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Podsumowanie ostatnich miesięcy
w wydaniu majowo-czerwcowym!



  �lubowanie pierwszej klasy odbyło się 13 czerwca w niedzielę o godzinie 10:55.
Był to jeden z ważniejszych moment�w w czasie nauki dla klasy mundurowej.
Tego dnia można było zobaczy� jak uczniowie �lubują wierno�� mundurowi i
przyrzekają nosi� go z godno�cią i dumą. �lubowanie odbyło się bez większych
problem�w, a jedną z rozrywek tuż po jego odbyciu się był koncert Orkiestry
Wojskowej z Lublina, na kt�rym  była możliwo�� wysłuchania znanych utwor�w.
  13 czerwca został r�wnież rozstrzygnięty konkurs o patronie szkoły bł.
Stanisławie Kostce Starowiejskim zorganizowanym przez nasze Liceum we
wsp�łpracy z: Urzędem Miasta i Gminy Łaszcz�w, Parafią Rzymskokatolicką pw.
�w. Piotra i Pawła w Łaszczowie i Fundacją Rodu Szeptyckich. Uczestnikami
konkursu mogły by� dzieci w wieku przedszkolnym, a także uczniowie szk�ł
podstawowych i �rednich. Zwycięzcami konkursu o patronie szkoły zostali.
 I miejsce - Agnieszka Pawłowska.
 II miejsce -  Kamila Wilczak i Dorota Lepionka.
 III miejsce - Kacper Kutek.
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przewodniczącego szkoły
  Wybory do szkolnego samorządu w naszej szkole odbyły
się pod koniec czerwca. Głosowanie przeprowadzono na
dw�ch długich przerwach. Głosy od uczni�w i nauczycieli
były składane do urny. Kiedy wszystkie klasy wraz 
z nauczycielami oddały sw�j głos, urna została zabrana 
w celu przeliczenia głos�w i ustalenia nowego składu 
 samorządu. 
   Komisja skrutacyjna w składzie Stanisław Roma�czuk
i Kacper Kutek po przeliczeniu głos�w ustaliła, że nową
przewodniczącą zostaje Kamila Wilczak, jej zastępcą
Katarzyna Greszata, a Karol Marczak został
sekretarzem Samorządu Szkolnego.



szlakiem patrona
 13 czerwca w Liceum Og�lnokształcącym w Łaszczowie
obchodzili�my �więto Patrona. Naturalną kontynuacją było więc
zorganizowanie wycieczki �ladami bł. Stanisława Starowieyskiego.  
 W dniu 14 czerwca uczniowie klas drugich i pierwszych udali się do
miejsca, w kt�rym spoczęły szczątki błogosławionego, czyli do
pobliskich Łabu�. Go�ciły nas Siostry Franciszkanki Misjonarki
Maryi. Samo miejsce jest zabytkowe, gdyż klasztor mie�ci się 
w pałacu z XVIII w., a na cmentarzu zakonnym pochowani są zmarli 
z rodziny Szeptyckich – dawnych wła�cicieli tych d�br- oraz bł.
Stanisław Kostka Starowieyski, o kt�rego działalno�ci i życiu bardzo
pięknie opowiedziała nam jedna z si�str FMM. Odwiedzili�my
r�wnież zamojską Rotundę, gdzie zginął hrabia Aleksander Szeptycki
– aresztowany przez Niemc�w w czerwcu 1940 roku w majątku 
w Łabuniach.

wielka wygrana
  Katarzyna Greszata, Kamila Wilczak i Agnieszka
Pawłowska wzięły udział w konkursie organizowanym
przez Zesp�ł Szk�ł Publicznych w Su�cu. Zadaniem
konkursu było przygotowanie gazetki pod tytułem
"Euroregion Roztocze". Dziewczyny spisały się na medal
i zajęły pierwsze miejsce w konkursie.



nasz nowy dom
  Nasi uczniowie nie są obojętni na krzywdę innych os�b.
W czerwcu rodzina Pana Łukasza, po tragicznej �mierci jego żony i
mamy czw�rki dzieci, dostała szansę na życie w lepszych
warunkach. Dotychczasowa sytuacja mieszkaniowa rodziny była
dramatyczna,  jednak dzięki remontowi udało się to zmieni�. 
Nasi aktywni wolontariusze pojechali na plan programu "Nasz
nowy dom" z ciepłym garnkiem groch�wki i chęcią pomocy w
uprzątnięciu  poremontowego bałaganu. Mimo braku wystąpienia
w telewizji, jeste�my szczę�liwi z możliwo�ci pomocy tej, 
jak się okazało, fantastycznej rodzinie.

  Nasze liceum, pomimo zbliżających się wakacji, nie przestawało pomaga�
osobom potrzebującym. Jedną z akcji tuż przed zako�czeniem roku
szkolnego były pokazy chemiczne wolontariuszy dla przedszkolak�w  
z Gminnego Przedszkola w Łaszczowie oraz młodszych uczni�w Szkoły 
 Podstawowej w Zimnie. Celem tej akcji była pomoc dla chorującej na raka
Zuzi z Łaszczowa. 11 czerwca 2021 r. wolontariuszki- Kamila Wilczak 
i Katarzyna Greszata - przeprowadziły w wybranych plac�wkach
do�wiadczenia chemiczne, podczas kt�rych dokonano zbi�rki pieniężnej
na ten szczytny cel. Projektem kierowała Pani Iwona Michniak. 

AKCJA NINA
  Kolejna akcja, w kt�rej czynnie brało udział nasze Liceum
została przeprowadzona na rzecz Ninki, kt�ra choruje na SMA. 
Starali�my się, aby jak najwięcej os�b dowiedziało się o chorej
dziewczynce i o zbi�rce na najdroższy lek �wiata, kt�ry pozwoli
jej na pokonanie choroby. Aby bardziej nagło�ni� tę zbi�rkę 
 dołączyli�my do #ArmiiNiny, nominując tym samym:
– Urząd Miejski w Łaszczowie
– Szkołę Podstawową w Łaszczowie - klasy VIIa, VIIb, VIIc
– Gminny O�rodek Kultury w Łaszczowie
– Szkołę Podstawową w Przeorsku - klasy VII i VIII.

my również pomagamy! 
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kulawa warszawa
  Nasi wolontariusze są aktywni nawet w sobotę! 22 maja uczniowie Liceum spotkali się z trzema bardzo
energicznymi kobietami, członkiniami dw�ch Fundacji działających na rzecz os�b niepełnosprawnych: Izabelą
Sopalską-Rybak, założycielką i prezeską Fundacji Kulawa Warszawa (prywatnie była ona reprezentantką Polski w
rugby na w�zkach, uczestniczką Mistrzostw Europy w 2017 roku w Koblenz oraz Mistrzostw �wiata w 2018 roku
w Sydney) oraz Anną Ż�rawską, pomysłodawczynią i prezeską zarządu Fundacji Kultura bez Barier, a także
Martą Piwowarską, koordynatorką Fundacji Kultura bez Barier. Panie przeprowadziły ciekawą lekcję savoir-
vivre'u w stosunku do os�b niepełnosprawnych. Nauczyli�my się  jak możemy się zachowa�, jak powinni�my się
zachowa�, a jak zdecydowanie nie możemy się zachowa� przy osobie z niepełnosprawno�cią.
Spotkanie odbyło się w lu�nej atmosferze, a sytuacje, z kt�rymi możemy się zetkną� w przyszło�ci zostały
przedstawione w ciekawy spos�b, dlatego z pewno�cią będziemy o nich pamięta� przez długi czas.

AUTYZM MOTYLE
   Szkoła została nominowana przez Gminę Łaszcz�w do wyzwania
"Jestesmy z Wami niebieskimi motylami". Akcja miała miejsce pod
koniec maja, a tego wyzwania podjęła się klasa Ia. Celem było
poszerzenie wiedzy i �wiadomo�ci na temat autyzmu oraz 
 przekazanie iskierki przyja�ni osobom z autyzmem i ich
rodzinom. Byli�my solidarni z osobami z autyzmem i
przekazali�my niebieską iskierkę, wykonując trzy symboliczne
zadania: 
- namalowali�my plakat tematyczny „Jeste�my z Wami
niebieskimi motylami”,
- ubrali�my się na niebiesko, 
- napisali�my o akcji na naszym profilu Facebook.



 
PIKNIK W NOWOSIÓŁKACH

  13 czerwca uczniowie Liceum wraz z opiekunami – p. Iwoną Zielonką oraz p. Marcinem
Rechuliczem -zajęli jedno z wielu ciekawych stoisk na IV Pikniku Historycznym, organizowanym
przez Stowarzyszenie ,,Moje Nowosi�łki''. Mimo deszczowej pogody, w czę�ci naukowo -
konkursowej uczniowie zaprezentowali spos�b programowania OzoBot�w oraz zapoznali
zainteresowanych z obsługą drona.
Piknik powstał z inicjatywy Stowarzyszenia "Moje Nowosi�łki", a go�cili nas na swojej posesji
pa�stwo Pawłowscy. Można było  spotka� się  z grupami rekonstrukcji historycznej, żołnierzami  
Wojsk Obrony Terytorialnej  z 25 Batalionu Lekkiej Piechoty z Zamo�cia, harcerzami DH
Modrzewie oraz pasjonatami i miło�nikami historii.

Grupy rekonstrukcji historycznej ukazały ciężkie losy mieszka�c�w i żołnierzy w pierwszych
dniach II wojny �wiatowej. W drugiej czę�ci tego przedstawienia udział wzięli harcerze i nasze
uczennice. Spędzili�my ten czas we wspaniałej atmosferze, w�r�d fantastycznych ludzi,
�piewając wsp�lnie pie�ni patriotyczne. Mamy nadzieję, że to nie nasza ostatnia wsp�łpraca ze
Stowarzyszeniem "Moje Nowosi�łki".

30-LECIE STRAŻY
GRANICZNEJ
  Społeczno�� naszej szkoły uczciła 30-lecie Straży
Granicznej. Odwiedzili�my plac�wkę SG w Lubyczy
Kr�lewskiej, gdzie przyjął nas Komendant ppłk SG
Jacek Kozak, kt�ry w bardzo ciekawy spos�b
opowiedział nam o specyfice pracy w tej służbie oraz o
patronie strażnicy płk. Wojciechu Stanisławie W�jciku.



SPOTKANIE Z WOT

  Nasze liceum w maju odwiedziło
WOT, czyli Wojsko Obrony
Terytorialnej. W spotkaniu 
 uczestniczyły zainteresowane 
 osoby. 
Mogli�my wynie�� z niego sporo
informacji na temat pracy w
wojsku. Zapoznali�my się r�wnież
z warunkami rekrutacji do WOT-
u w Zamo�ciu.
Ostatnią atrakcją było przeszkolenie licealist�w z kamuflowania się przy użyciu farbek
do twarzy i li�ci.

  Dzie� otwarty w Liceum Og�lnokształcącym w Łaszczowie odbył się 28 kwietnia 2021
roku. Uczniowie wraz nauczycielami, p. Marcinem Rechuliczem i p. Marcinem
Piotrkowskim zorganizowali live na Facebook-u szkolnym, mający na celu promowanie
naszej szkoły. Uczniowie, kt�rzy byli najbardziej zaangażowani w akcję opowiadali 
 ciekawe rzeczy, np. o zajęciach pozalekcyjnych czy o profilach, kt�re znajdują się w
ofercie szkoły. Zapytali�my p. Elżbietę Wilczak-mamę jednej z uczennic-co sądzi o
szkole, jakie są jej odczucia i czy nie nie miała obaw wysyłając swoją c�rkę do nas.
Opr�cz tego uczniowie przedstawili wirtualną szkołę w grze Minecraft. 
W tydzie� stworzyli budynek, w kt�rym odwzorowali ułożenie klas i korytarzy.
Mogli�my odwiedzi� naszych absolwent�w, zapyta� co u nich słycha�, jak wspominają
"najlepsze lata młodo�ci". Pani Dyrektor- Ilona Dziedzic-Dudek - opowiedziała nam o
programie stypendialnym, darmowych dowozach, kreatywno�ci młodych ludzi i
programie grantowym. Zajęcia dodatkowe, wymiany międzynarodowe, relacje między
uczniami a nauczycielami są na koleże�skim poziomie. Serdecznie zapraszamy do
dołączenia do naszej szkolnej drużyny, odwiedzenia naszego liceum. Aby dowiedzie� się
więcej zapraszamy do obejrzenia całego live. 

DOŁĄCZ DO NAS!
 



SMACZNEGO

STRONA
INTERNETOWA

 

  Szkoła zyskała nową, ciekawą stronę
internetową, na kt�rą będą wrzucane
informacje o najnowszych wydarzeniach.
Każdy z nas będzie m�gł znale�� tutaj
potrzebne informacje.
Strona nadal jest w trakcie realizacji,
niemniej  jednak już dzi� zapraszamy 
do jej odwiedzania. 

ODWIEDŹ NAS!

GOFRY
  Pod koniec maja na lekcji języka niemieckiego uczniowie
klasy Ia zrobili gofry.
Był to miły akcent na poprawę humoru po powrocie do 
 nauczania stacjonarnego. Podzieleni na grupy uczniowie
przygotowywali pyszne i chrupiące gofry.
Chcesz spr�bowa� naszych gofr�w? Możesz sam je zdrobi�.
Oto przepis;
2 Glas Mehl
2 Eier
ein Glas Milch
8 Löffel Zucker
ein Teelöffel Backpulver
4 Löffel Öl
Marmelade
Schlagsahn
Mehl, Eier, Milch, Zucker verrühren und schlagen. Danach
das Backpulver und das Öl dazu geben. Noch mal schlagen
und backen. Zum Schluss auf die gebackenen Waffeln ein
wenig Marmelade und Schlagsahne auflegen.
Viel Spaß bei der Zubereitung.



  Jak poszła matura?
- Maturę napisałem w miarę dobrze, chociaż mogłem włoży� w nią więcej wysiłku. Angielski rozszerzony na
poziomie 94%, matematykę podstawową na 88%, rozszerzoną na 46% oraz informatykę na 38%. Z angielskiego
jestem bardzo zadowolony, ale z matematyki nie było rewelacji. Niestety informatyka też nie okazała się by� taka
łatwa - przecież to nie tylko programowanie, ale także bazy danych itd.
- Jakie studia wybrałe�?
- Złożyłem papiery do wielu uczelni, ale ostatecznie zdecydowałem się na informatykę na Politechnice Lubelskiej.
- Czy tęsknisz za LO, czy wolałby� wr�ci� do liceum czy jednak zosta� na studiach?
- To jest bardzo trudne pytanie. Gdybym m�gł się cofną� w czasie, to z pewno�cią bym to zrobił i przeżył te
niesamowite chwile w liceum jeszcze raz. Nigdy nie zapomnę tej atmosfery. Moim zdaniem, to wła�nie w liceum
spędziłem najlepsze chwile życia. Kolejny etap - dorosło�� - jest tuż-tuż - a wraz z nim kolejne szanse by sta� się
lepszym sobą i odkrywa� nowe umiejętno�ci.
- Jak wygląda nauka na studiach?
- Niestety pandemia pokrzyżowała plany uczelni i jedyną opcją została nauka zdalna. Gł�wnie korzystamy z dw�ch
platform: Microsoft Teams oraz Moodle. Kolokwia (takie sprawdziany, tylko że na studiach) odbywają się raz na
jednej, raz na drugiej platformie - zależy od prowadzącego zajęcia. Teorię piszemy online. Zadania otwarte mają
by� zapisane na kartce i ma by� zamieszczone zdjęcie. Na przedmiotach �ci�le informatycznych przesyłamy pliki z
kodem lub innymi dokumentami.
- Co sądzisz o zdalnym nauczaniu?
- Jest to dobry pomysł, chociaż wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby nauczanie hybrydowe. To znaczy,
że niekt�re zajęcia odbywałby się zdalnie - np. wykłady, a inne stacjonarnie - np. laboratoria. Nie mogę doczeka�
się do�wiadcze� z fizyki na żywo - fizyka okazała się by� o wiele przyjemniejsza niż to sobie wyobrażałem.
- Jak wielkie są r�żnice między liceum a studiami?
- R�żnice są dosy� duże. Trzeba włoży� o wiele więcej własnego wysiłku niż w liceum. Ale należy zapamięta�
jedno: dla chcącego nic trudnego! Prowadzący zajęcia szybko wdrażają nowy materiał, więc nie ma się aż tyle
czasu co w szkole. Można by powiedzie�, że całą matematykę z liceum powt�rzyli�my w trzy miesiące. Niby to jest
to samo, ale dochodzą nowe symbole, ich zapis jest wymagany. Kilkana�cie twierdze� do nauczenia się, nowe
definicje, kilka nowych rozdział�w... a to dopiero początek.
- Jak poszło zaliczenie sesji?
- Bardzo sprawnie. Udało mi się za pierwszym razem, aczkolwiek łatwo nie było. Do sesji przygotowywali�my się
razem rozwiązując zadania na wirtualnej tablicy - co dwie głowy to nie jedna! W kilka os�b zdecydowanie uczy się
szybciej i lepiej niż samemu. Jeżeli jedna osoba czego� nie potrafi, to druga bardzo chętnie pomoże w zrozumieniu
problemu.
- Znajomo�ci podczas studi�w?
- Sporadycznie spotykamy się z kolegami na mie�cie. Codziennie urządzamy spotkania głosowe na Discordzie -
razem się uczymy, gramy w gry komputerowe i rozmawiamy na r�żne tematy.
- Jakie stypendia otrzymałe� podczas nauki w liceum i czy takie wyr�żnienie wymaga dużego wysiłku?
- Podczas nauki w liceum zdobyłem stypendium burmistrza oraz stypendium Prezesa Rady Ministr�w. Kluczem
było uczenie się na bieżąco. Przygotowując się regularnie, rozkładamy wysiłek na mniejsze czę�ci - a przez to
mamy więcej energii na inne czynno�ci. Gdybym się uczył tylko na sprawdziany, to musiałbym na raz włoży� o
wiele więcej wysiłku, a przez to pojawiłoby się zmęczenie i niechę�.
- Rady dla maturzyst�w i nie tylko... Porady na stres i naukę przed maturą.
- Miesiąc przed maturą złapał mnie lekki stres. Udało mi się go pokona� słuchając muzyki wieczorami i spotykając
się z kolegami w wolnych chwilach. Ale to nie wszystko! Bardzo złym wyborem byłby tygodniowy maraton przed
maturą. Sumienno�� jest jednym z ważniejszych element�w. Zdecydowałem, że codziennie będę się
przygotowywa� do matury po 2-4 godziny. Tym sposobem budujemy pewno�� siebie i utrwalamy wiedzę. Kilka
korzy�ci w jednym! Mam nadzieję, że przyszli maturzy�ci sobie poradzą. Wierzę w Was!

Co słychać u zeszłorocznych absolwentów?
Rozmowa z Szymonem Marczakiem - absolwentem  liceum.



  Kuchnia polowa (kuchnia wojskowa)-KP 430 –
kuchnia przystosowana do łatwego przewozu.
Stosowana gł�wnie przez organizacje militarne w
okolicach linii frontu lub innym trudnym terenie.
Rzadziej spotykana na dużych imprezach
plenerowych. Najczę�ciej występuje w postaci
przyczepki jednoosiowej. Ze względu na to, że czasy
mocno się zmieniły, to kuchnie polowe można
spotka� wyłącznie na imprezach plenerowych. 
Ten, kto zaznał smaku gotowanych w tym
„urządzeniu” potraw, może za�wiadczy� o ich
wyjątkowo�ci. Pozyskana przez Stowarzyszenie
„Czajnia” kuchnia polowa pochodzi z Resortu
Obrony Narodowej.
 Pomimo „pełnoletno�ci” (rok produkcji – 1970)
kuchnia jest w idealnym stanie. Na wyposażeniu jest
r�wnież osprzęt w postaci r�żnego rodzaju 
 czerpak�w i mieszadeł. Jest też stolik podręczny
oraz namiot. Mamy nadzieję, że w niedalekiej
przyszło�ci będziemy mogli zaserwowa� ugotowaną
w niej groch�wkę "wojskową".

kuchnia polowa

  Dnia 31.01.2021 nasi uczniowie wzięli udział w akcji
Wielkiej Orkiestry �wiątecznej Pomocy. Pomimo
bardzo niskiej temperatury wolontariusze dzielnie
zbierali do puszek pieniądze, kt�re p��niej zostaną
przeznaczone na szczytny cel.
Mieli�my okazję dołoży� do tej og�lnopolskiej akcji
swoją małą cegiełkę.
 Liczyła się dla nas nawet symboliczna złot�wka. 
Sztab #3416 zebrał aż 4 552,88. Bardzo dziękujemy za
wsparcie!

Wośp 2021!



  Ferie zimowe to czas, kiedy możemy pojecha� do miejsc, kt�re zawsze
chcieli�my zobaczy� bąd�, w kt�rych byli�my i dla odnowienia
wspomnie� ponownie tam jedziemy.
Jednakże od roku 2020 wszystko się zmieniło. Doba koronawirusa (Sars-
Covid19) zmieniła nasze życie, a więc i plany na ferie zimowe czy wakacje.
Jak można je spędzi�? Dwoje naszych uczni�w opowiedziało nam o swojej
przerwie zimowej. Mateusz spędzał czas ze znajomymi, zdał egzamin na
prawo jazdy, dzięki czemu m�gł potem wyjeżdża� ze swoją paczką. 
 Kamila wraz z mamą i siostrą wybrały się do Krakowa, aby pozwiedza�
r�żne miejsca, z kt�rych słynie Krak�w. Jej młodsza siostra r�wnież
wykorzystała ten czas, zwłaszcza że pojawił się �nieg. Lepiła bałwany,
robiła gwiazdy, nie ominęła jej r�wnież zabawa w �nieżki .
 Miejmy nadzieję, że w następne ferie będziemy mogli cieszy� się magią
lodowisk oraz innych zimowych atrakcji. Jednakże ta zima była naprawdę
cudowna! Dlaczego? Bo było biało!

Jak spędzaliśmy ferie?

  Piękna pogoda aż się prosi o konkurs! Dnia 9.02 na
stronie szkoły pojawiło się ogłoszenie o konkursie
pod tytułem "Aktywnie zimą". Celem konkursu jest
ukazanie niezwykłej zimy oraz zachęcenie uczni�w
do aktywno�ci fizycznej. 
  Do konkursu może przystąpi� każdy ucze�,
wystarczy wykona� 1-3, kt�rych tematem jest
spędzanie wolnego czasu na �wieżym powietrzu.

konkurs zimowy

  Za g�rami, za lasami... Poczekajmy, to nie tak! "Zima stulecia", to termin, kt�rym nie
posługiwali�my się od lat. Dopiero nadej�cie "bestii ze wschodu" i zapowied� temperatury poniżej
-10 stopni Celsjusza od�wieżyły nam wszystkim wspomnienia. Okazuje się, że nadchodzące
ochłodzenie jest niczym w por�wnaniu z tym, co działo się cho�by 40 lat temu. Zapowiadane
obecnie temperatury wyglądają niewinnie w por�wnaniu z tymi, z kt�rymi musieli się mierzy� nasi
rodzice i dziadkowie w 1929 czy 1979 roku.  Trzymetrowe zaspy są �wietną atrakcją dla dzieci, kt�re
uwielbiają �nieg, ale dorosłym takie okoliczno�ci sprawiają wielką trudno��, gdy muszą chociażby
dojecha� do pracy. 
Ta zima jest najlepsza, bo biała. Jest r�wnież niebezpieczna, tak jak przeszło 40 lat temu.

bestia ze wschodu



trochę zmian
  Ostatnio w szkole, na pro�bę naszych
uczni�w zostały zakupione szafki szkolne.
Dzięki temu będziemy komfortowo korzysta�
z nowej szatni.  kt�rym będziemy mogli
korzysta� z nowej szatni. Dodatkowym
atutem są ich kolory, kt�re dodają życia w tej
często nieciekawej przestrzeni. 

  Program grantowy wygrali Kamila Wilczak i
Szymon Duk. To ich projekt będzie niedługo
zrealizowany. Zakłada on  kupno stolik�w
kawowych, puf�w i stołu bilardowego z
cymbergajem. Zapraszamy już niedługo do strefy
relaksu, w kt�rej będziecie mogli rozegra�
meczyk w bilarda.

  St. chor. sztab. Robert Tama zorganizował dla
uczni�w pierwszej klasy profilu mundurowego cykl
spotka� z policjantami. W trakcie zaję� zostały
przedstawione zagadnienia związane ze strukturą
organizacyjną Policji oraz zadaniami jakie stoją przed
funkcjonariuszami w codziennej służbie. Na kolejnych
spotkaniach przedstawione zostały tematy dotyczące
funkcjonowania tych służb. Młodzież jest bardzo
zadowolona z r�żnorodno�ci oferowanych tre�ci
z przedstawicielami służb mundurowych. 
 Prowadzącą była starszy sierżant Małgorzata
Pawłowska oficer prasowy Policji w Tomaszowie
Lubelskim.

zajęcia z policją



- Czy lubi Pani sw�j zaw�d?
- Tak, uwielbiam sw�j zaw�d. Jest to spełnienie moich dziecięcych marze� jeszcze z
przedszkola .
- Czy mimo bycia dyrektorem nauczała lub naucza Pani jakiego� przedmiotu?
- Tak, uczyłam dzieci w klasach 1-3. 
- Jak ocenia Pani statystyki uczni�w (liczba, poziom) przed objęciem stanowiska
dyrektora a obecnie?
- Moim zdaniem nasza szkoła rozwija się bardzo szybko, przekłada się to istotnie na
liczbę 78 uczni�w  jaką mamy obecnie. Nie chciałabym ocenia� poziomu uczni�w, chcę
aby nasza szkoła dała im możliwo�ci wszechstronnego rozwoju i pomogła osiągną� cele i
marzenia jakie sobie założyli. Nadali�my  jaki� kierunek, do kt�rego uparcie będziemy
dąży� po to, aby nasza szkoła była dla każdego ucznia pozytywnym wspomnieniem na
całe życie i dała dobry start w przyszło��. 
-Dlaczego jest Pani akurat w naszej szkole?
- W chwili kiedy podjęli�my wsp�lnie z Zarządem Stowarzyszenia ,,Czajnia'' decyzję
przejęcia Liceum w Łaszczowie, zdecydowali�my, że ze względu na moje dotychczasowe
do�wiadczenie, pracę na stanowisku Dyrektora w NSP w Przeorsku od 5 lat, że to wła�nie
ja obejmę to stanowisko. Było to dla mnie duże wyzwanie, ale uważam, że warto było 
je podją�.
-Jak wspomina Pani czasy, gdy uczniowie chodzili do liceum?
-Szkoła to uczniowie... Bez uczni�w szkoła to jedynie mury. Czas kiedy uczniowie są w
szkole jest to czas spotka�, rozm�w i miło spędzonych chwil. Bez nich jest cicho
 i smutno.
- Co Pani my�li o działaniach uczni�w w czasie pandemii/Jak Pani ocenia zaangażowanie
uczni�w liceum?
- Działania i zaangażowanie uczni�w zawsze będę ocenia� "celująco" w szczeg�lno�ci
wtedy, kiedy mamy czas pandemii, bardzo trudny dla nas wszystkich. Ten czas jest
najbardziej trudny  dla uczni�w, dlatego też każda inicjatywa dodaje energii do dalszego
działania i pokazuje, że młodzi ludzie, mimo zakaz�w i obostrze� potrafią sobie poradzi�
i dążą do tego, aby co� tworzy� i działa�.
- Czy ma Pani jakie� zainteresowania pozaszkolne?
- Moje zainteresowania pozaszkolne to na pewno ciekawa książka oraz dobry film.

rozmowa z panią dyrektor



  24 kwietnia 2021 roku nasi wolontariusze
zago�cili na antenie Nowego Radia w
Lublinie, odwiedzając tym samym Centrum
Wolontariatu. Wolontariuszom towarzyszył
u�miech na twarzy. Amelia Łysiak i Jakub
Dublowski na antenie radia udzielili
odpowiedzi na temat działalno�ci
wolontariatu w naszej szkole.
Zainteresowanych zapraszamy
do odsłuchania wywiadu. 

wycieczka wolontariatu tutaj odsłuchasz

wywiadu

trochę relaksu



powtórki do matury

matura z

matematyki

matura z

polskiego

matura z

angielskiego
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