznej wszystkich 

uczniów klas trzecich, pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz 

rodziców. Nie zabrakło również zaproszonych gości: Prorektor Politechniki Poznańskiej 

i jednocześnie absolwentki LO – Agnieszki Misztal, Wicestarosty Powiatu Słupeckiego – 

Czesława Dykszaka, byłego Dyrektora MDK w Słupcy – Jarosława Dębskiego oraz 

Przewodniczącej Rady Rodziców LO – Beaty Becelewskiej. 

Najważniejszą częścią Dnia Absolwenta było 

uhonorowanie uczniów, którzy przez 3 lata wyróżniali 

się w nauce i działalności na rzecz szkoły. Za 

najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia 

szkoły ( 5,47) nagrodę wraz z listem gratulacyjnym od 

Starosty Powiatu Słupeckiego otrzymała Paulina 

Szymańska. Inni uczniowie, którzy osiągnęli wysokie 

wyniki nauki i uhonorowani zostali świadectwem z 

biało-czerwonym paskiem to: Karolina Kasprowicz 

(5,41), Klaudia Janiak (5,25), Patryk Mikołajczyk 

(5,06), Wiktoria Wolnicka (5,00), Katarzyna Dębicka i 

Paulina Piotrowska (4,94), Weronika Kołodziejczak 

(4,88), Kacper Skowroński, Wiktoria Sypniewska, 

Roksana Ślebioda, Sara Zataj (4,82), Hanna Hyży, 

Daria Kowalówczana (4,81), Oliwia Szymfeld (4,76), 

Bartosz Olek, Marta Ziółkowska, Dominika Żeglarska 

(4,75). 

Za pracę na rzecz szkoły i środowiska 

oraz wolontariat nagrody otrzymali: 

Julia Brzezińska, Natalia Drop, 

Weronika Mikołajczyk, Magdalena 

Rogowicz, Jessica Śliwczyńska, Marta 

Ziółkowska, Patryk Mikołajczyk, 

Hanna Hyży, Wiktoria Jarecka, Jakub 

Kamiński, Weronika Kotkowska, 

Martyna Rożek, Paulina Szymańska, 

Michał Trybuś. 

 

Nagrody wręczono również tym uczniom, którzy przez 3 lata reprezentowali liceum 

w zawodach sportowych: Jakub Kaczmarek, Magdalena Rogowicz, Max Stróżyk, Iga 

Sypniewska, Jessica Śliwczyńska, Marta Ziółkowska, Maria Juszczak, Weronika 

Kołodziejczak, Wiktoria Sypniewska, Roksana Ślebioda, Jakub Banaszewski, Damaris 

Dorociak, Jakub Kuchowicz, Paulina Szymańska. 

Paulina Szymańska i Czesław Dykszak 

Nagrodzeni za pracę na rzecz szkoły 
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Szkolna uroczystość stała się także okazją do pożegna 

pracownika administracji Pani Romy Fronckowiak, która 

zakończyła pracę w naszej szkole. 

Na koniec absolwenci mogli obejrzeć krótki program 

artystyczny przygotowany przez ich młodszych kolegów z 

klasy 3c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość przekazania sztandaru Związku „Jaworzniaków” 

  7 czerwca 2022r. w naszej szkole  nastąpiło uroczyste przekazanie  sztandaru 

Słupeckiego Oddziału Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-56 

„Jaworzniacy” i Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście 

Słupeckim,  którego  pełniącym służbowe obowiązki  prezesa „Jaworzniaków”  jest pan 

mjr. Tadeusz Janas.  Słupeccy Kombatanci zdecydowali się przekazać swój sztandar, 

oddać we właściwe ręce,  ponieważ uznali, że działania szkoły nastawione na wychowanie 

młodzieży w duchu patriotyzmu i tolerancji, szacunku do tradycji, historii i ludzi zasługują 

na uznanie. To z inicjatywy dyrektora Tadeusza Raczkowskiego, zgodnie z ceremoniałem, 

sztandar  przekazany został na własność liceum. Najpierw na ręce dyrektora, a po 

prezentacji sztandaru   uczniom. Świadectwem tej podniosłej chwili pozostanie akt 

przekazania sztandaru, podpisany przez  pana majora Tadeusza Janasa i dyrektora 

placówki,  który znajdzie się,  podobnie jak  sztandar w szkolnej  Izbie Tradycji. 

To niecodzienne wydarzenie uświetniła obecność  pana  dr Jacek Bartkowiak starosty 

słupeckiego, pan Michała Pyrzyka  

burmistrza miasta Słupca i  pana mjr 

Tadeusza Janasa przewodniczącego 

Kombatantów i Osób Represjono-

wanych. Podkreślić należy wkład 

dyrektora, dzięki któremu doszło do 

historycznego przekazania sztandaru 

oraz ufundowania gabloty. 

Koordynatorem uroczystości  był 

nauczyciel historii pan profesor 

Henryk Szurek. 

 

 

 

Roma Fronckowiak żegnana 

przez dyrektora Tadeusza 

Raczkowskiego 

Dyrektor Tadeusz Raczkowski z mjr Tadeuszem Janasem 

i pocztem sztandarowym 
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II  edycja Konkursu Piosenki Patriotycznej 

 7 czerwca 2022 r. już po raz drugi odbył się Szkolny Konkurs Piosenki 

Patriotycznej.  Poprzez udział w konkursie chcieliśmy podkreślić,  aby polskie pieśni 

i piosenki narodowe, które niosą w sobie przesłanki patriotyzmu i przeszłości historycznej 

naszego kraju nie poszły 

w zapomnienie. Uważamy, 

że takiego rodzaju konkursy 

są doskonałą okazją wspie-

rania wychowania patrioty-

cznego młodego pokolenia 

poprzez formy aktywności 

artystycznej, pielęgnowania 

kulturowego dziedzictwa 

kraju, w tym niektórych 

zapomnianych już polskich 

piosenek i pieśni patrio-

tycznych. Wiemy, jak ważne jest kształtowanie świadomości narodowej i kultywowanie 

pamięci o wydarzeniach, 

które zmieniły losy naszej 

ojczyzny. W tegorocznych 

zmaganiach ostatecznie wy-

stąpiło sześć klas, jako cała 

drużyna  i  jeden zespół z 

klasy IIA. Wszyscy uczest-

nicy podeszli do wyzwania 

bardzo poważnie. Wybrane 

przez uczestników teksty 

utworów zachęcały do 

refleksji nad naszą historią, 

która tworzy polską tożsamość. O kolejności   nagrodzonych klas  zadecydowało  jury 

w składzie:  pani profesor 

Alina Raczkowska, ksiądz 

Radosław Czerwonka i pan 

profesor Henryk Szurek. 

Pierwsze  miejsce ex aequo 

zajęły klasy I B i IIB. Klasa 

IB  zaśpiewała piosenkę  

Dziewczyna z granatem, 

 a IIB  zaprezentowała pio-

senkę Panie generale. 

Na drugim miejscu znaleźli 

się wykonawcy z klasy IIc 

 z utworem Rozkwitały pąki białych róż, a trzecie miejsce zajął zespół z  II A w składzie 

Zwycięska klasa 1b 

Zwycięska klasa 2b 

Prezentacja klasy 2c 
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Kamil Marciniak, Piotr Ziemski i Kacper Sikorski z piosenką  4:30. Wszystkim 

uczestnikom  serdecznie gratulujemy. Koordynatorem zmagań artystycznych był pan 

profesor Henryk Szurek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAXED czyli BAL PIERWSZOKLASISTY 2022 

 Czas sprawdzianów, kartkówek i różnych projektów w tym roku szkolnym 

dobiegł już prawie do końca. Trudności związane z rozpoczęciem nauki w nowej szkole 

zostały przez pierwszoklasistów z liceum opanowane, a nowe znajomości przerodziły się 

w przyjaźnie. Skoro oceny są już wystawione to najwyższy czas na to, aby zastosować 

jedną z najlepszych metod walki ze stresem - dobrą zabawę w gronie znajomych 

i przyjaciół.  

Taniec, muzyka i śpiew (przez pięć godzin !- non stop! ) w wykonaniu pierwszoklasistów 

w rytmie polskich i zagranicznych przebojów na Balu Pierwszoklasisty 2022 w liceum 

w Słupcy utwierdziło wszystkich, że nasza młodzież chce i potrafi się świetnie bawić.  

Dziękujemy za wspaniałą oprawę muzyczną panu Szymonowi Wroteckiemu- DJ Shimi. 

 
Pierwszoklasiści podczas balu w murach LO 

 

 

Chłopcy z klasy 2a 
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Coś się kończy, coś się zaczyna, czyli zakończenie roku w naszej szkole 

 Zakończenie roku szkolnego 2021/22 w naszym liceum miało w tym roku 

szczególny charakter. Uroczystość rozpoczęła się nietypowo na parterze szkoły, gdzie 

odsłonięto tablicę poświęcona Karolowi Siwemu - pierwszemu powojennemu Dyrektorowi 

Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, którego staraniem 

wznowiono działalność szkoły i internatu po wojennej przerwie.  

Następnie zaproszeni goście i pracownicy liceum przeszli na drugie piętro. Tam przecięto 

wstęgę przed wiodącymi na 3 piętro schodami, których odnowienie było symbolicznym 

zakończeniem trwającego od wielu lat remontu budynku LO.   

Dopiero potem wszyscy zasiedli w sali nr 16/17, gdzie 

miała miejsce właściwa część tej szczególnej uroczystości; 

szczególnej, ponieważ dla Dyrektora LO Tadeusza 

Raczkowskiego było to ostatnie zakończenie roku 

szkolnego w jego karierze zawodowej. Dlatego też oprócz 

uczniów i pracowników szkoły w uroczystości wzięło 

udział wielu zaproszonych gości. Oprócz obecnych 

zazwyczaj w takich okolicznościach Starosty Słupeckiego 

Jacka Bartkowiaka oraz Przewodniczącej Rady Rodziców 

LO – Beaty Becelewskiej swoją obecnością zaszczycili nas 

Burmistrza Słupcy-Michał Pyrzyk, Wójt Gminy Słupca-

Grażyna Kazuś, członkowie rodziny Karola Siwego, 

przyjaciel naszej szkoły- major Tadeusz Janas, 

przewodnicząca ZNP -Marlena Tryngiel, prezes STSK -

Teresa Więckowska, dyrektorzy zaprzyjaźnionych 

instytucji: Agnieszka Kiełducka (PPP), Wojciech Henke ( MOS), Anita Kubicka (MDK), 

Beata Czerniak (muzeum) oraz darczyńcy liceum:  Arleta i Krzysztof Kroteccy (firma 

Kroteccy) oraz Andrzej Kuźma (firma Anbud).  

Na początku spotkania zebrani mogli obejrzeć przygotowaną przez Mateusza 

Budzińskiego i Macieja Sobutkę prezentację poświęconą Karolowi Siwemu. 

Za upamiętnienie tej postaci w imieniu rodziny podziękował Mikołaj Krzemiński -  wnuk 

Karola Siwego.  

Następnie dyrektor wraz z panią 

wicedyrektor wręczyli świadectwa z 

wyróżnieniem oraz nagrody. Wśród 

najlepszych znaleźli się: Andrze-jewski 

Olaf (5,43), Szymfeld Greta  (5, 29), 

Tomaszewska Anna (5,13), Drzewiecki 

Wiktor (5,08), Pyrzyk Paweł (5,08), 

Glapa Bartosz (5,07), Szymańska 

Michalina (5,07), Błaszczak Olga 

(4,86), Dzwoniarski Krystian (4,86), 

Kaźmierczak Kacper (4,86), Budziński 

Mateusz (4,85), Blejwas Anna (4,83), 

Tadeusz Raczkowski wraz z 

Mikołajem Krzemińskim i jego 

małżonką 

Najlepsi uczniowie LO 
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Foszpaniak Marta (4,79), Kowalska Julia (4,79), Sobutka Maciej (4,79) oraz  Drzewiecki 

Kamil (4,77). Za stuprocentową frekwencję w minionym roku szkolnym  nagrodzeni 

zostali również: Jan Pyrzyk, Kacper Kaźmierczak, Julia Łęcka, Joanna Nowicka 

i Katarzyna Łukasiewicz.  

Następnie Starosta Słupecki wręczył 

Olafowi Andrzejewskiemu i Grecie 

Szymfeld stypendium za bardzo dobre 

wyniki w nauce oraz Mateuszowi 

Budzińskiemu za szczególne osiąg-

nięcia naukowe/artystyczne.  

Dalsza część uroczystości należała już 

w całości do Tadeusza Raczkowskiego, 

który najpierw przedstawił najważ-

niejsze etapy remontu szkoły, ilustrując 

swoją wypowiedź slajdami, a następnie 

wspominał swoją przygodę z LO, nie 

szczędząc ciepłych słów pod adresem 

pracowników szkoły, jej uczniów oraz zaprzyjaźnionych osób i instytucji. Dość 

powiedzieć, że na zakończenie wszyscy pracownicy i przyjaciele szkoły otrzymali 

książkowe prezenty i imienne podziękowanie za pracę i współpracę, a Agnieszka 

Kiełducka, Wojciech Henke i Piotr Synowiec-pamiątkowe medale LO.  

Nagrodami dyrektora uhonorowane zostały na koniec wicedyrektor Urszula Radosiewicz 

oraz kierownik gospodarczy Alina Neuman.  Po 

okraszonym dygresjami i zdjęciami monologu 

dyrektora przyszedł czas na pożegnanie. Głos zabierali 

zaproszeni goście oraz przedstawiciele pracowników, 

emerytów i uczniów LO. Pod adresem dyrektora i 

szkoły podło wiele mniej lub bardziej ciepłych słów. 

Nie obyło się bez wzruszeń, życzeń, kwiatów i 

prezentów. Ta chwila uświadomiła obecnym, że w 

naszej szkole niewątpliwie coś się kończy, a przed 

nami wszystkimi – dni, których jeszcze nie znamy.   

Uroczystość poprowadzili Ania Maciejewska i Maciej 

Sobutka, a swoimi artystycznymi występami uświetnili 

ją: Miłosz Cybulski (gitara), Julia Przybylska 

(recytacja) oraz duet Jessika Teodorczyk i Marcelina 

Przybylska (śpiew). Nad nagłośnieniem czuwał Kamil 

Bartkowiak.  

  

 

 

Stypendyści wraz ze Starostą Słupeckim 

Pożegnanie dyrektora Tadeusza 

Raczkowskiego 
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LO otwarte dla i na innych 

 

Klasy patronackie 

 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 15.11.2021r. Uniwersytet Adama 

Mickiewicza  w Poznaniu objął patronatem klasy humanistyczne naszej szkoły. Podpisanie 

porozumienia odbyło się na Wydziale Historii w budynku Collegium Historicum. 

Pan dyrektor Tadeusz Raczkowski w tym 

dniu podpisał porozumienie o współpracy 

z poznańską uczelnią. Spotkanie odbyło się 

w znakomitym gronie. Władze uczelni 

reprezentowali: dziekan Wydziału Historii 

prof. dr hab. Józef Dobosz, prorektor                                                                

UAM ds. studentów i kształcenia prof. dr 

hab. Joanna Wójcik, prodziekan Wydziału                                   

Historii ds. Jakości Kształcenia prof. UAM 

dr hab. Katarzyna Balbuza, pełnomoc-

niczka dziekana Wydziału Historii ds. 

współpracy ze szkołami prof. UAM dr 

hab. Agnieszka Jakuboszczak. Nawiązanie współpracy z UAM w Poznaniu bardzo nas 

cieszy, koordynatorem podjętych działań jest nauczyciel historii w naszej szkole pan 

Henryk Szurek. 

 

Maturzyści  w Collegium Historicum 

 W ramach współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu uczniowie 

naszego LO,  tegoroczni  maturzyści, 15 listopada 2021 r. mieli okazję uczestniczyć 

w warsztatach i wykładach przygotowanych specjalnie dla nich przez pracowników 

naukowych  Wydziału Historii. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wykładu pana 

profesora Jana Miłosza  „Sól nie tylko z Wieliczki – stare i nowe funkcje kopalni soli” oraz 

prelekcji pani doktor Anety Liwerskiej-Garsteckiej, ,,Kąpiele lecznicze w starożytności”.  

Po wykładach młodzież uczestniczyła w zajęciach warsztatowych 

przygotowanych w ,,średniowiecznej aptece”, gdzie zapoznano 

ich ze sposobem wytwarzania kosmetyków i leków według 

starodawnych receptur. Okazało się, że produkty te pod wieloma 

względami nie ustępują wytwarzanym współcześnie, a wiedza 

naszych przodków była imponująca. Uczniowie mogli nie tylko 

zapoznać się z procesem produkcji, ale również  sami wykonali  

mydła zapachowe, kremy i napary ziołowe. Pobyt na uczelni 

zakończyło spotkanie z panią pełnomocnik  Dziekana Wydziału 

Historii prof. dr hab. Agnieszką Jakuboszczak, podczas którego 

ustalono plan kolejnych spotkań. Koordynatorem działań był pan 

Henryk Szurek.   

  

Tadeusz Raczkowski i Henryk Szurek wraz z 
władzami Wydziału Historii UAM w Poznaniu 

Uczniowie podczas wykładu 
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Akademia Nauk Stosowanych w Koninie objęła patronatem  klasy biologiczno-

chemiczne słupeckiego liceum 

 Dietetyka, kosmetologia lub pielęgniarstwo to najczęściej wybierane kierunki 

akademickie przez absolwentów klas biologiczno-chemicznych słupeckiego ogólniaka. 

Od przyszłego roku szkolnego licealiści z klasy czwartej będą mieli szansę na poznanie 

przyszłych kierunków studiów w oparciu o wykłady i warsztaty na Wydziale Nauk 

o Zdrowiu na Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Będzie to możliwe dzięki umowie 

patronackiej, która została zawarta pomiędzy  Rektorem uczelni dr hab. Arturem Zimnym 

a Dyrektorem liceum mgr Tadeuszem Raczkowskim.  

Warto nadmienić, że uczelnia dysponuje od 

marca bieżącego roku nowoczesnym  

Monoprofilowym Centrum Symulacji 

Medycznej, w którym wiedzę zdobywają 

przyszłe pielęgniarki. Współpraca Aka-

demii Nauk Stosowanych w Koninie 

i Liceum Ogólnokształcącego im. Mar-

szałka J. Piłsudskiego w Słupcy umożliwi 

lepsze przygotowanie absolwentów szkół 

do zawodów medycznych w naszym 

rejonie. Inicjatorkami wspólnych działań są 

ze strony uczelni Dziekan Wydziału Nauk 

o Zdrowiu pani dr Edyta Bielik, natomiast ze strony liceum pani wicedyrektor Urszula 

Radosiewicz i nauczyciel biologii Joanna Sobutka.  

 

BohaterOn w Twojej Szkole 

 W tym roku szkolnym postanowiliśmy przyłączyć się do projektu BohatrON 

w Twojej Szkole, który stanowi element VI edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – 

włącz historię! Misją organizatorów kampanii BohaterON – włącz historię!, obok 

pielęgnowania pamięci narodowej i działań pomocowych skierowanych do Powstańców 

Warszawskich, jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej w atrakcyjnej dla 

odbiorców formie. Prowadzony w ramach kampanii projekt BohaterON w Twojej Szkole, 

skupia się na mówieniu o historii Polski XX w. w prostej i jednocześnie angażującej 

formie. 

 

Urszula Radosiewicz i dr hab. Artur Zimny 
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W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w lekcjach poświęconych Powstaniu 

Warszawskiemu. Chętni uczniowie przygotują laurki, kartki z życzeniami lub listy, które 

zostaną wysłane do Powstańców. Koordynatorką projektu jest pani Renata Bartczak. 

Młodzież naszego LO w ramach akcji poświęconej upamiętnieniu uczestników Powstania 

Warszawskiego przygotowała kartki z życzeniami dla Powstańców.  

 

6-ta edycja konkursu j. angielskiego „Let’s revise together!” za nami 

 To już 6-ta edycja konkursu języka angielskiego „Let’s revise together!” 

organizowanego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych. W tym roku mieliśmy 

przyjemność gościć naprawdę liczne grono ósmoklasistów z całego powiatu. 25 marca 

mury naszego liceum odwiedziło 64 uczniów szkół podstawowych z Drążnej, Koszut, 

Cienina Kościelnego, Strzałkowa, Kowalewa, Ostrowitego, Ratynia, Lądku, i oczywiście 

SP1 i SP3 Słupca. W ramach powtórki do egzaminu z j. angielskiego uczniowie 

rywalizowali w 4-osobowych drużynach w 8 oddzielnych konkursach. Różnice 

po podsumowaniu wyników były naprawdę niewielkie, jednak to 2 drużyny z Lądku 

zdominowały podium i tak: 

I miejsce SP Lądek w składzie: Zuzanna Orchowska, Alicja Warzych, Marika 

Wiechcińska, Igor Orchowski. 

II miejsce: SP nr1 Słupca w składzie: Mikołaj Kaliski, Alicja Danielewicz, Wiktoria 

Suska, Julia Marańda. 

III miejsce: SP Lądek w składzie: Oliwia Grodzka, Teresa Kierzek, Sylwia Pawela, 

Franciszek Grzywiński. 

 
W konkursie indywidualnym nagrodę główną zdobył Oskar Przybylski ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Słupcy. 

 

Drzwi otwarte w LO 

 Takiego ogromnego zainteresowania się nie spodziewaliśmy! W sobotę 2 kwietnia, 

odwiedziło słupeckie LO liczne (można powiedzieć, że idące w setki:) grono  uczniów klas 

ósmych. Na naszych gości czekali w gotowości nauczyciele oraz uczniowie LO, którzy 

przygotowali wiele ciekawych informacji oraz niezapomnianych atrakcji specjalnie na ten 

dzień. Na samym początku ósmoklasiści zostali zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły, 

która w tym roku została poszerzona o nowe profile do wyboru. Członkowie zespołu 

promocyjnego przedstawiali także pokrótce kryteria naboru oraz zapoznawali 

z działalnością szkoły. Mowa była m.in.: o projektach naukowych oraz językowych, 

współpracy z uczelniami  czy imprezach szkolnych. 
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Po spotkaniu informacyjnym ósmoklasiści mieli okazję zwiedzić szkołę. Uczestniczyli 

w pokazach multimedialnych i doświadczeniach z chemii, fizyki i biologii. Dużym 

zainteresowaniem młodych gości cieszyły się łamigłówki językowe oraz matematyczne. 

Na końcu zwiedzania czekały na nich pyszne ciasto oraz napoje w naszej kawiarence. 

Najcenniejszy dla ósmoklasistów był jednak bezpośredni kontakt z uczniami liceum, 

którzy w tym dniu wcielili się w rolę przewodników i z dużą życzliwością podzielili się 

z odwiedzającymi swoimi doświadczeniami z codziennego życia szkolnego. 

A potwierdzeniem tego jak dobrze i swobodnie czują się uczniowie w LO, pośród wielu 

innych, było też to, że spontanicznie zaczęli tańczyć Belgijkę! Między innymi to dzięki 

temu ósmoklasiści mieli okazję poczuć niepowtarzalną atmosferę naszej szkoły. 

Mamy wszelkie podstawy ku temu, aby tegoroczny Dzień Otwarty uznać za więcej niż 

udany, co niewątpliwie przełoży się na liczbę podań dostarczonych do szkoły na przełomie 

maja i czerwca.  

 

Od przedszkolaka do ogólniaka.  

 Młodzież słupeckiego ogólniaka 

otwierając się również na innych. 21 

czerwca 2022 uczniowie z 2b i 2c zanieśli 

domki dla owadów i rośliny do 

przedszkola Jarzębinka. W ten sposób 

licealiści pomagają w edukacji 

ekologicznej przedszkolaków i tworzeniu 

ścieżki sensorycznej. 

 

 

 

 

Uczniowie LO wraz ze stworzonymi przez siebie 
domkami dla owadów 
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Włączamy się w akcję "SŁUPCA JEST KOBIETĄ” 

 W ostatnim czasie bardzo popularna stała się filozofia zero waste zakładająca, 

że można wypracować styl życia, który nie generuje żadnych odpadów. Aby to osiągnąć, 

należy zacząć od rozsądnego gospodarowania jedzeniem, unikania opakowań 

jednorazowych i częstego sięgania po produkty z recyklingu. 18 marca w ramach 

miejskich obchodów Dnia Kobiet uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły włączyli się 

w imprezę zatytułowaną "SŁUPCA JEST KOBIETĄ”, w ramach której przedstawiciele 

LO wystąpili w roli  modelek, kreatorek mody prosto z Szafy Caritas. W ten sposób 

wsparli akcję Zero Waste!!!  

 
Uczniowie wraz z panią Marzeną Wojtkowiak podczas pokazu mody Zero Waste 

 

Świętowali z nami Rok Romantyzmu Polskiego 

 13 czerwca do naszej szkoły przybyła kilkunastoosobowa grupka uczniów ze szkół 

podstawowych wraz ze swoimi opiekunami. Nasi młodsi koledzy wzięli bowiem udział 

w ogłoszonym na początku maja konkursie pod hasłem: Świętuj z nami Rok  Romantyzmu 

Polskiego.  

Jego uczestnicy mogli wypróbować swoich sił w trzech kategoriach: napisać wiersz 

o uczuciach lub rozprawkę zainspirowaną słowami  A.  Saint-Exupérego  Dobrze widzi się 

tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dla tych, którzy wolą rysować,  

przewidziana była ostatnia kategoria czyli stworzenie komiksu odtwarzającego treść 

jednego z romantycznych utworów. Na konkurs wpłynęło 21 prac z 5 szkół podstawowych 

z: SP1 w Słupcy, Młodojewa, Ratynia, Trąbczyna i Cienina Kościelnego.  

Jury w składzie: Anna Halaba, Anna Miśkiewicz, Anna Zielińska przyznało nagrody 

i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Za wiersz o uczuciach nagrody zdobyły: 

Patrycja Dębowska z Cienina Kościelnego (1msc.), Nikola Jankowska z Trąbczyna 

(2msc.), Izabela Kierzek z  Trąbczyna ( 3msc.) oraz Anna Kołodziejczak z Młodojewa 
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i Jakub Budkowski z Ratynia (wyróżnienia). Najlepsze rozprawki napisały: Maria Parus 

z Trąbczyna (1 msc.), Julia Bojańska z Trąbczyna ( 2 msc.), Agata Janowska z Trąbczyn 

(3msc.) oraz Maja Filipiak z SP1 w Słupcy i Karolina Silska z Cienin Kościelnego 

(wyróżnienia). Natomiast nagroda za komiks zainspirowany utworem romantycznym 

powędrowała do  Amelii Michalak z Trąbczyna.  

Po wręczeniu przez panią wicedyrektor Urszulę Radosiewicz i polonistkę Annę Halabę 

nagród, dyplomów i podziękowań Julia Przybylska i Maciej Sobutka z naszej szkoły 

zaprezentowali  nagrodzone i wyróżnione wiersze, wprowadzając uczestników 

w prawdziwie romantyczny nastrój. 

 

Wywiad podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu 22 marca 2022 

 22 marca 2022 r. podczas tegorocznych Targów Edukacyjnych w Poznaniu 

do Green Studio Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaproszeni zostali dyrektor 

Tadeusz Raczkowski z nauczycielkami - Marzeną Wojtkowiak i Anną Halabą z Liceum 

Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy, aby podzielić się swoimi 

refleksjami między innymi na temat, jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy 

nauczyciela i dyrektora szkoły.  

Wywiad został przeprowadzony w ramach wydarzenia EDU_dzielnia na Targi Edukacyjne 

w Poznaniu. Spotkanie poprowadziły Beata Kubsik, Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka 

i Aldona Olesiak. 

 

Marzena Wojtkowiak, Anna Halaba, Tadeusz Raczkowski i Aldona Olesiak 
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Wolontariat 

 

Jesienny deszcz Onko – Uśmiechów 

 Szkolne Koło PCK oraz Samorząd Szkolny naszego liceum zaangażowały się 

w akcję organizowaną przez „Stowarzyszenie Łatwo Pomagać”. Celem akcji była zbiórka 

nowych rzeczy dla pacjentów z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii dziecięcego 

OIOMU w Szpitalu Uniwersyteckim im dr A. Jurasza oraz Oddziału Onkologii w Szpitalu 

Wojewódzkim Dziecięcym im. J. Brudziń-

skiego w Bydgoszczy. Wszystkim osobom, 

które chętnie pomagały w organizacji 

zbiórki prezentów oraz tym, którzy oka-

zali swe wielkie serca i wsparli akcję 

materialnie bardzo serdecznie dziękujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

Pomagamy Tymkowi! 

 Nasze Liceum włączyło się do akcji ,,Szafowanie dla Tymka”, w ramach której 

prowadzona była zbiórka odzieży, tekstyliów, obuwia itp. Koordynatorem zbiórki była 

pani Agnieszka Leżała i Szkolne Koło Wolontariatu, które zachęcało uczniów 

i pracowników słupeckiego ogólniaka do przejrzenia szaf 

i pozbycia się nielubianych lub nieużywanych przedmiotów 

objętych zbiórką. Dzięki zaangażowaniu społeczności LO 

i ludzi dobrej woli Tymek Kamiński dostał szansę, by 

mimo genetycznej choroby, żyć zupełnie normal-

nie! Trzymamy kciuki za jego dalszą przygodę, którą 

będzie życie po otrzymaniu najnowocześniejszego leku, 

który powstrzymuje SMA. 

 

 

 

 

 

 

Pomagamy:) 

 W naszej szkole organizujemy różne autorskie akcje charytatywne, ale także 

pomagamy wolontariuszom z innych szkół czy organizacji. W ramach tej współpracy 

włączyliśmy się w zbiórkę dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie. Udało nam się 

Prezenty dla dzieci z oddziałów onkologicznych w Bydgoszczy 
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zebrać trochę artykułów piśmienniczych i odrobinę słodkości. 

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zechcieli wesprzeć 

tę akcję oraz klasie 2c wraz z wychowawcą. Mamy nadzieję, że 

te upominki wywołają uśmiech na twarzach podopiecznych 

strzałkowskiego DPS-u:) 

 

 

 

 

 

 

Ja za 50 lat??? 

 W ramach projektu "DziałaMY", do którego przystąpiliśmy na początku roku 

szkolnego, odbyły się w naszej szkole warsztaty z kombinezonem starości. W zajęciach 

wzięli uczniowie działający w Szkolnym Kole Wolontariatu. Zakładając kombinezon 

starości mogli przenieść się w przyszłość i zobaczyć, jak będą 

wyglądały ich codzienne czynności np. wejście po schodach 

w wieku 70+ :)  

Warsztaty te, prowadzone przez przedstawicieli Centrum 

Rozwoju Edukacji Obywatelskiej z Poznania, mają za zadanie 

zachęcić młodzież do empatycznego spojrzenia na zmagania 

z rzeczywistością ludzi starszych, uwrażliwić na ich potrzeby 

i zmotywować do pomocy. Chociaż w ubiegłych latach 

odbyły się one już kilkakrotnie, niezmiennie cieszą się dużym 

zainteresowaniem ze strony wolontariuszy. Czekamy 

z niecierpliwością na kolejne edycje:) 

 

  

Zbiórka dla Burka 

 Każdego roku Szkolne Koło Wolontariatu stara się 

pomóc również zwierzętom przebywającym w pobliskim 

schronisku w Katarzynowie. W ramach akcji "Zbiórka dla 

Burka" udało nam się zebrać około 80 kg karmy (głownie 

mokrej z niewielka domieszką suchej) oraz dużo 

akcesoriów typu obroże, gryzaki czy szarpaki. Do naszej 

burkowej paczki dołączyliśmy też m. in. koce i ręczniki. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom, 

rodzicom i nauczycielom:) Mamy nadzieję, że zebrane 

przez nas rzeczy przydadzą się w zimie bezdomnym 

zwierzętom:) 

 

 

Zebrane w ramach akcji artykuły piśmiennicze 

Dominika Pomorska z 3a w kombinezonie 

Członkowie SKW wraz z zebranymi artykułami 
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Czekolada za uśmiech w LO 

 Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły okazali serce i wsparli akcję Kuratorów 

Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy "Świąteczny prezent". 

W ramach hasła "czekolada za uśmiech" każda klasa oraz uczniowie indywidualni 

ufundowali tabliczki czekolady dla potrzebujących. Mamy nadzieję, że będą one miłym 

dodatkiem do mikołajkowego prezentu:) 

 

Uśmiechnięta gwiazdka 

 Przed świętami Bożego Narodzenia wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu 

postanowili zadbać o to, żeby na twarzach trzech rodzin z naszego powiatu zagościł 

uśmiech i zorganizowali zbiórkę  żywności oraz innych potrzebnych artykułów. Udało 

nam się zebrać osiem kartonów produktów, które przed świętami dotarły 

do potrzebujących:) Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracow-

nikom szkoły za zaangażowanie:) 

A tak o naszej zbiórce pisała pani Monika z SOSW, wychowawczyni jednego 

z obdarowanych chłopców: Święta Bożego Narodzenia 

to czas zadumy i okazja do niesienia pomocy osobom 

potrzebującym. Dzięki zaangażowaniu „Szkolnego Koła 

Wolontariatu” działającego przy Liceum Ogólno-

kształcącym w Słupcy udało się wesprzeć rodzinę 

naszego wychowanka Kacpra. W dniu 20 grudnia 2021 

roku przekazano rodzinie paczki w których znajdowała 

się chemia gospodarcza, żywność i wiele innych 

potrzebnych rzeczy. Nauczyciele SOSW w Słupcy wraz z 

Kacprem i jego rodziną pragną złożyć ogromne 

podziękowania Pani Agnieszce Leżała–opiekunowi 

Szkolnego Koła Wolontariatu, uczniom i ich rodzinom 

oraz nauczycielom LO w Słupcy za okazałą pomoc. 

 

 

Akcja wolontariatu - zbiórka artykułów dla Ukrainy  

 04.03.2022 młodzież z LO we współpracy 

z MOPS Słupca w ramach wolontariatu 

uczestniczyła w zbiórce dla potrzebujących 

z Ukrainy z naszego regionu. Jeszcze nie minęła 

połowa dnia, a już były pełne kosze. Dzięki 

mieszkańcom i przyjaznym supermarketom 

w Słupcy udało nam się zgromadzić 600 kg 

towarów niezbędnych dla przybywających 

na terenie powiatu słupeckiego rodzin z Ukrainy. 

 

 

Obdarowany przez nas Kacper wraz z mamą 

Uczniowie LO podczas zbiórki 
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Wolontariusze na Dniu Dziecka w SOSW 

 Jak co roku nasi wolontariusze przygotowali ciekawe zabawy dla dzieci z SOSW 

z okazji Dnia Dziecka. Były wielkie bańki mydlane, malowanie buziek (w tym roku 

najpopularniejszy był motyw spidermana!), zwierzątka z balonów oraz wspólne tańce. 

Bawiliśmy się świetnie i już nie możemy się 

doczekać przyszłorocznego spotkania!!! Nad 

jeziorem były: Julia Jaszczyszyn, Julia Mi-

chalska, Maja Ostrowicka, Agata Makowska, 

Amelia Frankowska. Opiekę nad wolon-

tariuszami sprawowała pani Agnieszka Leżała. 

 

 

 

Nietypowi goście w murach naszej szkoły 

 Na zaproszenie Szkolnego Koła Wolontariatu do naszej szkoły przybyły Panie: 

Ania, Karolina i Ania ze stowarzyszenia "Pokochaj Burka". I pewnie nie byłoby w tym nic 

nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że... przyjechały do nas ze swoimi czworonogami!!! 

Gościliśmy więc także Maksia, Zaspę i Osmana! Prelekcja była oczywiście poświęcona 

potrzebującym pomocy zwierzakom. Dowiedzieliśmy się m.in. o 

działalności stowarzyszenia "Pokochaj Burka", działalności 

TOZ-u oraz zasad wolontariatu w schronisku w Katarzynowie. 

Panie ogłosiły także konkurs na najlepszy pomysł promujący 

działalność stowarzyszenia - na pomysły czekamy do środy!! Na 

koniec otrzymaliśmy podziękowanie "za wrażliwość, 

nieocenioną pomoc, regularne wspieranie podopiecznych oraz 

zarażanie innych empatią do braci mniejszych". Obiecujemy, że 

nie przestaniemy działać na rzecz potrzebujących zwierzaków! 

    

Szkolny Budżet Obywatelski 

 W ramach projektu "DziałaMY"16.11.2021 odbyło się głosowanie w ramach 

Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Głosy zostały policzone przez komisję w składzie: 

Agata Makowska, Julia Jaszczyszyn i Maja Ostrowicka 

pod nadzorem p. Agnieszki Leżały. Wyniki są następujące: ławki 

na korytarzach - 140 głosów; sprzęt sportowy - 71 głosów; 

nagłośnienie na korytarzach - 36 głosów; książki obcojęzyczne 

do biblioteki - 17 głosów; rośliny na korytarzach - 6 głosów i 6 

głosów nieważnych. W ramach projektu do szkoły zostały 

zakupione ławki na korytarz. 

 

 

 

Wolontariusze podczas zabawy z dziećmi 

Czworonożni goście w LO 

Zakupiona w ramach projektu kanapa 
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DziałaMY ekoLOgicznie 

 24.05.2022 w naszym LO w ramach projektu "DziałaMY" odbyła się debata 

oxfordzka na temat "Wegetarianizm - dieta przyszłości". Wydarzenie to miało na celu 

przygotowanie młodzieży do prezentacji argumentów, do obrony swojego zdania oraz 

do pokonywania lęku przed wystąpieniami publicznymi. Marszałkiem debaty była Julia 

Michalska, czas mierzyła Julia Jaszczyszyn. Pierwsza grupa - grupa propozycji 

reprezentowana była przez Kamila Bartkowiaka, Gabrielę Zawal, Dominikę Pomorską 

oraz Oliwię Kin. W skład grupy opozycji wchodziły: Zofia Kasprzyk, Maja Ostrowicka, 

Aleksandra Szymfeld oraz Magdalena Pawlak. Argumenty przygotowane przez obie strony 

poparte były statystykami i odnosiły się do naukowych faktów. Merytorycznym wsparciem 

w przygotowaniu debaty służyła p. Joanna Sobutka. Obecny na debacie przedstawiciel 

Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej z Poznania zwrócił uwagę na bardzo wysoki 

poziom debaty, kulturę osobistą 

uczestników, sposób formułowania 

argumentów oraz bogaty zasób 

słownictwa. Mamy nadzieję, że zdobyte 

dziś doświadczenie zaprocentuje 

w przyszłości:) 

 

 

Młodzież LO podczas debaty oxfordzkiej 
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Wycieczki 

 

2b w Kamienicy Alchemika i Niewidzialnym Domu 

 Pierwszy jesienny piątek uczniowie z klasy 2b spędzili w Toruniu, który przywitał 

ich… faszystowskimi flagami i napisami w języku niemieckim. Szybko jednak okazało 

się,  że to nie rzeczywistość, ale plan realizowanego przez TVP filmu, którego akcja dzieje 

się we Frankfurcie podczas II wojny światowej. 

Potem zrobiło się  jeszcze bardziej ciekawie, bo pierwszym punktem programu wycieczki 

była wizyta w Domu Alchemika czyli Centrum Chemii w Małej Skali. Tam pod okiem 

profesjonalistów uczniowie uczestniczyli w warsztatach chemicznych, podczas których 

między innymi  spalali (!) alkohol oraz  rozkładali wodę na wodór i tlen. 

Po tej niezwykłej lekcji chemii uczniowie odwiedzili Niewidzialny Dom, w którym  

poznawali świat z perspektywy osoby pozbawionej  wzroku. Poruszali się w egipskich 

ciemnościach, zdając się jedynie  na zmysł dotyku i głos przewodnika. Było to 

z pewnością niezapomniane i emocjonujące doświadczenie. 

Na koniec wszyscy  przespacerowali się urokliwymi uliczkami Torunia, nie obyło się 

również bez tradycyjnego zdjęcie pod pomnikiem Kopernika na rynku. Po wycieczce 

zostały miłe wspomnienia i słodkie pierniki zakupione w toruńskich sklepach. 

 

Wizyta w Chełmnie 

 21 października delegacja składająca się z nauczycieli i uczniów LO uczestniczyła 

w uroczystości upamiętniającej siostry pisarza Franza Kafki. Wszystko odbyło się 

na terenie Miejsca Pamięci w Lesie Rzuchowskim, który podczas II wojny światowej stał 

się niemym świadkiem tragedii Żydów z Europy środkowej. 

Zebranych gości przywitał kierownik muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady 

Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, który na wstępie przypomniał, że dwie spośród trzech 

sióstr czeskiego pisarza zginęły właśnie tutaj. Następnie prof. Łukasz Musiał 

z poznańskiego UAM-u (nota bene absolwent naszej szkoły) wygłosił  wykład na temat: 

Rola Kafki w literaturze i kulturze xx wieku. 

Kolejny punkt programu uroczystości miał miejsce 

pod symboliczną ścianą płaczu, gdzie przedstawiciele 

gminy żydowskiej z Poznania oraz ksiądz z pobliskiej 

parafii odmówili modlitwy za siostry Franza Kafki 

oraz inne ofiary Zagłady. Tutaj też odsłonięto 

upamiętniającą siostry Kafki tablicę, pod którą 

organizatorzy i goście uroczystości złożyli wiązanki 

kwiatów i zapalili znicze. 

Na zakończenie uczestnicy spotkania udali się 

do muzeum w pobliskim Chełmnie, aby jeszcze lepiej 

poznać historię tego tragicznego miejsca. 

 

 Anna Halaba, Renata Bartczak, Julka Lewandowska i Mateusz Budziński 
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Z wizytą u Mickiewicza 

 2 listopada 2021 w deszczowy dzień klasa 2c o profilu humanistycznym 

postanowiła wziąć udział w warsztatach „Życie i twórczość Adama Mickiewicza”, które 

miały miejsce w Śmiełowie.  W tej niepozornej miejscowości mieści się bowiem 

przepiękny pałac, w którym 

przebywał Adam Mickie-

wicz. Młodzież miała 

również okazję udać się 

do pobliskich Pyzdr i poz-

nać trochę lokalnej historii 

tego „Królewskiego mias-

ta”. 

 

 

 

 

Maturzyści na Jasnej Górze 

 21 marca przedstawiciele klas maturalnych 

naszej szkoły uczestniczyły w Pielgrzymce 

Maturzystów Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasna 

Górę. „Kochani maturzyści, nie jesteście sami. Wasi 

rodzice, nauczyciele, wychowawcy, księża są z wami. 

Nie są przeciw wam, ale z wami i przy was. Nie chcą 

was wyręczać, czy wiedzieć za was. Chcą was 

wspomagać. Kochają, dlatego się troszczą” – mówił 

bp Radosław Orchowicz do maturzystów 

z archidiecezji gnieźnieńskiej, który przewodniczył 

eucharystii w Kaplicy Cudownego Obrazu. 

 

 

 

 

Wyjazd na Politechnikę Poznańską 

 Na początku kwietnia uczniowie klasy 3ag i 3a 

uczestniczyli w zorganizowanych przez Politechniką 

Poznańską „Drzwiach Otwartych”. Przyszli studenci mogli 

zwiedzić laboratoria, uczestniczyli również w wykładach. 

Była to również doskonała okazja, aby zapoznać się z ofertą 

edukacyjną uczelni oraz porozmawiać ze studentami 

i pracownikami Politechniki Poznańskiej. 

  

 

Klasa 2c wraz z wychowawcą w Śmiełowie 

Maturzyści z ks. Radkiem 
Czerwonką 

Uczennice klasy 3a podczas "drzwi otwartych" na PP 
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Warsztaty w Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu 

 Na warsztaty do Centrum Chemii w Małej 

Skali w Toruniu wybrali się uczniowie klasy 3b. 

11 marca młodzież z klasy "bio-chem" uczestniczyła  

w zajęciach laboratoryjnych.  Każdy miał okazję 

sprawdzić się w roli chemika z prawdziwego 

zdarzenia. W końcu praca z tymi przeróżnymi 

substancjami to nie „przelewki”. Na szczęście  

wszystko działo się pod czujnym okiem 

prowadzących, którzy krok po kroku instruowali 

uczniów jak poprawnie wykonać eksperyment. 

Dzięki temu przez chwilę młodzież mogła znaleźć 

się w innym wymiarze: pełnym probówek, palników 

i barwników. 

 

 

 

Majówka licealistów we Wrocławiu 

 W piątek 13.05.2022r. uczniowie klasy Ib uczestniczyli w wycieczce 

do Wrocławia. Rozwijali swoje zainteresowania przyrodnicze podczas wizyty w ZOO 

i Afrykarium. Wrocław to piękne miasto, które powitało licealistów wspaniałą słoneczną 

pogodą.  

 
Uczniowie klasy 1b 

 

 

Ola Szymfeld i Wiktoria Stefańska podczas warsztatów 
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Wizyta w Gdańsku 

 25 maja uczniowie klas IA i IIB udali się na wycieczkę w Gdańska. Podczas wizyty 

w Trójmieście odwiedzili m.in. gdańską starówkę, Westerplatte, Stocznię Gdańską. 

W ramach relaksu udali się na plażę, by choć trochę powdychać jodu. 

 

 

 

Wycieczka do Lednogóry 

 7 czerwca 2022 odbyła się wycieczka do Lednogóry, w której uczestniczyła klasa 

3c w ramach projektu “Ekonomia społeczna dla szkół”. Była to wizyta studyjna z uwagi 

na fakt, iż w Lednogórze znajduje się siedziba Fundacji Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa 

„Inspekt”. Po przyjeździe uczniowie dowiedzieli się, czym zajmuje się organizacja, jakie 

są jej cele oraz jak ludzie w ramach działalności społecznej mogą pomagać otaczającemu 

środowisku. Ta fundacja, będąca  podmiotem ekonomii społecznej, zajmuje się głównie 

przyrodą oraz edukacją i nie jest prowadzona dla zysku, lecz po to by polepszyć byt 

lokalnej społeczności.  

Następnie uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych, na których, po podzieleniu się 

na grupy, wypełniali „kartę obserwacji siedliska przyrodniczego”. Mieli okazję również 

dokonać pomiaru drzew, dowiedzieć się, jak wygląda badanie przyrody w terenie oraz jak 

należy się do tego przygotować. Po zajęciach czekał na nich poczęstunek.  

Kolejnym elementem wizyty w 

Lednogórze były warsztaty zielarskie, na 

których uczestnicy zapoznali się z 

właściwościami i działaniem różnych ziół 

i roślin rosnących na łąkach czy w lasach. 

Po części wykładowej uczniowie mogli 

samodzielnie stworzyć własną mieszankę 

do przygotowania naparu, która stanowiła 

zarazem upominek i pamiątkę z owej 

podróży.  

 

Uczniowie  podczas zwiedzania Gdańska 

Klasa 3c w Lednogórze 
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Zwiedzamy Trójmiasto                 

 Uczniowie i uczennice klas 3c i 2c wraz z wychowawczyniami panią Emilią 

Babacz, panią Moniką Tykwą oraz panią Aliną Raczkowską udali się na wycieczkę 

do Trójmiasta w ramach programu z MEiN „Poznaj Polskę”. 

13 czerwca o  godz. 06:00 wyruszyli z dworca PKS w Słupcy w kierunku Pomorza. 

Z początku pogoda nie dopisywała, ale gdy dotarli do pierwszego punktu wycieczki 

(zamek krzyżacki w Malborku), rozpogodziło się. Zwiedzając zamek, dowiedzieli się 

wielu  ciekawostek o fortecy m.in. tego, 

że gdyby mury obronne zostały 

ustawione w linii prostej, to ich długość 

wynosiłaby 10 km.  

Kolejnym punktem na mapie wycieczki 

było Muzeum Wisły w Tczewie, gdzie 

zobaczyli, jak zmieniała się Wisła oraz 

transport po niej. Późnym popołudniem 

dojechali do bazy noclegowej - 

Władysławowa. Po wypakowaniu się 

i obiadokolacji udali się na plażę. 

 

 

Drugiego dnia wycieczki zwiedzanie rozpoczęli od Sopotu, gdzie zobaczyli sopockie 

molo, Grand Hotel, dom zdrojowy i urocze wille, których w Sopocie nie brakuje. Byli też 

na sopockiej plaży i tzw. monciaku, gdzie widzieli pomnik kaprala Wojtka (niedźwiedzia).  

Później udali się do Gdyni, gdzie spacer po mieście modernizmu rozpoczęli na skwarze 

Kościuszki. Tam weszli do pierwszego muzeum, którym był statek  - Dar Pomorza. 

Następnie spacerowali po Gdyni, oglądając 

urocze zabudowania. Udali się również do 

portu morskiego w Gdyni, gdzie obecnie 

mieści się interaktywne muzeum 

emigracji. Po wizycie w muzeum wrócili 

do Władysławowa, gdzie po kolacji 

oglądali mecz piłki nożnej z udziałem 

polskiej reprezentacji.  

Ostatni dzień wycieczki rozpoczęli 

śniadaniem. Po spakowaniu walizek do 

autokaru udali się do miejsca, gdzie 

rozpoczęła się II wojna światowa, czyli na 

Westerplatte. Dowiedzieli się ciekawych informacji np. tego, że polscy żołnierze byli 

operowani przez lekarza bez znieczulenia i bez przyrządów chirurgicznych. Niestety, wiele 

zabudowań, które pamiętają wojnę, zostało zniszczonych przez komunistów w latach 60. 

XX wieku.  

Młodzież zwiedza Malbork 

  Uczniowie w Sopocie 
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Następnie udali się do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie dowiedzieli 

się,  jak doszło do wybuchu strajku w Stoczni Gdańskiej i powstania  NSZZ Solidarność, 

poznali  również codzienne życie w PRL oraz przemiany polityczne w 1989r. 

Drugim punktem w Gdańsku było Muzeum II Wojny Światowej, gdzie zobaczyli m.in.: 

mundury wojskowe, militaria, ale także pamiątki po żołnierzach zamordowanych 

w Katyniu oraz rzeczy osobiste Żydów, którzy zginęli w obozach śmierci. Po wizycie 

w muzeum spacerowali po starówce Gdańska, gdzie zjedli obiad. Po posiłku udali się 

w drogę powrotną do Słupcy i godzinie 22:00 dotarli na dworzec PKS w Słupcy.   

 

Coroczny spływ kajakowy 

 Do tego wyjazdu uczniowie 

słupeckiego LO przygotowywali się już 

od dłuższego czasu. Już w maju odbyło się 

spotkanie z panem Wojciechem Sachą - 

inżynierem nadzoru z Nadleśnictwa 

Płytnica w Nowej Szwecji, który 

przybliżył młodzieży informacje na temat 

terenu, na którym w najbliższych dniach 

młodzież miała biwakować.  

9 czerwca pod opieką samego pana 

dyrektora - Tadeusza Raczkowskiego 

i nauczycielek: pani Marzeny Wojtkowiak 

i pani Edyty Bednarskiej-Korus uczniowie z klasy 2a udali się na czterodniowy spływ 

kajakowy na Piławę. Drużyna Mokrych Stóp nawet w strugach deszczu potrafiła czerpać 

przyjemność z wiosłowania i wspólnego spędzania czasu. Uczniowie mieli okazję 

sprawdzić swoje umiejętności lub nabyć nowe a przede wszystkim nauczyć się 

współpracy, rozbijania namiotów i przyrządzania samodzielnie posiłków. Była to 

prawdziwa szkoła życia. 

 

Czasem słońce, czasem deszcz… - odkrywanie walorów turystycznych Borów 

Tucholskich  

 Czerwiec to miesiąc sprzyjający licznym 

wycieczkom klasowym. Zważywszy, iż przez ostatnie dwa 

lata pandemia uniemożliwiała nam jakikolwiek dłuższy 

wyjazd, pod koniec roku szkolnego klasa 3a postanowiła 

zorganizować wycieczkę w Bory Tucholskie do ośrodka 

Piła-Młyn, w którym na młodzież czekał szereg atrakcji. 

Do matematyków dołączyło kilkoro uczniów z „humana” 

i bio-chemu. W niedzielny poranek młodzież wyruszyła 

w wyśmienitych humorach pod opieką pań: Aliny 

Raczkowskiej, Mirosławy Błaszczak i wychowawcy klasy 

3a – Anny Miśkiewicz.  

Klasa 2a podczas spływu kajakowego 

Przygotowania do spływu Brdą 
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Po dotarciu na miejsce można było cieszyć się słoneczną pogodą, która jednak w południe 

przeobraziła się w 36-stopniowy skwar. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy 

i jedna, pod opieką instruktora, udała się na wyprawę kajakową aby podziwiać walory 

przyrodnicze rzeki Brdy, a druga, pod 

okiem kolejnego opiekuna, mogła 

sprawdzić swoje umiejętności w parku 

linowym. Po obiedzie grupy zamieniły 

się, tak by każda mogła skorzystać 

z danej atrakcji. Wieczorem uczniowie 

integrowali się podczas dyskoteki. 

Kolejny dzień zaskoczył nagłą zmianą 

pogody. Podczas gdy pierwszego dnia 

wszyscy ociekali potem w tych 

tropikalnych temperaturach, 

w poniedziałek obudził nas 14-

stopniowy chłód połączony z deszczem. Jednak i taka pogoda nie pokrzyżowała planów 

licealistom. Kolejny raz podzieleni na grupy korzystali z atrakcji, jaką była strzelnica, 

natomiast kolejna grupa integrowała się grając w „nieśmiertelną” mafię. Aby uchronić się 

przed deszczem, organizatorzy wycieczki umożliwili młodzieży skorzystanie z hali  

sportowej w pobliskim Gostycynie, gdzie uczniowie grali w piłkę nożną i siatkówkę. 

Wieczór upłynął na kalamburach i podchodach nocnych na terenie pobliskich lasów. 

Wtorkowy dzień przywitał nas słońcem z umiarkowaną temperaturą i przelotnymi 

deszczami. Część uczniów korzystała z parku linowego, inni udali się na strzelnicę, 

a kolejna grupa uczestniczyła w paintballu. Po takich ekstremalnych wyczynach młodzież 

miała już tylko ochotę na obiad i odpoczynek. Okazało się jednak, że czeka na nią kolejna 

niespodzianka. Otóż tego dnia uczestnicy wycieczki samodzielnie przygotowywali sobie 

obiad. Ich zadanie polegało na wyrobieniu 

ciasta na pizzę i udekorowaniu go 

wybranymi dodatkami. Wszyscy zajadali 

się z apetytem a po konsumpcji włoskiego 

specjału młodzież wyruszyła w drogę 

powrotną. W okolicach godziny 16:30 

licealiści przybyli do Słupcy, w okolice 

szkoły, gdzie czekali na nich rodzice 

i krewni. Ten wyjazd na długo zapadnie 

w pamięci  wielu osób.  

 

 

 

Licealiści poznają Pomorze Wschodnie 

 W ramach ministerialnego projektu Poznaj Polskę uczniowie z klas: 2b, 1a i 1b 

w połowie czerwca wyjechali na dwudniowa wycieczkę po Pomorzu Wschodnim. 

Chłopcy z 3a wyrabiają ciasto na pizzę 

Zmagania w parku linowym 
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Pierwszego dnia odwiedzili Gdańsk. Najpierw udali się do nowoczesnego Muzeum II 

Wojny Światowej, gdzie podzielili się na dwie grupy, które zwiedzały ekspozycje 

z przewodnikiem, realizując ścieżki tematyczne:  polscy sportowcy oraz  polscy naukowcy 

podczas II wojny światowej. 

Następnie grupa przejechała pod pomnik Trzech Krzyży, skąd rozpoczęło się zwiedzanie 

terenu dawnej stoczni w Gdańsku zakończone wizytą w Europejskim Centrum 

Solidarności. Po przerwie obiadowej wszyscy udali się na spacer po najstarszej części 

Gdańska, zaczynając od  Złotej Bramy, przez ulicę Długą, Długi Targ, Mariacką, 

na Długim Pobrzeżu kończąc. Niestety deszczowa aura nie sprzyjała zwiedzaniu, toteż 

na dłużej licealiści zatrzymali się tylko pod gotyckim sklepieniem Bazyliki Mariackiej. 

Następnie w strugach deszczu autokar przewiózł wszystkich na Westerplatte, a potem 

do pobliskiego Sztutowa, gdzie zaplanowano nocleg. Ci, którzy mieli siłę po całodziennej 

wycieczce, zdążyli jeszcze na zachód słońca, które pod koniec dnia wychyliło się zza 

deszczowych chmur.  

Kolejny dzień był również pełen atrakcji. Po bardzo wczesnym śniadaniu wszyscy 

pojechali zobaczyć morze i przekop Mierzei Wiślanej, a następnie udali się do Nowego 

Dworu Gdańskiego, gdzie wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w Żuławskim 

Parku Historycznym. W drodze powrotnej licealiści zatrzymali się na dłużej w Malborku 

i pod opieką lokalnych przewodników zwiedzali średniowieczną krzyżacką twierdzę.  

Na zakończenie należy jeszcze dodać, że cała wycieczka została zorganizowana przez 

biuro podróży BUT Orchowscy, a jej koszty zostały częściowo pokryte z projektu Poznaj 

Polskę.  
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Narodowe Czytanie 2021 

 We wtorek 14 września, młodzież naszego LO uczestniczyła, jak co roku zresztą, 

w Narodowym Czytaniu. W tym roku to już 10.  jubileuszowa edycja tej popularyzującej 

kanon polskiej literatury akcji. Zainicjowana została ona w 2012 roku przez Prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 

W kolejnych latach czytane były dzieła  Aleksandra Fredry, Trylogia Henryka 

Sienkiewicza, Lalka Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Wesele  Stani-

sława Wyspiańskiego, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Nowele autorstwa Elizy 

Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława 

Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka 

Rzewuskiego, Balladyna Juliusza Słowackiego. 

W tym roku spotkaliśmy się, aby wspólnie przeczytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli 

Zapolskiej – utwór wyjątkowy, nazwany tragifarsą kołtuńską, odsłaniający hipokryzję, 

zakłamanie, podwójne standardy moralne i ciasnotę horyzontów umysłowych kryjących 

się pod maską poprawności i cnotliwości jak pisał w liście Prezydent RP. Pojęcie 

„dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego. Utwór Moralność pani Dulskiej, 

nacechowany komizmem, bogactwem obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silną 

wymową społeczną, powstał w 1906 roku i szybko zyskał opinię jednego 

z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Moralność pani Dulskiej weszła 

do żelaznego repertuaru polskich teatrów, na podstawie dramatu powstały również filmy, 

w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku. 

Uczniowie klas trzecich wcielili się 

w bohaterów utworu i czytali, wybrane przez 

p. Annę Halabę, fragmenty utworu, oddając  

jego komizm. W rolę Pani Dulskiej wcieliła 

się Marta Ziółkowska, jej córek  Meli- 

Weronika Tomczak i  Hesi- Alicja 

Chlebowska i syna Zbyszka-Mateusz 

Budziński.  Urokowi występu dodawały stroje 

pożyczone z MDK w Słupcy, dzięki 

uprzejmości p. Anny Czerniak. 

Za rok czytać będziemy „Ballady i romanse” 

A. Mickiewicza.  

 

 

Spotkanie z muzyką 

 Powszechnie wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje i  jest sposobem na wyrażenie 

siebie o czym przekonali się 30.09.2021 uczniowie  słupeckiego Liceum Ogólno-

kształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, którzy o godzinie 12.15 w sali numer 

16 wzięli udział w  koncercie muzyków ze szkoły muzycznej Yamaha. Na scenie 

Weronika Tomczak, Alicja Chlebowska, Mateusz 
Budziński i Marta Ziółkowska 
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wystąpili: wokal- Krzysztof Miętkiewicz, gitara elektryczna- Roman Komicz, perkusja 

elektroniczna- Jakub Nożewski. 

Na powitanie muzycy zagrali klasykę rocka, „Eye of the tiger” zespołu Survivor. Potem 

zaprezentowali uczniom brzmienie instrumentów elektrycznych, grając fragmenty 

popularnych  utworów z różnych gatunków muzycznych. Widownia miała okazję 

posłuchać piosenki  Michała Szczygła pt. „Nic tu po mnie” oraz mini wykładu 

o instrumencie, który posiada każdy , czyli głosie. Kolejno muzycy zaprezentowali 

brzmienie perkusji elektrycznej oraz opowiadali o niej z pasją   i uczuciem. W następnej 

kolejności zaproszono dwóch uczniów na scenę , aby spróbowali swoich sił w grze 

na perkusji. Wybrane osoby miały zagrać fragment z piosenki zespołu Queen pt. „We will 

rock you”, przy czym było dużo śmiechu i oklaski dla śmiałków. Zaraz po tym jeden 

z muzyków, pan Roman Komicz opowiedział o przekazywaniu uczuć poprzez granie 

i śpiew. Goście zagrali dwa polskie utwory, kultową piosenkę zespołu Lady Pank 

pt. „Zawsze tam gdzie ty” oraz popularny syngiel „Czerwony jak cegła” zespołu Dżem, 

za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.  

 
Pod koniec  naszego muzycznego spotkania  prowadzący rozdał ulotki, umożliwiające 

przyjście na lekcję próbną do szkoły muzycznej Yamaha. Na zakończenie zespół 

serdecznie podziękował za uwagę i przybycie, a uczniowie wrócili na lekcje bogatsi 

o nowe doświadczenia muzyczne. Może niektórzy odkryją w sobie nową pasję? 

 

Koncert Łódzkiego Trio „Złota Trąbka” 

 25 października 2021r. klasy trzecie naszego liceum miały okazję wziąć udział 

w koncercie Łódzkiego Trio „Złota Trąbka”, który odbył się w sali kinowej Miejskiego 

Domu Kultury w Słupcy. Zespół składał się z trzech wykonawców: Marcina Błoszyka, 

który grał na trąbce, Macieja Malca – puzonisty oraz założyciela grupy, a także Adriana 

Latosiewicza, obsługującego instrumenty klawiszowe. Muzycy zabrali nas w „Muzyczny 

Rejs”, przedstawiając utwory charakterystyczne dla różnych regionów świata. 

W przerwach między występami artyści zapoznali nas ze swoimi instrumentami, 

opowiadając o ich budowie oraz sposobie wydobywania poszczególnych dźwięków. 

Szczęśliwcom, którzy potrafili odpowiedzieć na pytania konkursowe oraz chętnym 

do współpracy i zabawy z muzyką, udało się zdobyć nagrody. Było to ciekawe 

doświadczenie, które pozwoliło nam na delektowanie się brzmieniem muzyki oraz chwilę 
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relaksu, a także doskonała okazja, aby dowiedzieć się nowych rzeczy, poznać nieznane 

utwory, a także usłyszeć w profesjonalnej adaptacji te kompozycje, które są nam znane. 

Większa część pieniędzy zebranych 

od uczestników koncertu została przeka-

zana na rzecz dzieci z oddziału onkologii, 

a pozostała suma zostanie rozdysponowana 

przez samorząd szkolny. Koncert 

niebywale spodobał się wszystkim 

uczestnikom, dlatego uczniowie naszej 

szkoły z pewnością będą chętni, aby wziąć 

udział w podobnych przedsięwzięciach. 

 

 

Świąteczna premiera 

 Dla zespołu teatralnego Human Sapiens pierwszy semestr bieżącego roku 

szkolnego był czasem bardzo pracowitym i w cotygodniowych próbach na scenie 

słupeckiego MDK nie przeszkodziła nawet trwająca nieustannie pandemia. 

Ledwo zakończyły się  prace nad spektaklem pt. Czekając na Adama…, który miał swoją 

premierę na listopadowym festiwalu teatralnym w Kole, a już trzeba było rozpocząć 

przygotowania do przedstawienia o tematyce bożonarodzeniowej. Czasu było niewiele, 

a na dodatek na próbach ciągle kogoś brakowało. Na szczęście udało się dopiąć wszystko 

na ostatni guzik i 19 grudnia  w sali MDK nielicznie zgromadzeni z powodu obostrzeń 

sanitarnych widzowie mogli obejrzeć spektakl pt. Taka cisza. Obecna na widowni  Paulina 

Pachulska -Wojdak z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprosiła zespół do Kazimierza 

Biskupiego, gdzie od wielu lat odbywają  się Konkursy Przedstawień Jasełkowych. 

Nie zdradzamy treści spektaklu, ponieważ mamy nadzieję,  że w zbliżającym się nowym 

roku licealiści zaprezentują się przed swoimi kolegami i koleżankami ze szkoły. Niech 

zamieszczone poniżej zdjęcia będą zapowiedzią tego, co zadzieje się na scenie. 

 
W premierowym przedstawieniu udział wzięli: Alicja Chlebowska, Weronika Tomczak, 

Olga Błaszczak, Dominika Hierowska, Jagoda Piwowarczyk, Kamila Becelewska, Miłosz 

Cybulski, Julia Przybylska, Zuzanna Depczyńska oraz Zofia Królikowska (w zastępstwie 

Sandry  Harwozińkiej). 

Uczennice klas trzecich podczas koncertu 
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Noc w Muzeum  

 Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią w Muzeum Regionalnym 

w Słupcy 27 maja odbyła się 13 Noc w Muzeum. Na wszystkich, którzy nie przestraszyli 

się niestabilnej pogody, czekał szereg atrakcji, a wśród nich- spektakl pt. Sen Marcina 

w wykonaniu grupy teatralnej Human Sapiens (LO/MDK), której występy podczas 

muzealnych nocy stały się już niemal tradycją.   

W rolę głównego bohatera, czyli średniowiecznego poety i wykładowcy - Marcina 

ze Słupcy, wcielił się Miłosz Cybulski. Na scenie towarzyszyli mu również: Olga 

Błaszczak, Mateusz Budziński, Zuzanna Depczyńska, Alicja Chlebowska, Sandra 

Harwozińska, Dominika Hierowska, Zofia Królikowska, Anna Maciejewska, Jagoda 

Piwowarczyk, Julia Przybylska oraz Weronika Tomczak.  

Wspaniała gra aktorska licealistów, barwne stroje, światło i muzyka przeniosły widzów 

ponad 500 lat wstecz, kiedy to Marcin ze Słupcy wyruszył ze swojego rodzinnego miasta 

do Krakowa, aby się kształcić, 

a potem powrócił do niego jako 

magister. Jednak zamiarem twórców 

spektaklu była nie tyle rekonstrukcja 

biografii znamienitego słupczanina, 

co zbudowanie swego rodzaju 

pomostu między średniowieczem 

a współczesnością, do której nawiązuj-

je finał przedstawienia.  

 

 

 

HUMAN SAPIENS wśród zespołów nagrodzonych na festiwalu teatralnym w Kole 

 Od początku roku szkolnego grupa Human Sapiens intensywnie pracowała 

nad spektaklem pt. Czekając... na Adama. W role kobiet, które na przestrzeni wieków 

czekają na tytułowego mężczyznę, wcieliły się: Zuzanna Depczyńska, Sandra 

Harwozińska, Weronika Tomczak, Alicja Chlebowska, Julia Przybylska, Kamila 

Becelewska, Zofia Królikowska, Dominika Hierowska, Jagoda Piwowarczyk, Olga 

Błaszczak, a za stronę muzyczną i techniczną odpowiedzialny był Mateusz Budziński. 

Premiera spektaklu miała miejsce 20 listopada 

podczas festiwalu teatralnego Strefa 

gry w Kole, na który przyjechali miłośnicy 

teatru z wielkopolskich szkół i domów kultury. 

Prezentacjom scenicznym przyglądało się jury 

w składzie Małgorzata Hajewska – Krzysztofik 

(pedagog i aktorka Nowego Teatru 

w Warszawie), Monika Tomczyk (reżyserka, 

instruktorka teatralna i  pedagog z  Teatru 

Młodzi aktorzy podczas Nocy w Muzeum 

Human Sapiens na scenie w Kole 
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Miniatur w Gdańsku) oraz Radomir Piorun (aktor i instruktor teatralny z MDK w Kole). 

Jurorom i widzom najbardziej spodobał się spektakl zainspirowany Alicją w Krainie 

Czarów w wykonaniu zespołu Kokersi z Krotoszyna, który zgodnie z oczekiwaniami 

wszystkich otrzymał  nagrodę Grand Prix. Jurorzy docenili również pozostałe spektakle, 

przyznając ich twórcom równorzędne nagrody za udział. Młodzież z liceum wróciła więc 

z festiwalu usatysfakcjonowana i bogatsza o nowe doświadczenia teatralne. Szczególnie 

wartościowe okazały się spotkania warsztatowe z jurorami, którzy udzielali cennych 

wskazówek dotyczących mowy ciała, dykcji oraz znaczenia pauzy. Zwracali również 

uwagę na pracę w grupie oraz relacje między aktorami a widzami. 

Na zakończenie warto dodać, że niewiele brakowało, a do premiery w Kole wcale by nie 

doszło, w przeddzień wyjazdu okazało się bowiem, że jedna z aktorek zachorowała i nie 

może pojechać na festiwal. Na szczęście sytuację  

uratowała Marta Ziółkowska, która dzięki 

swojemu wieloletniemu doświadczeniu 

teatralnemu dosłownie z dnia na dzień wskoczyła 

w rolę. Jakby tego było jeszcze mało, na moment 

przed występem okazało się, że kluczowy dla 

całego spektaklu rekwizyt został napraw-

dopodobniej... zjedzony. Na szczęście i ten 

problem udało się rozwiązać. 

 

 

Wyjazd do teatru 

 27 maja klasy 2b i 2c pojechały do Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie, aby przekonać 

się, czy da się przenieść na scenę kilkusetstronicową powieść Bolesława Prusa pt. Lalka. 

Tego karkołomnego zadania podjął się Radosław Rychcik, który odpowiadał zarówno 

za adaptację sceniczną jak i reżyserię przedstawienia.   

Uczniowie, którzy omawiali powieść Prusa na lekcjach języka polskiego, nie mieli 

większych problemów ze zidentyfikowaniem postaci i zrekonstruowaniem pominiętych 

przez reżysera wątków, jednak dla osoby nieznającej treści Lalki spektakl byłby trudny 

do zrozumienia.   

Licealna publiczność dostrzegła również pewne niezgodne z literackim pierwowzorem 

szczegóły, np. fakt, że książkowy Wokulski był starszy, a Izabela miała inny kolor 

włosów.  Uwagę wszystkich zwróciła niecodzienna scenografia (dworzec kolejowy, 

na którym w zależności od miejsca akcji zmieniała się nazwa stacji), niezwykłe 

rozwiązania sceniczne (próba samobójcza Wokulskiego), a także muzyka, która 

towarzyszyła bohaterom nawet podczas dialogów.  

Dzięki spektaklowi licealiści przekonali się, że przełożenie dzieła epickiego na język teatru 

jest możliwe, ale wiąże się z wieloma skrótami i zmianami książkowego pierwowzoru.  

 

 

Human Sapiens na scenie 
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Pomoc dla Ukrainy w Słupcy 

 Jak wspomniałam we wstępie 24 marca 2022 roku doszło do inwazji Rosji 

na Ukrainę. Wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą wiąże się z bezradnością osób 

cywilnych, próbą przetrwania w nieludzkich warunkach, w strachu o własne życie i życie 

najbliższych. To sytuacja, wobec której nikt nie powinien przejść obojętnie. Dlatego też 

młodzież, nauczyciele i pracownicy naszego liceum we współpracy z Fundacją 

La Promessa, Fundacją Sendi, Szlachetną Paczką oraz Urzędem Miasta w Słupcy, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupcy skierowała swoją pomoc w stronę 

rodzin uchodźców.  

 Od momentu rozpoczęcia wojny i napływu uchodźców do Polski zbieramy 

żywność, odzieżą, środki higieny itp. Wiele darów dostarczanych do magazynu zbiórki 

znajduje się w workach, kartonach  nieposegregowanych i  nieopisanych. Kadra wraz 

z młodzieżą udała się do „serca zbiórki” aby pomóc w rozpakowywaniu i porządkowaniu 

darów, które tego wymagały.  Sytuacja ta zmuszała do wielkiej organizacji i spójności 

w pracy grupowej, w czym 

młodzież odnalazła się 

doskonale.  Takie sytuacje 

łączą ludzi, zacieśniają więzi 

i wyzwalają w nas ludziach 

uczucie zrozumienia, współ-

czucia oraz chęć i potrzebę 

niesienia pomocy. To nie 

jedyna akcja młodzieży 

szkolnej,  społeczność obecna  

na miejscu deklarowała dalszą 

pomoc dla uchodźców.  

 

  

 Słysząc o rosyjskiej agresji na Ukrainę Samorząd Uczniowski LO zaproponował, 

aby wszyscy uczniowie naszego liceum, nosząc symbole ukraińskie, włączyli się w akcję 

poparcia dla Ukrainy. W ten sposób chcieliśmy dać jasny sygnał, że nie zgadzamy się 

na wojnę i przemoc, która ma miejsce na Ukrainie. Oprócz tego symbolicznego poparcia 

Samorząd Uczniowski wspólnie ze szkolnym kołem PCK organizował pomoc materialną 

Młodzież LO podczas segregacji darów 
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i finansową dla Ukraińców, którzy pozostali w kraju, a także dla tych przybyłych 

do Polski. 

 

Młodzież LO wyraża swoje poparcie dla Ukrainy 

 W ramach wyrażenia solidarności z krainą napadniętą bez wypowiedzenie wojny 

przez Rosję, uczniowie z LO postanowili umieścić zdjęcia na portalach 

społecznościowych.  

 Od 1 czerwca nasze liceum udostępniło uchodźcom z Ukrainy salę gimnastyczną, 

na której w warunkach prowizorycznych mieszka 12 kobiet i 14 dzieci. Szkoła przy 

wsparciu licznych sponsorów wyposażyła „gości” w potrzebne do egzystencji sprzęty, 

takie jak: pralki, lodówki, kuchenki, czajniki, łóżka, stoły i komputery z dostępem 

do Internetu.  

Sala gimnastyczna LO oddana na użytek uchodźców 
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     Nie tylko w murach, ale także w szkolnych ławkach pojawili się uczniowie 

z Ukrainy, którzy próbują zdobyć wykształcenie w naszej placówce. Nie jest to proste, 

bowiem większość z nich nie zna języka polskiego. Młodzież ma dodatkowe zajęcia 

z języka polskiego prowadzone przez panią pedagog – Aleksandrę Nowak. Dodatkowy 

problem w „odnalezieniu się” stanowi trauma, z którą muszą się mierzyć ci młodzi ludzie. 

Wciąż napływają do nich tragiczne wieści z Ukrainy, które nie pozwalają im zapomnieć 

o toczącej się wojnie. Od początku kwietnia przez naszą szkołę przeszło siedmioro 

uczniów z Ukrainy. Część z nich tylko na chwilę zatrzymała się w naszym powiecie, 

by dalej ruszyć w drogę w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Od przyszłego roku 

szkolnego naukę w liceum będzie kontynuowało przynajmniej czworo uczniów z Ukrainy. 

Nasza młodzież stara się wspierać swoich kolegów zza wschodnie granicy. Jest to też 

okazja do wymiany poglądów, poznania nowej kultury i języka.  

 W 2006 i 2007 roku nasze liceum zrealizowało cudowny projekt z kolegami 

z Ukrainy pod nazwą "Polska - Ukraina; Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość". 

Ci uczniowie, którzy byli u nas oraz nas gościli mają dziś ponad 30 lat. Poniżej 

zamieszczamy zdjęcie z pobytu Przyjaciół z Ukrainy w Słupcy. 

 

 

Goście z Ukrainy w murach słupeckiego LO 
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Nasi uczniowie 

 

 
Klasa 1a – wychowawca Renata Bartczak 

Piotr Paterek, Wojciech Kryszak, Bartosz Andrzejak, Martyna Mielcarek, Szymon Sypniewski, Jakub 

Nowicki, Mateusz Sąsiadek, Mikołaj Grześkiewicz, Bartosz Nowak, Hubert Jankowski, Kacper Walczak, 

Wojciech Leśniowski, Szymon Strzyżewski, Artur Karmiński, Sandra Goińska, Anna Koziorowska, Franciszka 

Kosmowska, Julia Olszewska, Monika Springel, Dominika Osowczyk, Alicja Wierzchowiecka, Julia Roszak. 

Nieobecni: Mateusz Drop, Malwina Majewska, Patrycja Woźniak, Szymon Olejniczak, Ovsiuk Sofia, Vlasiuk 

Sofia 

 
Klasa 1b – wychowawca Joanna Sobutka (w zastępstwie za Jolantę Bartkowiak 

Borowski Norbert, Stachowiak Oliwia, Maniak, Klaudia, Kuźniarek Zuzanna, Dzikiewicz Julia, Krawczyńska 

Wiktoria,Podgórna Zuzanna, Przybylska Marcelina, Dyncer Antonina, Pikos Anna, Majchrzak Malwina, 

Wisła Anna, Kowalska Julia, Liczycka Klaudia, Kaczmarek Jakub, Szymańska Michalina, Drewniacka 

Gabriela, Byczkowska, Oliwia, Łętowska Olivia, Zawal Gabriela 
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Klasa 1c – wychowawca Agnieszka Leżała 

Wojciech Kanclerz, Konrad Wilczewski, Alex Danielczyk, Miłosz Wojtyra, Jakub Kupny, Oliwier 

Dobrychłop, Jan Pyrzyk, Wiktoria Janiszewska, Kornelia Adamczyk, Natalia Tylska, Marta Burdzińska, 

Malwina, Martyna Chmielecka, Alicja Namysłowska, Maja Jercha, Martyna Ratajczyk, Maja Jakubowska, 

Martyna Pogorzelska, Amelia Wrotecka, Nicoletta Prokop, Anna Tomaszewska, Gabriela Jaroszewska. 

Alicja Chojnacka, Amelia Szczap 

Nieobecni: Karolina Binięda, Matylda Górczyńska 

 

 
Klasa 2a – wychowawca Marzena Wojtkowiak 

Julia Czechowska, Daria Zakan, Oliwia Bąbola, Julita Kotów, Marta Foszpaniak, Oliwia Mućka ,Zofia 

Kasprzyk, Oliwia Osowiec, Hubert Woźniak, Norbert Wróbel, Krystian Dzwoniarski, Kinga Sieczka, Patrycja 

Janowska, Weronika Śniegowska, Zofia Sroka, Zuzanna Pułról, Jakub Drewniacki, Dominik Szymankowski, 

Karolina Bryska,Kamil Marciniak, Adam Fekner, Kacper Okoniewski, Jakub Tomczak, Kacper Filipowski, 

Kacper Broniarczyk, Piotr Ziemski, Bartosz Karolak, Wojciech Strzelczyk, Patryk Szygenda, Mikołaj 

Śmiechowski, Dominik Stadnik 

Nieobecni: Kasper Sikorski, Wiktor Ślebioda, Jakub Kwaśny 



Nasi uczniowie 
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Klasa 2b – wychowawca Anna Halaba 

Julian Wrotecki, Wiktor Olejniczak, Bartosz Glapa, Karolina Sobieraj, Kalina Wiatrowska, Amelia 

Rutkowska, Kacper Andrzejewski, Olaf Andrzejewski, Maja Mikuła, Maciej Sobutka, Greta Szymfeld, 

Aleksandra Koperska,  Amelia Imbiorowicz, Agnieszka Szczepaniak, Wiktoria Sobczak, Daria Żak, Wiktoria 

Ciesielska, Anna Maciejewska, Kiara Baśkiewicz, Aleksandra Jóźwiak, Julia Przybylska, Zuzanna 

Kopaczewska 
 

 
Klasa 2c – wychowawca Monika Tykwa 

Kacper Kaźmierczak, Olga Matuszak, Laura Wiśniewska, Wiktoria Przybylska, Filip Woźniak, Antonii 

Górski, Zuzanna Walkowiak, Dagmara Woźniak, Jagoda Piwowarczyk, Zosia Królikowska, Wiktoria 

Strzyżewska, Kinga Sikorska, Julia Łęcka, Beata Kaczmarek, Angelika Pilarska, Maja Przybylska, Joanna 
Pilarczyk,  Anita Kazuś, Sylwia Wrzos, Dominik Czerniejewski, Zuzanna Depczynska, Sandra Harwozińska, 

Olga Błaszczak, Nikola Banaszak.  

Nieobecni: Marcina Wojtczaka, Albanowskiej Alicji, Kamili Becelewskiej, Klaudii Paszek, Wolodymyr 

Yanchewsky 

 



Nasi uczniowie 
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Klasa 3a – wychowawca Anna Miśkiewicz 

Mateusz Ratajczyk, Aleksander Marszewski, Filip Łęcki, Jakub Jankowski, Wiktor Drzewiecki, Wiktor 

Przydryga, Franciszek Karolak, Franciszek Dąbrowski, Kamil Bartkowiak, Bartosz Kamiński, Paweł Pyrzyk, 

Julia Włosiniak,  Kacper Durczyński, Kamil Mędza,  Dorian Frydrychowicz, Mateusz Przydryga, Julia 

Górniak,Oliwia Olkiewicz,  Dominika Pomorska,  Amelia Frankowska, Hanna Synowiec, Kaja Kasiura,  

Marta Garstka, Julia Jaszczyszyn,  Joanna Nowicka i Milena Gorzelańczyk. 

Nieobecna: Martyna Rogalska 

 

 
Klasa 3b – wychowawca: Wioletta Nyszler 

Adam Bartczak, Klara Zielazna, Maja Ostrowicka, Amelia Nowak, Natalia Górniak, Kamil Drzewiecki, 
Oskar Spławski, Katarzyna Łukasiewicz, Karolina Kuśmirek, Agnieszka Berdzińska, Oliwia Kin, Sandra 

Roszak, Aleksandra Szymfeld, Agata Buszka, Wiktoria Stefańska, Alicja Machowiak, Zuzanna Sieczkarek, 

Natalia Samsonowska, Karolina Włodarczyk, Magdalena Pawlak, Marta Przybylska, Karolina Sulanowska 

Nieobecni: Aleksandra Adamczewska, Tymon Górczyński, Julia Michalska, Tamara Klaszczyńska, Jagoda 

Łechtańska 



Nasi uczniowie 
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Klasa 3c – wychowawca Emilia Babacz 

Kacper Słowiński, Sandra Antkowiak, Kamil Łastowski, Tomasz Jackowski, Miłosz Cybulski, Amelia 

Grobelna, Luiza Krzemińska, Jan Ratajkowski; Agata Dankowska, Aleksandra Sikorska, Beata Witkowska, 

Anna Blejwas, Agata Makowska, Julia Piaskowska, Karolina Synowiec, Jakub Ziółkowski, Dominika 

Hierowska, Weronika Tomczak, Alicja Chlebowska, Julia Lewandowska, Mateusz Budziński, Klaudia 
Kudlewska, Marta Przybylska, Daria Majewska  

 

 
Klasa 3ag – wychowawca Mirosława Błaszczak 

Bartosz Olek, Jakub Śmigielski, Konrad Sobieraj, Adrian Berdziński, Jessica Śliwczyńska, Weronika 

Mikołajczyk,  Oliwia Mikołajewska, Anna Tomczak, Bartosz Kowalski, Marcin Błaszczak, Maksymilian 

Woźniak, Max Stróżyk, Kacper Skowroński, Andrzej Radosiewicz, Paulina Piotrowska, Marcin Błaszczak, 

Dominika Kujawa, Iga Sypniewska, Maja Nowak, Michał Borowski, Bartosz Owczarek, Daria 

Kowalówczana, Aleksandra  Orchowska, Aleksandra Grzywińska, Anna Tomczak, Natalia Drop, Marta 

Ziółkowska, Julia Brzezińska, Marta Tomczak 

Nieobecni: Magdalena Rogowicz, Maksymilian Gartner, Jakub Kaczmarek, Jakub Karaszewski, Patryk 

Półrul  

 



Nasi uczniowie 
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Klasa 3bg – wychowawca Jolanta Biadasz 

Wojciech Machowiak, Bartosz Ławniczak, Mieszko Raśniewski, Patryk Mikołajczyk, Fryderyk Witczak, 

Maria Juszczak, Julia Jankowska, Oliwia Wyrzykiewicz, Dominika Żeglarska, Kornelia Kaczmarek. Klaudia 

Sikorska, Katarzyna Dębicka, Eryk Kaczmarczyk, Wojciech Mioducki, Julia Jabłońska, Weronika 

Kołodziejczak, Klaudia Janiak, Julia Kwaśny, Ignacy Celmer, Roksana Ślebioda, Oliwia Szymfeld, Wiktoria 

Sypniewska, Martyna Szablewska, Karolina Kasprowicz, Kornelia Mięta, Sara Zataj 

Nieobecni: Katarzyna Borus, Katarzyna Kierzkowska, Wiktoria Wolnicka 

 

 
Klasa 3cg – wychowawca Henryk Szurekw zastępstwie za Monikę Magierę-Ładowską 

Jakub Kamiński, Damaris Dorociak, Jakub Kuchowicz, Martyna Przybylska, Katarzyna Półról, Paulina 

Dubczak, Martyna Błoniewska, Martyna Zaparta, Paulina Szymańska, Weronika Kotkowska, Martyna Siuba, 

Amelia Nikiel, Natalia Przewoźna, Maja Pikos, Michał Kuźniewski, Iza Andrzejak, Jakub Banaszewski, Anna 

Bojarska, Hanna Hyży, Wiktoria Jarecka, Adam Świątek, Michał Trybuś, Michalina Różewicz, Amelia 

Ławniczak, Marcelina Szwed, Anastazja Szaraszek 

Nieobecni: Dominik Nadgrodkiewicz, Krystian Nowak, Martyna Rożek, Miłosz Wojnicz, T.W., Zuzanna 
Szymańska  

 


	Sukcesy, osiągnięcia naszych uczniów i nauczycieli
	Ranking liceów 2022
	Nasza Kariatyda Wielka – Pani Anna Halaba
	Deszcz nagród dla licealistów
	Mickiewicz byłby dumny…
	Licealiści na wojewódzkich eliminacjach OKR -u
	Wyróżnienie dla Oli Szymfeld
	„Młodzież zapobiega pożarom” – I miejsce dla Kacpra Andrzejewskiego
	Mistrzostwa Pierwszej Pomocy – III miejsce dla LO w Słupcy
	LO MISTRZEM POWIATU I REJONU W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
	We wtorek 10.05.2022 r. w Słupcy, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej Dziewcząt i Chłopców. Najpierw swoje zmagania rozpoczęli chłopcy. Nasza drużyna w składzie: Jakub Banaszewski oraz Piotr Ziemski wygrała wszystkie swoje mecze zajmuj...
	Dlaczego Facebook jest darmowy?
	Poznaj możliwości swojego umysłu
	Spotkanie z pośrednikiem pracy
	Spotkanie z muzyką
	Tajemnicze zamki, smakowite dania oraz miejsca planów filmowych , czyli… „Irlandia w szkole”!
	Imprezy, uroczystości, wydarzenia…
	Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22 w LO w Słupcy
	Hołd poległym w dniu 1 września
	Dzień Pierwszoklasisty
	Co to była za noc! Pełna wrażeń i emocji:)
	Warsztaty świąteczne oraz spotkania klasowe
	Dzień Samorządności i Dzień Sportu
	Dzień Absolwenta w LO
	Coś się kończy, coś się zaczyna, czyli zakończenie roku w naszej szkole
	BohaterOn w Twojej Szkole
	6-ta edycja konkursu j. angielskiego „Let’s revise together!” za nami
	Drzwi otwarte w LO
	Świętowali z nami Rok Romantyzmu Polskiego
	Pomagamy Tymkowi!
	Wycieczki
	2b w Kamienicy Alchemika i Niewidzialnym Domu
	Wyjazd na Politechnikę Poznańską
	Majówka licealistów we Wrocławiu
	Licealiści poznają Pomorze Wschodnie
	Z kulturą za pan brat
	Narodowe Czytanie 2021
	Spotkanie z muzyką
	Koncert Łódzkiego Trio „Złota Trąbka”
	Świąteczna premiera
	Pomoc dla Ukrainy w Słupcy

