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Moja przygoda z II LO w
Świdniku
Jestem uczennicą klasy trzeciej. Teraz,
kiedy kończę już naukę w II LO,
chciałabym napisać kilka słów o mojej
trzyletniej przygodzie w tej wyjątkowej
szkole.
Kończąc
gimnazjum,
przy
wyborze nowej szkoły kierowałam się
możliwością
rozwijania
moich
największych pasji: biologii i chemii.
Wybrałam klasę o profilu biologicznochemicznym i ta decyzja okazała się
strzałem
w
dziesiątkę.
Szybko
odnalazłam się w nowej klasie, w której
spotkałam
wiele
otwartych
osób.
W szkole
miałam
możliwość
uczestniczenia w wielu rozwijających
zajęciach pozalekcyjnych. Brałam także
udział
w
wielu
przedmiotowych
konkursach. Moja klasa uczestniczyła
w zajęciach
z
biologii
i
chemii
na wyższych uczelniach. Miło będę
wspominać
także
wyrozumiałych
i życzliwych nauczycieli, którzy zawsze
służyli pomocą. W całej szkole panuje
przyjazna atmosfera i zawsze chodziłam
do niej z przyjemnością. W liceum
mogłam także rozwijać swoją drugą
pasję, którą są języki obce. Brałam
udział w wielu konkursach z języka
niemieckiego
i
uczestniczyłam
w uroczystym przyjęciu gości z Niemiec.
Z pewnością zachowam w pamięci wiele
miłych wspomnień związanych z nauką
w liceum.
Paulina Król, III B
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Ferie w Rzymie
Feryjny wyjazd uczniów naszej szkoły
do Rzymu, pod opieką pani Jadwigi
Kopniak i Katarzyny Mądrachowskiej
na długo pozostanie w naszej pamięci.
Choć to nie były "rzymskie wakacje",
bo niestety o tej porze we Włoszech jest
deszczowo, to i tak z przyjemnością
zostalibyśmy
tam
jeszcze
dłużej.
Zachwyca
włoska
estetyka,
w oszołomienie
wprawiają
zbiory
eksponowane
w
Muzeach
Watykańskich, gdzie w oczach się mieni
od
obrazów
widzianych
wcześniej
w podręcznikach. Giotto, Rafael Santi,
Cranach, Michał Anioł czy Caravaggio to
zaledwie
kilka
nazwisk,
bo wszystkich wymienić nie sposób.
Niezwykłe
wrażenie
robi
Kaplica
Sykstyńska, zachwyca rzeźba mistrzów
baroku - Berniniego i Borominiego
czy Koloseum. Kościoły rzymskie to po
prostu arcydzieła sztuki, pełne tajemnic
i niespodzianek. Odwiedziliśmy bazylikę
św. Jana na Lateranie, Bazylikę Matki
Boski Śnieżnej, w bazylice św. Piotra
pomodliliśmy się przed grobem naszego
niedawno
kanonizowanego
papieża
Jana Pawła II, a na koniec...audiencja
u papieża
Franciszka.
Będzie
co wspominać ...
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Zwiedziliśmy Paryż…
W dniach 26.02.2015-02.03.2015 grupa
uczniów z naszego liceum wraz
z paniami Katarzyną Woźniak i Edytą
Walczak pojechała na wycieczkę do
Paryża. Wyjazd był okazją do zwiedzania
jednego
z
najstarszych
i najpiękniejszych miast w Europie.
Paryż to stolica mody, kultury i sztuki.
Miasto pełne przepychu i elegancji.
Zwiedzaliśmy Luwr, katedrę Notre
Dame, Montmartre, dzielnicę łacińską,
bazylikę Sacré Coeur, Łuk Triumfalny,
Sorbonę,
Panteon.
Jednego
dnia
pojechaliśmy poza Paryż- zwiedzaliśmy
rezydencję królów Francji, symbol
francuskiej
monarchiiWersal.
Odpoczywaliśmy na polach Marsowych,
w Ogrodach Luksemburskich oraz
podczas
rejsu
po
Sekwanie.
Spróbowaliśmy francuskich specjałów:
ślimaków i żabich udek. Wyjazd był
niezapomnianym przeżyciem.

Der Klassenausflug nach
Warschau
Kürzlich sind wir, d.h. ich und meine
Klasse nach Warschau gefahren. Die
Abfahrt war um 8 Uhr, aber wir waren
voll das Leben und und ein bisschen
aufgeregt. In dem Bus gab es keine Zeit
für Langeweile. Wir haben gesungen
und gescherzt. In Warschau sind wir
um 12 Uhr angekommen. Zuerst haben
wir das Nationalmuseum besucht. Es
gab viel Spass. Wir hatten dort
Gruppenunterricht und das war eine
tolle Idee. Nach den spannenden
Abenteuern im Nationalmuseum sind
wir zum Museum für moderne Kunst
gegangen. Dieses Museum hat uns
noch besser als das vorherige gefallen.
Wir haben viel über die zeitgenössische
Malerei
gelernt.
Nach
dem
,,wissenschaftlichen Teil” des Ausflugs
hatten wir endlich Zeit, um uns
zu entspannen. Wir sind in die
Shopping-Mall gegangen. Dort haben
wir
kleine Einkäufe gemacht und
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gegessen. Am Abend kam der wichtigste
Teil unseres Ausflugs. Wir sind ins
Theater,,Kwadrat”
gefahren.
Die
Vorstellung
war
ohne
Zweifel
wunderbar, sehenswert und sehr lustig.
Um 22 Uhr began die Rückfahrt nach
Hause. Wir waren müde, aber sehr
glücklich.
Wir warten ungeduldig auf die nächste
Reise in die Hauptstadt.
Patrycja Majcher, IA

Summer Adventure
Last summer, I decided to go on
holiday, I chose a beautiful place – Hawaii.
I read an article about Hawaii. I found out
that it has miles of spotless white sandy
beaches which are perfect for sunbathing.
It is an ideal place for watching wildlife and
exploring a variety of natural wonders.
During the first day of my holiday me
and my friends were spending all the time
on the beach. One of my friends noticed
a forest. She proposed to visit the place.
When we were inside, it turned out that it
was the rainforest!
The rainforest was really amazing,
great and fantastic. We admired everything
which was there. Suddenly, we heard
a noise. We hid behind the bushes. We
couldn’t believe what we had seen. There
were a lot of cages with animals. Four men
were looking for other animals to catch.
Luckily, I had a mobile phone. At the hotel,
before we went to the beach, I had watched
a TV programme about hunting animals.
I remembered the phone number to the
organization which helps to survive wild
animals. I called it and asked for help.
Some volunteers arrived in ten minutes.
The hunters started escaping. The animals
were cut free by the volunteers.
The organization invited me and my
friends to have lunch with the boss of the
organization. He thanked for this action.
He proposed a big amount of money but we
refused. After this experience, we decided
to join the organization. Now, our aim is
to help endangered species. It was the best
holiday. Now, we feel that helping others
is satisfying and great.
Kamila Sieńko, IB
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Tak szybko minął ten rok, ale
warto było...
Jestem uczennicą pierwszej klasy
o profilu matematycznym w II LO
w Świdniku. Mijający rok utwierdził
mnie w przekonaniu, że dokonałam
dobrego wyboru podejmując naukę
właśnie w tym Liceum. Początkowo
myślałam, że szkoła w niewielkim
mieście, jakim jest właśnie Świdnik, nie
daje możliwości rozwoju, dostania się na
prestiżowe studia, czy rozwijaniu swoich
zainteresowań, ale myliłam się!
W szkole jest bardzo miła
atmosfera. Wszyscy się dobrze ze sobą
dogadują. W klasie zawsze możemy
liczyć na pomoc kolegów. Od początku
roku
zawarliśmy
wiele
nowych
przyjaźni. Spędzamy ze sobą czas poza
szkołą i lekcjami, zawsze z uśmiechem
na twarzy. Czasem zaliczamy wpadki,
na
szczęście
nasza
kochana
Wychowawczyni zawsze o nas walczy
jak o własne dzieci, zresztą sama tak o
nas mówi :D. Wspieramy się również
między
klasami.
Często
mamy
międzyoddziałowe lekcje, czy jeździmy
wspólnie
na
wycieczki.
Również
z nauczycielami utrzymujemy przyjazne
stosunki, a jeśli chodzi o sprawdziany sprawdzian nie ściana, zawsze da się
przesunąć
Wysoki poziom? - Nie
oznacza ciągłego uczenia się i braku
czasu na przyjemności. Przy odrobinie
organizacji, spokojnie starcza nam,
uczniom czasu na prowadzenie życia
towarzyskiego . Lekcje trwają nie
dłużej niż do godz. 15.00, dzięki czemu
możemy spędzić czas ze znajomymi czy
uczęszczać na szkolne lub pozaszkolne
koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe
itp.
Możemy
się
również
pochwalić polsko-niemiecką wymianą
uczniów.
Nasza
szkoła
nawiązała
współpracę
w
niemiecką
szkołą
w Wuppertal, efektem czego będzie
obustronna
wymiana
uczniów
ze wspomnianych szkół w przyszłym
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roku szkolnym. Koledzy z innych klas
nawiązali kontakt ze szkołą w Izraelu
i już cieszą się na kolejne spotkanie…
Ja osobiście uczestniczyłam też
w podniosłej uroczystości w Niemczech w
jubileuszowych
obchodach
oswobodzenia więźniarek Ravesbrück.
To tyle wrażeń po pierwszym
roku…..zapraszamy do naszej szkoły!
Beata Gajewska, I A

How to combine working and
studying?
Recent studies have shown that
almost half of students have a part-time
job while 20% have successfully applied
for full-time employment. Anyway, we're
not here to bore you with data, diagrams
and etc. How to combine these two
things? How is it possible ?
First of all, it is important to talk
to your supervisor before you start
fulfilling your duties. Let him know that
you are a student. It will be more likely
for you to get flexible schedule. You might
be able to work at weekends or in the
evenings after lectures. The only way
to improve your relations with your boss
would be to approach him directly. You
should always try to be on good terms
with your manager.
The other alternative solution
would be to grab some short-term jobs.
This may include giving private lessons
or taking night shift at a local bar or
a restaurant. In this case you will have
more time to spend on studying. Not only
does it give you extra pocket money, but
also valuable experience which you may
add o your CV in the future.
To sum up , you can easily put
together studying at the university with
working in the area you live. If you follow
these simple, down-to-earth suggestions
you will become more confident and
efficient. If you have any further
questions or any concerns connected with
that topic please feel free to contact us.
Piotr Bednarczuk, III A
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The music I like…
Led Zeppelin is a pioneer hard
rock band formed in London in 1968.
Considered as the most significant band
in the history of music. Their music
derived from combination of blues, rock
and folk. With less observable but
important influence of soul, funk and
classic music. The band sold over 300
million records around the whole world
and around 111 only in the USA.
The most famous song – “Stairway
To Heaven” became mostly broadcast
song on the radio stations. The group
don’t give interviews, and rarely turns
up on television. Near the end of the
60’s Led Zeppelin changed formula
of rock concerts, when other rock bands
could play for around half an hour, Led
Zeppelin played for about a few hours.
From the beginning to the end
the group had the same members, until
the premature death of the drummer –
John Bonham in 1980. After that
the group
has
fallen
apart
and
reactivated a few times.
I like listening to their music
because of varied music styles that they
represent. The first thing I liked in this
band were amazing texts and guitar
solos. The voice of the vocalist – Robert
Plant and his texts really appeal to me.
I have been listening to them since
2014 when I found this band on
the internet and admire their music.
Marcin Papuda, I C
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Zachęcamy do rozwiązania zagadki
języku hiszpańskim. Jeśli chcecie
znać
odpowiedź,
zapytajcie
jej
autorów.
Hay 2 madres y 2 hijas en las tiendas, y
tienen 21 dólares que deben compartir
por igual entre ellas (en dólares enteros,
sin centavos).
¿Cómo lo comparten por igual?
Marcin Groszek, Marcin Kocki, II B

A teraz spróbujcie znaleźć 7 słów
w języku hiszpańskim, które kojarzą
się nam z wiosną.
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Numer przygotowali:
Paulina Król (IIIB), Patrycja Majcher
(IA), Piotr Bednarczuk (IIIA), Kamila
Sieńko (IB), Marcin Papuda (IC), Beata
Gajewska (IA), Marcin Groszek (IIB),
Marcin Kocki (IIB)
Opiekunowie:
Dorota
Stępniak,
Renata
Wójcik,
Jadwiga Kopniak.
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