
Sylwetki absolwentów II LO

Albert  Osik –  aktor  teatralny; do  II  LO  
uczęszczał w latach 1995-1999,  ukończył klasę  
o  profilu  humanistycznym.  Już  wtedy  dał  się
poznać  jako  uzdolniony  artysta  o  ogromnym  
talencie  zarówno  komediowym,  jak
i dramatycznym.  W  2003  r.  ukończył  Wydział
Aktorski  PWFSTviT  im.  Leona  Schillera  w  Łodzi,
następnie pracował  w  Bałtyckim  Teatrze
Dramatycznym  w  Koszalinie  oraz  w  Nowym
Teatrze w Słupsku. Od 2011  roku  jest  aktorem
Teatru Syrena w      Warszawie.  Na  swoim  koncie
Albert ma już znaczące osiągnięcia: w 2008 roku

otrzymał  nagrodę za monodram Traumnovelle na Festiwalu Teatrów Jednego
Aktora  we  Wrocławiu,  a  w  roku  2009  -  Grand  Prix  za  przedstawienie
Traumnovelle na  7.  Ogólnopolskim  Festiwalu  Monodramu  Współczesnego
w Warszawie. Wystąpił  w filmie „Generał-  zamach na Gibraltarze”,  gościnnie
pojawił  się  w  polskich  serialach  komediowych:  „Rodzinka.pl”,  „Ja  to  mam
szczęście”,  jednak jego pasją jest teatr. Spośród spektakli, w których zagrał,
można wyliczyć: „Czekając na Godota”, „Zbrodnia i kara”, „Szalone nożyczki”,
„Moralność pani Dulskiej”, „Rewizor”, „Skazani na Shawshank”, „Trener życia”,
„Wesele  Figara”,  „Wariat  i  zakonnica”,  „Piosenki  taty  Kazika”,  „One  i  my”,
„Plotka”, „Kariera Nikodema Dyzmy”...

Joanna  Pszczoła,  pseud. JoBee  –  
piosenkarka, autorka tekstów oraz  
kompozytorka  w  zespole  JoBee  Project.  
Również była uczennicą klasy humanistycznej w
latach  1995-1999.  Po  ukończeniu  II  LO
studiowała  filologię  angielską  na  UMCS-ie
w Lublinie,  po  czym  swą  przyszłość  związała
z Belgią.  Od  2003  roku  mieszka  w  Brukseli.
Ukończyła  Universiteit  Antwerpen  (American
Studies,  Cum  Laude  in  American  Law)  i  ULB

(Université Libre de Bruxelles - Cum Laude in International Politics). Joanna
jest założycielką kolektywu kobiecego hip hop SupAfly Collective i prezenterką
radiową w stacji FM Brussel, gdzie od 10 lat prowadzi swój autorski program
radiowy SupAfly. Jej ostatnia inicjatywa to interdyscyplinarny kobiecy kolektyw
artystyczny Polish Workers Productions  , promujący polskie artystki za granicą,
również w Brukseli. Od 2007 roku Joanna pracuje też dla Komisji Europejskiej
jako Expert  od Komunikacji  i  Social  Media. Jej  pasją  jest  jednak muzyka -
śpiewa jazz, soul, rock, pop i hip hop we współpracy z belgijskimi muzykami.
Obecnie coraz częściej  pojawia się na polskiej  scenie muzycznej.  Na swoim
koncie już dwie płyty  i wiele sukcesów (finalistka „The Voice of Poland IV”). 

https://www.facebook.com/PolishWorkersProductions


Cezary Ciołecki –  podkomisarz  w  Komendzie  Powiatowej  Policji  
w Lubartowie; uczęszczał do klasy humanistycznej II LO
w latach 1995-1999, studiował na Wydziale Prawa 
i Administracji  na  UMCS-ie  w  Lublinie  oraz  ukończył  
Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W konkursie „Policjant  
Służby Kryminalnej  2015”  na  szczeblu  wojewódzkim  
wywalczył tytuł najlepszego policjanta dochodzeniowo-
śledczego. 

Piotr  Musiał –  Inżynier  Nadzoru  w Nadleśnictwie  Lubartów;  II  LO
ukończył  w  roku  1998  w  klasie  o  profilu  biologiczno-
chemicznym, naukę kontynuował na Akademii Rolniczej im. 
Hugona  Kołłątaja  w  Krakowie.   Miłośnik  przyrody  oraz
telewizyjnego programu „Las bliżej nas” :)

Michał  Bronisz – lekarz,  specjalizacja-ortopeda;  absolwent  klasy
biologiczno-chemicznej  w  II  LO  w  roku  1998,  następnie
ukończył  Akademię  Medyczną  w  Lublinie.  Pracował
w Szpitalnym Oddziale  Ratunkowym  w  Wojewódzkim
Szpitalu  Specjalistycznym przy Al.  Kraśnickiej  w Lublinie,
obecnie jego miejscem pracy są m. in. Centrum Medyczne
Calza-Med oraz gabinet lekarski w Lubartowie.

br. Piotr Wrotniak – misjonarz w Gabonie;
po  ukończeniu  w  roku  1999  klasy  o  profilu
matematyczno-fizycznym, wstąpił do Zakonu Braci
Mniejszych Kapucynów.  Już  na  pierwszym  roku
studiów  odkrył   w  sobie  powołanie  do  pracy
misjonarza,  więc  rozpoczął  naukę  języka
francuskiego. Po otrzymaniu  święceń  został
Sekretarzem  ds.  Ewangelizacji  w  Warszawskiej
Prowincji  Misyjnej  Zakonu  Braci  Mniejszych
Kapucynów.  Podjął  również  studia  duchowości
w Rzymie. Od 2010 roku realizuje swoje powołanie 
i głosi ewangelię w Afryce. 

Urszula  Bednarczyk –  pracownik  Powiatowego  Młodzieżowego  
Domu Kultury w Lubartowie, wokalistka i basistka   
zespołu BeU, wykonującego muzykę chrześcijańską. II LO
ukończyła w roku 2000, a naukę kontynuowała na UMCS-ie 
w Lublinie. Obecnie jest nauczycielem  w  Pracowni  
Teatralnej PMDK w Lubartowie i opiekuje się grupą teatralną
„BĘC”.  Pod  jej  skrzydłami  rozwijają  swój  talent  młodzi  
artyści z naszego powiatu.ści z naszego powiatu.



Radosław  CzubackiRadosław  Czubacki –   –  pracownik  naukowy  pracownik  naukowy  Politechniki  
Warszawskiej;; uczęszczał do klasy  uczęszczał do klasy matematyczno  –  matematyczno  –  
fizycznej wfizycznej w  latach 2000-2004, naukę kontynuował na  latach 2000-2004, naukę kontynuował na  
Politechnice  Warszawskiej.  Obecnie  jest  tamPolitechnice  Warszawskiej.  Obecnie  jest  tam
asystentem  w  Instytucie  Inżynierii  Budowlanej,asystentem  w  Instytucie  Inżynierii  Budowlanej,  
prowadzi również zajęcia ze studentami prowadzi również zajęcia ze studentami z  zakresu  z  zakresu  
informatyki.informatyki.

Michał Kaczor – konserwator  drewna  zabytkowego,
instrumentalista;  absolwent  klasy  matematyczno-
fizycznej II LO w roku 2006. Ukończył studia inżynierskie na
Wydziale Technologii Drewna na      SGGW  w  Warszawie    na  
specjalizacji  konserwacja  drewna  zabytkowego. Prowadzi
badania  oraz  poszukiwania  w  zakresie  starożytnych  
instrumentów  i  muzyki,  ze  szczególnym  naciskiem  na 
instrumenty biblijne, starożytną muzykę Izraela i muzykę  
wczesnochrześcijańską. Swój  warsztat  doskonalił  na
kursach muzycznych w kraju i za granicą. Gra na  gitarze  
akustycznej, klasycznej, elektrycznej, basowej, kontrabasie,
na  djembe,  instrumentach  perkusyjnych,  lutni  arabskiej  
oraz  tureckim  sazie.  Michał  współpracował  również  
z wieloma muzykami z różnych zespołów, np. Daab, Gospel 
Rain, 6 rano, od kilku lat współtworzy również z lokalnymi 
artystami  projekt  „Zaduszki  Artystyczne” -  koncert  
organizowany  na  terenie  Klasztoru  Ojców Kapucynów w  
Lubartowie. O jego szeroko zakrojonej działalności możemy 
przeczytać na stronie: http://www.muzycznepodroze.pl/

Karolina RojekKarolina Rojek - tłumacz przysięgły języka - tłumacz przysięgły języka
angielskiego, członekangielskiego, członek Polskiego  TowarzystwaPolskiego  Towarzystwa
Tłumaczy  Przysięgłych  i  SpecjalistycznychTłumaczy  Przysięgłych  i  Specjalistycznych
TEPIS. TEPIS. Uczęszczała do klasyUczęszczała do klasy językowej w latach  językowej w latach  
2003-2006. Jest absolwentką2003-2006. Jest absolwentką Wydziału LingwistykiWydziału Lingwistyki
Stosowanej  Uniwersytetu  Warszawskiego,Stosowanej  Uniwersytetu  Warszawskiego, gdzie gdzie
ukończyła studia ukończyła studia magisterskie  w  zakresiemagisterskie  w  zakresie
tłumaczeń  specjalistycznych  oraz  tłumaczeń  specjalistycznych  oraz  
Interdyscyplinarne  Podyplomowe  StudiumInterdyscyplinarne  Podyplomowe  Studium
KształceniaKształcenia Tłumaczy. Jako nauczyciel akademicki Tłumaczy. Jako nauczyciel akademicki 
prowadziła zajęcia prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych dlana studiach podyplomowych dla

przyszłych słuchaczy oraz przyszłych słuchaczy oraz autorskie  kursy  internetowe  na  poziomieautorskie  kursy  internetowe  na  poziomie
zaawansowanym.  Jest  tłumaczem  ustnym  i  pisemnym  z  wieloletnimzaawansowanym.  Jest  tłumaczem  ustnym  i  pisemnym  z  wieloletnim
doświadczeniem zawodowym, które zdobyła doświadczeniem zawodowym, które zdobyła podczas  podczas  międzynarodowychmiędzynarodowych
konferencji  oraz  spotkań biznesowych w Europie  konferencji  oraz  spotkań biznesowych w Europie  (m.in.  Warszawa,  Kraków,(m.in.  Warszawa,  Kraków,
Gdynia, Bruksela, Strasburg, Paryż, Manchester, Wenecja) i poza Europą (m.in.Gdynia, Bruksela, Strasburg, Paryż, Manchester, Wenecja) i poza Europą (m.in.
Quebec,  Kapsztad,  Pekin).  Karolina obecnie  Quebec,  Kapsztad,  Pekin).  Karolina obecnie  prowadzi  własną firmę  prowadzi  własną firmę      KarolinaKarolina
Rojek  Language  Solutions,Rojek  Language  Solutions, o o  czym  można  przeczytać  na  stronie:czym  można  przeczytać  na  stronie:
http://www.karolinarojek.com/http://www.karolinarojek.com/



Sylwia PodleśnaSylwia Podleśna  - uczęszczała do klasy o profilu językowym w latach - uczęszczała do klasy o profilu językowym w latach 
2004-2007. Po zdaniu matury wyruszyła za granicę2004-2007. Po zdaniu matury wyruszyła za granicę
i tam rozpoczęła studia na kierunku i tam rozpoczęła studia na kierunku ZarządzanieZarządzanie    
i Finanse na prestiżowej i Finanse na prestiżowej     w Szkocji uczelni, Thew Szkocji uczelni, The
Robert Gordon University w AberdeenRobert Gordon University w Aberdeen.. Odbyła  Odbyła 
roczny staż wroczny staż w  koncernie energetycznym Shell UK jakokoncernie energetycznym Shell UK jako
analityk finansowy; obecnie zajmuje tam stanowisko  analityk finansowy; obecnie zajmuje tam stanowisko  
menedżerskie.menedżerskie.

Patryk KuśPatryk Kuś –  – animator kultury, animator kultury, doktorant  kulturoznawstwa  doktorant  kulturoznawstwa  
na UMCS-ie w Lublinie.na UMCS-ie w Lublinie. II LO ukończył w 2007 roku II LO ukończył w 2007 roku
w klasie językowej, następnie rozpoczął studia ww klasie językowej, następnie rozpoczął studia w
Instytucie Kulturoznawstwa w Lublinie. Instytucie Kulturoznawstwa w Lublinie. PonadtoPonadto
ukończył m. in Lubelską Szkołę Fundrasingu, Darmowąukończył m. in Lubelską Szkołę Fundrasingu, Darmową
AkademięAkademię Wolontariacką, szkolenia trenerskieWolontariacką, szkolenia trenerskie
ww  Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych,Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych,
Lubelską Szkołę Lubelską Szkołę Sztuki  i  Projektowania,  Krakowskie  Sztuki  i  Projektowania,  Krakowskie  
L'art Studio oraz L'art Studio oraz Akademię Praktyk TeatralnychAkademię Praktyk Teatralnych
Gardzienice. Gardzienice. Przez trzy lata był instruktorem w Przez trzy lata był instruktorem w 
Lubartowskim Ośrodku Kultury. Lubartowskim Ośrodku Kultury. Jest organizatorem Jest organizatorem       
różnych inicjatyw lokalnych, w tym muzycznego L'ART różnych inicjatyw lokalnych, w tym muzycznego L'ART 
FESTIWAL.FESTIWAL.  W 2015 roku został  stypendystą Ministra  W 2015 roku został  stypendystą Ministra  
Kultury z zakresu animacji iKultury z zakresu animacji i            edukacji kulturalnej.edukacji kulturalnej.  
Realizuje projekty społeczno - kulturalne angażujące doRealizuje projekty społeczno - kulturalne angażujące do
uczestnictwa wuczestnictwa w  kulturze mieszkańców małych kulturze mieszkańców małych 
miejscowości. Jest również Prezesem Fundacji „My miejscowości. Jest również Prezesem Fundacji „My 
Evergreen”. Evergreen”. 

Małgorzata Zdunek –  prawnik, specjalista  
ds. ochrony danych osobowych.  Uczęszczała do
klasy humanistycznej w II LO w latach 2007-2010; 
jest  absolwentką  Wydziału  Prawa  i  Administracji  
Uniwersytetu  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego
w     Warszawie.  Doświadczenie  zdobywała  już  na
początku  studiów  odbywając  praktyki  studenckie
w warszawskich  kancelariach  adwokackich
i radcowskich.  Posiada  również  półroczną  praktykę

w Uniwersyteckiej  Studenckiej  Poradni  Prawnej  WPiA  UKSW.
Brała udział w projektach audytorskich realizowanych m. in. dla PGNiG S.A.,
Continental  Opony Polska Sp. z  o.  o.,  BBK S.A.,  Aryzta Polska Sp.  z o.  o.,
Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., Fundacji Familijny Poznań oraz licznych szkół
i przedszkoli. Na co dzień współpracuje m. in. ze spółkami z grupy PRA, Vistra
oraz IPSOS. Specjalizuje się również w tematyce ochrony danych osobowych
w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych. 



Patrycja  BorzęckaPatrycja  Borzęcka –  dziennikarka,   –  dziennikarka,  
podróżniczka,  autorka  blogapodróżniczka,  autorka  bloga
http://archiwapodrozy.plhttp://archiwapodrozy.pl. . 
Do  II  LO  uczęszczała  w  latach  2008-Do  II  LO  uczęszczała  w  latach  2008-
2011  i  już  wtedy  jej  wielką  pasją  była  2011  i  już  wtedy  jej  wielką  pasją  była  
fotografia.  Ciekawość  świata  i  wrodzona  fotografia.  Ciekawość  świata  i  wrodzona  
odwaga  pozwoliły  jej  zrealizować  wielkie  odwaga  pozwoliły  jej  zrealizować  wielkie  
marzenie – wyruszyła w świat, by poznać  marzenie – wyruszyła w świat, by poznać  
miejsca  bliskie  i  bardzo  dalekie.  Sama  miejsca  bliskie  i  bardzo  dalekie.  Sama  
oo  sobie pisze: sobie pisze: Obecnie moim głównym polemObecnie moim głównym polem

zainteresowań  jest  Bliski  Wschód.  W  okresie  konfliktu  z  lipca  2014  rokuzainteresowań  jest  Bliski  Wschód.  W  okresie  konfliktu  z  lipca  2014  roku
podróżowałam przez Izrael i Palestynę, a w październiku i listopadzie 2015 rokupodróżowałam przez Izrael i Palestynę, a w październiku i listopadzie 2015 roku
odbyłam miesięczną, samotną podróż przez Iran. W kwietniu 2016 roku wróciłamodbyłam miesięczną, samotną podróż przez Iran. W kwietniu 2016 roku wróciłam
do  Iranu,  by  go  lepiej  poznać.  Do tej  pory  byłam w  około  trzydziestu  krajach.do  Iranu,  by  go  lepiej  poznać.  Do tej  pory  byłam w  około  trzydziestu  krajach.
Patrycja  ukończyła  kursy  pisarskie,  a  o  swoich  wyprawachPatrycja  ukończyła  kursy  pisarskie,  a  o  swoich  wyprawach
opowiadaopowiada  ww  wywiadach  telewizyjnych,  prasowych  oraz  na  antenachwywiadach  telewizyjnych,  prasowych  oraz  na  antenach
różnych stacji radiowych.różnych stacji radiowych.

Maciej ProkopowiczMaciej Prokopowicz –  – rzeczoznawca majątkowyrzeczoznawca majątkowy; uczęszczał do klasy ; uczęszczał do klasy 
matematyczno-fizycznej  w  latach  2004-2007;  jestmatematyczno-fizycznej  w  latach  2004-2007;  jest
absolwentem Szkoły Głównej Handlowej wabsolwentem Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie -  Warszawie -  
kierunek finanse i rachunkowość, ukończył także kierunek finanse i rachunkowość, ukończył także studia  
podyplomowe  z  wyceny  nieruchomości  na  Politechnice
Warszawskiej. Obecnie pracuje w EY - międzynarodowym
koncernie  świadczącym  usługi  doradcze  i  audytorskie  
z główną siedzibą w Londynie. 

Jakub Kazubek –  elektronik; do II LO uczęszczał w latach 2000-2004  
absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Po ukończeniu studiów pracował jako elektromonter oraz
specjalista w PKP Polskie Linie Kolejowe, a od 2012 roku
prowadzi  własną  firmę  JK  Elektronika: 
http://www.jkelektronika.pl/about_pl.html  . Realizuje
projekty  elektroniczne  a  zakres  jego  działalności
obejmuje:  projektowanie  układów  elektronicznych,
oprogramowanie  niskopoziomowe  oraz  komputerowe,
wykonywanie prac związanych z urządzeniami sterowania
ruchem  kolejowym,  nisko  seryjna  produkcja  urządzeń
elektronicznych, badania i opinie techniczne z dziedziny
elektroniki.

http://www.jkelektronika.pl/about_pl.html
http://archiwapodrozy.pl/


Krzysztof Bogusz – uczęszczał do klasy o profilu biologiczno-chemicznym 
w latach  2008-2011,  był  laureatem  Jubileuszowej  XL
Olimpiady  Biologicznej;  ukończył  medycynę  na  
Uniwersytecie  Medycznym  w  Warszawie. Obecnie  
prowadzi  badania  nad  immunotolerancją  na  modelu
zwierzęcym i jest autorem artykułów medycznych. Jego
najbliższe plany to podjęcie studiów doktoranckich. 


