
Nasze liceum skończyłam trzy lata temu. Swój czas tam 

spędzony wspominam bardzo ciepło – z uśmiechem,  

bo przecież dzięki tej szkole dostałam się na wymarzone 

studia, na których dobrze sobie radzę. 

Chodziłam do klasy humanistycznej – i to był doskonały 

wybór. Lekcje języka polskiego z panią Depczyńską (która 

była też fantastyczną wychowawczynią naszej klasy – 

nieraz o nas walczyła!) powinny raczej nazywać się 

rozmowami o literaturze – nie tylko nauczyliśmy się 

analizować teksty pod kątem matury, ale zwłaszcza – 

czytać literaturę, rozumieć ją i rozsmakowywać się w niej. 

Kiedy było trzeba, pani Depczyńska zostawała z nami po 

godzinach, sprawdzała nasze dodatkowe zadania – to osoba, 

która naprawdę kocha swoją pracę i to przekłada się na 

wyniki jej uczniów. Pani Depczyńska nauczyła nas mieć własne zdanie o literaturze, nie wspominając już o tym,  

że osoby po języku polskim z moją wychowawczynią czytają (prasę, powieści, wiersze, komiksy – zrozumieliśmy 

bowiem, że każda forma może być wartościowa) –  to coś, co zostanie nam na długie lata po zdaniu  matury i jest 

dużo ważniejsze niż sam egzamin dojrzałości.  

Wiedza o społeczeństwie z panią Tusznio to lekcja, na której pierwszy raz w życiu trzymałam w rękach konstytucję 

– co z perspektywy czasu i kierunku studiów, który wybrałam, okazało się dla mnie bardzo ważne. Na lekcjach nie 

uczyliśmy się na pamięć nazw i zasad poszczególnych instytucji; robiliśmy coś o wiele bardziej trudnego, 

 a owocującego w studenckiej przyszłości – myśleliśmy. Lekcje historii, również z panią Tusznio, to nie tylko 

„kucie” dat – to praca z mapami, atlasami, nauka tego, jak się uczyć. Do dziś stosuję metody uczenia się, z którymi 

zapoznała nas pani Tusznio – i muszę powiedzieć, że dzięki nim moje życie jest o wiele łatwiejsze.  

Jako uczennica klasy humanistycznej nie mogę nie wspomnieć o czymś, co wyróżnia tę klasę nie tylko spośród tych 

o innym profilu w naszej szkole, ale także  wśród wielu innych liceów, których uczniów spotykam na swojej 

studenckiej drodze – o filozofii. Pani Felka potrafiła opowiadać o Platonie i o Kartezjuszu tak, że naprawdę 

rozumieliśmy ich teorie i poglądy. Filozofia dała nam też coś, co było bardzo ważne z innego powodu – 

obowiązkowej matematyki, którą musieliśmy zdawać na maturze. Nauka logiki z początku wydawała nam się 

straszna, a dzięki pani Felce okazała się łatwa i przyjemna, no i  bardzo pomogła. 

Sama matematyka też była czymś ogromnie ważnym. Pani Hajduk potrafiła nam tłumaczyć każdą rzecz tyle razy, 

dopóki wszyscy jej nie zrozumieliśmy. Zawsze można było do niej podejść i zapytać – pani Hajduk miała 

indywidualne podejście do każdego ze swoich uczniów. Nigdy za bardzo nie lubiłam matematyki – a raczej – nie 

rozumiałam jej, ale lekcje w naszym Liceum zmieniły ten stosunek. Teraz, ucząc się kodeksu postępowania 

administracyjnego, tęsknię za zadaniami z geometrii… 

Ale nasze Liceum to nie tylko lekcje. Moja klasa – humanistyczna o profilu europejskim – dzięki pomysłowości 

 i zaangażowaniu mojej wychowawczyni, pani Depczyńskiej i pani Tusznio, była czymś więcej niż klasy o 

pozostałych profilach. Od początku, podzieleni na grupy, robiliśmy prezentacje o różnych aspektach europejskich 

państw. Nie tylko nauczyliśmy się przemawiać przed audytorium i robić prezentacje, które nie zanudzą słuchacza na 

śmierć, ale i świetnie się bawiliśmy. Do dziś pamiętam prezentację o niemieckiej kuchni, okraszoną ciastkami 

 i innymi przysmakami  przygotowanymi przez moich kolegów. Ukoronowaniem tej pracy był wyjazd do 

Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie wzięliśmy udział w projekcie Euroscola. Tam spotkaliśmy się 

z naszymi rówieśnikami z całej Unii i zobaczyliśmy to, o czym inni tylko uczą się z podręczników. Cały wyjazd był 

cudowny – zwiedziliśmy Drezno, Norymbergę i Strasburg, oczywiście. Nasza klasa była naprawdę europejska! 

Teraz jestem na trzecim roku prawa. Dzięki wykształceniu, które dała mi nasza szkoła, idzie mi bardzo dobrze. Czas 

spędzony w LO pokazał mi, że warto się angażować w rozmaite inicjatywy – jestem członkiem Uniwersyteckiej 

Poradni Prawnej przy Instytucie Prawa Cywilnego, gdzie pomagam różnym osobom w kwestiach prawnych (sama 

wiele się przy tym ucząc).  Jestem dumna z tego, że uczyłam się właśnie w  naszym liceum.   

Agata Rabiej, Ząbkowice Śląskie 



 

„ Najpiękniejsze są wspomnienia, które ma się jeszcze 

przed sobą.”  

Jeanne Moreau 

Jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. 

Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich, do którego 

uczęszczałam w latach 2008–2011. Jak wspominam te lata? 

Oj, bardzo dobrze, często wracam w myślach do tego 

wspaniałego czasu, kiedy człowiek był młody i piękny: D A 

tak na poważnie, to wspominam ten czas bardzo miło, widzę 

przed oczyma szkołę pełną radosnego gwaru, pełną życia. 

Widzę również mnóstwo znajomych twarzy, moich 

przyjaciół, kolegów, koleżanek i wspaniałych (mówię 

szczerze!) nauczycieli, którzy przekazali mi wiele wiedzy. 

Kiedy myślę o tych latach, wspominam świetną atmosferę, 

jaka nie opuszczała murów naszego LO, wykwalifikowaną 

kadrę nauczycielską oraz wszystkie przerwy, zawsze dobrze 

wykorzystane co do ostatniej sekundy.  

Najlepiej jednak zapamiętana została przeze mnie klasa maturalna, której towarzyszyła nutka strachu 

 i niepewności o przyszłość, a także wspaniałe wydarzenie, jakim była studniówka Dziś, kiedy wracam 

pamięcią do wyolbrzymionego strachu przed maturą, śmieję się z tego, patrząc na dotychczas pochłaniane 

egzaminy. 

Pragnę podziękować wszystkim nauczycielom, którzy dzielnie walczyli, abyśmy zdali jak najlepiej maturę 

i poszli ze zdobytą wiedzą w świat. Doceniam ich wysiłki i pracę, jaką włożyli, podziwiam wytrwałość  

i cierpliwość. Chciałabym kiedyś wraz z kolegami i koleżankami, by wspólnie odbyć podróż w dawne lata. 

Kiedy mogłam odbyć praktyki w tym liceum, byłam bardzo zadowolona. Niesamowite uczucie – taki 

powrót po latach i ujrzenie szkoły z drugiej strony. Oczywiście towarzyszyło temu wiele emocji jak 

najbardziej pozytywnych i dziś z perspektywy mogę powiedzieć, że to był niesamowity czas. Mogłam 

skorzystać z doświadczenia i rad tutejszych nauczycieli, którzy byli i są bardzo otwarci na ludzi. 

Anna Palac, Ząbkowice Śląskie 
 

Obecnie studiuję prawo oraz filozofię w ramach Międzywydziałowych 

Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie 

Wrocławskim.  
W gimnazjum, kiedy miałem czas na wybór przyszłej szkoły, bardziej 

doświadczeni i mądrzy ludzie doradzali mi, żebym poszedł do 

wrocławskiego liceum. Interesowała mnie wtedy historia oraz 

literatura, bardzo chciałem te zainteresowania humanistyczne pogłębić 

i poszerzyć. Wybrałem jednak Liceum Ogólnokształcące  

w Ząbkowicach Śląskich, na którym się nie zawiodłem. 

To tam odnalazłem odpowiednie warunki i możliwości, m.in. 

uczestniczyłem w realizacji dużego unijnego projektu „Mocni bez 

przemocy”. Zostałem też laureatem dwóch ogólnopolskich olimpiad  

(z języka polskiego i filozofii) przede wszystkim dzięki wsparciu  

i oddaniu nauczycieli. Zawsze mogłem liczyć na dodatkową i bardzo 

ważną pomoc w przygotowaniu do konkursów humanistycznych – każdy sukces jest przecież wynikiem pracy 

zespołowej.  

Wreszcie dzięki Liceum dostałem się na upragnione studia: w postępowaniu rekrutacyjnym był uwzględniany wynik 

matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Mimo że uczęszczałem do klasy o profilu humanistycznym, 

nauczyciele dali mi możliwość uzupełniania swojej ścisłej wiedzy razem z kolegami z klasy matematycznej.  

Jeśli ktoś lubi wyzwania i ciężką pracę, to mogę powiedzieć z perspektywy prawie 4 lat, że  LO w Ząbkowicach 

Śląskich to trafny wybór szkoły dla wymagającego ucznia ;)         

Artur Tanona, Stoszowice   

Liceum w Ząbkowicach wspominam nadzwyczaj dobrze. Trochę pracy, dużo zabawy i fajni ludzie (nie 

tylko uczniowie). Pewnie jeden z lepszych okresów życia. Jestem na Politechnice Wrocławskiej, na 

http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/najpiekniejsze-sa-wspomnienia-ktore-ma-sie-jeszcze-przed-soba-8134209/
http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/najpiekniejsze-sa-wspomnienia-ktore-ma-sie-jeszcze-przed-soba-8134209/


Informatyce i właśnie dzięki osobom poznanym w Liceum zdecydowałem, co będę studiował, a dzięki 

mojej wychowawczyni nie miałem żadnych problemów w dostaniu się na  wybrany kierunek ani  

w utrzymaniu się podczas pierwszych lat studiów. Prawda jest taka, że jeśli ktoś się nie chce nauczyć,  

to nawet najlepsza szkoła na świecie z niego doktora nie zrobi, ale jeśli  ktoś chce się czegoś nauczyć,  

to tutaj go wykształcą, nawet jeśli czasami będzie ciężko. 

Bogdan Tokaruk, Kobyla Głowa 
 

 
W latach 2008-2011 uczęszczałam do Liceum 

Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich. Zawsze ten czas 

wspominam z uśmiechem na ustach – pomimo matury, będącej dla 

każdego licealisty zmorą, gdy wszyscy o niej przypominają. W tej 

szkole tak naprawdę odkryłam siebie i ukształtowałam swoją 

osobowość. Zawsze czułam się w niej dobrze, nie tylko ze względu 

na sam budynek, ale z powodu atmosfery, jaką tworzyli jej 

pracownicy. Wiedziałam, że podstawowym celem kadry 

nauczycielskiej nie jest wywyższanie swojej pozycji, tylko równa 

relacja opierająca się na współpracy. Nigdy nie narzekałam na 

przygotowanie do samej matury, która nie okazała się być wcale 

taka trudna. 

Ważnym elementem było też dla mnie zaangażowanie 

wuefistów, dzięki którym mogłam realizować swoją pasję, jaką jest 

siatkówka, a nauczyciele nie tylko mi w tym pomagali, ale też sami 

się dołączali – teraz mogę powiedzieć, że był to czas pełen radości  

i uśmiechu.  

Nie miałam nigdy poczucia, że mogłam wybrać inną szkołę w okolicy. Będąc już na studiach i mając do 

wyboru placówkę, w której odbędę miesięczne praktyki pedagogiczne, nie miałam wątpliwości, że będzie to moje 

LO. Bardzo pozytywnie wspominam te dni nie tylko ze względu na zebrane doświadczenie, ale dlatego, że zostałam 

entuzjastycznie przyjęta przez grono pedagogiczne, które pamiętało mnie jeszcze z czasów mojej nauki. Do dziś nie 

zapomniałam, jak życzono mi po zdaniu matury powodzenia na studiach i tej samej życzliwości doświadczyłam, 

przychodząc do szkoły po latach. Pewnie jeszcze niejeden raz tam wrócę, bo mam do LO niezaprzeczalny 

sentyment.  

Dorota Nowicka, Ząbkowice Śląskie 

 

Aktualnie studiuję na  4. roku na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu. W Liceum – najpierw jeszcze na ul. Bohaterów Getta, potem już 

Powstańców Warszawy – dane mi było spędzić czas naprawdę inspirujący, intensywny, 

pełen dobrych relacji i z radością wspominanych wydarzeń. Kameralna atmosfera (w 

porównaniu do szkół w dużych miastach) dawała możliwość zbudowania znajomości, 

które do dziś przetrwały i cieszą. Miałam też szczęście brać udział w wielu szkolnych 

przedsięwzięciach – projektach słowno-muzycznych („Za czym kolejka ta stoi”, 

Walentynki, przedstawienia z okazji dni otwartych szkoły) – i to są chyba jedne  

z pierwszych obrazów, jakie mam przed oczami, kiedy myślę  

o Liceum. Czas prób, występów, wspólnego spędzania czasu i tworzenia… świetne 

wspomnienia. Poza tym z dużą radością myślę też o wygranej naszej szkoły w I edycji 

programu „Mam haka na raka”, która dla wielu z nas była przełomem  

i ogromnym motorem do działania, a i przygodą (warsztaty kreatywne, samo tworzenie 

kampanii reklamowej i możliwość oglądania jej w telewizji, nagroda – kurs językowy w Anglii).  

Aktualnie studiuję we Wrocławiu, a poza czasem nauki śpiewam w Chórze Uniwersytetu Medycznego Medici 

Cantantes, a także solo, biorąc udział w przeróżnych koncertach i festiwalach, również z ramienia Studia Piosenki 

Literackiej Im Presja, do którego należę. Biorę udział w organizacji warsztatów gospel w różnych miastach Polski, 

jestem wolontariuszem na festiwalach, m.in. „Pasterskie Anioły” i  Festiwalu Filmów Górskich. Chodzę na krąg 

biblijny, dużo podróżuję.   

..i co jakiś czas, kiedy jestem już w Ząbkowicach, z uśmiechem odwiedzam moje stare Liceum  Pozdrawiam! 

Julka Piasecka, Ząbkowice Śląskie 



 

Jestem absolwentką LO w Ząbkowicach Śląskich. Chodząc do tego liceum, nauczyłam się 

nie tylko materiału z poszczególnych przedmiotów – nauczyciele przekazywali go  

w bardzo przyswajalny sposób, dzięki czemu matura stała się „pestką”. Przede wszystkim 

zdobyłam umiejętność pracy w zespole, z czym łączyła się wzajemna pomoc. Wiadomo, 

że życie w każdej szkole czasami ma swoje gorsze dni, ale gdzie tak nie jest? U nas było 

więcej, dużo więcej tych lepszych dni, których nie zapomnę do końca życia. A jeśli chodzi 

o nauczycieli (większość), to nie sposób nie utrzymywać z nimi kontaktu po dzisiejszy 

dzień. LO w Ząbkowicach – warto naprawdę  

Katarzyna Ankowska, Ząbkowice Śląskie 

 

 

 

Kiedy poproszono mnie o napisanie kilku 

wspomnień z liceum, zastanawiałam się,  

z czym kojarzy mi się LO cztery lata po 

zakończeniu nauki? Przede wszystkim ze 

wspaniałymi ludźmi, których było dane mi 

poznać i z którymi, na swoje szczęście, mam 

kontakt do tej pory. Pomyślałam również 

o przepięknych wycieczkach klasowych – 

dzięki nim poznałam piękno naszych 

polskich gór. Zawsze kiedy spotykam się  

z byłą klasą, wspominamy te chwile  

z lekkim rozmarzeniem, bo każdy chciałby 

wrócić do tego beztroskiego czasu.  

Nasze liceum kojarzy mi się również  

z akcjami wspomagającymi, wolontariatem 

– dawało to nam ogromną satysfakcję, jak również nauczyło większej cierpliwości. Oczywiście szkoła to 

nie tylko wycieczki, wolontariat czy spotkania towarzyskie, ale przede wszystkim nauka, która może nie 

zawsze była prosta i przyjemna. Jednak dzięki temu, w jaki sposób oraz na jakim poziomie prowadzono 

lekcje, matura nie okazała się wielkim murem, którego nie byliśmy w stanie przejść. Owszem, jak przy 

każdym egzaminie towarzyszyły mi wielkie emocje i stres, ale dzięki temu, że przygotowano nas z każdej 

strony jak najlepiej, matura okazała się tylko egzaminem, który dawał nam większe możliwości. Często nie 

było łatwo, ale po otrzymaniu wyników – na 30-osobową klasę maturę zdało 30 osób – nie mieliśmy 

żadnych wątpliwości, że starania naszych nauczycieli nie były tylko ich „widzimisię”.  

Dokładnie rok temu mój młodszy brat zastanawiał się, jaką szkołę średnią wybrać i bez wahania poleciłam 

nasze Liceum, skorzystał z mojej rady i jest zadowolony. Dlatego jeśli ktoś chce być spokojny o swoją 

przyszłość oraz najważniejszy egzamin dojrzałości, polecam z czystym sumieniem Nasze liceum. 

Na potwierdzenie swoich słów załączam również zdjęcie z jednej z fajniejszych wspólnych wypraw. Życzę 

Wam równie wspaniałych lat w szkole średniej, ostatnich aż tak beztroskich.  

Katarzyna Kusowska, Kamieniec Ząbkowicki 
 

 

 

 

 



Zwykło się mówić, że wspominanie jest cechą ludzi starych. Jestem innego zdania: wspomina ten, kto ma 

co wspominać. Moja refleksja obejmująca okres nauki w szkole średniej dotyczy Liceum 

Ogólnokształcącego, a dokładniej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły 

w Ząbkowicach Śl. (bo taka nazwa wtedy obowiązywała). Po zakończeniu ośmioklasowej podstawówki 

dostałem się do ogólniaka i tu rozpoczęły się piękne i bardzo bogate w doświadczenia cztery lata edukacji. 

Skąd wybór akurat tej szkoły? Sam nie wiem. Pamiętam jedynie, że wybierałem wtedy między 

ząbkowickim „ogólniakiem” a dzierżoniowską „radiobudą”. 

Mam charakter społecznika, dlatego od samego początku zacząłem 

się angażować w przeróżne uczniowskie inicjatywy, na które 

otrzymywaliśmy „zielone światło” od grona pedagogicznego. 

Dość mocno włączyłem się w prace samorządu szkolnego, do 

którego zostałem wybrany na funkcję skarbnika. Moim zadaniem 

było m.in. organizowanie dyskotek szkolnych, akcji 

charytatywnych i różnych wyjść kulturalnych do Ząbkowickiego 

Ośrodka Kultury. Ponieważ skład naszego szkolnego samorządu 

okazał się posiadać ogromny potencjał, stąd bardzo szybko 

powstała inicjatywa utworzenia parlamentu uczniowskiego szkół 

średnich Powiatu Ząbkowickiego. Dzięki ogromnemu otwarciu, 

zaufaniu i wsparciu dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły oraz 

władz samorządowych zainicjowaliśmy obrady tego nowego 

gremium. To był piękny czas. Zdobywając wiedzę, uczyliśmy się 

angażować w życie społeczności lokalnej, zauważać problemy  

i niedociągnięcia oraz pracować dla siebie i innych. Bardzo miło 

wspominam również udaną próbę zainstalowania radiowęzła 

na korytarzach naszej szkoły. Pomysł nasz – uczniów, pełna 

aprobata dyrekcji, a pieniądze na sprzęt od komitetu 

rodzicielskiego. Tak pokrótce można opisać bardzo bogaty czas doświadczeń, za który jestem bardzo 

wdzięczny moim kolegom i koleżankom, nauczycielom i dyrekcji. 

Ks. Grzegorz Umiński – ząbkowiczanin; od 2001 r. absolwent ZSO w Ząbkowicach Śl.; od 2007 r. 

magister teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i kapłan diecezji świdnickiej; 

obecnie student Informatyki i doktorant Edukacji Medialnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 

Pawła II w Lublinie. 

 
 

Do LO im. Władysława Jagiełły chodziłam w latach 2003–2006. Okres ten 

wspominam jako czas wielu dobrych i nowych znajomości, rozwijania  

i odkrywania pasji, intensywnej przedmaturalnej nauki oraz regularnych 

kursów na trasie Kamieniec Ząbkowicki – Ząbkowice Śląskie.  

W kameralnych murach jeszcze przy ul. Bohaterów Getta bywałam często do 

późnego wieczora, mury te nierzadko odwiedzałam także w soboty. Do 

wieczora spędzaliśmy tam czas zwłaszcza wtedy, gdy w szkole odbywał się 

Dolnośląski Festiwal Nauki, który wraz z licealnymi przyjaciółmi 

skrupulatnie dokumentowałam. Radości, doświadczenia i praktyki w czasie 

przygotowywania gazet festiwalowych czerpaliśmy tyle, że do dziś jeszcze 

wystarcza, żeby się uśmiechnąć i dumnie wypiąć pierś, gdy się wspomina te 

momenty. A dlaczego w soboty? W soboty odbywał się festiwal, w soboty też 

nauczyciele organizowali fakultatywne lekcje powtórkowe przed maturą – dla 

chętnych.  

Matura poszła bardzo dobrze, jej wyniki umożliwiły mi dostanie się na 

dziennikarstwo i komunikację społeczną. A i festiwal miał w moim życiu swój ciąg dalszy – traf chciał, że kilka lat 

później przez trzy kolejne edycje pracowałam w samym centrum festiwalowego dowodzenia – w biurze 

Dolnośląskiego Festiwalu Nauki we Wrocławiu. 



A więc liceum to dla mnie czas intensywnej nauki i owocnych doświadczeń. Dwukrotnie startowałam w Olimpiadzie 

Literatury i Języka Polskiego, podróżowałam do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i Brukseli, pracowałam  

w lokalnych mediach, zdobywałam wiedzę, która procentowała na studiach. Jakbym mogła, chętnie wróciłabym 

jeszcze na lekcje WOS-u i języka angielskiego – oba te przedmioty bardzo polubiłam.  

Teraz jestem doktorantką na Uniwersytecie Wrocławskim i do LO wracam nie tylko myślami, ale też wirtualnie. 

Jestem stałą czytelniczką Waszej strony internetowej. Myślę, że gdybym znów miała lat szesnaście i decydowała się 

na wybór liceum – wybrałabym tak samo.  

Marta Śleziak (z d. Wąsik), Kamieniec Ząbkowicki 

 

 
Politechnika Wrocławska (2009-2014)  

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego  

Kierunek inżynierski – Inżynieria Lądowa 

Kierunek magisterski – Civil Engineering  

– Budownictwo w języku angielskim 

Absolwent LO w Ząbkowicach Śląskich 2006-2009 

Profil matematyczno-fizyczno-informatyczny 

 

LO wspominam wyjątkowo dobrze, był to okres, w którym nabrałem rozbiegu 

do dorosłego życia. Edukacja, którą tam odebrałem, podparta solidną pracą własną zadecydowały o bardzo dobrze 

zdanej maturze z matematyki, fizyki i języka angielskiego. Dzięki temu mogłem wybrać dowolny kierunek na 

Politechnice Wrocławskiej. Zdecydowałem się na Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (oceniony przez 

Ministerstwo Edukacji w roku 2013 jako najlepszy w Polsce). 

Jestem zadowolony ze swojej dotychczasowej edukacji i lada chwila zacznę zdobywać doświadczenie 

zawodowe. Wszystkich licealistów czytających ten tekst mogę zapewnić, że solidna praca i uparte dążenie do celu 

prędzej czy później zaowocują dobrą pracą, zarobkami i satysfakcją. Zachęcam Was do zgłębiania wiedzy  

z matematyki, fizyki, informatyki i języków obcych, bo te przedmioty to fundament naszej dynamicznie rozwijającej 

się cywilizacji   

Mateusz Laska, Srebrna Góra 

 

 

Jestem absolwentem  LO im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach 

Śląskich. W latach 2008-2011 uczęszczałem do klasy o profilu 

biologiczno-chemicznym, której wychowawcą był Pan Remigiusz 

Cwek. Obecnie studiuję na 3. roku Wydziału Lekarskiego 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.  

Uczęszczanie do  LO pomogło mi wybrać własną ścieżkę rozwoju, 

wyposażyło mnie w wiedzę i narzędzia, które nie tylko umożliwiły mi 

dostanie się na wybrane przeze mnie studia, ale także dały solidne 

podstawy do rozpoczęcia nauki na wyższej uczelni. Zaangażowanie 

kadry nauczycielskiej było inspiracją do dalszej pracy. Przyjazna atmosfera, indywidualne podejście 

nauczycieli do ucznia oraz ponadprogramowe zajęcia pozwoliły mi rozwijać zainteresowania, 

co zaowocowało zakończonym sukcesem startem w XL Olimpiadzie Biologicznej na etapie 

ogólnokrajowym – pod opieką Pani Profesor Wiesławy Kurzyńskiej uzyskałem tytuł finalisty oraz 

zwolnienie z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. Dodatkowe zajęcia z chemii 

prowadzone przez Panią Profesor Barbarę Mianowską i z matematyki przez Panią Profesor Jolantę Maziarz 

pomogły mi uzyskać wysokie wyniki na maturze. Uważam, że wybór LO w Ząbkowicach Śl. był dobrym 

pomysłem.  

Piotr Gancarz, Stoszowice  

 
 

 



O wspomnienia trzeba dbać, a wspomnienia z lat licealnych z mojej aktualnej 

perspektywy należą do tych najjaskrawszych,  tych, które mają najwięcej barw… Do 

nich zresztą z chęcią najczęściej się powraca. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, to w jakim kierunku zmierzasz w życiu, ma ogromne znaczenie 

– zgodnie z tym, jaką szkołę wybierasz, będzie rzutowało na Twoje wspomnienia, 

które budują Twoją osobowość. Więc wybierz mądrze.  

 

W „moim” liceum była specyficzna atmosfera, lubiłem ją… Zarówno zajęcia, przerwy 

międzylekcyjne, jak i czas poza lekcjami wspominam bardzo dobrze. Było dużo 

śmiechu… poprawka: bardzo dużo śmiechu… i stresu też trochę było. Ale przecież 

nikt nie mówił, że go nie będzie, zresztą nie oczekiwałem tego – w końcu sukces bez 

uprzedniego stresu nie smakuje już tak intensywnie.  

 

Miałem świetną klasę! Poprawka – MAM świetną klasę, bo jednak to chyba do 

znajomych z liceum ma się największy sentyment… Ani specyficzna atmosfera, ani świetna klasa nie tworzą się ot 

tak, „same z siebie”, obie te wartości tworzą ludzie i Ty razem z nimi. 

inż. Piotr Włusek, Ząbkowice Śląskie 

 

Jestem studentem Politechniki  Wrocławskiej. Przed rozpoczęciem nauki w liceum 

nie zastanawiałem się nad swoją przyszłością, na którą nie miałem żadnych 

pomysłów. Do  LO w Ząbkowicach poszedłem ze względu na miłą atmosferę, o której 

wcześniej słyszałem. Nie zawiodłem się. Pamiętam tę szkołę jako miejsce, w którym 

wszyscy się znali i do którego chodziłem z przyjemnością.  

W tym wieku kształtuje się osobowość, a kontakty z uczniami, jak i z nauczycielami 

w Liceum w ogromnym stopniu wpłynęły na to, kim jestem dzisiaj. Teraz studiuję 

mechatronikę na Politechnice Wrocławskiej i właśnie wróciłem z semestru 

realizowanego w Finlandii. LO w Ząbkowicach było dla mnie miejscem zawiązania 

trwających do dziś przyjaźni, miejscem dobrej zabawy, ale także bodźcem do dalszej pracy. 

  Przemysław Podolski, Olbrachcice 

 

Prymusem nigdy nie byłam. Potrafiłam zdobywać dobre oceny przeważnie  

w sytuacjach awaryjnych, aczkolwiek musiałam się później postarać, żeby nauczyć się 

wszystkiego na czas. Nigdy nie myślałam, że to napiszę – ale pogoń za upragnioną 

dorosłością nie jest wcale taka fajna, jakby się mogło wydawać w gimnazjum czy 

liceum. Dopiero gdy poszłam na studia, uświadomiłam sobie, jak bardzo jestem 

stratna o wiedzę, z której nie korzystałam w liceum i którą teraz szybko muszę 

nadrobić. Nie zapomnę nigdy lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie z Panią 

Marzanną Tusznio, które nauczyły mnie, jak szybko analizować teksty i jednocześnie 

sprawnie się uczyć (nie wspomnę już o dumie, gdy jako jedyna na roku otrzymałam  

z historii 5.0 i o tym, że książki – wszystkie IV części trzymam do dzisiaj). Z kolei na lekcjach języka polskiego  

z Panią Jolantą Depczyńską oprócz „czesania tekstów” usłyszałam o wielu lekturach, których znajomość niezbędna 

jest na studiach. Nie zapomnę również lekcji matematyki z Panią Mariolą Hajduk, które w dużej mierze przełożyły 

się na moją pracę i bądź co bądź okazuje się, że ten przedmiot potrzebny jest „nawet humanistom”. Nie wspominając 

już o lekcjach wf-u, które były odskocznią od wszystkiego. I dziękuję z całych sił za filozofię, którą później 

kontynuowałam na studiach.  Gdyby nie to, że poznałam ją w liceum, miałabym z pewnością takie trudności jak moi 

rówieśnicy na zajęciach. 

 Miałam to szczęście, że byliśmy klasą, która była na wielu wycieczkach, nie wiem, czy kiedykolwiek sama 

pojechałabym do Strasburga. Studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. 

Pracowałam na różnych stanowiskach: zajmowałam się informatyką, lekami, marketingiem, obecnie pracuję jako 

trener w jednej z sieci telefonii komórkowych. Wolny czas poświęcam mojej pasji związanej z produkcją filmową  

i reklamą. Myślę, że taką różnorodność i ciekawość świata dała mi przede wszystkim III klasa liceum. Zawsze  

z sentymentem wracam myślami – i może to dziwnie zabrzmi, ale częściej – do moich nauczycieli.     

 Sandra Mikosz, Kamieniec Ząbkowicki 

 



W biegu życia, w jakim obecnie funkcjonujemy, ciężko się 

zatrzymać, zastanowić, więc propozycję napisania wspomnień 

przyjąłem z uśmiechem. Pierwszą rzeczą, jaką spróbowałem 

sobie przypomnieć, to cele, jakie stawiałem sobie w Liceum,  

co spowodowało, że zaczęły przypominać mi się osoby, miejsca.  

I wydawać by się mogło, że mając większe doświadczenie  

w życiu, chciałbym coś zmienić w przeszłości – tak nie jest.  

Nie zamieniłbym tego Liceum na inne, z wielu powodów. 

Zostałem świetnie przygotowany do matury. Mogłem wybrać 

studia, na które pójdę. Zdecydowałem się na Politechnikę 

Wrocławską, kierunek Teleinformatyka. Start na uczelni miałem 

ułatwiony, dzięki fakultetom z matematyki jeszcze w Liceum. 

Już w tamtym czasie nauczyłem się świetnie planować dzień  

i uparcie dążyć do celu, dzięki czemu mam teraz własną firmę, 

doskonałe perspektywy zawodowe, mogę rozwijać swoje pasje, 

przez co rozwijać siebie oraz jestem na studiach doktoranckich – 

niejednego z Was spotkam na swoich zajęciach ;) Wystarczy,  

że będziecie chcieli trochę więcej niż trochę. Liceum resztę Wam 

zagwarantuje. 

Michał Aibin, Ząbkowice Śląskie 
 


