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W numerze m.in.:

- UCZEŃ W SOCZEWCE - wywiad z Hanią Kamińską,
- ENERGETYKOM MÓWIMY STANOWCZE NIE! - rusza kampania profilaktyczna,
- PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI - relacja z wycieczki,
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- NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE - uczniowie w laboratorium,
- ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W NASZYM LICEUM - fotorelacja.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 3 01/2023 | Strona 2  

www.juniormedia.plW Soczewce ®

MA
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 - Eliza Wierzchołowska
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- Natalia Wojteczek
- Natalia Kaszuba
- Mikołaj Agejczyk
- Małgorzata Kowasz-Boberek
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                               NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE

 

   14 grudnia 2022 roku uczniowie klasy 2a wzięli udział w zajęciach
warsztatowych z mikrobiologii w Pracowni Bakteriologii w Działdowie.
Tematem przewodnim spotkania była sepsa. Licealiści mieli okazję
zobaczyć, jak wykonuje się posiew materiału biologicznego oraz
analizowali antybiogramy pod kątem działania antybiotyków na
wybrane grupy bakterii. Oglądali również pod mikroskopem gotowe
preparaty bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich, utrwalając w ten
sposób wiedzę zdobytą na lekcjach. Bardzo dziękujemy pani Izabeli
Suś za ciekawe zajęcia. 
                                                                                                                                                                                                     źródło - Facebook
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                                                       UCZENNICA W SOCZEWCE 
Wywiad z Hanią Kamińską - uczennicą, której przyznano Stypendium Prezesa Rady
Ministrów 

Natalia Wojteczek: Haniu, w imieniu całej redakcji naszej gazetki ,,W Soczewce®” serdecznie gratuluję sukcesu. W jakim wieku zaczęłaś interesować
się chemią?
Hanna Kamińska: Chemią zaczęłam się interesować tak naprawdę odkąd zostałam uczennicą liceum. Moja mama uczy tego przedmiotu i chyba
genetycznie to zainteresowanie przeszło na mnie. Zawsze tez dużo mówiło się w moim domu o tym przedmiocie.
Natalia Wojteczek: Czy wiążesz swoją przyszłość z chemią?
Hanna Kamińska: Na pewno w jakimś stopniu wiążę. Chciałabym studiować na kierunku, na którym chemia jest istotnym przedmiotem. 
Natalia Fabianowicz: Minęły święta Bożego Narodzenia. Czytelnicy gazetki zapewne chętnie przeczytają o Twoich przemyśleniach na temat tego
szczególnego czasu.
Hanna Kamińska: Nie wyobrażam sobie Świąt bez rodziny. Istotne jest również to, co znajdzie się na świątecznym stole – kocham tradycyjne dania. 
Natalia Fabianowicz: Jakie jest twoje ulubione danie świąteczne? 
Hanna Kamińska: Bardzo lubię słodycze, chyba najbardziej wszelkiego rodzaju serniki, ale makowcem tez nie pogardzę… 
Natalia Fabianowicz: Czy masz jakąś tradycję świąteczną, bez której nie wyobrażasz sobie świąt Bożego Narodzenia? Hanna Kamińska: Święta – to,
jak one wyglądają, to tak naprawdę jedna wielka tradycja. Mają dla mnie taki specyficzny charakter, specyficzny wygląd. 
Natalia Fabianowicz: Czy masz jakieś marzenie? 
Hanna Kamińska: Wydaje mi się, że każdy ma jakieś marzenia. Myślę, że nie należy jednak mówić o nich głośno, bo wtedy nie spełniają się. 
Natalia Fabianowicz: Życzymy ci wobec tego spełnienia wszystkich marzeń. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas.
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I Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej

           I Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej odbył się 23.11.2022 roku. Organizatorem
wydarzenia było II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła, zaś współorganizatorami
konkursu byli: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II oraz Miejski Dom Kultury                 
 w Działdowie. Honorowym Patronem wydarzenia był starosta działdowski - pan Paweł
Cieśliński. Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce ex aequo – Malwina Dobrzeniecka z SP 4 w Działdowie oraz Zuzanna Szpakowska   
  z SP w Wielkim Łęcku, II miejsce – Krzysztof Malinowski z ZS w Lidzbarku, III miejsce –
Zespół wokalno – instrumentalny z II LO w Działdowie, wyróżnienie: chór ,,Cudawianki” z SP
3            w Działdowie oraz Aleksandra Kosek z SP w Uzdowie. Wykonawców oceniało jury w
składzie: Przewodniczący: p. Piotr Nowakowski, Członkowie: p. Kornelia Falk, p. Michał
Radzimiński      i  p. Grzegorz Wadecki. Sponsorzy, bez których nie mogłyby odbyć się
zmagania konkursowe, to: pan starosta Paweł Cieśliński, który ufundował główne nagrody w
konkursie, pan Kazimierz Dumiński - Maxikaz. Agencja Ubezpieczeniowa, pan Paweł
Krezymon - FHU. Sprzęt informatyczny. Działdowo, Rada Rodziców II Liceum
Ogólnokształcącego w Działdowie i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Działdowie,
Wydawnictwo Nowa Era.
             Był to wyjątkowy wieczór konkursowy. Uczestnicy wprowadzili nas w magiczny świat
poezji, a atmosferę mroźnego listopadowego wieczoru dopełniła klimatyczna scenografia.
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AKCJA FUNDACJI DKMS PO RAZ PIERWSZY W NASZYM LICEUM

       ,,Wyobraź sobie, że gdzieś na świecie jest Pacjent - człowiek, który walczy z
nowotworem krwi. W zupełnie innym miejscu jest zaś Dawca – cichy bohater, „brat bliźniak”
Pacjenta, który może oddać cząstkę siebie (krwiotwórcze komórki macierzyste) i uratować
komuś życie. Gdzie więc znajduje się w tym czasie Wolontariusz? W samym sercu akcji!
Jego zadaniem jest bowiem między innymi działanie zwiększające szanse Pacjenta na
znalezienie swojego „genetycznego bliźniaka”, który zechce mu pomóc.’’
                                                                                                                  źródło: www.dkms.pl

        Podczas trwania I Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej możliwa była rejestracja w
bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Wolontariusze – uczniowie kl. II b i IV c
chętnie udzielali szczegółowych informacji i pomagali w rejestracji.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 3 01/2023 | Strona 8  

www.juniormedia.plW Soczewce ®

                                  Gramofon, Fiat 126 p, Frania... 
                                         KIEDYŚ TO BYŁO ;) 

   13 grudnia, w rocznicę stanu wojennego, klasy 2a, 3a i 3b odwiedziły Muzeum Życia w PRL-
u, uczestniczyły w lekcji muzealnej oraz zwiedziły Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Wyjątkowe
okazało się spotkanie z Marszałkiem Senatu - Tomaszem Grodzkim.      /Fb     
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Mamy medal!

JAK LICEALIŚCI ZOSTALI MIKOŁAJAMI

           Reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach Szkół
Ponadpodstawowych Powiatu Działdowskiego w Szachach.
Gospodarzem zawodów był Zespół Szkół nr 1 w Działdowie.
Uczestniczyło w nich 5 reprezentacji. Każda drużyna składała się z
czterech zawodników. Po zaciętych pojedynkach zdobyliśmy brązowy
medal. Gratulujemy naszej drużynie, która wystąpiła w następującym
skladzie: Lena Zarębska - kapitan, Klaudia Rojewska, Karina Kokosza   
i Błażej Krajewski.

                Dom dla Dzieci ,,Na Zielonym Wzgórzu’’ w Grzybinach to placówka prowadzona
przez Powiat Działdowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie. Na stronie
Dom dla Dzieci "Na Zielonym Wzgórzu" w Grzybinach - EPDZ (powiatdzialdowski.pl) możemy
przeczytać, że placówka ta zapewnia przebywającym w niej dzieciom całodobową ciągłą         
  i okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe 
    i inne. Uczniowie naszego Liceum postanowili obdarować swoich rówieśników
świątecznymi prezentami. Każda z klas miała za zadanie przygotować paczkę dla jednego.
Paczki zostały wysłane 19 grudnia, by mogły trafić do dzieciaków przed Wigilią. Zadanie nie
było łatwe, ale każda klasa dała sobie świetnie radę w organizacji świątecznych podarunków.
Mamy nadzieję, że świąteczna niespodzianka przyniosła trochę radości wychowankom tej
placówki. 
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                                          SLEEVEFACE, czyli ubierz się w książkę
                  ROZSTRZYGNIĘCIE POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

                
           Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie projektu w formie sleeveface,
czyli zdjęcia, którego elementem jest okładka książki częściowo zasłaniająca fotografowaną
osobę – w taki sposób, aby stanowiły spójną całość. Naszą szkołę reprezentowały
uczennice klasy 2b - Eliza Wierzchołowska i Natalia Fabianowicz, której pracę wyróżniono w
konkursie. Nagrody ufundowały instytucje: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w
Działdowie, Starostwo Powiatowe w Działdowie.
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PRZYŁAPANI NA CZYTANIU

              
             Pax droga do domu autorstwa Sary Pennypacker to niezwykła
książka, opowiadająca o przyjaźni chłopca Pitera oraz lisa Paxa, którzy
kiedyś byli nierozłączni, lecz później ich drogi się rozeszły...                   
Jeśli chcecie wiedzieć, co było dalej - przeczytajcie sami! Polecam
również zbiór wierszy Wisławy Szymborskiej KONIEC I POCZĄTEK,    w
którym można zobaczyć kopie rękopisów. 

                                                                                   Natalka Wojteczek 

I II LO
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ŚWIĘTA W NASZYM LICEUM UWIECZNIONE NA FOTOGRAFIACH
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Zwolnieni z Teorii w akcji

        Przed świętami Bożego Narodzenia - 16.12.2022r. w naszym
Liceum odbył się kiermasz świątecznych wypieków zorganizowany
przez grupę młodzieży uczestniczącej w projekcie ,,Zwolnieni z Teorii''
(grupa: ,,Rak? Nie, dziękuję"). Pieniądze zebrane ze sprzedaży ciast
zostały przekazane na Federację Stowarzyszeń Amazonki". Cieszymy
się, że młodzież II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w
Działdowie angażuje się w tak ważne sprawy, dostrzega potrzeby
innych ludzi i chętnie wspiera działalność instytucji zewnętrznych.
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BAL MATURZYSTÓW 
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