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Ogłoszenia drobne :-) 

Biblioteczna statystyka  

Oto kilka danych liczbowych z tegorocznej pracy biblioteki: 

Stan księgozbioru zwiększył się o 133 książki. 

W ciągu roku szkolnego wypożyczono  3 155 książek. 

Dziennie wypożyczano średnio 14 książek. 

W tym roku, tradycyjnie już, została przeprowadzona wśród maturzystów ak-

cja pn. „Maturzyści dla  biblioteki”. Dzięki ofiarności uczniów biblioteka 

otrzymała  43 egz. książek na kwotę172,50 zł.  Większość z nich to lektury. 

Serdecznie dziękuję absolwentom, którzy włączyli się w tę akcję.              JG.  

Zapraszam do współpracy!!! 

 Wszystkich chętnych do współpracy z gazetką biblioteczną zapraszam do 

współpracy.  Jeśli masz zacięcie literackie lub dziennikarskie, nie wahaj się i 

we wrześniu przyjdź do biblioteki szkolnej. Będziesz miał możliwość rozwijać 

swoje zainteresowania, podzielić się swoimi opiniami na temat przeczytanej 

książki, obejrzanego filmu czy wysłuchanej płyty lub zostać  „naczelnym re-

porterem II LO”.  

Tymczasem, dziękując tym, 

którzy włączyli się w tworzenie 

„Nieregularnika”, życzę wszyst-

kim  udanych wakacji, pięknej 

pogody (także ducha) oraz wie-

lu dobrych czytelniczych prze-

żyć. JG. 
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Minął kolejny rok szkolny… Wakacje 

już za kilka dni. To czas na odpo-

czynek, ale i na  podsumowania. 

Może też na planowanie przyszłego 

roku?   

Tym, którzy dali z siebie wszystko   

i osiągnęli wysokie wyniki, serdecz-

nie gratulujemy. A wszystkim  ży-

czymy słonecznej pogody, uśmie-

chu oraz czasu na „dolce far nien-

te”.  

Do zobaczenia we wrześniu! 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne II LO 
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Z życia szkoły    Kronika wydarzeń 

Spośród wielu wydarzeń, które 

miały miejsce w kończącym się 

właśnie semestrze w naszej szko-

le warto wymienić kilka: 

 

 Studniówka, dwudziesta już w hi-

storii liceum. 

 Zwycięstwo w VIII Turnieju Halo-

wym Piłki Nożnej. 

 Przegląd Twórczości Uczniów II LO 

— ciekawie i zabawnie przygoto-

wany przez p. Annę Bernat i p. 

Annę Szomko — dziękujemy! 

 Konkurs matematyczny „W pogoni 

za indeksem” dla uczniów gimna-

zjum. 

 Herbertowski Konkurs Recytator-

ski, w którym uczniowie naszej 

szkoły odnieśli duże sukcesy. Bra-

wo! 

 Dzień Fizyki 

 Drzwi Otwarte z niezapomnianym 

filmikiem reklamowym przygoto-

wanym przez  grupę uczniów - 

wspaniała kooperacja klas pierw-

szych, drugich i trzecich. 

 

 Dzień Frankofonii i znów sukcesy 

uczniów II LO.  Mogliśmy również  

obejrzeć przezabawną komedię 

Moliera w  p. Agnieszki Ryfiak w 

wykonaniu aktorów naszego li-

ceum. 

 Segregacja odpadów 

 Pożegnanie Absolwentów  - 

wszystkim życzymy powodzenia! 

 Dzień Krajów Niemieckojęzycz-

nych — dzięki przygotowanym 

przez uczniów stoiskom, zasma-

kowaliśmy dań z tych regionów. 

 Powiatowy Konkurs Ekologiczny, 

w którym zajęliśmy pierwsze 

miejsce. 

 Powiatowy Konkurs Fotograficzny 

„Barwy przyrody”, w którym Ane-

ta Małecka z ID zajęła pierwszą 

lokatę. 
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Kącik z dobrą książką Czytelnicy polecają 

Rio Anaconda         

Wojciech Cejrowski 

Książka podróżniczo -

przygodowa wzbogacona    

w dużą ilość zdjęć. 

Tam, gdzie pojęcie 

„życie” nabiera nowego znaczenia. 

                  Przenosimy się wraz z autorem do Ame-

ryki Południowej, na tereny dzikiej dżungli    

w Kolumbii. Poznajemy jednych z  ostatnich 

Indian nie dotkniętych cywilizacją, należących 

do plemienia Carapana oraz ich szamana, 

który swoimi nadzwyczajnymi umiejętnościa-

mi wzbudza największe zainteresowanie. Za-

nim jednak poznamy Indian, należy pokonać 

długą drogę, podczas której  przewodnik przy-

bliża nam kulturę mieszkańców Kolumbii         

i znaleźć sposób dostania się na dzikie tereny 

pilnie strzeżone przez ich mieszkańców. Po-

znamy obyczaje indiańskie, życie codzienne 

oraz polowania. Wszystkie indiańskie rytuały, 

ich idea życia i zwykła codzienność to świat 

tak odmienny od „naszego”, że warto go po-

znać, choćby w małej cząstce. Poza przygoda-

mi mającymi miejsce wśród Indian na specjal-

nie oznaczonych stronach autor dodaje aneg-

doty i ciekawostki. Sposób, w jaki Cejrowski 

opowiada, wywołuje wiele emocji, a czasem 

nawet śmiech aż do łez. 

Stwierdzenie, że wszystko, co dobre, szybko 

się kończy, jest chyba najtrafniejszym, aby   

w skrócie opisać tę książkę, dlatego szczerze 

polecam i zapewniam, że sprawdzając „Rio 

Anaconda” będziecie chcieli sięgnąć po inne 

dzieła autora. 

                          Mateusz Stawarz 2B 

  Gone. Zniknęli 

 

  Michael Grant 

 

„Gone. Zniknęli” to pierw-

sza część sześciotomowego 

cyklu, która w znakomity 

sposób łączy w sobie wątki 

znane z klasyki literatury 

młodzieżowej oraz elementy popularnych 

seriali z pogranicza science-fiction. 

W niewielkim amerykańskim mia-

steczku Perdido Beach w jednym momencie 

znikają wszyscy, którzy ukończyli piętnaście 

lat – nauczyciele, biznesmeni, rodzice, 

sprzedawcy, kierowcy znajdujących się      

w ruchu samochodów. Nie ma Internetu, 

telefonów, dorosłych-radź sobie sam. Moż-

na by myśleć, że świat bez dorosłych jest 

zabawny, lecz to tylko złudzenie.  

W rozciągającej się wokół miasta 

strefie zaczyna rządzić prawo silniejszego. 

Bez stróżów prawa i porządku, opiekunów 

czy lekarzy, ci, którzy niedawno byli jesz-

cze dziećmi, wprowadzają własne rządy. 

Jednak władza deprawuje, zwłaszcza, gdy 

sięgają po nią nieodpowiednie osoby, takie 

jak charyzmatyczny i pozbawiony zahamo-

wań Cain. Główny bohater, Sam, stara się 

wyjaśnić zagadkę i nie dopuścić, by w mia-

steczku szerzyła się przemoc, lecz ma mało 

czasu, by znaleźć odpowiedzi na wszystkie 

nurtujące go pytania. Niedługo skończy 

piętnaście lat. 

Myślę, że jest to naprawdę świet-

na i wciągająca lektura dla młodzieży. 

Niech nie zmyli was cukierkowa okładka! 

Wady-jedynie to, że książka jest za krótka. 

Moja końcowa opinia? Pędź do księgarni    

po „Gone”, bo warto!!!                              

                      Berenika Grys 1A 
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W świecie Literatury 
Rok 2011 poświecony jest Czesławowi Miłoszowi i jego 

twórczości, Zapraszam serdecznie do biblioteki, aby zapo-

znać się  z bogatą twórczością poety. Polecam także stro-

ny internetowe dotyczące pisarstwa noblisty.  

 

 

Wspomnienie o Miłoszu  

Wisława Szymborska 

Każdy Jego nowy wiersz to było dla 

nas święto, niespodzianka, podaru-

nek, temat do długich rozmów        

z przyjaciółmi i zaproszenie do roz-

myślania w samotności. Podobnie 

działo się z Jego książkami. Gdy 

tylko któraś się ukazywała, odkła-

daliśmy wszystkie rozpoczęte lek-

tury i jej dawaliśmy w czytaniu pierwszeństwo. Czasami pokazywał nam wiersz 

czy poemat dopiero co napisany - ciekaw nie tyle pochwał, ile czyjejś nieskrę-

powanej opinii. Żył wśród nas i myślę, że nas odrobinę lubił, trochę potrzebo-

wał, niczego jednak od nas nie żądał, nie wymuszał. Teraz stało się to, co stać 

się kiedyś musiało. A dla nas skończył się przywilej obcowania z Nim. Święto 

zgasło. 

                                                                        "Tygodnik Powszechny", 22 sierpnia 2004 
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Z życia szkoły       Kronika wydarzeń 

XX Matura w naszym liceum 

Po raz pierwszy matura w murach naszej szkoły odbyła się 20 lat temu. Zarów-

no nauka, jak i egzaminy wyglądały wtedy zupełnie inaczej… I choć wydaje 

się, że było to tak niedawno, zmiany, które wprowadzono w szkolnictwie, po-

stawiły nas (uczniów i nauczycieli ) w „nowej edukacyjnej erze”. 

Nie zmienił się jednak sposób, w jaki młodzież przeżywała i przeżywa swoje, 

często pierwsze poważne, egzaminy. To samo zdenerwowanie, podekscytowa-

nie i oczekiwanie na wyniki.  

Wspominając tamte dni, widzę wyraźnie, że matura była jedynie preludium  

do egzaminów z życia. A do tych ostatnich chyba nie można się w żaden sposób 

przygotować. Nie wiadomo bowiem, z czego i kiedy zostaniemy „odpytani”.  

Lubię o tym myśleć jak o wyprawie w 

góry. Nie zawsze jesteśmy w stanie 

przewidzieć wszystkie ewentualności 

górskiej przygody, a przecież nikt,       

o zdrowych zmysłach, nie wybiera      

się w góry bez podstawowego „pakietu 

typu survival”. Podobnie w życiu, które 

niesie ze sobą sporo niespodzianek. 

Jeśli chcemy, aby było ono udane         

i szczęśliwe, musimy nad tym praco-

wać.  

Rzetelna wiedza, dobra praca, prawdziwe  przyjaźnie, miłość wymagają trudu 

i poświęcenia. Warto więc „budować na skale”, gdyż tylko to, co trwałe,       

nie zginie.                                                                                                  J.G. 
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Co słychać w bibliotece  wydarzenia 

Fotografia – nic trudnego! 

W czasie minionego roku szkolnego w naszej szkole odbywały się różne rodzaje 

zajęć dodatkowych. Jednymi z nich były zajęcia fotograficzne. Liczba uczest-

ników nie była zbyt duża, lecz to sprawiło, że atmosfera była wręcz kameral-

na. W czasie tych zajęć uczniowie naszego liceum zdobyli dużo przydatnych 

umiejętności dotyczących szeroko pojętej fotografii. W programie znalazło się 

m.in. kadrowanie, balans bieli i komputerowy retusz zrobionych zdjęć. Umie-

jętności te, wydające się nieciekawe i niezrozumiałe, za sprawą prowadzącej 

zajęć – Beaty z III a, zaczęły mieć sens dla wszystkich zainteresowanych. Zaję-

cia zostały zorganizowane przez bibliotekę naszego liceum.  Liczymy na konty-

nuację tej inicjatywy w następnym roku.                              Jakub Sawczak 1D 

W tym semestrze w bibliotece zorganizowano 2 konkursy fotograficzne. Jeden  

z nich pod tytułem „Wiosna, ach to ty!” przeprowadzony na etapie szkolnym 

został rozwiązany pod koniec kwietnia. Pierwszą nagrodę otrzymała Aneta Ma-

łecka, drugie miejsce zdobyła fotografia Łukasza Maczkowskiego, a trzecie 

Sandra Wójcik. Aneta zdobyła także I miejsce na etapie  powiatowym. 

Dziękuje serdecznie wszystkim uczestnikom. Gratuluję  i liczę na dalszą współ-

pracę w przyszłym roku szkolnym. Oczywiście zwycięzcy otrzymają nagrody 

książkowe  

Na drugi konkurs pod tytułem „Z dala od zgiełku…”  oraz „Książka mój przyja-

ciel” również wpłynęło kilka prac, które można obejrzeć na stronie szkoły. Au-

torzy zdjęć wykazali się ciekawymi pomysłami i interpretacją tematu konkur-

sowego. Wszyscy otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz drobne nagrody książ-

kowe. 

W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM  

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 

TAKŻE ZAISTNIEJĄ :-)  

ZAPRASZAM JUŻ TERAZ   

WSZYSTKICH CHĘTNYCH.  

ATRAKCJI NIE ZABRAKNIE!!! 
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Co słychać w szkole 

  Mogłoby się zdawać, że opanowanie sztuki zachowywania się przy stole jest rzecz pro-

stą i oczywistą dla nas wszystkich. Każdy człowiek „jakoś” zachowuje się przy stole. 

Jednak czy współczesne zachowanie jest dobre, poprawne? 

To pytanie mogłoby kogoś urzec. Toteż już w średniowieczu ówcześni poeci zaczęli 
pisać utwory mnemotechniczne, czyli takie, które ułatwiają zapamiętywanie. Prości 
ludzie byli uczeni ich na pamięć. Obecnie nie jest to konieczne, jednak omawiając je 
na języku polskim narodziło się w mojej klasie pewne zastanowienie. Nasza nauczyciel-
ka p. Agnieszka Kociucka zaproponowała, żebyśmy sami napisali nowe utwory na temat 

„kultury osobistej i zachowywania się przy stole”. 

 Oto nasze najlepsze utwory, z dedykacją dla tych, którzy zapomnieli już, jak należy 

się zachować.                                                                 Iga Suszczyńska 1D 

Kinga Guszcza 

Przed żarełkiem umyj ręce 

I uśmiechnij się w podzięce 

Jedz powoli, małe kęsy, 

A żołądek będzie wklęsły 

Z pełnią buzią nie mów Panie 

Bo to chamskie zachowanie 

Nie jedz tyle ile wlezie 

Mniej nakładaj na talerze 

Dziel z innymi się wać Panie 

A szacunek Cię zastanie. 

Jakub Sawczak 

Gdy przychodzisz do baru, nie zaczynaj od browaru. 

Usiądź i rozluźnij ciało swe, bo spinać tu nie należy się. 

Zamawiając cos do jedzenia, nie okazuj zniechęcenia. 

Gdy zasiądziesz do konsumpcji, o kultury pamiętaj uncji. 

Atakujesz już potrawy, lecz nie zachowuj się jak barbarzyńca plugawy. 

Wyciągając komórkę, pokazujesz jaka twa klasa. 

Gdy będziesz zachowywał się niespokojnie,  wszyscy poczuje się jak na wojnie. 

Już upiłeś się jak mucha i masz uśmiech od ucha do ucha. 

Lecz uważaj mój rycerzu, byś nie dostał po puklerzu. 

Uważaj też na zawartość swego portfela, bo nad tym barem wisi piracka bandera. 

Tak skończy się barowych przykazań lista, lepiej się ich trzymaj, by twa twarz była czysta. 

Magdalena Małecka 

Nim przekroczysz mury tej cudownej restauracji, 

Musisz się zapoznać z listą moich racji, 

Musisz się dowiedzieć jak się zachowywać, 

By swoim przykładem innych wychowywać. 

Nim siądziesz do stołu, ręce musisz umyć, 

Byś swoim rodzicom mógł przysporzyć dumy. 

Teraz usiądź prosto, spokojnie i grzecznie, 

Lecz nie huśtaj się na krześle bo to niebezpiecznie! 

Nie baw się talerzem, serwetą, sztućcami; 

Stół to nie miejsce na bębnienie palcami. 

Jeśli chcesz być zdrowy, musisz jeść powoli, 

Lepiej ile zmieścisz, zamiast jeść do woli. 

Nie opieraj łokci nigdy o blat stołu, 


