
archiwum Z śYCIA SZKOŁY 

 
 

Ogłoszono wyniki konkursu "Rok przed matur ą".  
do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: 

 
* Paweł Kukier IIa 

* Karolina Zi ęba IIb 
* Artur Górny IIb  

 
oraz Międzynarodowego konkursu fizycznego "Lwi ątko" 

* Paweł Kukier IIa   

 
 

Dnia 10 czerwca w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie 
odbył się Festiwal Comeniusa. 

Byliśmy jedną z czterech szkół ponadgimnazjalnych w województwie, 
która prezentowała swój program. 

 
 

 

W dniach 5-8.06.2008 Klub Wolontariatu II LO  
prowadzony przez panią Justynę Świderską-Niedobit 

 
uczestniczyła w projekcie "Serce bez granic" - Międzynarodowej Wymiany MłodzieŜy.  
W ramach projektu młodzieŜ prowadziła zajęcia w Domu Dziecka, w sierocińcu od 0-3 lat 

i w przedszkolu we Lwowie.  
Wolontariusze przekazali takŜe dary, zabawki i słodycze, które sprawiły ogromną radość 

maluchom. 
 
 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pobytu  
 

 
 

W dniach 02-08 czerwca nauczyciele II LO  
Teresa Rojek, Urszula Jedut, Przemysław Oniszczuk, 

Ryszard Gierach oraz wicedyrektor Radosław Borzęcki  
przebywali na Litwie w ramach projektu "Przemoc nie zna granic".  

 
zapraszamy do przeczytania kroniki z pobytu  

oraz do obejrzenia zdjęć  
 

 
 

6 czerwca 2008 o 18.30 w Kawiarence Poetów w II LO 
odbył się wieczór poetycki poświęcony z poezją Edwarda Stachury.  

 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wieczoru poetyckiego poświęconego twórczości Edwarda 



Stachury 
oraz do galerii na rozdroŜu  poświęconej poecie.  

 

 
 

W II Konkursie recytatorskim "Strofy Miło ści"  
nagrodę zdobyła: Katarzyna Kułak z klasy IIc  

 
 

W XVII Edycji Konkursu Literackiego im. Ludwika 
Licińskiego: 

 
Nagrody otrzymali: 

- Osior Barbara Ic 
- śytkowski Tomasz Ih 
- Kwiatkowska Ewa Ih 

 
ponadto wyróŜniono: 
- Banuchę Sylwię Ih 

- Śliczniaka Daniela Ib 
 

 
 

W dniach 18-24 maja 2008 przedstawiciele młodzieŜy II LO  
przebywali w DASSEL (Dolna Saksonia) w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany 

MłodzieŜy. 
Uczniowie realizowali wspólny projekt, będący kontynuacją  

wieloletniej współpracy II LO z PAUL-GERHARDT-GYMNASIUM .  
 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć  
 

 
 

Maciej Boncławek z klasy Ia  
został finalistą  

IV Ogólnopolskiego Konkursu  
Młodzi Przeciwko Patologiom Społecznym.  

Finał odbędzie się w Warszawie 30 maja 2008r.  

 
 

II Konkurs recytatorski "Strofy Miło ści"   
odbył się 8.05.2008r.  

 
Nagrody zdobyli:  

-Katarzyna Kułak   
-Michał Machul   

 



 

5 maja 2008r rozpoczęła się we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych  

Matura 2008.  
W poniedziałek przeprowadzony został egzamin z języka polskiego,  

a we wtorek z języka nowoŜytnego  
(w naszym liceum z j. angielskiego lub j. niemieckiego).  

Egzaminy z innych przedmiotów trwać będą do 28 maja 2008r.  
 

Wszystkim Maturzystom Ŝyczymy powodzenia  
i jak najwyŜszych wyników.  

 
zapraszamy do fotoalbumu  

 
 

28 kwietnia odbył się w nasze szkole Dzień Europejski .  
Przygotowały go klasy Ia i Ij pod opieką nauczycieli anglistów:  

Barbary Gałki oraz Przemysława Oniszczuka.  
 

Zapraszamy do obejrzenia fotoalbumu.  

 
 

27 kwietnia młodzieŜ oraz nauczyciele naszej szkoły  
w Parku Miejskim zorganizowali happening "Stop przemocy" .  

 
Akcja została przeprowadzona w ramach wymiany międzynarodowej  

Francja-Litwa-Polska "Przemoc nie zna granic"  
w działaniu "Uczenie się przez całe Ŝycie".  

 
Zapraszamy do obejrzenia fotoalbumu  

 
 

W Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej  
Monika Czerska z Ia zajęła trzecią lokatę w województwie,  

zaś Mateusz Piesta z Ie zajął miejsce czwarte.  

 
 

WXIV Ogólnopolskich Biegach Lewarta  
Uczniowie naszej szkoły zajęli pierwszą lokatę  

wśród szkół ponadgimnazjalnych  
Patrycja Włoch była trzecia w swojej kategorii wiekowej,  
natomiast Konrad Kosowski był szósty w biegu ogólnym.  

 
 



23 kwietnia w Lublinie odbył się  

XXXI Wojewódzki Przegląd Teatrów MłodzieŜowych.  
Wystąpiła w nim grupa "Słoń" z naszej szkoły, w składzie:  

Natalia Mucha, Sylwia Targońska, Iza Stanisławska wszystkie z klasy Ij.  
Uczennice wystawiły sztukę S. MroŜka "Na pełnym morzu".  

Opiekunem grupy jest wicedyrektor Radosław Borzęcki.  
 

Zapraszam do obejrzenia zdjęć ze spektaklu  

 
 

Dnia18 kwietnia w naszej szkole rozpoczęła swoją działalność  

"Kawiarnia Poetów".  
 

Pierwszy wieczorek przygotowała klasa Ic pod kierunkiem:  
 

Haliny Zdunek, Aleksandry Cybul, ElŜbiety Mizio  
Pawła Pasikowskiego oraz Cezarego Misiurskiego profesorów w II LO  

 
Zapraszamy do obejrzenia albumu z wieczoru poetyckiego  

 
 

Od16 kwietnia trwają próby do Wojewódzkiego Przeglądu Teatralnego.  
Grupa pod roboczą nazwą "Słoń" przygotowuje przedstawienie  

na podstawie jednoaktówki "Na pełnym morzu" S. MroŜka.  

 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć  

 
 

Szkolny Klub Wolontariusza II LO  
przystąpił do ogólnopolskiej akcji społecznej  

"Umierać po ludzku"  
koordynowanej przez Gazetę Wyborczą  

opiekunem SzKW i koordynatorem Akcji "Umierać po ludzku"  
jest pani Justyna Świderska-Niedobit  

 
O naszej współpracy czytaj na stronie  

strona Akcji Społecznej Umierać po ludzku  

 
 

17 kwietnia 2008r.odbyły się w Ostrowie Lubelskim  
VII Dru Ŝynowe Mistrzostwa Powiatowe w Strzelaniu Sportowym  

 
w klasyfikacji zespołowej II Liceum Ogólnokształcące w składzie:  

Dawid Augustyniak, Michał Czuchryta, Patrycjusz Woźniak z klasy IIe  
Mateusz Foltyn i Mateusz Pawelec z klasy IId zajęli II miejsce  



 
w klasyfikacji indywidualnej Tomasz Bielaszewski z klasy IIe zajął II miejsce  

 
 

Monika Ciołek z klasy Ic  
zajęła II miejsce  

w VI Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej  
w Chełmie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

 
 

MONIKA CIOŁEK uczennica klasy Ic  
zajęła II miejsce  

w III Edycji Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Hiszpańskiej  

 
 

W dniach 3-4 kwietnia odbywała się  
kolejna edycja Targów Edukacyjnych  
zorganizowanych dla gimnazjalistów  

z powiatu lubartowskiego.  
A tak prezentowało się II LO  

podczas Targów Edukacyjnych 2008.  
Zapraszamy do obejrzenia fotoalbumu  

 
 

Mateusz Bober z klasy Ia został laureatem  
Wojewódzkiego konkursu Matematycznego  

organizowanego przez LSCDN w Zamościu  
i ZSEL w Lublinie pod patronatem  

Dziekana Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS  

 
 

W przeprowadzonym w styczniu  
ogólnopolskim konkursie matematycznym "Kwadratura koła"  

uczniowie naszej szkoły wykazali się świetną znajomością tej wiedzy:  
*Karolina Zi ęba oraz Artur Górny z klasy IIb,  

zajęli egzekwio w klasach drugich 1 miejsce w powiecie, 7 w województwie, 23 w kraju  
*Ewelina Tkaczyk oraz Mateusz Bober z klasy Ia,  

zajęli 1 w powiecie i 24 w województwie  
*Marek Jańczuk z klasy IIIa  

zajął 1 miejsce w powiecie i 52 w województwie.  

 
 



Konrad Kosowski uczeń klasy IIk  
zajął V miejsce w rozegranych  

w Kwidzynie Mistrzostwach Polski Juniorów  
na dystansie 6 tys. metrów.  

W swoim roczniku okazał się najlepszy w kraju.  

 
 

Są juŜ wyniki etapu szkolnego DYKTANDO 2008,  
najlepsza okazała się Agnieszka Borówka z klasy Ia.  

10 kwietnia reprezentować będzie ona  
naszą szkołę w finale wojewódzkim.  

 
 

W rozstrzygniętym12 marca 2008 roku VIII Wojewódzkim Festiwalu Herbertowskim   
uczennice naszej szkoły otrzymały, aŜ 3 nagrody:  

Iza Stanisławska z kl Ij zajęła I miejsce w dziedzinie recytacji  
Monika Ciołek z kl Ic zajęła I miejsce w dziedzinie poezji śpiewanej  

Małgosia Gałązka z kl Ic zajęła III lokatę w dziedzinie poezji śpiewanej.  

 
 

W poniedziałek10 marca 2008 r.  
odbyło się w naszym liceum podsumowanie projektu NASZA SZKOŁA .  

MłodzieŜ II LO miała okazję zaprezentować swoje talenty  
nie tylko przed społecznością naszego liceum,  

ale takŜe przed zaproszonymi gośćmi.  
 

Zapraszamy do obejrzenia fotoalbumu  

 
 

Na rozegranym 9 lutego III Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Juniorów  
w tenisie stołowym dwóch uczniów naszej szkoły zdobyło medale:  

Wojciech Zalewski z kl. IId zajął drugie miejsce  
Konrad Kudło z kl. Id miejsce trzecie.  

 
 

Ewelina Tkaczykz klasy Ia zdobyła wicemistrzostwo  
w grze indywidualnej oraz mistrzostwo w grze deblowej,  

w rozegranych23 lutegoMistrzostwach Województwa Senioróww tenisie stołowym.  

 
 

Dwoje uczniów naszego liceum otrzymało wyróŜnienia  
WXXVI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. J. Czechowicza.  

Są to Michał Machu oraz Małgorzata Bodzak, oboje z klasy Ic.  



 
 

Od piątku29 lutego w "Galerii na rozdroŜu"  
moŜemy podziwiać prace uczniów, które powstały w wyniku pleneru malarskiego  

zorganizowanego w Kazimierzu nad Wisłą w ramach działań w projekcie "Nasza szkoła".  

 
 

Miło nam poinformować, Ŝe Michał Machu z klasy Ic  
podczas Sesji Sprawozdawczo - Wyborczej, która odbyła się w dn. 5 lutego 2008r.  

został wybrany do Prezydium Parlamentu Dzieci i MłodzieŜy Województwa Lubelskiego.  

 
 

WVIII Wojewódzkim Festiwalu Herbertowskim   
aŜ trzy uczennice naszej szkoły zostały laureatkami tj,  

Monika Ciołek i Małgosia Gałązka z kl.Ic  
oraz Iza Stanisławska z kl.Ij.  

 

X FESTIWAL SZEKSPIROWSKI   
 

25 lutego 2008 roku odbył się X Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł 
Williama Shakespeare'a  

w języku angielskim. Jury X Festiwalu Szekspirowskiego postanowiło przyznać dwa 
wyróŜnienia naszej szkole. Pierwsze za najlepszy plakat jubileuszowego przeglądu oraz 

spektakl "Sen nocy letniej".  
A oto, co napisała Gazeta Wyborcza w Dodatku Lubelskim 25 lutego 2008r.:"... Wspomnijmy 

jeszcze na koniec bardzo udany fragment z "A Mindsummer Night's Dream" w wykonaniu 
uczniów II LO im. Piotra Firleja  

w Lubartowie, spektakl bardzo ambitny z udziałem wielu aktorów,  
którzy stworzyli klarowne, Ŝywe, dynamiczne widowisko z elementami musicalu...".  

Zapraszamy do albumu  
 

Na festiwalu wystąpił zespół aktorów w składzie:  
•  Agnieszka Borówka Ij  

•  Paulina Danił Ij  
•  Aleksandra Humeniuk Ij  
•  Weronika Karpińska Ij  
•  Klaudia Kaźmierska Ij  

•  Natalia Mucha Ij  
•  Izabela Stanisławska Ij  

•  Katarzyna Szablowska Ij  
•  Sylwia Targońska Ij  
•  Justyna Ziemichód Ij  

•  Patryk Durski Ih  
•  Ilona Zielińska IIj  



Opiekunowie grupy:  
Barbara Gałka- nauczyciel języka angielskiego,  

Cezary Misiurski- nauczyciel wiedzy o kulturze oraz  
Radosław Borzęcki- nauczyciel języka polskiego.  

 

 

W dniu 21 lutego 2008r.w Opolu odbył się okręgowy etap II Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy o Rodzinie,  

w której wzięła udział uczennica klasy II j Kinga Kaźmierska.  
Warunkiem zakwalifikowania się do etapu okręgowego było napisanie pracy na jeden 

z pięciu podanych tematów.  
Uczennica naszej szkoły napisała pracę na temat "Problemy współczesnej rodziny".  

Praca ta została bardzo dobrze oceniona, co zapewniło Kindze udział w etapie okręgowym,  
który polegał na napisaniu testu na podstawie podanej przez organizatorów literatury.  

W olimpiadzie uczestniczyła młodzieŜ z całej Polski.  
Celem olimpiady jest kształtowanie wśród młodzieŜy pozytywnej postawy wobec Ŝycia 

ludzkiego  
oraz wobec małŜeństwa i rodziny.  

 
 

MEDIA W MOIM śYCIU  

 

W piątek 8 lutego 2008r.w naszej szkole miało miejsce niecodzienne spotkanie.  
O swoich doświadczeniach radiowych opowiadali  

ks. Mirosław Ładniak z Radia "R" oraz Anna Augustowska,  
która współpracuje m. in. z Dziennikiem Wschodnim  

i Gazetą Wyborczą. Prelekcje, które zgromadziły ok. 50 osób  
są częścią cyklu spotkań "Media w moim Ŝyciu".  

zapraszamy do obejrzenia albumu  

 

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ  
 

23 listopada przed uczniami klas Ib i Ic naszego liceum swoje wrota otworzyła 
Warszawa. MłodzieŜ pod opieką M. Kornackiej, H. Zdunek i A. Cybul zwiedziła Muzeum 

Narodowe, uczestnicząc w nietypowych lekcjach poświęconych kulturze i sztuce 
staroŜytnego Rzymu i Grecji. Uczniowie mieli teŜ okazję zobaczyć sztukę epoki 

średniowiecza. Egipskie sarkofagi, greckie wazy, rzymskie popiersia i średniowieczne 
tryptyki przeniosły wszystkich w te barwne czasy.  

Prawdziwych wraŜeń dostarczył jednak spektakl TARTUFFE w reŜ. Jacques Lassalle 
w Teatrze Narodowym. Swoją grą aktorską zachwycili: D. Stenka, K. Gruszka, B. 
Ścibakówna oraz W. Malajkat wcielający się w rolę tytułowego Tartuffe'a.  

Na tym przygoda młodzieŜy z naszej szkoły z kulturą na pewno się nie skończy. Stolica tak 
urzekła ich swoim urokiem i tajemniczością, Ŝe z całą pewnością jeszcze tam powrócą  



 

 

 

Maciej Wałejko w Europarlamencie  
 

Nasz kolega Maciej Wałejko z klasy IIIj w dniach 6-8 listopada 2007  
był na wycieczce w Europarlamencie. Wyjazd był nagrodą w konkursie 

 Wiedza Biletem do Brukseli.  

 
Zapraszamy do albumu  

 

19 listopada w naszej szkole odbyły się mistrzostwa powiatu w pływaniu. 
Z satysfakcją informujemy, Ŝe w łącznej punktacji dziewczęta II LO zaj ęły drugą lokatę 
w powiecie a chłopcy okazali się najlepsi. Bezkonkurencyjni byli natomiast w sztafetach 
pływackich. Indywidualnie swoje biegi wygrywały Magda Stawinoga z klasy Id w stylu 

klasycznym oraz Dominika Badzio z klasy Ib w stylu dowolnym.  
 

W Listopadzie w naszej szkole była prezentowana  
wystawa zdjęć autorstwa pana Jana Romaniuka pt "Cmentarze Lwowskie".  

Wszyscy zainteresowani mogli ją obejrzeć na łączniku szkolnym,  
tych którzy nie zdąrzyli zapraszamy do albumu  

 

8.11.2007 r. w Lubartowskim Ośrodku Kultury został rozstrzygnięty  
XI Jesienny Konkurs Recytatorski "Literatura Lubelszczyzny"  

Katarzyna Kułak II c zdobyła nagrodę  
Anna Sęk III c zdobyła wyróŜnienie  

Kasia jako jedyna ze szkół ponadgimnazjalnych będzie reprezentować nasze miasto 
w Konkursie wojewódzkim  
WIELKIE GRATULACJE  

dla Kasi i Ani oraz dla pani Haliny Zdunek, która przygotowała uczennice do konkursu.  

 

LISTOPADÓW PRZEMIJANIE  



„Wolność stale trzeba zdobywać.  

Nie moŜna jej tylko posiadać.  

Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmagania.„  

Jan Paweł II  

           11 listopada obchodziliśmy 89.rocznicęodzyskania przez Polskę niepodległości.  

 

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości młodzieŜ II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Piotra Firleja Lubartowie miała okazję uczestniczyć w niekonwencjonalnej lekcji 
patriotyzmu i historii, przygotowanej przez: p.p. Halinę Zdunek i Pawła Pasikowskiego  

           Recytatorzy przypomnieli swoim rówieśnikom tragiczną historię naszego narodu. 
Wykorzystując m. in. pantomimę, młodzi artyści ukazali kolejne rozbiory Polski, niewolę 
i wreszcie odzyskanie niepodległości. Nie zabrakło poezji patriotycznej, wzruszających 
tekstów autorstwa wielkich poetów, jak i zwykłych Ŝołnierzy.  

           Dopełnieniem spektaklu była starannie dobrana oprawa muzyczna. Przejmująco 
zabrzmiały pieśni legionowe oraz współczesne utwory zmuszające do zadumy nad losami 
naszych przodków. Wykonawcami byli członkowie koła muzycznego.  

           Artyści słowami poezji zapewnili o swoim patriotyzmie i szacunku dla tych, którzy na 
ołtarzu ojczyzny złoŜyli dar najcenniejszy – własne Ŝycie. Przypomnieli, Ŝe, chcąc budować 
przyszłość, nie moŜna zrywać z przeszłością, odcinać się od swych korzeni. Musimy takŜe 
pamiętać o tym, co mówił nasz wielki Polak – Jan Paweł II, Ŝe wolność nie jest nam dana raz 
na zawsze, nie ma teŜ ona nic wspólnego z samowolą.  

           Zadaniem szkoły jest nie tylko uczyć, ale takŜe wychowywać młodzieŜ na świadomych 
obywateli, wraŜliwych, szlachetnych i uczciwych ludzi, dla których waŜniejsze będą wartości 
duchowe od tych materialnych. Realizacji w/w celów słuŜą właśnie tego typu uroczystości, 
cyklicznie organizowane w II LO.  

„Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, 

szum gałęzi, listopadów przemijanie…” 

Halina Zdunek 

 



WARSZAWA – MIASTO NIEZŁOMNE 

MłodzieŜ klas drugich z II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie 2 października 2007r. udała 
się na wycieczkę do Warszawy w ramach projektu Warszawa - miasto niezłomne.  

 

Cel projektu „Warszawa – miasto niezłomne” to przekazanie uczniom prawdy historycznej 
o bohaterskiej stolicy naszego państwa na przestrzeni dziejów narodowej historii od końca 
XVIII do połowy XX wieku. W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie Starówki, 
Katedry św. Jana, gdzie młodzieŜ podziwiała tablice zasłuŜonych Polaków oraz gąsienicę 
czołgu z II wojny światowej czy kamienicy katowskiej znajdującej się na ulicy Szeroki 
Dunaj. MłodzieŜ miała teŜ okazję zobaczyć pomnik Jana Kilińskiego − członka Związku 
Rewolucyjnego oraz przywódcy Insurekcji Warszawskiej z17 i 18kwietnia 1794r., jak 
równieŜ pomnik małego powstańca na murach Starego Miasta. Kolejnym etapem wycieczki 
był Plac Konstytucji i powstańczy posterunek pałacu Blanka, w którym poległ Krzysztof 
Kamil Baczyński. Uroczystą zmianę warty uczniowie mogli obejrzeć na Placu Piłsudskiego, 
a na Cmentarzu Powązkowskim − kwatery bohaterów Powstania Styczniowego 
i Warszawskiego, grób katyński oraz groby znanych wszystkim Alka, Rudego i Zośki. 
Jednym z punktów wycieczki było zwiedzanie Łazienek, PodchorąŜówki i rozbudowanego 
przez Stanisława Augusta Poniatowskiego Pałacu na Wodzie. Natomiast punkt kulminacyjny 
stanowiło zwiedzanie Zamku Królewskiego trasą nr2− królewską, gdzie młodzieŜ podziwiała 
komnaty królewskie, salę koronacyjną czy salę Canaletta. Program wycieczki został 
przygotowany przez nauczyciela historii Adama Sabata.  

Wyjazd dofinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

 

W dniach 24 - 26 września uczniowie klas drugich II 
Liceum Ogólnokształcącego  

uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Krakowa i Oświęcimia  
 

Kronika wycieczki - tutaj!!!  



 

 

 

Wielkie wyróŜnienie II LO  

 

W dniach27.05. - 31.05. 2007dyrektor II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie P. Krystyna 
Mazurek uczestniczyła w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI "Od jakości nie 

uciekniesz" w Tarnopolu na Ukrainie.  
Spotkali się tam liderzy programów wymiany młodzieŜy z całej Europy. Program wizyty 

obejmował m.in. dyskusję panelową -  
"Jakość i trwałość projektów trójstronnych" oraz warsztaty "Dynamika grupy i metody pracy 

na spotkaniach trójstronnych".  
Pani Dyr. Mazurek była jedną z trzech osób z województwa lubelskiego, które 

reprezentowały Polskę na tym spotkaniu.  
To wielkie wyróŜnienie wynikło stąd, Ŝe głównym tematem ukraińskiej konferencji były 

wymiany trójstronne,  
a II LO jest jedną z niewielu placówek oświatowych w Polsce, które prowadzą aŜ dwie takie 

wymiany:  
Węgry - Ukraina - Polska; Francja - Litwa - Polska.  

Konferencja stanie się przyczynkiem do wymiany Ukraina - Niemcy - Polska.  



Radosław Borzęcki  

opracowała: ElŜbieta Mizio  

 

 

Wtorek (03.10.2006r.) był dniem waŜnym nie tylko dla uczniów pierwszych klas naszego 
liceum, ale równieŜ dla gości z Ukrainy. Wtedy bowiem pierwszoklasiści zostali oficjalnie 

uczniami naszej szkoły, a gości na czas ich pobytu w Polsce wcielono do społeczności 
uczniowskiej.  

Zebranych na łączniku uczniów, a w szczególności gości z Ukrainy, przywitała pani 
Dyrektor Krystyna Mazurek oraz pan Burmistrz Lubartowa Jerzy Zwoli ński. Następnie 

uczniowie naszego LO pod kierunkiem p. Pawła Pasikowskiego wykonali kilka utworów 
w języku ukraińskim. I nareszcie zaczęła się wyczekiwana przez wszystkich chwila - 

otrzęsiny. RównieŜ nauczyciele, którzy w tym roku rozpoczęli pracę w II LO, aby dostać się 
do kadry nauczycielskiej, musieli wykonać pewne zadanie. Pani Teresa Rojek i ks. Krzysztof 

Krzyszczak zjedli cytrynę uśmiechając się przy tym promiennie, a zaliczone zadanie 
pozwoliło im wejść w skład naszego grona pedagogicznego.  

 

Trudniejsze wyzwania czekały na klasy pierwsze Tradycyjnie przygotowali je starsi koledzy 
z klas o tym samym profilu. Pierwszoroczni musieli wykazać się sprytem, talentem 

muzycznym, zręcznością, a przede wszystkim odwagą przed wystąpieniami publicznymi. 
Zadania polegały na przykład na zjedzeniu jabłka wiszącego na sznurku, odegraniu scenki 
powrotu z imprezy, tańcu w rytm muzyki disco polo czy wzięciu udziału w przykładowej 

lekcji języka polskiego. Klasa biologiczno-sportowa miała niewesołe miny, gdy dowiedziała 
się, Ŝe musi wykonać salto w tył. Na ich szczęście była to tylko zmyłka. Według mnie klasa II 



g i II j przygotowały najbardziej zabawne zadania. Klasa językowa chciała pokazać, Ŝe 
wybranie tego profilu zobowiązuje do znajomości języków obcych, więc chciała sprawdzić 
biegłość pierwszorocznych w języku chińskim. Sprawdziła równieŜ umiejętności tańca a'la 

Michael Jackson :)Klasa II g ma w swoim składzie kabareciarza, który rozbawił całą 
publiczność. Zadanie, jakie przygotowali, polegało na ułoŜeniu wieŜy z zapałek, podczas gdy 
jeden z przedstawicieli klasy I k zachwycał nas swym disco polowym repertuarem :) Tego nie 

da się opisać, trzeba było to zobaczyć!  

Choć klasy pierwsze nie były do końca zachwycone tradycyjnymi otrzęsinami, to mogę się 
załoŜyć, iŜ w drugiej klasie z większym entuzjazmem będą przygotowywać zadania dla 

pierwszego rocznika. Wtedy dopiero zobaczą, iŜ otrzęsiny to świetna zabawa!  

Justyna Kosik II C  
opracowała: ElŜbieta Mizio  

 

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ  

 

Dnia30.09.2006rgrupa trzecioklasistów z naszego liceum udała się na autokarową 
pielgrzymkę do Częstochowy. O godzinie 8:00 trzy autokary z uczniami wyruszyły w dość 
długą, bo aŜ 7-godzinną podróŜ. Nasz wysiłek został jednak ugaszony prawdziwą poŜywką 
dla ducha, czyli uroczystą Mszą Świętą w intencji młodzieŜy. NaboŜeństwo odbyło się o 

godzinie 17:00, potem kolejno miały miejsce: modlitwa róŜańcowa w Kaplicy Cudownego 
Obrazu o godzinie 20:00 i Apel Jasnogórski o godzinie 21:00. Pielgrzymkę zakończyła 

uroczysta Droga KrzyŜowa na Wałach Jasnogórskich o godzinie 22:00.  
Miejmy nadzieję, Ŝe te chwile przeŜyte podczas pielgrzymki, chwile refleksji i modlitwy, 

dodadzą nam sił i energii na ten cięŜki rok i nadchodzącą maturę.  

Karolina Gdula III B  
opracowała: ElŜbieta Mizio  

 

Pielgrzymka do Auschwitz-Birkenau.  

 

Dnia21 września 2006 r. miała miejsce pielgrzymka do Byłego Nazistowskiego 
Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau. Pielgrzymka została 

zorganizowana z inicjatywy ks. Arkadiusza Paśnika. Udział w niej wzięli uczniowie 



i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie oraz osoby z poza szkoły, 
w sumie 105 osób. Pomysł organizacji pielgrzymki spotkał się z bardzo duŜym 

zainteresowaniem, szczególnie ze strony młodzieŜy. Jest to fakt niezmiernie budujący, 
poniewaŜ to młode pokolenie będzie kształtowało przyszłość. Poza tym nieznajomość historii, 

nie pozwala na zrozumienie własnej toŜsamości.  
Konzentrazions Lager Auschwitz-Birkenau został załoŜony w 1940 r. na przedmieściach 

Oświęcimia. Początkowo miał słuŜyć jako narzędzie terroru i eksterminacji Polaków. Jednak 
z biegiem czasu hitlerowcy zaczęli tu kierować ludzi z całej Europy, głównie śydów, a takŜe 

radzieckich jeńców wojennych i Cyganów. Wśród więźniów znaleźli się równieŜ Czesi, 
Jugosłowianie, Francuzi, Niemcy i inni. Komendantem obozu był Rudolf Hoss. Równolegle 
ze wzrostem liczby więźniów, zwiększało się takŜe terytorium obozu, który przekształcił się 

w olbrzymi kombinat zagłady. W 1941 r. rozpoczęto budowę KL Auschwitz II-Birkenau, 
w oddalonej o 3 km wsi Brzezinka, a w 1942 r. wybudowano obóz w Monowicach KL 

Auschwitz III. Auschwitz-Birkenau stało się symbolem zagłady. Miejsce to pochłonęło ok. 
1,5 mln istnień ludzkich, w większości śydów. Z naszego narodu zginęło ok. 150 tys. osób.  

Pierwsza część pielgrzymki odbyła się w Auschwitz. MłodzieŜ oglądała bloki, gdzie 
mieszkali więźniowie, plac apelowy, krematoria i komory gazowe. Szczególnie 

przejmującym miejscem jest "Ściana Straceń" - miejsce egzekucji tysięcy więźniów oraz blok 
nr 11, zwany "Blokiem Śmierci", gdzie zginął m.in. O. Maksymilian Kolbe. Uczestnicy 

pielgrzymki dowiedzieli się od przewodników o codziennym Ŝyciu więźniów, ich nieludzkim 
traktowaniu, o ich koszmarnych warunkach egzystencji.  

Drugą część wizyty stanowiło odwiedzenie Birkenau. Tam dzięki uprzejmości przewodników 
została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich pomordowanych w obozach zagłady. 

Sprawowanie Liturgii w tym miejscu, obok ruin rozwalonych krematoriów miało niezwykłą 
wymowę.  

Pobyt w Auschwitz-Birkenau zmusza do refleksji nad własnym Ŝyciem. Od razu rodzi się 
pytanie: Jak moŜliwe było zaistnienie takiego zła? Jak to się stało, Ŝe wysoko cywilizowany 

naród niemiecki dotknięty był marazmem wobec zbrodniczych praktyk systemu 
narodowosocjalistycznego? Jest to nie do pojęcia, Ŝe ludzie ludziom zgotowali taki los. Nikt 

do końca nie jest w stanie pojąć zła, które dokonało się w Auschwitz. MoŜemy jedynie 
dotykać tej tajemnicy. Mimo tysięcy ludzi odwiedzających obóz, panuje tam przejmująca 

cisza. W tym miejscu nie potrzebne są słowa.  
Mnie osobiście uderzył widok twarzy tysięcy więźniów, których zdjęcia wiszą 

w poszczególnych blokach. Wszystkie te zdjęcia są bardzo podobne, a jednak wyraŜają 
ogromny indywidualizm i osobistą godność tych ludzi. Pomimo całego ogromu cierpień, 

które dokonało się w Auschwitz-Birkenau, istnieje jednak nadzieja, Ŝe miejsce to stanie się 
centrum odnowy i pojednania dla świata.  

O tym mówił papieŜ Benedykt XVI podczas wizyty w Birkenau 28 maja 2006 r.:  

Nie mogłem tutaj nie przybyć. Przybyć tu musiałem. Był to i jest obowiązek wobec prawdy, 
wobec tych, którzy tu cierpieli, obowiązek wobec Boga ... Jestem tu dziś: aby prosić o łaskę 

pojednania aby prosić przede wszystkim Boga, bo tylko On moŜe otworzyć ludzkie serca; ale 
równieŜ ludzi, którzy tu cierpieli. 

W ludziach odwiedzających to miejsce powinna zrodzić się refleksja do budowania 
przyszłości we wzajemnym poszanowaniu, z zachowaniem szacunku dla godności i praw 
człowieka. Postawa takich ludzi jak O. Maksymilian Kolbe czy Edyta Stein uczy nas, Ŝe 

nawet obóz koncentracyjny nie moŜe wyzuć człowieka z najwyŜszych wartości. UwaŜam, Ŝe 
odwiedzenie Auschwitz jest obowiązkiem kaŜdego człowieka, a w szczególności nas - 

Polaków. Miejsce to jest niezapomnianą lekcją przeszłości; jest wejściem w głębię własnego 
człowieczeństwa. Jest teŜ przestrogą, aby juŜ nigdy nie powtórzyło się tak wielkie zło.  

Rafał Król IIIc  
opracowała: ElŜbieta Mizio  



 

Wyjazd na Litw ę  

 

Dnia 08.09.2006 grupa sportowa wraz z opiekunami: p. R. Gierachem i p. Marcinem 
Świderkiem z II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie wyjechała na towarzyski turniej do 

zaprzyjaźnionego nam miasteczka Raseiniai na Litwie.  
Wszystko zaczęło się punktualnie, o godz. 6:30, wyruszyliśmy. Długą podróŜ przerwał nam 

krótki, ale bardzo ciekawy pobyt w stolicy Litwy, Wilnie. Kiedy dotarliśmy na miejsce, 
gospodarze przywitali nas miło ciepłym obiadem. Następnie zgodnie z planem, rozeszliśmy 

się do kolegów, którzy zapewnili nam nocleg.  
Następnego dnia odbył się turniej, w którym zagrały druŜyny z Rosji, Litwy i Polski. Podczas 

turnieju panowała fantastyczna atmosfera.  
KaŜdy z zawodników dostał pamiątkowy medal i dyplom.  

Popołudnie było piękne. Wolny czas spędziliśmy na integracji z kolegami, u których 
mieszkaliśmy, ćwicząc tym samym język angielski.  

WraŜenia z wyjazdu są niezapomniane. Litwa i jej mieszkańcy to dla nas: niesamowite 
wspomnienia, sympatyczne znajomości i miłe chwile.  

Karolina IIId  
opracowała: ElŜbieta Mizio  

 
 

25 października 2005 odbyły się wybory do Prezydium Samorządu 
Uczniowskiego II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie.   
 
Przewodniczącym został Mariusz Janeczek IID,  
zastępcami przewodniczącego zostały: Sylwia Stanisławska IIB oraz Urszula Bronisz IA.  
Sekretarzami zostały: Sara Galińska IIJ i  Karolina Gdula IIB .  
 
Powołana została Rada Prezydium w składzie: Joanna Rojek IJ, Paulina Grzechnik IG, 



Piotr Dzięcioł IA, Nina Wójtowicz IJ .  
 
Powołano równieŜ następujące sekcje:  
Kulturalna Katarzyna Gruszczyk IIJ, Agnieszka Kuśmirek IIJ, Anna Sęk IC, Iwona Tkaczyk 
IE, Marta Kobielarz IH, Olga Jarosz IG, Więch Marlena IB, Rybak Olga IJ, Joanna Rojek IJ, 
Karolina Gdula IIB, Nina Wójtowicz IJ, Ilona Kuchciak IIB, Monika Och IJ, Lidia 
Matyjaszczyk IIJ, Aleksandra Wójcik IIJ, Paulina Grzechnik IG.  
 
Dekoracyjna Karolina Gdula IIB, Urszula Bronisz IA, Lidia Matyjaszczyk IIJ, Aleksandra 
Wójcik IIJ, Ilona Kuchciak IIB, Olga Kamelska IIA, Katarzyna Aftyka IIA, Anna Budzyńska 
IIE. Techniczna Tkaczyk Artur IIE, Bartek Matyjaszczyk IIE, Rafał śytkowski IA, Marek 
Gadzała IA, Dzięcioł Piotr IA.  
 
Informacyjna Anna PodlesnaIIC, Gutowska Agnieszka IIC, Aleksandra Gruba IIC, 
Radosław Adamczyk IH, Rafał Włosek IE.  
 
 
Poczet sztandarowy uczniów klas drugich:  
 
1. Aleksandra Wójcik klasa IIJ  
2. Lidia Matyjaszczyk klasa IIJ  
3. Paweł Targoński IID  
 
Poczet sztandarowy klas pierwszych:  
1. Marlena Więch IB  
2. Anna Sęk IC  
3. Adrian Kusyk ID  
 
Pozostali członkowie Samorządu Uczniowskiego:  
1. Ewelina Cholewa IIC 2. Jacek Iwan IIC 3. Włoch Patrycja IB 4. Klimek Michał ID  
5. Białek Tomasz I E  
6. Wasilewska Małgorzata IE  
7. Aleksandra Jarosz IG  
8. Bartek Jabłoński IB  

 

20 Października 2005  
Odbyły się uzupełniające wybory do Samorządu Uczniowskiego.  

W głosowaniu wzięły udział klasy I i II – 312 uczniów. W wyniku głosowania 
kandydaci otrzymali następujące liczby głosów.  

   

Klasa I „a”.   
Bronisz Urszula 171 p.  
Jańczuk Marek 197 p.  
Dzięcioł Piotr 215 p.  

Klasa I „b”.   
Włoch Patrycja 226 p.  
Więch Marlena 172 p.  
Chmielewski Piotr 155 p.  

Klasa I „c”.   
Wloch Beata 174 p.  
Sęk Anna 211 p.  
Tkaczyk Iwona 197 p.  

Klasa I „d”.   
Klimek Michał 212 p.  
Puszka Miron 172 p.  
Kusyk Adrian 191 p.  

Klasa I „e”.   
Białek Tomasz 210 p.  
Bęłczącki Wiktor 168p.  
Wasilewska Małgorzata 178p.  

Klasa I „g”.   
Grzechnik Paulina 183 p.  
Jarosz Aleksandra 182 p.  
Dawidem Karol 165 p.  
   

Klasa I „h”.   Klasa I „j”.    



Kobielarz Marta 202 p.  
Obroślak Olga 133 p.  
Adamczyk Radosław 184p.  

Rojek Joanna 208 p.  
Wójtowicz Nina 114 p.  
Och Monika 200 p.  

 
Do Samorządu Uczniowskiego weszli: Jańczuk Marek, Dzięcioł Piotr, Włoch Patrycja, Więch Marlena, Sęk 
Anna, Tkaczyk Iwona, Klimek Michał, Kusyk Adrian, Białek Tomasz, Wasilewska Małgorzata, Grzechnik 

Paulina, Jarosz Aleksandra, Kobielarz Marta, Adamczyk Radosław, Rojek Joanna, Och Monika.  
 

Komisja skrutacyjna pracowała pod opieką p. Anny Okrasińskiej w składzie:  
Anna Podleśna,  

Agnieszka Gutowska,  
Sylwia Stanisławska,  
Mariusz Janeczek.  

 
Wraz z uczniami klas pierwszych w Samorządzie II LO pracować będą przedstawiciele klas drugich:  

Klasa II „a”:   
Olga Kamelska  
Kasia Aftyka  

Klasa II „b”:   
Sylwia Stanisławska  
Ilona Kuchciak  
Karolina Gdula  

Klasa II „c”:   
Ewelina Cholewa  
Anna Podleśna  
Aleksandra Gruba  
Agnieszka Gutowska  

Klasa II „d”:   
Mariusz Janeczek  
Paweł Targoński  

 
   

Klasa II „e”:   
Jacek Iwan  
Ania Budzyńska  
Artur Tkaczyk  

 
   

Klasa II „j”:   
Aleksandra Wójcik  
Lidia Matyaszczyk  
Sara Galińska  
Agnieszka Kuśmirek  
Katarzyna Gruszczyk  

 

5 października 2005  

Ślubowanie i Otrzęsiny 2005 w II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie. Zaczęło się całkiem 
niewinnie: my, klasy pierwsze, przyszliśmy spokojnie na uroczyste ślubowanie. Swoją 

obecnością zaszczyciła nas grupa uczniów z Dassel, małej miejscowości w Południowej 
Saksonii w Niemczech. Wzorem klas I ślubowali oni na sztandar naszej szkoły. Nieco inne 

były słowa tej przysięgi, specjalnie dla nich recytowanej w języku niemieckim. Ich zadaniem 
było obiecać dobrą zabawę i jeszcze lepszy humor podczas pobytu w Lubartowie, oraz 

poznać polską kulturę. KaŜdy z naszych niemieckich kolegów otrzymał równieŜ identyfikator 
naszej szkoły oraz przewodnik po Lubartowie. Następnie tańczyli polski narodowy taniec 

poloneza. Kolejnym punktem programu było przemówienie pani dyrektor Krystyny Mazurek. 
I WTEDY ZACZĘŁO SIĘ TO CO NAJCIEKAWSZE OTRZĘSINY Zaskoczeniem dla mnie 

było otrząsanie nie tylko uczniów, ale teŜ nauczyciel rozpoczynających pracę w II LO: 
p. Aleksandrę Cybul i p. Janinę Kulę. Ich zadaniem było zaprezentowanie się w róŜnych 

strojach, Np.: sportowym i szkolnym. W komisji, która miała przyjemność oceniać wdzięki 
obu Pań, zasiadali: p. Jerzy Boncławek, p. Marcin Świderek, oraz uczeń klasy III. 

Jednogłośnie ogłosili oni remis. Dla uczniów nie zabrakło zadań, przy których wykonaniu 
musieli wykazać się sprytem, zwinnością, niezłą kondycją fizyczną, oraz duŜym poczuciem 

humoru.  
Otrzęsiny w liceum przechodzi się tylko jeden, jedyny raz w Ŝyciu, więc myślę, Ŝe zapadną 

nam wszystkim głęboko w pamięci.  
Nagrodą za naszą wytrwałość była dyskoteka szkolna, w trakcie której znakomicie bawiliśmy 

się w gronie naszych kolegów i niemieckich gości.  

Karol Jaglewicz, kl. Ij  

 



4 października 2005  
 

Klasa II c pod opieką Pani Haliny Zdunek uczestniczyła w wycieczce do Kozłówki. Relację 
z tego wyjścia zdaje Rafał Król. Nasza klasa wybrała się na wycieczkę do Muzeum 

Zamoyskich w Kozłówce. Wybraliśmy to miejsce, gdyŜ stanowi ono cenny zabytek polskiej 
kultury. Chcieliśmy poznać, jak wyglądało Ŝycie magnackie, przez chwilę poczuć się jak 

prawdziwy arystokrata.  
Jak dowiedzieliśmy się od Pani Przewodnik, zespół parkowo-pałacowy powstał w XVIII 
wieku, w stylu późnobarokowym. Na przełomie XIX i XX wieku został rozbudowany 

i urządzony przez Konstantego Zamoyskiego, I ordynata kozłowieckiego. Wnętrza pałacowe 
zachowały swój układ architektoniczny, wystrój i wyposaŜenie do dnia dzisiejszego. 
Podziwiając pałac, usłyszeliśmy wiele ciekawostek o rodzie Zamoyskich. Szczególne 

wraŜenie wywarł na nas wystrój salonu tzw. czerwonego, czyli miejsca gdzie przyjmowano 
gości, urządzano przyjęcia. W pałacu zgromadzono takŜe ogromną ilość imponujących dzieł 

sztuki i unikatową kolekcję porcelany.  
Pałac jest otoczony przepięknym, 20-hektarowym parkiem i ogrodem, urządzonym w stylu 
francuskim. Zwiedzaliśmy takŜe Kaplicę Zamoyskich, która została zbudowana na wzór 

Kaplicy Królewskiej w Wersalu  
Oprócz Pałacu Zamoyskich szczególnie interesująca była Galeria Sztuki Socrealizmu. Jest to 

jedyna taka wystawa w Polsce. Ekspozycja ta, przedstawia malarstwo, plakat, rzeźbę 
podporządkowaną systemowi totalitarnemu. Dzięki wystawie moŜna wyobrazić sobie Ŝycie 

ludzi w ówczesnej Polsce.  
Ponadto nasza klasa zwiedzała Powozownię, gdzie zgromadzono wiele XIX-wiecznych 

pojazdów oraz akcesorii podróŜniczych. Obejrzeliśmy równieŜ wystawę plakatów z lat 20. 
i 30. XX wieku.  

Zachęcam wszystkich do odwiedzenia Pałacu w Kozłówce, poniewaŜ to miejsce urzeka 
swoim pięknem. Pobyt w Muzeum Zamoyskich to swoista lekcja historii. Ponadto jest to 

gratka dla wszystkich miłośników sztuki.  
Serdecznie zapraszam.  

 

30 września 2005  
Do dziś uczniowie klas trzecich mieli czas na złoŜenie deklaracji maturalnych. Musieli się 

zdecydować, jakie przedmioty będą zdawać na maturze i na jakim poziomie. Podawali 
równieŜ wybrany temat prezentacji na ustny egzamin z języka polskiego.  

 

27 września 2005  
W naszym liceum zostały przeprowadzone prawybory prezydenckie. Wyniki głosowania 

uczniów i nauczycieli przebiegły następująco:  
• Tusk Donald – PO 35,23%  

• Kaczyński Lech –PiS24,07%  
• Lepper Andrzej – Samoobrona 21,53%  

• Korwin-Mike Janusz –n.z3,52%  
• Borowski Marek –SdPL3,33%  
• Giertych Maciej – LPR 3,13%  

•Bochniatrz Henryka – PD 2,94%  
• Kalinowski Jarosław – PSL 2,35%  

• Bubel Leszek – PPN 0,99%  
•Szyszkowska Maria – SLD 0,99%  



•Iliasz Liwiusz –n.z. 0,78%  
• Gierek Adam – SLD 0,59%  
• Pyszko Jan – PONP 0,20%  

•Roliński Zbigniew –n.z. 0,20%  
• Słomka Adam – Polska Konfederacja 0,20%  

• Tymiński Stanisław –n.z. 0%  

   

 

27 września 2005  
W szkole odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego. Głównym celem zebrania była 
organizacja ślubowania i otrzęsin dla klas pierwszych., takŜe przygotowania dyskoteki z 

okazji oficjalnego przyjęcia pierwszoklasistów w poczet społeczności uczniowskiej II LO.  

 

24-27 września 2005  
Grupa siedemnastu uczniów z klas III c i IIIj uczestniczyła w wycieczce pod opieką 

profesorów: Adama Sabata i Radosława Borzęckiego. Oto relacja jednego z uczestników 
Bartłomieja Budzyńskiego: ,,Dnia 24.09.2005r. (sobota) nasza grupa odwiedziła kolejno: 

Sandomierz, zamek KrzyŜ topór oraz Częstochowa. Po naboŜeństwach przewidzianych dla 
klas maturalnych wyruszyliśmy do Zakopanego gdzie dojechaliśmy około godziny czwartej 

nad ranem. O godzinie ósmej byliśmy juŜ w drodze na Giewont. Wyprawa ta dostarczyła 
wszystkim wielu niezapomnianych wraŜeń. Dzień drugi obfitował w równie piękne widoki, 
gdyŜ odwiedziliśmy Dolinę Pięciu Stawów Polskich, a bardziej zahartowana grupa przeszła 
przez Swistówkę nad Morskie Oko. Naszej grupie przewodniczyli z wielkim oddaniem pan 

Sabat i pan Borzęcki.27.09.2005ogodzinie dziewiątej wyruszyliśmy w stronę Lubartowa 
zahaczając o Kraków – dawną stolicę Polaków. W środę niewyspani, ale szczęśliwi udaliśmy 

się do szkoły :(  

 

22 września 2005  
Klasy I h iIc wraz z opiekunkami p. Barbarą Gałką, p. Aleksandrą Cybul i p. Sylwią Gołofit 
pojechały na wycieczkę do Lublina. Na początku uczniowie obejrzeli organizowaną przez 
UMCS wystawę „Filologia klasyczna dziś: Spotkanie nowoŜytności ze staroŜytnością”. 
Następnie młodzieŜ udała się na Stare Miasto, z przewodnikiem zwiedzano m.in. Zamek 
Lubelski, Kaplicę Zamkowa Świętej Trójcy. A takŜe Trybunał Koronny i Bazylikę oo. 

Dominikanów.  

 

22 września 2005  
Na obiektach MKS Lewart Lubartów odbyło się podsumowanie sportowego roku szkolnego 

2004/2005.podczasuroczystości zostały nagrodzone najlepsze we współzawodnictwie 
sportowym szkoły powiatu lubartowskiego. Nasze liceum zajęło pierwsze miejsce wśród 

wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w minionym roku szkolnym. W trakcie uroczystości 
puchar za zasługi naszych sportowców odebrała Pani Dyrektor Krystyna Mazurek.  

 



20 września 2005  
Uczniowie klasy III c wspólnie z wychowawcą- panem Przemysławem Oniszczukiem udali 

się na pieszą wycieczkę do Kozłówki. Zwiedzano zespół pałacowo- parkowy.  

   

 

19-20 września 2005  
W szkole miały miejsce zebrania z rodzicami. Pierwszym etapem były spotkania ogólne 

z Dyrekcją II LO. Następnie rodzice uczniów udali się do klas na rozmowę z wychowawcami.  

 

16 Wrzesień 2005  
Akcja „Sprzątanie Świata” na stałe zadomowiła się wśród uczniów II Liceum im. Piotra 

Firleja w Lubartowie. W tym roku – po raz jedenasty - młodzieŜ naszej szkoły chętnie podjęła 
wyzwanie i licznie uczestniczyła w porządkowaniu wybranych obszarów naszego Miasta.  

 
Główne przesłanie kampanii to czyste środowisko oraz człowiek przyjazny naturze  

i drugiemu człowiekowi !!!  

Więcej...  

 

14 września 2005  
odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Samorządu Uczniowskiego.  

Pani Dyrektor Krystyna Mazurek przywitała uczniów, którzy będą zaangaŜowani na rzecz 
szkoły  

i z góry podziękowała im za współpracę. Spotkanie miało charakter porządkowo- 
organizacyjny.  

 

13 września 2005  
Klasa III a pod opieką Justyny Świderskiej-Niedobit odbyła  

pierwszą wycieczkę do Kozłówki. Uczniowie zwiedzali Pałac Zamoyskich, park, Galerię 
sztuki  

Socrealizmu, wystawę „Polski plakat Art. Déco”.  

 

13 września 2005  
Na 2,3 i 4 lekcji odbywały się apele organizacyjno- porządkowe  

kolejno dla klas: pierwszych, trzecich i drugich .Pani Dyrektor Krystyna Mazurek  
przypominała o obowiązkach ucznia, zasadach panujących w II LO. Klasy trzecie zostały  

poinformowane o strukturze i sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego.  



 

9 września 2005  
Klasa II j pod opieką pana Radosława Borzęckiego udała się na  

wycieczkę do Kozłówki. Uczniowie w obie strony podróŜowali na rowerach.  

 

9 września 2005  
W trakcie trzeciej godziny lekcyjnej uczniów zaskoczył alarm. Był  

to sygnał do ewakuacji szkoły. Wszyscy sprawnie opuścili budynek, budynek chwilę później  
okazało się, Ŝe to tylko ćwiczenia. Próba ewakuacyjna przebiegła bez zastrzeŜeń.  

 

5-6 września 2005  
W naszym liceum odbyła się giełda podręczników. Wszyscy chętni  

mogli sprzedawać swoje podręczniki młodszym kolegom.  

 

1 września 2005  
O godzinie12.30nadziedzińcu przed budynkiem szkoły nastąpiło uroczyste  

rozpoczęcie roku szkolnego 2005/2006. Pani Dyrektor Krystyna Mazurek serdecznie powitała  
przybyłych gości, kadrę nauczycielską oraz społeczność uczniowska II LO, a w szczególności  
pierwszoklasistów. śyczyła im, aby szkoła przyczyniła się do rozwoju ich zainteresowań oraz  

spełniała wszystkie oczekiwania. Całą uroczystość prowadzili przedstawiciele Samorządu  
Uczniowskiego. Inaugurację nowego roku uświetnili wystąpieniami Ks. Kanonik Józef 

Huzar, a  takŜe Wiceburmistrz Tadeusz Trąbka.  
Po części oficjalnej wszystkie klasy udały się na spotkania ze swoimi wychowawcami.  

 

Czerwiec 2005 (od grudnia 2004)  
Praca w projekcie „Matematyka ponad granicami"  Polska-Litwa-Estonia zakończona 

tygodniowym obozem naukowym dla uczniów tych trzech krajów w czerwcu na Litwie 
połączonym z zawodami z matematyki, biologii, chemii, informatyki  

 

Kwiecień- maj 2005  
Współorganizacja i udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej Polska-Litwa 

(Lubartów II LO) - Wyjazd na Litwę do Raseniaii udział w turnieju Sport-Cup  
Litwa-Rosja-Polska (III miejsce)  

 



1 marca 2005  
W Dęblinie trwały rozgrywki Rejonowych Mistrzostw w Piłce Halowej chłopców. Nasze 

liceum wywalczyło II miejsce  

 

18 Lutego 2005  
Chłopcy reprezentowali szkołę podczas Powiatowych Mistrzostw w Piłce Ręcznej 

w Lubartowie. Uplasowali się na II miejscu.  

 

16 Lutego 2005  
W Lubartowskim Ośrodku Kultury miało miejsce rozstrzygnięcie II Walentynkowego 

Konkursu Literackiego i Plastycznego, w którym uczestniczyli równieŜ uczniowie naszej 
szkoły. Większym zainteresowaniem cieszyła się część literacka. Jury spośród prac 

43 uczestników wyłoniło 7 najlepszych. Nagrodzone zostały aŜ dwie uczennice z naszego 
liceum: Marta Kędziora z II j ( podobno jej prace są rewelacyjne ) i Ewelina Guz z I b. Brawa 

dla dziewczyn i Ŝyczymy dalszych sukcesów!  
 

W Lubartowie nasi uczniowie brali udział w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Halowej, 
na Których zajęli I miejsce.  

 

15 Lutego 2005  
W naszej szkole odbył się wyjątkowy apel. Wielu spośród nas zaskoczył fakt, Ŝe z pełnienia 

funkcji wicedyrektora, w wyniku własnej decyzji zrezygnowała Pani Janina Zabielska. Długo 
trwały podziękowania dla Pani Dyrektor. Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich 
uczniów wyraził wdzięczność "za słuŜenie nam dobrą radą, cierpliwość, Ŝyczliwość, 
zrozumienie problemów młodego pokolenia, stwarzanie w szkole klimatu zaufania 

i akceptacji" Jeszcze raz dziękujemy Pani za pomoc w najtrudniejszych chwilach naszego 
uczniowskiego Ŝycia, a takŜe za dobre serce, spokój i pogodę ducha!  

 
Mamy nadzieje, Ŝe Pani Zabielska nadal będzie z nami współpracowała i dzieliła się swoją 

dogłębną wiedzą i doświadczeniem. śyczymy wszelkiej pomyślności, duŜo radości, zdrowia 
i szczęścia! W trakcie apelu Pani Dyrektor Krystyna Mazurek powitała swojego nowego 

zastępcę Pana Radosława Borzęckiego. Dołączamy się do Ŝyczeń wielu sukcesów podczas 
pełnienia tak odpowiedzialnej Funkcji!  

 
Oprócz elementów organizacyjnych apel zawierał część artystyczną-przygotowaną z okazji 
Dnia Zakochanych, Jak zwykle świetnie bawiliśmy się przy humorystycznych występach 

grupy uczniów, którymi opiekuje się Pani Halina Zdunek. Oczywiście nie zabrakło równieŜ 
naszego szkolnego zespołu muzycznego Detox, który zadedykował jedną z piosenek Pani 

Janinie Zabielskiej.  
Pan Ryszard Gierach ogłosił takŜe wyniki szkolnych potyczek sportowych w piłkę 

koszykową, siatkową, halową oraz rozgrywek w kapsle. Wszystkim zwycięzcom wręczono 
pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy!!.  

 



14 Lutego 2005  
Ukazał się kolejny numer "Licealisty" – szkolnej gazetki .Znalazły się tam m.in. relacje ze 
studniówki, pobytu w niemieckiej miejscowości Vlotho, recenzja muzyczna, informacje 

o szkolnych osiągnięciach sportowych, rozrywka. Główny element gazetki to oczywiście, 
Ŝyczenia walentynkowe. My równieŜ Ŝyczymy duŜo miłości z okazji Dnia Zakochanych!  

 

11 Lutego 2005  
W naszym liceum miał miejsce apel poświęcony podsumowaniu wyników nauczania 

i frekwencji w pierwszym semestrze. Został on podzielony na trzy części: dla klas pierwszych 
informacje i część artystyczną przygotowali uczniowie z I j, dla klas drugich - z II j, a dla klas 

trzecich- z II j. Jak zwykle dobrze się bawiliśmy, nie obyło się bez Ŝartów z nas samych 
i z nauczycieli. Dla wszystkich klas atrakcje muzyczne zapewnił zespół Detox.  

 

10 Lutego 2005  
Większość uczniów uczestniczyła w klasowych etapach V Wojewódzkiego Konkursu 
Ortograficznego. Zwycięzców w poszczególnych klasach wyłoni tekst "KrąŜki pana 

PieniąŜka" Wyniki podamy juŜ wkrótce! Etap szkolny odbędzie się na początku roku.  

 

3 Lutego 2005  
W Lubartowie odbyły się DruŜynowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym. Chłopcy 

z naszego Liceum wywalczyli I miejsce, a dziewczęta - IV.  

 

5 Lutego 2005  
W Lubartowskim Ośrodku Kultury odbył się "Bal Sportowca". Spośród 23 kandydatów na 

Najpopularniejszego Sportowca Lubartowa wybrano 10 najlepszych, wśród nich znalazło się 
2 uczniów naszej szkoły. Jarosław Woźniak (IIId) zajął szóste miejsce - uprawia on tenis 

stołowy. Z jego największych osiągnięć moŜna wymienić: mistrzostwo województwa 
juniorów w druŜynie, II miejsce w województwie za sezon 2003/2004 w kategorii juniorów, 
V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. 

Siódme miejsce w Złotej Dziesiątce zajął Tomasz Jóźwik (IId) reprezentujący kolarstwo. Jego 
wybitne osiągnięcia to: zwycięstwo w Pucharze Polski, wicemistrzostwo Makroregionu MTB, 

druga lokata w klasyfikacji generalnej Wyścigu po Ziemi Lubartowskiej oraz w Wyścigu 
o puchar Marszałka Województwa Lubelskiego.  

 

28 Stycznia 2005  
W Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci z najuboŜszych 

rodzin Lubartowa. Zabawa została zorganizowana przy duŜym udziale Sejmiku Dzieci 
i MłodzieŜy Szkół Lubartowa. Oczywiście uczniowie naszej szkoły równieŜ wnieśli swój 

wkład do tej imprezy. Tak jak inne lubartowskie placówki zbieraliśmy słodycze, aby moŜna 
było z nich sporządzić paczki dla dzieci, potem uczniowie roznosili zaproszenia, aby wreszcie 

czuwać nad przebiegiem zabawy.  



 

15 Stycznia 2005  
W sobotnią noc, w naszym liceum odbył się bal studniówkowy. Długo czekano na tę chwilę. 
Przygotowano kreacje, zadbano o wyjątkowe fryzury. Sale zostały wspaniale udekorowane, 

stoły suto zastawione i zaczęło się... Tradycyjnie bal rozpoczęły przemówienia Pani Dyrektor, 
przedstawicieli władz miasta, rodziców i uczniów. Następnie wychowawcy poszczególnych 
klas poprowadzili tegorocznych maturzystów do poloneza. Po efektownym tańcu wszyscy 

wznieśli toast pomyślnie zdaną maturę i udany bal. Walc rozpoczął zabawę, która trwała do 
białego rana.  

Przez dwa tygodnie ferii (17.01 - 30.01) na hali sportowej naszego liceum odbywały się 
zajęcia sportowe, finansowane przez Miejską Komisję Do Spraw Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Zajęcia prowadzone były przez naszych nauczycieli wychowania fizycznego. 

Odbywały się róŜne rozgrywki - w piłkę noŜną, siatkówkę, koszykówkę i badmintona. 
20styczniamiał miejsce turniej "dzikich druŜyn" w piłkę halową, zaś 28 stycznia w ramach 

programu popularyzacji wśród uczniów gier dawnych odbył się turniej "Kapsle 2005", 
w którym zwycięŜył Jakub Zmysłowski z kl.Ia.  

 

Grudzień 2004  
Wyjazd młodzieŜy delegacji II LO do Vlotcho w Niemczech gdzie wspólnie z rówieśnikami 
z Magdeburga realizowany był projekt „Uczymy się z przeszłości - kształtujemy przyszłość" 

w Europejskim Ośrodku Kształceniowym GESW w Dolnej Saksonii  

 

Listopad 2004  
Spotkanie na Litwie delegacji II LO z przedstawicielami szkoły z Raseniai- Litwa oraz Rapli- 

Estonia (podpisanie umowy o „Szkołach partnerskich")  

 

Październik (do grudnia) 2004  
Praca w polsko-niemieckim projekcie „Mobilni w Europie". Wspólne prowadzenie poprzez 
sieć Internet prac na temat przedsiębiorczości, rynku pracy i wiedzy o społeczeństwie przez 

uczniów dwóch klas (polską i niemiecką) 

 


