17. Przeprowadzenie ankiet wśród rodziców, uczniów i nauczycieli oraz opracowanie
wyników III – IV 2012 r.

18. Spotkanie partnerów w ramach realizacji projektu Zintegrowanej Polityki
Bezpieczeństwa - 27.03.2012 r.
W spotkaniu uczestniczyli:








Jadwiga Kuczek – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Nr 2 w Tarnowie
Anna Zygucka – pedagog szkolny
Paula Pilarska – psycholog szkolny
Małgorzata Klich – koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole
Katarzyna Olszówka, Monika Kozak, Kinga Skotnicka – przedstawiciele
samorządu uczniowskiego
Agnieszka Remian – przedstawiciel Rodziców
asp. szt. Jerzy Kuczkowski – kierownik Zespołu ds. Nieletnich
i Patologii KMP w Tarnowie

19. Audyt - 23.04.2012 r.

29.05.2012 podczas posiedzenia zespołu certyfikującego projektu Zintegrowanej
Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” otrzymaliśmy
przedłużenie Certyfikatu do września 2017 roku.

20. Wręczenie Certyfikatu 11.09.2012 r.
Naczelnik Wydziału Prewencji komisarz Grzegorz Habel oraz asp. szt. Jerzy
Kuczkowski, na ręce pani Dyrektor Haliny Pasternak wręczyli Certyfikat
„Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, przedłużający jego ważność na lata
2012 – 2017.

21. Jasełka przygotowywanie przez ucz. klasy II b i przedstawione podczas spotkania z
dziećmi przebywającymi w szpitalu Św. Łukasza
31.01.2013 r.

Jasełka dla najmłodszych pacjentów szpitala
Dnia 31 stycznia 2013 roku grupa uczniów z klasy II B pod opieką prof. Doroty
Michalik i prof. Anny Zyguckiej złożyła wizytę w szpitalu powiatowym
im. Św. Łukasza w Tarnowie. Celem wizyty było przedstawienie wcześniej
przygotowanych jasełek. Odbiorcami widowiska byli najmłodsi pacjenci szpitala.
Spektakl został wyreżyserowany przez uczennicę klasy II B Annę Wódkę. Praca
uczniów naszego liceum została przyjęta z entuzjazmem. Sami aktorzy byli dumni
ze swojej ciężkiej pracy i z tego, że chociaż trochę mogli ucieszyć małych
pacjentów.
Lista aktorów: Karolina Krawczyk, Kamil Bałła, Konrad Bysiek, Klaudia Olszówka,
Anna Brudzisz, Patrycja Pietraszek, Kinga Więcek, Krzysztof Grys , Daniel Bołoz,
Dominik Gawron, Jakub Oleksy, Michał Szablowski, Michał Wojnarowski, Michał
Bąk, Mateusz Średnicki, Justyna Guła.

22. Profilaktyka z pasją – zorganizowanie zajęć z przedstawicielami Stowarzyszenia
Arka Noego nt. uzależnienia od narkotyków i alkoholu 7.03.2013 r.

„Narkotyki i alkohol - ucieczką przed światem. Czasami wystarczy sięgnąć po
nie tylko raz, aby zniszczyć to na co pracowało się latami”
Dnia 7 marca 2013 roku na terenie Tarnowa w hali Tarnowskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia pomocy „Arka Noego”
mające na celu przestrzec nas przed uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Członkowie

stowarzyszenia na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń podzielili się z nami całą
prawdą o świecie używek,
o magicznej mocy przyciągania, chwilowego szczęścia oraz stracenia wszystkiego co
kochamy. Tak naprawdę to tylko od nas zależy jaką wybierzemy drogę. Każdy z nas jest
kowalem własnego losu, ma wolną wolę i prawo wyboru. Jednak dla wielu młodych ludzi
alkohol jest błędnym złudzeniem, drogą bez powrotu. Ludzie z niską samooceną, bez
perspektyw na przyszłość, chęci jakichkolwiek starań, myślą, że narkotyki pomogą im się
bardziej otworzyć na świat i innych ludzi. Uważają, że dzięki ich pomocy będą potrafili
uporać się z odwiecznymi problemami. Nie wiedzą jednak, że używki to chwilowa
„odskocznia”, która po pewnym czasie doszczętnie ich zniszczy. Myślę, że główną
przyczyną sięgania po narkotyki i alkohol jest wewnętrzny niepokój, ogromny smutek
w głębi duszy, samotność. Ludzie rozdarci i zagubieni w życiu, uważają, że jest to jedyna
droga jaka im już pozostała. Nałóg jest zataczaniem błędnego koła. Z jednej strony
wydaje nam się, że to lek, który pozwoli zapomnieć, jednak nie wiemy jak bardzo potrafi
też zniszczyć. Szczególnie teraz
w okresie dojrzewania często dotykają nas chwile zwątpienia w samego siebie, w swoje
możliwości. Dążenie do perfekcji, niechęć zaakceptowania swoich wad sprawiają, że
młodzi ludzie choć na chwilę chcą stać się kimś zupełnie innym, kimś silniejszym i od
nikogo niezależnym. Używki zamykają oczy na to co prawdziwe i piękne, powoli
wyzbywają cię wszelkich uczuć. Droga ta bezpowrotnie prowadzi do wyniszczenia a
często i śmierci. Ważne jest zatem, aby w chwili smutku i załamania nie poddawać się,
nie uciekać w świat używek, ponieważ jutro też jest dzień, który może okazać się
najszczęśliwszym dniem w naszym życiu. Wszystkie problemy można przezwyciężyć, ale
nie samemu, nie zapominajmy, że mamy bliskich, którzy zawsze nam pomogą
w poszukiwaniu recepty na prawdziwe szczęście. Nie sztuką jest poddać się, ale sztuką,
pomimo wszelkich błędów jest żyć.
Monika Kolbusz kl. 2e

23. Zorganizowanie Dnia Życzliwości – pierwszy Dzień Wiosny 21.03.2013 r.

SZKOLNY DZIEŃ ZYCZLIWOŚCI
Życzę Ci...
abyś kochał tam, gdzie się nienawidzi;
przebaczał tam, gdzie się znieważa;
jednoczył tam, gdzie kłótnia;
mówił prawdę tam, gdzie błądzą;
przynosił wiarę tam, gdzie grozi zwątpienie;
budził nadzieję tam, gdzie dręczy rozpacz;
zapalił światło tam, gdzie panuje ciemność;
obdarzał radością tam, gdzie mieszka troska.
św. Franciszek z Asyżu

W dniu 21 marca 2013 roku, w naszej Szkole wraz z nadejściem pierwszego Dnia
Wiosny,
odbył
się
Dzień
Życzliwości.
W programie był pokaz mody wiosennej oraz występy artystyczne uczniów naszej
Szkoły. Były również rozdawane emblematy –
serduszka z elementami kwiatów,
przygotowane przez uczniów.
Pokaz
2 i 3 lekcji.
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24. Zorganizowanie konkursu plakatowego
KULTURA – dla mnie i ode mnie – marzec

2013 r.

Oto wszystkie prace, które brały udział w konkursie.

W wyniku przeprowadzonego konkursu plastycznego ph. KULTURA – dla mnie i ode
mnie zostały nagrodzone 3 prace, wykonane przez uczennice:

z klasy 1 bg
1) Tomaszewska Anna
2) Bystrowska Paulina
3) Kruczała Zuzanna

z klasy 2 d
1) Łaskawska Karolina
2) Stawarz Klaudia
3) Sadko Sylwia

4) Szczygieł Aleksandra
5) Podlasiewicz Wiktoria

4) Rodzaj Katarzyna
5) Banek Beata

oraz z klasy 2 b
1) Brudzisz Anna

Zwycięzcom - GRATULUJEMY

25. Zorganizowanie debaty oxfordzkiej, w której wzięli udział uczniowie
I LO i II LO.
Teza debaty: Stosowanie środków dyscyplinujących wpływa na
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole

Dnia 18. 04. 2013 r., w ramach projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, II
Liceum Ogólnokształcące wspólnie z MCDN Tarnów zorganizowało debatę w stylu
oxfordzkim. W pojedynku na słowa zmierzyły się drużyny I LO i II LO, które uczestniczą
w projekcie „Tarnowska Liga Debatancka”.
Teza brzmiała: Stosowanie środków dyscyplinujących wpływa na zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa w szkole.
Jako propozycja, uczniowie II LO prezentowali argumenty potwierdzające tezę, natomiast
uczniowie
I
LO
występowali
jako
opozycja.
Po
niezwykle
zaciekłej
i merytorycznej dyskusji lepszym okazało się II LO, które zwyciężyło stosunkiem głosów
7:2, publiczność zgromadzona na sali swoje 2 punkty przyznała stronie opozycji, którą
było I LO, natomiast Loża Mędrców jednogłośnie wskazała na reprezentację naszej
szkoły.
W Loży Mędrców zasiedli:
1) Pan Marek Futera – rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Tarnowie
2) Pan Jerzy Kuczkowski – specjalista ds. nieletnich i patologii wydziału prewencji KMP w
Tarnowie
3) Pani Dorota Kunc – Pławecka – rzecznik prasowy Prezydenta Tarnowa
4) Pan Jakub Kwaśny – Radny miasta Tarnowa
5) Pan Marcin Lewandowski – lider Tarnowskiej Ligii Debatanckiej
6) Pani Maria Moździerz – U M Tarnowa biuro Marki Miasta
7) Pani Agnieszka Poliwka – Jeż – animator Tarnowskiej Ligii Debatanckiej.
Reprezentacja II LO wystąpiła w składzie:
Mówcy: Zuzanna Morawka (1b), Gabriela Lis (1c), Dominika Saładyga (2a), Borys Kuca
(2c), Magdalena Jewuła (2e)
Doradcy: Katarzyna Witek (1e), Andrzej Skowroński (1b), Bartłomiej Ziaja (2a)

