
13 lutego 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu historycznego 

Dnia 20 stycznia 2020 r. uczniowie trzech klas piątych wzięli udział w Szkolnym Konkursie  

Wiedzy o Starożytności. W konkursie wzięło udział 15 osób. 

Ogłoszenie wyników nastąpiło 13 lutego br. 

Tytuł laureata zdobyli następujący uczniowie: 

Karolina Bałyk, 

Kajetan Zawodny, 

Maciej Jajor, 

Aleksandra Zandecka. 

Wszystkim uczestnikom konkursu Pani Dyrektor wręczyła pamiątkowe dyplomy,  

a każdy laureat otrzymał nagrodę – książkę pt. „Poczet królów i książąt polskich”. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

 

 

 



6 listopada 2019 r. - Turniej Patriotyczny 

Z okazji Święta Niepodległości  w naszej szkole odbył się Turniej Patriotyczny  

dla uczniów kl. 4-8. 

Konkurencja 1.  

Każda klasa wybrała dwóch przedstawicieli, którzy wzięli udział w konkursie 

 „Historia Polski od czasów Mieszka I do dziś”.  

Konkurencja 2.  

Każda klasa wybrała jednego przedstawiciela, który wziął udział w konkursie recytatorskim. 

Deklamowano wiersz o ojczyźnie. 

Konkurencja 3.  

Każda klasa przygotowała plakat pt. „Polska moją Ojczyzną”.  

Konkurencja 4.  

Każda klasa przygotowała w swojej sali gazetkę ścienną o Niepodległości.  
 

Wyniki Turnieju Klas ogłoszono podczas uroczystej akademii 6 listopada 2019 r. 

 

 

17 października 2019 r. – Wizyta na UAM 

17 października 2019 roku dziesięciu uczniów z kl. 7a reprezentowało naszą szkołę podczas 

ważnego wydarzenia, które odbyło się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

UAM. Młodzież najpierw udała się na warsztaty dziennikarskie, a następnie wzięła udział w 

uroczystych obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Każdy uczestnik spotkania 

otrzymał książkę pt. „Kraj Warty 1939-45”. Zawiera ona wspomnienia świadków wojny 

spisane przez Pawła Bugaja, Elżbietę Kaźmierską oraz Zygmunta Szorcza. Książkę 

wydał  Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 



 

 

 

 

25 września 2019 r. – obchody 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej 

25 września 2019 r. uczniowie kl. 7 i 8 wzięli udział w spotkaniu z pułkownikiem 

Hieronimem Kowalskim. Nasz gość opowiedział o swoich wojennych przeżyciach. 

Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał część drugą książki pt. „Opowiem Ci  

o wojnie”. Zawiera ona wspomnienia dziewiętnastu świadków II wojny światowej. 

Druk książki sfinansowała Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu dla uczczenia 80. 

rocznicy wybuchu II wojny światowej. Książkę do druku przygotowała Izabela Łęcka. 

Autorką książki jest Elżbieta Kaźmierska. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 maja 2019 r. - wystawa „Pamiętnik zapisany w brązie”. 

W holu naszej szkoły można było zobaczyć wystawę poświęconą życiu i twórczości prof. 

Józefa Stasińskiego, słynnego plastyka i medaliera, którego mieliśmy zaszczyt gościć 25 maja 

2019 roku. Podczas spotkania Pan Profesor opowiedział o swoich przeżyciach z okresu 

okupacji i artystycznych dokonaniach.  

Prof. Józef Stasiński jest autorem między innymi: pomnika Ofiar Faszyzmu w Chełmnie nad 

Nerem, pomnika kard. Augusta Hlonda, Ołtarza Chrystusa i Drogi Krzyżowej w Bazylice 

Archikatedralnej w Poznaniu, a także pomnika Jana Pawła II we Lwowie - Brzuchowicach 

Jego pasją jest medalierstwo. Stworzył ponad 1900 medali. Najbardziej znane cykle to: 

Polska Walcząca Na Frontach II Wojny Światowej oraz Medale Pontyfikalne Jana Pawła II. 

 

 



 

 



9 marca 2019r. - finał Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 

Dwoje uczniów naszej szkoły osiągnęło sukces w konkursie historycznym. 

Zdobyli tytuły: laureata i finalisty Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. 

Gratulacje! 

 

 
 

 

4 marca 2019 r. - Ogólnopolski Konkurs „Cześć, Europo!” 

W II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu odbyła się Gala finałowa I Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu „Cześć, Europo!”. Na konkurs nadesłano 68 projektów z całego 

kraju. Z dumą informujemy, że uczniowie reprezentujący naszą szkołę, zdobyli III miejsce. 

 

 
 

 


