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Aktualności

Z kroniki szkolnej...
2.09.2019 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
odbyła się w auli szkolnej ze względu na deszczowa
pogodę. Po odśpiewaniu hymnu narodowego pani Dyrektor
Jolanta Kossakowska powitała wszystkich zebranych,
szczególnie 242 uczniów klas pierwszych, podzielonych na
osiem oddziałów, nauczycieli oraz rodziców. Przypomniała
zebranym, że 1 września upłynęła 80 rocznica wybuchu II
Wojny Światowej i poprosiła o minutę ciszy na
upamiętnienie ofiar tamtej wojny. Po czym delegacja
uczniów złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych,
umiejscowionym w murze naszej posesji. Tradycyjnie w
dniu rozpoczęcia roku szkolnego najlepszym absolwentom
wręczono Złote Tarcze, których było w tym roku sześcioro.
Uhonorowano też kandydatów z najwyższą liczbą punktów
przyjętych do klasy pierwszej, wręczając im uroczyście
legitymacje szkolne. Pani dyrektor poinformowała, że w
tym roku szkolnym nie będzie z nami pracowała p. prof.
Agnieszka Szałkowska oraz p. prof. Barbara Chojnowska.
Powitała jednocześnie nowych nauczycieli. Przedstawiła
uczniom wychowawców klas pierwszych i zaprosiła
zebranych na pierwszą lekcję wychowawczą w tym roku
szkolnym.

25.09.2019 W auli naszego liceum odbyło się uroczyste
ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się
wniesieniem sztandaru i hymnem państwowym. Historię naszego
liceum przedstawiła Paulina Rabek—wiceprzewodnicząca SU.
Następnie wybrani uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar
szkoły. Po części oficjalnej odbyły się otrzęsiny pełne dobrej
zabawy. (więcej wewnątrz numeru).
27.09.2019 Z okazji ustanowionego w 2001 roku przez
Radę Europy Europejskiego Dnia Języków, uczniowie naszego
liceum wzięli tego dnia udział w szkolnych obchodach
Europejskiego Dnia Języków. Impreza ta cieszy się dużym
zainteresowaniem uczniów, o czym świadczy zaangażowanie w
różne konkursy, np. przebranie klasy odpowiadające jakiemuś
krajowi, konkurs wiedzy, czy konkursy językowe - w tym roku
idiomy. Koordynatorem tego dnia jest p. prof. Jolanta Šimon,
nauczyciel j. rosyjskiego (na zdjęciu w środku).

13.09.2019 Wszystkie klasy pierwsze z II Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży
uczestniczyły w Rajdzie Kurpiowskim. O 9.00
rozpoczęliśmy wędrówkę z Czartorii do Nowogrodu. Rajd
był świetną okazją do zintegrowania się z rówieśnikami
oraz bliższego zapoznania z nimi. Naszej wędrówce
towarzyszył też przewodnik PTTK, który opowiadał o
działaniach wojennych na tym terenie podczas II wojny
światowej.
17.09.2019 Tego dnia w naszym mieście obchodzono
Dzień Sybiraka. W obchodach uczestniczył poczet
sztandarowy naszej szkoły wraz z opiekunem panem
Mariuszem Małkowskim. Uroczystość rozpoczęła się od
Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz zesłańców Sybiru. Po
mszy wręczono medale osobom zasłużonym pamięci
Sybiru. Wydarzenie wzbogacił występ artystyczny uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży. Uroczystość
zakończyła się złożeniem kwiatów pod pomnikami
katyńskimi.
19.09.2019 W kinie Millenium odbyły się doroczne
pokazy filmów dokumentalnych dotyczące problemów
osób niepełnosprawnych. Hasło tej edycji festiwalu
brzmiało „Niepełnosprawność to niezdolność do życia w
pełni”. Organizatorem festiwalu jest fundacja „Ja i Ty”,
która przygotowała czterodniowy program imprezy.
Uczniowie naszej szkoły - Aleksandra Wierzbowska oraz
Wojciech Kowalczyk z kl. IIe poprowadzili to filmowe
spotkanie. (więcej wewnątrz numeru).

07.10.2019 W Bursie szkolnej nr 3 w Łomży odbyło się
spotkanie wolontariuszy zaangażowanych w kampanię
społeczną ,,Pola Nadziei″ Białostockiej fundacji ,, Pomóż Im″,
która pomaga dzieciom chorym onkologicznie i prowadzi
hospicjum dla dzieci. Wśród zebranych znaleźli się także
uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu naszej szkoły.
09.10.2019 Tego dnia mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w
uroczystej Sesji Glogerowskiej zorganizowanej przez Społeczne
Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA im. Stanisława
Zagórskiego w Łomży. Udział wzięła klasa IAG z opiekunami p.
Marzeną Dudziec i p. Sławomirem Kalskim. Temat sesji brzmiał:
„Kmicic czy Wiedźmin, czyli o dialogu międzypokoleniowym ".
Wysłuchaliśmy kilku ciekawych prelekcji i obejrzeliśmy
prezentacje multimedialne.
14.10.2019 Z okazji Święta Edukacji Narodowej odbyła
się uroczysta akademia, która rozpoczęła się prezentacją
multimedialną , przygotowaną przez ucz. kl. IIIF Aleksandrę
Chaberek i Patrycję Matkiewicz. Następnie wysłuchaliśmy
koncertu w
wykonaniu uczniów naszego liceum, którzy
zaprezentowali nam swoje talenty muzyczne. Pomysłodawcą
koncertu byli p. prof. K. Kowalewska i p. prof. Mirosław
Rzeszewicz. Całość wyreżyserowała Patrycja Składanek z kl.
IIIF. Program artystyczny prowadzili Patryk Buczyński i Ignacy
Lutostański Po koncercie pani Dyrektor wręczyła wyróżnionym
nauczycielom i innym pracownikom szkoły nagrody.
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Od Redakcji
Co ciekawego w tym numerze
I znowu od początku

Z kroniki szkolnej...

Witamy
Was
bardzo serdecznie w naszej
gazetce szkolnej. Podobnie
jak w szkole nauczyciele
pozostają, a uczniowie
opuszczają szkołę, tak też
w
naszej
gazetce
opiekunowie ci sami, lecz
uczniowie
—
młodzi
dziennikarze
zupełnie
nowi.
Ci,
którzy
przygotowywali ze mną
ostatni numer są już studentami. Znowu trzeba zaczynać od
początku, tworzyć od nowa zespół redakcyjny,
podpowiadać ciekawe tematy, uczyć, jak dobrze opracować
sondaż, czy przeprowadzić wywiad. Myślę, że z pomocą
przyjdzie klasa IIe, która nosi nazwę „medialna”. Obiecuję,
że poświęcimy tej klasie dużo miejsca w następnym
numerze, ponieważ w tym semestrze dopiero się
rozkręcają. Będę wdzięczna każdemu uczniowi i każdemu
nauczycielowi, którzy podzieli się ciekawą informacją,
zainspiruje do podjęcia jakiegoś tematu.
W tym numerze znajdziecie dużo literatury. Mam
nadzieję, że zachęcimy Was do czytania utworów naszej
noblistki Olgi Tokarczuk. Czekamy na Wasze recenzje jej
książek. Ujawniajcie też naszym szkolnym dziennikarzom
swoje pasje, ponieważ przykłady naprawdę pociągają, a nie
tylko moralizowanie i narzekanie, że współczesna młodzież
za mało czyta.
I jeszcze jedno. Zdawajcie relacje z Waszych
wyjazdów, wycieczek, ciekawych wyjść. W życiu każdej
klasy jest tego bardzo dużo, tylko świat się jeszcze o tym
nie dowiedział. A więc do dzieła! J.K.K.

16.10.2019 Po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Łomży. Pani Ewa Andrychowska zachęcała młodzież
zaangażowaną w działalność Szkolnego Koła Wolontariatu
do włączenia się w pomaganie dzieciom korzystającym ze
świetlicy MOPS-u. W spotkaniu uczestniczyła także
koordynatorka Centrum Wolontariatu w Łomży, która
opowiedziała o możliwościach włączenia się w działania
centrum.

Dla zachęty publikujemy zdjęcie z warsztatów dziennikarskich, które
przeprowadził dla klasy IIe (medialnej) p. redaktor Paweł Wądołowski,
absolwent naszej szkoły, zaangażowany w redagowanie naszej gazetki
szkolnej w latach 90-tych.

18.10.2019 Młodzież klas IIa i IIIf uczestniczyła w
sesji literackiej – "Szczęśliwy naród, który ma poetę".,
poświęconą nobliście Czesławowi Miłoszowi. W budynku,
Szkół Katolickich w Łomży młodzież wysłuchała sześciu
prelekcji poświęconych wspaniałemu poecie Czesławowi
Miłoszowi. Sesja upamiętniła wizytę poety w Łomży 15 i
16 czerwca 1981 r.
12.11.2019 Nauczyciele oraz uczniowie zebrali się w
auli im. Hanki Bielickiej, aby po raz kolejny doświadczyć
uroczystego nastroju, emocji, wysłuchać pięknych recytacji
oraz ciekawych aranżacji muzyki patriotycznej. W
patriotyczny nastrój wprowadzili nas uczniowie klas
pierwszych i trzecich pod kierunkiem p. prof. Tomasza
Chajęckiego i p. prof. Marzeny Dudziec. 11 listopada
delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym
wzięła udział w miejskich obchodach odzyskania
niepodległości.
20.11.2019 Po raz pierwszy w tym roku szkolnym
odbyła się w naszej szkole akcja krwiodawstwa.
Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Białymstoku, Oddział w Łomży
przygotowali w auli szkolnej stanowiska do oddawania
krwi. W akcji wzięli udział uczniowie klas trzecich, którzy
ukończyli 18 lat. Niektórzy z nich oddawali krew już
wcześniej, podczas akcji przeprowadzonej w ubiegłym
roku szkolnym, w marcu. Chęć do oddania krwi zgłosiło 39
uczniów, spośród których po badaniach, 35 oddało krew.
Ogółem dawcy oddali prawie 15 litrów cennego
leku. Warto nadmienić, że akcja odbyła się w szczególnym
czasie, ponieważ jest to tydzień, w którym przypadają Dni
Honorowego Krwiodawstwa PCK. Dlatego tym bardziej
należą się serdeczne podziękowania młodym dawcom,
którzy oddając krew pięknie włączyli się w obchody Dni
Honorowego Krwiodawstwa.
C.d. na str. 20.
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Temat numeru

O Wojskach Obrony Terytorialnej

Spełniłam swoje marzenia z młodości
O
dziedzictwie
pokoleń,
patriotyzmie i pętli taktycznej rozmowa z Panią Małgorzatą
Pietruszewską, specjalistką do
spraw kadrowych w II Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii
Konopnickiej w Łomży.
Czym są Wojska
Terytorialnej?

Obrony

To specjalny rodzaj sił zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Ich
misją jest pomoc lokalnej
społeczności w razie kataklizmów.
Skąd pomysły i chęci na zostanie
żołnierzem
Obrony
Terytorialnej?
Pomysł zrodził się z tego, że mój tata uczestniczył w II
Wojnie Światowej jako czynny żołnierz. Dużo rzeczy mi
na ten temat przekazał i opowiadał mi różne historie.
Mój brat należał do jednostki lotniczej w Jeleniej Górze.
Gdy miałam 16 lat bardzo chciałam być żołnierzem,
wstąpić do wojska i służyć w armii. W tamtych czasach
kobietom trudno było dostać się do wojska. Kiedy
pojawiła się możliwość wstąpienia do Wojsk Obrony
Terytorialnej i połączenia tego z pracą, rodziną i
codziennymi obowiązkami, uznałam, że jest to dobry
moment, żeby się sprawdzić i zrealizować swoje
marzenia z młodości. Jest to również oznaka mojego
patriotyzmu.
Jaką pełni Pani funkcję?
Służę w Pierwszej Podlaskiej Brygadzie Obrony
Terytorialnej. Natomiast w Łomży, jako Starszy
Szeregowy w I Kompanii w 13- Batalionie Lekkiej
Piechoty na stanowisku ratownik medyczny.
Co mogą robić kobiety w wojsku?
Kobiety w wojsku robią dokładnie to samo, co
mężczyźni. Mimo tego, że niektóre rzeczy sprawiają
nam trudności, staramy się robić je dokładnie i

solidnie.

Ile lat trwa przygotowanie żołnierza
do pełnego wyszkolenia?
Ogólny proces szkolenia trwa trzy
lata. Pierwszym etapem jest szkolenie
indywidualne. Jego celem jest
opanowanie prawidłowych nawyków i
właściwego zachowania się żołnierza
na polu
walki.
Uczymy
się
wszystkiego od podstaw: strzelania z
broni,
taktyki,
pomocy
przedmedycznej oraz elementów
przetrwania. Po zdaniu egzaminu
końcowego tzw. pętli taktycznej,
następuje drugi etap- szkolenie
specjalistyczne. Jego celem jest
wyszkolenie żołnierza w zakresie
konkretnej
funkcji.
W
moim
przypadku było to szkolenie pod
kątem medycznym. W grupach
jeździliśmy na różne szkolenia, np. pierwsza pomoc,
pomoc przedmedyczna na polu walki. We wrześniu
wkroczyłam w trzeci etap, którym jest szkolenie
zgrywające pododdziały. Jesteśmy podzieleni na 12osobowe drużyny składające się z dwóch sekcji, w
których każdy pełni swoją funkcję. Naszym zadaniem
jest zgranie się tak, abyśmy umieli współdziałać w
terenie.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać żołnierzem
Wojsk Terytorialnych?
Przede wszystkim musiałam uzyskać kategorię
wojskową, czyli potwierdzenie, czy nadaję się co służby
wojskowej. W tym celu, udałam się do Klinicznego
Szpitala Wojskowego w Ełku. Tam przeszłam szereg
badań specjalistycznych. Po tych badaniach stwierdzono,
czy mogę pełnić służbę czynną. Otrzymałam kategorię
wojskową A, oznaczającą, że jestem zdolna do czynnej
służby wojskowej. Następnym krokiem było udanie się
do Białegostoku, tam przeszłam testy psychologiczne.
Uwarunkowania spełniające te wymogi są ważne,
ponieważ każdy z nas otrzymuje broń i amunicję. Poza
tym, nie można być osobą karaną, mieć przeszłości
kryminalnej i pełnić służby wojskowej. Trzeba również
być pełnoletnim i posiadać obywatelstwo polskie.
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Sondaż
Czym jest dla uczniów II LO służba wojskowa?

Postanowiliśmy tym razem zapytać uczniów naszego liceum o to, co sądzą o służbie wojskowej, jakie niesie ona ze sobą wartości i jak
jest ważna na młodego człowieka. Oto wyniki naszego sondażu. Nie udało się nam niestety namówić nikogo z nauczycieli na skomentowanie tych wyników. Dlatego zapraszamy was do samodzielnej refleksji na ten temat.

Czym jest dla Ciebie służba wojskowa?

N= 137

%

1.

Służba państwu, postawa patriotyczna

55

40,14

2.

Ochrona obywateli na wypadek zagrożenia

42

30,66

3

Coś ważnego i pięknego

15

10,95

4.

Nie mam zdania lub odpowiedź nie na temat

10

7,29

5.

Obowiązek

9

6,57

6.

Praca jak każda inna

8

5,84

7.

Kształtuje charakter, pomaga wydorośleć

6

4,38

8.

Źródło bezpieczeństwa

4

2,92

9.

Głupota, niepotrzebny przepis

4

2,92

10.

Przystojni chłopcy

1

0,73

Odsetki nie sumują się do 100, ponieważ respondenci podawali więcej niż 1 odpowiedź

Jakie kursy można uzyskać, będąc żołnierzem Wojsk
Terytorialnych?
Przede wszystkim kończymy kursy związane ze swoim
przydziałem. Jeśli mamy przyporządkowaną funkcję
wojskową, to w tym kierunku się kształcimy. W moim
przypadku ukończyłam dwa kursy: pierwsza pomoc
przedmedyczna, czyli kurs pomocy kwalifikowanej i kurs
TCCC- pomoc przedmedyczna na polu walki.
Czy oprócz szkoleń rotacyjnych, które odbywają się
raz w miesiącu, są inne wyjazdy typu poligon?
W każdym roku naszego szkolenia mamy około 14dniowy wyjazd. Na podstawie zdania pętli taktycznej,
kończącej poligon mamy możliwość przejścia na wyższe
szczeble naszego kształcenia się.
Czy brała Pani udział w akcji zagrażającej Pani życiu?
Bezpośrednio zagrażającej nie, ale mam wrażenie, że
będąc świadkiem wypadku, nie przeszłabym obok niego
obojętnie. Myślę, że po tych kursach, które uzyskałam,
znalazłabym w sobie tyle odwagi, by pomóc. Wcześniej,
przed wstąpieniem do wojska, nie wiem. Bałabym się, że
mogę zrobić komuś krzywdę.

Czy Pani, jako kobiecie, trudno było zaliczyć coroczną pętlę taktyczną?
Szczerze? Tak. Ze względu na to, że uwarunkowania
fizyczne kobiet są zupełnie inne niż mężczyzn. Poza
tym, jest to też kwestia wieku. Chcąc poprawić swoją
kondycję przed poligonem chodziłam na spacery, biegałam i korzystałam z siłowni.
Co było i jest dla Pani najtrudniejsze?
Służę już tam dwa lata, więc większość czynności nie
sprawia mi problemów. Chodzę tam z przyjemnością,
cały czas się czegoś nowego uczę i poznaję nowych
przyjaciół. Pomagamy sobie w trudnych sytuacjach i
nawzajem się wspieramy.
Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych
sukcesów!
Z panią Małgosią rozmawiały: Wiktoria Grabowska, Aleksandra Górska i Julia Pietruszewska, kl. Ic
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Wydarzenie

Ślubowanie i Otrzęsiny 2019

Impreza na najwyższym poziomie
Ślubowanie i Otrzęsiny to pierwsza
„mocna” impreza, w której biorą udział uczniowie
klas pierwszych. To od tej uroczystości zależy, jak
poczują się w naszej szkole. Przeczytajcie, co napisał Wasz kolega z klasy pierwszej po przeżytych
Otrzęsinach.

Każda z nich miała przypisaną nazwę pochodzącą
od nazwiska wychowawcy, np.: klasa Profesor Siwik nosiła
nazwę Siwiki. Dla ,,pierwszaków”; zostały przygotowane
konkurencje zarówno zręcznościowe jaki i intelektualne.
Losowo wytypowane osoby reprezentowały swoją klasę w
danym wyzwaniu. Miały one do wykonanie różne typy zadań, np.: rzucanie kulkami do obręczy lub picie mikstur przygotowanych przez ,,starszaków”;. Mimo
mrocznej oprawy, atmosfera była
niezwykle przyjazna i pełna ducha
zdrowej rywalizacji. Całość trwała
około 1,5 godziny i wszyscy byli
usatysfakcjonowani, gdyż impreza
została przygotowana na najwyższym poziomie. Po przedstawieniu
uczniowie mogli spędzić czas na
dyskotece lub w klasach integrując
się z rówieśnikami. Podczas zabawy
mogliśmy usłyszeć najnowsze i najpopularniejsze
kawałki
takie
jak ,,Ona by tak chciała”;.

25 września 2019 w
II LO miało miejsce ślubowanie klas pierwszych. Jest
to tradycja, dzięki której ,,pierwszaki” oficjalnie
stają się uczniami liceum.
Trwa ona nieprzerwanie od
wielu lat. Za przygotowanie
uroczystości odpowiedzialny
był Profesor Mariusz Małkowski. Zaczęła się ona o
godzinie 16, a zakończyła się
20 minut później. Podczas
ceremonii uczniowie ślubowali przed sztandarem, że
będą godnie reprezentować naszą szkołę. Po ślubowa- Pierwszoklasiści bawili się aż do godziny 20 i wszyscy rozstali się w wesołych nastrojach.
niu miała miejsce główna atrakcja:

Otrzęsiny
O godzinie 17 uczniowie klas starszych rozpoczęli przedstawienie dla klas 1. Stworzyli je w stylu Harrego Pottera, dzięki czemu klimat był bardziej
interesujący. Impreza zaczęła się monologiem jednego z bohaterów oraz od przedstawienia opiekunów
danych klas.

W przedstawieniu można było zobaczyć ogromne
zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie imprezy.
Oko cieszyły efekty wizualne takie jak dym, czy niesamowite stroje. Mimo, że nie każdy jest zwolennikiem dzieła J.K
Rowling, to wszyscy świetnie się bawili i wykazywali zainteresowanie spektaklem. Element rywalizacji rewelacyjnie
urozmaicił całe wydarzenie. Osobiście uważam, że najciekawszym elementem otrzęsin było losowanie osób. Każdy z
pierwszoklasistów miał takie same szanse na zostanie wytypowanym i reprezentacji swojej klasy w danej konkurencji.
Podsumowując, impreza przygotowana przez
starsze klasy dla nowych uczniów liceum stała na najwyższym poziomie organizacji. Przedstawienie było
klimatyczne, ekscytujące, a przede wszystkim ciekawe.
Każdy wspierał swoją klasę, przez co uczniowie integrowali się ze sobą. Wieczór skończył się udaną dyskoteką. Jestem bardzo ciekawy, czym jeszcze ta szkoła
nas zaskoczy.
Pierwszak
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Wydarzenie
Opinie pierwszaków o szkole

życia. Nauczyciele wiedzą, jakie umiejętności przydadzą
Postanowiliśmy przepytać kilku uczniów, co sądzą o się w przyszłości i nie zapychają naszych głów
niepotrzebnymi definicjami.
nowej szkole i czy chcieliby wprowadzić ewentualne
poprawki. Sonda była anonimowa.

Co podoba Ci się najbardziej w nowej
szkole?
Większość odpowiedziało, że atmosfera jest tutaj bardzo
przyjazna, oraz że szybko zintegrowali się z nową klasą.
Mimo tego, że uczymy się w tym liceum prawie miesiąc,
niektórzy wciąż gubią się na korytarzu szkolnym. No cóż,
życzymy powodzenia w poszukiwaniach i bezpiecznego
dotarcia do klasy.

Co zmieniłbyś w nowej szkole?
W drugim pytaniu chcieliśmy przekonać się, co
ankietowani zmieniliby w szkole. Tutaj odpowiedzi były
różne. Jedną z rzeczy na jaką uczniowie zwrócili uwagę
jest liczba osób. Niestety prawda jest taka, że korytarze są
zatłoczone i trudno jest znaleźć spokojny kąt., sprawiło,
że zejście na parter potrafi trwać kilka minut. Jednak
jedyne co w tej sytuacji możemy zrobić to życzyć wam
cierpliwości. Padały również propozycje dodania okienek
między lekcjami, aczkolwiek należy pamiętać, że
mogłoby to wprowadzić niepotrzebne dodatkowe godziny
spędzone w szkole.

Czy zostały spełnione Wasze oczekiwania
wobec szkoły?

Piąte pytanie odnosiło się do oczekiwań uczniów, a
mianowicie, czy zostały spełnione. Duża część uczniów
odpowiedziała pozytywnie i twierdziła, że w tej szkole
jest o wiele lepiej niż sobie wyobrażali. Są jednak osoby,
które rozważnie i ostrożnie stwierdziły, iż jest za
wcześnie aby stwierdzić, czy ich oczekiwania się
spełniły. Osobiście twierdzimy, że mimo dużej ilości
nauki oraz częstych kartkówek, mogło być
zdecydowanie gorzej, więc oceniamy szkołę na plus.

Dlaczego wybraliście tę szkołę?
Tutaj w zasadzie, każda odpowiedz była inna. Jedna z
uczennic wybrała 2 LO ponieważ słyszała wiele
pozytywnych opinii na temat tej szkoły i to ją
przekonało. Druga z kolei stwierdziła, że to zrządzenie
losu, gdyż jej poprzednia szkoła również nosiła imię
Marii Konopnickiej, więc udała się do tej placówki.
Musimy przyznać, że jest to bardzo ciekawy sposób
wyboru szkoły, tylko może wystąpić problem z wyborem
wymarzonych
studiów,
aczkolwiek
skoro
to
przeznaczenie to nigdy nic nie wiadomo.

Jaka atmosfera panuje w liceum?
W kolejnym pytaniu skupiliśmy się na atmosferze
panującej w liceum. Odpowiedzi tym razem były ze sobą
zgodne. Wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że jest ona
bardzo przyjacielska i przyjazna. ,,Pierwszaki” zostały
ciepło przyjęte do szkoły, dzięki czemu nie widać
większych
podziałów
między
uczniami.
Jako
pierwszoklasiści możemy wam podziękować za miłe
powitanie i liczymy, że będzie
my mogli się wam
odwdzięczyć. :DD

Jaki jest stosunek nauczycieli do uczniów?
Czwarte pytanie dotyczyło nauczycieli i ich stosunku do
uczniów. Pod tym pytaniem pierwszoklasiści są ze sobą
zgodni. Każdy z nich uważa, że nasi nauczyciele są
otwarci i bardzo pomocni. Jedna z osób określiła ich
jako ,,kochanych” co podkreśla tylko profesjonalizm i
serdeczne podejście nauczycieli w stosunku do uczniów.
Zgadzamy się z ankietowanymi w 100%. W liceum
jesteśmy traktowani prawie jak dorośli, co ma nas
nauczyć systematyczności i przygotować do dorosłego

Tegoroczne pierwszaki wraz ze swoimi wychowawcami podczas
rozpoczęcia roku szkolnego
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Nowi nauczyciele w naszej szkole

Najlepiej robi się to, co się najbardziej lubi
Wywiad z panią Agatą
Siwik

Czy ma Pani jakieś marzenia związane z matamatyką?
Chciałabym, aby moi uczniowie mieli
jak najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego oraz bardzo lubili uczyć się z
matematyki i dużo pyali- tak jak uczniowie z klasy IIB I IC. Chałabym również, aby nadal dobrze współpracowało
mi się z moimi wychowankami z klasą
IBG.

Dzień dobry. Dziękujemy, że zgodziła się Pani na rozmowę z nami.
Jest Pni nowa w tej szkole- tak jak
my- jakie emocje towarzyszyły
Pani podczas pierwszych chwil w
2LO?
Zawsze jestem gotowa do podejmowania nowych wyzwań, więc byłam
bardzo zadowolona i pełna chęci do
pracy.

Czy jest Pani zadowolona z tego, co
Pani do tej pory osiągnęła?
Sukcesy rodzine- to mąż i dwie córki.
Mam nadzięję, że kiedys zasiądą w ławkach 2LO- śmieje się Pani Agata. Moje
doświadczenie zawodowe jest bardzo bogate, ale nadal
podejmuję nowe wyzwania.

Jakie jest Pani zdanie na temat
nauczycieli i uczniów w 2LO?
Rada pedagogiczna jest bardzo sympatyczna, pomocna i
uprzejma. Bardzo dobrze pracuje mi się z młodzieżą,
która chce zdobywać nową wiedzę.

Dziękujemy za udział w wywiadzie, z naszej strony to
wszystko.
To ja dziękuje, bardzo miło mi się z Wami rozmawiało.

Kiedy narodził się pomysł wiązania przyszłości z matematyką? Czy zawsze ją Pani rozumiała?
Pomysł narodził się w szkole średniej. Zawsze rozumialam matematykę i lubiłam uczyć się tego przedmiotu. Sama zdecydowałam o wyborze studiów,
Klasa
IB
zapoczątkowały
zostałam nauczycielem podobnie jak moi rodzifunkcjonowanie w naszej szkole Kace. Jedyną różnicą jest to, że ja uczę matematyki,
lendarza Adwentowego, który jest
a oni geografii.
symbolem oczekiwania na Święta Bo-

Czy nigdy Pni nie żałowała decyzji o zostaniu
nauczycielką?
Pracuję już 18 lat. Próbowałam odnaleść się w
innym zawodzie niż praca nauczyciela, jednak
ponownie wróciłam do szkoły. Uważam, że najlepiej robi się to, co się najbardziej lubi robić.

żego Narodzenia.

Jest Pani cały czas pełna energii. Jak Pani to
robi?
Mój budzik dzwoni o 600, ale wstaję zawsze i tak
około 630, chyba muszę go przestawić- śmieje się
Pani Agata. To moje dzieci pomagają mi rano
wstac. Jestem postrzegana jako energiczny, szybki i raczej pogodny człowiek. Tak już mam.

w dzienniku ( w każdej klasie).

Kalendarz ma postać trójwymiarowej piramidy z kolorowych pudełek (na zdjęciu). W każdym pudełku znajdują się dwa numerki, które
są odpowiednikami numerów uczniów
Osoby o szczęśliwych numerkach mają w tym dniu
przywileje, tzn. są zwolnieni z odpowiedzi ustnej oraz prac domowych.
W niektóre dni na uczniów czekają bonusy i niespodzianki!
Zachęcamy do śledzenia każdego dnia tablicy samorządowej,
na której codziennie są zamieszczane "kalendarzowe informacje".
Emilia Ramotowska, przewodniczaca SU
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Proza noblistki Olgi Tokarczuk

Co czytać?
Książki pani Olgi Tokarczuk! Przyłączam się do
gratulacji z powodu otrzymania Nagrody Nobla i polecam czytanie Jej opowieści, bo po prostu warto je czytać!
Według mnie, pani Tokarczuk w swoich opowieściach tworzy jakąś magiczną przestrzeń, jakąś rzeczywistość, w której przejawia się moc organizująca tę przestrzeń. Jakby za zasłoną normalnych wydarzeń wyłaniała
się jakaś siła sprawcza. Poszukiwaniu tej tajemniczej
mocy poświęca pani Tokarczyk swoje kolejne książki.
Lubię „Opowiadania bizarne”. Moje ulubione to opowiadanie o człowieku, który bierze udział w corocznym procesie ożywiania wodza narodu. To opowiadanie wydaje
mi się, pokazuje główny motyw całej twórczości Noblistki - jest to proces poszukiwania, wręcz tropienia mitów, nawet procesu tworzenia mitów i to przede wszystkim tych współczesnych.
Myślę, że wszystkim spodoba się magiczny realizm powieści „Prawiek i inne czasy”. Moja ulubiona powieść nosi tytuł „Bieguni”. Jest to właściwie zbiór przeplatających się historii różnorodnych losów ludzkich.
Głównym motywem łączącym wszystkie opowieści jest
motyw wędrowania, podróżowania czy przemieszczania
się. Na różne sposoby, przez różne osobowości i w różnych okolicznościach. Są tu historie zabawne, ale również wzbudzające niepokój czy też zatrwożenie, a może
nawet przerażenie. Wszystkie razem tworzą komicznotragiczno-groteskową mozaikę opisującą naszą egzystencję.
Jeżeli ktoś chciałby poświęcić czas na „Księgi Jakubowe” to osłupieje z wrażenia, że taka postać jak Jakub
Frank mógł żyć wśród nas.
Szczerze polecam
wszystko, co napisała pani Tokarczuk.
Leszek Szczepara ,nauczyciel języka
angielskiego

Dziadek Jenty ze strony matki pochodził z podkrakowskiego Kazimierza. Miał tu mały interes, robił czapki z
filcu. Latem chrześcijańskiego roku 1664, a żydowskiego
5425, zginęło tam podczas tumultu sto dwadzieścia dziewięć osób. Wszystko wzięło się stąd, że jakiś Żyd został
oskarżony o kradzież hostii. Sklep dziadka został doszczętnie zniszczony i ograbiony. Okupiwszy się resztką swojego
majątku, zabrał całą rodzinę na furę i ruszyli na południowy
wschód, do Lwowa, gdzie mieszkali ich bliscy. Myśleli mądrze: żywioł kozacki już się wyszalał pod Chmielnickim w
1648 roku. Gezera — Wielka Katastrofa, nie może się powtórzyć. Tak samo jak o miejscu, w które uderzył piorun,
mówi się, że jest najbezpieczniejsze.
Osiedlili się we wsi niedaleko Lwowa. Ziemia tu
była bogata, gleba tłusta, lasy gęste, rzeki pełne ryb. Wielki
pan Potocki twardą ręką trzymał to wszystko karbach. Mniemali chyba, że nie ma już miejsca na ziemi, gdzie można się
ukryć i że lepiej zdać się na wolę Boga. A tu im było dobrze.
Sprowadzali z Wołoszczyzny wełnę na filc, przy tym zaś inne
jeszcze towary, dzięki czemu szybko interes zaczął dobrze
prosperować i stanęli na nogi mieli dom z sadem, przy nim
mały warsztat, a wokół gęsi i kury, żółte melony w trawie,
śliwki, z których, gdy tylko zwarzył je mróz, pędziło się śliwowicę.
Wtedy, jesienią 1665 roku, razem z towarami ze
Smyrny nadeszła wiadomość, która poruszyła wszystkich
Żydów w Polsce — powstał Mesjasz. Każdy, kto tego słuchał,
od razu milkł i próbował sobie uzmysłowić sens tego krótkiego zdania: Mesjasz przyszedł. Bo to nie jest zwykłe zdanie. Bo to jest zdanie ostateczne. Kto je wypowie, to jakby
mu łuski spadły z oczu i widzi świat zupełnie inaczej.
Bo czy w istocie nie brak było zapowiedzi końca?
Te monstrualne żółte korzenie pokrzyw, które pod ziemią
podstępnie oplątują korzenie innych roślin, niezwykle wybujały w tym roku powój, z pędami mocnymi jak powrozy. Zieleń wspina się po ścianach domów, po korze drzewa, wydaje się, że sięga do gardeł ludzi. Jabłka o wielu gniazdach
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nasiennych, jajka o dwóch żółtkach, chmiel, który rósł tak
gwałtownie, że udusił jałówkę.
Mesjaszowi na imię było Szabtaj Cwi. Skupiają się już
wokół niego tysiące ludzi, którzy ciągną z całego świata, zbierają
się, by zaraz ruszyć z Mesjaszem do Konstantynopola, gdzie ma
on zedrzeć sułtanowi koronę z głowy i samemu ogłosić się
królem. Jest przy nim jego prorok, Natan z Gazy, wielce uczony,
który spisuje jego słowa i przesyła je w świat, do wszystkich
Żydów.
I zaraz przyszedł do gminy lwowskiej list od rabina
Barucha Pejsacha z Krakowa, że nie ma już czasu na czekanie
trzeba ruszać do Turcji jak najszybciej i stać się świadkiem
ostatnich dni. Należeć do pierwszych, którzy ujrzą.
Majer, ojciec Jenty, niełatwo dawał się porywać takim
wizjom.
Gdyby było tak, jak mówicie, to Mesjasz przychodziłby w
każdym pokoleniu, byłby co miesiąc to tu, to tam. Rodziłby się po
każdym tumulcie i po każdej wojnie. Interweniowałby po każdym
nieszczęściu. A ile ich było? Niezliczona ilość.
Tak, tak, kiwali głowami ci, co go słuchali. Miał rację. Ale
każdy czuł, że tym razem to co innego. I znowu zaczęła się
zabawa w znaki obłoki, odbicia na wodzie, kształt płatków śniegu.
Majer zdecydował się na wyprawę z powodu mrówek, które
dostrzegł, gdy intensywnie o tym wszystkim myślał: szły po nodze
od stołu, w szeregu, spokojnie i karnie, dosięgały blatu, tam
jedna po drugiej zgarniały odrobiny sera, po czym wracały tak
samo spokojnie i karnie. To mu się spodobało uznał mrówki za
znak. Miał już uskładane pieniądze i towar, a że go ceiono
wysoko jako człowieka rozważnego i mądrego, znalazł bez trudu
miejsce w tej wielkiej wyprawie handlowej, która miala gow
rzeczywistości doprowadzić do Szabtaja Cwi.
Jenta urodziła się kilka dobrych lat po całym tym
wydarzeniu i dlatego nie jest pewna, czy będzie miała udział w
świętości oczu swojego ojca, gdy oglądał oblicze Mesjasza. On i
jego towarzysze: Mosze Halewi, jego syn i pasierb ze Lwowa, oraz
Baruch Pejsach z Krakowa.
Z Krakowa do Lwowa, ze Lwowa przez Czerniowce na
południe, na Wołoszczyznę, a im bliżej byli, tym cieplej się robiło,
tym śniegu było mniej i powietrze stawało się bardziej pachnące i
łagodniejsze, opowiadał potem ojciec. Wieczorami zastanawiali
się nad tym, jak to jest, gdy Mesjasz przychodzi. Dochodzili do
wniosku, że te nieszczęścia lat poprzednich były w istocie dobre,
bo miały swój sens, zapowiadały przyjście zbawiciela, tak jak bóle
zapowiadają narodziny nowego człowieka. Bo gdy świta rodzi
Mesjasza, musi cierpieć, załamują się wszelkie prawa, tracą
ważność ludzkie umowy, przyrzeczenia i przysięgi rozsypują się w
pył. Brat rzuca się na brata, sąsiad nienawidzi sąsiada, ludzie,
którzy żyli obok siebie, teraz w nocy podrzynają sobie gardła i piją
swoją krew.
Delegacja lwowska zastała Mesjasza w więzieniu, w
Gallipoli. Gdyby oni wędrowali na południe z Polski, sułtan,
zaniepokojony tumultem żydowskim i planami Szbtaja Cwi,
pochwycił go i uwięził w twierdzy.
Mesjasz w więzieniu! Nie do pojęcia, jakże to? Wśród
wszystkich przybyłych w tym czasie do Stambułu, nie tylko z
Polski, zapanował wielki niepokój. Wiezienie! Mesjasz w
więzieniu, czy to może być, czy

Str. 11
pasuje do proroctw, mamy przecież Izajasza?
Ale zaraz, a jakie to więzienie? I czy to jest
więzienie? A co to jest w ogole „więzienie”? Przecież
Szabtaj Cwi, szczodrze zaopatrzony przez wiernych,
mieszka w twierdzy Gallipoli niczym w palacu. Mesjasz
nei je mięsa ani ryb; mówią, że żywi się tylko owocami—
i te, najświeższe, ściaga się dla niego z całej okolicy i
I przywozi statkami. Lubi granaty, dłubie długimi delikatnymi palcami w ich ziarnistych wnętrzach, wyłuskuje
rubiny nasion i rozgryza je w swoich świętych ustach. Je
niewiele kilka ziaren granatu; podobno jego ciało czerpie życiodajną siłę wprost od słońca. Mówi się też w
tajemnicy — która jednak rozchodzi się szybciej, niż
gdyby to była tylko mała tajemnica, że Mesjasz jest
kobietą. Ci, co byli przy nim blisko, widzieli jego kobiece
piersi. W Gallipoli ma do dyspozycji wielki dwór i sale
wyłożone kobiercami, gdzie udziela audiencji. Czy to
jest więzienie?
Tak go znalazła delegacja. Najpierw czekali
półtora dnia, tak wielu chętnych starało się o audiencję
u Mesjasza w więzieniu. Przed ich oczami przelewał się
podniecony różnojęzyczny tłum. Krzyżowały się spekulacje — co teraz będzie… Żydzi z Południa, smagli, w
ciemnych turbanach, i Żydzi z Afryki, barwni jak ważki.
Śmieszni Żydzi z Europy, ubrani na czarno, w sztywnych
kołnierzach, które zbierały kurz niczym gąbki wodę.
Musieli dzień pościć, a potem wykąpać się w
łaźni. W końcu dano im białe szaty i dopuszczono przed
mesjański majestat. Był to dzień świąteczny, właśnie
ustanowiony według nowego, mesjańskiego kalendarza. Bo Szabtaj Cwi zniósł wszystkie tradycyjne święta
żydowskie, nie obowiązywało już Prawo Mojżeszowe,
tylko inne, jeszcze niewysłowione, wobec którego nie
wiadomo było, jak się zachować ani co powiedzieć.
Zastali go siedzącego na bogato rzeźbionym
stolcu, w szkarłatnych szatach, w asyście świętobliwych mędrców, którzy zwrócili się do nich z zapytaniem, po co przyszli i czego chcą od zbawcy (…)
No i co? I tyle. Spisali to wszystko dokładnie,
każdy ruch i każde słowo. Pierwszej nocy siedzieli w
milczeniu, nie rozumiejąc, co się im właściwie przydarzyło. Czy to znak jakiś? Czy sami dostąpią zbawienia?
Czy w obliczu końca czasów są w stanie objąć rozumem to, co się dzieje? Wszak w s z y s t k o j e s t
i n a c z ej , o d w r o t n i e.
W końcu, załatwiwszy interesy, w dziwnym,
podniosłym nastroju wrócili do domu, do Polski.

Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe albo Wielka
Podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy
duże religie, nie licząc tych małych, Wydawnictwo Literackie, 2014, s. 762—759.
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Nagrodzone opowiadanie w konkursie „Piękno niejedno ma imię”
19 listopada 2019 roku w Książnicy Podlaskiej im
Łukasza Górnickiego odbyła się uroczysta gala wręczenia
nagród zwycięzcom V edycji Konkursu Artystycznego
„Piękno niejedno ma imię” W tym roku inspiracją dla
uczniów była twórczość Stefana Żeromskiego w 155.
rocznicę jego narodzin. Wśród nagrodzonych jest uczennica
klasy III B Alicja Siekierska , która zdobyła III miejsce w
kategorii: krótka forma prozatorska. Jaj konkursowe
opowiadania nosi tytuł „Podarowane książki”. Opiekunem
naszej laureatki była p. prof. Beata Pijanowska.
Gratulujemy sukcesu! Poniżej drukujemy nagrodzone
opowiadanie.

Podarowane książki
Przeczesała jeszcze raz włosy, sprawdzając, czy wszystko jest nienaganne. Odbicie w lustrze pokazywało ją, ale oczy wydawały się jakieś
inne, wyjątkowo smutne. Westchnęła głęboko, nie
mogąc dalej widzieć samej siebie. Swojego spojrzenia. Wydawało jej się, że w tym momencie mówi o niej wszystko, co przerażało ją trochę.
Wszyscy na jej miejscu wylewaliby z siebie morze łez, ale ona nie potrafiła. Czuła pustkę,
jakby zabrano fragment jej duszy. Jednak może
nie zdawała sobie z tego sprawy, ale tak właśnie
było. Los zabrał jej ojca - najbliższą rodzinę jaką
miała, po tym, jak odeszła matka. Wychowywał ją
do momentu, gdy zdecydowała, że chce się odciąć.
Zostawiła go samego, ale szła dumnie jak paw
swoją ścieżką. Rozumiała teraz, że rzeczywiście
człowiek tęskni i potrzebuje osób najbardziej wtedy, gdy ich straci. Rozejrzała się po pokoju ze
świadomością, że zaraz musi wyjść, ale ona wcale
nie chciała jeszcze wychodzić. To by oznaczało,
że musi się pożegnać, a w jej głowie dalej
dźwięczało echem, że to jeszcze nie pora. Tyle
czasu straciła przez swoją własną dumę.
Jej wzrok ostatecznie spoczął na półce wypchanej książkami. Wszystkie dostała od niego.
Rząd zaczynał się od tych z dzieciństwa; okładki
baśni, legend, bajek i zbiorów wierszy mieniły się
wszystkimi kolorami tęczy. Uśmiechnęła się na

myśl wspomnienia, gdy powtarzał, by była dzielna
jak Szewczyk Dratewka. Zawsze kurczowo trzymała
się tych wszystkich bajkowych przykazań. Pamiętała
jakby to było wczoraj, jak wieczorami ojciec siadał
przy jej łóżku i po raz setny czytał legendę o Bazyliszku, albo jak ganiał ją po korytarzach domu, recytując wierszyk o lisie. Uśmiechnęła się na myśl
wspomnienia, gdy powtarzał, by była dzielna jak
Szewczyk Dratewka. Zawsze kurczowo trzymała się
tych wszystkich bajkowych przykazań. Zrozumiała
jednak, że ze wszystkiego kiedyś się wyrasta. Baśnie
i legendy zaczęły zastępować dojrzalsze książki, a
wspólnie spędzane wieczory zamieniła na wyjścia ze
znajomymi. Teraz myśląc o tym, chciałaby postąpić
mądrzej. Świadoma jednak braku takiej możliwości,
przyglądała się dalej ustawionym tomom.
"Przedwiośnie" Żeromskiego, ileż ona się namęczyła
z tą książką, i nawet teraz po tylu latach nadal nie do
końca rozumiała jej autora.
Ojciec zawsze ją wypytywał o problematykę
utworów, ale najważniejsze dla niego było to, jaką
prawdę dla siebie tam znalazła. Nawet po tym, jak
go opuściła, na każde urodziny i święta dostawała
paczkę z nową książką i załączonym listem, którego
ostatnimi zdaniami były: "Napisz mi, jaki morał tym
razem wyciągnęłaś Lisku. Kocham Cię! Tata", ale
ona nie odpisywała. Zawsze miała coś ważniejszego
na głowie, chociaż teraz karciła się za myśl, że coś
mogło być ważniejsze niż jedyna rodzina. Złapała za

.
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Mam talent
Nagrodzone opowiadanie w konkursie „Piękno niejedno ma imię”
pierwszy tom, jaki wpadł jej w ręce i opadła na
podłogę. Wyciągnęła list ze środka, czując, jak zaczynają ją piec oczy. Otworzyła go ostrożnie, jakby był cennym skarbem i zaczęła powoli czytać,
pomimo rozmazanego widoku przez wzbierające
się łzy.
Kochana Córko!
Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin!
Tak dawno Cię nie widziałem, jednak wiem, że na
pewno jesteś szczęśliwa i spełniasz się tak, jak marzyłaś.
Tym razem wysyłam ci "Siłaczkę", wiem, że nie
przepadasz za autorem, ale sądzę, że ta może Ci
się spodobać. Stanisława bardzo przypomina mi
Ciebie. Jesteście tak samo niezależne i bardzo inteligentne. Pamiętaj, że jeśli będziesz chciała, osiągniesz wszystko, o czym marzysz. Wierzę w to!
Jeszcze raz życzę Tobie wszystkiego co najlepsze!
Napisz mi, jaki morał tym razem wyciągnęłaś, Lisku.
Kocham Cię!
Tata
Patrzyła dalej w zapisaną równym, znajomym pismem kartkę, do momentu, gdy mała kropla nie spadła na nią. Szybko naciągnęła rękaw, by
ją zetrzeć, jakby miała ona rozpuścić papier, który
trzymała w dłoni. Otarła także twarz, podświadomie próbując zmyć wyrzuty sumienia, które nękały ją uporczywie. Wiedziała, że nic nie przywróci
życia ojcu.
Westchnęła głęboko i wstała z podłogi, wkładając list w książkę. Wyciągnęła rękę, by ją odłożyć,
ale coś w środku jej nie pozwalało. Niepewnie
przyciągnęła z powrotem do siebie i uśmiechnęła
się. Dopiero w tej chwili zdała sobie sprawę z tego,
jakie bzdury sobie wmawiała. Zaczęła się serdecznie śmiać.
- Ależ to oczywiste. Przecież ty zawsze będziesz
ze mną tato! Tutaj!
Mówiąc to, wyciągnęła książkę na długość ramion
przed siebie, tylko po to, by znów przyciągnąć ją
do piersi.
- Przepraszam, że byłam ignorantką, ale teraz będę
mądrzejsza! Niech moje i tych książek sumienie
mi nie pozwoli ponownie zgubić się we własnej
dumie. Dziękuję ci za wszystko.

Mówiąc te słowa, dopiero do niej dotarło, jak bardzo
się myliła, patrząc tylko na świat materialny. Odłożyła "Siłaczkę" na miejsce i ruszyła w stronę drzwi. Dalej czuła niepewność, jednak myśl, że zawsze będzie
miała przy sobie książki od ojca, pozwalała jej oddychać spokojnie. Była pewna, że zawsze znajdzie taką,
która pomoże jej w chwili kryzysu.
Stojąc przed drzwiami, obejrzała się ostatni raz za
siebie, napotykając swoje odbicie w lustrze. Jej oczy
nie były smutne, lecz błyszczały determinacją. Była
gotowa się pożegnać.
Alicja Siekierska
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W naszych rękach

Z życia Samorządu Uczniowskiego
Co robiliśmy w I półroczu?
Działania Samorządu Uczniowskiego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/20120














Inicjowanie samorządności szkolnej – poszerzenie składu SU o uczniów klas pierwszych.
Wrzesień/październik.
Stworzenie planu pracy SU i zapoznanie z nim
społeczności szkolnej. Stworzenie sekcji odpowiedzialnych za tablicę samorządową, ogłoszenia, dekoratorzy, osoby odpowiedzialne za prowadzenie radiowęzła. Cały rok szkolny.
Październik – przygotowanie przedstawienia
dla I klas – „Otrzęsiny”
Nadzór i koordynacja klas przez przewodniczącą SU przy robieniu zdjęć klasowych.
Dni Kultury Uczniowskiej 13.14.15.01.2020
Wieczór filmowy 16.01.2020 – spotkanie młodzieży w auli szkolnej – wspólne oglądanie
filmu, pt: „Bogowie”
Dyskoteka dla młodzieży II L.O. od 17:00 do
20:00 – październik.
Święto Edukacji Narodowej – zaangażowanie
uczniów z Samorządu Uczniowskiego. Udział
w przedstawieniu, jak również w rozdawaniu
upominków dla Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły.
W związku z ogólnopolską akcją Szkoła do
hymnu wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły odśpiewali hymn o symbolicznej godzinie 11:11.

Uczniowie i nauczyciele podczas śpiewania hymnu narodowego

Mikołajkowy koncert charytatywny















Klasa I B podjęła się stworzenia szkolnego
kalendarza adwentowego. W każdym dniu
było otwierane pudełko z zadaniem na dany
dzień.
Mikołajki – SU zakupił batoniki dla wszystkich uczniów szkoły ,jak również dla całej
Rady Pedagogicznej, administracji i pracowników szkoły. Konkursy dla klas za najlepiej
przebraną klasę – nagrody.
Powstały „gofrowe środy” – przyjęło się w
szkole sprzedawanie świeżo pieczonych gofrów przez uczennice naszej szkoły.
Sprzedaż pierniczków ręcznie ozdabianych
również przez uczniów naszej szkoły. (okres
przedświąteczny)
Dzięki SU zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogli zamówić bluzy różnego rodzaju i
koloru oraz T-shirty z wyhaftowanym logo II
L.O.
Działalność charytatywna – zbiórka środków
czystości dla Hospicjum w Łomży.
Studniówka – prowadząca część oficjalną –
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.
Styczeń – wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Opracowano na podstawie sprawozdania p. prof. Magdaleny
Dąbrowskiej, opiekunki SU
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Okruchy szkolnego życia
Wyniki egzaminów maturalnych 2019
Listopad to miesiąc, w którym
nauczyciele
naszej
szkoły
podsumowują ubiegły rok pracy,
analizując
wyniki
egzaminu
maturalnego. Ubiegły rok był dla
naszej szkoły bardzo udany.
Wszyscy
zdali
maturę
w
pierwszym terminie, a wyniki
egzaminów były na tyle wysokie, że udało nam się w
rankingu podskoczyć kilka oczek do góry i zachować
prawo do chwalenia się Srebrną Tarczą. Przyjrzyjmy
się zatem, jak wypadliśmy na tle całego kraju i
województwa podlaskiego oraz porównajmy się ze
szkołami w Łomży.

W województwie podlaskim do egzaminów z
wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej
i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju i
czerwcu 2019 roku przystąpiło 8 282 tegorocznych
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Do egzaminu
maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2019 roku
przystąpiło 1 161 absolwentów. Były to osoby, które w
maju lub w czerwcu 2019 roku przystąpiły do egzaminu
maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
w części ustnej oraz części pisemnej i nie zdały egzaminu
wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w
części pisemnej. Zdawalność egzaminu w liceach
ogólnokształcących w woj. podlaskim w pierwszym –
majowym terminie wyniosła 89%, natomiast w terminie
poprawkowym zaliczyło maturę 93 % zdających. Nasza
szkoła była jedyną szkołą w mieście Łomża, w której
wszyscy uczniowie w liczbie 185 zdali maturę, czyli która
uzyskała 100% zdawalności.
Jak wypadły poszczególne maturalne przedmioty?
O tym w krótkich analizach poniżej.
Język polski
Na poziomie podstawowym średni wynik w
szkole wynosi 60,2% jest wyższy niż w mieście Łomża o
6,2 punktu procentowego oraz wyższy niż województwie i
w kraju o 8,2 p.p. Na poziomie rozszerzonym średni
wynik w szkole wynosi 69% jest również wyższy niż w
m. Łomży o 10,5 p.p., w województwie o 15 p.p., oraz w
kraju o 14 p.p. Należy dodać, że w mieście Łomża II LO
w przypadku średniego wyniku z języka polskiego na

poziomie podstawowym zajmuje drugie miejsce w
mieście, zaraz po I LO. Natomiast na poziomie
rozszerzonym uzyskaliśmy średni wynik o 11,2
wyższy niż w I LO.
Język angielski
Na poziomie podstawowym średni wynik w
szkole 87,1% jest wyższy niż w m. Łomży o 18 p.p., w
województwie o 14,1 p.p. i w kraju o 15,1 p.p.. Na
poziomie rozszerzonym średni wynik w szkole 67,1%
jest wyższy niż w m. Łomża o 10,8 p.p., w
województwie o 11,1 p.p. i wyższy niż w kraju o 11,1
p.p.. II LO w przypadku średniego wyniku z języka
angielskiego na poziomie podstawowym oraz
rozszerzonym uzyskało w mieście Łomża drugie
miejsce (średni wynik z poziomu podstawowego jest
niższy o 2,5 punktu procentowego od wyniku I LO,
natomiast wyższy o 22,5 punktu procentowego od
wyniku III LO). Natomiast średni wynik na poziomie
rozszerzonym jest niższy o 6,7 punktu procentowego
od średniego wyniku I LO oraz o 23,9 punktu
procentowego wyższy od średniego wyniku III LO.
Język niemiecki
Na poziomie podstawowym średni wynik w
szkole 81,4% jest wyższy niż w m. Łomży o 11,1 p.p.,
w województwie podlaskim oraz w kraju o 20,4 p.p..
Na poziomie rozszerzonym średni wynik w szkole 78%
jest wyższy niż w m Łomży o 4,2 p.p., w
województwie o 13 p.p., wyższy niż w kraju o 22 p.p..
Nasza szkoła, w przypadku średniego wyniku z języka
niemieckiego na poziomie podstawowym oraz
rozszerzonym uzyskała drugie miejsce w mieście
Łomża (średni wynik z poziomu podstawowego jest
niższy o 7 punktów procentowych od wyniku I LO,
natomiast wyższy o 15,7 punktu procentowego od
wyniku III LO). Natomiast średni wynik na poziomie
rozszerzonym jest niższy o 6 punktów procentowych od
średniego wyniku I LO oraz o 33 punkty procentowego
wyższy od średniego wyniku III LO.
Język rosyjski
Średni wynik z języka rosyjskiego na poziomie
podstawowym w naszej szkole to 82,7%. Jest to wynik
wyższy niż w m. Łomży o 14,4 p.p., wyższy niż w
województwie podlaskim o 15,7 p.p. i wyższy od
wyniku w kraju o 17,7 p.p..
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Wyniki egzaminów maturalnych 2019
Język rosyjski
Średni wynik z języka rosyjskiego na poziomie
podstawowym w naszej szkole to 82,7%. Jest to wynik
wyższy niż w m. Łomży o 14,4 p.p., wyższy niż w województwie podlaskim o 15,7 p.p. i wyższy od wyniku w

Wiedza o społeczeństwie

Średni wynik egzaminu maturalnego naszych
absolwentów jest wyższy od średnich wyników w m.
Łomży o 6,5 p.p., w województwie o 6,3 p.p. i w kraju o
7,3 p.p.. W II LO średni wynik z wiedzy o społeczeństwie jest o 2,1 punktu procentowego niższy niż średni
kraju o 17,7 p.p..
wynik I LO, zajmującego w mieW Rankingu Liceów Ogólnokształcących ście I miejsce, jednocześnie średMatematyka
2020 nasze II Liceum Ogólnokształcące ni wynik z wiedzy o społeczeńNa poziomie podstawo- im. Marii Konopnickiej w Łomży zajęło stwie w III LO jest aż o 17,6
wysokie, 240 miejsce w Polsce. Na tle
wym średni wynik w szkole województwa także wypadło dużo lepiej punktu procentowego niższy niż
77,9% jest wyższy niż w m. Łom- niż w latach poprzednich, zajmując 8 w naszej szkole.
ży o 18,2 p.p., niż województwie miejsce na 43 oceniane szkoły
podlaskim o 17,9 p.p., wyższy niż (wszystkich liceów w województwie jest Biologia
152), awansowaliśmy o 5 miejsc.
Wynik z biologii na pow kraju o 19,9 p.p.. Na poziomie
ziomie rozszerzonym jest o 3,9
rozszerzonym średni wynik w
Kapituła Rankingu, składająca się z
szkole 56,7% jest wyższy niż w rektorów szkół wyższych, dyrektorów p.p. wyższy niż średni wynik w
m. Łomży o 15,2 p.p., w woje- OKE i przedstawicieli MEN, oceniając m. Łomży, o 8 p.p. wyższy niż w
wództwie podlaskim o 15,7 p.p. i szkoły, brała pod uwagę m.in. wyniki województwie i w kraju. W II LO
w kraju o 17,7 p.p.. Średni wynik egzaminów maturalnych szkół (zarówno średni wynik z biologii jest o 11,8
obowiązkowych jak i dodatkowych) oraz
z matematyki na poziomie pod- sukcesy uczniów na olimpiadach i kon- punktu procentowego niższy niż
średni wynik I LO, zajmującego
stawowym jest niższy o 2,9 punk- kursach przedmiotowych.
w mieście I miejsce, jednocześnie
tu procentowego od wyniku I LO,
średni wynik z biologii w III LO
natomiast wyższy o 21,1 punktu
W tym roku w rankingu wzięło
procentowego od wyniku III LO). udział 1000 liceów, to jest dwa razy jest aż o 22,1 punktu procentoweNatomiast na poziomie rozszerzo- więcej niż w latach poprzednich, a na- go niższy niż w naszej szkole.
nym średni wynik jest o 13,2 sze liceum awansowało o 119 miejsc w
górę i ma prawo używać znaku jakości
punktu procentowego niższy niż „Srebrna Szkoła” przyznanego przez Chemia
Na poziomie rozszerzow I LO, ale o 36,4 punktu procen- kapitułę Rankingu. Powodem do zadotowego wyższy od średniego wy- wolenia może też być wynik Rankingu nym średni wynik jest niższy od
Maturalnego Liceów Ogólnokształcących
niku w III LO.
wyniku w m. Łomży o 0,2 p.p.,
2020, w którym szkoła uzyskała jeszcze
wyższe miejsce tj. 238 na 1000 ocenia- niższy niż województwie podlaHistoria
nych szkół. Świadczy on o wysokich wy- skim o 1,3 p.p. i wyższy od wyniŚredni wynik z historii na nikach uzyskiwanych przez absolwen- ków w kraju o 5,7 p.p.. Średni
poziomie rozszerzonym w naszej tów na egzaminach maturalnych, a co wynik w naszej szkole z chemii
za tym idzie o szerokich perspektywach
szkole to 40 % i jest on niższy od na wybór dobrej uczelni w przyszłości, jest o 20,4 punktu procentowego
wyniku w m. Łomży o 1,3 p.p.,
czego z serca życzymy wszystkim naszym uczniom. Gratulujemy też nauczy- niższy niż średni wynik I LO,
taki sam jak w województwie i
cielom, dyrekcji szkoły, a także wła- zajmującego w mieście I miejsce,
wyższy od wyniku w kraju o 3
dzom miasta dbającym o godne warun- jednocześnie średni wynik w II
p.p.. W II LO średni wynik z hi- ki funkcjonowania szkoły.
LO z chemii jest wyższy niż średstorii jest o 1,9 p.p. niższy niż
ni wynik III LO aż o 33,5 punktu
średni wynik I LO, zajmującego
procentowego.
w mieście I miejsce, jednocześnie
średni wynik z historii w III LO
jest aż o 17,7 punktu procentowego niższy niż w naszej szkole.
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Wyniki egzaminów maturalnych 2019
Fizyka i astronomia
Średni wynik 56% jest wyższy o 3,2 p.p. od wyniku w
m. Łomży, o 12 p.p. od wyniku w województwie oraz o
14 p.p. od wyniku w kraju. W II LO średni wynik z
fizyki jest o 11,1 punktu procentowego niższy niż
średni wynik I LO, zajmującego w mieście I miejsce,
jednocześnie średni wynik w III LO jest aż o 30,5
punktu procentowego niższy niż w naszej szkole.
Geografia
Średni wynik jest wyższy od wyniku w m. Łomży o
22,5 p.p., od wyniku w województwie a także w kraju o
23,8 p.p.. W II LO średni wynik z geografii jest o 2
punkty procentowe niższy niż średni wynik I LO,
jednocześnie średni wynik w III LO jest o 23,9 punktu
procentowego niższy niż w naszej szkole.
Filozofia
Średni wynik jest niższy od wyniku w m. Łomży 1,4
p.p., wyższy od wyniku w województwie o 6 p.p. i od
wyniku w kraju o 2 p.p.. W II LO średni wynik z
filozofii jest o 5 punktów procentowych wyższy niż
średni wynik I LO.

Złote Tarcze 2019
Złote Tarcze wręczane są najlepszym absolwentom
naszej szkoły w
dniu
rozpoczęcia
nowego roku szkolnego. Na tegoroczną uroczystość wręczenia tych odznaczeń przybyło tylko
czterech absolwentów, z czego tylko
Filip Wierzbowski,, kl. IIID
trojgu udało nam
się zrobić zdjęcia.

Historia sztuli
Średni wynik jest wyższy od wyniku w m. Łomży 10,6
p.p., wyższy od wyniku w województwie o 11 p.p. i
wyższy od wyników krajowych o 22 p.p.. W II LO
średni wynik z historii sztuki jest o 2 punkty
procentowe niższy niż średni wynik I LO.
Opracowano na podstawie: Analiza osiągnięć uczniów na egzaminie
maturalnym przeprowadzonym w maju 2019r. (Jan Chojnowski,
Mariusz Małkowski, Irena Ramotowska, Agata Siwik.)

Karolina Kossakowska, IIIb

W roku szkolnym 2019/2010 odznaczenia szkolne
„Złota Tarcza” przyznano następującym absolwentom:

Izabela Walczyk, IIIa
Karolina Kossakowska, IIIb
Julia Orłowska, IIIc
Filip Wierzbowski, IIId
Jan Konstanty Zaremba,
IIIe
Julia Sendrowska, IIIf
Julia Sendrowska, IIIf
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Losy naszych absolwentów

Jakie studia wybrali tegoroczni absolwenci?
Najwięcej naszych absolwentów kontynuuje
naukę w Warszawie, bo aż 38%, na drugim miejscu
wybierają Białystok – 24%.
Najchętniej wybieranym uniwersytetem jest
Uniwersytet Białostocki - 54% spośród uniwersytetów.
Najpopularniejszym kierunkiem, który wybierają nasi uczniowie na uniwersytetach jest ekonomia – 7%.
Jeśli chodzi o kierunki wybierane na politechnikach, najchętniej wybierają biotechnologię
i inżynierię biomedyczną - łącznie 28%.
Wszystkich studentów jest 192, 5 absolwentów nie kontynuuje nauki, a 31 nie ujawniło informacji o swoich dalszych losach.
Inne ciekawe szczegóły znajdziecie w poniższych
tabelach:

UNIWERSYTETY

Liczba osób

Uniwersytet w Białymstoku

39

Uniwersytet w Warszawie

16

Uniwersytet w Gdańsku

1

Uniwersytet w Olsztynie

11

Uniwersytet w Krakowie

1

Uniwersytet we Wrocławiu

1

Uniwersytet w Poznaniu

2

Razem:

71

UNIWERSYTETY
Kierunki
Techniki dentystyczne
Fizjoterapia
Psychologia
Lekarstwo dentystyczne
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Logopedia z fonologią
Pielęgniarstwo
Chemia medyczna
Biotechnologia
Chemia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Logistyka i transport
Farmacja
Zarządzanie międzynarodowe
Położnictwo
Turystyka i rekreacja
Analityka medyczna
Zootechnika
Dietetyka
Filologia indyjska
Bezpieczeństwo i prawo
Prawo
Kryminologia
Bezpieczeństwo narodowe
Administracja
Stosunki międzynarodowe
Ekonomiczno- prawny
Zarządzanie
Informatyka
Finanse, audyt i inwestycje
Ekonomia
Geodezja
Budownictwo
Kognitywistka
Filologia włoska
Zarządzanie
Administracja
Logopedia
Historia sztuki
Iberystyka
Informatyka
Razem:

Liczba
osób
1
4
2
1
3
2
5
1
2
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
71

Losy naszych absolwentów
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Jakie studia wybrali tegoroczni absolwenci?
INNE UCZELNIE
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiki w Białymstoku

Liczba osób
1

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

1

J
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a
s
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
i
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
o
n
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
w Łodzi
e
k

7
1
6
1

Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

1

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

5

Państwowa Wyższa Szkoła i Przedsiębiorczości w Łomży

5

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

1

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

3

Pro Make Up Academy – Akademia Wizażu w Warszawie

1

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

1

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

1

SWPS Uniwersytet Humanistyczno– Społeczny w Warszawie

1

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

1

Seul University

1
Razem:

76
Liczba osób
1
1
2
1
1
1
2
1
1

Kierunki
Fizjoterapia
Leśnictwo
Prawo biznesowe
Praca socjalna
Inżynieria materiału
Socjologia
Ekonomia
Globalny biznes, finanse i zarządzanie
Gospodarka przestrzenna

3
1
1
1
3
1
2

Filologia angielska
Wizaż
Logistyka
Logistyka praktyczna
Finanse i rachunkowość
Ekonomia i logistyka
Prawo
Razem:

76

Losy naszych absolwentów
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Jakie studia wybrali tegoroczni absolwenci?

POLITECHNIKI
Liczba
osób

Kierunki
Inżynieria biomedyczna
Biotechnologia
Technologia chemiczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Matematyka
Inżynieria środowiska
Geodezja z kartografią

1
2
2
1
1
1
1

Gospodarka przestrzenna
Automatyka i robotyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji

1
1
1

Razem:

14

Z kroniki szkolnej
c.d. ze str. 3
29.11.2019 Koniec listopada wiążę się z imieninami
Andrzeja a co za tym idzie z wróżbami andrzejkowymi. W tym
roku Samorząd Uczniowski postanowił przenieść uczniów do
czasów szkoły podstawowej, kiedy to na balach andrzejkowych
można było wywróżyć sobie przyszłość. 29 listopada
dziewczęta z naszej szkoły, na specjalnie przygotowanych
stanowiskach przepowiadały J szczęście, miłość i pieniądze.
Nie zabrakło lania wosku, losowania imion przyszłych miłości,
drzewka szczęścia, tajemniczych kubeczków, zapewnień o
powodzeniu w życiu i wróżenia ze szpilek i owoców. Wróżby
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nawet wśród
nauczycieli.

W rolę andrzejkowych wróżbiarek wcieliły się : Julia Śleszyńska IIIB, Magdalena Rzodkiewicz IIIB, Paulina Brzezińska IBG, Eliza Gronostajska IBG, Natalia Kozikowska IID,
Katarzyna Walczyk IID.
28.11.2019 Czy można zjeść pysznego gofra, wspomagając tym samym potrzebujących? W naszej szkole zdarza się
to dość często. 28 listopada Szkolne Koło Wolontariatu, którego pracę koordynuje Patryk Konopka z klasy II
C zorganizowało kawiarenkę charytatywną. Dochód z akcji
zostanie przekazany Białostockiej Fundacji ,,Pomóż IM,,
prowadzącej hospicjum dla dzieci. I tym razem młodzież II
LO stanęła na wysokości zadania – kupując nasze gofry .Zebraliśmy 162zł.
04.12.2019 Uczniowie klas pierwszych wysłuchali prelekcji aspirantów sztabowych łomżyńskiej Komendy Miejskiej Policji: Radosława Gumkowskiego i Zbigniewa Pawłowskiego.
Spotkanie
miało
na
celu przedstawienie najczęstszych wykroczeń popełnianych
przez młodzież i konsekwencji, z jakimi młodzi ludzie muszą
się później zmierzyć. Funkcjonariusze wyjaśnili m.in., kim
jest osoba nieletnia oraz czym różni się wykroczenie od przestępstwa. Dodatkowo na podstawie kilku przykładów w jasny
i ciekawy sposób opowiedzieli o skutkach jakimi zazwyczaj
kończą się niektóre ,,głupie żarty”, w ten sposób uświadamiając nam, że trzeba brać odpowiedzialność za popełniane - nieraz nieświadomie - czyny. Podczas
prelekcji poruszono również temat niebezpieczeństwa związanego z udostępnianiem swoich danych na portalach społecznościowych.
18.12.2019 Dnia 18 grudnia w auli szkolnej odbyło się

spotkanie z Jędrzejem Lutostańskim – absolwentem naszego
liceum. Jest studentem psychologii biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Aktualnie studiuje w Portugalii. Było to już drugie nasze spotkanie z Jędrzejem. Opowiedział o swojej pasji – podróżowaniu. Tematem przewodnim spotkania było: „Co może się wydarzyć w ciągu 24 miesięcy, jeśli tylko pozwolicie temu się wydarzyć."
20.12.2019 Tegoroczne jasełka zostały przygotowane
pod kierunkiem brata Adama Mianowskiego. Scenariusz
osnuty był na baśni H.Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”, przeplatanej biblijną opowieścią o narodzeniu Jezusa.
Autorkami scenariusza były : Paulina Rabek i Monika Chrapowicz z kl.III F. (więcej wewnątrz numeru)

Wypłyń na głębię
Szkolna wigilia 2019

Jasełkowe wzruszenia i ciepłe życzenia na Święta
Tegoroczne jasełka nawiązywały do baśni
J.Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami” oraz
motywów biblijnych związanych z Narodzeniem Jezusa Chrystusa. Całość
została piękne związana
śpiewem
i
wzruszającymi tekstami.
Historia dziewczynki z zapałkami była punktem
Jasełka, przygotowane pod wyjścia do refleksji nad ludzkim losem, nad tym jak
traktujemy innych ludzi. Czy status społeczny i materialny
kierunkiem
brata Adama Mianowskiego zostały wystawione na sce- ma wpływ na nasze zachowanie wobec innych? Dobre
pytanie
do
nie w auli szkolnej 20 grudrefleksji
podczas
świąt.
nia. Scenariusz osnuty był na baśni
Bardzo wzruszające było to
H.Ch. Andersena „Dziewczynka z
przedstawienie.
zapałkami”, przeplatanej biblijną
opowieścią o narodzeniu Jezusa.
Po
zakończonym
przedstawieniu
życzenia
Autorkami scenariusza były
świąteczne całej społeczności
Paulina Rabek i Monika Chrapowicz
szkolnej złożyła pani dyrektor
z kl.III F. W rolę narratora wcieliła
Jolanta Kosssakowska oraz
się Alicja Siekierska z IIIB, dziewprzewodnicząca
Samorządu
czynkę z zapałkami zagrała MagdaUczniowskiego
Emilia
lena Zubrycka z kl.IIIF, rolę Maryi
Ramatowska.
odegrała Aleksandra Wasik z kl.
IIIF, a Józefa - Paweł Wróblewski z
kl. IIC. Przedstawienie uzupełniały
piosenki i kolędy śpiewane przez chór ubrany w białe
stroje. Muzyka tworzyła nostalgiczny, pełen zadumy
nastrój. Poza tym atmosferę świąt tworzył półmrok w
auli. Jednym ze źródeł światła były lampki choinkowe zawieszone na naszym „szkolnym” drzewie, które
już niejeden raz było elementem scenografii…. Zdaje
się, że to już tradycja szkoły. Duże wrażenie robiła
ogromna stajenka zrobiona z drewna i kolorowego papieru, gdzie odgrywane były sceny z narodzin Jezusa.

Wypłyń na głębię

Str. 22

Szkolna Wigilia 2019
Po Jasełkach uczniowie rozeszli się do swoich klas,
aby wraz z wychowawcami podzielić się opłatkiem i przeżyć swoją wigilię klasową.

Natomiast nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy szkoły spotkali się w sali 12, aby tam podzielić się
opłatkiem i spożyć wigilijną wieczerzę, na której nie zabrakło tradycyjnych polskich potraw wigilijnych. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Józef Przybylski, pierwszy dyrektor naszego liceum oraz o. Andrzej Makowski, proboszcz
parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Łomży, na terenie
której leży nasza szkoła,
Ostatni dzień przed feriami świątecznymi jest tradycyjnie w naszej szkole dniem bez zajęć dydaktycznych.
W szkole pachnie piernikiem i pierogami z kapustą, a uczniowie ubrani odświętnie wręczają sobie nawzajem oraz
swoim nauczycielom różne gwiazdkowe prezenty. J.K.K.

Sport w II LO
FINAŁ TENISA STOŁOWEGO
27 listopada 2019 w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży odbył się Finał wojewódzki licealiady w
Drużynowym tenisie stołowym. Do zawodów zakwalifikowały się z półfinału nasze dziewczęta w składzie: Gutowska Justyna kl. IIIF, Wysmułek Iza kl. IIB, Bednarczyk Dominika kl.
IIIE,
Zabielska
Kamila kl. IID.
W finale
dziewczęta gładko
po dwóch meczach awansowały
do finału w którym zmierzyły się
z ZSRCKP Białystok. Tutaj musiały uznać wyższość
rywalek i uległy
0:4. W meczu o
drugie miejsce dziewczęta pokonały 4:1 zespół z Suwałk. Gratulujemy. Trenerem zespołu jest prof. Sławomir Kalski.

Mistrzostwo Miasta LZS
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Medale na pływalni
W sobotę 16 listopada 2019 roku odbyły
się ,,Otwarte Zawody Pływackie" organizowane cyklicznie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Łomży.
Najlepsi stanęli na podium!
Uczniowie naszej szkoły w sumie zdobyli pięć
medali.
Wojciech Kowalczyk:
• I. miejsce w stylu dowolnym
• I. miejsce w stylu grzbietowym
Aleksandra Szeligowska:
•III. miejsce w stylu grzbietowym
Patrycja Konopka
•III. miejsce w stylu motylkowym
Alicja Gosiewska
•II. miejsce w stylu motylkowym
Udanych startów gratulujemy również :
Kozłowskiej Juli
Wojciechowi Kielich
oraz Kacprowi Wiśniewicz

Finał Licealiady w Unihokeju

w Tenisie stołowym
07.12.2019 r. odbył się Finał Mistrzostw Miasta
LZS w Tenisie Stołowym. W turnieju wystartowała reprezentacja dziewcząt i chłopców z naszej szkoły. Zawodniczki II Liceum zdecydowanie dominowały na zawodach
i zajęły trzy pierwsze miejsca. Zwyciężyła Izabela Wysmułek z klasy IIB, srebro zdobyła Justyna Gutowska z
klasy IIIB, a brązowy medal przypadł Dominice Bednarczyk z klasy IIIE.
Wśród chłopców z naszej szkoły najlepszy okazał
się Kacper Tarnacki IBG, który zdobył złoty medal, srebrny medal zdobył Maciej Wasik IIIF, na piątym miejscu
uplasował się Jakub Duchnowski IIE. Ponadto szkołę reprezentowali również Natalia Bikowska IA i Jakub
Kalski ID. W klasyfikacji
drużynowej dziewcząt i
chłopców okazaliśmy się
zdecydowanie najlepsi.
Wszystkim zawodnikom
serdecznie gratulujemy.

6 grudnia 2019 r. w Grajewie odbył się Finał
Wojewódzki Licealiady w Unihokeju dziewcząt. W
turnieju tym wystąpiła również reprezentacja naszej
szkoły w składzie: Weronika Malinowska IIIB, Joanna
Kryszczyńska IIIB, Alicja Siekierska IIIB, Kamila Zabielska IID, Agnieszka Szymańska IID, Kinga Lewandowska IIC, Izabela Lubiejweska IIC, Kinga Piaścik
IIE, Anita Korytkowska IIA, Olivia Sokołowska IBG,
Marta Dzięgielewska IBG, Patrycja Bagińska ICG. W
pierwszym meczu zremisowałyśmy z Suchowolą 0:0, w
drugim meczu przegrałyśmy przez rzut karny 0:1 z Wojewodzinem, trzeci mecz skończył się wynikiem 1:2 z
korzyścią dla drużyny z Grajewa.
Ostatecznie nasza drużyna uplasowała się na 4 miejscu.
Opiekunem Dryżyny był p.
prof.. Sławomir Kalski.
Gratulacje dla całej drużyny!!!
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Rozmaitości

Zdjęcie numeru

Przepis kulinarny
BLOK CZEKOLADOWY
Blok czekoladowy (pani prof. Agaty Siwik)

25 dag masła
Niepełna
szklanka cukru
Ćwierć szklanki
wody
3 łyżki kakao

„A, B czy C”? Trzeba szybko i poprawnie wybierać odpowiedzi, aby klasa
mogła wygrać pizzę w konkursie wiedzy w Dniu Języków Obcych.
Dziewczęta z klasy ICG podczas rozwiązywania testu.

25 dag mleka w
proszku
25 dag pokruszonych herbatników
Dowolne bakalie
Włożyć do garnka masło, wsypać cukier i kakao, wlać wodę i
podgrzać na wolnym ogniu. Gdy masa się zagotuje, odstawić i
wsypać mleko proszku, cały czas mieszając. Dodać herbatniki i
bakalie.

Bycie młodym jest nie tyle okresem
życia, ile stanem serca.
Papież Franciszek

Przeciek
Pismo uczniów i nauczycieli II LO
im. Marii Konopnickiej w Łomży
Zespół redakcyjny: Wiktoria Grabowska, Aleksandra Górska, Julia Pietruszewska
Zdjęcia: J.K. Kowalewska, Samorząd Uczniowski
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