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Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 

We wtorek 1 września o godzinie 9.00 odbyła się uroczysta inauguracja roku 

szkolnego 2015/2016. Na holu pierwszego piętra zebrali się wszyscy nauczyciele, 

uczniowie, pracownicy obsługi, a także zaproszeni goście. Starsi uczniowie powitali 

swoich nowych kolegów z pierwszych klas i życzyli im miłej nauki w murach naszego 

liceum. Wiele osób dopiero 1 września miało możliwość spotkania się z kolegami 

i koleżankami z klas, po tej długiej, dwumiesięcznej przerwie. Po przemówieniu Pana 

Dyrektora, w którym przedstawił cele szkoły na bieżący rok i życzył uczniom 

powodzenia w nowym roku szkolnym, wszyscy rozeszli się do klas na spotkanie 

z wychowawcami. W klasach uczniowie poznali plan na najbliższe dni, a następnie 

w miłej atmosferze rozeszli się do domów. 

 
SPRZĄTANIE ŚWIATA 

W tym roku, tak jak każdej jesieni, nasze liceum zorganizowało  akcję „sprzątanie 

świata”. Zbiórka wszystkich klas odbyła się przed szkolnym budynkiem, gdzie czekano 

na opiekunów. Każda klasa zaopatrzona w rękawiczki i worki wybrała się na spacer 

po Lesku, zbierając odpadki. Oczyszczony został teren wokół amfiteatru, park, a także 

planty. Śmieci były specjalnie segregowane według materiału, z którego były 

sporządzone. Wykorzystane zostały worki przeznaczone na odpadki z plastiku, 

szkła kolorowego, szkła białego, aluminium itd. Uczniowie po drodze spotykali wielu 

ludzi, którzy chętnie pomogli im w tym trudnym zadaniu. Akcja „sprzątanie świata” 

stała się tradycją w leskim liceum ogólnokształcącym. Wszyscy chętnie się angażują 

i podoba im się pomysł czystej okolicy. 

 

  

   



Projekt AIESEC w naszej szkole 

Od 28 września do 5 października przebywało u nas dwóch wolontariuszy organizacji 

AIESEC. Byli to Bruno z Brazylii oraz Nicholas z Malezji. Prowadzili oni zajęcia w języku 

angielskim, które dały nam możliwość poznania innych kultur, a także szlifowania 

swoich umiejętności językowych. Uczniom najbardziej spodobały się prezentacje 

multimedialne naszych gości, pokazujące ich codzienne życie w swoich krajach.  

 Bruno pokazał nam swój dom, swoje miejsce pracy, a Nicholas podzielił się z nami 

zdjęciami miasta, w którym mieszka oraz przybliżył nam kierunek studiów, który 

wybrał- geologię. 

 

 

Goście byli otwarci, bardzo chętnie rozmawiali z uczniami również po zajęciach. 

Zgodzili się na udzielenie nam wywiadu, w którym dali nam się bliżej poznać. 

Opowiedzieli o swoich rodzinach, znajomych, zainteresowaniach oraz o różnicach 

jakie zauważyli między Polską a swoimi krajami.  

Gość z Malezji zdradził nam, ze ma młodszą siostrę, jego ulubione zajęcia to bieganie, 

jedzenie oraz spanie. Największą różnicą między ludźmi z Polski a jego rodakami jest 

wygląd. U nas mężczyźni są wysocy, silni, a w jego kraju zdecydowanie niżsi oraz 

szczuplejsi. Dziewczyny z Polski uznał za piękne, zadbane, stwierdził, że każdy z nas 

bardzo różni się od siebie wyglądem, to coś co w jego kraju ciężko dostrzec.  

Bruno opowiedział nam o swojej pracy, zdradził, że organizacja AIESEC nie jest 

pierwszą, której jest członkiem. Często brał udział w podobnych akcjach jako 

wolontariusz. Powiedział, że Brazylia to kraj piłki nożnej, którą traktuje się tam jak 

religię, niestety bilety na mecze są drogie a ludzie są biedni, więc ciężko im oglądać 

mecze na żywo. Zdradził nam, że właśnie dlatego, że jest to tak drogie, nie przepada 

on za piłką nożną. Zwrócił uwagę, tak jak Nicholas na Polki, także stwierdził, że są to 

piękne kobiety. 

                                                                                                                                       



 Różnicą, która najbardziej rzuciła mu się w oczy była nasza gościnność. 

Ludzie w Brazylii według Bruna nie są tak przyjaźni jak Polacy. Na koniec nasi goście 

pozdrowili nas w swoich ojczystych językach, dzięki czemu mogliśmy nauczyć się 

przynajmniej kilku słówek w języku brazylijskim i malezyjskim. 

Mamy nadzieję, że również za rok będziemy mieć okazję do poznania nowych, tak 

otwartych i przyjaznych wolontariuszy organizacji AIESEC jak Bruno i Nicholas. 

 

 



Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy 

Klasa maturalna oznacza dla każdego maturzysty coś innego. Jedni nazywają to sceną 

wyjętą z najbardziej przerażającego horroru, lecz dla innych uczniów jest to 

najpiękniejszy okres w życiu, bo każdy skończywszy liceum chce znów jeździć 

na klasowe wycieczki, planować akademie z okazji świąt czy jeszcze jeden, jedyny raz 

pójść  na studniówkę. Klasowa pielgrzymka do Częstochowy jest jedną z takich 

właśnie chwil. Uznawszy to za obowiązek, klasa 3a oraz 3b wraz z opiekunami: 

siostrą Alicją Zygmunt, mgr Grażyną Kwaśniewicz oraz mgr inż. Ewą Wowk 

udały się 3 października 2015r na dwudniową pielgrzymkę do Łagiewnik, Oświęcimia 

oraz Częstochowy 

 

Za pierwszy cel wycieczki obraliśmy Łagiewniki, a konkretnie Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia, bo właśnie tam znajduje się relikwia św. siostry Faustyny, a w 1997r. 

(tak ważnym dla naszego rocznika) modlił się polski papież. Odwiedziliśmy również 

Centrum Jana Pawła II . 

Kolejnym miejscem był Oświęcim, a konkretnie obóz koncentracyjny  

Auschwitz-Birkenau. Naszym celem była jednak Częstochowa. 

Usłyszawszy historię tego miejsca, ale przede wszystkim historię obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej wraz z opowieściami o zakonnikach grających w przyklasztornej 

kapeli lub o tym,, jak Jasna Góra poddała się filmowcom, by znów oprzeć się 

Szwedom” powróciliśmy do naszej szarej rzeczywistości Leska oraz okolicznych 

miejscowości. 

Jagoda Jaromij 

 

 



"O dniu tych, co wiedzą to, co my wiedzieć powinniśmy"  

Każdego roku Dzień Nauczyciela w Leskim LO jest obchodzony bardzo uroczyście. 

14 Październik 2015r.-Ta data na długo zostanie w pamięci wszystkich profesorów. 

Po części oficjalnej, klasy z niecierpliwością czekały na indywidualne występy, 

w którym mieli przedstawić coś dla swoich wychowawców. Klasa 3b 

zaprezentowała "Gumisiową Piosenkę". Mina profesorki Wowk była jednym 

słowem-bezcenna."Czyżby się opili za dużo soku z gumijagód?". 

Następnie klasa 1a wkroczyła na scenę z transparentem na którym widniał napis 

"Legalizacja drożdżówek" Czy to przypadek?- profesorka Drożdż nie miała 

wątpliwości. Dwie uczennice z tej klasy ułożyły nawet układ taneczny dla swojej 

wychowawczyni, która później stwierdziła-"Macie talent". Do dziś nie wiadomo 

czy mówiła z serca, czy też z sarkazmem 

 

 

 

Później wystąpiła klasa 1b z piosenką "Małgośka" dedykowanej profesorce Pelc. 

Cała sala sie bawiła, ręce do góry wznosiła a szanowna profesorka Pelc otrzymała 

wielką, plastikową koronę. Wyglądała bajecznie. Następna była klasa 2b, 

która najwidoczniej bardzo podpadła profesorce Ceparskiej i w piosence 

"Spowiedź" prosiła o rozgrzeszenie. Od razu świat nabrał barw i życie jakby stało 

się piękniejsze. Zaprezentowała się klasa 2a wraz z pełną energii, wiecznie 

uśmiechniętą profesorką Wermińską w utworze "Chodź pomaluj mój świat". 

Na zakończenie wystąpiła 3a i ich przerobiony numer "Bałkanicy". Dzień ten 

zakończył się powodzeniem. Każdy był zadowolony z wykonanej pracy. 

Julita Dudzik  

 



   ZDJĘCIA KLASOWE    

 Kl.1a                                                                    Kl.1b  

 

Kl.2a                                                                      Kl.2b 

Kl.3a                                                                    Kl.3b 

 

 



Plany samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016 

 

W trakcie krótkiej rozmowy z przewodniczącym naszej szkoły- Bartoszem 

Matuszewskim dowiedzieliśmy się, co samorząd planuje na ten rok szkolny. 

Oto krótka lista: 

 

 Zorganizowanie akademii/przedstawienia mającego na celu oddanie chwały 

żołnierzom  wyklętym 

 wybór nowego samorządu (jeśli zajdzie taka potrzeba) 

 debata uczniowska na temat "Życie naszej szkoły" 

 akcja charytatywna na szczytny cel 

 organizacja dnia kobiet  

 oraz zakończenie klas trzecich 

 

KONKURS 

Ogłaszamy konkurs na najciekawszy tytuł dla szkolnej gazetki. Swoje propozycje 

prosimy zgłaszać do redaktorów lub do profesorki Ewy Dziedzickiej do dnia 

15.01.2016r.  

 

Kolejny numer pojawi się w lutym. 
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