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Str. 2 

Aktualności 

Z kroniki szkolnej... 
3.03.2016 r.  

Zakończyły się Mistrzostwa Miasta Łomża w Koszykówce 

Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2015/2016. Uczestniczyły w tych rozgrywkach cztery 

szkoły, nasze dziewczęta wygrały wszystkie mecze, a 

wyniki przedstawiają się następująco: II LO – ILO 25 :21;II 

LO - ZSWiO 44 : 10; II LO – ZSEiO 47 : 44. Jesteśmy 

więc Mistrzami Miasta Łomża na rok 2015/2016 !  

 

4.03.2016 Meczami z ZS Siemiatycze i ZSP Kolno 

zako ńcz yl i ś my z ma ga nia  w Lid ze  Szkó ł 

Ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej dziewcząt 

województwa podlaskiego. Nasze dziewczęta wygrały oba 

mecze a wyniki przedstawiają się następująco: II LO 

Łomża – ZS Siemiatycze 22:20; II LO Łomża – ZSP Kolno 

16:10. Te dwa zwycięstwa dały nam 3 miejsce w Lidze i 

wejście do czwórki najlepszych zespołów piłki ręcznej 

dziewcząt województwa podlaskiego oraz uczestnictwo w 

turnieju 4 najlepszych zespołów o Puchar Wyższej Szkoły 

Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, który 

odbędzie się w połowie marca 2016r. w ZS Dąbrowie 

Białostockiej. Gratulacje i trzymajcie kciuki za walkę o 

medale! 

 

8.03.2016 Uczniowie klasy IIIa odwiedzili Giełdę 

Pomysłów na Życie organizowaną po raz 16 przez III 

Liceum Ogólnokształcące w Łomży. Przyszli maturzyści 

mogli spotkać się z przedstawicielami wielu uczelni, 

zarówno państwowych, jak i niepublicznych, otrzymać 

informacje bezpośrednio od pracowników uczelni o 

aktualnych kierunkach studiów, zasadach naboru, 

terminach rekrutacji, a także dniach otwartych uczelni.  

 

08-10.03.2016 W Kościele Braci Mniejszych Kapucynów 

w Łomży odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów 

szkół APLO oraz II Liceum Ogólnokształcącego. 

Pierwszego dnia br. Tomasz, który przybył z Lublina, 

przedstawił formy "wypełnienia" swojego życia. Szklanki  

z wodą symbolizowały potrzebę bycia szczęśliwym  w 

życiu i prawdę o tym, że nasze pragnienia nie zawsze 

czynią nas prawdziwie zaspokojonymi. W ciągu trzech dni 

rekolekcyjnych usłyszeliśmy historię Agnieszki  

i Adama - młodych ludzi, którzy poprzez alkohol czy narkotyki 

oddalili się od Boga. W skupieniu każdy z nas dążył do refleksji. 

Trzeciego i ostatniego dnia odbyła się adoracja Najświętszego 

Sakramentu oraz Msza święta, celebrowana przez br. Piotra 

Anusiewicza (więcej wewnątrz numeru).  

 

10.03.2016 Drużyna futsalu chłopców rywalizowała w ostatniej 

rundzie rozgrywek II Ligi Futsalu Chłopców. W spotkaniu z 

drużyną ZSG w Białymstoku odnieśliśmy zwycięstwo 6:2. W 

spotkaniu z drużyną ZSW Sokół przegraliśmy 4:3.Po 

zakończeniu ligi nasza drużyna chłopców awansowała z drugiego 

miejsca do I Ligi w przyszłorocznych rozgrywkach. 

 

12.03.2016 W Kleosinie odbyła się licealiada województwa 

podlaskiego w aerobiku rekreacyjnym. Do rywalizacji 

przystąpiło sześć zespołów. Dziewczęta z naszej szkoły „z 

lekkością” pokonały rywalki i zajęły I miejsce. Złote medale 

przywiozły z Kleosina: Marta Kościelecka, Aleksandra Szczęsna, 

Marta Pióro, Magdalena Cwalina, Monika Kościelecka, 

Dominika Dąbrowska. Serdecznie gratulujemy sukcesu. 

 

12.03.2016 W Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku 

odbył się III etap II Podlaskiej Olimpiady Wiedzy 

Biologicznej. Uczennice klasy IB – Agnieszka Kamińska i 

Justyna Bagińska publicznie prezentowały swoje prace dotyczące 

mikroorganizmów. O tytuł laureata rywalizowały 32 osoby. 

Nasze uczennice zostały finalistkami tej olimpiady, otrzymując 

dyplomy i nagrody oraz zostały zwolnione z postępowania 

kwalifikacyjnego, uzyskując maksymalną liczbę punktów na 

kierunki studiów biologia, ochrona środowiska i przyroda. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

14.03.2016 W tym dniu został rozegrany w Zambrowie ostatni 

turniej Licealiady w koszykówce dziewcząt. Nasze koszykarki 

wygrały mecz z ZSR Białystok po dogrywce oraz z VILO 

Białystok. Wyniki przedstawiają się następująco: II LO – ZSRC 

48:43; IILO - VILO Białystok 55:28. Dziewczęta awansowały do 

finału 4 najlepszych drużyn woj. podlaskiego, który odbędzie się 

23.03.2016r. w Płońsku. Gratulujemy! 

 

15 marca 2016 roku w naszej szkole odbył się I Etap - szkolny - 

trzeciej edycji konkursu Informatycznego „Infotest”, 

zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i 

Przedsiębiorczości w Łomży. Do etapu szkolnego przystąpiło 67 

uczniów z klas pierwszych i trzecich. Do etapu II, który odbędzie 

się 7 kwietnia 2016 r., zakwalifikowało się 7 uczniów: Dębowski 

Piotr - 95% - klasa IIID; Gurzęda Krzysztof - 95% - klasa IC; 

Dębowski Paweł - 90% - klasa IIID; Piaszczyk Jakub - 87,5% - 

klasa IC; Iwanowski Adam - 85%- klasa IIID; Orłowski Patryk – 

85% - klasa IIID; Zabora Dawid -77,5% - klasa ID. Opiekunami 

uczniów byli p. prof.  Bożenna Kossakowska i Janusz 

Kossakowski. 

 

19.03.2016 Tego dnia odbył się ostatni etap konkursu 

chemicznego "Wygraj indeks". Laureatem tego konkursu został 

Patryk Kobyliński z kl.IIIB, zdobywając indeks na Politechnikę 

Gdańską.  Gratulujemy! C.d. na str. 3 

 

 



Od Redakcji 
Str. 3 

 Kończy się rok 

szkolny i wszyscy marzą 

tylko o jednym — aby w 

końcu nic nie musieć. 

Nauczyciele chcą wreszcie 

rzucić w kąt czerwone 

długopisy i zdjąć okulary z 

nosa (oczywiście te, które 

nakłada się do sprawdzania 

klasówek) i popatrzeć na 

piękny zielony świat, 

wyprostować przykurczone nad klawiaturą komputera 

plecy.  

 O czym marzą uczniowie? Założę się, że o tym, 

aby spać do południa i włóczyć się z kolegami po plażach 

lub siedzieć godzinami nad jeziorem i gadać do białego 

rana.  

 Gdy patrzę na to, co udało się nam wszystkim 

zrobić w tym roku szkolnym, to rozpiera mnie taka sama 

duma, jak na obliczu Waszej koleżanki, której zdjęcie 

wybraliśmy na zdjęcie numeru. Jeszcze nigdy informacje 

„Z kroniki szkolnej” nie zajęły nam tyle miejsca w gazetce, 

co w tym numerze „Przecieku”. Z roku na rok nasza szkoła 

staje się coraz lepsza i odnosimy sukcesy na każdym polu: 

naukowe, artystyczne, sportowe. Srebrna szkoła! 

 I na koniec dziękuję moim najbliższym 

współpracownikom, tj. całemu zespołowi redakcyjnemu za 

poświęcony czas. Chociaż Internet zdaje się wypierać takie 

starożytne media jak gazety, to jednak pisanie dla Was 

sprawia nam ciągle dużo radości i chcemy dalej to robić. 

Do zobaczenia po wakacjach. J.K.K. 

Od redakcji 

Wspólny wysiłek i wspólna radość 

Z kroniki szkolnej c. d. 
 

18.03.2016 Tego dnia odbył się II Ogólnopolski Festiwal 

Piosenki im. Jacka Kaczmarskiego. Młodzież z różnych 

stron Polski, biorąca udział w  festiwalu, zebrała się w auli 

Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. 

Kwintet wokalno-instrumentalny w składzie: Paweł Wiski, 

Paula Bogdańska, Marlena Pieńkowska, Julia Przestrzelska 

i Aleksandra Szczyglewska z kl. IIF reprezentował II LO w 

Łomży, wykonując utwór „Nasza klasa” we własnej aranżacji. 

Zespół otrzymał wyróżnienie od jury oraz Nagrodę Publiczności. 

Jest to kolejny sukces artystów z naszej szkoły, którzy zdobyli 

wcześniej pierwszą nagrodę na szczeblu wojewódzkim w 

konkursie na interpretację utworów Marka Grechuty 

organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Łomży. 

Opiekę nad zespołem sprawował p. prof. Mirosław 

Reszewicz, a cennych rad udzielił p. prof. Robert 

Cichowicz. Gratulujemy artystom i opiekunom, życzymy 

dalszych sukcesów! 

 

21.03.2016  Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny Samorząd 

Uczniowski zorganizował konkurs na najbardziej 

wiosennie ubraną klasę (wygrała klasa Ie). Tego dnia 

uczniowie klasy II f prowadzili także kawiarenkę 

charytatywną, z której dochód będzie przeznaczony na 

wsparcie Karoliny Karwowskiej, naszej absolwentki 

przygotowującej się do udziału w Letnich Igrzyskach 

Paraolimpijskich w jeździectwie w Rio de Janeiro. 

 

22.03.2016 Drużyna  chłopcó w II  Liceum 

Ogólnokształcącego w Łomży, której opiekunem jest prof. 

Konrad Haponik, zakwalifikowała się do I Ligi 

Koszykówki, w której znalazło się 12 najlepszych zespołów 

w województwie.  Tegoroczny finał odbył się 22 marca w 

Białymstoku. Były tam zespoły VI LO Białystok, II LO 

Białystok, IV LO Białystok i II 

LO Łomża. Po rozegraniu 

czterech spotkań dodatkowych 

oraz zaliczeniu całego sezonu, 

drużyna naszych chłopców 

zdobyła trzecie miejsce oraz 

brązowy medal. Pierwsze 

miejsce zajęło VI LO z 

Białegostoku, drugie II LO 

Białystok, zaś czwarte miejsce 

IV LO Białystok. Jest to drugi z 

rzędu  brązowy medal naszej 

drużyny,  w poprzednim roku 

zdobyliśmy srebro. W całym 

dorobku to już dziewiąty medal 

Mistrzostw Województwa w 

K o s z y k ó w c e  C h ł o p c ó w . 

Jesteśmy także najbardziej 

utytułowaną sekcją koszykówki chłopców szkół 

ponadgimnazjalnych w Łomży. 

 

To my redagowaliśmy dla Was kolejne numery „Przecieku” w tym 

roku. Skład redakcji w stopce, po bokach od lewej p. prof. Jolanta Kata-

rzyna Kowalewska, od prawej p. prof. Beata Pijanowska. 
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Temat numeru 

Jeszcze nigdy w najnowszej historii 

stosunek Polaków do Żydów nie był 

tak pozytywny jak dziś. Mimo to, co 

trzeci nadal deklaruje niechęć w 

stosunku do ludu Izraela. 

 

Jak pokazuje opublikowane właśnie 

badanie CBOS, 70 lat po wojnie 

stosunek Polaków do Żydów 

zdecydowanie się poprawił. O ile 

jeszcze na początku lat 90. Polaków 

deklarujących antypatie do Żydów 

było trzykrotnie więcej niż tych, którzy 

nie żywili niechęci, to dziś proporcja te są wyrównane: 

32 proc. przyznaje się do niechęci, a 28 proc. stwierdza, 

że odnosi się do Żydów z sympatią. 

 

Ocenić historię 

 

Bardziej wyważone niż 20 lat temu są też sądy nad 

wspólną historią. Zapewne po publikacjach książek Jana 

T. Grossa, pracach Żydowskiego Instytutu 

Historycznego i medialnej wiwisekcji podczas badania 

mordu w Jedwabnem Polacy dopuścili myśl, że nasi 

dziadowie nie zawsze zachowywali się z 

chrześcijańskim miłosierdziem. Dziś 26 proc. rodaków 

uważa, że Żydzi doznali od Polakow więcej dobrego niż 

złego, 44 proc. uważa, że bilans jest wyrównany, a 11 

proc. przyznaje, że z naszej strony Żydzi doznali 

zdecydowanie więcej krzywd niż pomocy. Natomiast 

jeszcze w 1992 r. 38 proc. ankietowanych twierdziło, że 

przodkowie dzisiejszych mieszkańców Izraela doznali 

od Polaków więcej dobrego niż złego, a jedynie 9 proc. 

przyznało, że bilans jest odwrotny. 

W ankiecie zadano też pytanie dotyczące reakcji na 

doniesienia o zbrodniach popełnionych przez Polaków 

na Żydach. Najczęstsze odpowiedzi to: współczucie dla 

ofiar (36 proc.), potępienie sprawców (34 proc.) oraz 

poruszenie, że „ludzie ludziom zgotowali ten los” (29 

proc.). 26 

p r o c . 

b a d a n y c h 

wskazało też 

na wstyd, że 

doszło   

 

 

do takich zbrodni. Z drugiej strony aż 

jedna piąta przyznała się do oburzenia, 

że tyle mówi się o zbrodniach Polaków 

na Żydach, a za mało o Polakach, którzy 

Żydów ratowali. Ponadto po 13 proc. 

wyraziło oburzenie z powodu 

szkalowania dobrego imienia Polski i 

Polaków oraz przemilczenia tematu 

zbrodni popełnianych przez Żydów. 

Ponad 10 proc. wyraziło w ankiecie 

wątpliwość, czy Polacy rzeczywiście 

byli sprawcami zbrodni na narodzie 

żydowskim. 
mawa/PAP 

14-08-2015 , ostatnia aktualizacja 14-08-2015 20:21 

  

  

  

Najbardziej lubimy Włochów i Czechów, najmniej - 

Romów i Rosjan. Tak wynika z sondażu CBOS. 

Ponad połowa Polaków lubi Włochów - 51 procent. 

Niemal tyle samo Czechów (50 procent), Hiszpanów (49 

procent), Anglików i Słowaków (po 48 procent). 

Amerykanie zajmują siódme miejsce. Sympatię wobec 

nich wyraża 44 procent ankietowanych, 43 procent 

wobec Niemców, a wobec Ukraińców - 36 procent. 

Sympatię do Żydów czuje nieco więcej niż co czwarty 

Polak (28 procent), Wietnamczyków lubi dokładnie 25 

procent, Rosjan tylko 22 procent, a Romów - zaledwie 

18 procent. 

Spośród różnych narodowości i grup etnicznych Polacy 

najbardziej nie lubią Arabów i Romów. Od lat 

największą sympatią darzymy za to Czechów - wynika z 

n a j n o w s z e g o 

badania CBOS. 

 

 

Sondaż CBOS z 2015 r. 

Żydów lubimy coraz bardziej  

Kogo Polacy lubią  

najbardziej? 
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Temat numeru 

 

Wizyta młodzieży z Izraela zbliża się wielkimi 

krokami, a my już tradycyjnie postanowiliśmy 

porozmawiać na ten temat z panem Leszkiem 

Szczeparą, który stara się wszystko 

dopracować jak najlepiej. Postarałyśmy się 

zadać jak najdociekliwsze pytania, które 

pozwolą nam poznać lepiej całą ideę tego 

projektu. 

Czy po zmianie dyrekcji zaszły jakieś zmiany 

odnośnie projektu? 

Myślę, że nie. Program cały czas pozostaje bez 

zmian. Ciągle otrzymujemy duże poparcie ze 

strony dyrekcji i przychylność do tego 

przedsięwzięcia. 

Cały czas utrzymuje Pan kontakt z 

tamtejszymi nauczycielami, koordynatorami? 

Jestem w stałym kontakcie z koordynatorem, panem 

Eldatem. To on w pierwszej edycji spotkań 

dopracowywał szczegóły przyjazdu. Z innymi osobami 

również mam kontakt, jednak ogranicza się on raczej do 

okazjonalnych wiadomości czy życzeń na święta. 

Czy to samo dotyczy uczniów? Nadal utrwalają 

zawarte znajomości? 

Tak, niektóre osoby od trzech lat są w stałym kontakcie, 

m.in. Aleksandra Grądzka – dotychczasowa 

przewodnicząca samorządu oraz Wiktoria Czerwińska, 

obie dziewczyny z klasy IIIF. 

A co jeśli chodzi o wyjazd uczniów naszej szkoły do 

Izraela? Czy są takie plany? 

Plany, owszem, są, jednak jest to dosyć skomplikowany 

proces. Wszystko uwarunkowane jest głównie finansami. 

Uczniowie w większości musieliby płacić z własnej 

kieszeni, m.in. za bilety lotnicze, posiłki, nocleg. 

Chociaż w rozmowach z koordynatorami z Izraela 

pojawiały się wzmianki o tym, że tamtejsza szkoła 

byłaby gotowa przygotować nam nocleg. Tak jak już 

wspomniałem, wszystko jest jednak warunkowane przez 

koszty. 

 

 

 

Rozmowa ze szkolnym koordynatorem programu „Bliżej siebie” 

Skąd wziął się pomysł takich spotkań? Dlaczego wła-

śnie Izrael? 

Jest to program ogólnopolski, wspierany przez kilka in-

stytucji: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Izraelu, 

Yad Vashem, Instytut Polski w Tel Avivie oraz  Ośrodek 

Rozwoju Edukacji. Inicjatywa wyszła zdaje się od strony 

izraelskiej. Chodziło głównie o brak wyobrażenia tamtej-

szej młodzieży na temat Polski współczesnej. Ich do-

świadczenia ograniczały się jedynie do wizyt czy nauki o 

obozach koncentracyjnych. Chciano pokazać młodzieży, 

że teraz Polska to coś o wiele więcej. Drugim istotnym 

powodem była chęć przełamania stereotypów: zarówno 

Żydów o Polakach, jak i Polaków o Żydach. W Polsce 

występuje ten paradoks, że od dawna nie ma u nas Ży-

dów, a silne stereotypy jednak nadal pozostają. 

Czy pamięta pan pierwszą wizytę? Bardzo różniła się 

ona od poprzednich? 

Pierwsza wizyta była bez wątpienia najbardziej osobista, 

najbliższa, nawet najobszerniejsza – trwała od rana pra-

wie do samego wieczora. Odwiedziliśmy wtedy cmen-

tarz Żydowski na ul. Bocznej, miejsca mordów niedale-

ko Tykocina, jak i sam Tykocin. Od tamtej pory każda 

kolejna wizyta jest inna: nowi koordynatorzy, nowe ele-

menty. Polonez oraz inne tańce wprowadziliśmy dopiero 

przy trzecim spotkaniu. Jedyne co pozostaje niezmienne 

to lekcje w klasach z podziałem na grupy. 

C.d. na str. 6 

 

 

Nadzieja na kolejną udaną wizytę 

Pan prof. Leszek Szczepara podczas zajęć warsztatowych z młodzieżą. 
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Temat numeru 

C.d. ze str. 5 

A czy ma Pan coś przygotowanego w zanadrzu? 

Może jakaś niespodzianka? 

Z mojej strony nigdy nie są to spotkania w pełni za-

planowane, ponieważ nigdy nie wiemy, co przygotuje 

druga strona. Zazwyczaj izraelska młodzież przygoto-

wuje jakieś zabawy, gry, czy piosenki, jednak ja nie 

wiem o tym nic konkretnego. W tym roku na przy-

kład tamtejsza młodzież przygotowuje pewną zaba-

wę, jednak nic nie zdradzę, ponieważ sam nie jestem 

poinformowany, co to dokładnie będzie. Często wy-

stępuje również problem czasowy, ciężko jest wszyst-

ko skoordynować co do minuty, co powoduje spóź-

nienia, obsunięcia w czasie. 

Czego oczekuje Pan po nadchodzącej wizycie? 

Mam jedynie nadzieję na kolejną udaną wizytę oraz 

przede wszystkim na zadowolenie młodzieży. 

Czy Pana zdaniem warto brać udział w takim 

przedsięwzięciu? 

Oczywiście. Dzięki takim spotkaniom pokazujemy, 

że szkoła nie ogranicza się tylko do suchego przeka-

zywania wiedzy, ale też pozwala poznać w praktyce 

inne kultury. Młodzież może również doświadczyć 

radości z kontaktu z innymi obyczajami. 

Myśli Pan, że udałoby się nawiązać podobny kon-

takt z innym krajem? 

Takie plany były, jednak nie jest to proste. Łomża nie 

oferuje pewnych atrakcji jak np. Warszawa. Nie ma-

my takich zabytków, dysponujemy niewielką ilością 

miejsc, które mogłyby przyciągnąć młodzież szkolną 

z innego kraju. Nie zależy to również jedynie od 

szkoły, potrzebne jest wsparcie orga-

nizacji, stowarzyszenia, które miało 

już styczność z danym krajem. Na 

przykład, kiedyś utrzymywaliśmy 

kontakt z Litwą. Był on ściśle powią-

zany z rywalizacją sportową, jednak z 

czasem ten kontakt się zerwał. Ciężko 

jest mi teraz podać tego jednoznaczny 

powód. 

Dziękujemy Panu bardzo za rozmo-

wę. 

Rozmawiały: Agata Wiśniewska i Joanna 

Babińska, kl. IE 

Inna kultura, inni ludzie, inny świat. Pozornie różna od 

nas młodzież z Izraela, która odwiedziła II LO im. Marii 

Konopnickiej w Łomży, okazała się być powiązana z na-

mi nie tylko historią, ale też przyzwyczajeniami, poczu-

ciem humoru czy pasjami. Udało nam się przeprowadzić 

kilka rozmów z uczniami z izraelskiej Gvanim School, 

które prezentujemy poniżej. 

Maya; 16 lat 

To mój pierwszy raz w Polsce, nie byłam tutaj nigdy wcze-

śniej. Moi przodkowie zginęli w Polsce, więc tym bardziej 

chciałam ją odwiedzić. Bardzo mi się tutaj podoba, zwłasz-

cza natura. Wszędzie są drzewa, jest zielono. Miasto raczej 

nie wyróżnia się aż tak bardzo, korki są jak wszędzie 

(śmiech). Jestem tutaj z przyjaciółmi, z moją klasą. Jeżeli 

chodzi o język to jest trudny, ale nauka hebrajskiego też nie 

jest łatwa. Na razie umiem dopiero powiedzieć „Dzień do-

bry” (śmiech). 

Rimon; 16 lat 

W Polsce jestem pierwszy raz i jestem pod wrażeniem natu-

ry, tutaj jest mnóstwo drzew. Ale dziewczyny też są piękne 

(śmiech). Nasza szkoła wygląda zupełnie inaczej. Jest mniej-

sza, wasza jest chyba nawet ładniejsza. Przypomina mi tro-

chę kościół (śmiech). To przez obrazy i obrazki na ścianach, 

różne portrety. Podoba mi się. 

Goni i Otri; 16, 17 lat 

Przyjechaliśmy tutaj razem z klasą, jest naprawdę fajnie. 

Bardzo podobają nam się domy, wszędzie zieleń, słońce. No 

i pogoda, jest chłodniej. Chyba najbardziej zaskoczyli nas 

ludzie, wszyscy są mili, otwarci, tacy optymistyczni.  

Otwartości naszych gości nie sposób opisać, rozmowa z ta-

kimi osobami to przyjemność. Okazało się, że język nie sta-

nowił żadnej bariery, nawet między osobami, które słabiej 

operują językiem angielskim. Rozmowy toczyły się w wielu 

językach, przeplecione angielskim, hebrajskim, polskim, a 

nawet… ro-

syjskim. Nic 

nie było nam 

w stanie 

przeszkodzić 

w lepszym 

p o z n a n i u 

siebie oraz 

swoich kul-

tur. 

JB, kl. IE 

 

 

Rozmowa ze szkolnym koordynatorem programu 

„Bliżej siebie” INNI?... 
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W zabawny sposób nasi 

przyjaciele zaprezentowali 

swoją ojczyznę: słoneczne 

plaże i soczyste owoce, polityków, 

których kochają (twarz w serduszku) oraz dwóch takich, 

co zjedli na surowo sałatę z grządki. Następnie w music 

show nasz kolega Przemek Piotrowski dał wraz z innymi 

szkolnymi artystami próbkę swego talentu wokalnego, 

prezentując piosenki Dawida Podsiadło ,,W dobrą 

stronę” oraz Pharela Wiliama ,,Get lucky”.  

 W czasie wolnym nasi goście mogli pokręcić się 

po szkole, a my w tym czasie robiliśmy wywiady, 

zbieraliśmy snapchaty oraz zawieraliśmy znajomości. 

Poznaliśmy ich z bardziej prywatnej strony. Mogliśmy 

zapytać o zainteresowania i opinie o wizycie. Następny 

punkt programu również był rozrywkowy. Uczyliśmy 

naszych gości tańczyć. Pierwszym tańcem była 

znana ,,Belgijka”, a potem tradycyjny Polonez. W 

zamian nasi goście nauczyli nas jednego ze swych 

narodowych, żydowskich tańców. Od tańca znowu 

powróciliśmy do piosenek, dając naszym gościom okazję 

do wokalnych popisów. Podczas karaoke, 

stwierdziliśmy, że nie brakowało im talentu. Nasze 

spotkanie zakończyły dzikie harce przy rytmach disco 

polo. Nieważne, że to ,,popkultura”, bo zabawa była 

przednia.  

 W tym roku gościliśmy 79 uczniów i 4 

nauczycieli izraelskiej Gvanim School, towarzyszyło im 

3 przewodników. Była to bardzo sympatyczna wizyta. 

Wielu z nas mogło po raz pierwszy zetknąć się z kulturą 

żydowską i poznać choć odrobinę obyczaje tego narodu. 

To spotkanie było miłą odskocznią od codzienności i 

barwnym elementem tradycji kontynuowanej w naszej 

szkole. Jesteśmy pewni, że nikt nie stał się dzięki temu 

wydarzeniu antysemitą (patrz wredny wpis na Spotted 

Łomża). Wręcz przeciwnie polubił „żydowskość”, bo 

spotkał sympatycznych i ciekawych ludzi noszących 

inspirujące nakrycia głowy.     

Darek Rzepnicki, Ie 

 15 kwietnia 2016 r. w 

naszej szkole pojawili 

się ,,goście z daleka”. 

Przybyła do nas młodzież z 

Izraela. Są to nasi rówieśnicy, uczęszczający do 

podobnego typu szkoły. Wizyta rozpoczęła się około 

godziny 8:30. Nasi goście byli zakwaterowani w leżącym 

nieopodal szkoły hotelu Gromada, więc do naszej szkoły 

przyszli „na piechtaka”. Był to kolejny plus ich wizyty, 

bo poranek był bardzo piękny i zdecydowanie wiosenny. 

Świeciło słońce, a budząca się do życia przyroda 

nastrajała optymistycznie.  Wchodzących gości 

powitaliśmy radośnie machając do nich łapkami (niech 

wiedzą, że ich lubimy). Zostali zaproszeni do auli 

szkolnej im. Hanki Bielickiej. Tam głos zabrała Pani 

Dyrektor, a jej powitanie tłumaczył p. prof.  Leszek 

Szczepara (nasz anglista, czuwający nad całą imprezą). 

Fajnie było usłyszeć, jak mówił: ,,My name is Jolanta 

Kossakowska”. Potem mogliśmy razem obejrzeć film o 

naszym liceum, ukazujący w sposób humorystyczny 

życie szkolne jako zderzenie naszych oczekiwań z 

codzienną rzeczywistością. Obejrzeliśmy też film 

naszych gości, który pokazywał jak w kalejdoskopie 

życie w Izraelu.  

 

IX wizyta uczniów i nauczyciel z Gvanim High School w Izraelu 
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Marysieńki 2016 

 Na ten dzień czekamy cały rok. Już na po-

czątku nowego półrocza rozpisujemy kategorie i 

zaczynamy pierwszy etap wyłaniania 

zwycięzców. Najpierw zbieramy kan-

dydatów do poszczególnych kategorii, 

następnie odbywa się głosowanie na 

podane kandydatury i wyłaniamy 

zwycięzcę. Oczywiście tym wszystkim 

zajmuje się Samorząd Uczniowski z p. 

prof. Izabelą Czajkowską na czele. W 

tym roku zmieniły się niektóre kate-

gorie, np. nie ma już „Bezwzględnego 

Długopisu”, bo uznano, że w szkole, 

która szczyci się przyjaznym stosun-

kiem do uczniów nie powinno się uży-

wać tak drastycznych słów jak 

„bezwzględny”. W ten sposób pozba-

wiono tę kategorię dozy dowcipu i na-

ruszono dwudziestoletnią tradycję, no  

cóż, nie wszystko podlega demokra-

tycznym procedurom. Mimo to Mary-

sieńki były jak co roku wydarzeniem 

centralnym Święta Szko-

ły, które obchodzimy, 

jak wiadomo z okazji 

nadania szkole sztanda-

ru. 

W tym roku sukienki 

Marysieńkom zaprojek-

tował Mateusz Piekarski 

z IIa. Bardzo udana ko-

lekcja! Gratulujemy! 

 

 

Osobowość Roku 

Aleksandra Grądzka, IIIF 

A oto laureaci Marysieniek 2016  

Uczeń Roku 

Patryk Kobyliński, IIIb 

Sportowiec Roku 

Krystian Tyszka, IIc 

Osiągnięcie Roku - I Liga Siatkówki Dziewcząt 

Uczeń Pozytywnie Zakręcony 

Paweł Wiski 

Artystyczna dusza 

Marcin Jurczak 

Uśmiech Roku 

Pan Wojciech Sobieski 

Najbardziej Przyjazny 

Nauczyciel - p. prof. Beata 

Pijanowska 

Najbardziej Wymagający 

Nauczyciel -.  

Wicedyrektor - Konrad 

Haponik 
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ostatecznie ją ocenić. Oprócz 

tego uciążliwy jest także fakt, 

że niektórzy uczniowie nie 

chcą uczyć się języka polskiego 

twierdząc, że nie jest on im do 

niczego potrzebny. To jest naj-

bardziej irytujące w tym 

wszystkim i bardzo tego nie 

lubię. 

Jak więc w tym całym stresie 

i wysiłku udaje się Pani za-

chować spokój i być tak miłą 

i sympatyczną osobą? 

Dziękuję. Bardzo miło mi to 

słyszeć. Myślę, że to lata prak-

tyki. Już dość długo pracuję i 

potrafię nad sobą zapanować. 

Zawsze powtarzam, że w życiu 

trzeba potrafić inteligentnie się zachować pod kątem 

emocji. Nie sztuką jest zdenerwować się, nakrzyczeć i 

bez sensu się popłakać . Najważniejsze to zachować 

spokój. Czasami trzeba się zwyczajnie wyciszyć, poli-

czyć w myślach do dziesięciu i iść dalej. 

Czy ma Pani  jakieś pasje i zainteresowania poza 

szkołą? 

 Jedną z moich pasji jest czytanie książek, co jednak 

jest związane z moim zawodem. Czasem jestem do tego 

wręcz „przymuszona”, gdyż co roku  czytam lektury, 

by dokładnie znać ich treść. Drugą moją pasją jest cho-

dzenie po górach. Uwielbiam to. 

Niedawno zdobyła Pani Marysieńkę w kategorii 

„Najbardziej przyjazny nauczyciel”. Spodziewała 

się Pani wygranej? 

Przyznam się, że od zawsze chciałam dostać jakąś Ma-

rysieńkę. W poprzednich latach nie udało mi się uzy-

skać żadnej nominacji. Jeśli chodzi natomiast o tę przy-

jazną, to wiedziałam, że mam szansę z racji tego, że 

uczę wiele klas. Poza tym myślę, że występując w tego 

rodzaju zawodach, każdy z nominowanych ma cichą 

nadzieję na wygraną. Odbierając nagrodę    

Cd. na str. 16 

Najbardziej przyjazny nauczyciel 2016 

Najważniejsze to zachować spokój 

Czy od zawsze chciała Pani zostać na-

uczycielką? 

Trudno odnieść się do terminu od zawsze. 

Pamiętam, że będąc w klasie ósmej chcia-

łam koniecznie zdawać egzaminy do ja-

kiejkolwiek szkoły.  Dowiedziałam się, że 

najwcześniejsze odbędą się do studium 

nauczycielskiego, więc tam postanowiłam 

zdawać.  Pierwsze egzaminy były prak-

tyczne, musiałam wystukać rytm wcze-

śniej zaprezentowany przez egzaminatora, 

narysować ołówkiem martwą naturę i spo-

śród różnych urządzeń elektrotechnicz-

nych wybrać świder. Udało mi się to. 

Gratuluję. A dlaczego wybrała Pani 

akurat język polski? 

Językiem polskim nie zajmowałam się od 

początku. Moją pierwszą pracą była praca 

w oddziale przedszkolnym z pięciolatkami, ponieważ 

mam ukończone studium nauczycielskie o profilu wycho-

wanie przedszkolne. Kiedy jednak zatrudniłam się w jed-

nej ze szkół, mimo braku odpowiedniego przygotowania 

pani dyrektor poprosiła mnie o prowadzenie lekcji języka 

polskiego. Było to wówczas całkowicie normalne. Nada-

rzyła się wtedy okazja, by zdawać egzamin na wydział 

filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Skorzy-

stałam z niej, zdałam, ukończyłam dodatkowe pięcioletnie 

studia. Tak oto zostałam nauczycielką języka polskiego. 

Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 

Przede wszystkim kontakt z młodzieżą, gdyż wtedy ja 

także cały czas czuję się młoda. (śmiech) Uwielbiam roz-

mawiać z ludźmi. Myślę, że jestem „stworzeniem stad-

nym”, nie potrafię żyć w samotności. Zdecydowanie mam 

towarzyską osobowość, a praca z młodymi fascynuje 

mnie. 

Więc jest Pani zadowolona ze swojej pracy. Na pewno 

jednak ma ona także swoje minusy? 

Oj tak. Przede wszystkim dużo czasu należy poświęcać w 

domu na sprawdzanie prac, szczególnie rozprawek, w któ-

re trzeba się zagłębić i przemyśleć. Nie jest to łatwe. Nie-

kiedy pracę trzeba przeczytać dwa, a nawet i trzy razy, by  
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Wydarzenie 

Święto Szkoły 2016 

 29 kwietnia 2016 r. był szczególnym dniem dla 

naszego liceum.  Tego dnia snuliśmy refleksję nad 

przesłaniem patronki naszej szkoły — Marii Konop-

nickiej, nagradzaliśmy osobistości szkolne 

„Marysieńkami”, a na zakończenie żegnaliśmy absol-

wentów. 

  

Dzień rozpoczął się lekcją o życiu i twórczości 

patronki naszej szkoły – Marii Konopnickiej. Wzięły w 

niej udział wszystkie klasy pierwsze. W tym samym cza-

sie klasy drugie uczestniczyły w uroczystej akademii z 

okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zor-

ganizowanej przez pana prof. P. Bukowskiego i pana 

prof. M. Reszewicza. Następnie nastąpiła zamiana klas - 

pierwszoklasiści udali się na aulę, gdzie uczestniczyli w 

akademii. Natomiast klasy drugie wysłuchały lekcji o 

patronce.  

O godz. 1000 w naszej pięknej, zabytkowej auli 

rozpoczęła się gala Marysieniek. Są to coroczne  nagrody 

podobnie jak Oscary w postaci statuetki,  wręczane na-

szym nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom. 

Przyznawane są w 10 kategoriach: osobowość roku, 

uczeń roku, sportowiec roku, najbardziej przyjazny na-

uczyciel, najbardziej wymagający nauczyciel, osiągnięcie 

roku, uczeń pozytywnie zakręcony, uśmiech roku i arty-

styczna dusza. 

 Nagrody otrzymali m.in. :  „Osobowość roku”- 

Aleksandra Wiktoria Grądzka (poprzednia przewodniczą-

ca SU), pani prof. Beata Pijanowska – nagroda -

 „Najbardziej przyjazny nauczyciel”, Pan dyrektor Kon-

rad Haponik – nagroda  „Najbardziej wymagający na-

uczyciel", Patryk Kobyliński (kl.IIIB) – nagroda „Uczeń 

roku” oraz Marcin Jurczak (kl.IID) – nagroda 

„Artystyczna dusza”. Nagrodę „Uśmiech roku” otrzymał 

pan Wojciech Sobieski. Galę uświetnił występ wokalny 

Przemka Piotrowskiego i Marleny Pieńkow-

skiej oraz grupy chłopców w tańcu Maorysów. 

Punktualnie w samo południe w naszej 

auli zgromadzili się wszyscy uczniowie klas 

trzecich,  nauczyciele i rodzice na uroczystości 

zakończenia roku szkolnego. Imprezę rozpo-

częła przewodnicząca Samorządu Uczniow-

skiego Karolina Poliszkiewicz. Następnie głos 

zabrała Pani dyrektor Jolanta Kossakowska. 

Złożyła życzenia naszym absolwentom: „Aby 

wejście w dorosłe życie było dla Was pozy-

tywnym doświadczeniem i żeby wasze plany i 

życzenia spełniły się. Bądźcie radośni, cieszcie 

się każdą chwilą waszego życia”.  

 Pani dyrektor życzyła również zdania egzaminu matural-

nego z jak najlepszym wynikiem - jest to warunek otrzy-

mania Złotej Tarczy. Z kolei nauczycielom Pani dyrektor 

J. Kossakowska podziękowała za trud wychowania, przy-

gotowanie młodzieży do matury, za pomoc w rozwijaniu 

ich pasji i zainteresowań. Do  Rady Rodziców skierowała 

słowa wdzięczności za ufundowanie nagród książkowych 

i dyplomów, a do wszystkich rodziców za „otwartość 

serca” i aktywną współpracę ze szkołą. Najbardziej zaan-

gażowanym  rodzicom Pani dyrektor wręczyła pamiątko-

we podziękowania.  

W następnej kolejności najlepszym uczniom wrę-

czono nagrody książkowe i dyplomy za wysokie wyniki 

w nauce, pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego, 

udział w zawodach sportowych oraz działalność w Cari-

tas i szkolnej gazetce „Przeciek”.  

Po rozdaniu nagród poprzedni dyrektor,  pan Jó-

zef Przybylski skierował do młodzieży kilka ciepłych 

słów – to przecież on był dyrektorem, kiedy uczniowie 

klas III rozpoczynali naukę w klasie pierwszej. Następnie 

wychowawcy klas trzecich uroczyście wręczyli świadec-

twa ukończenia szkoły naszym absolwentom.  Po rozda-

niu świadectw, w imieniu wychowawców abiturien-

tów,  głos zabrała pani prof. J. Kowalewska. 

Następnie przedstawiciele Rady Rodziców – pani 

Marzena Tarnacka i pan Mariusz Liszewski podziękowali 

dyrekcji i nauczycielom za 3 lata pracy z uczniami wrę-

czając symboliczną różę. W imieniu wszystkich absol-

wentów głos zabrała Aleksandra Wiktoria Grądzka. Uro-

czystość została ujęta w klamrę muzyczną - na koniec 

usłyszeliśmy piosenki w wykonaniu Natalii Wysockiej i 

Justyny Zaręby. 

                                                                                

                                                    Marzena Dudziec 

Czas refleksji, podziękowań i pożegnań 
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Fotoreportaż 

Pożegnanie absolwentów Anno Domini 2016 

 

 „Coś się zaczyna i 

coś się kończy”, „Takie jest 

życie” usłyszycie może 

dzisiaj od kogoś te słowa, 

gdy zobaczy na Waszej 

twarzy wzruszenie, a może 

łzy w oczach, bo skończyła 

się szkoła, bo już nigdy 

więcej nie będzie tak samo 

jak przez te ostatnie trzy 

lata. To wzruszenie i 

niepowtarzalność chwili 

udziela się także nam, Waszym Wychowawcom. Staraliśmy 

się przez te trzy lata być dla Was przyjaciółmi, powiernikami 

Waszych tajemnic, doradcami, czasem wyrozumiałymi, a 

czasem surowymi opiekunami. Jeśli dzisiaj jest Wam trochę 

smutno, że trzeba rozstać się ze szkołą, to dobrze, bo to 

oznacza, że wszyscy razem stworzyliśmy w tych starych 

murach atmosferę wzajemnej życzliwości i zaufania. I za to 

teraz Wam w imieniu wszystkich wychowawców dziękuję. 

Dziękujemy Wam za Waszą energię i niesamowite pomysły, 

za te niezapomniane występy, kreacje aktorskie i wokalne, za 

każdą godzinę wolnego czasu, którą poświęciliście temu, aby 

życie w tej szkole tętniło młodzieńczym zapałem, radością i 

dumą z tego, że byliście uczniami II LO w Łomży. 

Pozostaniecie na zawsze częścią tradycji i historii tej szkoły, 

tego miasta i tej Ojczyzny. To jest na pewno jakieś 

zobowiązanie na przyszłość, ale też ogromna wartość, która 

pomaga przetrwać życiowe burze. 

 Dzisiaj rozstajecie się ze szkołą, z kolegami i 

koleżankami z klasy, z Waszymi wychowawcami i 

nauczycielami. Nie zrywamy jednak więzi, one będą trwały w 

pamięci o latach spędzonych w murach tej szkoły, we 

wszystkich zapamiętanych momentach, które Was 

uskrzydlały i tych smutkach, z których wychodziliście 

zwycięsko. Dalej będziemy interesować się Waszym 

intelektualnym rozwojem, cieszyć 

się z Waszych osiągnięć, 

towarzyszyć Wam duchowo na 

innych niż dotychczas drogach 

życia. Wszystkiego najlepszego! 

 

W imieniu Wychowawców 

absolwentów żegnała p. prof. Jolanta 

Katarzyna Kowalewska 

 

bez pożegnania 
 
bezpowrotnie kawał czasu zamknął drzwi. 
bezszelestnie zabrał nawet skrzyp zawiasów. 
pomyślałam, że na nowo trzeba żyć, 
chwycić w dłonie nowe dni nie tracąc czasu. 
 
bez pożegnań zmienić zamki, wytrzeć próg 
z przydeptanych śladów gościa, z resztek kurzu. 
zapomnienia łaskę może da mi Bóg 
no i małą garstkę ciepłych, świeżych uczuć 

 

Ela Samluk  

Dziękuję za atmosferę wzajemnego zaufania i życzliwości 
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Wyprawy i odkrycia 

 

 

Wycieczka Ie do Wilna 

 Dnia 25 maja 2016 roku  całą klasą 

wybraliśmy się na wycieczkę do Wilna. O godzinie  

4.00 nad ranem wyruszyliśmy w  długą lecz bardzo 

przyjemną podróż. Towarzyszyli nam nasi ulubieni 

nauczyciele pan Reszewicz, nasz nieoceniony 

wychowawca, pan Bukowski,  znawca historii i WOS

-u oraz pani Kowalewska, nasza ulubiona specjalistka 

od germanizacji. W uczniowskim słowniku nie ma 

takich słów jak nuda, czy strata czasu. Mimo, że był 

wczesny ranek i część z nas była niewyspana, nikt nie 

dawał tego po sobie poznać. W autobusie jak na 

dyskotece była muzyka, jedzonko, śpiewy i 

preparowanie selfików w różnych ujęciach, czyli 

działo się, oj działo. Kiedy dojechaliśmy do granicy 

poznaliśmy prawdziwą sztukę survivalu związaną z 

korzystaniem z budek o przyjemnie brzmiącej nazwie 

toi-toi. Tylko najodważniejsi mieli odwagę tam 

wejść, a kto wrócił, wierzcie mi  wrócił odmieniony i 

potrzebował nieco czasu ,aby wrócić do normalnego 

stanu funkcjonowania. W momencie przekroczeniu 

granicy byliśmy już w połowie drogi  
 

 
 

 

 

 . 

 do Wilna. Po przybyciu na  miejsce, poznaliśmy naszą Panią 

Przewodnik.  To bardzo miła i sympatyczna kobieta o nieco 

staromodnym i uroczym imieniu – Regina. Zaczęliśmy 

zwiedzanie Wilna. Pierwszym  etapem był cmentarza na 

Rossie. Byliśmy tam, gdzie jest pochowane serce Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. Poznaliśmy także nie tylko historię tego 

miejsca, ale też wiele ciekawostek na jego temat. Później 

wybraliśmy się do centrum, skąd rozpoczęliśmy zwiedzanie 

wielu wileńskich kościołów. Atmosferę pobytu w tych 

pięknych świątyniach oddaje jedna ze strof wiersza Witolda 

Hulewicza pt. Wjazd. 

 

O miasto, gdzie się cicho stąpa wśród pamiątek, 

o miasto, o którego dziejach słuchy chodzą, 

ale kto zna twój początek? 

Miasto wysokie, którego świątyniom 

nie potrzeba witraży 

których się krata indziej jak miecz archanielski żarzy, 

by miejskie światło wchodzić do wnętrza nie śmiało, 

szkieł barwy stoją na straży. 

Twoje okna są jasne i filtrują blaski  

oblewają aniołki, kolumny, ołtarze, obrazki, 

bo światło twoje jest niewinne, 

bo każdy atom światła ma blasku zapasy, 

każdy inne. 

Potem odwiedziliśmy muzeum poświęcone 

Mickiewiczowi, wybitemu polskiemu poecie. Mieliśmy 

również okazję odwiedzić słynną Ostrą Bramę z łaskami 

słynącym obrazem Matki Miłosierdzia. Zwiedziliśmy 

również cerkiew pod wezwaniem Świętego Ducha. Jedyny 

malutki minusik naszej wyprawy związany był z pogodą. 

Aura była zmienna i kapryśna, ale komu  to przeszkadzało? 

Powrót był bardzo wesoły i nikt, pomimo dnia pełnego 

wrażeń, nie myślał o przysypianiu, wręcz przeciwnie. 

Autokar wypełniony był radosnym wyciem, sorry śpiewem, 

szczęśliwej młodzieży. Do Łomży wróciliśmy około 24.00 i 

wreszcie lulu. Dobrze, że rano nie trzeba było rano 

wstawać… bo długi weekend i wolne.      

Darek Rzepnicki, Ie 

Zwiedzanie Wina zwykle zaczyna się od cmentarza 

 na Rossie, gdzie znajdziemy groby słynnych Polaków. 

Obok — wnętrze muzeum Mickiewicza 
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W naszych rękach 

Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnego 2015/2016 

 

W roku szkolnym 2015/2016 w ramach SU przeprowa-

dzono następujące działania: 

-  We wrześniu 2015 r. we współpracy z Panią Jolantą 

Šimon zorganizowano Europejski Dzień Języków w na-

szej szkole (konkursy, przebranie klas) oraz włączono się 

do miejskich obchodów w Galerii Veneda; 

-   1 X 2015 r. przygotowano otrzęsiny dla uczniów klas I 

w scenerii „Alicji w krainie czarów”, (niesamowity 

wkład w opracowanie scenariusza oraz scenografię  prze-

wodniczącej Samorządu Uczniowskiego Aleksandry 

Grądzkiej z kl III f, która zagrała także Królową Kier); 

- Od października do maja 2015 r. przedstawiciele SU 

wzięli udział w kampanii społecznej ,,Pola Nadziei”,  

organizowanej przez fundację ,,Pomóż Im”,  która pro-

wadzi hospicjum na rzecz Dzieci z Chorobami Nowo-

tworowymi.  I tu oczywiście nie sposób nie wspomnieć o za-

angażowaniu Aleksandry Grądzkiej i Aleksandry Buczyń-

skiej, którym zawdzięczamy także reaktywacją Szkolnego 

Koła Caritas. 

- W dniach 28-29 X 2015 r. klasa II f zorganizowała akcję 

charytatywną – sprzedaż posiłków. Kwotę 886 zł przekazano 

chłopcu choremu na serce Jakubowi Remez. 

- Wspólnie ze szkolnym kołem PCK trzykrotnie w roku szkol-

nym zorganizowano Akcję Krwiodawstwa ,,Podziel się ży-

ciem". Jest to już dziewiąta taka akcja w naszej szkole. 

- 10.12.2014 r. w naszej szkole po raz kolejny odbył się kolej-

ny „Maraton Pisania Listów”. Celem akcji było pisanie li-

stów w obronie osób na całym świecie niesłusznie odbywają-

cych karę więzienia lub narażonych na agresję ze strony władz 

danego kraju. Akcję koordynowała uczennica klasy Ib Moni-

ka Kościelecka – łącznie napisaliśmy 170 listów. 

- Od listopada do grudnia 2015 r. zorganizowano ak-

cję ,,Szlachetna paczka”, koordynowaną przez uczennicę klasy 

III a Aleksandrę Kołodziejską. Dzięki ogromnej pracy i zaan-

gażowaniu Oli w ramach akcji przygotowano 17 paczek z 

żywnością, środkami czystości, ubraniami, materiałami szkol-

nymi i zabawkami oraz meble: szafki, szafę, stół. 

- 4 XII 2015 odbyły się szkolne Mikołajki koordynowane 

przez Dariusza Rzepnickiego i Iwonę Mocarską z I e 

(konkursy, przebrania klas), a 21 III pierwszy dzień wiosny, w 

ramach którego zorganizowano konkurs na najlepsze przebra-

nie (prym wiodła klasa III b) i kawiarenkę ze zdrową żywno-

ścią. 

- Szkolna grupa teatralno – kabaretowa „ Nierówno pod sufi-

tem” przygotowała trzy występy, z których największym suk-

cesem okazał się wystawiony z okazji Święta Edukacji Naro-

dowej spektakl satyryczny „ Rada pedagogiczna”. Czym byłby 

nasz szkolny kabaret bez trójki założycieli i pomysłodawców,  

a także aktorów, z których każdy ma umysł raczej ścisły: We-

roniki Dardzińskiej (III d), Wojciecha Ambroziaka (III c) i 

Macieja Gackiego (III d). Maćka i Wojtka zapamiętamy także 

z osławionego skeczu ,,Samolot”, wystawionego (sic) na mie-

siąc przed maturą, z okazji Prima Aprilis. 

- Prowadzeniem radiowęzła szkolnego ( „Puszczaniem muzy-

ki”) zajmowali się: Maciej Gacki oraz Adam Zduńczyk z kl 

III d.  Dodać należy, że Maciek angażował się także w obsługę 

sprzętu nagłaśniającego na auli a także ,,popełnił” osławiony 

artykuł do gazetki szkolnej ,,Przeciek”, zamieszczony także na 

stronie internetowej  szkoły. I kto powiedział, że matematycy 

nie mają daru pisania ? 

- W dniach 18-20 I 2015 r. odbyły się w szkole Dni Kultury 

Uczniowskiej: wykłady, warsztaty, konkursy na przebranie  dla 

klas I, mecz nauczyciele kontra uczniowie w futsal oraz siat-

kówkę. Całość aktywnie i tylko w swój zorganizowany sposób 

koordynowała Aleksandra Grądzka. 

- Kampania samorządowa (od 11 I) , w ramach której odbyła 

się debata wyborcza dla przedstawicieli wszystkich klas. Deba-

tę prowadziła jedna z najaktywniejszych przewodniczących SU 

w historii II LO Aleksandra Grądzka. 

- Przygotowanie filmiku z podziękowaniem dla Aleksandry 

Grądzkiej – obecnej przewodniczącej SU, 

- 27 I przygotowano zabawę choinkową dla dzieci pracowni-

ków II LO. Cechy dobrego animatora dziecięcej ujawniły Kin-

ga Nowakowska III b, oraz Łucja Boruszewska III f. 

- Przygotowano akademie i uroczystości szkolne oraz udział w 

giełdach szkół ponadgimnazjalnych,  a także 16 IV Dzień 

otwarty II LO,  22 IV Święto szkoły oraz ,,Marysieńki”, 27 IV 

zbiórkę słodyczy dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Łomży. 

Izabela Czajkowska 

Dyplomy uznania dla tegorocznych absolwentów za pracę w Samorządzie 

Uczniowskim 
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Z kroniki szkolnej 

organizatorem jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Białymstoku. W eliminacjach powiato-

wych wzięło udział 32 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu łomżyńskiego. Wśród laureatów tego etapu znalazły 

się dwie uczennice naszej szkoły: Karolina Sokołowska z kla-

sy II A - zajęła I miejsce, natomiast Paulina Żukowska z kla-

sy    I A, po dogrywce, uzyskała II miejsce. Uczennice wezmą 

udział w etapie wojewódzkim, który odbędzie się w maju w 

Białymstoku. Gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych 

sukcesów! 

 

15.04.2016 W Bursie Szkolej nr 3 odbyło się liczenie zebra-

nych pieniędzy z akcji charytatywnej ,,Pola nadziei", przepro-

wadzonej w Venedzie 10 kwietnia. Nasza szkoła od początku 

angażuje się w akcję pomocy dzieciom z chorobami nowotwo-

rowymi i hospicjum dla dzieci. W całej Łomży udało się ze-

brać ok. 9 tys. na pomoc dla dzieci. 10 kwietnia w Venedzie 

kwestowały: szkolny koordynator akcji Monika Kościelecka, 

Aleksandra Buczyńska, Aleksandra Grądzka, Aleksandra Tar-

nacka, Natalia Korwek, Zuzanna Krzeczkowska oraz Patrycja 

Mentel wraz z opiekunem SU Izabelą Czajkowską. 

 

17.04.2016 W Grajewskim Centrum Kultury już po raz dwu-

dziesty trzeci odbył się Regionalny Konkurs Piosenki. W zma-

ganiach konkursowych w czterech kategoriach wiekowych 

udział wzięło 100 osób - wokalistów z Białaszewa, Białego-

stoku, Czyżewa, Ełku, Goniądza, Hajnówki, Łomży, Suwałk, 

Wojewodzina i Grajewa. Jury konkursu oceniało walory wo-

kalne (intonację, emisję głosu), dobór repertuaru, dykcję oraz 

ogólny wyraz artystyczny. Gratulujemy Przemkowi Piotrow-

skiemu (II e), który w kategorii wiekowej 17 – 21 lat zdo-

był   wyróżnienie! 

 

26.04.2016 W auli naszego liceum odbyły się eliminacje XX 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Organizatorem 

jest Stowarzyszenie Civitas Christiana. Tegoroczny konkurs 

odbył się pod hasłem „Poczuj radość Ewangelii”. O l i m -

piada rozpoczęła się Nabożeństwem Słowa Bożego, które po-

prowadził brat kapucyn Piotr Anusiewicz. Do testu z zakresu 

trzech ksiąg Pisma Świętego przystąpiło 63 uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych naszej diecezji. Uczestników konkursu 

odwiedził bp Janusz Stepnowski, który wyraził swoją radość z 

powodu czytania przez młodych Słowa Bożego. I miejsce 

zajęła Joanna Zalewska uczennica II LO w Łomży, II miejsce 

Aleksandra Popławska uczennica II LO w Ostrołęce, a III 

miejsce Aleksandra Biernat uczęszczająca do III LO w Ostro-

łęce. Dziewczęta wezmą udział w finale konkursu, który odbę-

dzie się w Niepokalanowie w dniach 6 -7 czerwca.  

 

27.04.2016  Przy ogromnej pomocy pana Arkadiusza Rzepnic-

kiego notabene naszego absolwenta, obecnie pracownika Pla-

cówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży, odbyło się w 

n a s z e j  s z k o l e  s p o t k a n i e  e w a n g e l i z a c y j n o -

profilaktyczne ,,Wyrwani z niewoli’’. Przyjechali do nas: Piotr 

Zalewski - student psychologii i profilaktyki oraz Jacek Zaj-

kowski artysta hip-hopowy i również profilaktyk. Spotkanie 

było niecodzienne. Nasza młodzież była zahipnotyzowana 

świadectwem Piotra, muzyką Jacka, inscenizacjami a przede 

wszystkim … ,,Wyrwanymi z niewoli’’.  

 

C.d. na str. 18 

 

 

Z kroniki szkolnej c.d. ze str.3 

1.04.2016 W Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w 

Łomży odbył się III Powiatowy Konkurs Recytatorski o na-

zwie "Znam Ziemię Łomżyńską". W III edycji konkursowych 

zmagań reprezentowało się 35 uczestników. Deklamowane 

były wiersze, fragmenty prozy oraz legendy opowiadające o 

Ziemi Łomżyńskiej. Miejsca na podium zajęły między innymi 

dwie uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. I 

miejsce za recytację wiersza Henryka  Gały "Ciemne Czółno" 

zajęła Natalia Kulesza. Wyróżnienie uzyskała Marta Nerkow-

ska za recytację wiersza "Nowy Adres" tego samego autora. 

Uczennice przygotowywały się pod okiem pani profesor Marii 

Kryszajtys. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem 

Prezydenta Miasta Łomży, Starosty Powiatu Łomżyńskiego 

oraz Posła na Sejm RP Bernadety Krynickiej. Organizatorami 

byli Dyrektor ZSDIG Irena Zwornicka oraz Dyrektor Bibliote-

ki Pedagogicznej w Łomży  Halina Brześkiewicz.  

 

7.04.2016 W naszej szkole gościliśmy uczniów klas III gimna-

zjum wraz z rodzicami na dorocznych „Dniach Otwartych”. Z 

możliwości obejrzenia szkoły „od środka ” skorzystało ponad 

250 osób. Nasi goście uczestniczyli w spotkaniu ogólnym na 

auli szkolnej oraz w spotkaniach z uczniami w klasopracow-

niach. Kandydaci i ich rodzice wysłuchali pani dyrektor Jolan-

ty Kossakowskiej, która przedstawiła profile klas i kryteria 

przyjęcia uczniów. Serdeczną atmosferę spotkania stworzył 

wokalista Przemek Piotrowski i nasz niezrównany szkolny 

kabaret „Nierówno pod sufitem”. W trakcie zwiedzania szkoły 

i hali sportowej gimnazjaliści mogli porozmawiać z uczniami 

naszej szkoły, dopytać się o nauczycieli uczących danych 

przedmiotów, o atmosferę w szkole i o profile klas. Na koniec 

Dnia Otwartego przygotowaliśmy specjalną sportową niespo-

dziankę: mecz nauczyciele kontra uczniowie, który wygrała 

młodzież 2:1 

13.04.2016  W Puńsku odbył się finał Licealiady w koszyków-

ce dziewcząt. W finale uczestniczyły 4 najlepsze zespoły woje-

wództwa podlaskiego: LOLJN w Puńsku, II LO Białystok, 

IVLO Białystok, IILO Łomża. Nasze dziewczęta wywalczyły 

IV miejsce, zdobywając również puchar Fair Play mając naj-

mniejszą liczbę fauli w meczach.  

 

14.04.2016 W naszej szkole odbył się etap powiatowy Woje-

wódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, której  

Zainteresowanie szkołą podczas Dni Otwartych było ogromne! 
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Mamy nadzieję, że tym 

artykułem udało nam się 

choć trochę zaciekawić 

przedmiotem, przed którym 

większość ludzi drży na 

samo wspomnienie, a którego w rzeczywistości nie 

trzeba się bać.  

Serdecznie zapraszamy na następne spotkania z 

nauką w naszej szkole. 
 

Dr Marek Thomas jest pracownikiem naukowym w 

Zakładzie Teorii Ciała Stałego na Wydziale Fizyki 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 
Maciej Gacki, IIId 

Nauka z pasją 

Czy 

kiedykolwiek 

zastanawialiście się 

przechylając kolejny 

i kolejny kieliszek 

szampana, dlaczego 

akurat to naczynie ma taki, a nie inny kształt? Czy 

pytaliście kiedyś siebie samych czemu napoje 

gazowane stały się nieodzownym elementem naszych 

posiłków?  

Te na pozór proste pytania zadane w tej chwili, 

zapewne przyprawiły Was o niemały zawrót głowy. 

Co ciekawe, z odpowiedzią przychodzi nie socjologia, 

nie psychologia ani dietetyka, tylko fizyka! 

 

Na początku kwietnia uczniowie, którzy 

postanowili związać swój los akurat z tą nauką 

oraz wszyscy zaciekawieni entuzjaści, mieli niewątpliwą 

przyjemność uczestniczyć w wykładzie dr Marka 

Thomasa na auli szkolnej. Nasz gość, który specjalnie na 

zaproszenie jedynej osoby z rodzimego grona 

pedagogicznego, która trudni się wykładaniem słów 

Einsteina i Faradaya, a mianowicie Pani Joanny Charubin, 

przybył z odległej stolicy Wielkopolski, 

aby 06. kwietnia b.r. przybliżyć nam jakże komicznie 

brzmiącą w nazwie "fizykę bąbelków". Ten pozornie 

błahy temat okazał się nie lada gratką dla słuchaczy. Dr 

Thomas z niezwykłą pasją oraz talentem oratorskim 

tłumaczył zasady rządzące mikroświatem cząsteczek i 

atomów, prawił i deklamował wszelkie prawa, którym 

podporządkowują się elektrony, cierpliwie i klarownie 

wyjaśniał wszystkie zawiłości i problemy, z którymi 

borykają się najtęższe umysły na naszym globie. Gość 

wystawił słuchaczy na ciężką próbę wyobrażenia sobie 

tych wszystkich zagadnień. Uczniowie z naszej szkoły 

jednak nie zawiedli, chłonęli każde słowo padające ze 

sceny. Słuchali z pasją i zaangażowaniem, którym zdaje 

się zostali "zarażeni" przez dr Thomasa. Czas wydawał się 

płynąć przez palce i nim ktokolwiek zdążył zauważyć, 

minęły niemalże dwie godziny.  

Nasz gość został nagrodzony gromkimi brawami. Mamy 

nadzieję, iż wręczony w podziękowaniu niewielki 

przewodnik po naszym mieście, zachęci Pana 

Doktora do przyjazdu do Łomży 

w następnych latach, aby swoją pasję 

zaszczepiać kolejnym rocznikom w naszej 

szkole. 

 Po wykładzie nadszedł czas na 

wnioski i próbę odpowiedzi na zadane we 

wstępie pytania. Mówiąc prozaicznie, gaz, 

czyli pęcherzyki powietrza, jest nośnikiem 

smaku. Im więcej gazu, tym bardziej 

smakuje. A co mają do tego wysokie 

kieliszki, szklanki? Otóż im gaz ma dłuższą 

drogę na powierzchnię, tym więcej zbiera 

Co sprawia, że szampan jest smaczny? 

 

 

Inżynier, Fizyk i Matematyk zostali zapytani, ile jest 

2+2?  

Inżynier (po trzech minutach używania suwaka loga-

rytmicznego):  

– Wynik wynosi dokładnie 3,9974.  

Fizyk (po sześciu godzinach eksperymentów):  

– Wynik wynosi w przybliżeniu 4,002, z błędem nie 

większym niż 0,005.  

Matematyk (po tygodniu obliczeń):  

– Cóż, nie znalazłem jeszcze odpowiedzi, ale mogę 

udowodnić, że odpowiedź istnieje...  



Wiersze Szekspira w roku jemu poświęconym 

Kącik literacki 
Str .16 

 Wywiad p. prof. Beatą Pijanowską 
c.d. ze str. 9  

troszeczkę zażartowałam, że chyba złagodniałam po urlopie 

zdrowotnym. Może to też zadziałało. 

Jak się zatem Pani czuje z tą wygraną? 

Świetnie! Zostałam nawet upamiętniona w gablocie na honorowym 

miejscu. Miłym aspektem jest także to, że uczniowie nie tylko z klas, 

które uczę, ale i z pozostałych mówią mi dzień dobry, co chyba także 

jest wyrazem sympatii. Bardzo dobrze się z tym czuję. 

Z pewnością. Wnioskuję zatem, że uważa Pani siebie za osobę 

przyjazną? 

Staram się taką być. Kiedyś popularne były pamiętniki, do których 

wpisywali się koledzy i koleżanki. Pamiętam wpis bardzo lubianego 

przeze mnie znajomego, niezwykle towarzyskiego i otwartego 

człowieka: „Uśmiech najprostszą jest drogą do szczęścia, do ludzkich 

serc. Świat się piękniejszy otworzy przed tobą, gdy tylko uśmiechasz 

się”. No i ja staram się uśmiechać. (śmiech) 

 Udaje się to Pani. Dziękuję bardzo za rozmowę. 

 Dziękuję również. 

Aleksandra Żochowska, IIe 

 (Sonet 73) 

Ujrzysz we mnie tę porę roku, gdy zielone 

Liście żółknę i rzednę, aż żadnego nie  

Na drżącym z zimna drzewie, którego koronę 

Wypełniał śpiew, lecz dzisiaj pusta jest i niema. 

We mnie ujrzysz ten schyłek dnia, gdy resztka słońca 

Gaśnie z wolna, sprawiając, że dzień od zachodu 

Pochłania krok po kroku ciemność gęstniejąca, 

Noc, ów sobowtór śmierci, kres trosk i zawodu. 

We mnie ujrzysz powolne ognia dogasanie, 

Żar, który swoją młodość, grę płomieni żwawą, 

Obrócił w popiół — własne śmiertelne posłanie, 

Gdzie skona, tym strawiony, co było mu strawą. 

Ujrzysz — lecz zaczniesz odtąd, zwykłym serca prawem, 

Kochać goręcej to, co stracić masz niebawem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cały świat to scena, 

A ludzie na nim to tylko aktorzy. 

Każdy z nich wchodzi na scenę i znika, 

A kiedy na niej jest, gra różne role. 

     W. Szekspir, Jak wam się podoba, tłum. M. Słomczyński. 

Sonet 

Jakże podobna zimie jest rozłąka 

Z tobą, radości przelotnego roku! 

Jakiż chłód czułem, w jakich żyłem mrokach! 

Jaka grudniowa pustka była wokół! 

A przecież właśnie przechodziło lato 

I jesień płodna, cała w drogich plonach, 

Niosąca wiosny urodzaj bogaty 

Jak owdowiała i brzemienna żona. 

Lecz dla mnie były te plony dojrzałe 

Gorzkim owocem mego smutku tylko, 

Bo czym bez ciebie jest lato wspaniałe? 

Gdy ciebie nie ma, nawet ptaki milkną 

Lub taki smutek rozbrzmiewa w ich śpiewie, 

Że, drżąc przed zimą, liść blednie na drzewie. 



Rozmowa z Adrianem Góralczykiem, studentem medycyny 

Na której uczelni studiujesz? Co o 

niej sądzisz? 
S t u d i u j ę  n a  Un i we r s y t e c i e 

Medycznym w Białymstoku. Co 

sądzę o tej uczelni? Myślę, że jest 

taka jak każda inna - można spotkać 

ludzi wspaniałych, inspirujących, 

szalenie inteligentnych i godnych 

szacunku, ale również osoby 

niesprawiedliwe, zadufane w sobie, 

nieuczciwe (tzw. płazińce). Warunki 

do nauki są dosyć dobre, między 

innymi z uwagi na budowę nowego 

szpitala klinicznego. Jedną z 

najlepszych rzeczy jakie daje nam 

uczelnia są możliwości wyjazdów na 

zagraniczne staże, chociaż nie wiem 

czemu, studenci nie zawsze chętnie z 

nich korzystają. Osobiście wybieram 

się w tym roku już na mój drugi staż 

- to daje ogromne możliwości 

rozwoju, a poza tym - podróże 

kształcą, w każdym wymiarze. 

Dlaczego akurat medycyna? 
Dlaczego akurat medycyna? Zawsze 

chciałem pomagać innym, zawsze 

mnie to cieszyło i  dawało 

satysfakcję… ale to komunały. 

Większość osób tak powie. Będąc szczerym, do II klasy 

liceum byłem pewien, że zostanę fizjoterapeutą. Bałem się 

medycyny, bałem się, że sobie nie poradzę. Jednak to o 

czym wspomniałem wcześniej - spotkanie wspaniałych 

osób w II LO - uświadomiło mi, że stać mnie na to. 

Punktem zwrotnym w moim życiu była operacja kolana. 

Operował mnie lekarz z Łodzi, który został moim idolem, 

inspiracją, a obecnie moim mentorem i nauczycielem. 

Pokazał mi, że medycyna może być ludzka, przyjazna. To 

on zmotywował mnie do podjęcia tego wyzwania, a jego 

słowa „jesteś najlepszy albo nie ma Cię wcale” 

towarzyszą mi po dziś dzień i dają napęd do tego, by być 

tym najlepszym - przede wszystkim dla przyszłych 

pacjentów, ale również dla siebie. Moim celem jest 

dorównanie mu. 

 

 

 

Jak wspominasz II LO? 
II LO wspominam bardzo 
mi ło .  Czu j ę  ogro mn y 
sentyment do tej szkoły, o 
czym świadczyć może fakt, że 
odwiedzam ją kilka razy w 
ciągu roku akademickiego, 
właściwie zawsze, gdy tylko 
mam taką możliwość. II LO w 
Ł o m ż y  j e s t  s z k o ł ą 
specyficzną. Wydaje mi się, że 
wymagania są trochę wyższe, 
niż w innych liceach, ale 
niższe niż na studiach, co 
znaczy, że jest bardzo dobrym 
etapem przejściowym między 
zabawą w naukę a poważną 
nauką. Do tego nikt do 
niczego Cię nie zmusza, a 
oferuje. Od Ciebie zależy, czy 
skorzystasz z możliwości czy 
nie. Dodatkowo możesz 
rozwijać swoje pasje i nikt nie 
będzie Ci w tym przeszkadzał, 
a wręcz przeciwnie - zawsze 
możesz liczyć na wsparcie i 

wyrozumiałość. 

J a k  s ą d z i s z ,  k t ó r zy 

nauczyciele najbardziej 

przyczynili się do Twojego sukcesu? 
Myślę, że każdy nauczyciel, którego spotkałem w tej 
szkole, wniósł coś interesującego w moje życie. Od 
Pani Kowalewskiej zaraziłem się pogodą ducha, dzięki 
nauczycielkom biologii i chemii, Pani Łubie i Pani 
Mieczkowskiej (które wielokrotnie pracowały z nami 
ciężko po godzinach) udało mi się dostać na medycynę. 
Panom Reszewiczowi i Bukowskiemu zawdzięczam 
umiejętność podchodzenia do życia z luzem i 
dystansem, dzięki Panu Haponikowi już nikt nigdy tak 
łatwo nie „wciśnie mnie w fugę”. Pani Tatiana 
Ovchinnikova otworzyła mnie na świat i poszerzyła 
moje horyzonty, a także uczyniła mnie jeszcze 
ambitniejszą osobą niż byłem wcześniej, Pani 
Rutkowska pokazała, że do wszystkiego, czego się 
podejmujemy można podchodzić z pasją, a Pan 
Śmiarowski… a Pan Śmiarowski dał szkołę życia, 
umiejętność radzenia sobie ze stresem i utwierdził w 
przekonaniu, że ciężka, uczciwa praca, pozwala 
wdrapać się na szczyt i tam pozostać. Dzięki każdej 
osobie, którą spotkałem w tej szkole, teraz jestem tym 
kim jestem i nie mam większego problemu z radzeniem 

sobie na studiach i w dorosłym życiu. 

Losy naszych absolwentów 
Str. 17 

O ciebie zależy, czy skorzystasz z możliwości 



Losy naszych absolwentów 
Str. 18 

Jak wygląda nauka na tak trudnym kierunku? 

Myślę, że nauka wygląda tak jak wszyscy się tego 

spodziewają - bardzo dużo materiału do przyswojenia w 

krótkim czasie. Czasami ta ilość jest wręcz 

niewyobrażalna, ale ze wszystkim można sobie 

poradzić. Kluczem jest systematyczność, podejście do 

wszystkiego z uśmiechem, pasją i niezałamywanie się. 

Nauczyciele czasami powtarzają nam taki żart: „Wiecie 

czym różni się student medycyny od kury? – Kura 

dziobie ziarno, a student wszystko”. Czasami strach 

czytać gazety, pudelki czy jakiekolwiek ulotki, bo z 

przyzwyczajenia można się zacząć uczyć ich na pamięć. 

Ale zapraszam! Polecam. Po pierwszych trzech latach 

jest już naprawdę „fajnie”. 

Czy studenckie życie jest podobne do tego, jakie 

wyobraża sobie większość ludzi? Jak wygląda 

Twoje? 

Domyślam się, że większość osób wyobraża sobie 

studia jako sielankę, wieczną imprezę i czasami 

zaliczenia. Właściwie chyba tylko politechnika wpisuje 

się w ten obraz… A tak serio - wszędzie trzeba się 

uczyć, dużo uczyć, również na politechnice. Studia są 

bardzo ciekawym czasem, przedłużeniem młodości. Dla 

wielu jednak jest to czas podejmowania pierwszych prac 

zarobkowych, poważnych obowiązków. Czy życie 

zmienia się diametralnie przechodząc z liceum na 

studia? To zależy. Trzeba się usamodzielnić, jest się 

trochę starszym i inaczej postrzega się świat - ale to jest 

dobre. To jest dorosłość, ale taka „młoda dorosłość”. 

Jak wygląda moje życie? Uczę się, uprawiam sport, 

mam wspaniałą dziewczynę, kilku bliskich znajomych, 

kilkoro prawdziwych przyjaciół i satysfakcję z niesienia 

pomocy innym oraz wielkie marzenia, ambitne plany i 

siłę, by je spełniać. 

Jak na studiach wyglądają kontakty z rodziną? 

Rodzina zawsze jest ważna, jest najważniejsza. To są 

ludzie, do których zawsze możesz wrócić i poczuć się 

bezpiecznie, poczuć wsparcie i spokój, gdy wokół 

wszystko wrze. Wielokrotnie dzwoniłem do domu z 

informacją, że rzucam studia, że to nie to i nie dam rady 

(nie jestem wyjątkiem, podejrzewam, że większość 

studentów w swoim życiu tego doświadcza), ale jak 

widać nie rzuciłem. Właśnie dzięki rodzicom i ich 

stoickiej postawie w takich chwilach.  

Zawsze miałem dobry kontakt z rodziną i po pójściu na 

studia nic się nie zmieniło. Często rozmawiamy przez te-

lefon, a że studiuję w Białymstoku, dosyć często bywam 

w domu. Mam również bardzo dobry kontakt z siostrą, 

którą zapewne Pani redaktor dobrze zna. Dzięki niej je-

stem na bieżąco z wszelkimi wydarzeniami i ciekawostka-

mi z II LO. 

Czy jesteś zadowolony ze swojego wyboru? 

Jestem. Nie zmieniłbym tej drogi na żadną inną. 

 

Ze swoim bratem Adrianem rozmawiała Martyna Góralczyk, If 

Rozmowa z Adrianem Góralczykiem, studentem medycyny 

Z kroniki szkolnej c.d. ze str. 14 

29.04.2016 To był szczególny dzień dla naszego liceum. Roz-

począł się lekcją o życiu i twórczości patronki naszej szkoły – 

Marii Konopnickiej. Wzięły w niej udział wszystkie klasy 

pierwsze. W tym samym czasie klasy drugie uczestniczyły w 

uroczystej akademii z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja zorganizowanej przez pana prof. P. Bukowskiego i 

pana prof. M. Reszewicza. O godz. 10.00 w naszej pięknej, za-

bytkowej auli rozpoczęła się gala Marysieniek. Są to corocz-

ne  nagrody w postaci statuetki  wręczane naszym nauczycie-

lom i uczniom. Tego dnia także pożegnaliśmy tegorocznych 

trzecioklasistów. (więcej wewnątrz numeru) 

 

4.-18.05.2016 Pisemne egzaminy maturalne zaczęły się od 

testu z języka polskiego a skończyły egzaminem pisemnym z 

języka rosyjskiego. Równolegle przez cały miesiąc trwały eg-

zaminy ustne z języka polskiego i języków obcych.  

 

6.06.2016 Szkolne koło PCK od 8 lat organizuje punkt krwio-

dawstwa w naszym liceum. W poniedziałek 6 czerwca 2016 

roku akcja ta została przeprowadzona po raz kolejny. Krew 

mogli oddać pełnoletni uczniowie naszej szkoły. Pomimo tego, 

że naszą szkołę opuścili już trzecioklasiści, a dawcą może być 

tylko osoba pełnoletnia, zgłosiło się 16 chętnych, którzy oddali 

łącznie 6 litrów krwi. Ofiarodawcy otrzymali  czekoladki i 

soczki. Tego dnia można było także zapisać się do rejestru Nie-

spokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku. C i e s z y 

nas to, że są wśród nas osoby odczuwające potrzebę niesienia 

bezinteresownej pomocy innym. Społeczność uczniowska II 

Liceum Ogólnokształcącego jest  dumna z naszych krwiodaw-

ców. 

 

22.06.2016 W hali sportowej naszego liceum odbył się towa-

rzyski mecz siatkówki pomiędzy nauczycielami II LO Łomża a 

nauczycielami I LO Łomża. Po bardzo zaciętej walce ze strony 

zawodników naszego Liceum wygrała drużyna  I LO wyni-

kiem 3:1. Mecz rewanżowy we wrześniu. Gratulacje dla obu 

drużyn! C.d. na str. 19 

 



Wypłyń na głębię Str. 19 

Warsztaty "Archipelag skarbów" 

 

30.05.16 i 31.05.16 uczniowie klas pierw-

szych wzięli udział w żywym i dynamicznym pro-

gramie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”. 

Warsztaty odbyły się w formie dwóch czterogo-

dzinnych mitingów. Motywem wiodącym spotka-

nia była podróż po archipelagu skarbów. Łącznie 

odwiedziliśmy sześć wysp: Gwiazdy, Miłości, 

Dżungli, Seksu, Przewodnika oraz Mocy. 

 

Punktem wyjścia programu było uświadomie-

nie uczestnikom ich najgłębszych pragnień i marzeń 

oraz wskazanie wartości, jakimi powinni się w życiu 

kierować. Warsztaty trwały dwa dni, podczas których 

młodzież poszerzała swoją wiedzę na temat miłości, 

seksualności, budowaniu relacji międzyludzkich i 

szacunku. 

 Jednym z ważniejszych celów programu by-

ło przekonanie młodych ludzi, że zasady, wymagania 

i ograniczenia nakładane przez rodziców naprawdę 

służą szczęśliwej przyszłości młodych ludzi. Trenerzy 

chętnie dzielili się z uczestnikami warsztatów własny-

mi doświadczeniami życiowymi. Na scenie niejedno-

krotnie zapraszani byli nasi koledzy i koleżanki m.in: 

Klaudia Laskowska IB, Daria Łada IB, Ewelina Bau-

er IB, Martyna Wojewoda IC, Przemek Szejman ID, 

Justyna Śmiarowska ID, Jakub Piaszczyk ID, Magda 

Cwalina ID, Ada Karwowska ID, Weronika Zalasiń-

ska IE, Dariusz Rzepnicki IE, Agnieszka Karwowska 

IE, Ewelina Karwowska IE    

Co służy szczęśliwej przyszłości? 

Na zdjęciu  prowadzący zajęcia i rekwizyty - beczki zawierające 

życiowe skarby. 

Z kroniki szkolnej c.d. ze str. 18. 
 

24.06.2016 W ten piękny, letni poranek zebraliśmy się po raz 

ostatni w tym roku szkolnym. Wszyscy przybyli odświętnie ubra-

ni, aby uroczyście pożegnać szkołę na wakacje. Spotkanie rozpo-

częła pani Dyrektor Jolanta Kossakowska. Pogratulowała młodzie-

ży bardzo dobrych wyników w nauce i życzyła miłych wakacji po 

całorocznej ciężkiej pracy. Następnie wraz z wicedyrektor Elżbietą 

Nieciecką wręczyła nagrody książkowe oraz dyplomy uczniom za 

najwyższą średnią i 100% frekwencję, za udział w konkursach 

przedmiotowych, za pracę w gazetce "Przeciek". Z kolei dziew-

częta z Klubu Bibliotecznego otrzymały nagrody za pracę na rzecz 

biblioteki szkolnej z rąk pani Marzeny Dudziec. Po rozdaniu na-

gród, pani Dyrektor przeczytała list okolicznościowy Prezydenta 

Łomży  Mariusza Chrzanowskiego. Następnie głos zabrała przed-

stawicielka Rady Rodziców pani Marzena Tarnacka. Złożyła po-

dziękowania za trud nauczania oraz życzenia spokojnych wakacji. 

Do życzeń dołączyła symboliczne kwiaty. Szczęśliwych i miłych 

wakacji życzyła również przewodnicząca Samorządu uczniowskie-

go Karolina Poliszkiewicz.  

 

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie  inter-

netowej szkoły. 

oraz Błażej Twarowski IF. Każdy z nich został nagrodzony 

bransoletką, płytą, kubkiem, naklejkami czy długopisami. 

Mieliśmy również okazję wysłuchać wywiadu przeprowa-

dzonego z Jędrzejem Lutostańskim ID, Michałem Roszkow-

skim IF oraz Jakubem Adamskim ID na temat ich pasji. 

W ramach projektu w poniedziałek o godz. 14.30 

odbyło się spotkanie z nauczycielami, a o godz. 17:00 z ro-

dzicami. 

     Monika Sokołowska I e 

Rekolekcje wielkopostne 

 

POŁÓWKI! 

czyli co? 

Dla singli - o miłości? 

Dla alkoholików - o butelce? Owszem,  

A ponadto: 

Dla niespełnionych życiowo - o szczęściu, które 

napełnia, 

Dla potłuczonych sercowo - o miłości, która skle-

ja, 

Dla ubrudzonych na sumieniu  - o krwi, która wy-

biela, 

Dla rozdartych duchowo - o śmierci, która daje 

życie, 

Dla zasupłanych życiowo - o krzyżu, który rozplą-

tuje, 

Dla Ciebie - o KIMŚ, kto zmieni Twoje życie. 

 
C.d. na str. 22 



 Od dawna wiadomo, że śpiewać każdy 

może, a co z grą aktorską i tworzeniem 

filmów? Nasza szkoła jest idealnym 

przykładem, że sława przychodzi nie tylko 

dzięki pracy nad głosem, ruchem ciała, ale 

również dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. 

Chlopcy, jako jedni z niewielu, (z małą 

pomocą dziewczyn), z trzeciej klasy 

matematyczno-fizycznej spróbowali  podjąć 

się ciężkiego kawałka chleba filmowców 

nagrywając film "Exageddon".  O 

zmaganiach dotyczących ekranizacji  

opowiadali: Adam Iwanowski, Maciej Gacki, 

Artur Wiśniewski oraz Mateusz Rachubka.  

Co skłoniło Was do pracy nad filmem?  

Artur: Myślę, że po prostu każdy z nas chciałby mieć taką 

pamiątkę. 

Adam: Niektórzy mieli już styczność z aktorstwem i nie 

tylko, może chcieli sprawdzić swoje umiejętności. 

Wszystko zaczęło się od pomysłu Mateusza Rachubki, 

który jako nasz klasowy biegacz, chciał nakręcić scenę, 

gdy wyprzedza moje auto. I od tego się zaczęło. 

Mateusz: Tak było! 

Skąd pomysł na tytuł filmu?  

Maciek: Jest to zestawienie dwóch wyrazów, egzamin i 

Armagedon. Połączenie tych dwóch terminów stworzyło 

"Exageddon", czyli coś strasznego. 

Adam: A to wszystko pojawiło się po produkcji, 

ponieważ do późna nie wiedzieliśmy jak on tak naprawdę 

będzie się nazywał. 

Skąd czerpaliście inspirację do nagrania filmu?  

Maciek: Inspirację czerpaliśmy z wszelakich filmów 

gangsterskich, szczególnie zagranicznych, ale również i 

polskich jak np. "Chłopaki  nie płaczą", "Poranek kojota".  

Nawiązywaliśmy również do Hollywood, do "Pulp 

fiction" , do filmów Quentina Tarantino. Nie mogliśmy 

się zdecydować na jedno, ponieważ mierzyliśmy bardzo 

wysoko, chcieliśmy zrobić coś naprawdę wyjątkowego. 

Adam: Szczerze? Zobaczyliśmy filmiki innych klas i 

krótko mówiąc, były dość nieciekawe. Uznaliśmy, że 

można zrobić coś innego, mamy nadzieję, że lepszego nie 

inwestując w to tylu pieniędzy. W sumie wydaliśmy na 

ten film trzydzieści złotych, z czego piętnaście 

wydaliśmy na plakaty. 

Czy pojawiły się trudności z nakręceniem filmu?  

Artur: Trudności było więcej niż samego nagrywania. 

Adam: Tak, było ich bardzo dużo. Problemy towarzy-

szyły nam już od początku, nawet na etapie tworzenia 

scenariusza. Chłopcy nie chcieli się zgodzić na kilka 

brzydkich słów, więc musieliśmy zmienić scenariusz. 

Artur: On był tragiczny. Nie mogłem tego tak zostawić, 

więc poświęciłem chwilę i zmieniłem je na cenzuralne. 

Adam: Niestety, nasi aktorzy na planie sami zaczęli je 

używać. Uważam jednak, że film wcale na tym nie stra-

cił, wręcz przeciwnie, zyskał prawdziwy gangsterski 

nastrój. Kolejny problem pojawił się, gdy nagrywaliśmy 

pewną scenę i Paweł oślepiony światłem reflektora szedł 

pewnie przed siebie i rozciął sobie powiekę o drewnianą 

belkę, która wystawała z sufitu. Potem zgubiliśmy 

klucz... 

Artur: Do strychu. 

Adam: Dużą trudnością okazała się początkowa mobili-

zacja, jednak Artur trochę pokrzyczał i dzięki temu ma-

my dzisiaj "Exageddon". 

Czy kwestie zostały napisane czy może improwizo-

waliście?  

Artur: Tak jak już mówiliśmy, Adam napisał scenariusz, 

następnie ja musiałem go edytować. Jednak potem 

zmieniliśmy zdanie i stworzyliśmy zarys sytuacji, nakre-

śliliśmy dla aktorów co powinni mówić,  a reszta poszła 

już swoim rytmem. 

Szkolni następcy Quentina Tarantino 
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Nowe, filmowe pomysły na wspomnienia z liceum  

Główni bohaterowie filmu planują skok na… arkusze egzaminacyjne! 
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Czy podczas kręcenia filmu, korzystaliście z pomocy 

osób z poza waszej klasy? Czy może jednak ze 

wszystkim uporaliście się sami?  

Adam:  Potrzebowaliśmy pana konserwatora z naszej 

szkoły do jednej sceny. Pan Andrzej Jankowski bardzo 

chętnie się zgodził, a żeby zobaczyć jak zagrał, musicie 

obejrzeć  naszą produkcję. 

Artur: Nie zapominajmy o barmanie i kelnerce z Warki. 

Adam: Więcej nie korzystaliśmy z żadnej pomocy osób 

z zewnątrz. Reszta od początku do końca była tworzona 

przez nas. Sami tam zagraliśmy, nakręciliśmy i zmonto-

waliśmy. 

Dlaczego akurat napad?  

Artur: Napad dlatego, ponieważ chcieliśmy nagrać 

gangsterski film . Jak już wcześniej wspominaliśmy 

czerpaliśmy trochę z "Pulp Fiction"  i innych filmów  

Quentina Tarantino. Po prostu doszliśmy do wniosku, że 

napad będzie najlepszym wyjściem w tym wypadku, 

ponieważ w naszej szkole powstało wiele nieciekawych 

filmów.  

Adam : Tak, nie chcieliśmy jak inni stworzyć filmu, 

który będzie sklejką niepowiązanych ze sobą scen. 

Artur: Nie chcieliśmy też jak inni, robić produkcji, która 

była kopiowaniem gotowych już ekranizacji. My pra-

gnęliśmy zrobić coś swojego.  

Adam: Od początku zgodziliśmy się wspólnie, że nie 

chcemy jak reszta założyć, że film będzie śmieszny. Na-

si aktorzy mieli poważny cel, do którego się przygoto-

wywali. Nutę komiczności dodawały ich naturalne po-

tyczki. Naszym pierwszym założeniem było to, że nie 

nagrywamy scen w przyciemnianych okularach, bo nikt 

z nas w nich nie chodzi,  byłoby to bardzo sztuczne. Ma-

ło tego,  nigdy się nie zgodzę na podkład Benny’ego 

Hilla w moim filmie. Nigdy.  

Maciek: Nie przesadzaj.  

Jak długo trwały przygotowania?  

Adam: Tak naprawdę, najdłużej trwało same przekona-

nie klasy do tego pomysłu. Pierwszą sceną jaką nagrali-

śmy były wyścigi i gdy je zmontowałem i pokazałem 

wśród naszych kolegów i koleżanek nagle okazało się, 

że większa grupa osób chce z nami współpracować. 

Dlatego po raz kolejny zmienialiśmy scenariusz, żeby 

powstało więcej ról. Muszę powiedzieć, że miodem na 

moje serce były słowa przewodniczącej naszej klasy, 

gdy po wszystkim podeszła do mnie i powiedziała:  

 

"Myślałam, że to będzie okropne, ale okazało się, że wy-

szło całkiem dobrze." 

Czy ciężko było zdobyć zgodę od dyrekcji na nakręce-

nie filmiku w szkole? 

Artur : Może lepiej pomińmy to pytanie. 

Adam : Dyrekcja nic o tym nie wiedziała. Nasza ekraniza-

cja powstawała po zajęciach, staraliśmy się zachowywać 

bardzo cicho, aby nikomu nie przeszkadzać. 

Jak było z pokojem pani pedagog? Nie mogliście wejść 

tam bez wiedzy nikogo.  

Artur : To akurat wynegocjował dla nas Maciek. 

Adam : On ma plecy. On ma układy. 

Czy planujecie nakręcić jeszcze jeden film?  

Adam: Ze względu na brak czasu... 

Artur: I chęci współpracy... 

Adam: Pewnie nie,  ja być może będę tworzył mniejsze 

produkcje w wakacje. Mieliśmy pomysł, żeby zrobić film 

jeszcze o apokalipsie zoombie w naszej szkole. Mamy 

nawet zarys scenariusza, ale jest on bardziej mroczny, na 

pograniczu fantasy czy science fiction. Tylko, że nie 

przedstawiałem go już nikomu, ponieważ zbliża się matu-

ra. 

Jak myślicie, czy warto było poświęcić tyle czasu na 

stworzenie "Exageddonu"? Matura zbliża się nieubła-

ganie, a jest przecież bardzo ważna.  

Adam: Myślę, że tak, ponieważ mieliśmy przy tym dużo 

zabawy. Wszystkie ujęcia zajęły nam 50 GB z czego wy-

korzystaliśmy 2,5 GB. To świadczy o dobrej zabawie na 

planie. Cierpienie przyszło, gdy nadszedł czas montowa-

nia. Spędziłem nad tym trzydzieści godzin. 

Maciek: Tylko Adam cierpiał, my się tylko dobrze bawili-

śmy.  Film będzie też miłym wspomnieniem. Za kilka-

dziesiąt lat będziemy mogli pokazać wnukom,  jak ich 

dziadek szalał w liceum. 

Adam: Co więcej, gdy kończyłem montować kolejne uję-

cia wysyłałem to małej grupce znajomych, żeby skonsul-

tować z nimi, czy tak to sobie wyobrażali. Tylko Artur 

zawsze miał jakieś obiekcje. 

Maciek: Jeszcze go nie rozgryźliśmy, ale to chyba z natu-

ry choleryka albo pedanta. 

Artur: Raczej to i to. Ja po prostu uważam, że jak już coś 

robić  to dobrze, a nie byle jak. 

 C.d. na str. 22 



Str. 22 Okruchy szkolnego życia 

C.d. ze str. 21 

Skąd pomysł na takie, a nie inne zakończenie filmu?  

Artur: To wyszło spontanicznie. Wszyscy doszliśmy do 

wniosku, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. 

Adam: To Maciek chciał nawiązywać do" Pulp Fiction", 

stąd też otwieranie tej walizki. 

Maciek: Czekaj, a jak się film zakończył ? A Pani Irenka. 

Potrzebowaliśmy czegoś zaskakującego, nietypowego, 

aby przełamać pewną konwencję. Dobry film poznać po 

tym, że kiedy się kończy nie wiesz dokładnie czy ktoś 

umarł czy też nie. Sam moment niepewności, że widz 

zastanawia się, myśli o filmie. Nawiązaliśmy tu trochę do 

filmu " Incepcja", w którym na końcu kręci się bączek i 

nie wiesz czy się przewrócił, czy może jednak wciąż się 

kręci. Film powinien do końca trzymać w napięciu. 

Jak zareagowali na to wasi znajomi, rodzina? Bo nie 

uwierzę, że nie pochwaliliście się 

takim arcydziełem.  

Artur: Mama dała więcej na tacę 

w niedzielę. 

Adam: Mama zastanawiała się czy 

znajduję czas na szkołę. Ale to nie 

przeszkadzało, bo czasu na szkołę 

zawsze mam mało. Gorzej było z 

moją dziewczyną, ponieważ mó-

wiła, że mam dla niej za mało 

czasu. Znajomi akceptowali wul-

garyzmy, których użyliśmy, dlate-

go że to było odważne.  

Maciek: Nie mogliśmy ich wyciąć, ponieważ w ustach 

Mateusza Kozickiego były kwintesencją jego osobistości.  

Maciek, jak się czułeś w roli El Mariachi ?  

Maciek: Tak jak zawsze. Osoby, które mnie lepiej znają 

wiedzą, że mając gitarę pod ręką cały czas coś brzdąkam. 

Zresztą oto nam chodziło, żeby każdy z nas nie udawał 

nikogo, a był sobą.  

Adam: W pierwszym zamyśle Maciek miał mieć w gita-

rze ukrytą broń. Jednak.. 

Artur: Budżet na to nie pozwolił. Pięćdziesiąt złotych to 

stanowczo za dużo.  

Dlaczego  swoje aktorskie zdolności pokazaliście do-

piero w trzeciej klasie?  

Artur: Ponieważ baliśmy się nadmiernej popularności, 

która nie dałaby nam spokoju i nie moglibyśmy się uczyć. 

Adam: Ja prowadziłem kiedyś swojego videobloga, two-

rzyłem co jakiś czas filmy mniej lub bardziej udane. Po 

pewnym czasie doszedłem do wniosku , że zgubienie 

aparatu to był znak od Boga. "Exageddon" był pierwszym 

skokiem, żeby zrobić coś inaczej, coś bardziej dopraco-

wanego i dobrego.  

Czy moglibyście udzielić kilka rad dla osób, które również 

chciałyby albo planują nakręcić film?  

Maciek : Nigdy nie należy zwracać uwagi na krytykę ludzi, ponie-

waż oni zawsze będą mówić, że to nie potrzebne, że mało śmieszne 

i  że szkoda czasu i pracy. A gdy już nakręci się własną produkcję, 

musicie mi wierzyć, ma się ogromną satysfakcję. 

Adam: Przede wszystkim, nie myślcie, żeby zrobić coś naprawdę 

dobrego musicie mieć program za parę tysięcy, super aparat albo 

sztywnego pana z kamerą, przy którym będziecie się wstydzić. 

Najważniejsza jest zabawa. 

Artur: Nic dodać, nic ująć. 

Dziękuję bardzo za rozmowę! 

Agata Katarzyna Wiśniewska kl. IE 

Powyższymi słowami brat To-

masz Mantyk – kapucyn z Lubli-

na — zachęcał uczniów do 

udziału w rekolekcjach. Zaintry-

gowani tą wypowiedzią rozpo-

częliśmy przygotowania. Po-

wstała oczywiście grupa na Face-

booku. Zawiązał się zespół reko-

lekcyjny.  Ale co takiego wyda-

rzyło się dokładnie, niech powie-

dzą sami uczniowie: 

Ewelina Karwowska z IE : 

Odnosząc się do wyżej wymie-

nionych eksponatów usłyszeli-

śmy historie Agnieszki i Adama - młodych ludzi, którzy poprzez 

alkohol czy narkotyki oddalili się od Boga. W skupieniu każdy z nas 

dążył do refleksji. Trzeciego i ostatniego dnia odbyła się adoracja 

Najświętszego Sakramentu oraz Msza święta, celebrowana przez br. 

Piotra Anusiewicza. Mieliśmy okazję zjednoczyć się z Bogiem, kon-

templując słowa modlitwy. Tegoroczne rekolekcje były dla nas cza-

sem szczególnym, ponieważ pojednaliśmy się z Bogiem. 

Ewelina Chylińska z III F: 

Tegoroczne rekolekcje z pewnością poruszyły serca każde-

go z nas. Nie były kolejną próbą uświadamiania sobie szkodliwości 

używek. Brat Tomek sięgnął do źródła większości problemów i dy-

lematów – wewnętrznej pustki. Na pewno nie tylko ja jestem Cześ-

kiem miotającym się w tym świecie w poszukiwaniu szczęścia, bo 

wszyscy pragniemy czegoś więcej niż to, co proponuje świat. Te 

rekolekcje pokazały, gdzie powinniśmy szukać. Nie umiem się po-

wstrzymać przed powiedzeniem, jak ogromne wrażenie wywarł na 

mnie fakt, że brat rekolekcjonista, będąc stypendystą Cambridge i 

mając przed sobą tyle niezwykłych możliwości, zostawił wszystko i 

poszedł za Jezusem, aby osiągnąć WSZYSTKO. W oczach wielu 

ludzi to zupełne wariactwo, ale też chciałabym się zdobyć na takie 

Boże szaleństwo. Jest to ogromne świadectwo, które nie wymaga już 

dodatkowych słów. Także po wysłuchaniu historii Agnieszki i Ada-

ma utwierdziłam się w przekonaniu, że prawdziwe szczęście można 

odnaleźć przy Bogu, doświadczając Jego miłosierdzia w sakramen-

cie Spowiedzi Świętej i Eucharystii. Możliwość przyjęcia Jezusa 

jako Pana i Zbawiciela była niezwykłym wydarzeniem, które pozo-

stawiło pokój w sercu i pewność, że nikt nie jest sam. Ten piękny 

czas rekolekcji uzupełnił o dużą ilość wody moją półpustą/półpełną 

szklankę. 

Rekolekcje wielkopostne  c.d. ze str.19 
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UCZNIOWIE II LO WICEMISTRZAMI 

 W ZAWODACH SPORTOWO-OBRONNYCH  

"SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE" 

 Dnia 2.06.2016r. odbyły się w Białymstoku Mistrzostwa 

Województwa w Sportach Obronnych "Sprawni jak żołnierze". Nasi 

uczniowie w składzie: Mateusz Rachubka, Łukasz Brzóska, Bartosz 

Osiecki wywalczyli wicemistrzostwo wojewódzkie, przegrywając 2 

pkt. z zespołem z Grajewa. Uzyskali 71 pkt. Natomiast uczennice: 

Maria Runo, Alicja Kadela, Kinga Grzymała wywalczyły 4 miejsce , 

przegrywając 3 – jednym punktem. W rywalizacji uczestniczyło 19 

najlepszych drużyn z województwa podlaskiego. Opiekunem drużyny 

był p. prof. Sławomir Łomotowski. 

FINAŁ LICEALIADY WOJEWÓDZTWA  

PODLASKIEGO W LIDZE LA 

 Dnia 7 maja 2016 roku uczniowie II Liceum Ogólnokształcą-

cego w Łomży wzięli udział w Finale Licealiady Województwa Podla-

skiego w Lidze Lekkoatletycznej, który odbył się w Białymstoku. W 

drużynie dziewcząt  reprezentowały nas:  Katarzyna Bargielska, Anna 

Janicka, Alicja Kadela, Anita Karwowska, Dominika Kurpiewska, 

Patrycja Łomotowska, Adrianna Milewska, Aleksandra Tarnacka, 

Magdalena Trzcinka, Weronika Zalasińska. Wywalczyły one VIII 

miejsce. 

 W drużynie chłopców  reprezentowali nas: Tomasz Grajew-

ski, Mateusz Jackowski, Błażej Mazurek, Mateusz Mierzejewski, Da-

mian Niebrzydowski, Maciej Pędzich, Mateusz Rachubka , Przemy-

sław Wszeborowski, Radosław Wszeborowski. Uplasowali się oni na 

IX miejscu. Opiekunem zawodników był p. prof. S. Kalski. 

        

SUKCES DRUŻYNY PIŁKI RĘCZNEJ II LO 

 Zakończyła się Licealiada woj. Podlaskiego w Piłce Ręcznej 

Dziewcząt. W dniu 6.04.2016r. w Dąbrowie Białostockiej odbył się 

finał. Nasze piłkarki zdobyły III miejsce w województwie podla-

skim, wygrywając decydujący mecz z Siemiatyczami 

22:21.Wystąpiliśmy w meczu o III miejsce w następującym składzie: 

Ewelina Bauer  (bramkarka), Diana Kotowska (bramkarka), Karolina 

Pękiewicz,  Beata Charubin, Klaudia Skrodzka,  Magdalena Trzcinka, 

Sandra Ugniewska, Wiktoria Czerwińska, Angelika Ciszewska, 

Agnieszka. Ksepka, ZuzannaKrzeczkowska,  Anna Mucha, Pauli-

na Lenda  

FINAŁ LICEALIADY W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT 

 W dniu 13.04.2016r.  w Puńsku odbył się finał Licealiady 

w Koszykówce Dziewcząt. W finale uczestniczyły cztery najlepsze 

zespoły województwa podlaskiego: LOLJN w Puńsku, II LO Biały-

stok, IVLO Białystok, IILO Łomża. Nasze dziewczęta wywalczyły 

IV miejsce, zdobywając również puchar Fair Play, mając najmniej-

szą liczbę fauli w meczach. Skład drużyny to: Patrycja Turowska , 

Ewa Tomaszewska, Monika Rachuna, Angelika Pazik, Nikola Bo-

rawska, Dominika Guźlińska,  Aleksandra Supińska,  Izabela Rogo-

wska, Adriana Milewska, Patrycja Łomotowska. Opiekunem dziew-

cząt był p. prof. Waldemar Stefanowicz 

POWRÓT MISTRZYŃ 

12 marca 2016 r. drużyna dziewcząt z II LO wzięła udział w zawo-

dach aerobiku rekreacyjnego.  Zawody odbyły się w Białymstoku, 

gdzie w ubiegłym roku naszym zawodniczkom nie udało się obronić 

tytułu mistrzyń i zajęły II miejsce z utratą 0,4 pkt do pierwszego 

miejsca. W tym roku dziewczęta, pod opieką pani Oli Chodorow-

skiej, powróciły w wielkim stylu i pokazały, że nie ma lepszych od 

nich. Zajęły pierwsze miejsce i otrzymały złote medale. Skład dru-

żyny: Monika Kościelecka, Marta Kościelecka, Aleksandra Szczę-

sna, Magdalena Cwalina, Dominika Dąbrowska, Marta Pióro. 

Dziewczętom  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

 

Opracowały: Paulina Chrzanowska, Patrycja Sobolewska IIf 
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Przeciek 

Pismo uczniów i nauczycieli II LO  

im. Marii  Konopnickiej w Łomży  
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Składniki: 

6-7 paczek herbatników 

Gotowa masa kajmakowa w puszce o smaku 

czekoladowym 

2 torebki budyniu śmietankowego (małe porcje) 

2 łyżki cukru 

0.5 litra mleka 

0,5 kostki masła lub margaryny 

Duża śmietana 30% 

2 torebki śmietany „Śnieżka” 

Ok.1/3 tabliczki czekolady  

Wykonanie: (Najlepiej przygotować dzień 

wcześniej)  

Przygotować masę budyniową: ugotować budyń z 
cukrem i mlekiem, wystudzić, a następnie utrzeć z 
masłem. Dno dużej blachy wyłożyć herbatnikami, a 
które wykładamy masę budyniową. Przykrywamy 
druga warstwą herbatników. Na wierzch wyłożyć 
bita śmietanę, którą przygotowujemy ubijając 
śmietanę ze Śnieżką. Wierzch bitej śmietany 
posypać startą czekoladą. Ciasto wstawić do 

lodówki. Smacznego! 

Przepis otrzymaliśmy od p. prof. Anny Łuby, 

nauczycielki biologii 

 

 

 

 Ciasto 3-Bit 

Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i 

burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku 

przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przela-

tywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy 

mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i 

burze nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne 

ptaki, bo szybują wysoko. [...] – Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokole-

nia orłów. Niech to będzie dla was znakiem, programem i ukazaniem 

drogi. [...] „Wylęgajcie się” wszyscy na ziemi polskiej, która jest 

„gniazdem orłów” dla przyszłych pokoleń.  

Kardynał Stefan Wyszyński 

Radość i duma — to chyba najlepszy komentarz do tego zdjęcia. 

Brat Piotr, nasz katecheta i jedna ze szkolnych prymusek, dumna ze 

swoich osiągnięć. Wszystko dzieje się podczas uroczystości zakoń-

czenia roku szkolnego 24 czerwca 2016. 


