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My wczoraj, dziś i jutro
Słowo wstępne Dyrektora szkoły

25 lat minęło… chciałoby się powiedzieć – „jak jeden dzień”.

Szkoła zawsze cieszyła się popularnością wśród młodzieży. Wyjątkowa atmosfe-
ra, klimat szkoły, ale także wysoki poziom nauczania sprawiają, że V LO w Słup-
sku jest jedną z najchętniej wybieranych szkół. To właśnie klimat, możliwość 
osiągnięcia satysfakcjonujących wyników, ale też wszechstronny rozwój, przy-
gotowanie do podejmowania wyzwań, jakie dziś przed młodym człowiekiem 
stawia życie, staramy się zapewnić naszym wychowankom. Nie jest to łatwe 
zadanie, bo świat się zmienia. Zmieniają się wymagania w stosunku do szkoły, 
zmienia się młodzież i rodzice, więc my też musimy.

Staramy się odpowiadać na potrzeby uczniów i nie pozostawiać ich bez pomocy. 
Widzimy i rozumiemy, że metody i formy pracy muszą być przystosowane do 
możliwości współczesnej młodzieży, która inaczej przetwarza informacje. Zawsze 
pamiętamy, że szkoła jest dla ucznia i to jego dobro przede wszystkim mamy 
na względzie. Szacunek i wzajemne zrozumienie kształtują nasze relacje. Każdy 
przejaw aktywności uczniowskiej jest w szkole zauważony i doceniony. Wiem, 
że tak jest, bo pracują tu moje koleżanki i koledzy, których znam od lat. Mogę na 
nich zawsze polegać. Praca z młodzieżą to dla nas ciągle jeszcze powołanie, bez 
względu na okoliczności. Świadczą o tym: zaangażowanie uczniów w życie szkoły, 
środowiska lokalnego, ich sukcesy tu, w szkole, jak i późniejsza kariera zawodowa. 

Dyrektor mgr inż. Wioleta Kurtiak
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Od kilku lat zauważamy wzrost progów punktowych podczas rekrutacji, co ozna-
cza, że zainteresowani nauką w naszej szkole są bardzo zdolni uczniowie. To rów-
nież jest dla nas wyzwanie, któremu na pewno sprostamy.

Zawsze pamiętamy o naszym Patronie. Parafrazując popularne hasło polskiej 
reprezentacji, możemy powiedzieć: Łączy nas Herbert! Łączą nas wspólnie wy-
znawane wartości moralne i etyczne przekazywane przez Zbigniewa Herberta. 
Są one płaszczyzną porozumienia w środowisku społeczności szkolnej i mam na-
dzieję, że nie tylko. Cenimy sobie przynależność do Klubu Herbertowskich Szkół.

Mamy wypracowaną dobrą pozycję, jesteśmy zauważalni i doceniani w środo-
wisku lokalnym. Szkoła musi się zmieniać, ale to, co jest naszą tradycją, wypra-
cowaną przez 25 lat, pozostanie niezmienne, jak niezmienne i zawsze aktualne 
są przesłania Zbigniewa Herberta.

Rys historyczny  
(opracowała Joanna Michałowska)

Czerwiec 1994 r.
W Kuratorium Oświaty w Słup-
sku podjęto decyzję o utworzeniu 
przy Zespole Szkół Zawodowych 
PKP w Słupsku V Liceum Ogólno-
kształcącego z czterema klasami 
pierwszymi.

24.08.1994 r.
Wydanie aktu założycielskiego 
szkoły publicznej, powołujące-
go do życia z dniem 1 września 
1994 r. V Liceum Ogólnokształcące 
w Słupsku. Funkcję dyrektora objął 
mgr Dariusz Kurowski, a wicedy-
rektora mgr Wojciech Gajewski.

20.12.2000 r.
Rada Miejska na wniosek Rady Pe-
dagogicznej, Rady Rodziców i Sa-
morządu Uczniowskiego, z inicjatywy Hanny Ignatowicz – nauczycielki języka 
polskiego, nadała V Licem Ogólnokształcącemu imię Zbigniewa Herberta.

Pierwsi dyrektorzy – Dariusz Kurowski 
i Wojciech Gajewski

Uroczystość nadania imienia  
i sztandaru V LO
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23.02.2001 r.
Wstąpienie V LO do Klubu Herbertowskich Szkół.

27-30.04.2001 r.
40-lecie ZSZ PKP, nadanie sztandaru i imienia Zbigniewa Herberta V LO 
w Słupsku. Na sztandarze obok herbu miasta Słupska widnieją słowa  
– OJCZYZNA, NAUKA, PRACA, które widniały na sztandarze szkoły kolejowej.

1.09.2002 r.
Nadanie dotychczasowemu V LO nazwy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 3, w skład którego wchodziło V LO z oddziałami integracyjnymi i Tech-
nikum Kolejowe, do którego nie dokonywano naboru.

1.09.2004 r.
Decyzja Rady Miejskiej o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 3 w Słupsku. Od 1 września 2004 r. w siedzibie przy ulicy Krzywoustego 
6 funkcjonuje szkoła pod nazwą V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa 
Herberta w Słupsku.

12-13.06.2006 r.
V Liceum Ogólnokształcące 
w Słupsku organizatorem VIII Zjaz-
du Klubu Herbertowskich Szkół.

23.12.2007 r.
Zmiana na stanowisku dyrektora 
V LO. Po przejściu na emeryturę 
mgra Dariusza Kurowskiego dy-
rektorem V LO został mgr Woj-
ciech Gajewski, a wicedyrektorem mgr inż. Wioleta Kurtiak.

2.06.2009 r.
Uroczyste otwarcie boiska Orlik – 
2012 przy V LO.

VIII Zjazd Klubu Herbertowskich  
Szkół w Słupsku

Otwarcie „Orlika”
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1.03.2011 r.
Mgr inż. Wioleta Kurtiak, w związku z wyborem na stanowisko radnego Rady 
Miejskiej w Słupsku dotychczasowego dyrektora mgra Wojciecha Gajewskie-
go, przejmuje pełnienie obowiązków dyrektora V LO.

1.09.2011 r.
Mgr inż. Wioleta Kurtiak dyrektorem V LO, funkcję wicedyrektora objęła 
mgr Urszula Hilarecka.

2.09.2013 r.
Zmiana lokalizacji szkoły – z ulicy Bolesława Krzywoustego 6 na ulicę Deo-
tymy 15a. Miejska Inauguracja roku szkolnego 2013/2014.

Odsłonięcie tablicy  
V LO na budynku  
przy ul. Deotymy 15a Budynek V LO przy ul. Deotymy 15A, 2013 r.

Budynek V LO przy ul. Bolesława Krzywoustego 6, 2010 r.
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Rok 2014
„Brązowa Szkoła 2014” – tytuł nadany V Liceum Ogól-
nokształcącemu im. Zbigniewa Herberta w Słupsku 
przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Jesteśmy 
w gronie 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfiko-
wanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PER-
SPEKTYWY 2014! 

29.09.2014 r.
Jubileusz 20-lecia V Liceum Ogól-
nokształcącego im. Zbigniewa 
Herberta w Słupsku.

 
25.10.2017 r.
„Szkoła z Klasą 2.0” – tytuł przyznany V LO za re-
alizację ogólnopolskiego projektu wdrażania roz-
wiązań w oparciu o potrzeby społeczności szkolnej 
w obszarze „Równe szanse”. Dodatkowo działania podejmowane w ramach 
projektu zostały wyróżnione odznaczeniem „Dobra praktyka”.

Rok 2018
V LO ponownie wśród 500 najlepszych liceów w Polsce w Rankingu Szkół Po-
nadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018, z tytułem „Brązowej Szkoły 2018”.

Rok 2019
Kolejny honorowy tytuł „Brązowej Szkoły 2019”.

Uroczysta gala jubileuszowa  
w Teatrze Nowym im. Witkacego
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W podróży z Herbertem
V LO w Klubie Herbertowskich Szkół  
(opracowała Natalia Gawęda)

Luty 2001 r. otworzył nowy rozdział 
w życiu szkoły związany z wstą-
pieniem do Klubu Herbertowskich 
Szkół. Zjazd założycielski odbył się 
w Lublinie z inicjatywy Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 i zgromadził 
polskie szkoły noszące imię Zbignie-
wa Herberta. Delegacje szkół przybyły 
na ceremonię podpisania Aktu Założy-
cielskiego z pocztami sztandarowymi. 
Akt podpisali członkowie Klubu oraz 
Honorowi Świadkowie tego wyda-
rzenia. W historycznej sali zamkowej 
Prezydent Miasta Lublina p. Andrzej Pruszkowski dokonał wręczenia Aktów 
Założycielskich poszczególnym szkołom członkowskim na ręce ich dyrektorów.

W zjeździe założycielskim z ramienia Rady Pedagogicznej V Liceum Ogólno-
kształcącego w Słupsku uczestniczyli: mgr Dariusz Kurowski, mgr Wanda Bow-
nik, mgr inż. Alicja Tomczyk – Rudy, mgr Wawrzyniec Milkiewicz oraz mgr Han-
na Ignatowicz, inicjatorka nadania V LO w Słupsku imienia Zbigniewa Herberta.

Żona poety – Katarzyna Herbert powiedziała wówczas:

Inicjatywę powołania Klubu tych szkół naprawdę trudno przecenić. 
Wydaje mi się, że jest to wielki wkład w budowanie kultury, uświada-
mianie młodzieży, do czego człowiek jest powołany i jakim celom ma 
służyć nawet za cenę wyrzeczeń.

Stowarzyszenie Klubu Herbertowskich Szkół zostało zarejestrowane 28 listo-
pada 2001 roku. Aktualnie należy do niego szesnaście placówek w Polsce oraz 
jedna polska szkoła w USA.

Celem działalności Klubu Herbertowskich Szkół jest integracja społeczności 
szkolnej oraz organizowanie różnego rodzaju imprez propagujących dzieło Zbi-
gniewa Herberta i wartości, które w swojej twórczości przekazywał.

Akt Założycielski KHS podpisany na 
Zamku Królewskim, Lublin 23.02.2001 r.

Tytuł Primus Inter Pares  
Martynie Skrzybalskiej wręcza  

Katarzyna Herbert, 2016 r.
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Jedną z pierwszych inicjatyw Klubu 
było ustanowienie medalu „Primus 
Inter Pares” – przyznawanego co roku 
trójce najlepszych absolwentów każ-
dej ze Szkół Herbertowskich.

Od 2013 roku V Liceum Ogólnokształ-
cące w Słupsku bierze udział w ogól-
nopolskiej akcji społecznej „Czytam 
w podróży… Herberta”, która jest 
wspólnym projektem Fundacji im. 
Zbigniewa Herberta oraz Klubu Her-
bertowskich Szkół.

W październiku każdego roku w szko-
le organizowany jest Dzień Patrona 
poświęcony twórczości poety oraz 
wieczór poetycki „Herbatka z Herber-
tem”, w którym chetnie uczestniczą 
mieszkańcy Słupska.

Uzdolniona młodzież naszej szkoły 
bierze udział w corocznym Ogól-
nopolskim Przeglądzie Twórczości 
Zbigniewa Herberta „Herbertiada” 
w Kołobrzegu.

Od roku 2015 V LO w Słupsku jest 
organizatorem Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej „Po-
dróże z Herbertem”, który odbywa się 
pod patronatem Starosty Słupskiego.

Co roku Klub Herbertowskich Szkół 
organizuje zjazd wszystkich zrzeszo-
nych w nim szkół. Do tej pory odbyło 
się dwadzieścia spotkań członków 
Klubu. W dniach 12-13 czerwca 
2006 roku VIII Ogólnopolski Zjazd 
Klubu Herbertowskich Szkół odbył 
się w V Liceum Ogólnokształcącym 
w Słupsku.

Czytam w podróży… Herberta 2015 r.

Herbatka z Herbertem, 2018 r.

Natalia Kobiałka wśród nagrodzonych 
w Przeglądzie Twórczości Zbigniewa 

Herberta, Herbertiada 2016 r.
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Coroczne zjazdy w szkołach stowarzyszonych w Klubie pogłębiają współpra-
cę w promowaniu talentów humanistycznych, popularyzują wartości obecne 
w twórczości wspólnego Patrona, poszerzają krąg zaprzyjaźnionych szkół 
herbertowskich. 

W dniach 3-4 października 2019 roku po raz kolejny będziemy gościć przedsta-
wicieli Klubu Herbertowskich Szkół na XXI Zjeździe.

Dzień Patrona i Herbatka z Herbertem  
(opracowała Małgorzata Kowalczyk)

DZIEŃ PATRONA
Od 2001 roku, kiedy Zbigniew Her-
bert został patronem naszego liceum, 
naturalnym stało się, że dzień urodzin 
poety będziemy świętować w sposób 
wyjątkowy. I tak zrodził się pomysł 
Dnia Patrona Zbigniewa Herberta. Po-
czątkowo uroczystości skupiały się na 
montażu słowno-muzycznym: wiersze 
poety, poezja śpiewana. Z roku na rok 
rodziły się nowe pomysły, które po-
szerzały spektrum odbioru twórczości 
Zbigniewa Herberta. W październi-
ku 2012 roku występ opierał się na 

spotkaniu ludzi, przypadkowych przechodniów i znajomych, którzy rozmawiają 

Laureaci Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej 
„Podróże z Herbertem”, 2015 r.

Katarzyna Herbert i Halina Herbert-
Żebrowska wśród uczestników VIII 

Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół 
w słupskim Ratuszu, 2006 r.

Kamila Lewicka i jej muzyczna interpretacja 
poezji Z. Herberta, Dzień Patrona 2012 r.

Dzień Patrona 2018 r.
Natalia Kobiałka, laureatka Herbartiady, 
podczas Herbatki z Herbertem w 2017 r.
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o poezji Herberta lub nawet przemawiają jego wierszami, wypowiedziami po-
chodzącymi z wywiadów. W kolejnym roku grupa uczniów zmagała się z wypra-

cowaniem na temat twórczości Patrona. Młodzież odczytywała i interpretowała 
górnolotne peryfrazy, proste epitety, które w połączeniu z zaskakującymi meta-
forami i antycznymi porównaniami tworzyły swoisty świat poety. Niezrozumiała 
na początku poezja zaczęła interesować uczniów, tak że z ochotą zabrali się do 
napisania wypracowania. W 2016 roku interesującym zabiegiem artystycznym 
okazał się pomysł, aby uczeń wcielił się w postać Zbigniewa Herberta, który 
opowiada o tym, co go interesuje, porywa, zachwyca lub budzi niechęć i odrazę. 
Niezwykłym przedstawieniem była uroczystość w 2017 roku, kiedy poznaliśmy 
bliżej postać Pana Cogito i jego przebogaty świat refleksji. Ważnym akcentem 
była chóralna recytacja „Przesłania Pana Cogito” stanowiąca credo pisarskie i oso-
biste poety. W roku 2018 mogliśmy posłuchać fragmentów z korespondencji Zbi-
gniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej. Było wiele intymnych wyznań, dużo 
humoru i gorzkiej refleksji o świecie i samym sobie.

ZADUSZKI POETYCKIE, HERBATKA Z HERBERTEM
Zaduszki Poetyckie od listopada 2013 roku na stałe wpisały się w kalendarz uro-
czystości szkolnych. Listopad sprzyja wspominaniu osób, którzy dotarli do kresu 

Zaduszki Poetyckie – występ w Herbaciarni Richtera w Spichlerzu, 2014 r.
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doczesnej wędrówki. Do inicjatorek 
tychże wypominków należą polonistki 
Jolanta Jedlińska i Joanna Michałow-
ska. Montaż słowno-muzyczny ma 
upamiętnić ludzi związanych z kultu-
rą, którzy odeszli w minionym roku: 
poetów, piosenkarzy, aktorów, dzienni-
karzy... Recytacja wierszy oraz nastro-
jowe i liryczne piosenki w wykonaniu 
uczniów przypominają o twórczości 
często tak niepospolitej i niebanalnej 
i o tym, że śmierć osób związanych 

z kulturą pozostawia pustkę w sercu, której niczym nie można zapełnić. Na wy-
stępy chętnie przychodzą rodzice uczniów, a także mieszkańcy Słupska. Z tego 
powodu uroczystość nabrała charakteru miejskiego, a frekwencja przybywają-
cych na występ potwierdza wyjątkowość wydarzenia. Zaduszki poetyckie zapo-
czątkowały cykl spotkań z poezją Patrona „Herbatka z Herbertem”.

Powiatowy Konkurs Recytatorski  
i Poezji Śpiewanej „Podróże z Herbertem”  
(opracowała Joanna Michałowska)

V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku jest pomysło-
dawcą i organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej 
„Podróże z Herbertem” pod patronatem Starosty Słupskiego. Aktualnie konkurs 
adresowany jest do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz 
uczniów szkół ponadpodstawowych Słupska i powiatu słupskiego. Profesjonal-
ne jury ocenia uczestników w dwóch kategoriach: recytacja i śpiew. Uczniowie 
prezentują dowolny utwór Zbigniewa Herberta według własnej interpretacji.

Do tej pory odbyły się cztery edycje, w których uczestnicy wykazali się ogromną 
wrażliwością i wysokim poziomem artystycznym.

Laureaci (tylko I miejsca) w kategorii RECYTACJA:

 z 2015 r. – ex aequo: Natalia Kobiałka (Gimnazjum w Kobylnicy), Jonathan 
Spaczyński (V LO w Słupsku)
 z 2016 r. – Hanna Dobkowska (Gimnazjum nr 5 w Słupsku)
 z 2017 r. – Adam Poboży (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku)
 z 2018 r. – Lena Jeżewska (II LO w Słupsku)

Wieczór poetycki Herbatka z Herbertem 
w auli V LO, 2016 r.
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Laureaci (tylko I miejsca) w kategorii POEZJA ŚPIEWANA:

 z 2015 r. – Paulina Łaga (Gimnazjum nr 5 w Słupsku)
 z 2016 r. – nie przyznano
 z 2017 r. – Paulina Łaga (V LO w Słupsku)
 z 2018 r. – Natalia Andrzejczak (II LO w Słupsku)

Kolejne edycje były objęte patronatami 
Starostwa Powiatowego, Akademii Po-
morskiej w Słupsku, Ośrodka Teatral-
nego Rondo, Słupskiej Sinfonietty.

Jako szkoła nosząca imię Zbignie-
wa Herberta pielęgnujemy pamięć 
o naszym Patronie i popularyzujemy 
jego twórczość. Duże zaintereso-
wanie i wysoki poziom artystyczny 
wykonawców pokazują nam, że idea 
konkursu przynosi oczekiwane efekty, 
a Zbigniew Herbert inspiruje mło-
dzież na różne sposoby.

Laureaci i Jury I Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej 
„Podróże z Herbertem” 2015 r.

Uczestnicy I Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej 

„Podróże z Herbertem” 2015 r.

Ringo Todorovič, uczestnik IV 
Powiatowego Konkursu  

Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej  
„Podróże z Herbertem” 2018 r.
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Działania w Roku Herbertowskim  
(opracowali Joanna Janusiak i Krzysztof Reszka)

ROK HERBERTOWSKI 2018
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. 
W ten sposób państwo polskie postanowiło oddać hołd jednemu z najwybitniej-
szych polskich poetów XX wieku. W całym kraju podejmowane były różnorodne 
inicjatywy mające na celu uhonorowanie wielkiego poety.

Społeczność V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta podjęła wie-
le działań, aby rok 2018 w jak największym stopniu kojarzył się mieszkańcom 
naszego miasta z wybitnym Polakiem i światowej sławy poetą, jakim jest Pa-
tron naszej szkoły. 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI I POEZJI 
ŚPIEWANEJ „PODRÓŻE Z HERBERTEM”
Jak co roku w kwietniu zorganizowaliśmy Powiato-
wy Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej. Konkurs 
ma na celu popularyzację twórczości Poety wśród 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
Słupska i powiatu słupskiego. Młodzi artyści rywa-
lizują ze sobą w dwóch kategoriach: recytacja i po-
ezja śpiewana. Były nagrody i wyróżnienia, a przede 
wszystkim dobra zabawa.

„BIEG Z HERBERTEM”
We wrześniu wychowawcy klas wraz z nauczyciela-
mi wychowania fizycznego zainicjowali wydarzenie, 

które mamy nadzieję kontynuować 
w kolejnych latach. W Parku Kultury 
i Wypoczynku odbył się „Bieg z Her-
bertem”, w którym wzięli udział 
wszyscy uczniowie i nauczyciele na-
szej szkoły. Oprócz wysiłku, jaki 
uczestnicy musieli włożyć w bieg 
przełajowy na dystansie jednego ki-
lometra, mieliśmy możliwość spraw-
dzić swoją kondycję fizyczną, tańcząc 
wspólnie belgijkę. Dzień ten z pew-
nością wszyscy zaliczyli do bardzo 
udanych. Impreza była transmitowa-
na przez słupską telewizję.

Uczestnik 
Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego i Poezji 
Śpiewanej, 2018 r.

Uczestnicy „Biegu z Herbertem” 2018 r.

Herbatka z Herbertem 2018 r.
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Uczestnik 
Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego i Poezji 
Śpiewanej, 2018 r.

Uczestnicy „Biegu z Herbertem” 2018 r.

Herbatka z Herbertem 2018 r.

DZIEŃ PATRONA I „HERBATKA 
Z HERBERTEM”
Tradycją V Liceum Ogólnokształcące-
go są uroczyste i wyjątkowe obchody 
urodzin Patrona szkoły. W 2018 roku 
dzień ten uświetnił montaż słowno-
-muzyczny oraz „Herbatka z Herber-
tem” w wykonaniu niezwykle uzdol-
nionych uczniów naszej szkoły pod 
kierunkiem pani Jolanty Jedlińskiej 
i pani Joanny Michałowskiej. Zaproszeni goście przy kawie, herbacie i słodkim 
poczęstunku wysłuchali utworów poetyckich w wykonaniu recytatorów i wokali-
stów. Mieliśmy między innymi okazję usłyszeć treść wybranych listów, które 
przez kilkadziesiąt lat pisywali do siebie Wisława Szymborska i Zbigniew Herbert. 
„Herbatka z Herbertem” zagościła także w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 
oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Dzień Patrona 2018 r. Występ dla podopiecznych w Dziennym 
Domu Opieki w Słupsku, 2018 r.

Występ w Dziennym Domu Opieki 
w Słupsku, 2018 r.

Występ w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Słupsku, 2018 r.
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„HERBERTIADA” 2018 
Ogólnopolski Przegląd Twórczości 
Zbigniewa Herberta „Herbertiada” 
w Kołobrzegu na stałe wpisał się 
w kalendarz imprez, w których uczest-
niczą uczniowie V LO. Na Konkurs 
Recytatorski przyjeżdżają uczniowie 
nie tylko szkół herbertowskich, w jury 
zaś zasiadają aktorzy najlepszych scen 
polskich. Żałujemy, że organizatorzy 

zrezygnowali z poezji śpiewanej – sukcesy wokalne naszych uczniów na wielu 
scenach pozwalają przypuszczać, że i tu mielibyśmy szansę. A dotychczasowe 
osiągnięcia? Też mamy się czym pochwalić:

2007 r. – Patrycja Chrulska – wyróżnienie 
2008 r. – Katarzyna Haładej – wyróżnienie w kategorii poezja śpiewana
2014 r. – Patryk Jaszek – wyróżnienie
2016 r. – Natalia Kobiałka – III miejsce
2017 r. – Natalia Kobiałka – wyróżnienie

DZIEŃ OTWARTY DLA GIMNAZJALISTÓW 
W ramach promocji szkoły co roku przygoto-
wujemy atrakcyjne lekcje otwarte, gry i zabawy 
mające na celu zachęcić młodzież do kontynu-
owania nauki w V LO. W Roku Herbertowskim 
przygotowane zostały dodatkowe wystawy 
pokazujące życie i twórczość Patrona. Wyeks-
ponowano również inspirowane twórczością 
Poety prace literackie, plastyczne i fotograficz-
ne naszych uczniów.

 
PUBLIKACJA 
W Informatorze Oświatowym Nr 1/2018*, wydawanym przez Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli w Słupsku, ukazał się artykuł mgr. Wojciecha Gajewskiego 
pt. „Rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta” przybliżający sylwetkę i twórczość 
wybitnego Poety.

* Artykuł w: Informator Oświatowy, Biuletyn ODN w Słupsku, nr 1/2018 (181) z 2018 r., 
s. 46-49.

Dzień otwarty w V LO 2018 r.

„Herbertiada” 2018 r.
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Nasza codzienność
„Szkoła z klasą 2.0”  
(opracowała Dorota Kudlik)

W roku 2017 nasza szkoła uzyskała 
Certyfikat Szkoły z Klasą 2.0. Stanowił 
on zwieńczenie procesu wprowadza-
nia zmian będących odpowiedzią na 
potrzeby i oczekiwania społeczności 
szkolnej w oparciu o metodę de-
sign thinking. W ramach programu, 
wspólnie z uczniami i rodzicami, dia-
gnozowaliśmy oczekiwania i potrzeby 
społeczności szkolnej. W odpowiedzi 
na nie wdrożyliśmy działania mające 
na celu doskonalenie przez uczniów 
umiejętności samodzielnego działania, kreatywności, identyfikowania swoich 
mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz przystosowanie auli szkolnej do 
spędzania czasu poza lekcjami. Podsumowaniem była ewaluacja, której wyniki 
umożliwiły wskazanie mocnych i słabszych stron podejmowanych działań oraz 
wdrożenie rekomendacji.

Uczniowie prezentowali swoje pasje i zainteresowania w ramach „Pasjomanii”. 
Realizowali różnorodne projekty, np. „W krainie mydeł i pachnideł” – wytwarza-
nie mydełek i świeczek zapachowych, „Mannequin Challenge” – film ukazujący 
życie społeczności szkolnej czy gra terenowa „Śladami Zamenhofa”, przybliża-
jąca ideę esperanto.

Młodzież uczestniczyła w spotkaniu akademickim oraz warsztatach doskonalą-
cych umiejętności zarządzania czasem i przeciwdziałania prokrastynacji. Warsz-
taty z doradcą zawodowym były okazją do dokonania autodiagnozy dominują-
cych inteligencji kierunkowych, określenia kompetencji miękkich, jak również 
refleksji nad swoimi wartościami i celami życiowymi.

Samorząd Uczniowski zaktualizował szkolną stronę Facebooka, która po prze-
mianach jest zarówno miejscem relacji z bieżących wydarzeń, jak i narzędziem 
usprawniającym komunikację uczniowską.

Przedstawiciele całej społeczności szkolnej (nauczyciele, pracownicy szkoły, 
młodzież, rodzice) uczestniczyli w aranżacji auli szkolnej. Uczniowie mają no-
woczesne miejsce do spędzania czasu wolnego i doraźnej nauki. Mogą poczy-

Aula szkolna 2019 r. 



20

tać książkę, pograć w szachy, odrobić lekcje czy wypocząć. Grafiki na ścianach 
odrywają od codzienności szkolnej i zabierają w krótką podróż ze Z. Herbertem.

Warto zaznaczyć, że podjęte w ramach programu działania zostały uznane za 
wyróżniające i uzyskały tytuł „Dobra praktyka”.

Teatr w szkole  
(opracowała Jolanta Jedlińska)

A zaczęło się od… Nasz związek z utworzeniem grupy teatralnej zaczął się zupeł-
nie zwyczajnie. Pewnego dnia dotarła oferta związana ze spektaklem profilaktycz-
nym o HIV. Postanowiliśmy się zaangażować i tak powstała grupa Tomo rrow. 
Udało się nam nawet pojechać do Gdańska z naszym spektaklem. Spodobało się 
nam i poszliśmy za ciosem. Zmieniła się tylko nazwa grupy teatralnej, która przy-
brała miano Talia. Dlaczego? Dlatego że każdy jest inny, jak karty w talii, ale 
współpracując ze sobą, potrafimy stać się jednością, grupą, która tworzy. 

Dzięki pasji uczniów i nauczycieli udało się nam stworzyć kilka spektakli. I to 
całkiem niezłych…

PROFILAKTYKA W SZTUCE 
Młodzież chętnie uczestniczy w teatralnych i filmowych przedsięwzięciach 
profilaktycznych. Od kilku lat uczniowie piszą scenariusze spektakli o tematyce 
profilaktycznej, reżyserują i kreują sceniczne przekazy kierowane do rówie-
śników. Osiągają w tym obszarze sukcesy – kilkukrotne zakwalifikowanie do 
Wojewódzkich Przeglądów Teatru Profilaktycznego oraz zdobycie przez zespół 
Tomorrow II miejsca na etapie wojewódzkim w roku 2018. 

Spektakl teatralny 2017 r. Jasełka 2018 r.

Spektakl profilaktyczny 2017 r.
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Spektakl teatralny 2017 r. Jasełka 2018 r.

Spektakl profilaktyczny 2017 r.

W zakresie promocji zdrowia mło-
dzież próbuje również swoich sił 
w dziedzinie filmu. Poprzez kontakt 
ze sztuką i aktywność artystyczną 
promuje odpowiedzialność za zdro-
wie i życie. W Pomorskim Festiwa-
lu Krótkich Filmów o HIV (2018 r.) 
uczniowie zakwalifikowali się do 
etapu wojewódzkiego. 

Koło filmowe  
(opracował Marek Małecki)

Koło filmowe w V LO istnieje od 2001 roku. Filmy montowano na wzór cyfro-
wych filmów DVD z menu i rozdziałami. Wtedy to była nowość, gdyż popularny 
był jeszcze format analogowy VHS znany z kaset wideo, który miał znaczenie 
gorszą jakość w porównaniu do formatu DVD. Z biegiem czasu dzięki nowszym 
programom do edycji obrazu i dźwięku oraz nowocześniejszemu sprzętowi 
komputerowemu mogliśmy w pełni wykorzystać możliwości aplikacji multime-
dialnych. Obecnie koło filmowe publikuje swoje prace na portalu Youtube, dzię-
ki powszechnemu dostępowi do Internetu.

Osoby należące do koła filmowego stanowią wąskie grono pasjonatów rozwija-
jących swoje zamiłowania hobbystyczne. Poznali oni tajniki sztuki filmowania, 
jak też zdobyli wiedzę niezbędną do obsługi edytorów wideo oraz publikowania 
gotowego materiału filmowego.

Puchar za zajęcie I miejsca w II Wojewódzkim Konkursie Multimedialnym 
"Kreowanie kultury przez media", 2018 r.
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Dzięki pracy koła filmowego utrwalane są uroczystości szkolne, apele okoliczno-
ściowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, przedstawienia szkolne, lekcje 
pokazowe oraz wigilie klasowe. Tworzone są także filmy promocyjne szkoły oraz 
prace na konkursy filmowe. Nierzadko nasze filmy konkursowe były wyróżniane 
bądź zajmowały czołowe miejsca. Takim przykładem jest zajęcie I miejsca w II Wo-
jewódzkim Konkursie Multimedialnym „Kreowanie kultury przez media” w Redzie.

Olimpiady i konkursy  
(opracowały Joanna Michałowska i Urszula Hilarecka)

Imię i nazwisko Konkurs/olimpiada Osiągnięcie Opiekun
2000/2001

Kamila Lipska,  
Renata Zajączkowska, 
Magdalena Lizurej, 
Tomasz Walczyk

Ogólnopolski Historyczny Konkurs 
„Do wolnej Polski – początek drogi 
do niepodległości III Rzeczypospo-
litej. Solidarność – XX lat ruchu 
społecznego” zorganizowany przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej za film „Nasza 
Solidarność”

nagroda główna mgr Robert 
Stodulski

Ilona Hauzer, 
Natalia Cymbałko, 
Joanna Czmoch

Ogólnopolski Historyczny Konkurs 
„Do wolnej Polski – początek drogi 
do niepodległości III Rzeczypospo-
litej. Solidarność – XX lat ruchu 
społecznego” za pracę „Sąsiad 
Senator”

wyróżnienie mgr Zdzisław 
Dróbka

Joanna Król,  
Barbara Szelągowska, 
Piotr Bownik

Ogólnopolski Historyczny Konkurs 
„Do wolnej Polski – początek drogi do 
niepodległości III Rzeczypospolitej. 
Solidarność – XX lat ruchu społeczne-
go za pracę „Nasz ksiądz Jan” 

wyróżnienie mgr Zdzisław 
Dróbka

Marcin Matuszewski, 
Piotr Ziarko

etap centralny Ogólnopolskiego 
Konkursu Szkolnego „Zjednoczona 
Europa wyzwaniem dla obywatela 
XXI wieku”

laureaci mgr Zdzisław 
Dróbka

Karolina Szpakowska Ogólnopolski Samorządowy Konkurs 
„Ośmiu Wspaniałych”

laureatka

Piotr Bownik etap rejonowy i wojewódzki Ogól-
nopolskiego Konkursu Historycz-
nego „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 972-1514 od 
Cedyni do Orszy”

laureat

2002/2003
Agnieszka Połuboczko VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 

Biblijnej (etap diecezjalny)
VI miejsce mgr ks. Jan 

Oleksiuk

Kamila Lipska etap centralny konkursu „Skok 
w przedsiębiorczość” organizowane-
go przez Wyższą Szkołę Przedsię-
biorczości i Zarządzania im. Leona 
Koźmińskiego w Warszawie

II miejsce mgr Iwona 
Majkowska



23

Imię i nazwisko Konkurs/olimpiada Osiągnięcie Opiekun
2004/2005

Krzysztof Borowiec XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 
Biblijnej (etap diecezjalny)

II miejsce mgr Wanda 
Bownik

Małgorzata  
Lewandowska

XVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
o Filmie

III miejsce

2005/2006
Krzysztof Borowiec XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 

Biblijnej (etap diecezjalny)
II miejsce mgr Wanda 

Bownik

2006/2007
Honorata Piotrowska, 
Piotr Wajda

Etap wojewódzki Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy o Filmie

I miejsce mgr Jolanta 
Jedlińska

Joanna Kałuc, 
Katarzyna Kałuc

VIII edycja Konkursu o Nagrodę 
im. Małgorzaty Dominiak dla 
najlepszego ucznia biologa z liceów 
ogólnokształcących województwa 
pomorskiego

III miejsce mgr Tamara 
Kropiowska

2007/2008
Patrycja Chrulska Przegląd Wojewódzki 53. Ogólnopol-

skiego Konkursu Recytatorskiego
I miejsce 
oraz nagroda 
specjalna

mgr Joanna 
Michałowska

Rafał Jutrzenka- 
Trzebiatowska

XXIX Wojewódzki Turniej Wiedzy 
Ekologicznej

VIII miejsce mgr Beata 
Sikorska

2008/2009
Przemysław Oleksiuk etap okręgowy XXXV Olimpiady 

Geograficznej i XVIII Olimpiady 
Nautologicznej

laureat mgr Iwona 
Majkowska

Anna Juszczak X Edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego „Krąg”

II miejsce mgr Katarzyna 
Góra

Wojciech Giejbo XV edycja Ogólnopolskiego 
Samorządowego Konkursu „Ośmiu 
Wspaniałych” (etap powiatowy)

laureat mgr Izabela 
Ledeman

Rafał Jutrzenka- 
Trzebiatowski

XXX Wojewódzki Turniej Wiedzy 
Ekologicznej

VIII miejsce mgr Beata 
Sikorska

Piotr Puchala VI Okręgowy Konkurs Wiedzy 
o Filmie X Muza

II miejsce

Małgorzata Pagel, 
Daniel Cisek

konkurs „Młode Talenty – Eu-
rotalent 2009”, praca: „5 LO 
TV – szkolna telewizja oparta na 
webstreaming’u”

III miejsce mgr Marek 
Nędzusiak

2009/2010
Anna Juszczak XI Edycja Ogólnopolskiego 

Konkursu Historycznego „Krąg” za 
pracę „Zabytki architektury sakralnej 
w regionie słupskim”

I miejsce mgr Katarzyna 
Góra

Kamila Lewicka II Wojewódzki Konkurs Interdyscy-
plinarny „Herbert w oczach młodych 
Pomorzan”

I miejsce w kate-
gorii literackiej 
oraz wyróżnie-
nie w kategorii 
plastycznej

mgr Joanna 
Michałowska

Patrycja Łuciów II Wojewódzki Konkurs Interdyscy-
plinarny „Herbert w oczach młodych 
Pomorzan”

III miejsce 
w kategorii 
plastycznej

mgr Joanna 
Michałowska
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Imię i nazwisko Konkurs/olimpiada Osiągnięcie Opiekun
Przemysław Oleksiuk etap okręgowy XXXVI Olimpiady 

Geograficznej i XIX Olimpiady 
Nautologicznej

laureat mgr Iwona 
Majkowska

Karolina Otoka XXX Wojewódzki Turniej Wiedzy 
Ekologicznej

XVII miejsce mgr Tamara 
Kropiowska

Krzysztof Müller Finał Regionalnego Konkursu z Języ-
ka Angielskiego „Pokaż nam język”

III miejsce mgr Izabela 
Ledeman

2010/2011
Kamila Lewicka Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

Aktorskiej „Reflektor”
II miejsce mgr Joanna 

Michałowska

Małgorzata Pagel LXI Olimpiada Literatury i Języka 
Polskiego

finalistka mgr Jolanta 
Jedlińska

2011/2012
Michalina Drobińska X Konkurs Literacki im. Jakuba 

Wejhera
I miejsce mgr Joanna 

Michałowska

Michał Kowalczyk etap okręgowy XLI Olimpiady 
Biologicznej

finalista mgr Beata 
Sikorska

Michał Kowalczyk XIII Konkurs o Nagrodę im. 
Małgorzaty Dominiak dla najlep-
szych uczniów biologów z liceów 
ogólnokształcących województwa 
pomorskiego

wyróżnienie mgr Beata 
Sikorska

Karolina Kozieł, Katarzy-
na Strzelecka

etap okręgowy XXIV Olimpiady 
Filozoficznej

VII miejsce, 
VIII miejsce

mgr Paweł 
Kasprzyk

Kamila Lewicka XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki 
im. Adama Mickiewicza

II miejsce mgr Joanna 
Michałowska

Kamila Lewicka VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Aktorskiej „Reflektor”

II miejsce mgr Joanna 
Michałowska

Wojciech Pituła III Ogólnopolski Konkurs Matema-
tyczny „Archimedes” pod patrona-
tem WAT w Warszawie

VI miejsce mgr Mirosław 
Strójwąs

2012/2013
Agata Szyba V Wojewódzki Konkurs Interdyscy-

plinarny „Herbert w oczach młodych 
Pomorzan”

I miejsce 
w kategorii 
plastycznej

mgr Jolanta 
Jedlińska

Bartosz Żołnierczyk V Wojewódzki Konkurs Interdyscy-
plinarny „Herbert w oczach młodych 
Pomorzan”

III miejsce 
w kategorii 
literackiej

mgr Jolanta 
Jedlińska

Katarzyna Wołoszyn VII Festiwal „Niemen non Stop” III miejsce 
i nagroda 
publiczności

Klara Mirecka Wojewódzki Konkurs Fotograficzny 
„Krajobrazy i architektura świata”

III miejsce

Olga Makuś XLIV Olimpiada Języka Rosyjskiego finalistka mgr Romuald 
Machaliński

Patryk Jaszek I Ogólnopolski Konkurs Recytator-
ski Poezji Niemieckiej

I miejsce mgr Grażyna 
Jastrzębska

2013/2014
Jakub Łabusiński I Wojewódzki Konkurs Fotograficz-

no- Literacki „Fotografia jest poezją, 
poezja jest fotografią”

I miejsce mgr Joanna 
Michałowska
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Imię i nazwisko Konkurs/olimpiada Osiągnięcie Opiekun
Denis Guzowski, Monika 
Makuch

Ogólnopolski Konkurs „25 lat 
działalności Senatu RP w wolnej 
Polsce”

finaliści mgr Katarzyna 
Góra

Aleksandra Osińska Ogólnopolski Konkurs Literacki 
„List do Księcia Poetów”

II miejsce mgr Jolanta 
Jedlińska

Jakub Rzepiński Finał Konkursu Informatycznego 
„InfoSłupia”

I miejsce mgr Marek 
Nędzusiak

Dominik Mielcarek Finał Konkursu Informatycznego 
„InfoSłupia”

II miejsce mgr Marek 
Nędzusiak

Tymoteusz Buczkowski Finał Konkursu Informatycznego 
„InfoSłupia”

IV miejsce mgr Marek 
Nędzusiak

Agnieszka Zdyb III edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Historyczno-Literackiego 
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie 
Niezłomni”

II miejsce mgr Katarzyna 
Góra

Jakub Rzepiński Konkurs Matematyczny im. Gen. 
Sylwestra Kaliskiego organizowany 
przez WAT w Warszawie

I miejsce mgr Mirosław 
Strójwąs

Anna Wojciechowska XIX edycja Ogólnopolskiego 
Samorządowego Konkursu „Ośmiu 
Wspaniałych”

laureatka mgr Izabela 
Ledeman

Martyna Skrzybalska, 
Agnieszka Zdyb

Ogólnopolski Konkurs Literacki 
„Radość pisania”

finalistki mgr Jolanta 
Jedlińska

2015/2016
Filip Żukowski II Konkurs Wiedzy o Unii Europej-

skiej
I miejsce mgr Katarzyna 

Góra

Mikołaj Wojtas i Damian 
Borowiecki

13. edycja Konkursu Wiedzy 
o Filmie X MUZA

II miejsce mgr Joanna 
Michałowska

Filip Żukowski finał Pomorskiego Konkursu Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym 
organizowanego przez Sejmik 
Województwa Pomorskiego

III miejsce mgr Katarzyna 
Góra

Paweł Spaczyński, Kamil 
Kaczmarkiewicz, Patryk 
Golis

Konkurs Naukowy E(X)PLORY: w ka-
tegorii medycyna zgłoszono projekt 
urządzenia służącego do podawania 
leków osobom starszym 

Projekt został 
wybrany do 
finału spośród 
300 prac z całej 
Polski

mgr Przemy-
sław Kaspro-
wicz

Natalia Kobiałka VIII Wojewódzki Konkurs Interdy-
scyplinarny "Szymborska w oczach 
młodych Pomorzan"

II miejsce 
w kategorii 
recytacja

mgr Joanna 
Michałowska

2016/2017
Jonathan Spaczyński, 
Kamil Kaczmarkiewicz, 
Patryk Golis

Międzynarodowa Warszawska 
Wystawa Wynalazków „IWIS 2016”

srebrny medal 
za projekt ADSM 
– AUTOMA-
TYCZNY DOMO-
WY SYSTEM 
MEDYCZNY

mgr Przemy-
sław Kaspro-
wicz

Michalina Musztafa, 
Justyna Piskorska, 
Marta Maziarz, Wiktoria 
Jaranowska, Weronika 
Groszek, Daria Kurlapska

konkurs wiedzy pt. „Co Ty wiesz 
o Niemenie” w ramach X Festiwalu 
Młodych Talentów „Niemen Non 
Stop”

I miejsce mgr Joanna 
Michałowska
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Imię i nazwisko Konkurs/olimpiada Osiągnięcie Opiekun
Alicja Basichowska II Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-

-Fotograficzny pt. "JA" 
I miejsce mgr Jolanta 

Jedlińska

Katarzyna Szczęsna Konkurs Języka Angielskiego w ra-
mach XIV Bałtyckiego Festiwalu 

II miejsce

Filip Żukowski finał XII Pomorskiego Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

I miejsce mgr Katarzyna 
Góra

Paulina Łaga,  
Ringo Todorovič

XXVII Festiwal Pieśni Religijnej 
CANTANTE DOMINO im. św. Jana 
Pawła II

II miejsce 
I miejsce

mgr Joanna 
Janusiak

Paulina Łaga XXVI Międzynarodowy Festiwal Ko-
lęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza 
Szwarlika w Będzinie

finalistka mgr Joanna 
Janusiak

Hanna Dobkowska Wojewódzki Konkurs Recytatorski 
Poezji T. Różewicza w Sopocie 

laureatka mgr Joanna 
Janusiak

Paulina Łaga Ogólnopolski Konkurs Kolęd 
i Pastorałek w Gdyni
Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pasto-
rałek w Słupsku „Narodzenia czas”
II Ustecki Konkurs Poezji Śpiewanej 
„Bursztynowe Nuty Poezji”
III Powiatowy Konkurs Recyta-
torski i Poezji Śpiewanej „Podróże 
z Herbertem
VI Powiatowy Przegląd Poezji 
Śpiewanej w Damnicy
Wojewódzki Konkurs Wokalistów 
„Śpiewać każdy może” w Gdyni
VII Wojewódzki Konkurs Piosenki 
Rosyjskiej w Słupsku
IX Wojewódzki Konkurs Piosenki 
Młodzieżowej „Barwy Piosenki” 
w Słupsku

II miejsce

I miejsce 

I miejsce

I miejsce

Wyróżnienie 
Starosty 
Słupskiego
I miejsce

II miejsce

I miejsce

mgr Joanna 
Janusiak

Ringo Todorovič II m-ce w Wojewódzki Konkurs 
Kolęd i Pastorałek w Słupsku 
„Narodzenia czas”
konkurs „Manewry Sceniczne 
Wojska Polskiego 2017”
Konkurs Poezji Śpiewanej w Damnie

II miejsce

laureat

laureat

mgr Joanna 
Janusiak

Katarzyna Szczęsna

Magdalena Sobierajska

XXIII Międzynarodowy Konkurs 
Twórczości Literackiej Dzieci 
i Młodzieży im. Wandy Chotmskiej

laureatka

wyróżnienie

mgr Joanna 
Janusiak

2017/2018
Katarzyna Szczęsna XXXIV Międzynarodowy Konkurs 

Twórczości Literackiej  
im. W. Chotomskiej

laureatka mgr Joanna 
Janusiak

Maksym Słojka,
Natalia Adamkiewicz, 
Aleksandra Wełk

Konkurs Języka Angielskiego w ra-
mach Bałtyckiego Festiwalu Nauki

III miejsce 
wyróżnienie
wyróżnienie

Julia Kowalczyk XVI Powiatowy Festiwal Kultury 
Europejskiej organizowany pod 
patronatem Starosty Słupskiego 

V miejsce mgr Katarzyna 
Góra

Kinga Łozińska X Wojewódzki Konkurs Piosenki 
Młodzieżowej "Barwy Piosenki"

III miejsce 
w kategorii 
soliści

mgr Joanna 
Janusiak
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Imię i nazwisko Konkurs/olimpiada Osiągnięcie Opiekun
Eryk Sobiecki IX Bałtycki Konkurs Języka Angiel-

skiego w Koszalinie
IV miejsce mgr Marek 

Małecki

Kinga Łozińska V Konkurs Angielskiej Piosenki 
Walentynkowej

II miejsce

Paulina Łaga II Ogólnopolski Festiwal Pio-
senki Niezłomnej i Niepodległej 
w Krakowie

I miejsce oraz 
Małe Grand Prix 
z zaproszeniem 
do koncertu 
z okazji Dnia 
Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych 
w Krakowie

mgr Joanna 
Janusiak

Paulina Łaga Festiwal Pieśni Religijnej Cantate 
Domino w Koszalinie

Grand Prix mgr Joanna 
Janusiak

Paulina Szram,
Michał Andrzejewski

XLIV Olimpiada Geograficzna etap okręgowy mgr Urszula 
Hilarecka

2018/2019
Maciej Mularczyk finał X Ogólnopolskiego Konkursu 

Matematycznego im. gen. Sylwestra 
Kaliskiego (WAT)

XIII miejsce mgr Agnieszka 
Dacków
mgr Krzysztof 
Reszka

Oliwia Bielska,
Patryk Pacana

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 
i Umiejętności „Praca Organiczna 
2.0” w Gdańsku

zakwalifikowa-
nie do finału 
konkursu

mgr Katarzyna 
Góra

Katarzyna Szczęsna, 
Nikodem Kwiatkowski, 
Mateusz Dwulit

II Wojewódzki Konkurs Multime-
dialny „Kreowanie kultury przez 
media”

I miejsce mgr Marek 
Małecki

Patryk Pacana XI Ogólnopolska Olimpiada Przed-
miotowa „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego” 

zakwalifikował 
się do etapu 
wojewódzkiego

mgr Wojciech 
Gajewski

Weronika Koperska Międzynarodowy Konkurs „Kangur 
Matematyczny”

wyróżnienie mgr Małgorzata 
Maksimowicz

Paweł Binkowski 
Kamila Podpłońska 
Jakub Marzec

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni 
z Pomorza” (biologia)

6 miejsce 
laureaci etapu 
wojewódzkiego

mgr Żaneta 
Obolewicz

Daria Świętorecka 
Patrycja Kamińska 
Bartłomiej Perz

XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 
Biblijnej

finaliści etapu 
diecezjalnego 
w Koszalinie

mgr ks. Piotr 
Świątkowski

Patryk Pacana XXIV Ogólnopolski Konkurs Histo-
ryczny „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1939–1948”

udział w etapie 
okręgowym

mgr Wojciech 
Gajewski

Patryk Pacana
Oliwia Bielska 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 
i Umiejętności

finaliści mgr Katarzyna 
Góra

Michał Andrzejewski II Międzyszkolny Konkurs Literacki 
„Bo moja wolność, to…”

 I miejsce mgr Jolanta 
Jedlińska

Matryna Kwiatkowska XI edycja Wojewódzkiego Konkursu 
Interdyscyplinarnego „Herbert 
w oczach młodych Pomorzan”

Wyróżnienie 
w kategorii 
plastycznej

mgr Joanna 
Michałowska

Hubert Segentowski 
Katarzyna Szczęsna

XXXV Międzynarodowy Konkurs 
Twórczości Literackiej  
im. W. Chotomskiej 

laureaci mgr Joanna 
Michałowska
mgr Jolanta 
Jedlińska
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Imię i nazwisko Konkurs/olimpiada Osiągnięcie Opiekun
Kinga Łozińska XXIX Diecezjalny Festiwal Pieśni 

Religijnej CANTATE DOMINO
II miejsce mgr Joanna 

Janusiak

Roksana Białek IV Ustecki Konkurs Poezji Śpiewanej 
„Bursztynowe Nuty Poezji”

II miejsce mgr Jolanta 
Jedlińska

Paulina Łaga 12. Festiwal Młodych Talentów 
NIEMEN NON STOP

 wyróżnienie mgr Joanna 
Janusiak

Kinga Łozińska
Olga Wieliczko

Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej 
w Bińczu

I miejsce
II miejsce

mgr Joanna 
Janusiak

Katarzyna Szczęsna 
Magdalena Sobierajska 
Rozalia Tłuścik

„nAPisz swoją baśń na audiobooka” laureatki mgr Joanna 
Janusiak
mgr Jolanta 
Jedlińska

Katarzyna Szczęsna  „Interpretacja jednego wiersza” – 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gdańsku

laureatka mgr Joanna 
Janusiak

Mikołaj Synak III Międzyszkolny Konkurs na 
Najlepsze Tłumaczenie Wiersza Zbi-
gniewa Herberta na Język Angielski, 
Hiszpański, Niemiecki, Rosyjski

laureat w ka-
tegorii Język 
Rosyjski

mgr Katarzyna 
Sugier

Weronika Burnicka
Amelia Brańka
Julia Ryba
Weronika Sarosiek

XVI Ogólnopolski Konkurs Plastycz-
ny TĘCZA

wyróżnienie mgr Wioletta 
Miś

Eliza Niewiadomska
Zofia Iciachowska

Martyna Kwiatkowska

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
i Fotograficzny „Witkacy i ja”

II miejsce, 
nagroda Prezy-
denta Miasta 
Słupska,
wyróżnienie

mgr Wioletta 
Miś

Zofia Iciachowska Konkurs Plastyczny pn. „Piję wodę 
z kranu”

laureatka mgr Żaneta 
Obolewicz

Oliwia Bielska
 Michał Chmielowiec 
Arkadiusz Harmel 
Krzysztof Kiczek
Kinga Łozińska 

Gra terenowa z okazji Pomorskiego 
Tygodnia Przedsiębiorczości

I miejsce mgr Urszula 
Hilarecka

Katarzyna Szczęsna 
Nikodem Kwiatkowski 
Mateusz Dwulit 

II Wojewódzki Konkurs Multime-
dialny „Kreowanie kultury przez 
media”

I miejsce za 
film „Nad Twoją 
głową świeci 
inne słońce”

mgr Marek 
Małecki

Eryk Sobiecki Konkurs Języka Angielskiego 
dla uczniów liceum – Akademia 
Pomorska Słupsk

I miejsce mgr Marek 
Małecki

Magdalena Sobierajska XXV edycja Ogólnopolskiego 
Samorządowego Konkursu „Ośmiu 
Wspaniałych”

laureatka mgr Izabela 
Ledeman

Michał Andrzejewski,
Bartłomiej Perz

XLV Olimpiada Geograficzna etap okręgowy mgr Urszula 
Hilarecka

Kamila Jędrzejczyk,
Filip Gomoracki,
Miłosz Makowski

Olimpiada o Ubezpieczeniach 
Społecznych

finał woje-
wódzki

mgr Urszula 
Hilarecka
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Na sportowo  
(opracowały Bogumiła Krzysztofowicz i Anita Unijat)

W naszej szkole zajęcia sportowe to bardzo ważne ogniwo edukacji. Codzienna 
porcja ćwiczeń fizycznych to recepta na dobre samopoczucie i prawidłowy roz-
wój naszych uczniów. To również najlepszy sposób na rozładowanie energii oraz 
doskonałą zabawę.

Finał XII Pomorskiego Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, 
2017 r.

Finał Pomorskiego Konkursu Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym 
organizowanego przez Sejmik 

Województwa Pomorskiego, 2016 r.

Twórcy projektu na Międzynarodowej 
Warszawskiej Wystawie Wynalazków 
„IWIS 2016” Puchary uczniów V LO, 2019 r.
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Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie poznają szereg dyscyplin sporto-
wych, uczą się pracy zespołowej, poznają smak zwycięstwa oraz gorycz porażki. 
To wszystko składa się na ich wszechstronny rozwój psychomotoryczny. Uczą 
się zaradności, radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz zasad zdrowej rywali-
zacji w duchu „fair play”. 

FAKULTETY
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich podopiecznych, nauczyciele wycho-
wania fizycznego każdego roku przygotowują propozycję zajęć fakultatywnych. 

Uczniowie mają możliwość korzystania ze ścianki wspinaczkowej, Parku 
Trampolin, strzelnicy, kręgielni, rajdów rowerowych, paintballu oraz spływów 
kajakowych.

ZAWODY SŁUPSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

Fakultety z wychowania fizycznego 
– ścianka wspinaczkowa, rok szkolny 
2018-2019

Fakultety z wychowania fizycznego – 
tenis ziemny, rok szkolny 2018-2019

II miejsce w Słupskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w koszykówce chłopców, rok 
szkolny 2017-2018

III miejsce Słupskiej Olimpiady 
Młodzieży w Koszykówce dziewcząt, rok 

szkolny 2018-2019
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V LO w Słupsku każdego roku bierze udział w zawodach organizowanych przez 
Szkolny Związek Sportowy w ramach Słupskiej Olimpiady Młodzieży. Ucznio-
wie reprezentują szkołę w koszykówce, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce noż-
nej, LA oraz w biegach przełajowych.

Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach przygotowujących do zawodów oraz 
dumnie reprezentują szkołę, zdobywając wiele medali i wyróżnień nie tylko na 
arenach szkolnych, ale również wojewódzkich.

SPORTOWCY W NASZEJ SZKOLE
Nasza szkoła cieszy się popularnością 
wśród sportowców trenujących na co 
dzień w klubach sportowych. Uczniami 
są piłkarki ręczne MKS Słupi Słupsk, 
koszykarze Czarnych Słupsk oraz pły-
wacy z Klubu Sportowego Skalar. 

DZIEŃ SPORTU 
Każdego roku w czerwcu nauczyciele 
wychowania fizycznego wspólnie z pe-
dagogiem szkolnym organizują Dzień 
Sportu. W tym dniu uczniowie repre-
zentują swoje klasy, biorąc udział w wyścigach, zabawach, konkurencjach sporto-
wych z przymrużeniem oka oraz w międzyklasowym turnieju piłki siatkowej. Ha-
słem przewodnim tego dnia jest promocja zdrowego odżywiania. Każda klasa 
przygotowuje stoisko ze zdrową żywnością. Najlepiej przygotowana klasa otrzy-
muje upominki ufundowane przez Samorząd Uczniowski.

BIEG Z HERBERTEM
We wrześniu 2018 r. w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku nasza szkoła zorga-
nizowała „Bieg z Herbertem” w ramach obchodów Roku Herberta. W biegu wzięło 
udział 244 uczniów i nauczyciele V LO. Na rozgrzewkę uczniowie i nauczyciele 

Uczniowie V LO wśród kadry MKS Słupi 
Słupsk 2014-2015

Dzień Sportu, czerwiec 2013 Dzień Sportu, czerwiec 2014
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V LO odtańczyli „belgijkę”. Zwycięzcy 
otrzymali medale, puchary oraz nagro-
dy, które wręczali pani dyrektor Wiole-
ta Kurtiak oraz wicedyrektor szkoły 
Krzysztof Reszka. Pozostali uczestnicy 
otrzymali słodkie podarunki. Cała spo-
łeczność V LO zakończyła bieg i zabawę 
z uśmiechem na twarzy.

I MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ 
HERBERTOWSKICH
W 2003 r. nasza szkoła była organizatorem I Mi-
strzostw Polski Szkół Herbertowskich. W klasyfika-
cji generalnej zwyciężyli uczniowie V LO, na dru-
gim miejscu uplasowało się XX LO w Gdańsku i na 
trzecim miejscu XIV LO w Lublinie. Imprezę zorga-
nizowali i poprowadzili nauczyciele V LO.

PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO 
SPORTOWCA V LO
Od 2001 roku nauczyciele wychowania fizycznego 
organizowali Plebiscyt na Najpopularniejszego 
Sportowca V LO. Wyniki plebiscytu ogłaszane 

były na uroczystym Balu Sportowca, 
który cieszył się dużą popularnością 
wśród uczniów. Pierwszą zwycięż-
czynią Plebiscytu na Najpopularniej-
szego Sportowca naszej szkoły była 
Paulina Wasak. 

ZESPÓŁ TANECZNY V LO 
Przez wiele lat w naszej szkole istniał 
zespół taneczny V LO prowadzony 
przez panią Bogumiłę Krzysztofowicz. 
Dziewczęta swoimi występami umila-
ły większość uroczystości szkolnych 
oraz pozaszkolnych.

I Mistrzostwa Polski Szkół 
Herbertowskich, 2003 rok

2002 Bal Sportowca – laureaci plebiscytu

Zespół taneczny V LO, 2003 r.

I Bieg z Herbertem, wrzesień 2018, 
uczniowie i nauczyciele V LO
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SŁUPSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
 
2004/2005 

 z III miejsce w Słupsku w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych
 zV miejsce w kategorii dziewcząt (I miejsce w piłce ręcznej, I miejsce w koszy-
kówce, II w pływaniu, III miejsce w siatkówce)
 z IV miejsce w kategorii chłopców (I miejsce w biegach indywidualnych, 
III miejsce w pływaniu, III miejsce w koszykówce)

2005/2006
 z IV miejsce w Słupsku w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych
 zVII miejsce w kategorii dziewcząt (II w pływaniu)
 z II miejsce w kategorii chłopców (II miejsce w biegach indywidualnych, I miej-
sce w pływaniu, II miejsce w biegach sztafetowych, I miejsce w piłce nożnej)

2006/2007 
 zVII miejsce w Słupsku w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych
 zVI miejsce w kategorii dziewcząt (I miejsce w szachach, III w pływaniu, 
II miejsce w siatkówce)
 zVIII miejsce w kategorii chłopców (I miejsce w piłce nożnej, III miejsce 
w pływaniu, II miejsce w szachach)

2007/2008
 zVII miejsce w Słupsku w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych
 zVI miejsce w kategorii dziewcząt (I miejsce w szachach, III w pływaniu, 
II miejsce w siatkówce)
 zVIII miejsce w kategorii chłopców (I miejsce w piłce nożnej, III miejsce 
w pływaniu, II miejsce w piłce ręcznej, II miejsce w szachach)

2008/2009
 zVII miejsce w Słupsku w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych
 z IV miejsce w kategorii dziewcząt (I miejsce w tenisie stołowym, II w pływa-
niu, II miejsce w siatkówce)
 z XI miejsce w kategorii chłopców (II miejsce w pływaniu)
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2009/2010
 zVI miejsce w Słupsku w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych
 zV miejsce w kategorii dziewcząt (I miejsce w tenisie stołowym, III miejsce 
w koszykówce, III w pływaniu, II miejsce w siatkówce)
 zVIII miejsce w kategorii chłopców 

2010/2011
 z IV miejsce w Słupsku w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych
 z IV miejsce w kategorii dziewcząt (III miejsce w piłce ręcznej, II miejsce 
w sztafetowych biegach przełajowych, II miejsce w siatkówce)
 zVIII miejsce w kategorii chłopców (III miejsce w koszykówce)

2011/2012
 zVI miejsce w Słupsku w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych
 z III miejsce w kategorii dziewcząt (II miejsce w tenisie stołowym, III miejsce 
w koszykówce, I miejsce w siatkówce)
 zVIII miejsce w kategorii chłopców 

2012/2013
 zVII miejsce w Słupsku w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych
 z III miejsce w kategorii dziewcząt (I miejsce w piłce ręcznej, III miejsce w ko-
szykówce, I w piłce ręcznej, III miejsce w siatkówce)
 zVIII miejsce w kategorii chłopców 

2013/2014
 z III miejsce w Słupsku w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych
 z I miejsce w kategorii dziewcząt (I miejsce w piłce ręcznej, I miejsce w in-
dywidualnych biegach przełajowych, I miejsce w sztafetach przełajowych, 
I miejsce w siatkówce)
 z X miejsce w kategorii chłopców 

2014/2015 
 z IV miejsce w Słupsku w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych
 z II miejsce w kategorii dziewcząt (I miejsce w piłce ręcznej, I miejsce w in-
dywidualnych biegach przełajowych, I miejsce w sztafetach przełajowych, II 
miejsce w siatkówce, III miejsce w LA)
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 z XI miejsce w kategorii chłopców (II miejsce w tenisie stołowym)

2015/2016
 z II miejsce w Słupsku w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych
 z I miejsce w kategorii dziewcząt (I miejsce w piłce ręcznej, I miejsce w indywi-
dualnych biegach przełajowych, I miejsce w sztafetach przełajowych, III miejsce 
w siatkówce, I miejsce w koszykówce, I miejsce w LA)
 z XII miejsce w kategorii chłopców (II miejsce w tenisie stołowym)

2016/2017 
 z IV miejsce w Słupsku w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych
 z III miejsce w kategorii dziewcząt (III miejsce w piłce ręcznej, I miejsce w LA, 
II miejsce w sztafetach przełajowych, I miejsce w koszykówce)
 z X miejsce w kategorii chłopców  

2017/2018 
 zV miejsce w Słupsku w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych
 z III miejsce w kategorii dziewcząt (III miejsce w piłce ręcznej, III miejsce 
w koszykówce)
 z X miejsce w kategorii chłopców (II miejsce w koszykówce)

Współpraca z instytucjami (AP, WORD, MBP)  
(opracowali Agnieszka Dacków, Wojciech Gajewski)

WSPÓŁPRACA Z AKADEMIĄ POMORSKĄ
Akademia Pomorska sprawuje patronat nad Powiatowym Konkursem Recytator-
skim i Poezji Śpiewanej „Podróże z Herbertem” dla uczniów siódmych i ósmych 
klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych Słupska i powiatu słupskie-

Od prawej: dr hab. prof. AP Tomasz 
Tomasik, dyrektor Słupskiego Ośrodka 

Kultury Jolanta Krawczykiewicz, 
założyciel i dyrygent Słupskiej 

Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej 
Sinfonietta Maciej Banachowski. Jury III 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

„Podróże z Herbertem” 2017 r.
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go. W ramach współpracy w jury za-
siada dr hab. prof. AP Tomasz Tomasik. 
Współpraca trwa od 2015 r.

Współpraca ze studentami z Wydziału 
Muzycznego AP w zakresie organi-
zacji koncertu Niepokonana z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości 
(2019 r.).

Wykłady i debaty, warsztaty, projekty:

 z 2015 r. – szkolna debata nt. „Słupsk i co dalej?” – 
przy współpracy z AP i Stowarzyszenia Katolickiego 
Civitas Christiana w Słupsku w ramach Dni Kultury 
Chrześcijańskiej;
 z 2016 r. – debata z udziałem europosła Janusza Le-
wandowskiego nt. „Unia Europejska na rozdrożu 
– dokąd zmierzasz Unio?” w ramach współpracy 
z Katedrą Administracji i Socjologii AP (udział IIc);
 z 2016 r. – Smartfonowy quiz lekturowy w ramach 
Festiwalu Nauki (warsztaty w V LO);
 z 2016 r. – udział uczniów z kl. II b w II Słupskim 
Festiwalu Historycznym na AP;
 z 2016 r. – wykład prof. D. Kalinowskiego „Sekciarze, 
emancypantki i nerwowcy. O kilku bo-
haterach pozytywizmu” dla uczniów 
klas humanistycznych z V LO;
 z 2017 r. – wykład Piotra Modzelew-
skiego na temat zarządzania czasem 
(udział uczniów IIId);
 z 2017 r. – wykład filozoficzny Ada-
ma Szustaka w ramach współpracy 
z Duszpasterstwem Akademickim 
przy AP; 
 z 2018 r. – realizacja projektu „Wraca-
my do korzeni” w ramach współpra-
cy z Duszpasterstwem Akademic-
kim przy AP; uzyskanie grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(wyjazd z młodzieżą na Litwę, Białoruś i Ukrainę);
 z 29 listopada 2018 r. – warsztaty językowe dla kl. I prowadzone w języku angiel-
skim przez wykładowcę Zakładu Filologii Angielskiej dr. Marka Łukasika (tłuma-

Aplikacje na lekcjach, 
warsztaty 2016

Laureaci konkursu „nAPisz baśń na 
audiobooka”

Marta Waśków, Kornelia Zarębska, 
nagroda za przeprowadzenie wykładu 

„Zastosowanie trójkąta Pascala”

Bartosz Piekarczyk, nagroda  
za przeprowadzenie wykładu  

„Sztuczki matematyczne”

Koncert „Niepokonana” dla 
mieszkańców Słupska



37

go. W ramach współpracy w jury za-
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Narodowego Święta Niepodległości 
(2019 r.).

Wykłady i debaty, warsztaty, projekty:

 z 2015 r. – szkolna debata nt. „Słupsk i co dalej?” – 
przy współpracy z AP i Stowarzyszenia Katolickiego 
Civitas Christiana w Słupsku w ramach Dni Kultury 
Chrześcijańskiej;
 z 2016 r. – debata z udziałem europosła Janusza Le-
wandowskiego nt. „Unia Europejska na rozdrożu 
– dokąd zmierzasz Unio?” w ramach współpracy 
z Katedrą Administracji i Socjologii AP (udział IIc);
 z 2016 r. – Smartfonowy quiz lekturowy w ramach 
Festiwalu Nauki (warsztaty w V LO);
 z 2016 r. – udział uczniów z kl. II b w II Słupskim 
Festiwalu Historycznym na AP;
 z 2016 r. – wykład prof. D. Kalinowskiego „Sekciarze, 
emancypantki i nerwowcy. O kilku bo-
haterach pozytywizmu” dla uczniów 
klas humanistycznych z V LO;
 z 2017 r. – wykład Piotra Modzelew-
skiego na temat zarządzania czasem 
(udział uczniów IIId);
 z 2017 r. – wykład filozoficzny Ada-
ma Szustaka w ramach współpracy 
z Duszpasterstwem Akademickim 
przy AP; 
 z 2018 r. – realizacja projektu „Wraca-
my do korzeni” w ramach współpra-
cy z Duszpasterstwem Akademic-
kim przy AP; uzyskanie grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(wyjazd z młodzieżą na Litwę, Białoruś i Ukrainę);
 z 29 listopada 2018 r. – warsztaty językowe dla kl. I prowadzone w języku angiel-
skim przez wykładowcę Zakładu Filologii Angielskiej dr. Marka Łukasika (tłuma-

Aplikacje na lekcjach, 
warsztaty 2016

Laureaci konkursu „nAPisz baśń na 
audiobooka”

Marta Waśków, Kornelia Zarębska, 
nagroda za przeprowadzenie wykładu 

„Zastosowanie trójkąta Pascala”

Bartosz Piekarczyk, nagroda  
za przeprowadzenie wykładu  

„Sztuczki matematyczne”

czenia ustne – konsekutywne i sy-
multaniczne; poznanie technik notacji 
w tłumaczeniu konferencyjnym, przy-
kłady dobrej praktyki tłumaczenia 
konsekutywnego, możliwość tłuma-
czenia przemówienia prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych Donalda Trumpa 
na forum ZO ONZ; tłumaczenia sy-
multaniczne). Program wymiany stu-
denckiej Erasmus+;
 z 2019 r. – spotkanie ze studentką 
filologii angielskiej Akademii Po-
morskiej w Słupsku pochodzącą 
z Mauritiusa (przybliżenie założeń 
programu i korzyści wynikających 
z uczestnictwa w europejskim 
programie wymiany studenckiej 
Erasmus+ oraz podzielenie się 
osobistymi wrażeniami oraz spo-
strzeżeniami z rocznego pobytu we 
Włoszech odbywanego w ramach 
tego programu);
 z 2019 r. – współpraca z DA przy AP 
w projekcie „nAPisz baśń na audio-
booka”, którego zwieńczeniem jest 
zebranie środków na budowę szkoły 
w Kenii;
 zDzień Otwarty Szkoły dla Gimnazjalistów, realizowany pod hasłem „Matema-
tyka i co jeszcze?”, realizowany wspólnie z Akademią Pomorską (zajęcia: salon 
gier logicznych, salon gier komputerowych, „Kwiat w przestrzeni” i „Matema-
tyka a żywienie”);
 z Pomorski Festiwal Nauki organizowanym przez Akademię Pomorską w Słup-
sku (gra edukacyjna „Sprawdź smartfonem znajomość lektur szkolnych”, 
warsztaty „Parzyste albo nieparzyste – oto jest pytanie”, II Słupska Konferencja 
Popularnonaukowa dla Wszystkich Entuzjastów Matematyki; nasi uczniowie 
Bartosz Piekarczyk oraz Marta Waśków wraz z Kornelią Zarębską zaprezen-
towali wykład „Sztuczki matematyczne” oraz „Zastosowanie trójkąta Pascala”).
 z „Dzień liczby Pi”. Nasza przygoda z liczbą Pi (wykład na jej temat wygłoszony 
przez pracownika naukowego Instytutu Matematyki AP mgr Ireneusza Le-
wandowskiego; zabawa „Poszukiwania liczby Pi”).
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WSPÓŁPRACA Z WORD W SŁUPSKU (2015-2018)
 z Lata 2015 – 2018 – program „Zmiany w prawie o ruchu drogowym”, będący 
wynikiem podpisanego 10 marca 2015 r. porozumienia szkoły z Wojewódz-
kim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku (wspólna inicjatywa dyrektora 
WORD p. Zbigniewa Wiczkowskiego i wychowawcy klasy europejskiej p. Woj-
ciecha Gajewskiego). Cel programu: propagowanie i poszerzenie szeroko rozu-
mianej oświaty komunikacyjnej oraz zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w Słupsku i powiecie słupskim.
 z Rok szkolny 2015/2016 – program „Pieszy w odblasku. Koniecznie!” dla klas 
pierwszych, realizowany częściowo w ramach godzin wychowawczych i za-
jęć z edukacji dla bezpieczeństwa. W roku szkolnym 2016 – 2018 program 
kontynuowała klasa europejska (C) w kolejnych dwóch latach szkolnych 
(2016/2017 i 2017/2018 – nacisk na przepisy kodeksu drogowego – „… aby 
na drogach było bezpiecznie” i pomoc przedmedyczną). Odpowiedzialni: 
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Podstawowe metody i formy realizacji programu:

1. wizyty studyjne na terenie Stacjonarnego Miasteczka Drogowego WORD 
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2. lekcje wychowania komunikacyjnego prowadzone przez specjalistów bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i WORD w Słupsku; 

3. udostępnienie i przekazanie uczniom i rodzicom materiałów edukacyjnych 
dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym (ulotki, elementy odbla-
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wszystkich klas pierwszych. 

Klasa europejska (C) dodatkowo miała możliwość 
uczestniczenia w zajęciach i turnieju BRD w ra-
mach wychowania komunikacyjnego oraz zapo-
znania się z procedurą przeprowadzania egzaminu 
na prawo jazdy w WORD w Słupsku. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się też cykl 
wykładów i prelekcji o tematyce komunikacyjnej 
w krajach Unii Europejskiej (np. lewostronny ruch 
samochodowy) oraz programy z zakresu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego realizowane w formie 

Lekcja wychowania 
komunikacyjnego, 

WORD, 2018 r.
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praktycznej, m. in. „Uczymy ratować ofiary wypadków”, „Bezpieczne jednoślady” 
oraz „Bezpieczny młody kierowca” – realizowane przy współpracy z Komendą 
Miejską Policji w Słupsku w zakresie prezentacji multimedialnych i wykładów. 

Wolontariat  
(opracowała Izabela Ledeman)

Społeczność V LO zawsze chętnie angażowała się 
w pracę na rzecz innych. Od początku istnienia 
V LO akcje charytatywne odbywały się z ramach 
działania Samorządu Uczniowskiego, zaś w 2010r. 
powstało Szkolne Koło Wolontariatu. Jego rola to 
wspomaganie działań uczniów chętnych do niesie-
nia pomocy innym oraz koordynowanie współpracy 
pomiędzy szkołą a organizacjami poszukującymi 
wolontariuszy. Szkolne Koło Wolontariatu było 
nagradzane za autorskie programy (np. za program 
Bajarze w 2010 r.) i za rzetelną, całoroczną pracę 
(wyróżnienia Centrum Wolontariatu w Słupsku). Obok wolontariatu „akcyjnego”, 
takiego jak kwestowanie na rzecz WOŚP czy coroczne przygotowywanie Szla-

Laureatka Konkursu 
8 Wspaniałych 2019 r.

Konkurs „Bank żywności” 2017/2018 r. Przedszkoliada 2016 r.

Uroczyste podziękowanie uczniom 
za zaangażowanie w kwestę na rzecz 
Hospicjum, 2015 r.

Czytanie bajek dzieciom z Przedszkola 
Miś, 2018/2019 r.



40

chetnej Paczki dla wybranej rodziny, uczniowie na stałe współpracują ze słupskim 
Schroniskiem dla zwierząt, Hospicjum Miłosierdzia Bożego, Bankiem Żywności, 
Caritasem czy Fundacją Dziki Azyl. Wolontariusze służyli pomocą organizatorom 
imprez sportowych dla maluchów „Przedszkoliada” oraz zabaw mikołajkowych 
w ramach akcji „Podmiot, nie przedmiot”. W ramach wolontariatu uczniowie V LO 
szkolili swoich kolegów w udzielaniu pierwszej pomocy, szerzyli idee krwiodaw-
stwa i dawstwa szpiku, inspirowali innych do działalności w środowisku lokalnym 
i wrażliwości na potrzeby słabszych. Wielokrotnie mobilizowali całą społeczność 
szkolną do zbiórek rzeczowych takich jak „Paczka dla kombatanta” czy „Książki 
dla Kresowian”. Postawy naszych wolontariuszy były doceniane i nagradzane, na 
przykład w Konkursie 8 Wspaniałych. Wspaniali z V LO:

 z 2019 – Magdalena Sobierajska;
 z 2017 – Bartosz Kowalczyk – reprezentował Powiat Słupski na eliminacjach 
ogólnopolskich;
 z 2015 – Patryk Skarbek-Tłuchowski;
 z 2014 – Anna Wojciechowska;
 z 2013 – Klara Mirecka;
 z 2012 – Michalina Lidia Tabatowska;
 z 2009 – Wojciech Giejbo – reprezentował Powiat Słupski na eliminacjach ogól-
nopolskich, gdzie otrzymał wyróżnienie (jedno z trzech).

Szkolna gazetka „Herberton”  
(opracowała Joanna Michałowska)

Od grudnia 2000 r. wydawana jest szkolna gazetka „Herberton”. Pierwszy zespół re-
dakcyjny tworzyły uczennice klasy humanistycznej: Danuta Zugaj, Karolina Włoch, 
Agnieszka Błaszkiewicz, Anna Müller i Agnieszka Połuboczko, a opiekunem był mgr 
Wawrzyniec Milkiewicz. Przez lata zmieniał się skład zespołu, ale idea przewodnia 
pozostała ta sama. W gazetce znajdziemy opisy aktualnych wydarzeń z życia szko-
ły, fotorelacje z ważnych uroczystości i imprez kulturalnych zarówno szkolnych, jak 
i pozaszkolnych, recenzje filmów, książek, wywiady i felietony. Z czasem pojawiły 
się porady kulinarne, cykle artykułów, jak dbać o zdrowie, skutecznie się uczyć 
oraz jak unikać współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Niezmiennie w gazetce 
pojawiają się artykuły związane z twórczością Zbigniewa Herberta, z działalnością 
Klubu Herbertowskich Szkół oraz utwory inspirowane poezją Patrona.

Lektura archiwalnych egzemplarzy daje wgląd w życie szkoły na przestrzeni 
ubiegłych lat. Aktualnie opiekunem gazetki jest mgr Joanna Michałowska, a ze-
spół redakcyjny tworzą uczniowie naszej szkoły.

Archiwalne wydania gazetki szkolnej 
„Herberton”

Zespół redakcyjny gazetki „Herberton” 
2019 r. 

Od lewej: Ada Kluszczyńska,  
Bartłomiej Perz, Barbara Bińkowska, 

Miłosz Makowski, Hubert Segentowski, 
Joanna Michałowska, Amelia Brańka, 

Olga Wieliczko, Konrad Kowalski oraz 
Wiktoria Jelonek (robi zdjęcie)
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My w środowisku lokalnym  
(opracowała Joanna Janusiak)

WSPIERAMY UZDOLNIONYCH
V LO w środowisku lokalnym znane jest z zaangażowania w życie kulturalne Słup-
ska. Mimo że nie ma nauczyciela muzyki, szkoła daje uczniom możliwości rozwo-
ju ich talentów muzycznych, a także literackich, aktorskich czy plastycznych. 
Wielu naszych absolwentów i uczniów rozpoznawanych jest nie tylko w rodzin-
nym mieście. Np. Kamila Lewicka, obecnie studentka Akademii Muzycznej im. 

F. Nowowiejskiego w Bydgosz-
czy, podbiła serca widzów i juro-
rów programu „Mam Talent”, jej 
„Temat tabu czyli piosenka 
o jamniku” nagrodzili owacjami 
na stojąco. Sukcesy osiąga Ada 
Kuczun, zdobywczyni m.in. Grand 
Prix na Festiwalu Grechuty. Mło-
dzieżową Orkiestrą Symfoniczną 
zasłynął Maciek Banachowski, 
również dziś student Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy, Pauli-
na Łaga była finalistką Między-
narodowego Festiwalu Kolęd 

Paulina Łaga i Ringo 
Todorović – laureaci 
wojewódzkiego etapu 
Ogólnopolskiego 
Festiwalu Pieśni 
Niezłomnej 
i Niepodległej, 
Paulina otrzymała 
też Grand Prix 
w Krakowie, etap 
ogólnopolski, 2017 r.
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i Pastorałek oraz zdobywczynią Grand 
Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki Niezłomnej i Niepodległej 
w Krakowie. Kasia Haładej, Patryk Ja-
szek, Wiktoria Brych, Ringo Todorović 
i wielu, wielu innych. Wracają do szko-
ły, wciąż uczestniczą w jej życiu. 

Tradycją szkoły stały się organizowa-
ne rokrocznie imprezy artystyczne dla 
mieszkańców miasta. W końcu paź-
dziernika przy Herbatce z Herbertem 
i dobrym ciastku w szkolnej auli spo-
tykają się miłośnicy poezji, by wysłu-
chać recytacji i muzycznych interpre-
tacji utworów ulubionych poetów. 
W cykl ten wchodzą również Zaduszki 
Poetyckie. Za spotkania z poezją odpo-
wiedzialne są panie Joanna Micha-
łowska i Jolanta Jedlińska.

Inny cykl to spotkania o charakterze 
patriotycznym. „Niepokonana” to ty-
tuł koncertów i inscenizacji przygo-
towywanych z okazji Narodowego 
Dnia Niepodległości, zaś koncertami 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych czczo-
na jest pamięć bohaterów antykomu-
nistycznego podziemia. Za ten cykl 
odpowiedzialna jest pani Joanna Ja-
nusiak, wspierana przez nauczycieli 
historii – Katarzynę Góra, Wojciecha 
Gajewskiego i Roberta Stodulskiego.

Coraz częściej uczniowie V LO za-
praszani są ze swoimi programami 
artystycznymi do innych placówek 
kulturalnych miasta, placówek 
opiekuńczych i leczniczych, a także 
kościołów. Grono sympatyków tych 
spotkań z poezją i muzyką wciąż się 
powiększa. 

Nadanie rondu imienia Inki – Danuty 
Siedzikowskiej – wykonawcy części 
artystycznej: Natalia Adamkiewicz, 
Oliwia Bielska, Ringo Todorović, Paulina 
Łaga i Kinga Lemek w towarzystwie 
krewnego Inki, pana Macieja Pawełka 
oraz ministra Piotra Müllera

Paulina Łaga i Ringo Todorovič na 
koncercie pieśni patriotycznych 
i religijnych w Bińczu

Roksana Białek i Paulina Łaga 
w przedstawieniu „Na pełnym morzu” 
S. Mrożka – występ w polskiej szkole 

w Wilnie w ramach projektu „Wracamy 
do korzeni” – czerwiec 2018 r.

Szkolna uroczystość z okazji Dnia 
Niepodległości, 2019 r.
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Od kilku lat uczniowie wraz z p. Jo-
anną Janusiak przygotowują jasełka 
i koncert kolęd towarzyszący Orsza-
kowi Trzech Króli. Jest to też okazja 
do współpracy z dziesiątkami innych 
osób zaangażowanych w to przedsię-
wzięcie oraz do dobrej zabawy.

We współpracy z DA działającym przy 
Akademii Pedagogicznej w Słupsku 
pod kierownictwem p. Joanny Janusiak 
uczennice V LO wzięły udział w pro-
jekcie „Wracamy do korzeni”, w ra-
mach którego z przygotowanym programem artystycznym – spektakl i koncert – 
wyjechały do Polaków na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Orszak Trzech Króli 2019 – Krzysztof Kiczek w jasełkach

Orszak Trzech Króli 
2015 – inscenizacja, na 

zdjęciu Joanna Janusiak 
i Szymon Goliszek
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Nowatorstwo pedagogiczne
Niezwykle ważnym elementem pracy z uczniami są realizowane w naszej szko-
le projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne, programy autorskie, projekty 
badawcze i międzyprzedmiotowe. Wszystkie one służą rozwojowi zaintereso-
wań uczniów, a ich forma i atrakcyjność wpływają na tempo przyswajania i chęć 
zdobywania nowej wiedzy, nabywania nowych umiejętności itp.

Projekt edukacyjny: Budynek tajemnic  
(opracowała Jolanta Jedlińska)

Pomysł projektu dojrzewał w nas od momentu przeniesienia naszej szkoły do 
nowego budynku, który ma swoją historię, ale wiadomości na ten temat jest 
niewiele. Na początku roku szkolnego 2017/2018 nauczycielki i uczniowie zo-
stali postawieni przed celem: poznajmy historię naszego budynku, zbadajmy 
jego tajemnice. I tak oto we wrześniu tego roku otworzyliśmy projekt realizo-
wany przez dwa lata, 2017-2019, zatytułowany BUDYNEK TAJEMNIC. Swoje 
działania rozpoczęliśmy od zebrania uczniów, którzy chcieliby realizować tenże 
projekt. Podzieliliśmy ich na grupy i przydzieliliśmy zadania.

Cele projektu 
Projekt BUDYNEK TAJEMNIC miał na celu rozwój kompetencji kluczowych 
takich jak umiejętność gromadzenia informacji, przeprowadzania wywiadów, 
uczenia się redagowania artykułów. 

Kolejnym ważnym punktem była interdyscyplinarność, współpraca z lokalny-
mi pisarzami, ludźmi kultury oraz mieszkańcami Słupska. Plany działalności 
uczniów z nauczycielami nie zamykały się w ramach jednego przedmiotu, roz-
wijały kompetencje komunikacyjne, informatyczne, porozumienie się w języku 
ojczystym, jak również sztukę prezentacji wyników.

Dodatkowo projekt był związany z nieznaną bądź znaną w niewielkim stopniu 
historią miasta. Propozycje dodatkowe:

 z spacer wirtualny po szkole,
 z poznanie tragicznych wydarzeń związanych z wojną,
 z dostrzeżenie idei wybitnych ludzi, którzy na przestrzeni lat byli patronami 
szkół mieszczących się w budynku.
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Do projektu planowaliśmy zaprosić pisarzy regionu, ludzi kultury, mieszkań-
ców miasta tak starszych, jak i młodszych oraz pracowników Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. Nasz projekt trwał od września 2017 roku do czerwca 2019 roku 

Spotkanie z Jolantą Nitkowską-Węglarz 
Pani Jolanta Nitkowska-Weglarz pisarka, dziennikarka zajmuje się m.in. historią 
Słupska, pozyskując informacje o budynkach, instytucjach, ciekawych wydarze-
niach przedwojennych, by ich historie utrwalić w swoich książkach i artykułach. 
Dlatego byliśmy bardzo zadowoleni, gdy zgodziła się na spotkanie z nami. Za-
interesowała nas historią budynku V LO w czasie II wojny światowej, w któ-
rym w latach 1944-1945 znajdował się obóz przejściowy dla matek z dziećmi, 
a także osób starszych. Pamiątką tamtych wydarzeń jest pomnik usytuowany na 
słupskim cmentarzu ku czci dzieci zmarłych w czasie II wojny światowej oraz 
tablica na budynku szkoły. 

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że w lipcu 1942 r. sala gimnastyczna stała się 
zbiorczym obozem dla Żydów z okolic Koszalina i Słupska, którzy zostali wywie-
zieni do Oświęcimia. Obecnie na ścianie budynku sali gimnastycznej znajduje 
się pamiątkowa tablica. Młodzież zaangażowana w projekt z zainteresowaniem 
wysłuchała wypowiedzi – wywiadu przeprowadzonego przez uczniów: Zuzannę 
Grabowską i Eryka Sobieckiego.

Spotkanie z Krzysztofem Skrzypcem
Pan Krzysztof Skrzypiec, kierownik Słupskiego Oddziału Archiwum w Słupsku, 
przedstawił uczniom V LO historię budowy budynku przy ulicy Deotymy 15a. Pre-
zentacja multimedialna zawierała slajdy z planami architektonicznymi i geodezyjny-
mi. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć pierwotny zamysł rozkładu sal lekcyjnych szko-
ły, a także plany sali gimnastycznej i przybudówki, która pierwotnie była szaletem, 
później płatną biblioteką miejską.

Wystawa w Dniu Otwartym dla 
Gimnazjalistów

Spotkanie z pisarką  
Jolantą Nitkowską– Węglarz, 2018 r.
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Spotkanie z panem Skrzypcem ukazało szkołę w nieco innym świetle.

Spotkania oraz zebrane informacje niezwykle wzbogaciły naszą wiedzę o histo-
rii budynku.

HISTORIA BUDYNKU
 

1897 r.
Budynek z czerwonej cegły przy 
dawnej ulicy Wollmarkstrasse 
(obecnie Deotymy 15a) został 
wzniesiony w 1897 r. za rządów 
słupskiego burmistrza Hansa Mat-
thesa i pełnił funkcję pierwszej 
24-klasowej szkoły powszechnej.

1903 r.
Kroniki miasta odnotowały początek działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, której siedzibą stała się przy-
budówka przy Szkole Gminnej przy Woll-
marktstrasse.

1939 r.
Zamknięto Szkołę Gminną.

1942 r.
W budynku mieścił się obóz przejściowy, 
w którym Niemcy zgromadzili pół tysiąca 
Żydów ze Słupska i okolic przed deportacją 
do obozu w Auschwitz. O tych tragicznych 
wydarzeniach przypomina tablica, która 10 
lipca 2008 r. zawisła na ścianie sali gimna-
stycznej ówczesnego Gimnazjum nr 1.

1944-1945 r.
W budynku szkolnym męczeń-
ską śmiercią zginęło 23 polskich 
dzieci. Wydarzenie to upamiętnia 
tablica umieszczona na budynku. 
Napis na tablicy głosi: „W tym bu-
dynku od grudnia 1944 do lutego 
1945 zginęło męczeńską śmiercią 

Budynek szkolny przy  
ul. Wollmarktstrasse, początek XX w.

Tablica pamiątkowa 
na budynku sali gimnastycznej

Tablica pamiątkowa na budynku szkolnym
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23 polskich dzieci. Odebrano wam życie, my dajemy wam tylko pamięć”. 
Opiekę nad tablicą sprawuje młodzież V LO im. Zbigniewa Herberta.

X 1945 r.
Utworzenie Szkoły Podstawowej nr 3.

1946 r.
Otrzymanie pieczęci, remont budynku.

1947 r.
Szkoła osiągnęła liczebność 730 uczniów, funkcję kierownika (dyrektora 
sprawował) Z. Nieciejewski.

1961 r.
Założenie centralnego ogrzewania.

1995 r.
Przyłączenie szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej.

31.03.1999 r.
Ustanowienie Gimnazjum nr 1 przy ulicy Deotymy 15a (przeniesienie  
SP nr 3).

1999/2000 r.
Remont budynku i założenie pierwszej pracowni komputerowej w Słupsku.

2003/2004 r.
Zainstalowanie monitoringu.

2013 r.
Przeniesienie V LO im. Zbigniewa Herberta do budynku przy   
ul. Deotymy 15a.

2014 r.
Wygaszenie Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana.
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Ciekawostka:
Na budynku szkoły znajdują się dawne 
elementy sytemu alarmowania straży 
pożarnej, tzw. Feuermeldeanlage. 
Około 1915 r. w Słupsku umieszczono 
kilkadziesiąt skrzynek alarmowych 
z przyciskiem, który po wciśnięciu 
powiadamiał straż pożarną.

Innowacja pedagogiczna: 
„Gry logiczne po angielsku”  
(opracowała Urszula Hilarecka)

Innowacja pedagogiczna „Gry lo-
giczne po angielsku” wprowadzona 
była przez pana mgr. Marka Małec-
kiego w roku szkolnym 2017/2018 
w wirtualnych klasach realizujących 
rozszerzoną podstawę programową 
z języka angielskiego. Jej celem było 
zwiększenie motywacji uczniów do 
nauki języka, popularyzowanie języka angielskiego wśród młodzieży szkolnej 
oraz doskonalenie umiejętności językowych nabytych podczas tradycyjnych 
form kształcenia poprzez zastosowanie technologii informacyjnej. Innowacyjna 
metoda pedagogiczna miała również zachęcić uczniów do samokształcenia.

Elementy dawnego systemu 
alarmowania straży pożarnej

Turniej gier logicznych w języku 
angielskim, 2018 r.

V LO im. Z. Herberta w Słupsku przy ul. Deotymy 15a, 2019 r.
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Programy autorskie  
(opracowała Urszula Hilarecka)

„WIDZĘ, SŁYSZĘ I POZNAJĘ”, PO MODYFIKACJI W 2016 ROKU 
„ANGIELSKI KLUCZEM DO POZNANIA ŚWIATA”
Program opracowany przez panią mgr Jolantę Żeromską, zatwierdzony do reali-
zacji w roku szkolnym 2004/2005, realizowany był na lekcjach języka angielskie-
go ze szczególnym uwzględnieniem elementów kultury i literatury z zastoso-
waniem niekonwencjonalnych metod nauczania. W 2016 roku uległ modyfikacji 
i rozszerzeniu o elementy dotyczące tolerancji, różnic kulturowych i poszano-
wania praw drugiego człowieka. Daje uczniom możliwość tworzenia projektów 
– wytworów własnej kreatywności, a także możliwość uczestnictwa w wielu róż-
norodnych wydarzeniach kulturalnych. Uczniowie bardzo pozytywnie oceniają 
go w kontekście przygotowania do matury ustnej z języka angielskiego.

„ELEMENTY FILOZOFII”
Program autorstwa pani mgr Joanny Janusiak, pani mgr Jolanty Jedlińskiej i pani 
mgr Joanny Michałowskiej przyjęty do realizacji w roku szkolnym 2012/2013 
obejmuje klasy humanistyczne w trzyletnim cyklu nauczania. Na zajęciach oma-
wiane są narodziny filozofii i jej pierwsze koncepcje w starożytnej Grecji, wpro-
wadzane konteksty filozoficzne do zrozumienia wymowy tekstów kultury. Szcze-
gólną uwagę zwraca się na relacje: filozofia a inne dziedziny kultury. Uczniowie 
wykorzystywali kontekst filozoficzny do pogłębionej interpretacji dzieł literac-
kich, zdobywali umiejętność formułowania podstawowych pytań filozoficznych, 
prowadzili dyskusje, analizowali teksty filozoficzne, dostrzegali zagadnienia 
filozoficzne w nauce, religii czy moralności. Program jest bardzo chwalony przez 
uczniów ze względu na interdyscyplinarność poruszanych zagadnień. Niektórzy 
z nich z powodzeniem przystępują do egzaminu maturalnego z filozofii.

„JĘZYK ŁACIŃSKI DLA…HUMANISTÓW, PRZYRODNIKÓW”
Program napisany przez panią mgr Magdalenę Chamerę realizowany jest od 
roku szkolnego 2013/2014 w klasie humanistycznej i medyczno – przyrodniczej 
jako przedmiot uzupełniający. Cel główny programu to zapoznanie uczniów 
z podstawami gramatyki języka łacińskiego obecnego w terminologii przyrod-
niczej i medycznej oraz ukazanie i uświadomienie wpływu języka łacińskiego 
na język polski, języki nowożytne i inne dziedziny wiedzy humanistycznej (pra-
wo, historia, filozofia).

„ANGIELSKI Z KOMPUTEREM”
W roku szkolnym 2007/2008 dopuszczono do realizacji program opracowany 
przez pana mgr. Marka Małeckiego – „Angielski z komputerem”. Celem progra-
mu było zwiększenie motywacji do komunikatywnej nauki języka angielskiego 
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poprzez zastosowanie technologii 
informacyjnej oraz przy wykorzysta-
niu Internetu do lepszego poznania 
kultury, historii oraz zwyczajów 
krajów anglojęzycznych. Początko-
wo realizowany w klasach trzecich 
w roku szkolnym 2017/2018, wdro-
żony również w klasach pierwszych. 
Uczniowie tych klas zostali zapoznani 
ze słownictwem związanym z obsługą 

komputera, ćwiczyli użycie edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego w języ-
ku angielskim, a także stworzyli prosty program w arkuszu kalkulacyjnym do 
nauki słówek. Dodatkowo przy realizacji programu uczniowie korzystali z plat-
formy edukacyjnej wydawnictwa Oxford. Ponadto została wykorzystana pomoc 
naukowa, którą stworzył nauczyciel, w postaci programu komputerowego – gry 
słownej wspomagającej naukę słownictwa.

„WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO”
Program opracowany przez pana mgr. Marka Nędzusiaka był realizowany w ra-
mach godzin informatyki od roku szkolnego 2013/2014 w klasie politechnicz-
nej. Tematyka programu obejmowała podstawy rysunku technicznego, w tym 
rzutowanie prostokątne i aksonometrię, wymiarowanie, rysowanie przekrojów 
oraz opis rysunku. W trakcie zajęć uczniowie wykorzystywali, oprócz ręcznych 
technik sporządzania rysunku, programy komputerowe, w tym standardowy 
program stosowany w projektowaniu – AutoCad.

„EDUKACJA EUROPEJSKA”
Program autorstwa pani mgr Katarzyny Góra oraz pani mgr Urszuli Hilarec-
kiej opracowany dla klasy europejskiej, która realizuje podstawę programową 
w zakresie rozszerzonym z geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka an-
gielskiego. Został wprowadzony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016. 
Celem programu jest kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do 
funkcjonowania w zjednoczonej Europie. Uczniowie potrafią dokonać analizy 
korzyści wynikających ze wspólnotowych działań zjednoczonej Europy oraz 
ze skutecznego wykorzystania przez Polskę funduszy strukturalnych i pro-
gramów wspólnotowych UE. W ramach programu uczestniczą w spotkaniach 
z eurodeputowanymi, projektach międzyprzedmiotowych oraz debatach doty-
czących działalności i przyszłości UE, ponieważ celem programu jest również 
doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania własnych przekonań, 
formułowania hipotez, a przede wszystkim wykorzystania i interpretowania 
wiedzy uzyskanej z różnych źródeł.

Dzień Języków Obcych 2018/2019



51

„W ŚWIECIE MYDŁA I PACHNIDŁA”
Program autorski opracowany przez panią mgr Marzennę Brzezińską przyjęty 
został do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 w klasie medyczno – przyrodni-
czej, która realizuje podstawę programową w zakresie rozszerzonym z chemii, 
biologii i języka angielskiego. Celem programu jest zwiększenie kompetencji 
uczniów w zakresie nauk przyrodniczych, kształcenie umiejętności wykorzysta-
nia posiadanych wiadomości podczas wykonywania doświadczeń, zadań oraz 
rozwiązywania problemów napotykanych w czasie ich realizacji. Wykonując 
mydełka, świece czy kule kąpielowe, uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania, 
uczyli pracy zespołowej oraz wzbogacali się o nowe doświadczenia.

„PASJOMANIA”  
(opracowała Dorota Kudlik)

W 2017 r. zapoczątkowaliśmy prezentację 
przez uczniów swoich zainteresowań/pasji pod 
hasłem „Pasjomania”. Uczniowie początkowo 
z pewnymi oporami decydowali się na udział 
w przedsięwzięciu, jednak możliwość samo-
dzielnego określenia zakresu i formy prezenta-
cji zmotywowała ich do udziału w pokazie. Co 
istotne, udało się zachęcić do udziału uczniów, 
którzy są skryci, pozostają zwykle w cieniu i po-
trzebują wzmocnienia wiary w siebie. W ramach 
projektu odbył się koncert, w trakcie którego 
swoje umiejętności muzyczne zaprezentowała 
młoda kapela „Bez nazwy” (złożona z uczniów 
naszej szkoły) oraz występy wokalne chętnych 
solistów. Zespól teatralny „Tomorrow” uchylał 
kulisy swojej działalności, wykorzystując mini 

Zajęcia w klasie medyczno – przyrodniczej, 2018 r.

Pasjomania – wystawa 2019 r.
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scenki, a doskonalące warsztat plastyczny i fotograficzny uczennice przygoto-
wały wystawy swoich prac. Kolekcje rysunków i fotografii rozmieszczone zo-
stały w różnych miejscach korytarzy szkolnych i można było oglądać je przez 
kilka dni. Występy i wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem licznych 
odbiorców, którzy wyrażali duże uznanie dla twórców.

Uczniowie prezentujący swoje pasje zwracają uwagę, że uczestnictwo w „Pasjoma-
nii” umożliwia im rozwijanie umiejętności samodzielnego działania, kreatywności 
oraz poznanie siebie. Młodzież dostrzega również, że przedsięwzięcie jest okazją 
do refleksji odbiorców nad własnymi obszarami do rozwoju i pozwala ukierunko-
wać zainteresowania, odkryć własne talenty. Projekt realizujemy więc cyklicznie. 

Projekty badawcze  
(opracował Przemysław Kasprowicz)

Od kilku lat w ramach zajęć z biologii, chemii, fizyki i przyrody uczniowie naszej 
szkoły realizują projekty badawcze. Oto kilka z nich:

 z Badanie głośności w salach V LO – projekt realizowany w ciągu kilku lat przez 
kilka zespołów uczniowskich. Polegał na pomiarach natężenia dźwięku w salach 
V LO. Uzyskane dane pozwoliły na zebranie informacji o komforcie pracy w po-
szczególnych salach i pozwoliły uzyskać informację o skuteczności ochrony przed 
hałasem po wymianie okien w szkole.
 zBadanie rozkładu natężenia światła w wybranych pomieszczeniach 
V LO – projekt polegał na pomiarach natężenia oświetlenia w wybranych 
salach V LO. Otrzymane wyniki pozwoliły na sporządzenie trójwymiarowej 
mapy rozkładu oświetlenia.
 zBadanie hałasu w pobliżu miejsca zamieszkania – uczniowie, wykorzy-
stując aplikacje na swoich smartfonach, przeprowadzali pomiary natężenia 
dźwięku w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. Pozwoliło to stworzyć 
mapę hałasu na terenie Słupska.
 zBadanie tłumienia hałasu przez różnego rodzaju przeszkody – za po-
mocą aplikacji zainstalowanych na swoich smartfonach uczniowie mierzyli 
natężenie dźwięku, badając skuteczność tłumienia hałasu przez różnego ro-
dzaju przeszkody.
 z Co roku w ramach lekcji przyrody uczniowie w różnych porach roku mierzą 
w ramach projektu badawczego temperaturę i wilgotność w pomieszcze-
niach V LO, badając w ten sposób komfort pracy i nauki.
 zNa lekcjach biologii uczniowie klas medyczno-przyrodniczych wykonali projekt 
polegający na ewidencji terenów zieleni znajdującej się na terenie szkoły.
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Nasze wędrówki po Polsce i Europie

Darłowo 2017 r. Łeba 2018 r.

Gdynia 2018 r. Toruń 2016 r.

Asyż 2018 r. Wilno 2018 r.
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Monte Cassino 2018 r. Werona 2018 r.

Paryż 2017 r. Kraków 2017 r.

Heide Park 2018 r. Paryż 2017 r.
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Nasza społeczność
Dyrektorzy V LO im. Zbigniewa Herberta w Słupsku  
(opracowała Urszula Hilarecka)

 z 1994-2007 Dariusz Kurowski – dyrektor (matematyka)
 z 1995-2007 Wojciech Gajewski – wicedyrektor (historia, wos, etyka)
 z 2007-2011 Wojciech Gajewski – dyrektor (historia, wos, etyka)
 z 2007-2011 Wioleta Kurtiak – wicedyrektor (informatyka)
 z 2011-2018 Urszula Hilarecka – wicedyrektor (geografia, podstawy przed-
siębiorczości)
 z 2012-2013 Magdalena Chamera – wicedyrektor (język łaciński, biblioteka)
 z od 2011 Wioleta Kurtiak – dyrektor (informatyka)
 z od 2018 Krzysztof Reszka – wicedyrektor (matematyka)

Kadra V LO im. Zbigniewa Herberta w Słupsku – 
nauczyciele obecnie zatrudnieni (2018/2019)  
(zestawiła Urszula Hilarecka)

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin:

 z Brzezińska Marzenna od 01.09.1994 r.
 z Chamera Magdalena od 01.09.1997 r.
 z Dacków Agnieszka od 01.09.1995 r.
 z Gajewski Wojciech od 01.09.1994 r.
 z Gawęda Natalia od 01.09.2004 r.
 z Góra Katarzyna od 01.09.2002 r.
 z Hilarecka Urszula od 01.09.2004 r.
 z Janusiak Joanna od 01.09.2004 r.
 z Jedlińska Jolanta od 01.09.2005 r.
 z Kasprowicz Przemysław  
od 01.09.1991 r.
 z Kowalczyk Małgorzata od 01.09.1995 r.
 z Kowalewska Beata od 01.09.2004 r.
 z Krzysztofowicz Bogumiła  
od 01.09.1996 r.

 z Kudlik Dorota od 01.09.2015r.
 z Kulczewska Joanna od 01.09.2000 r.
 z Kunda Magdalena od 01.09.2008 r.
 z Ledeman Izabela od 01.09.1994 r.
 zMaksimowicz Małgorzata  
od 01.09.1995 r.
 zMałecki Marek od 01.09.2000 r.
 zMichałowska Joanna od 01.09.2001 r.
 z Obolewicz Żaneta od 01.09.2017 r.
 z Reszka Krzysztof od 01.09.2017 r.
 z Stodulski Robert od 01.09.1995 r.
 z Świątkowski Piotr od 01.09.2015 r.
 z Unijat Anita od 01.09.2006 r.
 z Żeromska Jolanta od 09.1996 r.
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Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin:

 z Biskupska Marzenna od 01.09.2018 r.
 z Bojara-Jankowska Lidia od 01.09.2018 r.
 z Jarmuszczak Małgorzata od 01.10.2015 r.
 z Jastrzębska Grażyna od 01.09.1995 r.
 z Józefowicz Małgorzata od 01.09.2018 r.
 z Kowalik Anna od 01.09.2018 r.
 zMajkowska Iwona od 01.09.1999 r.

 zMaziec Roman od 01.09.2018 r.
 zMiś Wioletta od 01.09.2010 r.
 z Nędzusiak Marek od 01.09.2004 r.
 z Strójwąs Wojciech od 01.09.2017 r.
 z Sugier Katarzyna od 01.09.2014 r.
 z Szewczyk Ewa od 12.02.2018 r.
 z Zienkiewicz Mariusz od 01.09.1994 r.

Pracownicy administracji V LO im. Zbigniewa Herberta 
w Słupsku obecnie zatrudnieni (2018/2019)

 z Czaja Marzenna
 z Przybytek Ewa

 z Skrzypczak Natalia
 z Stereńczak Marzena

Pracownicy obsługi V LO im. Zbigniewa Herberta 
w Słupsku obecnie zatrudnieni (2018/2019)

 z Itrich Iwona
 z Izbińska Małgorzata
 z Krupa Mariola
 zMarach Anna

 zMaruszak Iwona
 z Pytlak Irena
 z Pytlak Zbigniew

Absolwenci  
(opracowała Joanna Janusiak)

Sylwetki wybranych absolwentów

PAWEŁ SZEWCZYK – obecnie radny miasta Słupska; mgr historii Akademii 
Pomorskiej w Słupsku, mgr administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył 
też Wyższą Szkołę Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie, podyplomowe 
studia zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nierucho-
mościami, Wyższą Szkoła Inżynierii w Słupsku: inż. planowania przestrzenne-
go, absolwent Szkoły Liderów Politycznych w Warszawie.
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EDYTA DZIEMIŃSKA – pracuje w Sophia University w Tokio; inż. mgr napędów 
lotniczych (Politechnika Warszawska) oraz dr inżynierii (Aoyama Gakuin University, 
Tokio). Za najważniejszy sukces zawodowy uważa zbudowanie stabilnego laborato-
rium, w którym studenci mają możliwość współpracy z profesjonalistami z branży.

SEBASTIAN DYDAK – pracownik firmy Qumak S.A., uczestnik projektu: Zinte-
growany system sterowania ruchem w Trójmieście; projektant w firmie SPIE El-
bud Gdańsk S.A.: budowa i modernizacja stacji elektroenergetycznych wysokich 
napięć. Obecnie: projektant instalacji elektrycznych w firmie Sunreef Yacht (świa-
towy lider projektowania i konstrukcji luksusowych katamaranów żaglowych). 
Ukończył: studia inżynierskie Politechniki Gdańskiej (kierunek: elektrotechnika), 
studia magisterskie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (kierunek: elektrotechni-
ka), studia podyplomowe na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu (kierunek: 
zarządzanie projektem). Za swój największy sukces zawodowy uważa rozbudowę 
stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Grudziądz Węgrowo.

KATARZYNA WOŁOSZYN – wokalistka, instruktor wokalny w Bibliotece Pu-
blicznej Miasta i gminy Kępice; pomysłodawczyni i realizator I Ogólnopolskie-
go Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Bajkowa kraina” Kępice 2017; 
kompozytorka i autorka tekstów. Występuje na deskach Polskiej Filharmonii 
Sinfonia Baltica, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie. Ukończyła studia I stopnia Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki 
w Gdańsku, magister filologii angielskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku

JAN HEPPNER – absolwent Roskilde Business College – kierunek Sales and Mar-
keting Management (Dania, studia w jęz. ang.) oraz Politechniki Gdańskiej, Wy-
dział Zarządzania i Ekonomii, kierunek Management (studia w jęz. ang.). Pracował 
w Coobers, Software House w Gdańsku (od asystenta do Key Account Manager), 
następnie IT Kontrakt, polski największy dostawca outsourcingu kadry IT, jako Key 
Account Manager 2.3 Demuth Capital – Dyrektor IT 2.4 IT Sorce – obecnie Prezes 
Zarządu. Został nim w wieku 27 lat, co uważa za swój sukces zawodowy. O sobie 
i swoich planach na przyszłość mówi: „Funkcja bardzo odpowiedzialna, zatrudniłem 
w 9 miesięcy 5 osób. Firmę rozpocząłem od zera. Stoi za mną inwestor z kapitałem 
ze Stanów Zjednoczonych. Sukces to nie tylko funkcja, ale również relacje inwe-
storskie, dzięki którym przedsięwzięcie jest w ogóle możliwe. W okresie inkubacji 
i rozruchu zrobiliśmy 450 tys. zł obrotu, w tym roku planujemy 1,4 mln zł. Cięż-
ką pracą, zaangażowaniem, odrobiną szczęścia dotarłem wysoko i nie zamierzam 
zwalniać. W 2019 planuję założyć 2 kolejne spółki i stać na ich czele”.

MICHAŁ ŁOPACIUK – kierownik w dziale inwestycji w firmie hotelarskiej 
Orbis SA. Ukończył studia inżynierskie i magisterskie na Politechnice War-
szawskiej oraz studia inżynierskie i magisterskie na Wydziale Inżynierii Lądo-
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wej Politechniki Warszawskiej na kierunku budownictwo. Za swój największy 
sukces zawodowy uważa udział w modernizacji hotelu Novotel Poznań Cen-
trum jako kierownik ds. przygotowania i rozliczania inwestycji. Projekt ten 
miał budżet 42 mln zł netto i trwał ponad 2 lata. Michał był odpowiedzialny 
za konkursy ofert, negocjacje, wyłanianie wykonawców, redagowanie umów 
oraz za rozliczenia finansowe z firmami. Jednocześnie ma nadzieję, że to dopiero 
początek sukcesów. Artykuł o modernizacji tego hotelu: http://www.bryla.pl/
bryla/56,85301,23641288,novotel-poznan-centrum-w-nowej-odslonie.html

BARTOSZ MUSZNICKI – kierownik projektu oraz przełożony zespołu progra-
mistów w Capgemini, międzynarodowej firmie informatycznej. Ukończył studia 
magisterskie na Politechnice Poznańskiej na kierunku Elektronika i Telekomu-
nikacja. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską z obszaru bezprzewodowych 
sieci sensorowych. Jest dumny, że uczestniczył w projektach, dzięki którym 
większość mieszkańców Wielkopolski może korzystać z nowoczesnego świa-
tłowodowego Internetu. Najwięcej satysfakcji sprawia mu obserwowanie, jak 
współpracownicy, którym stworzył możliwości rozwoju, spełniają się w nowych 
rolach i coraz bardziej złożonych przedsięwzięciach.

KLAUDIA ROSIŃSKA – pedagog specjalny w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Dzieci Powstania Warszawskiego, katechetka w Szkole Podstawowej nr 312 
im. Ewy Szelburg-Zarembiny i Gimnazjum nr 72 w Warszawie. Prowadzi też 
wykłady dla studentów UKSW i Uniwersytetu w Toronto z zakresu krytycznej 
analizy przekazów medialnych. Była także koordynatorem projektów e-learnin-
gowych w firmie iPro oraz współorganizatorem konferencji „E-learning Fusion”. 
Absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku, Akademii Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. W 2014 r. obroniła pierwszą pracę magisterską 
z zakresu oligofrenopedagogiki. Następnie w 2016 r. drugą z zakresu teologii. 
Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i sty-
pendystką Programu Polskiego na Uniwersytecie w Toronto. Jej zainteresowania 
naukowe koncentrują się wokół manipulacji medialnych oraz edukacji medial-
nej. O swoich sukcesach mówi: „Dużym sukcesem jest dla mnie obrona dwóch 
prac magisterskich oraz stypendium doktoranckie na Uniwersytecie w Toronto. 
Jestem też bardzo dumna, że jestem absolwentką V LO w Słupsku, bo wszystkie 
moje późniejsze sukcesy swój początek miały właśnie w tym liceum”.

DOMINIK MIELCAREK – pracował w Goyello (aktualnie Aspire Systems), 
wcześniej jako Software Developer, aktualnie jako Senior Engineer. Absolwent 
Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek informatyka I stopnia (studia licencjackie). 
Satysfakcję daje mu praca bezpośrednia dla poważnych międzynarodowych 
klientów, ciągły rozwój i niestanie w miejscu. Szybkie dojście do znaczącego 
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punktu w karierze zawodowej zapewniło mu w okresie studiów prowadzenie 
koła naukowego Junior.NET i Kolor.NET pod patronatem firmy Microsoft (jeśli 
nazwać stanowiska, to był to Junior.NET Leader, potem Microsoft Student Part-
ner). Koła naukowe były prowadzone zarówno dla studentów, jak i uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

NATALIA WOLSKA – Inżynier Budowy / Asystent Projektanta. TECHNICO 
Facility Engineering Sp. z o.o., Asystent Projektanta ILF Consulting Engineers 
Polska Sp. z o.o., obecnie Asystent Projektanta Instalacji HVAC.SINAP Sp. z o.o. 
Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Środowiskowa, studiów 
podyplomowych: Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa, po-
nadto: Politechnika Warszawska, Inżynieria Środowiskowa, Studia II stopnia – 
magisterskie Specjalizacja: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. Jej dzie-
łem jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacji pożarowej dla 
budynku wielofunkcyjnego, usługowo – biurowego, z garażem podziemnym, 
częścią magazynową i infrastrukturą Varso 2 (CHM1) w Warszawie.

LUCYNA PACAN – nauczyciel akademicki – asystent w Zakładzie Edukacji 
Wczesnej Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, nauczyciel wy-
chowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, oligofrenopeda-
gog, członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych oraz Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego. Absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku.

MACIEJ DOMAGAŁA – Guidewire developer w firmie EY GDS Poland 
(dawne Ernst&Young), absolwent Politechniki Wrocławskiej. Sukcesy – za-
wodowy – realizacja projektu utrzymania systemu informatycznego dla naj-
większego ubezpieczyciela w Szwajcarii. Praca odbywała się w biurze klienta 
w Barcelonie, dokąd został wysłany w ramach delegacji (jako programista 
i konsultant); sukces pozazawodowy – stworzenie wspaniałego związku któ-
ry trwa już 10 lat, a rozpoczął się właśnie w pierwszej klasie V LO, gdzie 
poznał swoją obecną narzeczoną.

EMIL MOKOS – szef Serwisu Międzynarodowego – Intrex Sp. z o.o. Ukończył 
studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej, kierunek: mechatronika, spe-
cjalizacja: konstrukcje mechatroniczne, studia inżynierskie na Politechnice Po-
znańskiej, kierunek: mechatronika, specjalizacja: konstrukcje mechatroniczne.

JUSTYNA PACAN (aktualnie Justyna Pytlarczyk – po mężu) – kierownik 
projektu w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 
Ukończyła Politechnikę Koszalińską na dwóch kierunkach studiów – w 2004 r. 
uzyskując tytuł inżyniera geodezji na kierunku geodezja i kartografia, w specjal-
ności geodezja gospodarcza i inżynieria majątkowa (wynik b.dobry); w 2011 r. 
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uzyskując tytuł magistra inżyniera na kierunku budownictwo, w specjalności 
budownictwo drogowe (wynik celujący). Poza pracą działa w stowarzyszeniach: 
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenie In-
żynierów i Techników Komunikacji RP. Corocznie z zamiłowania bierze udział 
w Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Inżynierów Budownictwa. Za swój naj-
większy sukces uważa stworzenie kochającej rodziny: mąż Łukasz i syn Karol.

MAJA MUSZNICKA – redaktor naczelna portalu internetowego Milk & Sun, 
który opowiada o kreatywnych ludziach przez pryzmat tego, jak mieszkają. 
Prowadzi również własną działalność fotograficzną i marketingową. Ukończyła 
z wyróżnieniem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierun-
ku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ponadto studia licencjackie na 
specjalności Reklama i promocja i studia magisterskie na specjalności Nowe 
Media. Studiowała również w Niemczech na Universität Bremen na kierunku 
Media Studies, otrzymała stypendium dziekańskie w Instytucie Dziennikarstwa 
Narodowego na Ukrainie na Kyiv National Taras Shevchenko University. Satys-
fakcję dają jej publikacje autorskich materiałów w ogólnopolskich magazynach 
drukowanych mówiących o architekturze, wnętrzach, modzie, stylu życia.

RAFAŁ JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKI – technolog cięcia wodą w firmie 
RoboCut Gdynia, technolog konstrukcji offshorowych i okrętowych w stoczni 
CRIST S.A., inspektor spawalniczy na norweskim projekcie offshorowym Johan 
Castberg. Ukończył studia na Politechnice Gdańskiej, kierunek Inżynieria ma-
teriałowa, kierunek międzywydziałowy, studia podyplomowe: Międzynarodowy 
inżynier spawalnictwa prowadzone przez Instytut spawalnictwa w Gliwicach. Za 
swój sukces uważa pracę przy budowie norweskich platform wiertniczych, uru-
chomienie linii perforacji polietylenowych rur drenażowych dla firmy UPONOR.

MATEUSZ BAJ – instruktor robotyki dla dzieci; inżynier mechanik – Ena-
mor System Mechanik – DCT Gdańsk, poza tym wodzirej na imprezach – bale, 
śluby, festyny. Ukończył studia na Politechnice Gdańskiej (mechatronika). 
Największą frajdę sprawia mu realizacja pasji do zabawy poprzez prowadzenie 
różnego rodzaju imprez.

WOJCIECH PITUŁA – programista (Junior/Mid/Senior Software Developer, 
Big Data Engineer, Automation Engineer), absolwent Politechniki Gdańskiej (in-
formatyka, 2 stopień). Sukces zawodowy – budowa systemu personalizacji treści 
pracującego na setkach maszyn i przetwarzającego gigabajty danych na sekundę.

MAREK ŁUKASIK – w latach 2005-2013 pracownik naukowo-dydaktyczny 
w zakresie tłumaczeń specjalistycznych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej 
Uniwersytetu Warszawskiego; od 2013 roku pracownik w Instytucie Neofilolo-
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gii Akademii Pomorskiej w Słupsku; opiekun studenckiego ruchu naukowego, 
organizator i współorganizator licznych warsztatów i konferencji krajowych; 
uczestnik wielu stypendiów i staży zagranicznych, m.in. na uniwersytetach 
w Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoszech czy 
Turcji. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych mło-
dych naukowców. W latach 2017-2019 profesor wizytujący na Uniwersytecie 
Turyńskim (dwukrotnie). W latach 2006-2009 tłumacz w Trybunale Konsty-
tucyjnym RP. Droga kariery naukowej: studia licencjackie: filologia angielska, 
Akademia Pomorska w Słupsku, studia magisterskie: filologia tłumaczeniowa, 
Uniwersytet Warszawski, studia doktoranckie: Uniwersytet Warszawski, doktor 
nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. 

JAKUB BILSKI – członek zarządu i dyrektor zarządzający w spółce należącej 
do francuskiej firmy Kaliop Group, gdzie funkcjonuje jako Kaliop Poland. Ukoń-
czył Politechnikę Koszalińską z tytułem magistra inżyniera informatyki. Jeszcze 
w trakcie studiów nawiązał kontakt ze słupską firmą zajmującą się wytwarzaniem 
aplikacji internetowych – firmą mediaSELF. Zaczynał jako programista, jego obo-
wiązki rozszerzyły się o analizę wymagań i projektowanie rozwiązań informa-
tycznych. Kolejnym krokiem było prowadzenie zespołu i zespołów projektowych, 
a potem działu wytwarzania oprogramowania. Dodatkowo w ramach współpracy 
Akademii Pomorskiej z biznesem od kilku lat prowadzi zajęcia na praktycznych 
kierunkach związanych z wytwarzaniem oprogramowania oraz współtworzy pro-
gram nauczania i dba o jego aktualność i atrakcyjność dla rynku pracy i studentów.

GRZEGORZ MAZELA – Starszy.NET Developer w Irlandzkiej firmie Open-
SkyData. Ukończył informatykę na Politechnice Poznańskiej na wydziale 
Elektrycznym PP, studia magisterskie na wydziale Informatyki – Specjalizacja: 
Wytwarzanie Oprogramowania. Za swój największy sukces zawodowy uważa 
przygotowanie zunifikowanego systemu do obsługi spedycji paczek bezpośred-
nio do docelowego klienta opartej o lokalne firmy kurierskie. Dziennie obsługu-
je kilkadziesiąt tysięcy paczek. 

MICHAŁ JUNCZYK – kierownik grupy w firmie Samsung R&D Institute Poland. 
Ukończył studia na Politechnice Poznańskiej, kierunek: elektronika i telekomu-
nikacja, specjalizacja: multimedia i elektronika powszechnego użytku. Za swój 
największy sukces zawodowy uważa współudział w stworzeniu zespołu, procesów 
oraz systemów do produkcji danych językowych służących do rozwoju systemów 
sztucznej inteligencji, w tym inteligentnego asystenta osobistego Samsung Bixby.
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Oczami absolwentów  
(zestawił Przemysław Kasprowicz)

MARTA TRZECIAK – Nie mam pojęcia, czy V LO nadal funkcjonuje w ten 
sposób, ale w czasach, w których to ja musiałam zdecydować – gdzie realizo-
wać swoją edukację ponadgimnazjalną, najbardziej rozpoznawalnymi cechami 
tej szkoły były: jednoczesne poszanowanie dla wolności oraz wysoki poziom 
kształcenia. Szczególnie ta pierwsza wartość wydawała mi się (i nadal wydaje się) 
niezwykle cenna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. „Wolność” pojmowana była 
w tej szkole w wieloraki sposób. Przede wszystkim – byliśmy wolni w kwestii 
decydowania o sobie. Będąc w klasie o profilu humanistyczno-psychologicznym, 
mogłam jednocześnie brać udział w lekcjach klasy biologiczno-chemicznej, co 
umożliwiło mi zdanie matury z przedmiotów, do których raczej nie podchodziło 
się po „humanie”, czyli biologii oraz chemii. Trudno nawet ocenić, w jak wielkim 
stopniu przyczyniło się to do nadania kierunku mojemu przyszłemu życiu. Dziś 
pracuję jako dziennikarka naukowa oraz jako konsultant merytoryczny w wydaw-
nictwach takich jak Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem również 
popularyzatorką nauki i czytelnictwa – między innymi w ramach projektu „Mądre 
Książki”. W praktyce więc moja praca polega na pisaniu oraz czytaniu książek – 
głównie popularnonaukowych, ale nie tylko. To połączenie dwóch odmiennych, 
na pozór, dziedzin: humanistyki i nauk przyrodniczych, zapewniło mi szczęście, 
dało spełnienie i poczucie odnalezienia swojej drogi. Kluczowe w tej historii jest 
to, że sama mogłam zadecydować o własnej edukacji – podobnie jak inne koleżan-
ki i koledzy z mojego rocznika. Mieliśmy po kilkanaście lat, ale nasze pragnienia 
i decyzje traktowano poważnie. Nie zbywano nas krótkim: „za młody jesteś, co ty 
wiesz o życiu”. Zamiast tego pozwalano nam podejmować decyzje i ponosić ich 
konsekwencje. Tak właśnie rozumiem wolność. Człowiek nigdy bowiem nie zo-
stanie wolny, dopóki nie stanie się silny. A wewnętrzną siłę można nabywać tylko 
poprzez utwierdzanie się w przekonaniu, że ja sam, ja sama potrafię odnaleźć to, 
co dla mnie dobre i wartościowe. A odnalazłszy w sobie tę siłę, możemy dzielić się 
nią z innymi – udzielając im wsparcia i dając im to, co w nas najlepsze.

PIOTR BOWNIK – Bardzo miło i ciepło wspominam swój pobyt w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Słupsku. Jest to miejsce, w któ-
rym czułem się jak wśród rodziny i przyjaciół ze względu na panującą atmosferę 
i pozytywnie nastawienie osób się tam uczących, ale także ze względu na nauczy-
cieli, którzy nie tylko przekładali język naukowy na ten zrozumiały dla mnie, ale 
również służyli swoim wsparciem i dobrym słowem. To w tej szkole dorastałem 
i się wychowałem. To tu zrozumiałem, że świat stoi przede mną otworem i mogę 
osiągnąć w życiu to, czego chcę. Tutaj zawsze zostaniesz wysłuchany i zrozumia-
ny i co najważniejsze, będziesz mógł rozwijać swoje pasje naukowe, sportowe czy 
też artystyczne. Po maturze przyszedł czas na Politechnikę Gdańską, a później na 
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Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Dziś pracuję w centrum badawczo-roz-
wojowym w Szwecji jako Design Engineer i Assignment Manager dla jednego ze 
światowych producentów pojazdów ciężkich. Co dalej? Jeszcze nie powiedziałem 
ostatniego słowa, a wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że dopiero zaczynam... Chi-
ny, Brazylia, Australia, Indie.... hmmm, świat jest taki mały...

PAWEŁ SZEWCZYK – abslowent, Radny Rady Miejskiej od 2006 roku, ak-
tualnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Przewodniczący Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w Słupsku. Pełni również funkcję Prezeza Zarządu Fundacji 
na Rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska pn. Moje Miasto Słupsk: „Bardzo miło 
wspominam edukację w dawnej „kolejówce”. Była tam świetna atmosfera, do-
bra i wyrozumiała kadra oraz odpowiedni klimat do nauki i rozwijania swoich 
uzdolnień. Myślę, że w nowym, prestiżowym miejscu szkoła rozpocznie nowy 
etap w swoim rozwoju i będzie jeszcze bardziej przyjazna dla uczniów”.

EDYTA DZIEMIŃSKA
 z 1999.09 – 2003.06 V LO, klasa matematyczno-fizyczna
 z 2003.10 – 2007.09 Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energe-
tyki i Lotnictwa (MEiL), inż. napędów lotniczych
 z 2007.11 – 2008.06 Aoyama Gakuin University, Wydział Mechaniczny, pro-
gram wymiany studentów
 z 2008.10 – 2010.01 Politechnika Warszawska, MEiL, mgr inż. napędów lotniczych
 z 2010.04 – 2013.03 Aoyama Gakuin University (Tokio), Wydział Mechaniczny, 
doktorat (studia finansowane przez rząd japoński – stypendium MEXT); doktorat 
oparty na symulacji samozapłonu w silniku detonacyjnym 
 z 2013.04 – 2014.03 Pracownik naukowy w Aoyama Gakuin University (Tokio)
 z od 2014.04 Uniwersytet Sophia (Tokio), Wydział Nauk i Inżynierii Stosowanej 
– tu będę uczyć studentów i robić własne badania przez najbliższe 5 lat.

To, co przyciągnęło mnie do V LO, to przede wszystkim opinia szkoły przyjaznej 
uczniom. Cieszę się, że jest ona ciągle kultywowana jako jedno z głównych zało-
żeń. Pamiętam dokładnie te pierwsze dni niczym zdjęcia zapisane w mojej pamię-
ci. Obawiałam się, że po podstawówce na wsi będę startowała z niższego poziomu 
niż nowe koleżanki i koledzy. Na szczęście moje założenia okazały się zupełnie 
błędne. Prawda jest taka, że żeby nie zdać z klasy do klasy, trzeba było się naprawdę 
postarać, naprawdę nie chcieć zdać. Jednak V LO nauczyło nas czegoś, co zrozu-
miałam dopiero po jakimś czasie. W pewnym sensie nauczyłam się pracować tak, 
jak pracuje się na studiach. Nikt nie kazał nam pamiętać całych książek od A do Z, 
ale raczej wymagano od nas rozsądnej wiedzy w podanym na lekcjach zakresie 
oraz umiejętności kojarzenia i łączenia faktów. Z miłą chęcią chodziłam na do-
datkowe zajęcia organizowane przez nauczycieli poza godzinami lekcyjnymi. Na 
przykład dzięki Pani Król jeszcze jako uczeń zobaczyłam, jak wyglądają pracownie 
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chemiczne na PAP. Wszystkich nauczycieli wspominam bardzo dobrze. Każdy nas 
szanował i traktował po części jak dorosłego, odpowiedzialnego za siebie człowie-
ka, a nie rozwydrzonego nastolatka. Osobą, która dodała mi otuchy w czasie apli-
kacji na studia, był Pan Strójwąs, który gorąco poparł moje skromne chęci aplikacji 
na Politechnikę Warszawską (ciekawe, czy to pamięta). Atmosfera w V LO była 
zawsze niesamowicie przyjazna, zarówno ze stron moich rówieśników, jak również 
całej kadry. Nawet poniedziałkowy WF o 7:10 (chyba w trzeciej klasie) jakoś miał 
swój ukryty sens i miejsce (mimo że musiałam wtedy wstawać o 5 rano). Nasza 
szkoła nie tylko przekazywała tak cenną wiedzę, ale również pobudzała wyobraź-
nię, uczyła, jak być wartościowym i zwyczajnie dobrym człowiekiem. Spośród tylu 
wspaniałych i inteligentnych ludzi nadano naszej szkole imię Zbigniewa Herber-
ta. Uważam, że nie ma lepszego hasła obrazujące entuzjazm, zapał i ducha V LO 
niż: „Bądź wierny Idź”. Jesteśmy wychowani przez rodziców, szkołę i podwórko. 
Wszystko, co nas otacza i nas spotyka, ma wpływ na nasze życie. Jestem dumna 
z tego, jaki wpływ wywarło na mnie V LO oraz jak mnie wychowało.

ANITA UNIJAT – naukę w V LO wybrałam dlatego, że według mnie to była 
i nadal jest najlepsza szkoła w Słupsku. Zawsze z sentymentem wspominam 
naukę w tej szkole, ponieważ z jednej strony miałam nauczanie na bardzo wy-
sokim poziomie, z drugiej zaś – miłą i koleżeńską atmosferę. Z nauczycielami 
zawsze można było porozmawiać i o nauce, i na różne życiowe tematy, co dla 
młodzieży jest bardzo ważne. Warto zauważyć, że V LO również wspiera osoby, 
które realizują swoje marzenia również na innej płaszczyźnie, np. sport. Pomi-
mo tego, że jako zawodniczka Słupi „Słupsk” ciągle uczestniczyłam w zawodach 
sportowych na różnym szczeblu i miałam na naukę dużo mniej czasu, zostałam 
bardzo dobrze przygotowana do matury, a po jej zdaniu ukończyłam studia z wy-
różnieniem. Wszystkim swoim zawodniczkom, jak i innym znajomym szczerze 
polecam naukę w tej szkole. 

MAREK ŁUKASIK – liceum to okres trudny dla młodzieży, jednak niezwykle 
miła atmosfera panująca w V LO (wówczas mieszczącego się przy ul. Krzywo-
ustego) pozwoliła przyjemnie spędzić lata nauki w szkole średniej. Myślę, że 
duża w tym zasługa ówczesnego dyrektora pana Dariusza Kurowskiego, czło-
wieka ciepłego i bardzo przyjaznego, który potrafił poświęcić swój czas i uwagę 
każdemu uczniowi. Nie mniejsze zasługi mieli przedmiotowcy, których wiedza 
przeplatana dobrym humorem na długo pozostawała w głowie. Dziś wiem, że 
wiedza i nawyk ciągłego jej poszerzania, nabyte w V LO, wzbudziły we mnie 
pociąg do nauki, a przez to zdefiniowały moją karierę zawodową. Za to jestem 
moim wychowawcom szczególnie wdzięczny. 
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