
zy liceum w Ząbkowicach Śląskich jest odpowiednim wyborem na drodze 

dalszego kształcenia? Odpowiedz jest prosta – tak. Obecnie jestem 

uczennicą ostatniej klasy  o profilu biologiczno-chemicznym i mogę z 

czystym sercem stwierdzić, że trzy lata temu podjełam słuszną decyzję. Na 

wybranym przeze mnie kierunku realizuję biologię, chemię i fizykę na poziomie 

rozszerzonym.  W liceum nikt się nie nudzi, oprócz obowiązkowych godzin 

lekcyjnych, odbywają się inne ciekawe zajęcia, które pozwalają poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe  

doświadczenia. 

 

Pierwsze dni w szkole byłe pełne emocji, nowa klasa, nowi nauczyciele, a przede wszystkim nowe 

wyzwania. Muszę przyznać, że dość szybko zaaklimatyzowałam się w murach szkoły. Początkowe 

obawy przed nowymi ludźmi w klasie zniknęły po kilku dniach.  Okazali się być świetnymi 

kolegami, z którymi można swobodnie porozmawiać czy, w razie potrzeby, poprosić o pomoc. 

Pierwsza wspólna wycieczka jeszcze bardziej nas do siebie zbliżyła. Prawdę mówiąc każda z nich  

była udana, mnóstwo zdjęć i wspomnień, które pozostaną w mojej pamięci na długie lata. 

 

         W liceum organizowane są także wycieczki 

zagraniczne. To właśnie w pierwszej klasie udało mi się 

uczestniczyć w jednej z nich, marzenia o zwiedzaniu 

Lazurowego Wybrzeża spęłniły się! W ciągu tych kilku 

dni mogliśmy poznać inną kulturę czy podziwiać 

przepiękne krajobrazy. Dla mnie, wtedy 

pierwszoklasistki, była to także możliwość poznania osób 

ze starszych klas, które brały udział w wycieczce, oraz 

podszlifowania  języka angielskiego. Ten wyjazd okazał 

się być również nauką (samodzielności i 

odpowiedzialności), która na pewno przydała się każdemu uczestnikowi.  

          Kolejne miesiące w szkole mijały szybko, z prespektywy czasu mogę powiedzieć, że 

zdecydowanie za szybko. Mówi się, że szkoła ponadgimnazjalna to najlepszy okres w życiu 

człowieka   i teraz, kiedy kończę naukę w liceum, zgadzam się z tym stwerdzeniem.  

           Większość szkolnych wydarzeń utkwiło mi w pamięci. Szczególnie półmetek oraz 

studniówka, które dawały znać o coraz bardziej zbliżającej się maturze. Jeśli już o maturze mowa,  to 

warto podkreślić ,że w każdej klasie przeprowadzane są próbne testy i matury,, które pokazują 

każdemu, jaki zakres materiału został już opanowany, a nad jakim trzeba jeszcze popracować.  

To bardzo dobra forma sprawdzenia siebie. 

         Fantastyczni nauczyciele, którzy okazali się być wsparciem w trudniejszych chwilach, nowi 

przyjaciele, panująca atmosfera, zdobyta wiedza i doświadczenia, to wszystko sprawiło, że nie żałuję  

swojej decyzji związanej z wyborem szkoły.  

 

 

Natalia Prorok, marzec 2015r., Złoty Stok 
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estem uczennicą klasy trzeciej o profilu biologiczno - chemicznym. Kończąc 

gimnazjum miałam duży problem z wyborem nowej szkoły, ale rozmawiając ze 

znajomymi, którzy zdecydowali się w latach poprzednich na LO w 

Ząbkowicach, już nie miałam nad czym się zastanawiać. Wszyscy chwalili 

nauczycieli i atmosferę panującą w szkole. Teraz ja potwierdzam, że mieli rację.  

 W szkole szybko się odnalazłam. Zawdzięczam to nowym znajomym oraz 

nauczycielom, którzy są bardzo otwarci i chętni do pomocy. Szybko lepiej 

poznaliśmy siebie i spędziliśmy bardzo miło czas. Dobrą formą integracji są wycieczki i 

organizowanie apeli,  podczas których każda klasa ma przydzielone zadania.  

Warto dodać, że co roku klasa ma przydzielone  dni do wykorzystania na wycieczki, a oprócz tego 

można korzystać z wyjazdów do teatru na PWST, które bardzo polecam. Nauczyciele są otwarci na 

propozycje uczniów i pomagają w organizowaniu wyjazdów. Szkoła także oferuje wycieczki za 

granicę. W pierwszej klasie pojechaliśmy na Lazurowe Wybrzeże. Dużo zwiedzaliśmy, ale także 

mieliśmy czas wolny dla siebie, który spędzaliśmy na rożne sposoby. Wyjazd ten pozwolił nam 

poznać bliżej nauczycieli oraz starszych uczniów naszej szkoły.  

 Co do samego profilu, to biologia, chemia i fizyka są na poziomie rozszerzonym. Dzięki temu każdy 

może znaleźć cos ciekawego dla siebie. Materiału jest bardzo dużo, ale nauczyciele bardzo nam 

pomagają w przygotowaniu się do zbliżającej sie juz wielkimi krokami matury. Poza 

obowiązkowymi zajęciami, nauczyciele rożnych przedmiotów organizują zajęcia dodatkowe dla osób 

chętnych w poszerzaniu swojej wiedzy. W każdej klasie nauczyciele sprawdzają poziom wiedzy  

podczas  próbnych matur. Jest to bardzo dobra forma sprawdzenia siebie i wyciągnięcia wniosków ze 

swojej dotychczasowej pracy.  

 

 Jako osoba kończąca już tę szkołę, z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że LO w Ząbkowicach 

jest szkołą godną polecenia każdemu! Nie żałuję swojej decyzji, ponieważ    w tej szkole spędziłam 

trzy lata w bardzo dobrym towarzystwie rówieśników oraz nauczycieli. Tu zrodziły się prawdziwe 

przyjaźnie i kontakty ze wspaniałymi ludźmi na całe życie. Atmosfera, jaka tu panuje oraz poziom 

nauczania przedmiotów rozszerzonych, ale także i podstawowych są  bardzo dobre.   

 

Natalia Bilska, Złoty Stok, marzec 2015r. 

 

 

 

iedy zapisywałam się do naszego ogólniaka, miałam mnóstwo 

wątpliwości, czy wybrałam dobrą klasę. Szybko okazało się, że 

niepotrzebnie. W przyszłości pragnę kontynuować naukę na 

politechnice, a dzięki profilowi matematyczno-informatycznemu jestem 

coraz bliżej realizacji mojego marzenia. Mamy o wiele więcej matematyki w 

programie niż poprzednicy, dzięki czemu dokładnie ćwiczymy zadania z 

poszczególnych działów i każdy uczeń jest        w stanie go na spokojnie 

„ogarnąć”. Mój profil oferuje także rozszerzoną informatykę               i fizykę. Jak dobrze wiemy, te 

przedmioty nie należą do najlżejszych, dlatego jest to duże ułatwienie w ich opanowaniu. Jeżeli i Ty 

marzysz o studiach na kierunkach ścisłych, to radzę się nie zastanawiać dłużej, bo to naprawdę dobra 

inwestycja w przyszłość.  

Izabela Czepieruk, Grochowa, marzec 2015r. 
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azywam się Jakub Gendek. Jestem uczniem klasy trzeciej o profilu 

matematyczno-informatycznym, o którym chciałbym nieco napisać. 

W tym profilu wiodącymi przedmiotami są: matematyka, fizyka   i 

informatyka.  Dlaczego wybrałem ten profil? Ponieważ zawsze interesowałem 

się przedmiotami ścisłymi. W naszej szkole jest wysoko wykwalifikowana 

kadra, która świetnie przygotowuje uczniów do matury, ale również pod studia. 

Dzięki temu łatwiej jest przyswajać nowe materiały na uczelni. Matematyka stoi na bardzo wysokim 

poziomie. Dowodem są bardzo dobre wyniki matur. Natomiast nasz fizyk odpowie na każde Wasze 

pytanie.  

W  szkole panuje przyjazna atmosfera. Nauczyciele są życzliwi i wyrozumiali, ale przede wszystkim 

wymagający.  Nasze liceum bierze również udział w wielu konkursach, a uczniowie zajmują w nich 

wysokie miejsca. 

Nauczyciele prowadzą  lekcje w taki sposób, który zaciekawi  każdego. Dbają o to, by każdy 

rozumiał materiał. Nie lecą z tematem, żeby tylko się wyrobić w terminie. Organizują dodatkowe, 

pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze, podczas których tłumaczą niejasne kwestie. 

 

Jakub Gendek, marzec 2015r. 

 

 

odatkowe godziny matematyki, fizyki i informatyki umożliwiają mi 

rozwój w upragnionym kierunku. Te dziedziny nauki na pierwszy rzut 

oka wydają się być trudne, a zrozumienie ich w pełni wręcz 

niemożliwe.  Jednak w naszej szkole jest inaczej. Na zajęciach poruszane są 

najciekawsze zagadnienia, prezentowane w sposób przejrzysty i przystępny. Gdy 

coś wydaje się niezrozumiałe, z pomocą przychodzą nauczyciele, nie ma tutaj 

problemu nie do rozwiązania, wystarczy odrobina chęci oraz zaangażowania. Nasze liceum 

współpracuje z uczelniami wrocławskimi, często organizowane są tematyczne wyjazdy na wykłady. 

Umożliwia to podjęcie decyzji dotyczącej kolejnego etapu nauczania. Jestem bardzo zadowolony z 

dotychczasowych postępów, profil matematyczno-informatyczny kompleksowo przygotowuje do 

studiowania na najlepszych uczelniach w całej Polsce. Nie świadczą o tym wyłącznie bardzo 

wysokie wyniki matur, a również opinie absolwentów. 

Robert Mulka, marzec 2015r. 

zy Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach to dobry wybór ? 

Oczywiście, że tak. Jestem uczniem ostatniej klasy na profilu 

sportowo-turystycznym i z czystym sumieniem mogę 

powiedzieć, że był to bardzo dobry wybór. Na poziomie rozszerzonym 

realizuję biologię, geografię i język angielski. Dzięki tym 

przedmiotom i dobrze wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej mam 

możliwość poszerzania swojej wiedzy. Oprócz rozszerzonych 

przedmiotów są również takie przedmioty jak: zdrowie i rekreacja czy 

dieta i wspomaganie w sporcie gdzie uczymy się tworzyć diety. 

Oczywiście pierwsze kroki w nowej szkole były trudne, ponieważ nowi nauczyciele i znajomi, lecz 
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już po kilku dniach zaklimatyzowałem się w.  Klasa  jest 

zgrana i panuje w niej miła atmosfera. Nie samą nauką 

człowiek żyję, więc mieliśmy kilka wycieczek 

krajoznawczo – turystycznych. Wycieczka do Złotego 

Stoku z wyjściem na Jawornik Wielki zapadnie nam na 

wiele lat w pamięci. Półmetek i studniówka 

przypominały nam o tym, że matura coraz bliżej. Dzięki 

dobremu przygotowaniu przez nauczycieli zdawalność 

matur jest na bardzo wysokim poziomie. Regularnie 

przeprowadzane są próbne matury, które pokazują, co już 

umiemy, a co musimy jeszcze się nauczyć. Oprócz obowiązkowych przedmiotów są również zajęcia 

dodatkowe. Podczas trwania nauki szkolnej można brać udział w różnych konkursach. Regularnie 

organizowane są wyjazdy do wrocławskich teatrów na różnorodne spektakle. Polecam wybór tej 

szkoły !  

Karol Kupczak marzec 2015r., Złoty Stok  

lasa o profilu dziennikarsko – humanistycznym jest 

idealną propozycją dla osób pragnących rozwinąć 

siebie pod względem humanistycznym w szeroko 

rozumianym w tego słowa znaczeniu. W klasie   o tym  

profilu kładzie się główny nacisk na przedmioty takie jak: język 

polski, historia, język angielski lub niemiecki  oraz język 

dodatkowy: niemiecki, angielski, rosyjski, francuski. Ponadto w 

klasie  trzeciej wprowadzone zostają zajęcia z podstaw warsztatu 

dziennikarskiego na których mamy okazje wcielić się w role 

uczestnika debaty, redaktora gazety lub tworzyć własne 

artykuły, reportaże, felietony a wszystko to publikować w 

szkolnej gazetce. Pod opieką nauczyciela uczeń może 

przygotować się  do wielu olimpiad i konkursów, w których 

na najlepszych (a udaje się nam to niemal co roku) czekają 

nagrody lub indeksy na najlepsze uczelnie w kraju. W klasie 

trzeciej mamy również możliwość nauki języka 

hiszpańskiego, który cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Warto również wspomnieć o organizowanych przez szkołę 

wyjazdach na zaprzyjaźnione uczelnie (między innymi na Uniwersytet Wrocławski), do Państwowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej na organizowane przez studentów przedstawienia i na podziwianie sztuki 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dwa razy do roku 

odbywają się także wymiany językowe na terenie Polski i 

Niemiec, gdzie przełamujemy swoje bariery językowe. Nie 

należy zapominać o współpracy szkoły z instytucjami jak 

Młodzieżowa Rada Miejska .Młodzież może sama 

decydować o swoich potrzebach i wpływać na lokalne 

władzę. Od wielu lat szkoła współpracuje również z 

lokalnym teatrem ,w którym uczniowie z liceum pracują i 

wystawiają przedstawienia teatralne. Możliwe jest także 

przyłączenie się do grupy Wolontariuszy która raz w 

tygodniu jeżdzi do  domu dziecka, aby wspierać jego podopiecznych.  

Jakub Kielar, marzec 2015r. 
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Profil społeczno-prawny 

 tej klasie realizujemy  na poziomie  rozszerzonym  przedmioty: 

język polski, historię oraz wiedzę o społeczeństwie. Dla mnie ten 

profil jest na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o nauczycieli 

uczących poszczególnych przedmiotów. Mogę jedynie ręczyć tu za 

panią Marzannę Tusznio i Jolantę Depczyńską, które mnie uczą, ale 

rówieśnicy, którzy mają lekcje z innymi paniami są również zadowoleni. Jest 

on bardzo ciekawy i można się dowiedzieć dużo o człowieku, a także społeczeństwie i zachodzących 

w nim zmianach. Są to informacje, które wszędzie się przydają, bo zbliżają nam prawdę nie tylko o 

nas, a także ludziach, z którymi przyjdzie nam współpracować. Poszerzamy wiedzę z historii doktryn 

politycznych i prawnych oraz z filozofii.  

W celu pokazania nam, jak wygląda w praktyce to, czego się uczymy, często wyjeżdżamy na 

Uniwersytet Wrocławski na Wydział Nauk Społecznych. Uczestniczymy tam w różnego rodzaju 

wykładach na różne tematy -  od pojęcia wojny w dzisiejszym świecie po procesy socjologiczne. 

Mieliśmy także bardzo ciekawe warsztaty z filozofii. Zdobyliśmy  doświadczenie na warsztatach w 

archiwum, gdzie przygotowywaliśmy informacje o partiach politycznych i okresie PRL-u w Polsce.  

Nie tylko my jeździmy do Wrocławia, ale dużo osób przyjeżdża także do nas. W ramach programu 

„Granice Europy” mieliśmy wykłady o dyplomacji, mniejszościach etnicznych i narodowych oraz o 

religii we współczesności. Podczas takiego rodzaju spotkań można bardzo dużo się dowiedzieć i 

znaleźć to, co nas  interesuje. Zawsze jest możliwość zadawania pytań, a także obycia się ze 

studenckim życiem na uczelni. W naszej szkole odbywa się także Dolnośląski Festiwal Nauki, gdzie 

można uczestniczyć w różnego rodzaju wykładach, warsztatach i dyskusjach na przeróżne tematy. 

Jeżeli ktoś lubi teatr, to organizowane są także wyjazdy do PWST we Wrocławiu. Można zobaczyć 

kreatywne spektakle na bardzo wysokim poziomie, podziwiać perełki polskiego aktorstwa.  

Jednak jeżeli mogłabym dać radę przyszłym pokoleniom, to radziłabym ubiegać się o rozszerzony 

język obcy i wiedzę o kulturze, jako przedmioty dodatkowe. Przydadzą się one z pewnością na 

maturze i łatwiej będzie można rozpoznawać obrazy lub inne tego typu rzeczy na egzaminie w 

przypadku wiedzy o kulturze, a język rozszerzony umożliwi łatwiejsze porozumiewanie się. Tak 

więc jeżeli ktoś lubi przedmioty opisane przeze mnie powyżej i wiąże z nimi przyszłość ten profil 

będzie dla niego idealny. Z pewnością pojmie wiedzę, która później na studiach mu się przyda. Profil 

społeczno-prawny jest super! 

Anna Bryjak, marzec 2015r. 
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