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Drodzy Gimnazjaliści
II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach jest placówką
twórczej edukacji i odpowiedzialnego wychowania. To szkoła z sercem, bliska Ŝyciu, w
której wszyscy potrafią wyraŜać własne potrzeby oraz wsłuchiwać się w drugiego człowieka.
W naszej codziennej pracy przyświeca nam motto: „W kaŜdej osobie rozpoznaj to co
dobre oraz kierując się sercem i rozumem rozwijaj te cechy”.
Królówka jest szkołą bezpieczną i przyjazną. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice
wzajemnie się szanują i akceptują. Pragniemy wspólnie tworzyć środowisko rozwoju
osobowego wychowanków, dbając o ich dobro, poszanowanie godności osobistej,
wsłuchując się w głos kaŜdego z nich.
Za cel stawiamy kształcenie uczniów w duchu prawdy, dobra, piękna, otwartości
na potrzeby innych. Zwracamy uwagę na wychowanie w kontekście poszanowania symboli
narodowych i religijnych. Pragniemy, aby nasi podopieczni mieli pozytywny obraz siebie,
byli odporni psychicznie i przygotowani do zmieniającej się rzeczywistości.
W Królówce stawiamy na wszechstronny rozwój naszych wychowanków dzięki
profesjonalizmie w nauczaniu oraz najbogatszej ofercie zajęć pozalekcyjnych.
Niech ten Dzień Otwarty będzie dla naszych gości - mamy nadzieję przyszłych Królówkowiczów - czasem ciekawych spotkań
i owocnych refleksji. Tego wszystkiego Ŝyczy Wam…
Dyrektor szkoły

DZIENNIKARZE GAZETY KRÓLEWSKIEJ ZAPRASZAJĄ NA WĘDRÓWKĘ PO SZKOLE

W KRÓLÓWCE DZIEJE SIĘ NAJWIĘCEJ
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MARTYNA BŁASZKIEWICZ - Dlaczego właśnie Królówka?
Rodzina i znajomi zasypują Cię coraz częściej pytaniami z gatunku: gdzie wybierasz się do
liceum? Próbujesz usilnie pogłębić lub uzupełnić wiedzę, która moŜe okazać się przydatną podczas
egzaminu gimnazjalnego? Zdajesz sobie sprawę, iŜ jesteś o krok od podjęcia powaŜnej decyzji, do
wyboru szkoły średniej, która wspaniale by było, gdyby okazała się tą trafioną. Jeśli te doświadczenia
dotyczą Cię równieŜ, przeto ten tekst skierowany jest właśnie do Ciebie, Szanowny Rekrutancie ☺
Zapewniam, dokładnie to samo przeŜywałam nie tak dawno, bo rok temu. Do dziś wielu mnie
pyta: dlaczego wybrałam właśnie Królówkę? Czy tak jak w znakomitej większości przypadków górę
wzięła opinia o szkole, atrakcyjna oferta edukacyjna, lub teŜ rodzinna tradycja? A moŜe to czysty
przypadek, którego powodem był łut szczęścia? Mój wybór z pewnością nie dokonał się za sprawą wspomnianego wcześniej
przypadku. Choć nie ukrywam, Ŝe II L.O. nie było moim priorytetem. Na początku istotnie klawo nie było. Ukochane koleŜanki poszły do
zupełnie innych szkół, wokół nowi nauczyciele, klasa, a przy tym wszystkim znikome znajomości w nowym liceum. Patrząc na to z
perspektywy czasu dopiero teraz dostrzegam, jakŜe waŜnego, ale i trafnego dokonałam wyboru. Cały ten okres poznawania
środowiska, w którym się znalazłam, jest naprawdę pięknym i niezapomnianym doświadczeniem. Myślę, Ŝe to wspaniały sprawdzian
naszej osobowości, tego jak odnajdujemy się w zupełnie nowym otoczeniu. Poznawać ludzi i nieco inną kulturę jest z pewnością warto.
Gdybym po raz kolejny miała wybierać, bez precedensu znów byłaby to Królówka! Ten rok naprawdę duŜo mnie nauczył.
Pokuszę się o stwierdzenie, Ŝe szkoła ta rozwija nie tylko nasz intelekt, ale i kształtuje świadomość świata. Bardzo podoba mi się
pewna myśl: „Nauka jest niczym nieprzebrany ocean, im więcej jej pijesz - tym bardziej jesteś spragniony”. Śmiało mogę stwierdzić, Ŝe
Królówka efektywnie uczy, otwiera perspektywy. A co najwaŜniejsze panuje w niej niespotykana w siedleckich szkołach atmosfera.
Trzymam kciuki i głęboko wierzę, Ŝe z wieloma z was zobaczę się we wrześniu ☺ POWODZENIA

Radiowęzeł - Aleksandra Iwaniuk
W naszym liceum działa radiowęzeł. Dzięki niemu cała szkoła szybko dowiaduje się o róŜnych
konkursach, wydarzeniach, zmianach i ogólnie o wszystkim, co się dzieje. Ogłoszenia podają nauczyciele
jak i uczniowie. Jednak o wiele bardziej interesującym zadaniem radiowęzła jest to, Ŝe na przerwach
rozbrzmiewa muzyka. Dzięki temu na korytarzach jest weselej. MoŜemy słuchać róŜnych gatunków w
zaleŜności od dyŜurów poszczególnych prezenterów. Co waŜne, kaŜdy moŜe zgłaszać swoje propozycje
piosenek na gronie Królówki. Jeśli Wy, przyszli pierwszoklasiści, zechcecie podzielić się swoją pasją
muzyczną, takŜe będziecie mogli spróbować pracy w radiowęźle.

Paweł Cabaj - Rozśpiewana rodzina królewska
Królówka to liceum, w którym oprócz zdobywania wiedzy moŜna rozwijać się takŜe pod kątem
kultury i sztuki. W naszej szkole pręŜnie działa chór prowadzony przez pana Jana Jaroszyńskiego. Wszyscy,
pragnący i lubiący śpiewać, bez przeszkód mogą zasilić jego szeregi - znajomość nut nieobowiązkowa.
Nawet najbardziej amatorskie głosy w ciągu krótkiego okresu czasu uda się rozwinąć. Ponadto „świeŜe”
gardła z pewnością będą mile widziane choćby dlatego, Ŝe pozwolą uzupełnić braki po odejściu uczniów klas
maturalnych.
Repertuar chóru obejmuje przede wszystkim bardzo dynamiczne piosenki religijne, choć nie brakuje
utworów nastrojowych. Pozwala to na szerszą działalność zespołu niŜ udział w szkolnych akademiach, m.in.
uświetniał on licealne rekolekcje oraz towarzyszył maturzystom podczas ich pielgrzymki na Jasną Górę.
Udział w chórze to nie tylko wydobywanie z siebie dźwięków. To przede wszystkim bycie we wspólnocie ludzi, których łączy ta
sama pasja. Odpowiedzialność za cały zespół, wspólne wyjazdy na warsztaty muzyczne (w róŜnych ciekawych miejscach), występy,
sprawiają, Ŝe zawierają się przyjaźnie, a członkowie chóru są prawie jak rodzina. Przy chórze tworzony jest takŜe zespół
instrumentalny. Zachęcamy wszystkich, którzy mają do czynienia z graniem - odkurzcie na wrzesień wszystkie instrumenty.
Jeśli chcesz odkryć swoje moŜliwość wokalne, poznać ciekawych ludzi, przeŜyć wspaniałą przygodę to nasz Królewski Chór
z pewnością Ci w tym pomoŜe. Serdecznie zapraszamy.
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Szymon Murek - Fanów i Fanki sportu zapraszamy do rozmaitych sekcji! - Bartosz Skolimowski
Podczas, gdy jedni siedzą przed ekranem komputera, inni bardziej
aktywnie spędzają swój wolny czas. Wszystkich sportowych zapaleńców
zachęcamy do regularnego uczęszczania na jedną z wielu sportowych sekcji. W
popularną "gałę" pod czujnym okiem trenera Krzysztofa Dudy moŜemy pograć
w kaŜdy piątek o 14.30. Wszystkich wysokich i skocznych zapraszamy na
treningi siatkówki oraz koszykówki (prowadzi pan Artur Prekurat w kaŜdy
czwartek o 16.15). Warto nadmienić, Ŝe reprezentacja siatkarzy Królówki pod
opieką pani Jolanty Olszewskiej odnosi spore sukcesy. W niedawno
rozgrywanych zawodach nasi siatkarze dostali się do finału międzypowiatowych
rozgrywek. Ponadto Królówka jako jedyna siedlecka druŜyna zakwalifikowała się do rozgrywek regionalnych. Fanatykom "królowej
sportu" polecamy treningi lekkoatletyki, które prowadzi pani Ewa Kujawa. A tym, którzy niekoniecznie brylują świetną formą, a mają
celne oko proponujemy treningi strzelectwa, które prowadzi pan Aleksander Dolecki we współpracy z właścicielem strzelnicy
"Dragon". Odbywają się one w kaŜdy poniedziałek i piątek o 15.30. UWAGA DZIEWCZYNY: moŜecie się sprawdzić w lekkoatletyce,
siatkówce i koszykówce. Na przerwach i WF- ie wielką popularnością cieszy się tenis stołowy - kupcie rakietki juŜ dziś. A moŜe uda się
stworzyć jeszcze inne sekcje na podstawie Waszych sportowych pasji? Jesteśmy otwarci na współpracę.
Jak widać, nasza szkoła oferuje przeróŜne formy aktywności sportowej. Mimo, Ŝe nie mamy własnej hali z prawdziwego
zdarzenia (ale starania o nią nieustannie trwają) korzystamy z potęŜnego obiektu OSiR - u. Olbrzymią popularnością zimową porą
cieszy się lodowisko, do którego mamy najbliŜej ze wszystkich. Podsumowując, nawet najwybredniejsi powinni znaleźć coś dla
siebie ;) Wszystkich serdecznie zapraszamy i Ŝyczymy wielu sportowych sukcesów i satysfakcji.

Marta Kowalczuk „Bo ja tańczyć chcę, moŜe nauczysz mnie jak tańczy się?”
Za pół roku półmetek, za półtora studniówka i tu zaczynają się tak zwane schody… Powiedzmy
sobie szczerze, daleko nam do umiejętności profesjonalnych tancerzy światowej klasy, czy choćby do
uczestników telewizyjnego Tańca z Gwiazdami. Większość z nas nie olśniewa swoimi umiejętnościami na
parkiecie. Pozostaje nam więc liczyć na wrodzony talent w dziedzinie tańca (tudzieŜ jego brak) lub wziąć
się za siebie. Ja, razem z grupą innych uczniów Królówki oraz naszymi partnerami i partnerkami,
wybrałam tę drugą opcję. Od początku roku, pod okiem pani Anny Jaroszyńskiej, poznajemy kolejne tańce
latynoamerykańskie i standardowe. Po kilku miesiącach zajęć zostali najbardziej wytrwali i wiem, Ŝe, tak
jak ja, nie Ŝałują czasu spędzonego na naszej hali sportowej, a wręcz z utęsknieniem czekają na kolejne
zajęcia. AŜ chciałoby się zanucić „Czy czuje panie cza-czę, czy cza-czę pani zna?”. CóŜ teraz odpowiedź
na to pytanie moŜe być, choć w części, twierdząca.
Kiedy na rozpoczęciu roku szkolnego usłyszeliśmy o moŜliwości nauki tańca towarzyskiego w ramach szkolnego kółka, nie
tylko ja byłam zachwycona, przecieŜ taka okazja nie zdarza się codziennie. Takie łączenie przyjemnego z poŜytecznym.
Kto wie, moŜe ktoś z obecnych i przyszłych Królówkowiczów dołączy do krajowej elity tancerzy? JuŜ dziś warto pomyśleć nad
rozwinięciem swoich umiejętności tanecznych. Uwierzcie mi, czas tutaj płynie niesamowicie szybko i zanim się obejrzycie będziecie
stali na przystrojonej sali gimnastycznej, a w uszach zadźwięczą wam słowa „Poloneza czas zacząć” - no dobrze - polonez
polonezem, ale co dalej?
Początki z reguły bywają trudne, jednak od kaŜdej reguły są jakieś wyjątki. W tym wypadku początek i kaŜde kolejne zajęcia
to przede wszystkim świetna zabawa, niesamowicie spędzony czas z grupą pozytywnie nastawionych do Ŝycia ludzi. Stanowimy
świetny przykład tego, Ŝe jeśli są chęci to nie ma rzeczy niemoŜliwych, bo czy tak naprawdę cięŜko wygrzebać w swoich zajętych
rozkładach tygodnia godzinkę na aktywny wypoczynek?
W tym roku z inicjatywy pani Anny Jaroszyńskiej w naszej szkole po raz pierwszy odbędzie się Festiwal Tańca podczas
którego, między innymi swoje (skromne jak na razie) umiejętności zaprezentują wszystkie pary trenujące pod czujnym okiem pani
profesor. W chwili oddania do druku tego numeru, nie wiemy kto został zwycięzcą, ale przecieŜ nie to się liczy;) A zatem pozostało juŜ
tylko zaśpiewać…„Przetańczyć z Tobą chcę całą noc…” i ruszyć do tańca.

Agnieszka Wysokińska - Królówkowe księgozbiory
Gdy zaczęłam uczęszczać do Królówki, zastanawiałam się, czy szkolna biblioteka będzie
okazała? Moje wątpliwości zostały rozwiane juŜ w czasie pierwszej wizyty. Praca pani GraŜyny Zatyki i
pani GraŜyny Walankiewicz wprawiła mnie w zdumienie. Okazało się, Ŝe królówkowe zbiory są idealnie
dopasowane do potrzeb uczniów - ilość i przede wszystkim jakość oferowanych woluminów jest w stanie
zaspokoić najbardziej wymagających. Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe biblioteka zawiera wiele pomocy
naukowych przydatnych dla królówkowiczów.
Sądzę, Ŝe wielu spośród Was, gdy juŜ znajdzie się w Królówce, podzieli moje zdanie na temat
biblioteki i co najwaŜniejsze, będzie chętnie z niej korzystać.
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Olga Mikiciuk i Justyna Omiljan - Nie tylko nauką człowiek Ŝyje
Choć Królówka na pewno kojarzy się z ogromną ilością nauki, to pamiętajcie, Ŝe nasza szkoła to nie tylko kucie! W ciągu roku
przeprowadzane są róŜne akcje mające na celu umilenie Ŝycia uczniowskiego, pomoc potrzebującym oraz rozwój duchowy. Osobą,
która w znacznym stopniu angaŜuje się w tego typu przedsięwzięcia jest ksiądz Marek Chomiuk - prefekt od 1997 roku. Dlaczego to
robi? Bo jak mówi: „zajęcia katechetyczne nie wystarczają, aby młodym ukazać Chrystusa”. Teraz przedstawimy działalność Księdza:











rajdy rowerowe po regionie, Polsce i świecie - są organizowane od 1997 roku: „Ci, którzy przejadą szkołę Ŝycia, wiary i
miłości uczą się wymagać takŜe od siebie, co przekłada się później na inne dziedziny” - przekonuje ksiądz Chomiuk,
pielgrzymki - priorytetową jest pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. MłodzieŜ stając przed Obrazem Matki BoŜej, ma
szansę zawierzyć się Maryi i prosić o pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości,
dzień Patronki - obchodzony co roku na początku czerwca, czyli w kolejne rocznice kanonizacji Królowej Jadwigi. Uczniowie
przygotowują na ten dzień róŜne atrakcje, chociaŜby w postaci konkursów, czy przedstawień teatralnych,
Europejskie Spotkania Młodych organizowane przez wspólnotę „Taize” - odbywają się co roku, za kaŜdym razem w innym
państwie Starego Kontynentu. NajbliŜsze będą miały miejsce w Brukseli i nie zabraknie na nich takŜe Królówkowiczów,
Światowe Dni MłodzieŜy - odbywają się w wakacje. Jest to szczególny czas, gdyŜ w jednym miejscu jednoczą się ludzie z
całej Ziemi, a spotkaniu przewodniczy Ojciec Święty. Byliśmy juŜ w ParyŜu, Rzymie, Kanadzie i Kolonii, w tym roku - do
Sydney - zapewne nie uda się nam pojechać z powodu ogromnych kosztów,
Światowe Dni MłodzieŜy Diecezji Siedleckiej - organizowane w Siedlcach w Niedzielę Palmową i poprzedzającą ją sobotę.
Obejmują procesje z palmami, Mszę Świętą i świadectwa młodych. Zadaniem Królówki jest robienie kanapek (w roku 2005
było ich 8 tysięcy!) dla gości z innych miejscowości naszej diecezji,
szkolne koło „Caritas” - jego członkowie biorą udział w zbiórkach pieniędzy i Ŝywności, wspierając potrzebujących. Z jego
inicjatywy - w tym roku - został zorganizowany koncert charytatywny w ramach którego wystąpił zespół The War Saw,
dni skupienia i rekolekcje - szkoła kontaktu z Bogiem - oferowane wszystkim tym, którzy chcą pogłębić swoją wiarę.
Odbywają się poza miastem, umoŜliwiają lepsze poznanie Pisma Świętego, poczucie bliskości Boga, ale takŜe relaks i
odpoczynek od codzienności.
Podoba się Wam ta róŜnorodność w działaniu? Jeśli tak, to zapraszamy od września do Królówki !!!

PrzeŜyj to sam - Katarzyna Gochnio
A działo się i to nie mało. Bo czy szkoła musi być nudna? Co powiecie, na tłum uczniów
wybiegający w czasie lekcji na tyły szkoły i to do tego z nauczycielami? MoŜe ktoś widział w tym tylko
rutynowe ćwiczenia ewakuacyjne, ale za to ta adrenalina…;) Dzięki czemu moŜe nam jeszcze
podskoczyć ciśnienie? A chociaŜby za sprawą sportowej rywalizacji, której doświadczyli Królówkowicze w
Ostrołęce reprezentując nas na VII Olimpiadzie Szkół Promocji Zdrowia.
Pamiętajcie, Ŝe nasza szkoła nie zapewnia tylko obycia z wiedzą, ale równieŜ chociaŜby ze
światem mody. W czasie rewii mundurków szkolnych, będącej częścią akademii zorganizowanej przez
uczniów 2e w ramach obchodów Święta Komisji Edukacji Narodowej nie brakowało oryginalnych koncepcji na szkolny image. Ale
spokojnie - Ŝaden się nie przyjął. Wyjazdy do teatru nie są u nas konieczne. Sami go tworzymy, chociaŜby organizując konkurs „To ja
bohater Wesela”, czy biorąc czynny udział w Światowym Dniu bez Papierosa. No i powiedzcie czy nie marzyliście Ŝeby zobaczyć sąd
od kulis, telewizję, radio albo spełnić dziecięce marzenie i stać się, choć na chwilę straŜakiem bądź policjantem? U nas to moŜliwe
dzięki Dniu Przedsiębiorczości.
A przyjść warto, bo kto wie czy nie przestępując progu naszej szkoły, nie natraficie na sprzedaŜ przepysznych ciast.
Oczywiście to wszystko nie jest kwestią przypadku. Sytuacja taka miała miejsce, lecz był to tylko słodki dodatek do waŜnego
wydarzenia, jakim była organizacja VII Dni Papieskich, wyraŜających szacunek i pamięć w stosunku do wybitnego Polaka - papieŜa
Jana Pawła II. Nie tylko wtedy udowodniliśmy, Ŝe umiemy łączyć przyjemne z poŜytecznym, przekazując zebrane pieniądze ze
sprzedaŜy ciast na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, ale takŜe, gdy włączyliśmy się w akcję Caritasu. Umiejętnie motywował nas
do tego zespół The War Saw, dbając o muzyczną sferę naszej duszy. I jak tu nie ulec…;)
Nie myślcie, Ŝe my tu się nie uczymy! My wiemy, co to zakuwanie do późna. Lecz stawiamy nie tylko na ciągłą konsumpcję
wiedzy, ale i degustację Ŝycia kulturalnego i Ŝycia z rówieśnikami. Z resztą, co ja Wam będę opowiadać. PrzeŜyjcie to sami!

KRÓLÓWKA TO NAJLEPSZY WYBÓR
ZAPRASZAMY NA STRONĘ
http://lo2.ap.siedlce.pl/
http://lo2.ap.siedlce.pl/

