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Rozmowa z Panią dyrektor II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu – 

mgr Dorotą Leszczyńską 

 

Jak po roku sprawowania funkcji dyrektora Plater ocenia Pani tę placówkę? 

II LO im. Emilii Plater zawsze było placówką renomowaną, z tradycjami. I w moim odczuciu 

tak jest nadal. Po roku pracy jako dyrektor muszę natomiast przyznać, że każdy kto pojawia 

się w tej szkole, potrafi mnie pozytywnie zaskoczyć. Wiele wysiłku i pracy, jaką włożyli 

nauczyciele, pokazuje, że jest to placówka, do której warto uczęszczać. Można tu rozwijać 

swoje zainteresowania oraz spełniać swoje marzenia i nadzieje dotyczące edukacji i osiągnąć 

wszystko, czego się w szkolnym życiu zapragnie – trzeba włożyć tylko odrobinę pracy. 

Jest Pani absolwentką Staszica. Jak wspomina Pani swoje szkolne lata? 

Czas spędzony w liceum to drugi, po założeniu rodziny, zostaniu żoną i mamą, najpiękniejszy 

okres w moim życiu. Wszyscy uczniowie są wtedy na tyle świadomi i dojrzali, aby docenić to, 

co ich otacza. Nawiązywane są przyjaźnie, które nieraz są na całe życie. Grono moich 

koleżanek i kolegów z mojej klasy utrzymuje ze mną nadal kontakt. Spotykamy się, 

telefonujemy do siebie, wymieniamy poglądami i wspieramy się nawzajem. Najwspanialszą 

wartością tych znajomości jest to, że zawsze możemy na siebie liczyć.  

Lubi Pani swoją pracę? 

Bardzo, to jest chyba najprostsza i najlepsza odpowiedź. Praca w Plater to przyjemność, a 

kierowanie tą placówka pozwala mi spełniać się zawodowo. 

Co lubi Pani najbardziej w swojej pracy? 

Najbardziej cieszy mnie, że gdy rano przychodzę do placówki, to jest tutaj uśmiechnięta 

młodzież mówiąca: „szkoda, że sobota i niedziela są dniami wolnymi od nauki” (śmiech).  

Pan dyrektor Staszica jest absolwentem Plater, natomiast Pani absolwentką Staszica. Czy 

wpływa to pozytywnie na współpracę między szkołami? 

Tak, wspieramy się nawzajem, wymieniamy poglądami oraz mamy mnóstwo wspólnych 

projektów i podobne cele do osiągnięcia. Współpraca powoduje, że razem możemy więcej 

niż pojedynczo. Zarówno Liceum Staszica, jak i Liceum Plater, to dwie najstarsze placówki w 

Sosnowcu, cenione szkoły z tradycjami, dlatego m.in. panuje też zdrowa i szlachetna 

rywalizacja. 

Jakie Pani zdaniem są perspektywy rozwoju naszej szkoły? 

Jesteśmy placówką, która zajmuje wysokie miejsce w rankingach szkół, ale przede wszystkim 

- jeśli chodzi o perspektywy – myślę, że nadal będziemy kultywować silne strony szkoły, czyli 
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profile humanistyczne i biologiczne, tak aby osiągać jeszcze lepsze efekty kształcenia. Warto 

podkreślić, że klasy humanistyczne są pod względem osiąganych wyników nauczania jednymi 

z najlepszych nie tylko w Sosnowcu, ale i w kraju. Dodatkowo stawiamy na klasy 

matematyczne, informatyczne i w tym kierunku będziemy również podążać. Niedawno 

pojawiła się u nas klasa lingwistyczna z innowacją w postaci języka chińskiego nauczanego po 

angielsku. Uważam, że w dobie rozkwitu chińskiej gospodarki i rozwoju inwestycji chińskich 

w Polsce jest to dobry czas na naukę tego języka.  

Dziękujemy bardzo 

Dziękuję 

 

Wywiad przeprowadziły: Karolina Tabaczyńska i Kasia Ogryzko 
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Wywiad z Panem Tomaszem  Szyjkowskim, dyrektorem IV Liceum im. 

S. Staszica w Sosnowcu,  absolwentem Plater 

 

1. Plater jest szkołą, którą pan skończył, jak wspomina pan spędzone w niej lata? 

To był przepiękny okres życia. Przynajmniej dziś tak uważam, z perspektywy minionych lat 

czterdziestu prawie… Wtedy chyba oceniałem to inaczej. Właściwą perspektywę przesłaniały 

mi dość rygorystyczne zasady obowiązujące w szkole, wysokie wymagania stawiane przez  

nauczycieli i poczucie ograniczania nastoletniej wolności. Dziś wiem, że było to konieczne. W 

punktu widzenia towarzyskiego i wówczas i dziś oceniam te cztery lata jako wyjątkowe. 

Zawiązałem znajomości, które wciąż trwają. W znacznej mierze ukształtowałem swój 

charakter i osobowość.   

2. Jak ocenia pan współpracę między szkołami Plater-Staszic? 

Oceniam dobrze, choć może być lepiej. Ważne, że w czasach wszechobecnego panowania 

gospodarki rynkowej jesteśmy dla siebie zdrowa konkurencją, ale zachowaliśmy ducha 

szlachetnej a przy tym trochę romantycznej rywalizacji. 

3.  Ma pan jakieś życzenia dla społeczności Plater na następne lata? 

Najlepsze! To wciąż moja szkoła i chciałbym, żeby wciąż przepełniona jej mury opuszczały 

zastępy humanistów a zwłaszcza artystów, bo ma na tym polu ogromne osiągnięcia. 

4.  Co pana zdaniem jest najważniejsze w edukacji młodych ludzi? 

„Ukazywanie młodym ludziom urody i różnorodności świata, rozbudzenie w nich potrzeby  

ciągłego poszukiwania prawdy i  pasji studiowania wybranej dziedziny nauki.”  To cytat z 

misji Liceum „Staszica”, ale uniwersalny i pasujący jak ulał także do Waszej (naszej) Szkoły. 

5.  Opowie pan nam jakieś wspomnienie z Plater? 

Ponieważ przy drzwiach wejściowych sroga Pani Dyrektor Irena Ślęzak sprawdzała, czy 

spódnice uczennic nie są aby zbyt krótkie, dziewczęta nosiły kiecki na gumce. Przed 

wstąpieniem w progi szkoły ściągały je do stosownej długości (dziesięć centymetrów nad 

kolana) a po wyjściu  podciągały mniej więcej pod brodę. 

 Przy najbliższej okazji poproszę Panią Dyrektor Dorotę Leszczyńską, by lepiej nie stosowała 

takich jałowych praktyk. 

 Pozdrawiam  

Wywiad przeprowadziła Karolina Tabaczyńska z kl. II A 
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Wywiad z Panem Jackiem Cyganem - autorem tekstów piosenek, 

poetą, scenarzystą,  absolwentem naszego Liceum. 

KT. Jak wspomina Pan lata  spędzone w Plater? 

JC. Lata  spędzone w Plater wspominam bardzo dobrze, głównie z dwóch powodów. Po 

pierwsze miałem wspaniałych znajomych, a po drugie w szkole uczyli świetni profesorowie, 

którzy umieli wybaczać błędy. To było najważniejsze. 

KB. Dlaczego wybrał Pan  wtedy akurat tę szkołę? 

JC.W młodości byłem bardzo chorowity i chodziłem na prześwietlenie płuc do przychodni na 

Wawelu. Od początku podobał mi się ten klimat: szkoła, rzeka i tłumy młodzieży zmierzającej 

na lekcje. Obiecałem  sobie wtedy , że muszę się tu uczyć. Niestety, w tamtych czasach 

powszechny był proces rejonizacji, co powodowało, że nie mogłem  wstąpić  w szeregi 

uczniów Plater. Jednak pewnego dnia spotkałem panią dyrektor Oborską, której 

przedstawiłem swoje chęci. Odpowiedziała mi: „Jak dobrze zdasz, to gwarantuję, że Cię 

przyjmiemy”. Tak wiec zdałem dobrze egzamin wstępny i zostałem przyjęty. 

KT. Czy nauka w tej szkole pomogła panu w osiągnięciu sukcesów zawodowych? 

JC. Sukcesy zawodowe są jeszcze przede mną, więc proszę umówić się na rozmowę za 20 lat 

(śmiech). A tak na poważnie, to oczywiście, bo tutaj ludzie się kształtują i ja też się 

ukształtowałem. Ciągle rozwijałem swoje pasje i fascynacje. Byłem osobą, której dobrze szło 

tak z matematyki jak i  z polskiego. Jednak profesor Zbieg powiedział mi kiedyś, że na 

filologię idą „baby”, wiec poszedłem na studia techniczne i zostałem inżynierem. 

KB. Wyjechał Pan  na studia do Warszawy. Czy po opuszczeniu Sosnowca tęsknił Pan za 

miastem? Czego  panu najbardziej brakowało? 

JC. Zawsze jest ciężko, kiedy rozpoczyna  się samotne  życie. Najbardziej brakowało mi domu 

rodzinnego i jego ciepła. Byłem  przecież  bardzo młody. Nie miałem nawet  skończonych  

osiemnastu lat, a musiałem  rozpoczynać życie na własną rękę. To było dla mnie bardzo 

bolesne. Pamiętam, jak w Warszawie  spacerowałem  zimą uliczkami i wpatrywałem się w 

rozświetlone okna. Myślałem wtedy: tam na pewno jest szczęśliwa rodzina, siedząca 

wspólnie przy stole, a ja tu błąkam się sam. 

KT. Pora na pytanie puentujące. Co by Pan chciał  przekazać uczniom Plater? 

JC. Mogę powiedzieć tak: róbcie wszystko, żebyście  kiedyś byli  dumni ze swojej szkoły. 

KT.KB. Bardzo dziękujemy, że zechciał Pan udzielić nam wywiadu. 

JC. Nie ma problemu, było mi bardzo miło. 

Wywiad przeprowadziły: Karolina Łuszcz i Karolina Buszka z kl. I A 
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Wywiad z Panią Eweliną Stasik - nauczycielką geografii w Plater 

 

Jakub Kleszcz: Co słyszała Pani wcześniej o naszej szkole lub jej nauczycielach? 

Ewelina Stasik: Słyszałam, że jest to szkoła z tradycjami, do której dostają się najlepsi 

uczniowie. Moim marzeniem było pracować z uczniami ambitnymi i twórczymi. 

 

J.K.: Jakie są Pani odczucia odnośnie pracy tutaj? Czy zauważyła może Pani jakieś różnice w 

stosunku do innych szkół? 

E.S.: Zauważyłam, pierwsze co mnie  zaskoczyło, to to, że uczniowie podejmują wiele 

inicjatyw, nie trzeba nikogo do niczego zmuszać ani prosić, są bardzo chętni i sami zgłaszają 

się do tego typu działań. Bardzo podobało mi się, że uczniowie, wydaje mi się, że z klasy 1BC,  

przygotowali akademię na uroczyste przyjęcie kart bezpieczeństwa, sami ułożyli tekst, a 

powiem szczerze, że w innych szkołach bywa różnie. 

 

J.K.: Czy jest może coś, co Panią szczególnie zadziwiło? 

E.S.: Nie, nie zadziwiło mnie, ponieważ, tak jak mówię, przychodziłam tutaj z taką myślą, że 

spotkam młodzież ambitną, inteligentną i niczym nie jestem zaskoczona.  

 

J.K.: Czy myśli Pani, że nasza szkoła, Plater, to miejsce, w którym można spędzić całą 

nauczycielską karierę? 

E.S.: Mam nadzieję, że tak będzie i spędzę tu całą nauczycielską karierę. "Wszystkie dzieci 

rodzą się ze skrzydłami - nauczyciele pomagają im te skrzydła rozwijać". Liczę na to,że będę 

dla Was takim nauczycielem. 

Wywiad przeprowadził Kuba Kleszcz z kl. II A 
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Wywiad z Panią Bogusławą Żak - zasłużoną, wieloletnia nauczycielką 

Liceum Plater 

 

1. Jak pani wspomina początki kariery w tej placówce? 

Kiedy zaraz po studiach zaczyna się pracę bez doświadczenia w szkole o takich tradycjach,  w 

gronie tak dobrych nauczycieli i uczniów, to  odczuwa się  dużą tremę i stres.  

Tym bardziej, że nie myślałam o zostaniu nauczycielem od zawsze. 

Po dwóch latach po małych sukcesach dydaktycznych zaczęłam dostrzegać więcej 

pozytywnych stron uczenia i odczuwać mniej stresu. 

2. Uczyła pani kiedyś w innej szkole? 

Nie uczyłam. Nie zamienia się tej jedynej na inną. 

3. Pracuje pani z uczniami już  tyle lat, czy uważa pani, że obecna młodzież jest inna niż  ta  

sprzed 10 lat? Jeżeli tak to pod jakim względem? 

Każdy z uczniów ze swoimi myślami, uczuciami i umiejętnościami jest najbardziej 

nieprawdopodobnym mechanizmem ze wszystkich, jakie kiedykolwiek pojawiły się w tym czy 

innym świecie. Zacytuję fragment z książki „Traktat o  szczęściu” Je D’Ormesson na to 

pytanie. 

4. Lubi pani swoja pracę? 

Jak może odpowiedzieć na to pytanie nauczycielka, która pracuje w swoim zawodzie 30 lat.                      

Możemy się nieustannie złościć  na siebie i na świat, ale  nie mamy takiego obowiązku, tak 

długo uparcie i skrycie nie zdołałabym umartwiać się                   . 

Co podoba mi się w pracy?  To, że  nauczyciel budzi czasami u uczniów spontaniczną radość 

myślenia. To, że nauczyciele znajdują  uczniów, a uczniowie nauczycieli, którzy mają te same  

pasje, że jesteśmy wśród swoich. To, że  budynek nad Przemszą czasami jest szkołą, do której 

chodzi się  jakby na wagary, miejscem, w którym można spędzić czas. To, że nauczyciel 

prowadzi chętnych drogą łagodnych porad, by odnaleźli w sobie wewnętrznego mistrza.  

Wywiad przeprowadziła Karolina Pasik kl. II A 
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 Wywiad z Panem  Mieczysławem Szafarskim- nauczycielem 

wychowania fizycznego w II LO im. E.Plater 

 

OP – Czy lubi pan swoją prace i dlaczego. 

MS – Oczywiście, lubię moją  pracę. Nie bez znaczenia jest fakt, że pracuje tutaj, w II Liceum, 

gdzie obcuje z młodymi,  twórczymi ludźmi. Uczę  tutaj naprawdę długo a nigdy się nie 

spotkałem z problemami w kontakcie z młodzieżą. Jako nauczyciel WF jestem spełniony, 

ponieważ od zawsze uczniom tej szkoły zależało na osiąganiu wyników czy sprawdzaniu 

swoich możliwości na zawodach. Jest to naprawdę ważne i naprawdę mnie uszczęśliwia jako 

trenera. Czuję naprawdę wielką satysfakcję z tego gdzie jestem i kogo uczę od tak wielu lat. 

OP – Czy Plater to szkoła z tradycjami sportowymi ? 

MS – Jasne, że tak ! Od wielu, wielu lat zdobywamy jako liceum wiele nagród w zawodach. 

Jednym z przykładów mogą być zawody z narciarstwa alpejskiego, które odbywały się kiedyś 

w Szczyrku a dziś na Górce Środulskiej. Nasza szkoła zdobywała tam nawet kilka razy z rzędu 

mistrzostwo w kategorii chłopców jak i dziewcząt. Posiadamy również świetne tradycje piłki 

koszykowej. Zdobywaliśmy  w czasach Michaela Jordana mistrzostwo województwa w 

kategorii dziewcząt. Poza tym już sama motywacja i uczniów i nas nauczycieli pokazuje, że 

sport to nieodłączna część naszej społeczności szkolnej.  

OP – Czy uważa pan, że wśród uczniów są ukryte talenty sportowe? 

MS -  Tak, uważam że wśród uczniów są talenty sportowe. Potwierdza się to tym, że w 

historii tej szkoły były osoby które w wieku 17 lat zostały „odkryte” i zachęcaliśmy je do 

uprawiania sportu. Skutkowało to wieloma osiągnięciami w przyszłości czy to w grach 

zespołowych czy sportach indywidualnych. To jest kolejny plus bycia wuefistą, można 

naprawdę pomóc się realizować zdolnej młodzieży.  

JL - Co skłoniło Pana do podjęcia pracy w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w 

Sosnowcu? 

MS - Bardzo ucieszyłem się, kiedy nadarzyła się możliwość podjęcia pracy w tej szkole. 

Zawsze mi ta szkoła imponowała. Gdy chodziłem do szkoły średniej, miałem tu kiedyś 

dziewczynę i gdy kończyła lekcje, przychodziłem pod Plater z bukiecikiem kwiatów. To były 

młodzieńcze lata. Przed Plater pracowałem w szkole sportowej, prowadząc klasy sportowe o 

profilu piłki ręcznej. Pracowałem też w Górniku Sosnowiec. Jeździłem również do Norwegii i  

jak się dowiedzieli, że jestem trenerem piłki ręcznej, zaprosili mnie na treningi I Ligi 

Norweskiej Pań, żebym wypowiedział swoją opinię na temat niektórych zawodniczek jako 

trener z Polski. Ale wracając, pracowałem w Górniku Sosnowiec, prowadząc grypy 

młodzieżowe. W chwili, gdy pojawiła się możliwość pracowania w Plater, akurat rozwiązywali 

I Ligę Piłki Ręcznej. W naszej szkole prowadziłem klasy sportowe. Była to praca, która dała mi 
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wiele doświadczenia, jeżeli chodzi o piłkę ręczną i nadal mam ambicję, szczególnie, aby 

powalczyć z dziewczynami. Wśród dziewczyn nie istnieje taka konkurencja sportowa jak 

między chłopakami. Oczywiście jeśli będzie możliwość prowadzenia większej ilości zajęć na 

Żeromskiego, bo do tego potrzebna jest hala sportowa. Wierzyłbym w siebie jako nauczyciel 

i byłbym w stanie nauczyć dziewczyn piłki ręcznej, aby dziewczyny zabłyszczały na forum 

miasta, być może jeszcze wyżej.. To był pierwszy powód. Poprzednią pracę także bardzo 

lubiłem, ale praca w Plater jest dla mnie sporym wyzwaniem i przynosi mi bardzo wiele 

satysfakcji i radości. Taka jest prawda, cenię Plater, cenię młodzież i uważam, że jest tutaj z 

kim pracować. 

JL - Czy chciałby Pan coś zmienić w naszej szkole? 

MS - Dużo już się pod kątem sportowym w naszej szkole zmieniło się na lepsze. Mam tu na 

myśli zajęcia, które możemy przeprowadzić szczególnie na hali na Żeromskiego. Oczywiście 

zajęcia na pływalni są również bardzo ważne. I zajęcia na lodowisku, które uatrakcyjniają w 

kapitalny sposób zajęcia z wychowania fizycznego. Mam nadzieję, że będzie więcej tych zajęć 

na hali i na tych obiektach, ponieważ widzę, ze młodzież bardzo polubiła taką formę 

spędzania czasu. Natomiast moim marzeniem jest, żeby w Plater powstały kiedyś lepsze 

boiska wokół szkoły, te  trawiaste albo nawierzchnie syntetycznych. To są moje,  z mojego 

,,podwórka wychowania fizycznego” marzenia, z resztą bardzo realne. 

 

Wywiad przeprowadzili: Julia Latosik i Oskar Preczinger kl. IIA 
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Wywiad z absolwentką Plater Panią Joanną Bieniek (Klimczak) 

przeprowadzony przez córkę, obecną  uczennicę Plater 

 

1.Kiedy uczęszczałaś  do naszego liceum? 

To były lata 89-92 r.  

2.W tamtym czasie liceum trwało 4 lata , a podajesz okres 3 lat. 

Tak. Zdawałam do II LO zaraz po szkole podstawowej , ale nie dostałam się z powodu braku 

miejsc. To były inne czasy, pochodziłam z wyżu demograficznego. Pierwszy rok liceum 

spędziłam w strasznych mękach w Liceum im. B. Prusa w Sosnowcu. 

3.Czemu tak niemiło wspominasz tamten  czas? 

W Plater zdawałam na profil humanistyczny, a w Prusie przyjęto mnie na profil biologiczno-

chemiczny. To była męka dla osoby pozbawionej jakichkolwiek zdolności z zakresu 

przedmiotów ścisłych. Udało się przetrwać i przeniosłam się na drugi rok do Plater,  gdzie  

przyjęto mnie do klasy  o profilu klasycznym. 

4.Jak wspominasz tamten okres. 

Wspaniale . Z perspektywy czasu mogę powiedzieć , że to były najlepsze lata mojego życia. 

Oczywiście w ich trakcie nie zawsze moje opinie były tak pozytywne. Szkoła była wymagająca 

i czas spędzało się pomiędzy nauką, czytelnia i biblioteką. Niestety nie było wtedy 

komputerów. Było jednak warto. 

5.Dlaczego było warto? 

Ta szkoła uczyła pracowitości, przedsiębiorczości, zaradności, ale przede wszystkim myślenia. 

Miałam wspaniałych profesorów, a w szczególności  pozwolę sobie wyróżnić profesora od 

języka polskiego, pana Auguściaka.  

6.Czym tak zapadł ci w pamięć? 

Uczył nas myślenia ,logicznego myślenia, a nie powielania cudzych opinii. Wymagał 

zaangażowania w daną pracę, czy temat. Wiele rozmawialiśmy, prowadząc  dyskusję  , 

wymagając poparcia stawianej tezy własnymi  opiniami i argumentami. Mogę z czystym 

sumieniem powiedzieć , że zaszczepił we mnie miłość do literatury, a  w szczególności tej 

trudnej i do myślenia.  

7. Byłaś  dobrą uczennicą  

Geniuszem nie byłam, byli lepsi ode mnie. Na tym profilu nie było nacisku na przedmioty 

ścisłe, więc przetrwałam ,zwłaszcza , że udało mi się napisać maturę bez obowiązkowej 
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matematyki. Najlepsza byłam z języka polskiego i mogę się pochwalić jako pierwsza w szkole  

matematyki. Najlepsza byłam z języka polskiego i mogę się pochwalić jako pierwsza w szkole  

otrzymałam ocenę celującą  z lekcji od prof. Auguściaka, którą  udało mi się ocalić na 

maturze. 

8. A  pamiętasz  innych nauczycieli? 

O tak, wielu. Wspaniałe postacie , których lekcje  to był majstersztyk nauczycielski. Profesor 

Korban , którego lekcje  historii były żywa historią, profesor Kruszyńska , której wykłady z 

biologii doprowadziły mnie do matury z tego przedmiotu, profesor Jędrosz, która była moją 

wychowawczynią i nauczycielem łaciny i greki. Zapalała nas do nauki, pokazując jaka może 

być wspaniała, choć czasem martwa jak jej przedmioty i wydawałoby się mało użyteczne we 

współczesnym świecie. 

9. A twoja klasa? 

Pomimo  że nie byłam jej członkiem od pierwszej klasy, przyjęli mnie serdecznie. To była w 

sumie żeńska klasa, gdyż mieliśmy tylko dwóch  chłopców.  Nie było większych zgrzytów , jak 

wszędzie tworzyły się podgrupy, ale  wszystko się układało w poprawna całość. Teraz po 

latach mogę się przyznać, że istniał pewien układ, a mianowicie ja , będąc słabą stroną ścisłej 

strony mocy,  byłam wyręczana przez zdolniejszych w  pisaniu sprawdzianów  na lekcji 

matematyki. W zamian zgłaszałam się z polskiego, historii, odwracając uwagę od tych, 

którym pewne tematy nie były miłe sercu.  

10. Pozostały jakieś przyjaźnie z tamtego okresu? 

Jeszcze kilka lat po maturze utrzymywałam kontakt z moją grupą, ale potem życie  zgubiło 

nas w świecie . Wszystko się urwało, choć czasem kogoś spotykało się na ulicy. 

11. Poleciłabyś nasze liceum dzisiaj nowym pokoleniom? 

Z całą  pewnością. Do tego liceum uczęszcza moja córka i choć ślęczy nad książkami i czasem 

narzeka , to wiem , że wyjdzie jej to na dobre. Zdobycie wiedzy kosztuje wiele wysiłku i 

pracy, ale to buduje w nas silnego i mądrego  człowieka . Myślący człowiek to  wartość sama 

w sobie, bo jak mówił Pascal  ” Myśl-cała godność człowieka jest w myśli”. Warto się 

pomęczyć. 

Wywiad przeprowadziła Barbara Bieniek kl. II A 
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Józefa Siwikowa – „Pani Przełożona” (1878 – 1960) 

Założycielką „Plater” – jednej z najstarszych i najbardziej zasłużonych dla oświaty Zagłębia 

Dąbrowskiego szkół – jest Józefa Siwikowa, przez ćwierć wieku kierująca placówką 

edukacyjną, która zapoczątkowała obecne II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w 

Sosnowcu. Józefa Siwikowa urodziła się w 1878 r. w wielodzietnej rodzinie na Kresach 

Wschodnich, a młodość spędziła w Petersburgu, gdzie skończyła Wyższe Kursy Handlowe. Od 

lat młodzieńczych była wielką patriotką. Już w 16. roku życia  zaczęła nauczać mieszkających 

w Rosji Polaków, którzy – nierzadko – nie umieli już mówić  w ojczystym języku i groziło im 

wynarodowienie.  W wieku 27 lat Siwikowa wyszła za mąż i wróciła do Polski, będącej jeszcze 

pod zaborami. Po kilku miesiącach małżeństwa została wdową, gdyż jej mąż zginął tragicznie  

w 1905 roku. Zamieszkała w Warszawie, gdzie pracowała „na pensjach”, bo tak nazywano 

wtedy prywatne szkoły żeńskie. Po zdaniu egzaminu pedagogicznego stała się pełnoprawną 

nauczycielką. Niebawem po zdobyciu pedagogicznych uprawnień, niespodziewanie, 

otrzymała propozycję poprowadzenia prywatnej szkoły żeńskiej w robotniczym, 

zaniedbanym i biednym, dynamicznie się rozwijającym mieście – Sosnowcu, który prawa 

miejskie uzyskał dopiero w 1902 roku. Patriotka, idealistka, jak Stasia Bozowska z „Siłaczki” 

Żeromskiego, chyba jednego z ulubionych pisarzy Siwikowej i wielu przedstawicieli pokolenia 

polskich inteligentów-społeczników z końca XIX wieku, z entuzjazmem, choć bez dużego 

zawodowego doświadczenia, mając 30 lat, zaczęła kierować w Sosnowcu Pensją Żeńską  W. 

Mojkowskiej. W 1910 roku, po wykupieniu za kilka tysięcy rubli pensji Mojkowskiej przez 

Panią Przełożoną, gdyż tak nazywano wówczas kierowniczki „zakładów kształcenia”,  

prowadzona przez nią placówka przekształciła się w Szkołę Handlową Żeńską Józefy 

Siwikowej. Była to prywatna instytucja edukacyjna o charakterze ogólnokształcącym, a 

przymiotnik „handlowa” w jej nazwie miał zmylić rosyjskie władze oświatowe, które bardzo 

utrudniały funkcjonowanie polskich szkół powstających po wydarzeniach 1905 roku. 

Sosnowiecka Szkoła Handlowa Żeńska została – na szczęście – podporządkowana nie 

rosyjskiemu Ministerstwu Oświaty, lecz carskiemu Ministerstwu Przemysłu i Handlu, co dało 

jej sporo swobody w tworzeniu programów nauczania i umożliwiało prowadzenie wielu 

przedmiotów w języku polskim.  Jedna z wychowanek po latach we wspomnieniach nazwała 

tę placówkę twierdzą patriotyzmu. Od początku kierowana przez Siwikową instytucja 

oświatowa kładła nacisk na wysoką jakość kształcenia i wychowania. Na lekcjach 

wychowania pani przełożona Siwikowa mawiała nam o naszych obowiązkach wobec 

społeczeństwa i ojczyzny. O dalszym kształceniu się, poszukiwaniu nowych dróg, gdy jako 

„dorosłe” wejdziemy w życie. Czytywała nam wtedy Żeromskiego – wspominała po latach 

Irena Kozubowska, jedna z uczennic placówki.  Pierwsze lata funkcjonowania szkoły 

Siwikowej były bardzo trudne. Przełożona i kadra pedagogiczna, którą zatrudniała, wiele 

musieli się jeszcze nauczyć. Nauczyciele „naszej szkoły” rekrutowali się zazwyczaj z lokalnej 

zagłębiowskiej inteligencji i nierzadko nie mieli pedagogicznego przygotowania. Poza tym na 

ziemiach polskich – z wyjątkiem dużych ośrodków miejskich jak Warszawa czy Kraków – nie 

było w tamtym czasie tradycji kształcenia dziewcząt na poziomie szkoły średniej. Szkoła 

Siwikowej od początku borykała się z kłopotami finansowymi  
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i lokalowymi, gdyż w rozwijającym się przemysłowym mieście, którego liczba mieszkańców 

rosła (z wyjątkiem okresu I wojny światowej, gdy znacznie zmalała liczba sosnowiczan, a 

szkoła Siwikowej przechodziła poważny kryzys związany ze sporym spadkiem ilości uczennic), 

brakowało pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.  Problemy finansowe placówki 

zakończyły się dopiero po upaństwowieniu szkoły Siwikowej w 1921 roku, ale lokalowe nadal  

nie zostały rozwiązane, Gimnazjum wciąż nie miało własnego budynku. Samokształcenie Pani 

Przełożonej i zatrudnianych przez nią nauczycieli, jej kontakty ze środowiskiem 

nauczycielskim Warszawy, stopniowo zdobywane doświadczenia dydaktyczno-wychowawcze 

oraz właściwy dobór pedagogów sprawiły, iż Gimnazjum Żeńskie Siwikowej szybko zyskiwało 

– nie tylko w Sosnowcu – renomę i miało coraz większe sukcesy edukacyjne.  Wzrastała ilość 

absolwentek szkoły, które kontynuowały naukę na studiach, co w czasach – gdy kobiety 

walczyły jeszcze o równouprawnienie – nie było częste. Przez wiele lat szkoła kierowana przez 

J. Siwikową stawała się coraz bardziej stabilnym, liczącym się zakładem kształceniowym, 

docenianym w środowisku za wysoki poziom nauczania i znaczące efekty wychowawcze. 

Przełożona miała prawo do dumy z faktu, że spośród 92 absolwentek pierwszych lat 

nauczania 17 ukończyło studia wyższe. W następnych latach wskaźniki te jeszcze bardziej 

imponowały, spośród bowiem 175 uczennic, które ukończyły Gimnazjum Humanistyczne, 

około 50 miało już ukończone studia wyższe, a dalsze 100 je kontynuowało – skonstatował 

Piotr Żur w swym „Szkicu z przeszłości Liceum im. Emilii Plater w Sosnowcu” zamieszczonym 

w monografii szkoły wydanej z okazji jej 90-lecia.  Halina Rennerówna-Millerowa, jedna z 

uczennic sosnowieckiej Pensji Żeńskiej, tak po latach wspominała Panią Przełożoną: Świetna 

nauczycielka, wychowawczyni i organizatorka. Atmosfera w szkole tamtych lat – to uczciwość 

w pracy, prawość, staranność w wychowaniu, rozbudzanie patriotyzmu, szczera i szeroka 

współpraca z domem, a w nauce – dobór najlepszych profesorów. Całe życie dumna byłam, 

gdy mnie pytano, szczególnie w czasie studiów: kto panią nauczył tak pracować? jaką szkołę 

pani kończyła? Jej energiczne i mądre oczy, przychylny uśmiech budziły zaufanie i szacunek 

uczennic oraz rodziców. Myśl Jej i troska o swoje wychowanki, a często i duma z ich 

sukcesów, szły w świat za nimi po opuszczeniu szkolnych murów. Siwikowa w swej placówce 

zaszczepiała uczennicom wartości głęboko humanistyczne, uczyła twórczego myślenia, 

tolerancji, altruizmu, samorządności i odpowiedzialności, którą Pani Przełożonej wpojono  w 

domu rodzinnym. Już w pierwszych latach istnienia szkoły, wtedy przy ulicy Fabrycznej 

(obecnej Małachowskiego), jeszcze w okresie zaborów,  zaczął się w niej rozwijać krzewiący 

ideały patriotyczne ruch skautingowy, który później przekształcił się w harcerstwo, odbywały 

się rozbudzające świadomość narodową uczennic wykłady nauczycieli akademickich, np. 

znanego historyka literatury polskiej, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

Ignacego Chrzanowskiego, uroczyście obchodzone były rocznice narodowych wydarzeń, 

powstała organizacja o nazwie Przysposobienie Kobiet do Obrony Kraju oraz zaczęło działać 

Konspiracyjne Koło Młodzieży Polskiej. Patronka szkolnej drużyny harcerskiej – Emilia Plater 

– stała się później patronką szkoły. Jakiegoż imienia mogła być, gdy czasy ukształtowały nas 

na amazonki i jedynie „dziewica bohater” zadawalała nasze wymagania – stwierdziła po 

latach Iza Wasilewska-Gadomska, absolwentka   Pensji z 1917 roku. Pani Przełożona nie 
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zaniedbywała również nauki przedsiębiorczości i charytatywności. W 1915 roku w 

prowadzonej przez nią instytucji edukacyjnej powstają takie organizacje jak Sekcja 

Oszczędnościowa oraz Pomoc Potrzebującym. W realizowanym w placówce modelu 

wychowawczym łączyło się romantycznie pojmowany patriotyzm z pozytywistycznym 

etosem rzetelnej pracy ku pożytkowi jednostki i narodowej wspólnoty. W 1919 roku – już w 

wolnej Polsce – Gimnazjum Siwikowej przyjmuje profil humanistyczny i stara się wdrażać 

nowoczesne wówczas metody kształcenia oraz organizacji zajęć. Choć w świadomości 

mieszkańców Sosnowca szkoła przy Fabrycznej  miała charakter elitarny, „burżujski”, gdyż z 

powodu dość wysokich opłat uczęszczały do niej w większości dziewczęta z dobrze 

sytuowanych rodzin, była ona otwarta dla zdolnych i pracowitych uczennic pochodzenia 

proletariackiego, które miały ulgi przy opłacie czesnego lub były z niego zwolnione. Pani 

Przełożona od początku troszczyła się o budowanie w placówce silnych, niemal rodzinnych, 

więzi między nauczycielami i uczennicami (znała je – gdy było ich jeszcze stosunkowo 

niewiele – z imienia i nazwiska, często spędzała z nimi czas po lekcjach, np. w trakcie 

nierzadko urządzanych w szkole popisów wokalno-muzycznych) oraz dbała – poza wynikami 

w nauce – o wysokie standardy moralne, np. surowo zabraniała wszelkich składek 

pieniężnych na prezenty dla profesorów, a kwiaty uczennice mogły im wręczać tylko 

wówczas, gdy pochodziły z własnego ogródka, dopuszczalne były również własnoręcznie 

malowane przez dziewczęta laurki i kartki z życzeniami. Zakaz ten dotyczył też imienin 

Przełożonej, choć – jak wspomina Iza Wasilewska-Gadomska – zgodnie z wymogami życia 

leciało się po sosnowieckich ogrodnikach, zakupywało snopy kwiecia, a potem było wszystko 

„z ogródka”. Imieniny Przełożonej były zresztą ważnym składnikiem tradycji sosnowieckiej 

Pensji Żeńskiej. Co roku w marcu Siwikowa zapraszała uczennice ostatniej klasy (wtedy 

jeszcze siódmej) na podwieczorek. Przy herbacie, kanapkach i jakichś słodyczach dziewczęta 

czytały i recytowały poezję, co było jedną z ulubionych rozrywek „Józi”, jak pieszczotliwie 

nazywały Przełożoną jej podopieczne. Iza Wasilewska-Gadomska tak zapamiętała Siwikową: 

Przed nami stoi pani w średnim wieku, otulona romantycznym szalem. Rozumne oczy, 

energiczny wyraz twarzy, wysokie czoło, okolone szaroblond lekko falującymi włosami. W 

1934 roku kierowana przez 25 lat przez Józefę Siwikową instytucja edukacyjna wreszcie 

przenosi się do nowego, powstałego w większości ze składek społecznych, budynku, w 

którym zaczęła funkcjonować jako Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater 

(znajduje się w nim do dziś jako II LO im. E. Plater). Z powodu konfliktu – ogólnie rzecz 

ujmując – wynikającego z sytuacji na ówczesnym sosnowieckim rynku oświatowym oraz 

problemów ze sfinansowaniem nowego gmachu placówki, dla dobra renomowanej, mającej 

już wiele dydaktycznych osiągnięć na koncie i mocno wpisanej w sosnowiecki pejzaż szkoły, 

Siwikowa wycofała się z życia zawodowego. Odeszła – 1 sierpnia 1933 roku – na emeryturę 

na krótko przed przeniesieniem placówki, którą przez lata tworzyła, do nowego budynku. We 

wrześniu 1934 roku, w dniu uroczystego pożegnania Pani Przełożonej, Elżbieta Dietlówna, 

uczennica klasy ósmej, w skierowanym do Siwikowej przemówieniu powiedziała: Uczuciem, 

które szczególnie silnie zawładnęło nami, jest uczucie wdzięczności i dumy. Wdzięczności za 

cały ten ogrom pracy dla nas poniesionej, za zrozumienie, jakie okazywałaś nam zawsze, za 
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serce macierzyńskie i za wszystkie te szczytne hasła i ideały, które wszczepiałaś nam w duszę; 

dumne zaś, że właśnie my jesteśmy Twoimi wychowankami; że właśnie my jesteśmy 

wychowankami Tej, o której opinia społeczna słusznie mówi, że jesteś ideałem kobiety – 

Polki.  Józefa Siwikowa zamieszkała w Wieliczce, ale  korespondencyjnie i osobiście 

kontaktowała się z wieloma wychowankami.  Przez dziewięć lat – od klasy wstępnej do ósmej 

– miałam możność obcować z osobą wielkiej prawości i szlachetności, otaczającej serdeczną i 

rozumną troską swe wychowanki. Wiem, że wiele z nich zawdzięcza jej nie tylko opiekę, ale i 

dyskretną pomoc materialną. Dla mnie przez długie lata, już po ukończeniu szkoły, była kimś, 

do kogo zwracałam się po radę w różnych sprawach, z którymi sama nie zawsze umiałam się 

uporać. W rozpaczy po stracie jedynego brata w Oświęcimiu, po śmierci córeczki – Jej listy 

były tak wyjątkowo mądre, niebanalne i rozumiejące, że zawsze przynosiły pomoc i ulgę – 

wspomina „siwiczanka” Zofia Hulanicka-Kozłowska. Zgodnie ze swą ostatnią wolą, już  

śmiertelnie chora, Siwikowa został w 1960 roku przez swoją byłą uczennicę, Wandę 

Zielińską-Zahorską, przewieziona do Sosnowca, gdzie zmarła i została pochowana na 

cmentarzu przy ul. Smutnej. Zielińska–Zahorska we wspomnieniach o Józefie Siwikowej 

stwierdziła: W wielu sytuacjach życiowych, w długich rozmowach poznawałam człowieka 

rzadkich wartości, kobietę, która już nie stała na swym dyrektorskim „piedestale”, ale 

borykała się z codziennymi, niewypowiedzianie trudnymi warunkami życia, nie tracąc nic ze 

swej szlachetnej postawy. Nieraz powtarzała mi swe credo życiowe, zawarte w wierszu: „bo 

trzeba w życiu coś ukochać, trzeba coś w sercu mieć…”. Szkoła była dla Niej tym ukochaniem, 

później rozsypane po świecie wychowanki.  Po śmierci Pani Przełożonej najwybitniejsza 

uczennica sosnowieckiej Pensji Żeńskiej, profesor Alicja Dorabialska, w liście do koleżanki 

skonkludowała: Pani Siwikowa dobrze i pięknie „odrobiła” swe życie. Zainteresowana 

światem i ludźmi, o otwartym umyśle, skromna, pryncypialna, ale wyrozumiała dla ludzkich 

słabości, tolerancyjna i życzliwa, służąca podopiecznym pomocą, bezpretensjonalna 

idealistka niczym heroiczni społecznicy z dzieł Żeromskiego, łącząca w realizowanej misji 

pedagogicznej wartości narodowe z uniwersalnymi, zrozumienie dla młodości wychowanek z 

wymogiem respektowania w życiu zasad etycznych i ideałów warunkujących trwanie 

narodowej wspólnoty oraz świadczących o zwyczajnej przyzwoitości w codziennym życiu, 

daleka od populistycznego efekciarstwa – taki obraz Pani Przełożonej – założycielki „Plater”, 

Józefy Siwikowej, której nie miałem zaszczytu poznać osobiście, będzie trwał w mej pamięci. 

                                                      Jacek Bajer, nauczyciel II LO im. E. Plater w Sosnowcu 

 

W tekście wykorzystano informacje zawarte w okolicznościowych monografiach wydanych  z 

okazji  80-, 85-, 90- i 100-lecia II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu. 
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105 lat „Alma Mater” Plater  

Alma Mater czyli Matka Karmicielka. Tymi słowy najczęściej określa się od średniowiecza 

uroczyście wyższe uczelnie, zwłaszcza uniwersytety i akademie. Określenie to pasuje 

jednakże również do II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu, które w tym 

roku obchodzi jubileusz 105-lecia istnienia. Szkoła była i jest Karmicielką od przeszło wieku 

dla tysięcy absolwentów, setek nauczycieli i pozostałych pracowników, którzy byli lub nadal 

są z nią związani. Ponadto nasze liceum ma status placówki akademickiej, gdyż współpracuje 

z różnymi uczelniami i funkcjonuje pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego.  

Jak powiedział ks. dr hab. Paweł Sobierajski, który głosił w szkole rekolekcje w 2011 roku: 

„Plater to gwiazda, która świeci światłem najjaśniejszym w Sosnowcu i regionie”. Jaka jest 

zatem historia owej ponad stuletniej gwiazdy, w jaki sposób doszło do jej narodzin? Tak więc 

zacznijmy od początku.  

Pierwsze chwile szkoły datuje się na 1 sierpnia 1908 roku, kiedy to przełożoną 7-klasowej 

pensji dla dziewcząt W. Mojkowskiej, powstałej w 1906 roku (w miejsce zlikwidowanej przez 

władze rosyjskie pensji żeńskiej O. Radliczowej) została Józefa Siwikowa. Wówczas szkoła 

mieściła się przy dzisiejszej ulicy Modrzejowskiej 22, a do jej powstania przyczynił się także 

znany działacz społeczny ks. Władysław Musielewicz. W pierwszym roku jej funkcjonowania 

naukę pobierało tu 90 dziewcząt w pięciu oddziałach. W 1910 roku J. Siwikowa wykupiła za 

kilka tysięcy rubli budynek szkolny na własność, jednak jeszcze w tym samym roku placówkę 

przeniesiono do bardziej przestronnego lokalu przy dzisiejszej ulicy Małachowskiego 5 

(wówczas Fabrycznej 7). Szkoła, która miała mieć profil handlowy, podlegała Ministerstwu 

Przemysłu i Handlu do roku 1918. Wówczas została uspołeczniona i przekształcona w 

ośmioklasowe Gimnazjum Filologiczne Żeńskie Koła Polskiej Macierzy Szkolnej. Koło tej 

organizacji przez kolejne lata utrzymywało szkołę, a kierowali nim kolejno: ks. Franciszek 

Ksawery Plenkiewicz, a od 1932 roku inż. Sokołowski. Natomiast szkołą cały czas, aż do 1934 

roku, zarządzała J. Siwikowa. Właśnie z jej inicjatywy w 1919 roku zadecydowano, że 

placówka przyjmie profil humanistyczny. Uczęszczało do niej wówczas około 350 uczennic.  

Pomimo humanistycznego profilu, najwybitniejszą uczennicą tamtego okresu (maturę 

zdawała już w Warszawie) była Alicja Dorabialska, która w późniejszym czasie zostanie 

profesorem fizykochemii. Dorabialska była pierwszą kobietą, która uzyskała profesurę na 

Politechnice Lwowskiej, a w czasie studiów w Paryżu pobierała nauki u samej Marii 

Skłodowskiej – Curie. Rozwijająca się w szybkim tempie szkoła 1 sierpnia 1921 roku została 

upaństwowiona i otrzymała nazwę Gimnazjum  Państwowe im. Emilii Plater w Sosnowcu. 

Rozpoczęto też starania o działkę pod budowę nowej siedziby placówki. Ostatecznie 

realizację nowego budynku rozpoczęto na placu przy ulicy Parkowej, gdzie 8 listopada 1931 

roku uroczyście poświęcono kamień węgielny. Dwa lata później szkoła przeżywała jubileusz 

25-lecia, przy okazji którego ukazała się wydawnictwo „Nasza Szkoła 1908-1933”, będąca 

pierwszą monografią tej placówki.  
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Jeszcze w okresie I wojny światowej uczennice szkoły J. Siwikowej należały do drużyn 

skautowych, a następnie harcerskich oraz do konspiracyjnego Koła Młodzieży Polskiej. W 

okresie międzywojennym w gimnazjum działały m.in. koła Ligi Obrony Przeciwlotniczej i 

Przeciwgazowej i Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju, Kółko Krajoznawcze, Kółko 

Sportowe oraz Sodalicja Mariańska. Już w 1931 roku w placówce powstał pierwszy Samorząd 

Szkolny, również wtedy odbył się I Zjazd Absolwentek. Rok później uczennice w ramach 

edukacji patriotycznej udały się na pierwszą, kilkudniową wycieczkę nad Bałtyk. W roku 1933 

poświęcony został pierwszy, zachowany do dziś, sztandar szkoły. Zamknięciem pewnego 

etapu w dziejach szkoły było uroczyste przejście na emeryturę jej założycielki i pierwszej 

dyrektorki Józefy Siwikowej, które nastąpiło 18 września 1934 roku. Od roku szkolnego 

1934/1935 placówką zaczęła kierować Janina Strączyńska, która piastowała to stanowisko aż 

do pierwszych lat powojennych. Pierwszym ważnym wydarzeniem w czasie jej urzędowania 

było oddanie do użytku 1 października 1934 roku nowego budynku szkoły przy ulicy 

Parkowej 1, w którym liceum mieści się do dnia dzisiejszego. Budynek ten, zaprojektowany 

przez inż. R. Wilkowskiego, kosztował 325 665 zł. W tym samym roku szkoła zmieniła nazwę i 

funkcjonowała odtąd jako Państwowe Gimnazjum im. Emilii Plater. W czasie kierowania 

szkołą przez J. Strączyńską nastąpiła większa demokratyzacja szkoły i otwarcie jej na lokalne i 

regionalne środowisko oraz na różne grupy socjalne. Pomimo to istniało nadal funkcjonujące 

od lat przekonanie o elitarności gimnazjum.  

Wybuch II wojny światowej spowodował przerwanie działalności szkoły. Dyrektorka 

Strączyńska wraz z woźnym Janem Kłekiem i kilkoma nauczycielami podjęła wtedy próbę 

ratowania szkolnych dokumentów i pomocy naukowych. W późniejszym czasie J. Strączyńska 

trafiła do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Natomiast w budynku szkoły urządzono 

siedzibę niemieckiej policji i straży pożarnej a następnie uruchomiono tu szkołę podstawową 

i średnią dla dzieci Niemców i volksdeutschów. W latach okupacji kilkunastu nauczycieli 

Plater zajmowało się tajnym nauczaniem. Część z nich nie przeżyła wojny, ginąc w obozach 

koncentracyjnych i więzieniach. Wśród ofiar wojny nie brakowało uczniów i absolwentów 

gimnazjum.  

Po przejściu frontu w styczniu 1945 roku władze zaczęły myśleć o ponownym uruchomieniu 

szkoły. Już 19 marca w mieszkaniu J. Strączyńskiej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady 

Pedagogicznej i rozpoczął się nowy rok szkolny, trwający zaledwie 80 dni. Wkrótce jednak 

budynek przy ul. Parkowej zamieniono na szpital wojskowy i plateranki (około 800 uczennic) 

musiały się przenieść tymczasowo do budynku Liceum Męskiego im. Bolesława Prusa w 

Sosnowcu. Po powrocie do własnego gmachu w sierpniu 1945 roku szkoła funkcjonowała już 

jako Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu. Placówka powoli 

zaczęła wracać do normalnej pracy, gromadząc m.in. księgozbiór i pomoce naukowe. 

Odnowiono działalność niektórych przedwojennych organizacji, chociaż pod naciskiem 

komunistycznych władz pojawiły się też nowe, jak np. Organizacja Młodzieży Towarzystwa 

Uniwersytetu Robotniczego czy Związek Walki Młodych. W późniejszych latach zaczęły 

działać tu także komórki Związku Młodzieży Polskiej czy Towarzystwa Przyjaźni Polsko- 
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Radzieckiej.  Również pod wpływem władz, w 1948 roku ze stanowiska zrezygnowała J. 

Strączyńska. Na krótko zastąpiła ją Anna Bagińska, pochodząca ze Lwowa nauczycielka 

geografii, która w czasie wojny służyła w Armii Krajowej.  

Już w roku 1952 jej następczynią została Irena Ślenzak, która z kolei będzie piastować to 

stanowisko przez 21 lat. Na początku jej urzędowania budynek szkolny przeszedł gruntowną 

renowację oraz został zradiofonizowany. W czerwcu 1953 roku w szkolnej dokumentacji 

pojawiła się po raz pierwszy nazwa: II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, 

która bez zmian obowiązuje do dziś. W tym samym roku rozpoczęły się pierwsze sukcesy 

uczennic w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Pierwszą w historii Plater laureatką 

olimpiady była uczennica Alicja Ziaja (z chemii), przygotowywana przez Halinę Grodecką. 

Sukces ten zapoczątkował długa listę sukcesów olimpijskich plateran, kontynuowaną do dnia 

dzisiejszego. Od roku szkolnego 1956/1957 szkoła została przekształcona w placówkę 

koedukacyjną i jest nią do dziś.  

Ważnym wydarzeniem dla platerańskiej społeczności były obchody 50-lecia szkoły i II Zjazd 

Absolwentek, który zorganizowano z pewnym opóźnieniem w kwietniu 1959 roku. Lata 60. 

przyniosły, dzięki staraniom dyrektor Ślenzak, oddanie do użytku m.in. kompleksu szkolnych 

boisk sportowych oraz nowoczesnego laboratorium językowego, a w programach nauczania 

zaczęto wprowadzać liczne innowacje. Powstały wówczas klasy z rozszerzonym programem 

języka polskiego, języka rosyjskiego oraz historii. Następnie od roku szkolnego 1969/1970 

utworzono klasę o profilu biologiczno-chemicznym. Do grona nauczycieli, którzy odnosili 

wtedy największe sukcesy zalicza się Jerzego Krama (j. polski), Bogusława Kabałę (historia), 

Wiesławę Malczewską (język rosyjski), Halinę Grodecką i Bogdana Rudzkiego (klasy 

biologiczno-chemiczne), Emilię Morawską (j. polski), Karola Kochanka (fizyka), Włodzimierza 

Kalabińskiego (fizyka), Ewę Olesiak (plastyka), Wandę Hazler (geografia), Zofię Oleksy 

(chemia), Bolesława Kucię (przysposobienie obronne). Większość wymienionych pedagogów 

w latach 70. osiągała ze swymi wychowankami liczne sukcesy w olimpiadach 

przedmiotowych.  

Rok 1968 przyniósł m.in. uroczyste obchody 60-lecia liceum, w czasie których przekazano 

placówce nowy sztandar ufundowany przez kolejarzy. Dwa lata wcześniej Rada Ochrony 

Pomników Walki i Męczeństwa uhonorowały szkołę tytułem i odznaką Opiekuna Miejsc 

Pamięci Narodowej.  

Dyrektor liceum Irena Ślenzak przeszła na emeryturę w 1973 roku. Zastąpił ją na tym 

stanowisku polonista Adam Kierkowski, który wkrótce uzyskał tytuł doktora pedagogiki. W 

latach kierowania przez niego szkołą podjęto tu szereg działań będących wówczas nowością. 

Podjęto ścisłą współpracę z Wydziałem Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej oraz 

Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, a także Instytutem 

Filologii Polskiej tejże uczelni. Wprowadzony tą drogą eksperyment i utworzenie specjalnych 

„uniwersyteckich” klas spowodował, że profil biologiczno-chemiczny, pod opieką m.in. 

Lucyny Horoniowej i Anny Korusiewicz, stał się na dłuższy czas wiodącym w szkole.  
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Dużym wyróżnieniem dla liceum było odznaczenie placówki Medalem Komisji Edukacji 

Narodowej w roku szkolnym 1978/1979, kiedy szkoła obchodziła jubileusz 70-lecia. Wówczas 

to odwiedził ją wiceminister oświaty i wychowania, gen. Zygmunt Huszcza. Wówczas również 

odsłonięto w głównym holu liceum płaskorzeźbę przedstawiającą Emilię Plater oraz 

pamiątkową tablicę, których autorem był rzeźbiarz Mirosław Kiciński.  

Kolejna epoka w dziejach szkoły skończyła się w 1987 roku, kiedy to na emeryturę przeszedł 

dyrektor Adam Kierkowski. Jego następcą została na pięć lat, polonistka Maria Bomska. W 

czasie jej urzędowania m.in. od roku szkolnego 1990/1991 powstała klasa autorska o profilu 

klasycznym, której pomysłodawcami byli: Anna Jędrosz (nauczycielka j. łacińskiego, j. 

greckiego i j. angielskiego), Michał Waliński (j. polski, filozofia, wiedza o kulturze) i Bogusława 

Żak (j. łaciński, j. grecki). w kolejnym roku szkolnym uruchomiono klasę autorską biologiczno-

chemiczną, której inicjatorką była nauczycielka biologii Wanda Kruszyńska. Dzięki tej 

innowacji wielu uczniów zostało finalistami Olimpiady Biologicznej oraz Chemicznej.  

W schyłkowych latach PRL-u liceum zostało odznaczone przez Stronnictwo Demokratyczne 

Medalem im. Witolda Wyspiańskiego (1988 rok). Również wtedy uhonorowano szkołę Złotą 

Odznaką Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego. W roku 1991, wraz z falą 

demokratycznych przemian, ukonstytuowała się pierwsza Rada Szkoły.  

W 1992 roku dyrektorem Liceum im. Emilii Plater została polonistka Mirosława Soczyńska, 

wcześniejsza wicedyrektor szkoły obok sprawującej tę funkcję wcześniej matematyczki 

Barbary Wnęk. Za trwającej 20 lat kadencji M. Soczyńskiej wicedyrektorem była rusycystka 

Elżbieta Lizak (do 2008 roku), a następnie chemiczka Beata Lubieniecka. Przez kilka miesięcy 

2012 roku pełniącym obowiązki wicedyrektora był historyk Marcin Rudy. Najważniejsze 

zadania, przed jakim stanęła nowa dyrekcja to remont szkoły (odnowiono m.in. jej elewację) 

oraz zmodyfikowanie szeregu dokumentów liceum. Zatwierdzono wtedy m.in. Statut Szkoły. 

W 1993 roku powstała Fundacja „Plateranie”, aktywnie działająca do momentu uroczystości 

100-lecia szkoły. W roku 2000 liceum rozpoczęło współpracę z miejscowymi placówkami – 

Liceum im. Staszica oraz Gimnazjum nr 18 w ramach Młodzieżowej Akademii Krzewienia 

Edukacji (MAKE). Dzięki niej i Fundacji Rodziny Timken szkoła wzbogaciła się o laboratorium 

biologiczne i chemiczne oraz salę medialną. Młodzież z kolei mogła uczestniczyć w badaniach 

naukowych i dodatkowych projektach edukacyjnych. W roku 2008, dzięki środkom z Unii 

Europejskiej, oddano do użytku nową pracownię informatyczną. W roku 2006 liceum 

otrzymało certyfikat „Śląskiej Szkoły Jakości”, wydawany przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

W ostatniej dekadzie XX wieku szkoła obchodziła uroczyście jubileusz 85-lecia, a następnie 

90-lecia. Odbyły się też kolejne (III i IV) Zjazdy Absolwentów. Wówczas to, podobnie jak przy 

okazji poprzednich jubileuszy, wydano kolejne „Księgi pamiątkowe”, upamiętniające dorobek 

szkoły.  

W tamtym okresie nie brakowało kolejnych innowacji pedagogicznych. W roku szkolnym 

1993/1994 powstała z inicjatywy matematyczki Marianny Bańskiej, informatyczki Lidii Musiał 

i wicedyrektor E. Lizak pierwsza klasa o profilu matematyczno-informatycznym.  W roku 
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szkolnym 1994/1995, z inicjatywy nauczycielki biologii Teresy Wieczorek, powstała klasa 

autorska o profilu biologiczno-chemicznym z ukierunkowaniem ekologicznym. W roku 

1995/1996 A. Jędrosz, M. Waliński i B. Żak, przy współudziale historyczki Anicety Kubickiej, 

stworzyli nową formułę klas autorskich klasycznych, zaopiniowaną pozytywnie przez 

naukowców z Uniwersytetu Śląskiego.  

Po wprowadzeniu przez władze reformy systemu edukacji i 3-letnich liceów, w II LO 

wprowadzono wiele innowacji dotyczących klas profilowanych i rozszerzeń. Wprowadzono 

np. filozofię w klasie o rozszerzeniu politologicznym, sztukę prezentacji, innowację „αβγ-od 

Homera do współczesnej greki”,  autorski program wiedzy o rodzinie czy innowacje 

dotyczące klasy językowej,  prawniczej oraz kulturowo-filozoficznej. Autorami tych innowacji 

byli m.in. polonista Piotr Bajer,  anglistka Monika Filipek, chemiczka Bożena Kantor, 

wuefistka Marzena Zębalska, historyczka Katarzyna Uliniarz i dyrektor M. Soczyńska. 

Zacieśniono, bądź nawiązano współpracę z wieloma wydziałami i instytutami takich uczelni 

jak: Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Wrocławski, czy 

Uniwersytet Jagielloński.  

Wypada też wspomnieć o podjętych wówczas przedsięwzięciach, które na stałe weszły do 

szkolnej tradycji, a które rozsławiają liceum po dzień dzisiejszy. Najbardziej rozpoznawalnym 

z nich jest Turniej Jednego Wiersza o „Laur Plateranki”, którego pierwsza edycja odbyła się w 

1993 roku. Jego pomysłodawcą był Michał Waliński. „Laur Plateranki” to prestiżowa impreza 

o zasięgu ogólnopolskim, choć na konkurs nadsyłane są także wiersze od Polaków 

mieszkających za granicą. Jurorami w turnieju są m.in. znani naukowcy a finałową galę 

uświetnia działający w szkole Teatr „Nasz”. Po M. Walińskim główną opiekę nad turniejem 

przejęła Anna Baczyńska-Jach. Inną prestiżową imprezą organizowaną przez szkołę były 

Turnieje Językowe, których piętnaście edycji odbyło się w latach 1994-2008. Były to konkursy 

przeznaczone dla uczniów sosnowieckich szkół średnich w kategorii języków: angielskiego, 

francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, łacińskiego, a przez pewien czas również włoskiego. 

Organizowała go wicedyrektor E. Lizak wraz z nauczycielami języków obcych. Z kolei w 1997 

roku szkoła po raz pierwszy była współorganizatorem „Zaduszek Jazzowych”, imprezy, która 

odbywa się w listopadzie w sosnowieckiej katedrze. Ich pomysłodawcą był ks. Stanisław 

Litwa, a co roku organizacją zajmują się pracujący w liceum księża katecheci. W czasie 

„Zaduszek” często występują znani wykonawcy, zaś zebrani wspominają m.in. zmarłych 

nauczycieli. Również od 1997roku do dziś rozgrywane są wioślarskie Regaty Plater-Staszic. 

Najważniejszą ich konkurencją jest wyścig czółen ze sternikiem, liczący się do klasyfikacji 

generalnej regat. Pierwsza edycja tej imprezy została rozegrana na sosnowieckim akwenie 

„Balaton”, a następnie areną zmagań były tzw. Stawiki. Jedynym nauczycielem wf, który 

przygotowywał plateran do wszystkich edycji regat jest Mieczysław Szafarski. Z kolei od 2004 

roku organizowana jest „Emiliada”, konkurs wiedzy z dziedziny fizyki, biologii i chemii, 

przeznaczony dla uczniów gimnazjów.  
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W latach 90. szkolną tradycją stały się szkolne spotkania opłatkowe plateran z udziałem 

biskupów sosnowieckich, organizowane na terenie liceum. Corocznie do szkoły aż do swej 

śmierci przybywał w tym celu biskup ordynariusz Adam Śmigielski. W 2008 roku gościł tu 

biskup administrator Piotr Skucha, a od 2009 roku z młodzieżą i pracownikami szkoły spotyka 

się biskup ordynariusz Grzegorz Kaszak.  

Ważnym akcentem w życiu szkoły stało się zintensyfikowanie działalności charytatywnej, 

prowadzonej w szeregu akcji takich jak pomoc wychowankom Domów Dziecka, Góra Grosza, 

Słodka Złotówka, koncerty charytatywne, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, 

działalność Amnesty International i inne. Najbardziej zaangażowani w te przedsięwzięcia 

nauczyciele to opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Aniceta Kubicka, jej następczyni Monika 

Sośnica, a także Ewa Łudzień, Anna Miś, Teresa Wieczorek, Marcin Galas i Beata Witecka.  

Warto także wspomnieć o współpracy II LO z placówkami zagranicznymi, która w pełni 

możliwa stała się dopiero w latach 90. Jak obliczono, od 1990 roku na rocznych pobytach w 

USA, Niemczech, Holandii i Szwajcarii przebywało około 40 uczniów. Natomiast dzięki kilku 

realizowanym projektom w ramach różnych międzynarodowych programów (głównie 

„Comenius”),  platerańska młodzież współpracowała (m.in. przebywając na wymianach za 

granicą) z uczniami szkół z takich państw jak: Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Szwecja, 

Holandia, Belgia, Grecja, Hiszpania, Słowenia, Irlandia, Rumunia, Turcja i Portugalia. 

Programy te były realizowane dzięki zaangażowaniu nauczycieli języków obcych (m.in. A. 

Jędrosz).  

Klamrą spinającą pierwszy wiek funkcjonowania szkoły były huczne obchody 100-lecia 

placówki, które miały miejsce od 14 do 16 listopada 2008 roku. Wówczas młodzież, 

absolwenci liceum i nauczyciele mogli spotkać się z najbardziej rozpoznawalnymi 

absolwentami szkoły, takimi jak np. Jacek Cygan czy Krzysztof Materna. Zorganizowano też 

wykłady najwybitniejszych absolwentów szkoły, którzy odnieśli sukces w różnych dziedzinach 

naukowych. Liceum gościło wówczas m.in. prof. Janinę Kraupe z krakowskiej Akademii Sztuk 

Pięknych, prof. Renardę Ocieczek z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, prof. Małgorzatę 

Woźną-Stankiewicz z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Mirosławę 

Sokołowską-Mikołajczyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. Zofię Drzyzgę z 

Instytutu Fizyki UŚ, prof. Halinę Rusek z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, dr Jacka 

Owczarka ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, dr Pawła Jędrzejkę z Instytutu 

Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej UŚ, dr Wojciecha Halarewicza – dyrektora 

polskiego oddziału Mazda Motor Logistics Europe. Główne uroczystości 100-lecia odbyły się 

w sosnowieckiej auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Natomiast materialną pamiątką obchodów 

jest odsłonięta w holu szkoły tablica poświęcona Józefie Siwikowej.  

Dyrektor Mirosława Soczyńska kierowała II Liceum do sierpnia 2012 roku. Na tym stanowisku 

zastąpiła ją Dorota Leszczyńska, z wykształcenia magister wychowania fizycznego. Funkcję 

wicedyrektora w roku szkolnym 2012/2013 pełnił polonista Piotr Bajer, a w bieżącym roku 

szkolnym tę rolę pełni bibliotekarka Anna Baczyńska-Jach. Pod kierunkiem nowej dyrekcji 
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wprowadzono kilka innowacji pedagogicznych. Jedną z nich jest projekt „Happy Hour with 

Chinese”, czyli zajęcia interlingwistyczne, łączące elementy języka angielskiego z językiem 

chińskim, realizowane przez Annę Miś oraz Chinkę Xiang Qiqi, a następnie innowację „Rising 

up with the First Drum” („Yi gu zuo qi”), j. chiński od podstaw, realizowaną przez Chinkę 

Peng Weiping, związaną z Wydziałem Filologicznym UŚ. Ponadto Jacek Bajer wprowadził 

innowację dziennikarsko-filmoznawczą w klasie o profilu filozoficzno-kulturowym. Z kolei  

klasa o profilu politologiczno-prawnym (pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UŚ) 

rozpoczęła innowację „Ignorantia iuris nocet – Nieznajomość prawa szkodzi” realizowany 

przez Katarzynę Uliniarz wraz z modułem „Sztuka prezentacji”, prowadzonym przez P. 

Bajera. Rozpoczęło też działalność Platerańskie Koło Myśli Politycznej, którego pierwszym 

gościem został były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. 

Nowością stał się drużynowy konkurs matematyczny „PLATMAT”, przeznaczony dla uczniów 

szkół gimnazjalnych. Ponadto szkoła uczestniczyła w dwóch spektakularnych i medialnych 

imprezach. Pierwszą z nich była „Kapsuła Czasu”, wspólne przedsięwzięcie II i IV LO im. 

Staszica oraz Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Przedstawiciele tych placówek zakopali przy gmachu 

WNoZ w Sosnowcu m.in. pamiątki z życia szkoły, fotografie uczniów i nauczycieli oraz listy do 

samych siebie. Kapsuła ma zostać odkopana po upływie 25 lat, czyli 18 października 2037 

roku. Drugim przedsięwzięciem, którego pomysłodawcami i w dużej mierze realizatorami byli 

nauczyciele Plater, były uroczyste obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego o zasięgu 

regionalnym, które zostały wsparte przez władze miasta. Jedną z największych atrakcji 

obchodów był inscenizacja bitwy o Sosnowiec, którą przeprowadzono przed budynkiem 

dworca kolejowego. Uczniowie wzięli również udział w realizacji filmu dotyczącego 

powstania. w bieżącym roku szkolnym wprowadzono z kolei kilka nowinek technicznych w 

liceum, m.in. system elektronicznych kart szkolnych w ramach programu „Bezpieczna Szkoła” 

oraz uruchomienie telewizji Plater TV.  

Podsumowując 105 lat dziejów liceum i jego osiągnięć, a jednocześnie z optymizmem patrząc 

w przyszłość, można przytoczyć słowa wieloletniego nauczyciela tej szkoły Michała 

Walińskiego, odnoszące się do patronki szkoły. Mianowicie stwierdził on, że „Emilia Plater to 

dziewica bohater. Jakże płodna dziewica”. Oceniając bogatą historię liceum Plater, jego 

dzisiejszą pozycję oraz sukcesy jego wychowanków trudno się z Nim nie zgodzić. 

                                                              dr Marcin Rudy, nauczyciel II LO im. Emilii Plater 
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TEATR NASZ 

 

"Pisanie-czytanie, przedstawianie-oglądanie  

jest jedynym sposobem uświadomienia sobie życia"  

Sławomir Mrożek 

 

Teatr. Teatr Nasz. Dziwnym trafem przychodzi mi pisać o nim tuż przed premierą trzeciego z 

kolei przedstawienia przygotowanego przez uczniów II LO w Sosnowcu pod moją opieką. Nie 

tak dawno debiutowałam w roli opiekuna grupy uzdolnionych nastolatków, proponując im 

zmierzenie się z groteskową wizją rzeczywistości witkiewiczowskiego ”małego dworku”, w 

którym miłość, ból, zazdrość, beztroska, ironia i patos  przenikają się wzajemnie, tworząc 

ciężkostrawny dla jednych koktajl, dla innych – esencję życia ujętego w ramy sztuki. Sztuki, 

która od czasów Arystotelesa i jego teorii katharsis, również za sprawą Schopenhauera, 

Freuda i Junga, postrzegana jest jako forma terapii. W naszym przypadku - terapii zbiorowej, 

często wymagającej od wszystkich współpracujących maksymalnego zaangażowania i wiary. 

Wiary w siebie, wiary w powodzenie przedsięwzięcia, wiary w to, że dobrze interpretujemy 

intencje autora i potrafimy sprawić, że zostaną właściwie odczytane przez widzów. Jak widać, 

praca w kole teatralnym ma w sobie coś z fideizmu… Na pewno niezbyt racjonalne jest 

przeświadczenie, że w ciągu dwóch miesięcy można przygotować godzinne przedstawienie, 

pracując godzinę-dwie w tygodniu. Rzeczywistość weryfikuje te założenia i dość prędko 

okazuje się, jak cenna jest każda minuta ósmej i dziewiątej lekcji, jak bardzo przydaje się 

kolejna para rąk do obsługi technicznej, jak wspaniałomyślni są ludzie, którzy 

bezinteresownie wypożyczają rekwizyty, kostiumy, i na jak wiele stać szesnastolatkę czy 

siedemnastolatka stających twarzą w twarz z publicznością jednego z listopadowych 

wieczorów. 

Sądzę, że podobną wiarę musieli żywić moi poprzednicy, wybitni pedagodzy kierujący 

młodymi aktorami z II LO (początkowo były wśród nich tylko dziewczęta) od co najmniej 86 

lat: 

Pierwsza wzmianka (…) pochodzi z roku 1927, kiedy to teatr szkolny wystawił w gmachu 

Staszica sztukę O Jagusi i jagódkach(…) W latach 30. ub. wieku młodzi platerańscy aktorzy 

odnoszą sukcesy nie tylko na terenie Sosnowca, ale grając także na rubieżach Polski. Po 

wojnie taką znaczącą datą wydaje się rok 1962 – rozpoczyna się kilkuletnia historia 

„Teatrzyku Żaczków”, przemianowanego później na Szkolny Teatr Poezji „Żaczek”. Jego 

animatorami i opiekunami byli poloniści mgr Henryka Włusek oraz mgr Jerzy Kram. (…) Na 

przełomie lat 80. i 90. zespół uczniowski pod opieką polonisty mgr. Mirosława Auguściaka 

wystawił w Teatrze Zagłębia Kartotekę wg T. Różewicza z Jackiem Borusińskim – później 

liderem kabaretu „Mumio” – w roli głównej.  
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Początek działalności funkcjonującego do dziś koła teatralnego, czy też, jak wolą niektórzy - 

teatru szkolnego - znanego jako „Teatr Nasz”, nieodzownie kojarzyć należy z zainicjowanym i 

przez wiele lat organizowanym przez mgr. Michała Walińskiego Ogólnopolskim Turniejem 

Jednego Wiersza o Laur Plateranki. Konkurs poetycki zaistniał na kulturalnej mapie miasta i 

kraju w kwietniu 1993 roku. Od 15 lat natomiast odbywa się w listopadzie, stąd jesień w 

Plater, w odczuciu moim i wielu uczniów i absolwentów, jest porą szczególnie nasyconą 

poezją, muzyką oraz tchnieniem Melpomeny. Zgodnie z koncepcją profesora Walińskiego, 

który sprawował opiekę nad uczestniczącymi w pracy koła teatralnego uczniami i realizował 

autorski program nauczania w klasach klasycznych (do jednej z nich miałam przyjemność 

uczęszczać), w obrębie programu turnieju zawsze znalazło się miejsce dla widowiska 

teatralnego. W 1999 roku były to Rozmówki polsko-Słowackie w reżyserii Łukasza Wolnego, 

w kolejnych latach Sen nocy letniej, Orfeusz w piekle, Sejm kobiet w reż. Daniela Karpały, 

Abstrakcja rzeczywistości (Daria Gosek), Tak trzeba (Magdalena Kłębek), Uriel (scenariusz: 

Magdalena Radko, reżyseria: Mateusz Wrona), Trzeba kochać, czyli miłość nie do końca na 

serio (M. Radko, Anna Dusza), Dżjokonda (Małgorzata Targońska), Jaskinia filozofów wg Z. 

Herberta (K. Kania i A. Krogulska). Spektakl według S. Grochowiaka Zuzanna i starcy z 2007 

roku został uznany za najlepszy w Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych Szkół i 

Placówek z Terenu Delegatury Sosnowiec. „Teatr Nasz” wielokrotnie wyróżniano w czasie 

innych konkursów i przeglądów, zyskał też uznanie publiczności, w tym reprezentantów 

świata nauki i kultury. To tu pierwsze kroki stawiali Łukasz Simlat – obecnie znany aktor oraz 

Iga Gańczarczyk - ceniona dziś reżyser młodego pokolenia. 

Od 2010 roku przez dwa lata nad pracą uczniów reprezentujących „Teatr Nasz” czuwał dr 

Piotr Bajer. W trakcie wieczorów finałowych Turnieju o Laur Plateranki zaprezentowano 

wówczas kolejne, jakże różnorodne spektakle: Kitowszczyznę, przedstawienie oparte na 

motywach pochodzących z Opisu obyczajów za panowania Augusta III Jędrzeja Kitowicza 

oraz, rok później, widowisko Kwartet na czterech aktorów wg Bogusława Schaeffera. 

Podjęcie pracy z uczniami należącymi do koła teatralnego w 2012 roku stanowiło dla mnie 

wyzwanie, przede wszystkim ze względu na chlubne tradycje, którym należało sprostać, ale 

również dlatego, że przejęłam zgrany i w jakimś sensie „sprofilowany” zespół. Szybko 

dołączyli do niego nowi aktorzy, uczniowie klasy biologiczno-chemicznej, matematyczno-

informatycznej i filozoficznej. Natychmiast rozpoczęliśmy przygotowania do inscenizacji 

dramatu S. I. Witkiewicza „W małym dworku” – w ciągu dwóch miesięcy należało przemyśleć 

koncepcję spektaklu, stworzyć scenariusz, obsadzić role, zgromadzić rekwizyty i kostiumy 

współtworzące atmosferę szlacheckiej siedziby sprzed ponad stu lat. Najciekawszym, 

przysparzającym najwięcej kłopotów i radości zaskoczenia, elementem przygotowania 

przedstawienia stała się praca nad rolą podczas prób scenicznych. To wtedy właśnie Krystian 

musiał odkryć w sobie zatroskanego ojca, notorycznie zdradzanego przez żonę-nieboszczkę 

zagraną majestatycznie przez Agnieszkę. Filip wcielił się w rolę Kuzyna - artysty szczerze i z 

całego serca bałamucącego dwie kobiety jednocześnie. Ela urzekała swą dziewczęcością i 

panieńskością, Marcin udowodnił, że potrafi wczuć się w rolę dygocącego ze strachu 
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kancelisty, a Angelika i Kinga stworzyły wzruszające kreacje słodkich, skazanych na śmierć 

sióstr. Efekt sceniczny, uzyskany dzięki pracy aktorów, został wzmocniony poprzez użycie 

stylowych, profesjonalnie przygotowanych kostiumów, które dzięki życzliwości pani Barbary 

Brzostyńskiej wypożyczyliśmy z Teatru Zagłębia. Od ubiegłego roku koło teatralne coraz 

ściślej współpracuje z sosnowieckim teatrem. Jego członkowie uczestniczą w spotkaniach z 

aktorami, od podszewki poznają zasady działania tej instytucji, biorąc udział w próbach 

czytanych, zwiedzając budynek teatru czy wreszcie wspólnie oglądając spektakle takie jak 

Korzeniec, Między nami dobrze jest, Zaćmienie, czy Tango. Wielokrotnie przedstawienia te 

były dla młodych ludzi bardziej interesujące niż nowatorskie, lecz niepozbawione pewnego 

zadęcia i pretensjonalności inscenizacje, które mieliśmy okazję oglądać w czasie naszych 

wypraw do teatrów krakowskich. 

.Kolejnym przedsięwzięciem, które wraz z innymi zainteresowanymi uczniami zrealizowali 

członkowie koła teatralnego, były uroczystości związane z obchodami 150. Rocznicy 

Powstania Styczniowego. Na zaproszenie Stowarzyszenia Pokolenie wzięliśmy udział w 

nagraniu wizualizacji, zaprezentowanej później podczas koncertu „Za wolność - 1863” oraz w 

TVP1. To widowisko muzyczne, ukazujące przebieg walk i przypominające o poświęceniu i 

ofierze uczestników Powstania Styczniowego, odbyło się 1 lutego 2013r. w hali Expo Silesia. 

W tym samym czasie moi pracowici podopieczni wraz z kolegami ze swoich klas 

zorganizowali wernisaż wystawy Z dymem pożarów… prezentującej grafiki Artura Grottgera 

oraz uczestniczyli w miejskich obchodach rocznicy, wykonując hymn państwowy i pieśni z 

okresu Powstania w czasie uroczystości szkolnych i podczas inscenizacji bitwy w Sosnowcu. 

Część z nich wzięła czynny udział w rekonstrukcji jako kosynierzy podczas sceny ataku na 

posterunek rosyjski stacjonujący w budynku dworca kolejowego. 

Po pełnej wrażeń jesieni i zimie zaangażowaliśmy się w przygotowanie kolejnego projektu – 

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu - realizowanego we współpracy z Klubem 

Jagiellońskim. Projekt, mający wymiar społeczny, adresowany był do najmłodszych 

mieszkańców Sosnowca – uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, a jego celem było 

kształtowanie ich wyobrażenia o historii miasta, w którym żyją. W Sosnowieckim Centrum 

Sztuki w Zamku Sieleckim w dniu 5 czerwca 2013r. odbyła się premiera przygotowanego 

przez Teatr Nasz przedstawienia Skarb Sielca. Spektakl obejrzały dzieci z Przedszkola 

Miejskiego Nr 30, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 39 i Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 oraz 

wychowankowie Akademii Kolorowych Podróży. Na kolejne popołudniowe przedstawienie, 

które odbyło się 13 czerwca w szkolnej auli, zaprosiliśmy dzieci wraz z rodzicami. Wielką 

satysfakcję przyniosło wszystkim wyróżnienie tego autorskiego przedstawienia w czasie 

krakowskiej gali finałowej Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, kiedy to uznano je za 

najlepiej zrealizowany projekt na obszarze Śląska. 

A teraz… Jest listopadowy wieczór. Platerańscy aktorzy odpoczywają po cyklu 

wielogodzinnych prób w domu, szlifują ostatnie kwestie, lub może przygotowują się do 

sprawdzianu z matematyki. Za trzy dni  premiera przedstawienia Męczeństwo Piotra Ohey’a 
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wg Sławomira Mrożka. Czy udana? Mam nadzieję, drogi czytelniku, że już znasz odpowiedź 

na to pytanie. A na razie – wszystko przed nami. 

 

         Olga Soczyńska-Kalarus 
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WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW I REFLEKSJE O PLATER OBECNYCH 

UCZNÓW  NASZEJ SZKOŁY 

 

Dziękuję… 

 

II liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater zawsze odgrywało w moim życiu szczególną rolę. 

Jeszcze w podstawówce była to dla mnie „zagadkowa” instytucja i magiczna wspólnota, do 

której bardzo chciałem należeć. W tej szkole uczył się mój starszy brat. Pamiętam ,jak 

najbliżsi czytali. Chciałem być tacy, jak oni: indywidualiści, posiadający własne zdanie, 

ciekawą chwalili go za to, że udało mu się dostać do „TAKIEJ” szkoły średniej. Już w szóstej 

klasie podstawowej wiedziałem, że tak jak on, chce być uczniem słynnego, nie tylko w 

Sosnowcu, II LO. Znałem młodych ludzi uczących się w tej szkole. Bywałem świadkiem ich 

ciekawych rozmów, słuchałem razem z nimi inspirującej muzyki. Miałem dostęp do książek, 

które tożsamość, nietuzinkowy charakter. Młodzież z Plater zawsze postrzegałem jako tę, z 

którą można porozmawiać na każdy temat.  

Rozpocząłem trudną drogę do II LO. Uczyłem się, jak tylko mogłem, aby zdać egzaminy 

wstępne. Gdy wreszcie się udało, zrozumiałem, że „Platerka” to nie tylko szkoła, w której 

czegoś się trzeba uczyć i później to zdawać na sprawdzianach. Dopiero będąc uczniem II LO 

zrozumiałem, że jestem częścią niezwykłej zbiorowości - społeczności, która wyraźnie 

odróżnia się od innych. Zrozumiałem, że Plater to nie tylko nauka, ale przede wszystkim 

ludzie – uczniowie i nauczyciele. Spotykanie się przez cztery lata z mozaiką ciekawych 

intelektualistów pozwoliło zdobywać bogate inspiracje, które owocują także dzisiaj. W II LO 

dotarło do mnie, że nauka może iść w parze z dobrą zabawą, może sprzyjać realizowaniu 

własnych pasji. Dzięki wspaniałym ludziom, których tam poznałem, mogliśmy 

podejmowaliśmy różne inicjatyw. Stworzyliśmy własny kabaret - „Różowy młoteczek”. 

Wspólnie bawiliśmy się, tworząc skecze i występując na scenie. Po próbach kabaretowych 

często przychodził czas na inne, bardziej refleksyjne rzeczy. Pisaliśmy wiersze, by brać udział 

w turniejach o Laur Plateranki. Wymienialiśmy się książkami. Dzięki kadrze o szerokich 

horyzontach, rozumiejącej młodzież (w niełatwym przecież wieku) mogliśmy rozmawiać na 

temat publikacji nie będących w kanonie lektur. Ba, mogliśmy się twórczo spierać z 

nauczycielami. To ważne, wartościowe wspomnienia. Dziękuje za nie wszystkim.  

Mgr Przemysław Ruta, absolwent z 2000 roku, współtwórca i redaktor naczelny portalu 

e-sosnowiec.pl, nauczyciel akademicki w  Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu 
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-"Ty też jesteś po Plater?..." 

Cztery lata (1975-1979)  

- wspomnienia, wspomnienia 

Te dobre i te złe zacierają się coraz bardziej, najbardziej wyraziście pozostają te związane ze 

szczególnymi chwilami. Żarty, psikusy, dowcipy.  

"Kolega z klasy, załóżmy Waldek pasjonował się modelarstwem samolotowym. Zamęczał nas 

modelami, projektami, planami. Na jednej z lekcji tak rozemocjonował się tematem 

kolejnego składanego przez siebie modelu, że rozłożył na czteroosobowym stoliku plany 

danego modelu o wymiarach 1,5m/1,5m. Zaintrygowana Nasza Pani Profesor podeszła do 

stolika zirytowana z pytaniem A co to Waldku jest? Waldek nie tracąc rezonu złożył swoje 

plany na pół, włożył do podręcznika i z pełnym spokojem stwierdził- Zakładka do książki."  

"Wiedząc, że jedna z Pań Profesor czuję olbrzymi respekt przed osobą Dyrektora, spóźnieni 

wspólnie z moim przyjacielem (byłym) na lekcje wchodzimy do klasy i z wielkim niepokojem 

pytamy- Pani Profesor to my nie jesteśmy dziś na apelu? Po czym na polecenie Pani Profesor 

wybiegamy do auli sprawdzić czy apel jest czy nie. Po powrocie do klasy uspokajamy Panią 

Profesor, że na szczęście apelu dziś nie ma. I tak uchodzi nam bura na spóźnienie." 

Jeszcze taka opowiastka. " Po ostatnim dniu nauki w klasie pierwszej poszliśmy całą klasą na 

te nasze Sosnowieckie Planty. Ze wszystkich zeszytów, które nam zostały wyrywaliśmy kartki, 

robiliśmy łódeczki i później wszystkie równocześnie puściliśmy na naszą kochaną rzekę. 

Kilkudziesięciometrowy "biały dywan". Dziś pewnie byłoby to niemożliwe-ekolodzy, straż 

miejsca itp. ale jakie fantastyczne wspomnienie! (a może by nowa tradycja?) 

 

mgr Zbigniew Byszewski – absolwent rocznik 1979, obecnie dyrektor sosnowieckiego 

Gimnazjum nr 2 
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Uczniowie + nauczyciele = szkoła 

     II LO im. Emilii Plater to szkoła, która dzięki dobrej współpracy uczniów i nauczycieli może 

pochwalić się wieloma osiągnięciami naukowymi. To jedna z niewielu ponadgimnazjalnych 

szkół w Sosnowcu, której uczniowie odnoszą sukcesy olimpijskie na szczeblu ogólnopolskim. 

Liceum Plater przez wiele lat funkcjonowało jako placówka humanistyczna, toteż 

zdecydowaną większość wśród naszych olimpijczyków stanowią laureaci olimpiad z języka 

polskiego, łaciny, filozofii. Jednak atutem szkoły są również znakomite profile biologiczno – 

chemiczne, których uczniowie także mają sukcesy w olimpiadach przedmiotowych z biologii i 

chemii. 

      Jestem uczennicą klasy drugiej o rozszerzeniu filozoficzno – kulturowym. Rok temu, 

wybierając po gimnazjum szkołę średnią, zastanawiałam się, które z liceów wybrać. 

Wybrałam Plater, gdyż słyszałam, że w szkole panuje dobra atmosfera oraz uczniowie tej 

placówki odnoszą znaczące sukcesy w humanistycznych olimpiadach przedmiotowych. W 

gimnazjum zostałam laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 

Polskiego, dlatego zdecydowałam się na wybór II LO w Sosnowcu. Moje zainteresowania 

związane są z szeroko rozumianą humanistyką. O wyborze szkoły zdecydowała też jej 

atrakcyjna oferta edukacyjna. Szczególnie zainteresowała mnie innowacja dziennikarsko – 

filmoznawcza oraz możliwość uczenia się filozofii. Jestem w trakcie przygotowywania pracy 

na Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego i myślę, że receptą na to, by szkoła miała na swoim 

koncie tak znaczące osiągnięcia, są chęci uczniów i pomoc nauczycieli.  

     Przekraczając pierwszy raz próg Plater, poczułam klimat, którego nie da się łatwo opisać. 

Idąc korytarzem, przyglądałam się zdjęciom absolwentów. Wiele z nich pochodziło sprzed 

prawie stu lat! Oglądając gablotę z widniejącymi w niej nazwiskami laureatów i finalistów 

olimpiad przedmiotowych, pomyślałam, że to niesamowite, iż mogę stać się częścią tej 

ponad stuletniej tradycji! Myślałam o tym, jak wielu uczniów chodziło po tych korytarzach. 

Przez moją głowę przewijały się refleksje, iż te wszystkie twarze – pozornie do siebie 

podobne –widniejące na pożółkłych już zdjęciach, należały do osób, które swoją pracą, 

motywacją do nauki, tworzyły przez lata historię szkoły, pracowały na jej renomę, z której my 

teraz korzystamy. Po tym pierwszym dniu spędzonym w szkole, utwierdziłam się w 

przekonaniu, że Plater to coś więcej niż szkoła, coś więcej niż tylko ściany, sale, ławki. To 

przede wszystkim l u d z i e – a konkretnie nauczyciele i uczniowie – kształtują obraz tego 

Liceum, pracują na jego wizerunek, decydują o panującej w szkole atmosferze. 

    Teraz – po roku spędzonym w II LO w Sosnowcu – mogę z całą pewnością stwierdzić, że 

dokonałam świetnego wyboru, który powtórzyłabym bez wahania, jeśli miałabym taką 

możliwość. Uważam, że Plater to niezwykła szkoła, z dobrą atmosferą, długą tradycją i 

renomą, która ambitnym i pracowitym uczniom umożliwia wyróżnienie się, odniesienie 

naukowego sukcesu.  

                                                                                               Monika Zamożniewicz kl. II A 
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Plater od kuchni 

 Liceum Plater to miejsce, o którym słyszał chyba każdy mieszkaniec Sosnowca i okolic. 

Każdy wie gdzie nasze liceum jest położone, jak wygląda, że poziom jest wysoki i zazwyczaj ma inne 

powszechnie znane informacje o naszej szkole. Kiedy ponad rok temu stanąłem przed problemem 

wyboru liceum, wahałem się między tą szkołą a innymi, chętnie wysłuchując najrozmaitsze zdania i 

opinie o wszystkich tych szkołach, chcąc wybrać najlepszą. Ostatecznie mój wybór padł na Plater i... 

uważam, że był to niezwykle trafny wybór. Mówiąc o naszej szkole nie będę rozpisywać się o tym, 

co słyszymy od ludzi, którzy naszą szkołę znają tylko z pogłosek, a sami byli w niej raz lub dwa albo 

tych, którzy chodzili do niej ponad 10 lat temu i niewiele z tego, co relacjonują ma pokrycie w 

dzisiejszej rzeczywistości, ale napiszę o tym, co sam widzę i czego sam jestem uczestnikiem . 

Szkoła to miejsce, w którym spotykamy się prawie codziennie i spędzamy tam pewną część dnia w 

gronie osób, które znamy i lubimy lub znamy i nie lubimy. Uważam tak, bowiem trudno nie znać się 

nawzajem, choćby pobieżnie, w szkole, która oferuje nam mnóstwo imprez o bardzo różnorodnym 

charakterze od koncertów rockowych, przez nocne maratony filmowe, po bardzo prestiżowy i 

uroczysty konkurs o Laur Plateranki oraz ciekawe przedstawienia zrealizowane przez szkolną trupę 

teatralną. Każdy, kto zechce uczestniczyć w kulturowym życiu szkoły, ma możliwość świetnie się 

zabawić i poznać wiele ciekawych osób o przyjaznym nastawieniu, które co dnia spotykamy na 

szkolnym korytarzu, a może i poza nim. Nie inaczej jest z nauczycielami, będącymi z uczniami 

niemalże w przyjacielskiej relacji. Niejeden z nich gotów jest poświęcić swój czas i energię na pracę 

z uczniem, co potwierdzić może każdy, kto choć raz zwrócił się do któregoś z nich o pomoc. W 

ramach współpracy nauczyciel - uczeń działają w naszej szkole kółka matematyczne, kółko 

teatralne, które bardzo prężnie się rozwija, oraz wiele interesujących zajęć pozalekcyjnych, na 

których każdy ma szanse rozwijać swoje pasje i zainteresowania, czego skutkiem może być nawet 

udział w jednej z olimpiad przedmiotowych, w których sam próbuję sił pod okiem czujnych 

opiekunów, którzy wyrozumiale, choć konsekwentnie zwracają uwagę na popełnione przeze mnie 

błędy lub niedociągnięcia. W życiu szkoły może uczestniczyć każdy, kto ma na to ochotę, od 

szarego ucznia do przewodniczącego szkoły. Dzielą nas tylko chęci i sympatia kolegów, którzy 

oddadzą na nas swoje głosy. Pomysły na szkolne imprezy można zgłaszać do szkolnej biblioteki do 

wicedyrektora, a te dotyczące wycieczek i wyjazdów klasowych do wychowawców klas, którzy 

rozpatrzą je i zawsze ostrzegą nas, żebyśmy nie opuszczali zbyt wielu godzin w szkole. Na 

przerwach czas umili nam szkolny radiowęzeł, nad którym czuwają uczniowie, a mniej aktywni 

mogą podsyłać swoje ulubione utwory, których być może wspólnie wysłuchamy, relaksując się 

przed klasówką z matematyki, na którą i tak nikt z humanistów zazwyczaj nic nie umie... 

       

W Plater spędziłem już ponad rok, który zleciał mi jak jeden dzień. Nie było dnia, w którym nie 

wydarzyłoby się w szkole coś interesującego, coś, o czym wspólnie z kolegami nie dyskutowaliśmy i 

nie śmialiśmy się z tego. Atmosfera panująca w Plater jest co najmniej przyjacielska i, jak napisałem 

na początku, naprawdę cieszę się, że tutaj trafiłem. Mam nadzieję, że wielu uczniów podziela moje 

zdanie i podobnie jak ja, nie żałuje wyboru tego liceum spośród innych w naszym mieście.  

Michał Jarosławski,  klasa II D 
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SPOJRZENIE NA PLATER OCZAMI MATURZYSTY 

 

II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu to szkoła z długą, już 105-letnią historią i tradycją. 

Powstała ona w 1908 r. i z początku była to pensja żeńska. Być może dlatego obecny 

budynek, w którym mieści się szkoła, jest pomalowany na biało-różowo. Mimo to kolor 

budynku nie odstrasza chłopców, którzy licznie dołączają do grona uczniów Plater.  

 Trzy lata temu, będąc w ostatniej klasie gimnazjum, zastanawiałam się, którą szkołę 

wybrać, które spośród sosnowieckich liceów pozwoli mi jeszcze bardziej poszerzać wiedzę, 

przygotuje mnie do matury, do podjęcia studiów, do dorosłego życia. Wybór był prosty. 

Słyszałam wtedy wiele pochlebnych opinii o Plater, przeglądałam liczne rankingi szkół, w 

których to liceum plasowało się na wysokich miejscach, jako jedna z najlepszych szkół 

średnich w naszym mieście.  

 Swą przygodę z Plater zaczęłam w 2011 r. Początki, jak zawsze, nie należały do 

łatwych. Nowi znajomi, nowi nauczyciele, nowe wymagania i obowiązki. Do wszystkiego 

trzeba było się przyzwyczaić, przywyknąć, poznać szkołę, nowe środowisko. Szkoła od 

samego początku nastawiona była na jak najlepsze przygotowanie swych uczniów do 

egzaminu dojrzałości, dziś nazywanego przez nas „zakazanym słowem na M”. Choć 

przygotowywaliśmy się do niego przez 3 lata, to myśl o nim wciąż wzbudza w nas strach, 

powoduje stres. Wszyscy chcemy osiągnąć jak najlepsze wyniki, dostać się na wymarzone 

studia, dlatego czujemy taką presję. Nie bez powodu znalazłam się w Plater na profilu 

prawno-socjologicznym. Jako przyszły prawnik szukałam najodpowiedniejszego profilu, który 

przygotuje mnie i wprowadzi w tajniki tego zawodu. Liczne spotkania i rozmowy z 

adwokatami, prokuratorami, rzecznikami praw konsumenta itp. przybliżyły mi specyfikę tych 

zawodów i pozwoliły poznać je z innej strony, co okazało się bardzo przydatne. Wiem już, z 

czym w przyszłości będę musiała się zmierzyć. 

 Pamiętam pierwsze dni w szkole, tę ciekawość, co też może kryć się na słynnym 

Olimpie i lęk przed zejściem do Hadesu. Choć potoczna nazwa podziemi szkoły może 

odrobinę przestraszyć, to w istocie jest to raj dla wszystkich łakomczuchów i głodomorów, 

którzy w czasie przerw mogą skorzystać z automatu z przekąskami lub w stołówce zjeść 

dobry obiad.  Potrzebowaliśmy trochę czasu, by zaznajomić się ze wszystkimi regułami i 

zasadami panującymi w naszej szkole. Po kilku pierwszych tygodniach ciekawscy znali już 

każdy jej zakamarek.  

 W nowej klasie odnalazłam się stosunkowo szybko. Na szczęście nie byłam sama, 

razem ze mną znalazły się w niej moje dwie koleżanki z gimnazjum. Wszyscy dość szybko się 

ze sobą poznali, zaznajomili. Dodatkowo ułatwiła nam to wycieczka integracyjna do 

Ojcowskiego Parku Narodowego i Pieskowej Skały oraz kilka wspólnych spotkań tuż przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. Po tych prawie trzech latach mogę powiedzieć, że jesteśmy 

dość zgraną grupą. Wszyscy się zmieniliśmy, wydorośleliśmy. Wiemy, że w każdej sytuacji 
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możemy na siebie liczyć. Przeżyliśmy w tej szkole razem wiele przygód, które za kilkanaście 

lat będziemy miło, z sentymentem wspominać, podobnie jak będziemy wspominać naszych 

nauczycieli, szczególnie tych najbardziej wymagających, na których dziś być może 

narzekamy, że za dużo nam zadali, za trudne testy przygotowali, ale wiem, że za kilkanaście 

lat będziemy mieli im za co dziękować. Cały ich wysiłek włożony w naszą edukację, w 

przyszłości zaowocuje. 

 Jak wiadomo szkoła to nie tylko nauka. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak dużo w 

Plater się dzieje i jak się tu pozmieniało. Czytając wspomnienia absolwentów Plater, którzy 

uczyli się tu krótko po zakończeniu II wojny światowej, mogę śmiało stwierdzić, że szkoła cały 

czas dostosowuje się do zmieniających się czasów. Stara się nadążać za nowymi wyzwaniami, 

można powiedzieć, że to szkoła „na czasie”. Uczniowie nie mogą się w niej nudzić. W czasie 

przerw towarzyszą nam utwory muzyczne znanych lub mniej znanych wykonawców z 

naszych czasów, ale także z okresu młodości naszych rodziców. Słowem: „dla każdego coś 

dobrego”. Szkolny radiowęzeł zaczął funkcjonować dokładnie 3 lata temu i wciąż się rozwija. 

Jeśli chodzi o muzyczne wydarzenia to nie brakuje ich w kalendarzu roku szkolnego. Liczne 

koncerty w naszej szkole cieszą się niemałym powodzeniem. Mamy zespoły muzyczne 

złożone z naszych uczniów, ale również nauczycieli, np. słynny zespół TOMATO tworzący 

utwory w rytmach reggae, w którym gra nasz nauczyciel wychowania fizycznego, towarzyszy 

nam na prawie każdym koncercie. Tego typu wydarzenia organizowane są nie tylko ku 

uciesze uczniów. Często są to koncerty charytatywne, na których zbierane są pieniądze na 

pomoc potrzebującym. Szkoła zaangażowana jest w liczne akcje dobroczynne. Widać, że 

społeczność platerańska chce pomagać, czy to w zbiórce organizowanej przez Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy w projekcie „Szlachetna Paczka”, czy choćby poprzez 

pisanie listów Amnesty International.  Sporym zainteresowaniem cieszą się także nocne 

maratony filmowe w Plater. Noc spędzona w szkole jest całkiem fajnym przeżyciem. Każdy 

przychodzi ze śpiworem, kocem czy czymkolwiek innym, rozkładamy materace i wspólnie 

oglądamy filmy, integrujemy się z uczniami z innych klas. W Plater  gościmy również często 

sławne postacie znane z telewizji, jak np. Jarosław Kuźniar, Jacek Cygan – absolwent naszej 

szkoły, liczni politycy z naszego okręgu, ale nie tylko. Niedawno gościł u nas Jerzy Buzek – 

były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.  

Plater ciągle mnie zaskakuje swoimi pomysłami. W pamięci utkwiły mi zeszłoroczne obchody 

mikołajek. Prawie wszyscy mieli na głowach czapki św. Mikołaja, kilka osób miało nawet cały 

strój świętego. Cała szkoła wyszła na boisko i przez kilka godzin wspólnie bawiła się na 

śniegu. Na środku boiska zrobione było wielkie ognisko, gdzie co większe zmarzluchy mogły 

się ogrzać. Nie zabrakło też czekolady na gorąco, cukierków, pianek. Główną jednak atrakcją 

była wojna na śnieżki. Pierwszy raz zetknęłam się z tym, że w szkole w taki sposób 

obchodzony jest ten dzień.  

W naszej szkole nie brak talentów aktorskich. Przy każdej nadarzającej się okazji jest jakieś 

przedstawienie. Uczniowie oraz nauczyciele często mają bardzo fajne pomysły. Bardzo lubię 
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oglądać wszystkie przedstawienia, bo nierzadko są przezabawne, w zależności od okazji dają 

też dużo do myślenia, a i uczniowie stają na wysokości zadania i świetnie odgrywają swoje 

role. Wiem, jak ciężka jest to praca, jak dużo wysiłku wymaga. Sama brałam udział w takim 

projekcie artystycznym. Gdyby nie zaangażowanie wszystkich, pomoc naszego opiekuna, nie 

wyszłoby to tak dobrze i nie odniosłoby takiego sukcesu.  

Szkoła to w zasadzie nasz drugi dom, spędzamy tam mnóstwo czasu. Atmosfera, jaka panuje 

w naszej szkole, sprawia, że czas ten nie wydaje się być zmarnowany. Jestem zadowolona, że 

to właśnie Plater wybrałam. Gdybym miała możliwość ponownego wyboru, podjęłabym taką 

samą decyzję. Przede mną jeszcze kilka miesięcy spędzonych w murach tej szkoły. Wiem 

jednak, że gdy nadejdzie matura, potem studia, nasze drogi się rozejdą, to będę miło 

wspominać czas spędzony tutaj, ludzi, których poznałam i którym wiele zawdzięczam.  

 

                                                                       Karolina Mitura, uczennica klasy maturalnej. 
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Turniej Jednego Wiersza ,, O Laur Plateranki” 

 

     Turniej Jednego Wiersza ,, O Laur Plateranki” to odbywający się od 1993 r. prestiżowy już 

konkurs poetycki dla młodzieży ze szkół w Polsce i nie tylko. Zgłoszenia przysyłane są bowiem 

także z placówek polonijnych na Litwie, Białorusi, Ukrainie. Pomysłodawcą tego wspaniałego 

konkursu jest emerytowany już  polonista II LO w Sosnowcu – Michał Waliński, który 

organizowane sporadycznie kameralne wieczorki poetyckie, przekształcił w imprezę, która 

sięga poza granice naszego kraju. 

Turniej odbył się w tym roku już po raz XXI ! Zgodnie z wieloletnią tradycją miało to miejsce 

w piątek o godzinie 17.00. Jury konkursowe, w którym zasiadają pracownicy naukowi 

polonistyki z Uniwersytetu Śląskiego, co roku zostaje postawione przed tym samym trudnym 

zadaniem. Znawcy poezji musza dokonać selekcji, gdyż spośród tak wielu nadesłanych 

wierszy trzeba wyłonić tylko kilkanaście, które zostaną zaprezentowane podczas finału. 

Jednak to jeszcze nie koniec trudności z jakimi w czasie oceniania utworów muszą zmierzyć 

się jurorzy, bowiem do ich obowiązków należy jeszcze wybór tego jednego, najlepszego 

tekstu zasługującego na uhonorowanie Laurem Plateranki. Co biorą pod uwagę przy ocenie? 

Przede wszystkim oryginalność utworu, pomysłowość młodego poety oraz jego wrażliwość 

estetyczną. Na zwycięzcę oraz wyróżnionych uczestników czekają atrakcyjne nagrody, 

których sponsorami od początku trwania konkursu są Urząd Miasta w Sosnowcu oraz Wyższa 

Szkoła Humanitas w Sosnowcu. 

    W turnieju, będącym swoistą wizytówką II LO w Sosnowcu, nie chodzi jednak wyłącznie o 

nagrody, o wyłonienie zwycięzcy czy o ocenę nadesłanych wierszy. Finał konkursu to wielkie 

święto naszej szkoły poprzedzone długimi przygotowaniami uczniów i nauczycieli. Te 

wspólne starania niewątpliwie integrują platerańską społeczność -  uczą współpracy, 

rozwijają umiejętności organizatorskie, przygotowują do pracy pod presją czasu… Zalet jest 

wiele, a młodzież dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej zaprezentować się przed gośćmi. 

Przez kilka tygodni pracują nad scenografią, która tworzy wyjątkowy nastrój, odpowiedni do 

klimatu i rangi konkursu. Zwieńczeniem tych wysiłków jest finał w listopadowy wieczór, gdy 

gromadzą się w auli Plater goście, wyrazy zadowolenia i podziwu dla pięknie udekorowanych 

sal i korytarzy to znak, że warto było poświęcić swój wolny czas, by móc w ten jeden wieczór 

odczuwać satysfakcję z dobrze wykonanej pracy i dumę, że jest się częścią szkoły 

organizującej tak słynny turniej. Poetyckie zmagania co roku uświetniają występy artystyczne 

uczniów i przedstawienie szkolnego teatru. W tym roku zgromadzeni w auli Plater goście 

obejrzeli znakomitą adaptację scenariusza groteskowego Męczeństwa Piotra Ohey’a 

Sławomira Mrożka, którą przygotował Teatr Nasz. 

 

                                                                                                   Monika Zamożniewicz kl. II  


