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15 stycznia - uczniowie naszego Liceum, Dorota Staszak  
i Michał Jała wzięli udział w II etapie tegorocznej edycji  
Olimpiady o Świecie Antycznym, który odbył się w Wyższej 
Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Opiekunem 
uczniów był pan Wiesław Kozłowski. 
  
16 stycznia - reprezentacja naszego Liceum rozegrała na  
wyjeździe mecz fazy eliminacyjnej w ramach tegorocznej  
edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych drużyną  
z Liceum Ogólnokształcącego im. Kamila Cypriana Norwida  
w Jeleniej Górze. Niestety nasza drużyna uległa  
reprezentantom Jeleniej Góry. Opiekunkami uczniów były 
panie Małgorzata Regner i Danuta Ruchała. 
 
22 stycznia - w ramach edukacji muzycznej po raz kolejny  
w naszym Zespole gościli muzycy Filharmonii Dolnośląskiej 
z Jeleniej Góry. Tym razem prezentowali oni muzykę  
indiańską, z którą zapoznawali uczniów klas 1a, 1b, 2a i 2b 

naszego Gimnazjum oraz 1a, 1c i 1d Liceum. Koncert  
przybliżył uczniom kulturę indiańską oraz zachwycił ich  
nowymi brzmieniami. Organizatorką wydarzenia była pani 
Bogumiła Zachara. 
 
23 stycznia - 108 uczniów z klas 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b i 3c 
naszego Gimnazjum oraz klas 1b i 2a Liceum w ramach  
edukacji filmowej obejrzało w wałbrzyskim multikinie sieci 
Cinema City film pt. "Hobbit: Pustkowie Smauga (3D)", który 
jest ekranizacją powieści „Hobbit czyli tam i z powrotem” 
J.J.R.Tolkiena w reżyserii Petera Jacksona. Opowiada o tym 
jak Hobbit Bilbo Baggins razem z czarodziejem Gandalfem 
oraz trzynastoma krasnoludami zmierza do legowiska smoka 
Smauga. Bohaterowie chcą pokonać bestię i odebrać jej złoto, 
które ukradła. Film zachwycił naszych uczniów efektami  
specjalnymi oraz pięknymi krajobrazami Nowej Zelandii.  
Opiekunami uczniów były panie: Dorota Sadowska i Marzena 
Szewczyk oraz panowie: Jarosław Kawerski, Hieronim Mader  
i Mikołaj Marciniec. 
 
23 stycznia - przeprowadzone zostały w naszym Liceum  
wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu. Do Rady weszło  
siedmiu kandydatów z największą liczbą głosów: 
1. Dawid Bielecki (kl.3a) 
2. Szymon Sroka (kl.2e) 
3. Marceli Okoń (kl.2c) 
4. Olga Więcławska (kl.2a) 
5. Justyna Cieślak (kl.1e) 
6. Robert Mongiało (kl.1c)  
7. Tomasz Zabłocki (kl.2d) 
Kandydowało 14 osób. Głosowało 381 uczniów z klas 1-3  
Liceum, przy czym głosów ważnych oddano 373 a głosów  
nieważnych 8. 
 
1 lutego - odbył się tradycyjny bal maturalny - Studniówka  
- klas trzecich Liceum w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.  
Uczniowie tradycyjnie zatańczyli poloneza, do którego  
przygotował ich pan Maciej Latawiec. Można było również 
obejrzeć kabaret i pokaz tańca towarzyskiego przygotowany 
przez uczniów klas maturalnych. Zabawa przy dźwiękach  
muzyki nowoczesnej trwała do białego rana. Wspólnie bawili 
się zarówno uczniowie jak i nauczyciele. 
 
3 lutego - odbyły się szkolne eliminacje 59 Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego dla uczniów naszego Liceum. Do 
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konkursu przystąpiło 8 uczniów, którzy prezentowali nie tylko 
utwór liryczny i fragment prozy, ale także poezję śpiewaną.  
W jury zasiadły panie Lidia Drozdowska i Marzena Szewczyk. 
Do kolejnego etapu zakwalifikowali się następujący  
uczniowie: 
I miejsce: Maciej Mierzwa 
II miejsce: Dorota Jadeszko 
III miejsce: Gabriela Klimczak 
Paulina Kraszewska - wyróżnienie 
Natalia Żeliszewska - wyróżnienie 
Wszyscy wyżej wymienieni prezentowali utwory w kategorii 
recytacja. Do kolejnego etapu w kategorii poezji śpiewanej 
przeszły: Dorota Jadeszko oraz Monika Myjak. 
 
5 lutego - uczniowie z klas 1b, 1d i 1e naszego Liceum  
uczestniczyli w warsztatach na temat "Jak skutecznie się 
uczyć?" prowadzonych przez pracowników kamiennogórskiej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 
5 lutego - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej  
naszego Zespołu poświęcone przede wszystkim  
podsumowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej w pierwszym okresie bieżącego roku szkolnego 
oraz zaprezentowaniu wyników analizy przeprowadzonych  
w pierwszym półroczu próbnych egzaminów gimnazjalnych  
i maturalnych. 
 
7 lutego - grupa uczniów z klasy 2b naszego Liceum pod  
opieką wychowawczyni, pani Jolanty Buczek, przeprowadziła  
w naszej szkole charytatywny kiermasz ciast. Zgromadzone  
w ten sposób środki zostaną przekazane na leczenie  
rodzeństwa koleżanki z klasy. Była to bardzo wartościowa 
inicjatywa. Uczniowie zebrali 1 300 zł. 
 
11 lutego - odbył się II etap Szkolnych Mistrzostw  
w Ortografii. Udział w nim wzięło 64 uczniów ze wszystkich 
klas licealnych. Treść dyktanda w żartobliwy sposób  
sprawdzała umiejętności uczniów i ich obycie z zawiłą polską 
pisownią. Organizatorami konkursu były nasze panie  
polonistki: Elżbieta Gałczyńska - Wiatr i Aldona Siemieniec - 
Oleksy. 
 
11 lutego - 383 uczniów naszego Liceum wzięło udział  
w pierwszym etap szkolnego interdyscyplinarnego konkursu 
"Omnibus". Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 79 
uczniów, przy czym najwyższą - maksymalną - liczbę punktów 
uzyskali następujący uczniowie: 
- Nikola Bielewicz (kl.2a) 
- Kamil Jabłoński (kl.2c) 
- Daniel Nowicki (kl.3c) 
25 uczniów uzyskało 11 punktów, co dało im równorzędne II 
miejsce, a 49 uczniów uplasowało się na III miejscu  
z wynikiem 10 punktów. Organizacją konkursu zajmuje się 
zespół nauczycieli w składzie: pani Dorota Dzielędziak, pani 
Elżbieta Gałczyńska-Wiatr, pani Sylwia Gawerda, pani Iwona 
Kurzeja, pani Aldona Siemieniec-Oleksy, pani Elżbieta Syrek. 
Kolejny etap, który odbędzie się 7 marca, dotyczył będzie 
wiedzy ogólnej w pytaniach zamkniętych i wiedzy z wydarzeń 
bieżących w Polsce i na świecie w pytaniach otwartych. 
 
12 lutego - wydany został kolejny numer szkolnego  
dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra. Miasto  

Lang-hansa", redagowanego od ponad dziesięciu lat przez 
Szkolne Koło Miłośników Historii Lokalnej im. Carla Gottharda 
Langhansa, które działa przy naszym Zespole i jest  
prowadzone przez te wszystkie lata przez pana Jana  
Lubienieckiego. 
 
12 lutego - uczniowie z klasy 1e naszego Liceum w ramach 
edukacji filmowej i historycznej obejrzeli film pt. "Jack 
Strong" w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City,  
a następnie wzięli udział w lekcji muzealnej "Srebra czar"  
w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Opiekunami 
uczniów byli: pani Katarzyna Filip-Murawska i pan Maciej 
Latawiec (wychowawca klasy). 
 
13 lutego - uczniowie naszego Liceum wzięli udział  
eliminacjach powiatowych 59 Ogólnopolskiego Konkursu  
Recytatorskiego, które odbyły się w kamiennogórskim  
Centrum Kultury. Do kolejnego etapu konkursu - eliminacje 
rejonowe - zakwalifikowane zostały uczennice naszego  
Liceum: Gabriela Klimczak (kl.1d), Natalia Żeliszewska (kl.1d)  
i Monika Myjak (kl.3a). W Turnieju Poezji Śpiewanej  
zaprezentowały się dwie uczennice naszego Liceum: Dorota  
Jadeszko (kl.2c) oraz Monika Myjak (kl.3a) i obie  
zakwalifikowane zostały do eliminacji rejonowych. 
 
14 lutego - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej  
naszego Zespołu poświęcone przede wszystkim informacjom 
związanym z zapowiedzianą przez Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu problemową ewaluacją zewnętrzną w naszym 
Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym. 
 
14 lutego - uczniowie z klas 1c, 1d, 2c, 2d i 2e Liceum  
w ramach edukacji teatralnej obejrzeli w jeleniogórskim  
Teatrze im. Kamila Cypriana Norwida sztukę Moliera "Don 
Juan". Opiekunami uczniów byli: pani Elżbieta  
Gałczyńska-Wiatr, Pani Aleksandra Malinowska, pani  
Aleksandra Piątkowska, pan Andrzej Przybytek oraz pani  
Elżbieta Syrek. 
 
14 lutego - uczniowie z większości klas naszego Gimnazjum  
i Liceum, oprócz uczniów z klas 1c, 1d, 2c, 2d i 2e Liceum, na 
kolejnych czterech lekcjach wysłuchali charytatywnego  
koncertu walentynkowego. Wystąpiło w nich kilka zespołów  
muzycznych z naszej szkoły oraz tancerzy hip-hopowych.  
W czasie kolejnych odsłon koncertu zbierane były pieniądze, 
które zostaną przekazane na leczenie rodzeństwa jednej  
z uczennic z naszego Liceum. Wylicytowany został również za 
150 zł obraz jednej z naszej uczennic Dominiki Stec. 
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3 marca - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum  
w składzie: 
- Kinga Bieda (kl.1e) 
- Paulina Tokarska (kl.1d) 
zajęła I miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w tenisie  
stołowym, który został rozegrany w Lubaniu. Tym samym 
dziewczęta awansowały do finału Dolnego Śląska. Opiekun 
drużyny: pani Katarzyna Filip-Murawska. 
 
3 marca - zmiana planu lekcji. 
 
4 marca - przeprowadzony został szkolny etap Turnieju  
Geografii Polski "ROMER". Wzięło w nim udział 13 uczniów 
z klasy pierwszej i dwóch z klasy drugiej Liceum. Nad  
organizacją i przebieg szkolnego etapu konkursu czuwał pan 
Hieronim Mader. 
 
7 marca - w przededniu tegorocznego Dnia Kobiet tradycyjnie 
już w naszej Szkole było bardzo wiele miłych akcentów  
związanych z tym dniem. Uczniowie składali życzenia swoim 
Koleżankom i Nauczycielkom, a mężczyźni pracujący 
w naszym Zespole przygotowali na długiej przerwie w pokoju 
nauczycielskim dla Pań pracujących w naszym Zespole  
niespodziankę w postaci krótkiej części artystycznej  
połączonej z poczęstunkiem... i prezentem w postaci  
różowych okularów. Po wysłuchaniu lekko zmodyfikowanej 
wersji piosenki "Damska torebka" z repertuaru grupy Pod 
Budą zaśpiewanej przez pana Hieronima Madera, któremu 
akompaniował na gitarze pan Wiesław Kozłowski,  
a "wizualizował" ją pan Rober Kosiński, Panie wysłuchały  
z kolei życzeń złożonych przez Dyrektora. 
 
7 marca - Paulina Dziedzic (uczennica klasy trzeciej Liceum)  
i Gabriela Klimczak (uczennica klasy pierwszej Liceum) wzięły 
udział w etapie diecezjalnym XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady 
Teologii Katolickiej, który odbędzie się w Legnicy. Opiekun 
uczennic: ksiądz Krzysztof Paszkiewicz. 
 
7 marca - odbył się próbny egzamin maturalny z matematyki 
na poziomie podstawowym dla uczniów klas drugich naszego 
Liceum według nowych zasad, które zaczną obowiązywać 
począwszy od egzaminu maturalnego w maju 2015 r.  
Egzamin został przygotowany i przeprowadzony przez  
nauczycieli matematyki w oparciu o materiały przekazane 
przez WSiP. 
 
7 marca - odbył się II etap wewnątrzszkolnego konkursu 
"Szkolny Omnibus". Wzięło w nim udział 64 uczniów Liceum, 
którzy zakwalifikowali się do niego po I etapie. Konkurs 
sprawdzał wiedzę z różnych dziedzin, w tym z aktualnych 
wiadomości światowych. Organizatorzy konkursu: pani  
Dorota Dzielędziak, pani Elżbieta Gałczyńska-Wiatr, pani  
Sylwia Gawerda, pani Iwona Kurzeja, pani Aldona Siemieniec, 
pani Elżbieta Syrek. 
 
10 marca - Bartosz Pawlikowski - uczeń klasy pierwszej  
naszego Liceum - wziął udział w ogólnopolskim programie 
telewizyjnym Must Be The Music (7 edycja, 2 odcinek).  
Bartek "PWL" Pawlikowski wykonał swój własny utwór  
zatytułowany "Jestem" i pięknie rapując przeszedł dalej  
z czterema TAK od jury (w składzie: Kora Jackowska, Piotr 
Rogucki, Adam Sztaba, Elżbieta Zapendowska). 

10 marca - reprezentacja chłopców z naszego Liceum wzięła 
udział w powiatowych zawodach w piłce ręcznej. Opiekun 
reprezentacji: pani Adam Nowak. 
 
10 marca - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum  
przegrała rywalizację z drużyną Zespołu Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w ramach  
powiatowych zawodów w piłce ręcznej. Opiekun  
reprezentacji: pani Gabriela Hubert. 
 
10 marca  - szkolne koło matematyczne wydało trzeci  
numer gazetki szkolnej pt. "Filo - Math". Opiekunką koła  
matematycznego jest pani Danuta Ruchała. 
 
10 marca - do III etapu wewnątrzszkolnego konkursu 
"Szkolny Omnibus" zakwalifikowało się 23 uczniów Liceum. 
Najwyższe miejsca na II etapie zajęli: 
I miejsce: Kamil Wojtaszczyk (kl.1a) 
II miejsce: Natalia Janiak (kl.1d) 
III miejsce: Anna Banaś (kl.3d) 
IV miejsce: Maciej Karwacki (kl.3c) 
V miejsce: Paweł Nowiszewski (kl.1e). 
 
11 marca - w Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym 
rozpoczęła się problemowa ewaluacja zewnętrzna  
prowadzona prowadzona przez wizytatorów do spraw  
ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu panią Jadwigę 
Warszawę i panią Danutę Skrobacką. Ewaluacja prowadzona 
jest w zakresie wymagań: 
- "Rodzice są partnerami szkoły lub placówki" 
- "Nauczyciele współpracują w planowaniu procesów  
edukacyjnych". 
Ewaluację rozpoczęło krótkie posiedzenia Rady  
Pedagogicznej, w czasie którego wizytatorzy wprowadzili 
grono pedagogiczne w zasady ewaluacji. Bezpośrednio po 
posiedzeniu Rady przeprowadzona została ankieta dla  
nauczycieli w wersji online. Także wszyscy Rodzice naszych 
uczniów zaproszeni zostali w formie pisemnej do wyrażenia 
swoich opinii w ramach ewaluacji. Ankietę dla Rodziców  
można było wypełnić w Szkole w formie elektronicznej  
w wersji online pod okiem wizytatorów właśnie  
w pierwszym dniu ewaluacji w godzinach od 16.45 do 17.30. 
 
11 marca - odbył się próbny egzamin maturalny  
z matematyki na poziomie rozszerzonym dla uczniów klas 
drugich naszego Liceum według nowych zasad, które zaczną 
obowiązywać począwszy od egzaminu maturalnego w maju 
2015 r. 
 
12 marca - Kinga Bieda i Paulina Tokarska - uczennice klasy 
pierwszej naszego Liceum - zajęły II miejsce w Finale Dolnego 
Śląska w Tenisie Stołowym w Brzegu Dolnym. Tym samym 
dziewczęta uzyskały tytuł wicemistrzyń województwa 
i otrzymały srebrne medale. Opiekunka uczennic: pani  
Katarzyna Filip-Murawska. 
 
13 marca - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum   
zajęła pierwsze miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w piłce 
siatkowej dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych  
i awansowała do rozgrywek finałowych województwa  
dolnośląskiego. Zawody rozegrane zostały w Bolesławcu.  
Nasze dziewczęta pokonały w półfinałowym spotkaniu 2:1  
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gospodynie, uczennice II LO z Bolesławca. W drugim meczu 
siatkarki z LO im. A.Mickiewicza z Lubania wygrały 2:1 z ZSE-T 
z Jeleniej Góry. W finałowym pojedynku nasze siatkarki  
zwyciężyły 2:0 z dziewczętami z Lubania i zdobyły po raz  
kolejny mistrzostwo strefy jeleniogórskiej. Z lubańską drużyną 
przyjechała spora grupa kibiców, która wspaniale  
dopingowała swój zespół. Opiekun reprezentacji: pan Maciej 
Latawiec. 
 
13 marca - Marcelina Ślusarz - uczennica klasy trzeciej  
naszego Liceum - zajęła III miejsce w etapie wojewódzkim 
Konkursu Wiedzy o Podatkach i awansowała do finału  
ogólnokrajowego. W etapie wojewódzkim Konkursu Wiedzy  
o Podatkach, który odbył się we Wrocławiu, brała udział  
Agnieszka Desperak (kl.1d) i Marlena Jurkowska (kl.1a).  
Opiekun uczniów: pani Bogusława Dzimitrowicz. 
 
14 marca - reprezentacja chłopców z naszego Liceum  
w składzie: 
1. Grzegorz Bobek (kl.1e) 
2. Robert Bodziony (kl.1e) 
3. Kamil Gądek (kl.3e) 
4. Kamil Jabłoński (kl.2c) 
5. Krystian Lema (kl.3e) 
6. Tomasz Oleksyk (kl.2b) 
7. Marcel Okoń (kl.2c) 
8. Kacper Szelec (kl.2e) 
9. Michał Szymczak (kl.3e) 
10. Konrad Urbanowicz (kl.2e) 
zajęła pierwsze miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w piłce 
siatkowej chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych  
i awansowała do rozgrywek finałowych województwa  
dolnośląskiego. Zawody rozegrane zostały w sali sportowej 
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  
w Kamiennej Górze. W finałowym meczu nasza drużyna  
spotkała się z zespołem gospodarzy, reprezentacją  
kamiennogórskiego Zespołu Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących, który pokonała 2:0. Opiekun  
reprezentacji: pan Krzysztof Pawlikowski. 
 
14 marca - w związku z problemową ewaluacją zewnętrzną 
prowadzoną w Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym 
na terenie naszego Zespołu kolejny dzień pracowały panie 
wizytatorki do spraw ewaluacji Kuratorium Oświaty we  
Wrocławiu. W dniu dzisiejszym Panie obserwowały lekcje  
w klasach drugich i trzecich Gimnazjum oraz Liceum, a także 
przeprowadzały wywiady z Dyrektorem naszego Zespołu  
i nauczycielami uczącymi w Liceum. 
 
17 marca - reprezentacja naszego Liceum w składzie: 
1. Michał Hnisdiłów (kl.1e) 
2. Kornelia Kopeć (kl.2d) 
3. Łukasz Poborca (kl.3e) 
4. Kamil Połubok (kl.2b) 
zajęła II miejsce w finale strefy jeleniogórskiej szkół  
ponadgimnazjalnych w szachach drużynowych, które odbyły 
się w Siedlęcinie i tym samym nasz zespół awansował do  
finału wojewódzkiego. Opiekun uczniów: pani Gabriela  
Hubert. 
 
 

20 marca - 7 uczniów naszego Liceum przystąpiło do  
szkolnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.  
Organizatorem szkolnego etapu konkursu był ksiądz Krzysztof 
Paszkiewicz. 
 
20 marca - uczniowie z klas 1a i 2b naszego Liceum w ramach 
edukacji filmowej i historycznej obejrzeli film pt. "Kamienie 
na szaniec" w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City. 
Opiekunkami uczniów były wychowawczynie klas: pani  
Jolanta Buczek i pani Danuta Ruchała. 
 
20 marca - uczniowie klas trzecich naszego Liceum  
przystąpili do próbnego pisemnego egzaminu maturalnego  
z matematyki. 
 
21 marca - w kamiennogórskim Centrum Kultury odbyła się 
premiera spektaklu pt. "Spotkałam Ludzi" przygotowanego 
przez Zespół Teatralny "MY", który działa przy Centrum  
Kultury w Kamiennej Górze od ponad dwudziestu lat pod 
opieką pana Jacka Bruździaka - Dyrektora naszego  
Zespołu Szkół. Spektakl przygotowany został w oparciu  
o autobiograficzną książkę pani Ruty Wermuth "spotkałam 
Ludzi". Książka i spektakl to autentyczna wstrząsająca historia 
ocalenia kilkunastoletniej żydowskiej dziewczyny (pani Ruty 
Wermuth) z Holokaustu (zagłady prawie 6 milionów Żydów 
przez władze niemieckiej III Rzeszy oraz jej sojuszników 
w okresie II wojny światowej). 
 
21 marca - w Szkole odbyło się szereg imprez w związku  
z Pierwszym Dniem Wiosny. Uczniowie z klas pierwszych  
i drugich naszego Liceum obejrzeli w kamiennogórskim  
Centrum Kultury spektakl pt. "Spotkałam Ludzi"  
przygotowany przez Zespół Teatralny "My" oraz brali udział  
w rywalizacji sportowej na wesoło w sali sportowej przy ul. 
Słonecznej. W rywalizacji sportowej na wesoło brali udział  
w sali sportowej przy ul. Słonecznej odrębnie uczniowie klas 
pierwszych i drugich Liceum. Drużyny składające się z pięciu 
uczniów z każdej klasy rywalizowały w konkurencjach  
sportowych takich jak: dmuchanie piórka na odległość,  
jedzenie warzyw na czas, dmuchanie balonów, tor przeszkód 
z przebieraniem. Wśród klas pierwszych zwyciężyła klasa 1b, 
drugie miejsce zajęła 1a, a trzecie 1e. W klasach drugich 
pierwsze miejsce zdobyła klasa 2d, drugie 2e, a trzecie ex 
aequo klasy 2b i 2c. Nagrodami dla klas były świeże warzywa, 
które symbolizowały nadejście wiosny (sałata, rzodkiewka, 
marchewka). Organizatorami byli nauczyciele wychowania 
fizycznego: pani Katarzyna Filip-Murawska, pan Maciej  
Latawiec, pan Adam Nowak i pan Krzysztof Pawlikowski.  
Grupa licealistów brała udział w konkursie języka  
angielskiego. 
 
21 marca - 90 uczniów z klas trzecich naszego Liceum  
pojechało na pielgrzymkę diecezjalną do Częstochowy.  
Opiekunowie uczniów: pani Dorota Dzielędziak, pani  
Bogusława Dzimitrowicz, pani Gabriela Hubert, ksiądz  
Krzysztof Paszkiewicz, pani Henryka Płusa. 
 
23-29 marca - uczniowie z klasy 1d naszego  
Liceum uczestniczą w Niedamirowie (Polska) i Grosshenners-
dorfie (Niemcy) w międzynarodowych warsztatach organizo-
wanych w ramach projektu Lanterna Futuri prowadzonego 
przez "Dom Trzech Kultur" wNiedamirowie. 
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23-30 marca - grupa uczniów działających w Zespole  
Teatralnym "My" przebywa pod opieką swojego instruktora 
pana Jacka Bruździaka - Dyrektora naszego Zespołu i pani 
Elżbiety Syrek z wizytą do Wolfenbüttel (Niemcy) partnerskim 
mieście Kamiennej Góry. W ramach organizowanych tam 
prezentacji teatralnych Zespół wystawi swój spektakl pt. 
"Ballada o dwóch siostrach". 
 
24 marca - odbył się III etap Szkolnych Mistrzostw  
w Ortografii. Wzięło w nim udział 22 uczniów z klas  
licealnych, którzy zakwalifikowali się do niego po poprzednim 
etapie. Tym razem tekst dyktanda opowiadał w zabawny  
sposób historię hrabiego Konstantego oraz jego wuja  
Heliodora i sprawdzał przede wszystkim zasady łącznej  
i rozdzielnej pisowni. Wyniki dyktanda zostaną opublikowane 
w najbliższym czasie. Organizatorami konkursu były panie 
Elżbieta Gałczyńska-Wiatr i Aldona Siemieniec-Oleksy. 
 
25 marca - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum  
w składzie: 
1. Michalina Antoniewska (kl.2e) 
2. Kinga Czerny (kl.1a) 
3. Magda Gredes (kl.3e) 
4. Beata Kita (kl.3e) 
5. Monika Kluczyńska (kl.3e) 
6. Magda Król (kl.1a) 
7. Kinga Kwiatek (kl.3a) 
8. Monika Migacz (kl.2e) 
9. Anna Pajor (kl.2b) 
10. Karolina Pocha (kl.3e) 
11. Aleksandra Solarz (kl.3c) 
12. Olga Więcławska (kl.2a) 
zajęła czwarte miejsce w finale Dolnego Śląska w piłce  
siatkowej dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych. Zawody 
rozegrane zostały w Jaworze. Opiekun reprezentacji: pan 
Maciej Latawiec. 
 
26 marca - uczniowie ze wszystkich klas (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 
2c, 3a, 3b, 3c oraz 3d) naszego Gimnazjum oraz z klas 1b, 1c, 
1e, 3b, 3c naszego Liceum w ramach edukacji filmowej  
i historycznej obejrzeli film pt. "Kamienie na szaniec" 
w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City. 
 
27 marca - uczniowie klasy 3c Liceum przygotowali Dzień 
Włoski pod opieką swojej wychowawczyni pani Elżbiety  
Jaszek oraz pań Jolanty Myśliwiec i Anny Postawy, a także 
pana Roberta Kosińskiego. Od drugiej do piątej godziny  
lekcyjnej przygotowaną prezentację obejrzała większość 
uczniów naszego Gimnazjum i Liceum. 
 
27 marca - nasi przedstawiciele uczestniczyli w targach  
edukacyjnych zorganizowanych w Gimnazjum Publicznym 
w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce. 
 
28 marca - odbył się kolejny etap wewnątrzszkolnego  
konkursu "Szkolny Omnibus". 
 
28 marca - nasz Zespół odwiedziła grupa zagranicznych gości 
(z Holandii, Kandy i USA) przebywająca w Kamiennej Górze 
na zaproszenie Zboru Zielonoświątkowego "Jeruzalem"  
w Kamiennej Górze. Wizytę w naszym Zespole koordynował 
nauczyciel języka angielskiego pan Robert Kosiński. 

od 31 marca do 2 kwietnia - w naszym Gimnazjum i Liceum 
odbywały się rekolekcje wielkopostne. 
 
2 kwietnia - odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji 
"Dzień Przedsiębiorczości" prowadzonej przez Fundację  
Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Kancelarią 
Prezydenta RP. W tym dniu chętni uczniowie naszego Liceum 
udali się do różnych firm, aby odbyć kilkugodzinne praktyki  
w wybranym miejscu pracy. 
 
2 kwietnia - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej,  
podczas którego wizytatorzy do spraw ewaluacji Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu przedstawili wyniki problemowej 
ewaluacji zewnętrznej, która była przeprowadzona  
w Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym w zakresie 
wymagań: 
- "Rodzice są partnerami szkoły lub placówki" 
- "Nauczyciele współpracują w planowaniu procesów  
edukacyjnych". 
 
3 kwietnia  - reprezentacja chłopców z naszego Liceum  
w składzie: 
1. Grzegorz Bobek (kl.1e) 
2. Robert Bodziony (kl.1e) 
3. Kamil Gądek (kl.3e) 
4. Kamil Jabłoński (kl.2c) 
5. Krystian Lema (kl.3e) 
6. Tomasz Oleksyk (kl.2b) 
7. Marcel Okoń (kl.2c) 
8. Kacper Szelec (kl.2e) 
9. Michał Szymczak (kl.3e) 
10. Konrad Urbanowicz (kl.2e) 
zajęła II miejsce w finale Dolnego Śląska w piłce siatkowej 
chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych. Zawody rozegrane 
zostały w sali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. W półfinale nasza 
reprezentacja pokonała zespół ZS Głogów 2:1 (21:25, 25:20, 
15:9). W meczu finałowym nasza drużyna przegrała  
z reprezentantami Zespołu Szkół nr 4 z Wrocławia 0:2 (18:25, 
16:25).  W czasie turnieju nasz zespół uległ osłabieniu po  
kontuzji Roberta Bodzionego w pierwszym meczu i Tomasza 
Oleksyka w pierwszym secie meczu finałowego. Opiekun  
reprezentacji: pan Krzysztof Pawlikowski. 
 
4 kwietnia - odbył się finał Szkolnych Mistrzostw w Ortografii. 
Mistrzami ortografii okazały się: 
- Monika Bukowska (kl.1b), 
- Aldona Lewandowska (kl.3d), 
- Angelika Stachowiak (kl.2c). 
 
4 kwietnia  - uczennice naszego Liceum wzięły udział  
w rejonowym etapie 59 Ogólnopolskiego Konkursu  
Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który 
odbył się w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Wyróżnienie  
w kategorii recytacji otrzymała Natalia Żeliszewska (kl.1d LO), 
natomiast II miejsce zajęła Gabriela Klimczak (kl.1d LO), która 
zakwalifikowała się do wojewódzkiego etapu konkursu. 
 
9 kwietnia  -  uczennice z naszego Liceum: 
- Paulina Dziedzic (kl.3e) 
- Gabriela Klimczak (kl.1d) 
- Paulina Kraszewska (kl.1d) 
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wzięły udział w kolejnym etapie tegorocznej edycji Olimpiady 
Biblijnej, który odbył się w Legnicy. Opiekunem uczennic był 
ks. Piotr Karpiński. 
 
11 kwietnia  - Marcelina Ślusarz - uczennica klasy trzeciej  
naszego Liceum - uczestniczyła w finale ogólnokrajowym  
Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbył się w Katowicach. 
Opiekun uczennicy: pani Bogusława Dzimitrowicz. 
 
11 kwietnia - we Wrocławiu w auli Kolegium  
Nauczycielskiego odbyła się uroczystość wręczenia listów 
gratulacyjnych stypendystom w realizowanym w roku  
szkolnym 2013/214 programie "Dolnośląski Program  
Stypendialny – Wyrównywanie Szans Edukacyjnych  
Uczniów Uzdolnionych" w ramach programu operacyjnego  
Kapitał Ludzki. Jako reprezentantka powiatu z najwyższą  
ilością punktów list gratulacyjny odebrała Emilia  
Cejnowa - uczennica klasy pierwszej naszego Liceum  
Ogólnokształcącego, która uczestniczyła w uroczystości wraz 
z Dyrektorem naszego Zespołu Szkół panem Jackiem  
Bruździakiem. Stypendium, o którym mowa wyżej, otrzymało 
sześciu uczniów naszego Liceum Ogólnokształcącego. 
 
11 kwietnia - 25 uczniów pod opieką pana Roberta  
Kosińskiego uczestniczyło w wycieczce do Drezna  
organizowanej w ramach przygotowań do projektu wymiany 
młodzieży polsko-niemieckiej we współpracy ze szkołą  
w Schrambergu w Niemczech. 
 
14 kwietnia  - odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich  
Liceum z Dyrektorem naszego Zespołu. Spotkanie było  
poświęcone przypomnieniu zasad i procedur obowiązujących 
podczas egzaminu maturalnego. 
 
14 kwietnia  -  Aleksander Dytko - uczeń klasy drugiej  
naszego Liceum - zdobył brązowy medal w kategorii młodzik 
(18-22 lata, waga 90+) w czasie Mistrzostw Polski Oyama 
Karate, które odbyły się 12 kwietnia br. w Andrychowie. 
 
15 kwietnia  - reprezentacja naszego Liceum w składzie: 
1. Michał Hnisdiłów (kl.1e) 
2. Kornelia Kopeć (kl.2d) 
3. Łukasz Poborca (kl.3e) 
4. Kamil Połubok (kl.2b) 
brała udział w finale Dolnego Śląska w szachach  
drużynowych, który odbył się we Wrocławiu. Nasz zespół 
zajął VIII miejsce. Opiekun uczniów: pani Gabriela Hubert. 
 
16 kwietnia - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej 
naszego Zespołu poświęcone przede wszystkim klasyfikacji 
rocznej i końcowej uczniów klas III naszego Liceum oraz  
słuchaczy klasy III LOD, a także szkoleniu członków szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego egzamin  
maturalny. 
 
16 kwietnia  - odbyły się spotkania wychowawców klas  
z rodzicami uczniów. 
 
17 kwietnia  - wiosenna przerwa świąteczna. Dni wolne od 
zajęć lekcyjnych dla wszystkich uczniów naszego Zespołu. 
 
 

23 kwietnia - ogłoszone zostały wyniki trzeciego - finałowego 
- etapu Szkolnego Interdyscyplinarnego Konkursu OMNIBUS 
dla uczniów naszego Liceum: 
I miejsce - Rafał Czura (kl.3d) 
II miejsce - Kamil Wojtaszczyk (kl.1a) 
III miejsce - Oldrich Justa (kl.3c) 
IV miejsce - Maciej Karwacki (kl.3c) 
IV miejsce - Paweł Nowiszewski (kl.1e) 
V miejsce - Natalia Rybska (kl.2d). 
 
23 kwietnia - wydany został kolejny, tym razem podwójny, 
numer szkolnego dwumiesięcznika historycznego "Kamienna 
Góra. Miasto Lang-hansa", redagowanego od ponad  
dziesięciu lat przez Szkolne Koło Miłośników Historii Lokalnej 
im. Carla Gottharda Langhansa, które działa przy naszym  
Zespole i jest prowadzone przez te wszystkie lata przez pana 
Jana Lubienieckiego. 
 
25 kwietnia  - w kamiennogórskim Centrum Kultury  
pożegnaliśmy kolejny rocznik uczniów, a od dziś już  
Absolwentów, naszego Liceum Ogólnokształcącego.  
W pierwszej kolejności nagrody uczniom wręczyli: 
- uczniowi klasy 3c Oldrichowi Juście Starosta  
Kamiennogórski pani Ewa Kocemba, 
-  uczennicy klasy 3d Annie Banaś Burmistrz Miasta Kamienna 

Góra pan Krzysztof Świątek, 
- uczennicom klasy 3e Annie Hypś i Justynie Stanek Wójt  

Gminy Kamienna Góra pan Stanisław Szmajdziński, 
- uczennicy klasy 3e Agnieszce Michalczuk Burmistrz Miasta  
i Gminy Lubawka pan Tomasz Kulon, 
- uczennicy klasy 3a Karolinie Siemiaszko Zastępca Wójta 
Gminy Marciszów pan Wiesław Cepielik. 
W następnej części uroczystości z rąk Prezesa Stowarzyszenia 
Promocji Edukacji FUTURUM nagrody pieniężne otrzymali: 
1. Oldrich Justa 
2. Krystian Lema  
3. Anna Hypś  
4. Magdalena Gredes  
5. Anna Banaś  
6. Justyna Stanek 
7. Kamil Gądek.  
W dalszej części nagrody uczniom za ukończenie Liceum  
z wyróżnieniem wraz z Dyrektorem naszego Zespołu wręczyli 
wychowawcy klas. Wychowawcy nagrodzili także uczniów za 
pracę w ramach wolontariatu. Następnie Dyrektor Centrum 
Kultury w Kamiennej Górze pan Marek Dańczak i Dyrektor 
naszego Zespołu, a jednocześnie instruktor teatralny  
prowadzący od 21 lat Zespół Teatralny "My", pan Jacek  
Bruździak podziękowali za pracę w Zespole oraz za  
współpracę muzyczną z Zespołem. Z kolei za wkład  
artystyczny w życie Szkoły, a także uświetnienie opisywanej 
uroczystości, podziękował pan Wiesław Kozłowski. Wśród 
wyróżnionych uczniów znaleźli się także:  
- członkowie samorządu uczniowskiego, którym nagrody  
wręczyły panie Sylwia Cierpikowska i Danuta Ruchała -  
opiekunki samorządu uczniowskiego, 
- reprezentanci naszego Liceum w rozgrywkach Dolnośląskich 
Meczów Matematycznych, którzy nagrody otrzymali z rąk 
pani Sylwii Cierpikowskiej i pani Danuty Ruchały, 
- "redaktorzy" gazetki szkolnej "Szkolne Szpilki", którym  
tradycyjne "dyplomy z piórem" wręczyła opiekunka zespołu 
redakcyjnego gazetki pani Elżbieta Gałczyńska-Wiatr,  
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- reprezentanci naszego Liceum w zawodach sportowych, 
którzy odnieśli wiele sukcesów na szczeblu strefy  
jeleniogórskiej i województwa dolnośląskiego, którym  
nagrody wręczyli nauczyciele wychowania fizycznego:  
pan Maciej Latawiec i pan Krzysztof Pawlikowski, 
 
25 kwietnia  - odbyły się imprezy w ramach XVI LO-wskich 
Spotkań, w tym: 
- spotkania Absolwentów naszego Liceum z obecnymi  
uczniami klas I-II LO: 
1. pan Michał Bruździak 
2. pan dr Grzegorz Debita 
3. pani Olga Jachym 
4. pan Przemysław Kurowski 
5. pan Marek Mysior 
6. pani Marcelina Piśnicka 
7. pan Jarosław Świątek 
8. pan Krzysztof Wojtas 
9. pan Piotr Walas 
- "klasowe potyczki" czyli Liga Klas, w tym konkursy: 
1. geograficzny 
2. Historyczny 
3. Matematyczny 
4. Plastyczny 
5. udzielania pierwszej pomocy 
6. wiedzy o Biblii 
7. wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 
8. wiedzy o przedsiębiorczości 
9. "rzutki do tarczy" 
10. konkurencje sportowe w sali gimnastycznej 
 
25 kwietnia  - ostateczny termin sprawdzenia przez zdających 
zgodności harmonogramów egzaminu maturalnego  
z deklaracjami i zgłoszenia ewentualnych różnic  
w Sekretariacie naszego Zespołu.  
 
27 kwietnia - sześciu uczniów naszego Liceum pod opieką 
pani Elżbiety Syrek i pani Anity Waluch wzięło udział  
w Luksemburgu w Europejskim Spotkaniu Ekologicznym 
"Think globaL, Act LocAL". W Spotkaniu wzięły udział  

delegacje ze szkół z Luksemburga, Niemiec, Polski i Węgier. 
 
28 kwietnia - znane są wyniki tegorocznej licealnej Ligi Klas, 
która rozegrana została 25 kwietnia br. podczas XVI edycji 
 LO-wskich Spotkań. Czołowe miejsca zajęły klasy: 
1. Ie 
2. 1d 
3. 2e. 
 
29 kwietnia  - w naszym Liceum odbył się "Dzień Otwarty" 
adresowany do uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu  
powiatu kamiennogórskiego oraz Gimnazjum w Czarnym 
Borze połączony z Minifestiwalem Nauki. 

 

Music box 
 
Młodymi ludźmi od zawsze targały emocje, gdy w grę  
wchodziła muzyka, wolność i manifestacja swoich poglądów. 
Ostatnio głośnym i bardzo burzliwym tematem stała się  
sprawa Music Boxu. Dla osób niewtajemniczonych spieszymy  
z przybliżeniem sprawy. Otóż w Music Boxie od pewnego 
czasu odbywały się koncerty hip – hopowe, jednak od  
stycznia 2014 roku został on wynajęty harcerzom i stanowi 
od tamtej pory siedzibę Hufca ZHP Kamienna Góra. Z góry 
pragniemy poinformować, że artykuł ten nie ma na celu ani 
nikogo bronić, ani oskarżać, a dlaczego? Bo w tej sytuacji nie 
ma osób winnych, jest tylko wielkie nieporozumienie. Co 
więc pragniemy osiągnąć za jego pomocą? Jasność sytuacji, 
tak aby każdy mógł swoje zdanie wyrobić znając punkt  
widzenia obu stron. Skąd ten bunt ze strony organizatorów 
koncertów? Music Box był miejscem, w którym koncerty  
odbywały się od dłuższego czasu, miał swój klimat i był  
dobrym miejscem na wspólne spędzanie czasu z przyjaciółmi. 
Młodzi raperzy już przyzwyczaili się do tego lokalu, w którym 
mogli prezentować swój dorobek artystyczny  
i niejednokrotnie zdobywać pierwsze doświadczenia  
sceniczne. Od stycznia 2014 roku Music Box przeszedł pod 
zarządzanie Hufca ZHP Kamienna Góra, co bezpośrednio  
wiąże się z uniemożliwieniem organizacji koncertów w tym 
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miejscu. Pojawiły się głosy sprzeciwu i niechęć do nowych 
zarządców lokalu. A jak sprawa wygląda z drugiej strony? 
Często słychać opinie, że harcerze zabrali Music Box. Niewiele 
osób jednak wie, jak sytuacja wyglądała faktycznie. Hufiec 
jako jednostka organizacyjna Związku Harcerstwa  
Polskiego musi posiadać lokal, który wynajmuje bezpośrednio 
od urzędu miasta, oznacza to w praktyce tyle, że harcerze 
poprosili burmistrza Kamiennej Góry o udostępnienie lokalu, 
a on zaproponował  właśnie Music Box. Kluczowe słowo  
w poprzednim zdaniu stanowi wyraz „wynająć”, harcerze nie 
przebywają w Music Boxie za darmo, muszą wnosić opłatę za 
wynajęcie lokalu, prąd i wodę. Nie ma nic za darmo, nikt nie 
jest uprzywilejowany. Dlaczego harcerze nie mogą zostać  
w swojej starej siedzibie? Budynek, w którym do tej pory 
znajdowała się harcówka kwalifikuje się do rozbiórki, a w jego 
miejscu staną garaże, poza tym było tam tylko jedno  
w dodatku nie największe pomieszczenie, w którym mogły 
odbywać się zbiórki, co zaczęło stanowić problem przy stale 
rosnącej liczbie harcerzy. Instruktorzy hufca mają na  
względzie przede wszystkim interesy swoich podopiecznych, 
którzy zasługują na jak najlepsze warunki, w których  
odbywają się zajęcia. Harcerze podkreślają też, że nie są  
nastawieni wrogo do zwolenników koncertów w Music Boxie 
i rozumieją ich stanowisko, jednak przypominają, że sami nie 
wybrali sobie siedziby i liczy się dla nich przede wszystkim 
dobro dzieci. Sympatycy hip – hopowych występów również 
zaznaczają, że ich nastawienie nie jest wrogie. Dziwią się  
jedynie, dlaczego nową siedzibą hufca ma być akurat Music 
Box, a nie inny lokal. Nie ukrywajmy, że Music Box ma  
odpowiedni klimat do odbywania takich wydarzeń. Dlatego 
ich poirytowanie można uznać za uzasadnione. Jednak nie 
tylko zwolennicy koncertów wydają się być trochę zdziwieni 
decyzją urzędu miasta. Wielu młodych ludzi wkraczających  

w dorosłość chciało wynająć Music Box, by urządzić w nim  
imprezę osiemnastkową, ze względu na odpowiedni  
charakter tego miejsca, zaplecze jak i również dogodną cenę. 
Gdzie więc jest rozwiązanie sytuacji? Czy młodzi ludzie  
słusznie są zwróceni przeciw sobie? Czy możliwe jest  
nawiązanie współpracy między harcerzami a hip –  
hopowcami?  Odpowiedzi na te pytania pozostawiamy wam. 

 

Pozdro dla ... czyli cała prawda o Spotted 
 

 W wirtualnym świecie możesz być kim chcesz.  
Pewnym siebie i swoich racji pyszałkiem, mimo tego, że  
w rzeczywistości nie masz nawet śmiałości się odezwać  
i wypowiedzieć na dany temat. Pięknością pokroju  Cindy 
Crawford, która zdobywa setki polubień przy zdjęciach na 
portalach społecznościowych, mimo że w rzeczywistości  
wyglądasz całkiem przeciętnie i nie wyróżniasz się z tłumu, 
zupełnie tak jak inne dziewczęta w twoim wieku.  Osobą bez 
żadnych skrupułów obrażającą innych, mimo że  tak  
naprawdę sam masz problemy z poczuciem własnej wartości. 
Nasze bezmyślne korzystanie z Internetu zaczęło psuć  
codzienne relacje międzyludzkie, nie potrafimy się wzajemnie 
zrozumieć, porozmawiać o naszych codziennych  
zmartwieniach. Zaczynamy oduczać się zachowań, które  
powinny być czymś zupełnie normalnym. 
 Dlaczego chłopak, któremu spodoba się jakaś 
dziewczyna po prostu do niej nie podejdzie i nie zaprosi jej na 
spacer, tylko musi pozdrowić ją przez  tzw. Spotted?  
Pozdrowić? O nie, pomyłka! Żeby to były  tylko pozdrowienia, 
on musi napisać coś tak chwytliwego, żeby zwrócić na siebie 
nie tylko jej uwagę, ale wszystkich, którzy korzystają z tej 
strony. Nasza społeczność bez żadnych skrupułów bezlitośnie 
wzajemnie się oczernia. Oto parę cytatów: 
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· „ Pozdrawiam dziewczynę z 2 LO Maryśkę G., która 
jest gruba jak szafa trzydrzwiowa.” 

· „Marku z 3b, którego widziałam wczoraj na  
pierwszej lekcji w sklepiku, zrób coś wreszcie z tymi  
pryszczami, jesteś okropny.”  

· „ Olu M. z  1f  LO, masz taką tapetę,, że może się nią 
ze mną podzielisz ,tanio wyremontuję pokój”. 

· „Maćku z 3c Lo myślisz, że pozjadałeś wszystkie  
rozumy, nie udawaj mądrego, bo  i tak nikt cię nie 
lubi, weź się ogarnij się!”. 

 
  Tak właśnie piszecie o znajomych z klasy,  
z podwórka, z zajęć pozalekcyjnych, którym codziennie na 
korytarzu patrzycie się w oczy i mówicie „Cześć! Co słychać?”.  
To takie zabawne? Jak można pisać takie rzeczy bez żadnych 
skrupułów? Jak można być tak okrutnym wobec innych?           
 Postępując w ten sposób, ukazujecie tylko to jak  
bardzo jesteście niedojrzali, jak nie potraficie poradzić sobie  
z zawiścią i zazdrością, która sprawia, że wyłącza wam się 
myślenie. Widać po prostu jak bardzo sami potrzebujecie 
dowartościowania  i uwagi, poniżając słabszych od siebie. 
Dlaczego, jeśli macie jakieś krytyczne uwagi, nie powiecie 
tego otwarcie,  boicie się konsekwencji? Brakuje wam  
szczerości, nie macie w sobie na tyle odwagi? Uczęszczając do  
liceum, powinniście reprezentować sobą jakiś poziom, nie 
tylko  pod względem nauki, ale postaw moralnych względem 
innych ludzi.  Zastanówcie się zanim coś zrobicie a waszym 
mottem niech będą te mądre słowa: 
 „Podążaj za trzema rzeczami: szacunkiem dla innych ludzi, 
szacunkiem dla siebie oraz odpowiedzialnością za wszystkie 
swoje czyny”.     

Dorota Jadeszko kl. IIc 
 

Między młotem, a kowadłem – czyli jak to 
jest mieć rodziców nauczycieli 

 

Wiele osób, w szczególności rówieśników, wielokrotnie  
dawało mi do zrozumienia, że posiadanie rodziców  
nauczycieli wiąże się tylko z korzyściami. Mając już blisko 
dziesięcioletnie doświadczenie w tej sprawie, muszę się z tą 
tezą nie zgodzić. Chciałbym, żeby po przeczytaniu tego  
artykułu, chociaż niektórzy zmienili swoją stereotypową  
opinię na ten temat i spojrzeli na problem w sposób  
obiektywny i empatyczny zarazem. Zadam podstawowe  
pytanie : „Chciał/a byś, aby od dziesięciu lat każdy Twój krok, 
każde zachowanie, błąd, pomyłka, potknięcie, słabość było 
rejestrowane i dogłębnie analizowane przez rodziców?”. No 
niestety… Takie sytuacje w życiu KAŻDEGO nauczycielskiego 
dziecka to zwykła codzienność. Taka codzienna wywiadówka. 
Fajnie, nie? Ale zacznijmy mniej więcej od początku… Jeżeli 
chodzi o mój przypadek… Uważam, że na mojej osobie ciąży 
wyjątkowo niewyobrażalne wręcz fatum. Mam ojca – fizyka. 
Co gorsza – uczy mnie. Prawie codziennie mijamy się na  
korytarzu. W trakcie zajęć czuję się dziwnie. Ten dyskomfort  
pogłębiany jest dodatkowo przez resztę klasy. I teraz,  
UWAGA!, pragnę odpowiedzieć w imieniu wszystkich  
nauczycielskich dzieci. NIE wiemy, co będzie na piątkowych 
kartkówkach, NIE znamy odpowiedzi na zadane prace  
domowe. Naprawdę… Osobiście, kiedy słyszę tekst w stylu : 
„E! Sprawdził twój stary kartkówki?” lub „Dawaj zobacz na 
chacie odpowiedzi”, to mam niezmierną ochotę przetrącić 

takiemu delikwentowi kark, napawając się satysfakcją jaką 
wyrażałaby jego mina. Czy wy naprawdę myślicie, że wiemy 
co zrobić, aby mieć piątki z przedmiotów rodziców? Że  
rodzice w domu mówią nam, z czego dokładnie będą pytania,  
pokazują szablony? Nie skomentuję tego rodzaju ludzkiej 
naiwności… Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że ja, tak 
jak każde dziecko nauczycielskie, jestem przede wszystkim 
normalnym uczniem. Może nie uwierzycie, ale pierwszy raz  
o Prawie Pascala usłyszałem podobnie jak i wy w szkole – na 
lekcji. 
Nie rozumiem też, skąd wziął się pogląd, że dziecko  
nauczycielskie nie dość, że jest kujonem, to jeszcze  
z przedmiotu wykładanego przez rodzica ma niewątpliwy 
obowiązek wieść prym, a dodatkowo pomagać innym. Czy to 
oznacza, że jeżeli twój ojciec pracuje w sklepie z narzędziami, 
to ty, jako jego córka znasz każdy rodzaj śrubki czy klucza, 
który sprzedaje? Czy może syn kucharki musi co niedzielę 
serwować rodzinie dwudaniowy obiad z deserem? Prosiłbym 
o rozwagę, wypowiadając w przyszłości podobne tezy pod 
adresem dzieci nauczycieli. 
Następną wadą jest, wspomniana już wcześniej, codzienna 
wywiadówka. Od dziesięciu lat muszę uważać na każdy krok 
postawiony w murach szkół. Z ramion „mamusi polonistki” 
przetransportowałem się w łaski „tatusia fizyka”. Nie mogę 
nigdy wyrazić negatywnej opinii na pogląd nauczyciela,  
poprowadzić swobodnej dyskusji, ponieważ zaraz w głowie 
kołaczą pytania : „Powie ojcu, czy nie powie”, „Czy mi  
wypada”, „Może powinienem spełnić oczekiwania, nie robić 
sobie problemów mówiąc, co myślę?”. Zdaję sobie sprawę, że 
dla niektórych może się to wydawać chore, lecz  
niewątpliwym plusem bycia dzieckiem nauczycieli jest  
rozwinięta, w stopniu znacznym, empatia – czyli wczucie się 
w sytuację drugiego człowieka. Chociaż biorąc pod uwagę 
genezę tej cechy, jest to raczej moje przekleństwo… Nigdy nie 
jestem anonimowy. Zna mnie cała szkoła. Z autopsji muszę 
stwierdzić, że jest mi z tym niedobrze. Wystarczy mała  
wpadka – na przykład zwykłe przeklnięcie usłyszane przez 
dyżurującego nauczyciela, wiąże się automatycznie  
z zawiadomieniem bezpośrednio rodzica i robi się z tego  
totalna afera. Huczy ojciec, wychowawca, w efekcie całą 
szkoła. Niczego nie ukryjesz, jeśli twój rodzic pracuje  
w szkole, do której chodzisz. 
Następna wada. Osobiście NIENAWIDZĘ tak zwanego 
„zdawania relacji”. Polega to na tym, że rodzic dziecka  
nauczycielskiego w 90% sytuacji dowie się o twoich  
osiągnięciach wcześniej niż ty sam. Wiążę się  to z tym, że 
przychodząc po nieudanym sprawdzianie z matematyki, pada 
zgryźliwe pytanie : „Czemu się nie nauczyłeś? Nie można było 
poświęcić paru godzin?”. Konsekwencje są oczywiście  
adekwatne do wagi sprawdzianu… Nauczyciele! Po co to  
robicie? Sprawia wam przyjemność udowadnianie swoim 
kolegom z pracy, że ich dzieci mają wady? Taka wasza  
rozrywka, takie nadawanie, plotkowanie, obmawianie,  
powiadamianie i uświadamianie wiąże się z nieciekawymi 
sytuacjami w domach waszych kolegów z pracy. Ojciec  
urażony, że dziecko nie umie i że musi słuchać narzekających  
kolegów, dziecko urażone, że nie wolno mu nie umieć.  
Pojawia się uczucie beznadziei. Uczucia negatywne kiełkują  
w mózgu i taka osoba zamyka się w sobie. Nauczyciele!  
Jesteście po to, aby pomagać rodzicom w wychowaniu ich 
pociech, a tymczasem takimi tekstami tylko pogłębiacie  
depresyjne skłonności dzieci nauczycieli. 
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Na ten temat mógłbym pisać książki. Jednak nie jest to moim 
celem. Pragnę, aby zarówno moi rówieśnicy, jak i nauczyciele 
otworzyli swoje oczy! Koledzy! Nie stawiajcie nas  
w sytuacjach podbramkowych. Nie szukajcie dziur w całym, 
znajomości, konszachtów. Jest to po prostu przykre, głupie  
i bezcelowe. Nauczyciele! Dajcie nam być normalnymi,  
szarymi uczniami. Nie róbcie z każdej jedynki afery  
narodowej, a każdego zdania, z którym się nie zgadzacie, nie 
traktujcie jako atak na swoją pozycję. Co z tego, że Pan/i  
siedzi na zebraniu koło mojego ojca/matki? Według mnie, 
choć prawdopodobnie się mylę, nie jest to powód do  
uświadamiania swojego kolegi/koleżanki z pracy, że ich dzieci  
czegoś nie potrafią bądź nie opanowali. 
Kończąc mój wywód na ten temat, pragnę prosić o szczyptę 
empatii ze strony rówieśników i delikatnego luzu w sprawach 
wiedzy i inteligencji ze strony kochanych wykładowców. Mam 
nadzieję, że wyrażając swoje zdanie na temat problemu  
nauczycielskich dzieci nikogo nie uraziłem, gdyż nie taki był 
mój zamiar. 

Maciek 
 

Manga i anime 
Podróż śladem kreski japońskich mistrzów 

 

Rzesze sympatyków, myślą o nich jako jedynym istotnym 
nurcie w świecie animacji i komiksu, bezwzględnie adorując, 
inni postrzegają jako pełne przemocy, ordynarne  
i nieestetyczne – manga i anime. Czym tak naprawdę cechują 
się wytwory japońskich mangaków i czy rzeczywiście są one 
przeznaczone wyłącznie dla specyficznego grona odbiorców. 
Czas ruszyć w podróż po dalekim Wschodzie i zgłębić tajniki 
jego artystycznych dokonań. 
Nim na dobre rozpoczniemy naszą wyprawę koniecznym  
będzie sprecyzowanie terminów anime i manga. Przez wielu 
pojmowane są, w sposób stereotypowy, jako szczególny styl 
rysunku. W większości wypadków jednak pojęcie anime  
odnosi się do ogółu animowanych produkcji wywodzących się  
z Japonii niezależnie od charakteru kreski, manga natomiast 
oznacza komiks spełniający te same kryteria co powyżej.  
W szczególnych przypadkach jako manga i anime  
klasyfikowane są również inne azjatyckie twory z poza  
Japonii, takie jak na przykład południowokoreańskie Sky Blue 
(Wonderful Days). Wyłącznie określenie japanimation  
bezwzględnie wskazuje na kraj z jakiego wywodzi się dana 
praca. Ponadto jedynie w samej Japonii termin anime dotyczy 
wszystkich filmów animowanych, bez względu na kraj  
produkcji.  
Istotnym aspektem każdego dobrego serialu animowanego  
i powieści rysunkowej jest niewątpliwie styl w jakim zostaje 
utrzymana całość. Powszechnie wśród ludzi, których  
styczność z mangą i anime była bardzo ograniczona, panuje 
przekonanie, iż każda japońska praca utrzymana jest w tej 
samej konwencji żywych barw, wyrazistych,  
przejaskrawionych wręcz ekspresji, charakterystycznego  
cieniowania i dużych oczu postaci. Niezaprzeczalnie  
wspomniana kreska znamienna jest dla znacznej części  
najpopularniejszych azjatyckich historii obrazkowych i seriali, 
lecz każdy kto zdecyduje się choć trochę głębiej zanurzyć  
w otchłań dzieł wywodzących się z kraju kwitnącej wiśni,  
poza sztampowym stylem znaleźć może jedne z najbardziej 
intrygujących dzieł w historii animacji i komiksu. Jako  
przykład przytoczyć tu możemy takie kinematograficzne perły 

jak baśniowy efekt pracy Hayo Mizayakiego Spirited Away czy 
urzekające nietuzinkową animacją Vexille: 2077 Japanese 
Isolation. Tytułów, które można by tutaj wymienić jest całe 
mnóstwo, niemniej każde z tych dzieł charakteryzuje się  
własną, unikatową kreską i wnosi powiew świeżości do  
świata rysunku, który wydawać by się mogło, widział już 
wszystko. Wracając do wspomnianego stylu, który cieszy się 
największą popularnością w Japonii, kwestie estetyczne są 
dla wielu tematem spornym. Jedni uznają, technikę super 
deformed, czyli symboliczne traktowanie ekspresji i naginanie 
anatomii postaci za przejaw artyzmu i daleko posuniętej  
kreatywności w podejściu do tematu, inni zaś odbiorą to za 
niedbalstwo rysowników i niewyszukaną „sztukę dla mas”. 
Warto tutaj zauważyć, że każde anime i każda manga, mimo 
iż pozornie mogą wydawać się między sobą identyczne (co 
niemal każdorazowo jest negowane przez przeciwników tego 
odłamu sztuki), zawsze różnią się kreską, gdyż artyści nie są 
robotami i nie kopiują biernie jednego znanego stylu.  
Ponadto warto tutaj nadmienić, iż niejednokrotnie sama 
manga jak i jej animowana adaptacja znacząco różnią się od 
siebie, czego przykładem może być choćby ciesząca się  
powodzeniem seria Attack on Titan, gdzie rozbieżności  
pomiędzy rysunkiem w powieści graficznej a anime jawią się 
wyraźnie, nawet dla osoby niezaznajomionej z japońska  
sztuką. Rysownicy zazwyczaj wnoszą do swojego projektu 
odrobinę siebie, dzięki czemu, wbrew powszechnemu  
przekonaniu, każdy japoński wytwór jest wyjątkowy i nic nie 
stoi na przeszkodzie, by czerpać z niego to, co najlepsze  
i korygować to, co wymaga dopracowania. 
Czas poruszyć kontrowersją sferę seksualności w anime  
i mandze. Z racji tego, iż są one dedykowane bardzo  
szerokiemu gronu odbiorców, znajdą się wśród nich i takie 
gatunki jak seijin manga (zwane też hentai) przeznaczone dla 
widzów powyżej 18 roku życia. Jest to oczywiście nic innego 
jak pornografia w rysunkowym wydaniu. Należy jednak  
zastrzec, że na hentai składają się zarówno  
nieskomplikowane, przesycone seksem twory, jak  
i ambitniejsze prace zawierające jakiś głębszy przekaz. Poza 
seijin mangą erotyzm dostrzegamy tez w zwyczajnych  
produkcjach, co stanowi integralny element japońskiej  
kultury. Zaakcentowany jest on mniej bądź bardziej  
nachalnie, a przez różnych odbiorców postrzegany jest na 
odmienne sposoby. Czy ma jakąkolwiek wartość artystyczną? 
Tę kwestię pozostawiam wam, drodzy czytelnicy.  
Wielu twierdzi, iż eksponowanie kobiecego ciała  
charakterystyczne jest wyłącznie dla azjatyckich dzieł. Nic 
podobnego, na każdym kroku media atakują nas wulgarnymi 
reklamami i banalnymi filmami, których jedynym celem jest 
właśnie emanowanie erotyzmem. Za przykład może posłużyć 
chluba amerykańskich historii graficznych, czyli DC Comics. 
Ostatnimi laty, znaczna część okładek i plakatów,  
emitowanych przez wspomniane wydawnictwo, prócz feerii 
barw i głębokich światłocieni, uderza czytelnika  
pretensjonalnymi aranżacjami znanych wszystkim  
superbohaterek, takich jak Wonder Woman czy Black Canary 
mającymi jak najbardziej uwypuklić ich karykaturalną wręcz 
„kobiecość”. Przykłady wypaczonej, wulgarnej seksualności 
we współczesnym świecie możemy mnożyć  
w nieskończoność, wobec tego pamiętajmy, że wyłącznie od 
nas zależy, czy zgodzimy się wkroczyć w ten ordynarny dla 
wielu świat, który proponują nam media. 

Agnieszka Desperak 
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Anime  -  ankieta 
 

Czy lubisz anime? Uzasadnij swoją odpowiedź. 
Ankietowani: 35 osób 
Odpowiedzi na tak: 14 
Odpowiedzi na nie: 21 
Odpowiedzi uzasadniające „tak”: 

Jest fajne i przypomina mi dzieciństwo 
Są fajne komiksy 
Przypomina dzieciństwo x2 
Przedstawia w zabawny sposób problemy społeczne i to  

w jaki można je rozwiązać 
Jest fajne 
Można się wczuć w historie bohaterów i dzięki temu  

rozwiązać swoje problemy 
Jest ciekawe 
Dużo się tam dzieje 
Jest wciągające 
Fajne postacie x3 
Podziwiam wyobraźnię twórców 

Odpowiedzi uzasadniające „nie”: 
Jest bez sensu 
Nie oglądam takiego czegoś x2 
Nie lubię bajek animowanych x2 
Nie znam za dobrze tego rodzaju programów 
Nie lubię bajek animowanych, bo są mało realistyczne 
Nie w moim stylu 
Nie podobało mi się to w dzieciństwie i nie podoba do dziś 
Nie fascynuje mnie ten gatunek 
Nie lubię tego oglądać x2 
Nie interesuje mnie to x6 
Jest dziwne 
Kojarzy mi się z bajkami z Cartoon Network 
Jest zbyt dziecinne 
 

Sudoku 
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