
 

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie 
 

Biuletyn informacyjny dla absolwentów szkoły podstawowej na potrzeby rekrutacji  

do liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zostać uczniem II LO?  

– najczęściej zadawane pytania  

(FAQ) 
 

 

 

 

 

 

  

 

Jak odbywa się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022? 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie augustowskim odbywa się w sposób 

elektroniczny: https://www.nabor.pcss.pl/augustow 

Po zalogowaniu się, wykorzystując swój numer Pesel, należy wypełnić dwa dokumenty: wniosek o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i załącznik do wniosku – informacje dodatkowe, następnie je 

wydrukować, podpisać (podpis kandydata do szkoły i rodzica/prawnego opiekuna) i złożyć w 

sekretariacie Liceum/wysłać skan pocztą elektroniczną. 

 

W jakiej klasie mogę uczyć się w II LO? 

Absolwentom szkoły podstawowej oferujemy trzy kierunki kształcenia: 

Ia – medyczny 

Ib – politechniczny 

Ic – socjologiczny  

 

 

 

 

https://www.nabor.pcss.pl/augustow


Kiedy składam dokumenty do Liceum? 

Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej 

Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty. 

 

Jakie dokumenty muszę złożyć do Liceum?* 

wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej (do pobrania ze strony 

internetowej: www.nabor.pcss.pl/augustow lub w sekretariacie szkoły/na stronie www szkoły), 

załącznik do wniosku – informacje dodatkowe (do pobrania ze strony internetowej: 

www.nabor.pcss.pl/augustow lub w sekretariacie szkoły/na stronie www szkoły),  

deklaracja dotycząca wyboru języków obcych (do pobrania w sekretariacie szkoły/na stronie www 

szkoły), 

zdjęcie legitymacyjne – 2 szt. 
* dokumenty należy złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru 
 

Jak zostaną przeliczone na punkty moje oceny ze świadectwa? 

6 – 18 pkt 

5 – 17 pkt 

4 – 14 pkt 

3 – 8 pkt 

2 – 2 pkt 

 

Jakie przedmioty są brane pod uwagę do poszczególnych klas? 

Obowiązkowo: język polski i matematyka oraz dwa przedmioty dodatkowe: 

Ia – biologia, chemia 

Ib – geografia, informatyka 

Ic – wiedza o społeczeństwie, język angielski 

 

Za co otrzymam dodatkowe punkty? 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt 

- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – do 18 pkt 

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu – 3pkt  

 

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji? 

22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej (tj. do 30 czerwca) 

2 sierpnia do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

Jakie języki mogę wybrać w Liceum? 

język angielski – jako pierwszy 

język francuski lub niemiecki lub rosyjski – jako drugi   

 

Jakich przedmiotów uczyć się będę w rozszerzeniu w wybranej klasie w Liceum? 

Każdy uczeń – absolwent szkoły podstawowej – realizuje w rozszerzeniu 3 przedmioty: 

Ia – biologia, chemia, język angielski 

Ib – matematyka, informatyka, geografia (lub fizyka)*   

Ic – język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski (lub historia)* 



* trzeci przedmiot realizowany w rozszerzeniu zostanie wybrany spośród zaproponowanych po 
zakończeniu rekrutacji i diagnozie przeprowadzonej wśród przyszłych uczniów; 
 

Jakie nowe przedmioty mogę (w zależności od wybranej klasy) realizować w Liceum? 

chemia w zadaniach, angielski medyczny, warsztaty dziennikarskie, grafika komputerowa, edukacja 

prawna i obywatelska, algorytmika i programowanie, podstawy przedsiębiorczości, etyka, język 

łaciński i kultura antyczna 

 

Jakie pasje mogę realizować w II LO? 

- teatralne; - sportowe (lekka atletyka, piłka siatkowa, piłka nożna, pływanie, tenis stołowy, 

badminton); - wokalne i instrumentalne; - artystyczne (fotografia, witraż, rysunek, szkic, grafika 

komputerowa, studium artystyczne „Akwarelą i ołówkiem”); - wolontariackie;  

- historyczne (z naciskiem na historię regionalną, przy szkole prężnie działa Klub Historyczny im. 

Armii Krajowej); - językowe;  - samorządności młodzieżowej; - badawcze; szachowe 

 

Ile lat trwa nauka w liceum ogólnokształcącym? 

4 lata 

 

Chcę obejrzeć moją przyszłą szkołę. Kiedy mogę to zrobić? 

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30  

 

Dlaczego warto uczyć się w II LO?  

Bo każdy uczeń znajdzie w naszej Szkole warunki do wszechstronnego rozwoju  

i aktywności, empatię i troskę ze strony nauczycieli i pracowników Szkoły.  

 

Co stanie się w sytuacji, kiedy będzie bardzo duże zainteresowanie nauką w II LO,  

a w szkole planuje się utworzenie tylko trzech oddziałów? Czy dostanę się? 

Tak. Zgodnie z decyzją organu prowadzącego liczba oddziałów może ulec zmianie  

w zależności od liczby złożonych przez absolwentów szkoły podstawowej oryginałów dokumentów. 

 

Zalety II LO w Augustowie: 

- wysoka jakość nauczania; 

- sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach; 

- kreatywni nauczyciele; 

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania; 

- pomoc w trudnościach; 

- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe; 

- opieka medyczna, pedagoga i psychologa; 

- nauka na jedną zmianę (8.00 - 15.15);  

- bezpieczeństwo, wokół szkoły tereny zielone, posesja szkoły zabezpieczona ogrodzeniem. 

 

Najnowsze sukcesy II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie: 

- kwiecień 2021: dwie nasze uczennice, Olga i Basia, zostają Finalistkami LI Olimpiady Literatury  

i Języka Polskiego 

- marzec 2021: Krzysztof zajmuje I miejsce w VII edycji Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy  

o Bezpieczeństwie 

- luty 2021: Marcelina zostaje Laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej 

- styczeń 2021: II Liceum Ogólnokształcące w rankingu „Perspektyw” otrzymuje tytuł „Brązowej 

Szkoły 2021” 

 

 

 

 

 



Dlaczego warto wybrać II LO w Augustowie? Oddajmy głos naszym Absolwentom!  

 
Adam Rółkowski (Absolwent II LO – 2019 r.; student I roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie 

Medycznym w Białymstoku) 

Lekcje zawsze przebiegały w przyjaznej atmosferze, zawsze można było liczyć na pomoc nauczyciela. Dzięki 

pomocy i zaangażowaniu nauczycieli, którzy mnie uczyli, za kilka lat mogę być lekarzem, więc każdemu mogę 

polecić tę szkołę. Nie pożałujecie przyjścia tutaj. 

 

 

Aleksandra Karpińska (Absolwentka II LO – 2018 r.; studentka II roku genetyki na 

Aberystwyth University) 

Nauka w tej szkole dała mi przede wszystkim wiedzę! Bardzo dobre przygotowanie do matury 

(szczególnie z języka polskiego, chemii i matematyki) oraz pewne nawyki lub sposoby nauki, które 

bardzo przydały się w późniejszej edukacji. Nauczyciele przekazywali wiedzę w sposób ciekawy i 

kreatywny (kto pamięta mapy myśli?), a na lekcjach panowała luźna i przyjazna atmosfera. Warto 

wybrać II LO przede wszystkim dla kadry nauczycielskiej, ale również dla atmosfery, która panowała 

na lekcjach oraz podczas przerw. Bardzo podobało mi się też to, że uczniowie mogli podawać 

propozycje wycieczek szkolnych czy też sami je organizować pod nadzorem nauczycieli. Szkoła oferuje dużo opcji 

rozwijania się nie tylko pod kątem matury i uczenia się, ale również pomaga poszerzać horyzonty oraz pogłębiać swoje 

zainteresowania. Nauczyciele gorąco zachęcają do brania udziału w licznych konkursach, zajęciach pozalekcyjnych oraz 

wydarzeniach organizowanych przez miasto. Uważam też, że nauczyciele przedmiotów ścisłych świetnie nauczają i 

pomagają naprawdę solidne przygotować się do matury.  

 

 

 

Dariusz Tarasewicz (Absolwent II LO – 2016 r.; student IV roku chemii kryminalistycznej na 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)   
Wiedza, którą zdobyłem w szkole średniej, przydała mi się później na studiach, a samo chodzenie do II LO 

pozytywnie wpłynęło na to, kim jestem teraz. Wydaje mi się, że największą zaletą tego liceum jest kadra 

nauczycielska. Są to dobrzy nauczyciele, po których widać, że lubią nauczać i znają się na przedmiocie, 

którym się zajmują. Poza tym są to bardzo mili ludzie, których dobrze wspominam i zawsze, jak mam czas, 

staram się odwiedzać szkołę. 

 

Marta Bartoszewicz (Absolwentka II LO –  2018 r.; studentka II roku medycyny 

weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie) 

Nauka w II LO pomogła mi w realizacji mojego marzenia – możliwości studiowania medycyny 

weterynaryjnej. Sposób prowadzenia lekcji, wszystkie prace domowe, projekty mobilizowały mnie 

do pracy, systematyczności, co również bardzo przydaje się na studiach. Uważam, że największym 

plusem II LO jest miła atmosfera, pomoc ze strony nauczycieli, ale także dawanie uczniom 

możliwości rozwijania swoich zainteresowań przez organizowane wyjazdy, uczestnictwo w 

konkursach, czy spotkaniach z gośćmi. Warto więc uczyć się w II LO nie tylko ze względu na 

możliwości rozwoju, ale też dlatego, że można spotkać wielu wspaniałych ludzi.  

 

Julita Bożewicz (Absolwentka II LO – 2017 r.; studentka I roku wokalistyki – specjalność 

musical na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) 

II Liceum dało mi ogromną możliwość poznania siebie, swoich upodobań oraz rozwijania swoich 

pasji. Przez cały czas trwania nauki należałam do grupy teatralnej „Antrakt”, w której wciąż ucząc 

się czegoś nowego, robiłam to, co kocham i z czym być może będę wiązała swoją przyszłość. II Liceum 

= cudowni nauczyciele, utalentowani uczniowie, pasja, rozwój i... MARZENIA❤️ 

 

Joanna Rutkowska (Absolwentka II LO – 2019 r.; studentka I roku transportu na Politechnice 

Gdańskiej) 

Nauczyciele z II LO świetnie przygotowali mnie do matury, dzięki czemu uzyskałam bardzo 

zadowalające wyniki. Warto wybrać tę szkołę, ponieważ panuje tam przyjazna atmosfera, a pracownicy 

są życzliwi. Ogromnym plusem II LO jest to, że dyrekcja i nauczyciele nie pozostają obojętni na 

potrzeby uczniów i w razie jakichkolwiek problemów starają się pomóc je rozwiązać 

 

 

 



Justyna Wasilewska (Absolwentka II LO – 2019 r.; studentka I roku gospodarki 

przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej) 

Jeśli myślę o II LO, pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to miła atmosfera, wysoki 

poziom nauczania, przywiązanie do patriotyzmu, możliwość samorozwoju w 

dziedzinach zarówno naukowych, jak i sportowych, czy artystycznych (przykład z 

życia wzięty: osobiście uczyłam się na profilu mat.-fiz., co nie przeszkadzało mi w 

braniu udziału w wielu konkursach recytatorskich, pisarskich, czy aktorskich! 

Dodatkowo mogłam spełniać się artystycznie w szkolnym kole teatralnym „Antrakt”). 

Nie można też zapomnieć o długich przerwach spędzanych w kawiarence „U pani Ani”! Podsumowując, jeżeli Twoim 

priorytetem w wyborze szkoły ponadpodstawowej jest przede wszystkim dobre przygotowanie do matury, to nie wahaj się 

i wybierz II LO! 

 

Michał Zaniewski (Absolwent II LO – 2017 r.; student II roku zarządzania inżynierskiego 

na Politechnice Gdańskiej)  

II  LO oferuje dużo więcej niż dobre wykształcenie. Organizowanych jest wiele wydarzeń 

kulturalnych, sportowych, a także naukowych. Z całą pewnością nie ma miejsca na nudę, będąc 

w tej szkole. Co więcej, atmosfera, jaka tam panuje, oraz nauczyciele, którzy są zawsze chętni do 

pomocy uczniom, sprawiają, że każdy dzień jest tam wyjątkowy. Gdybym znów szedł do liceum, 

to na pewno wybrałbym kolejny raz II LO! 

 

Mikołaj Jonik (Absolwent II LO – 2017 r.; student III roku budownictwa na Wydziale Inżynierii 

Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej) 

Miło spędzone trzy lata w gronie przyjaciół i znajomych. W tej szkole nie jest się anonimowym, każdy 

znajdzie tu miejsce dla siebie.  

 

 

Agnieszka Krawczuk (Absolwentka II LO – 2015 r.; studentka V roku finansów i rachunkowości na 

Uniwersytecie Gdańskim) 

Dzięki otwartości nauczycieli mogłam rozwijać także swoje pasje humanistyczne, m. in. w Klubie 

Historycznym czy kole teatralnym. Trzy lata spędzone w II LO zaprocentowały świetnymi wynikami 

maturalnymi, a to otworzyło drzwi na ogrom uczelni polskich i zagranicznych. W II LO nauczyłam się też 

samodzielności w działaniu i aktywności pozaszkolnej, co zaprocentowało w życiu akademickim. Biorę 

aktywny udział w międzynarodowych konkursach i konferencjach. Wciąż z sentymentem i szerokim 

uśmiechem wspominam lata spędzone w II LO i każdemu polecam spróbować wstąpić w szeregi uczniów tej szkoły! 

 

Katarzyna Skibicka (Absolwentka II LO – 2018 r.; studentka II roku rolnictwa w Wyższej 

Szkole Agrobiznesu w Łomży) 

Nauka w II LO w Augustowie dała mi wiele możliwości poszerzenia wiedzy z wybranych 

przedmiotów oraz ogromne pole do rozwoju osobistego w kwestiach artystycznych. Warto 

wybrać tę szkołę, ponieważ rozwinie ona w Was chęć pogłębienia wiedzy, pomoże również 

ujawnić Wasze ukryte talenty. Plusy: nauczyciele są bardzo pomocni i wyrozumiali, w szkole 

panuje bardzo miła atmosfera, możemy tu odkryć ukryte w nas talenty, jest dużo możliwości do 

rozwijania pasji poprzez zajęcia dodatkowe, szkoła organizuje wiele konkursów za pomocą 

których możemy pokazać siebie, możesz znaleźć przyjaciół na całe życie.  

 

Aleksandra Klejps (Absolwentka II LO – 2017 r.; studentka III roku ogrodnictwa na Wydziale 

Ogrodnictwa i Biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) 

Miałam możliwość rozwijania swoich pasji poprzez robienie wystawy obrazów, czy chociażby 

przygotowanie dekoracji na uroczystości szkole. Dużym plusem uczenia się w II LO jest to, że mimo 

zdanej matury rozszerzonej z geografii, bez problemu daje sobie radę na studiach biologiczno-

chemicznych. A nie są łatwe! Śmiało mogę powiedzieć, że II LO to jeden z lepszych wyborów w moim 

życiu. Takiej atmosfery i ludzi nie ma nigdzie indziej! 

 

Mikołaj Litwińczuk (Absolwent II LO – 2017 r.; student III roku psychologii na Wydziale Nauk 

Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku) 

Między zajęciami mieliśmy możliwość rozwijania talentu w zespole szkolnym. Spełnialiśmy swoje 

największe pasje i zawsze dochodziliśmy do kompromisów z nauczycielami, kiedy wyjeżdżaliśmy 

reprezentować szkołę w innych miastach w Polsce. Po ścisłym profilu w liceum nie mam żadnych 

problemów na studiach humanistycznych, zostałem bardzo dobrze przygotowany do tej dziedziny nauki. 

Kadra była, jest i będzie najlepiej przygotowującą kadrą do zdania matury. Do tej pory wspominam z 

uśmiechem na twarzy czasy liceum. Słowem podsumowania... Jeśli chcesz robić to, co kochasz, to bez 

problemu pogodzisz to z nauką w tym liceum. Wybierz II LO! 

 



Jakub Milewski (Absolwent II LO – 2017 r.; student mechaniki i budowy maszyn na Politechnice 

Białostockiej) 

Poza aspektami tylko edukacyjnymi - możliwość rozwoju swoich pasji, zainteresowań, talentów 

(artystycznych jak i sportowych), możliwość udziału w wielu konkursach. Zalety szkoły? Przede 

wszystkim szkoła nie należy do tych największych, co jest ogromną zaletą, bo powoduje to klimat 

niemalże domowy i sprawia, że społeczność szkolną traktujemy jak rodzinę. Szybko poznajemy 

praktycznie wszystkie osoby, które mijamy na korytarzu oraz nauczycieli. To sprawia, że czujemy się 

bardzo swobodnie, niemal jak w domu. Nauczyciele, którzy nigdy nie odmawiają pomocy, zawsze do upadłego tłumaczą 

zagadnienia tak, że nawet najbardziej oporni uczniowie są w stanie je zrozumieć. Są oni również bardzo pomocni nie 

tylko w kwestiach związanych z edukacją, można się do nich zgłosić z każdym problemem, zawsze poratują dobrą radą 

czy po prostu podniosą na duchu. Możliwość rozwijania swoich pasji czy to sportowych czy artystycznych, jest możliwa 

dzięki braniu udziału we wszelkiego rodzaju konkursach czy zawodach, na których reprezentujemy zarówno swoje 

indywidualne zdolności i talenty, jak również zdolności zdobyte na zajęciach, które przekazali nam nauczyciele. O szkole 

mógłbym tak pisać godzinami, jednak w skrócie mówiąc, jest to wspaniałe miejsce, które oprócz bardzo dobrego 

przygotowania do matury i zdobycia ciekawej i przydatnej wiedzy sprawia, że to wszystko dzieje się w niepowtarzalnej, 

rodzinnej i swobodnej atmosferze. II LO jest najlepszym miejscem na spędzenie tego najlepszego okresu w życiu, jakim 

jest liceum i sprawia, że jest to jeszcze lepsze. Gdybym mógł znowu wybrać, do jakiego liceum pójdę, z pewnością byłoby 

to najlepsze na świecie II LO w Augustowie! 

 

Justyna Gulan (Absolwentka II LO – 2018 r.; studentka II roku matematyki stosowanej na 

Politechnice Białostockiej) 

Trzy lata w II LO, oprócz świetnego przygotowania do dalszej edukacji, dały mi wiele 

wspaniałych wspomnień. To szkoła, w której nauczyciel nie jest Twoim wrogiem, tylko 

człowiekiem, który wymaga, ale też służy pomocą, stara się przekazać wiedzę w przystępny 

sposób, który nie zniechęci Cię do dalszej pracy. Przyjazne relacje międzyludzkie i wzajemny 

szacunek tworzą atmosferę, w której łatwo jest funkcjonować. II LO to miejsce zdobywania 

wiedzy, pogłębiania zainteresowań i źródło wspaniałych przyjaźni. Nie żałuję podjętej decyzji i z 

chęcią wróciłabym tam jeszcze raz. 

 

 

Zuzanna Król (Absolwentka II LO – 2018 r.; studentka I roku podatków i doradztwa 

podatkowego na Uniwersytecie Gdańskim) 

Jak wspominam liceum? Jako najlepszy okres w życiu! To właśnie w II LO nauczyłam się, że 

najważniejsze jest poznanie samej siebie. Dzięki tej szkole zrozumiałam, że to, co wydaje się 

wielkim problemem, jest tak naprawdę małą przeszkodzą, którą na pewno da się pokonać. II LO 

daje Ci możliwość rozwoju, nie tylko naukowego, ale to właśnie tutaj nauczysz się pracy nad 

samym sobą. Zrozumiesz, że nauka nie opiera się wyłącznie na ścisłych regułkach, czy 

schematach, a jest o wiele szerszym pojęciem.  Mam nadzieję, że teraz wybór będzie o wiele prostszy i już dłużej nie 

będziesz się zastanawiać! Powodzenia!  

 

Aneta Pawłowska (Wiśniewska) (absolwentka II LO – 2014 r.; absolwentka prawa na 

Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 
II Liceum Ogólnokształcącemu w Augustowie, a właściwie tworzącym go nauczycielom, 

zawdzięczam bardzo wiele. W pierwszej kolejności będzie to z pewnością dobre 

przygotowanie do matury. Ogromna liczba wspólnie rozwiązywanych testów, liczne zajęcia 

prowadzone po godzinach lekcyjnych – to wszystko zdecydowanie zaprocentowało podczas 

wydarzeń majowych i umożliwiło mi dostanie się na wymarzone studia. Po drugie – dobre 

przygotowanie do nadchodzących wówczas studiów. Przedmiotami obowiązkowymi na 

pierwszym roku studiów prawniczych są bowiem przedmioty związane z historią Polski oraz 

historią powszechną. Po trzecie, tytuł finalisty w kolejnej edycji Olimpiady Literatury i 

Języka Polskiego. Nadto, to właśnie w tej szkole poznałam moich najwspanialszych 

przyjaciół, z którymi kontakt mam po dziś dzień. II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie 

warto wybrać z wielu względów. Pierwszym i niewątpliwie najważniejszym powodem są 

tworzący je ludzie, których cechują niesamowite zaangażowanie i pasja. Do dziś pamiętam 

wspólnie prowadzone na lekcjach historii debaty, niezwykle poruszające obchody ważnych 

wydarzeń historycznych, organizowane zjazdy, wywiady ze świadkami historii. Nadto, nauka w tej szkole niewątpliwie 

nauczyła mnie tego, jak ważne jest moje, nawet tak młode wówczas, zdanie.   

 

Kinga Bartoszewicz (Absolwentka II LO – 2019 r.; studentka architektury Politechniki 

Białostockiej) 

Co najlepszego spotkało mnie w tej szkole? Nauczyłam się sumienności, a co najważniejsze pozwolono 

mi tu rozwijać wiedzę nie tylko z przedmiotów humanistycznych. Jestem za to ogromnie wdzięczna. 

Pamiętajcie, profil Was nie ogranicza, a ta szkoła pozwoli Wam na rozwój w każdym możliwym kierunku. 

II LO to miejsce pełne empatii, zrozumienia i serdeczności. 



 

Patryk Urban (Absolwent II LO – 2018 r.; student II roku wychowania fizycznego na Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie) 
Nauka w II LO dała mi dużo pewności siebie. Nauczyłem się w niej szeroko patrzeć na świat i szanować drugiego 

człowieka. W liceum spotkałem samych wspaniałych pedagogów, którzy zachęcali do ciągłej nauki, motywowali 

do działania. Każdy z nich dbał o to, aby na zajęciach czuć się świetnie i wynieść z nich jak najwięcej dobrego. 

Ogromnym plusem szkoły są zajęcia dodatkowe - zawody sportowe, konkursy muzyczne, konkursy naukowe i wiele 

innych przedsięwzięć, w których można się realizować.   

 

Kinga Borawska Absolwentka II LO – 2019 r.; studentka I roku dziennikarstwa i komunikacji 

społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie) 

To w tej szkole przeżyłam wiele niezapomnianych chwil i poznałam świetnych ludzi (nie tylko nauczycieli). 

To tutaj odkryłam na nowo znaczenie słów „integracja” i „jedność”. Bo tym właśnie jest tak szkoła – 

ogromnym organizmem przypominającym rodzinę, w której każdy jest równie istotny i zawsze może liczyć 

na wsparcie, czy to ze strony innych uczniów, czy też od kadry pedagogicznej. 

 

 

 

 

Paulina Bartoszewicz (Absolwentka II LO – 2019 r.; studentka I roku 

architektury na Politechnice Białostockiej) 
Dlaczego II LO? To właśnie w tej szkole pokładałam nadzieje dalszego rozwoju i 

samorealizacji. Dziś wiem, że to był dobry wybór. Ludzi tworzących to miejsce cechuje 

kreatywność, cierpliwość, uśmiech i dystans do wielu spraw. W II LO nabyłam ogromną 

ilość wiedzy.  Dziś zdobyta wiedza jest fundamentem moje dalszego kształcenia. 

Korzystając z okazji, chciałabym przekazać pewną myśl moim kolegom i koleżankom. 

Otóż profil nie zobowiązuje, nie zamyka Waszych horyzontów. Uczyłam się na profilu 

humanistycznym, a dziś jestem studentką uczelni technicznej:) Myślę, że moja osoba 

może być przykładem tego, że ta szkoła, przy odrobinie Waszych chęci, pomoże zdobyć 

Wam to, co z pozoru wydaje się nieosiągalne. To właśnie tutaj dostałam ogromną ilość 

wsparcia i zrozumienia. XXI wiek… Tempo życia osiągnęło prędkość światła… Ilość 

bodźców, która zewsząd nas bombarduje, sięga tysięcy… Doba nadal ma tylko 24 godziny… a człowiek dwie ręce! 

Pamiętajcie, że te dwie lewe ręce mogą dokonać rzeczy niemożliwych:) Jeżeli ktoś mówi, że czegoś nie osiągniesz, jest 

tylko mówcą. To Ty jesteś realizatorem swoich marzeń. Uważam, że ta szkoła jest wyjątkowym miejscem, ze względu na 

tworzące się tu więzi, możliwość kształcenia pod każdym względem i wsparcie ze strony nauczycieli. Ci ludzie to 

pasjonaci!:) Jeśli nie wiesz, jaki profil wybrać, II LO bez obaw pozwoli Ci się określić. Dziś dziękuję Wam wszystkim, 

którzy tworzycie to miejsce także za relacje, które są fundamentem życia, a których tak bardzo dzisiaj brakuje. Ta szkoła 

jest wyjątkowa!:) 

 

Aneta Leszczyńska (Absolwentka II LO – 2017 r.; studentka III roku prawa na Uniwersytecie w 

Białymstoku, pracownik kancelarii prawnej) 

Wspominam ciepło i życzliwość ludzi pracujących w tym miejscu. Atmosfera panująca w szkole była 

zdecydowanie powodem, który sprawił, że podjęłam w niej naukę. Nauczyciele utrzymują naprawdę 

wysoki poziom kształcenia. Będąc uczennicą II LO, starałam się udzielać w niemal każdym wydarzeniu 

organizowanym przez szkołę, ponieważ sprawiało mi to wielką przyjemność. Do dziś bardzo ciepło 

wspominam moją klasę, wychowawcę, nauczycieli oraz Panią Dyrektor. Nauczyciele wkładają wiele 

serca w to, by jak najlepiej przygotować każdego ucznia do egzaminu maturalnego. Ja doceniłam wysiłek 

nauczycieli i jednocześnie, sama ciężko pracując, spełniam swoje marzenia i powoli rozwijam się w 

zawodzie. 

 

Anna Sobotko (Absolwentka II LO – 2018 r.; studentka II roku pedagogiki 

resocjalizacyjnej na Uniwersytecie w Białymstoku (Wydział Nauk o Edukacji)) 

W czasie trzech lat spędzonych w II LO poznałam wspaniałą kadrę pedagogiczną, która gotowa 

była okazywać nam wsparcie i pomoc. Myślę, że największym atutem tej szkoły są ludzie w niej 

pracujący, którzy swoim nastawieniem motywują do nauki, tworzą atmosferę współpracy i 

bezpieczeństwa. Uważam, że nauczyciele, z którymi spotkałam się w II LO, bardzo dobrze 

przygotowali mnie do egzaminu maturalnego, przez co bez problemu dostałam się na wybrane 

przeze mnie studia. Gdybym stanęła teraz przed wyborem szkoły, bez wątpienia wybrałabym tę 

samą. Dziękuję za możliwość nauki w II LO! 



 

Patrycja Suchocka (Absolwentka II LO – 2015 r.; absolwentka informatyki na Wojskowej 

Akademii Technicznej, studentka I roku informatyki na Polsko-Japońskiej Akademii Technik 

Komputerowych) 
Kadra liceum nauczyła mnie, jak swobodnie wyrażać zdanie na różne tematy, samodzielnie myśleć oraz 

podnosić się po porażkach. Są to bezcenne umiejętności, przez które szczerze polecam wybór II LO! 

 

 

 

Paweł Skowroński (Absolwent II LO – 2015 r.; absolwent europeistyki na 

Uniwersytecie Warszawskim) 
II LO to nasza kameralna rodzina. Szkoła, z powodu niedużych gabarytów, tworzy więź 

między wszystkimi. Każdy się ze sobą zna albo przynajmniej się kojarzy i uśmiechnie się 

do siebie na korytarzu. Ja osobiście, jak przychodziłem do liceum, byłem dość zamknięty 

w sobie i introwertyczny. Nasze Liceum szybko spowodowało to, że coraz bardziej 

zacząłem się otwierać. Ogromny wpływ miała na to moja wspaniała klasa i 

wychowawca. Zawsze czułem się zaopiekowany przez kolegów i Pana Tomka – mojego 

wychowawcę. Czułem się członkiem naszej klasowej rodziny, a dzięki niej – rodziną – 

wspólnotą II LO. To dało mi dużo na start w Warszawie. Tam już śmiało wchodziłem w 

akademicką społeczność. Ogromny plus II LO to ludzie. Ludzie, którzy tworzą to miejsce. 

Miejsce przyjazne dla młodych ludzi, szukających celu i drogi na resztę życia. Plusem 

naszego LO jest to, że nawet po pięciu latach od ukończenia, będąc już na innym etapie 

życia, chciałbym usiąść w ostatniej ławce przy ścianie w sali 101 i zinterpretować wiersz, 

a później, w czasie przerwy, iść i usiąść pod dąb. Dlaczego? Trzy lata spędzone w tym 

miejscu to jedna z fajniejszych rzeczy, która mnie spotkała, a do takich rzeczy zawsze chce się wracać! 

 

Znajdź nas na Facebooku   
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