
         XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. i J. Kuncewiczów   

Wybory, decyzje, postanowienia… Każdy ich doświadcza i najczęściej  
nie  dokonuje ich pochopnie. Wybierz mądrze!   HORYZONTY 19-stki  

                                 Wydanie specjalne 

 

          DLACZEGO XIX LO? 
  

ul I. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin       Numer 1 3/2021 Wybór tej szkoły był dość spontaniczny. Po prostu, bardzo mi się spodobała. Złożyłam dokumenty 
i - ku mojemu zdziwieniu – dostałam się. Poznałam i do tej pory poznaję wielu wspaniałych ludzi. 
Zawiązałam wiele znajomości, które są prawdziwe i wyjątkowe i uważam, że zostaną ze mną  
na długie lata. Od nauczycieli otrzymałam wiele wsparcia, w wielu sytuacjach okazali mi ogromną 
wyrozumiałość. Sposób nauczania jest tu wyjątkowy i bardzo mi się podoba. Czuję się tu 
wspaniale. Nie zamieniłabym tej szkoły na żadną inną. Uważam, że nic w naszym życiu nie dzieje 
się bez przyczyny. Tak było również w tym przypadku, w XIX LO poznałam tu nie tylko przyjaciół, 
nauczycieli, pracowników szkoły, ale również samą siebie.                                                     Karolina 

 

                    Czas na XIX LO! 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                             

Moim zdaniem, liceum im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie to najlepszy wybór. 
Nauczyciele są wyrozumiali. Można się od nich nauczyć wielu rzeczy przydatnych również w życiu 
dorosłym. Można tu spotkać wiele ciekawych osób, które podzielają nasze zainteresowania. 
                                                                                                                                                              Szymon 
Zdecydowałam się na XIX – stkę ze względu na bardzo dobry dobór przedmiotów rozszerzonych. 
Była to jedna z lepszych decyzji. Nauczyciele są wyrozumiali, można z nimi porozmawiać na różne 
tematy. Nie bez znaczenia jest bardzo przyjazna atmosfera, w której dobrze się pracuje. 
                                                                                                                                                                  Paulina 
Bardzo polecam XIX LO przyszłym licealistom, zastanawiającym się nad wyborem szkoły. Panuje tu 
dobra atmosfera. Nauczyciele są pozytywnie nastawieni do uczniów i z każdym z nich da się 
porozumieć. Osoby, które tu poznałam, czas, jaki tu spędziłam, zaliczam do jednych z najlepszych 
w moim życiu. Gdybym miała wybierać szkołę drugi raz, ponownie wybrałabym XIX Liceum. 
                                                                                                                                                                  Klaudia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty zorganizowanie przez Instytut Dyskursu i Dialogu    
                                         
                                   Nowa szkoła, nowe perspektywy 
 
Ciekawość? Obawa? Radość, że nadchodzi coś nowego? Różne uczucia towarzyszą ludziom,  
kiedy zmieniają środowisko. To naturalne. W biuletynie, który właśnie czytasz, prezentujemy nasze 
liceum. Dowiesz się z niego, jakie klasy zostaną utworzone w roku szkolnym 2021/2022, z jakimi 
instytucjami współpracuje XIX LO, w jakich projektach i konkursach biorą udział uczniowie. 
Przedstawiamy opinie, jakie na temat naszego liceum wyrazili absolwenci szkoły oraz jej aktualni 
uczniowie.  Drzwi XIX LO są otwarte dla każdego, kto chce nas poznać.  
 
 
W numerze między innymi: 
Dlaczego XIX LO? Co dzieje się w klasach humanistycznych. Fragmenty trzech felietonów. 
Informacje o profilach klas na najbliższy rok szkolny.   
 
Skład redakcyjny: Karolina Annusewicz-Kopycińska, Natalia Milanowska, Julia Grzeszczuk  
Opieka redakcyjna: Beata Barakszyn



    
XIX LO jest szkołą, w której panuje atmosfera oparta na wzajemnym szacunku                        NIE RANKINGI A WSPÓŁPRACA I DOBRE RELACJE   

 
 

EDUKACJA TO RELACJA Nauczyciele, którzy tutaj uczą, są bardzo pomocni, wyrozumiali, wymagający, ale też potrafiący 
porozmawiać o wielu sprawach. Są mili i uprzejmi, zawsze można prosić ich o radę. Na pewno  
w każdej sytuacji i trudnej sprawie uzyskasz pomoc. Może zbyt krótko byliśmy w szkole  
przez kwarantannę, jednak czas, który spędziłam w murach tej szkoły, był pełen niezapomnianych 
chwil. Z przyjemnością wspominam wyjazd do Zakopanego. Polecam  wszystkim wybór tej szkoły. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         Natalka  
  
 

  
  

   
  

  
 

  
  

  
 

  
  

   
 

Znalazłem się w XIX LO za namową starszego brata, który skończył tę szkołę 5 lat temu. Mówił, że 
nauczyciele są dobrzy, więc mi ją polecił. Przez ten czas na pewno trochę się zmieniło,  
ale w szkole czuję się dobrze, mam dobre relacje z kolegami i koleżankami z klasy.  
                                                                                                                                                                Karol 

 
Szkołę polecam ponieważ czuje w niej bardzo dobrze, nauczyciele są wyrozumiali i potrafią 
doradzić w trudnej sytuacji. Sama nauka jest przyjemna i ciekawa.                           
                                                                                                                                                              Łukasz 

                                                                                                                                                                
XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie to najlepsza szkoła, do jakiej mogłam trafić. Atmosfera 
jest tu bardzo fajna, poznałam wielu wspaniałych przyjaciół. Nauczyciele są mili i pomocni. Nigdy 
nie spotkałam się z takim zrozumieniem. Każdy jest inny, a w XIX-stce szanujemy się  
i zgodnie współpracujemy. To dobra szkoła, w której na pewno każdy znajdzie swoje miejsce.  
                                                                                                                                                               Edyta 

Jestem uczniem klasy maturalnej o profilu psychologicznym. Chętnie chodziłem do szkoły. Jest  
tu wielu charyzmatycznych nauczycieli. Można z nimi porozmawiać o wszystkim, bywa,  
że i pożartować. Szkoła położona jest obok wąwozu, w centrum parku. Otacza ją bujna roślinność,  
co nadaje jej uroku. Oprócz wielu klas jest tu duże boisko, sale gimnastyczne, stołówka, a nawet basen. 
Polecam tę szkołę wszystkim, którzy chcą uczyć się skutecznie i w przyjaznej atmosferze. 
                                                                                                                                                                          Mikołaj 

 
 
 
 
 

Mogę śmiało powiedzieć, że poznałam tutaj naprawdę bardzo dobrych ludzi. Przeniosłam się  
do tej szkoły w 1. klasie. Wybrałam profil biol-chem-ang. Jestem zadowolona. Życzę każdemu 
przyszłemu licealiście, żeby w 3. klasie mógł tak powiedzieć. Polecam naszą szkołę bardzo serdecznie!                         

 
 
 
 

                                                                                                                                                                         Natalia                                                                                                                                                                         
XIX LO jest liceum, w którym - jeśli chcesz się czegoś nauczyć, to się nauczysz. Jest tu wielu nauczycieli 
naprawdę niesamowitych. Są mili oraz wspierający, mają poczucie humoru. Po prostu troszczą się o 
Ciebie. Jestem trzecioklasistą. XIX LO po prostu każdemu szczerze polecam! 
                                                                                                                                                                            Łukasz 

 

 
 
 
 
 Dlaczego polecam tę szkołę? Ponieważ nauczyciele są mili, starają się pomóc i zależy im, żeby 

uczniowie nauczyli się jak najwięcej. Chętnie pomagają we wszystkim. Poziom nauczania w szkole jest 
wysoki, ale to zależy także od uczniów. Każdy, kto chce się uczyć, jest nagradzany. 
                                                                                                                                                                         Karolina 

 
 
 
  
  

                                                                                                                                                                                        
 



Szkołę oceniam pozytywnie , ponieważ panuje tutaj miła atmosfera. Nauczyciele są bardzo pomocni. Mogę  
powiedzieć, że jest mi ona bardzo dobrze znana, ponieważ chodziłem tutaj do szkoły podstawowej,  
więc jestem wszystkim dobrze znany. Bardzo polecam naszą szkołę.  
                                                                                                                                                                         Mateusz 

Ważnym aspektem edukacji humanistycznej jest uwrażliwianie uczniów na problemy 
współczesnego świata i  kształtowanie postaw obywatelskich. Dlatego od wielu lat XIX LO 
współpracuje z Wydziałem Politologii UMCS oraz  organizuje konkurs powiatowy popularyzujący 
problematykę praw człowieka. Uczniowie wykonują plakaty lub prezentacje multimedialne  
na temat praw człowieka, piszą też listy w obronie ludzi niesłusznie więzionych w ramach akcji 
Maratonu pisania listów. XIX LO organizuje od wielu lat konkursy propagujące czytelnictwo wśród 
uczniów szkół Lublina i powiatu lubelskiego: konkurs literacki Czytam, więc jestem i konkurs 
fotograficzny Czytać można wszędzie. Podsumowanie konkursów to coroczna okazja  
do wysłuchania ciekawych wykładów profesorów  z Instytutu Filologii Polskiej UMCS. W tym roku 
szkolnym trwa Plebiscyt na najdziwniejsze słowa w języku polskim oraz konkurs plastyczny  
na portret lub portret satyryczny literackich patronów koku 2021. 

Od dwóch lat jestem uczennicą liceum na profilu humanistycznym. Interesowałam się językiem polskim  
oraz wiedzą dotycząca społeczeństwa od długiego czasu. Moim zdaniem, lekcję języka polskiego można  
albo kochać i angażować się w nie, albo nie wykazywać nimi większego zainteresowania. Nic pomiędzy.  
Dlaczego więc zainteresowała mnie? Przede wszystkim, od zawsze przekazywano mi wiedzę w ciekawy  
sposób.                                                                                                                                                               Zuzanna  

 
             WSZYSTKO, CO WAŻNE – KLASY HUMANISTYCZNE  

 
 

Ważna jest wszelka „aktywność kulturalna” uczniów,  
 

bo kształtuje nawyki na całe życie. Szkoła inspiruje  
 

do uczestniczenia w różnych imprezach organizowanych  
przez lubelskie instytucje kultury, np. Lublin – miasto poezji,  
Konfrontacje teatralne czy spacer połączony z czytaniem  
Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza.  
Uczestniczyliśmy też w ogólnopolskiej akcji Narodowego  
Czytania powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”,  
przygotowanej przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki  
Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. Uczniowie wysłuchali  
również cyklu wykładów o tradycjach kulturalnych Lublina  
zorganizowanych z okazji 700-lecia miasta przez Muzeum  
Literackie im. Józefa Czechowicza wspólnie z oddziałem  
lubelskim Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.  
Udział w Warsztatach dziennikarskich, organizowanych XIX LO bierze udział w projektach przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

Uczniowie klas humanistycznych uczestniczyli w programie edukacyjnym MedJa. Szkoła 
krytycznego myślenia. Poznali metody dezinformacji, odróżniali prawdę od fake newsów, 
współpracowali z lokalnymi mediami. W tym roku przystąpili do projektu I am European: Historie 
i fakty o migracjach na XXI wiek, organizowanego we współpracy z sześcioma innymi państwami 
Unii Europejskiej. Podczas pracy w programie licealiści doskonalą umiejętność wyszukiwania 
wiarygodnych, rzetelnych informacji, poznają i lepiej zrozumieją zmiany zachodzące w świecie. 

przez III LO w Lublinie, to okazja do lepszego rozumienia 
mediów i współczesnego świata. Ważna jest kreatywność, 
dlatego uczniowie biorą udział (z sukcesami) w różnych 

konkursach, nie tylko literackich. Potrafią łączyć naukę z zabawą jak choćby inscenizując dialogi z „Pana 
Tadeusza” czy organizując Noc z „Cudzoziemką” (nocne głośne czytanie powieści), zaduszki literackie, 
uroczystości historyczne, robiąc selfi z obrazami Witkacego lub zaskakujące zdjęcia Lublina. 

 Ważne jest, by szkoła dobrze przygotowywała uczniów   
 do studiowania, uczyła słuchania wykładów akademickich,  
 pokazywała kierunki dalszego kształcenia. XIX LO należy   
 do tzw. szkół partnerskich Instytutu Filologii Polskiej UMSC  
 

oraz Instytutu Historii UMCS. Dzięki tej współpracy  
 

uczniowie klas humanistycznych uczestniczą w wykładach   
 

i warsztatach organizowanych zarówno na uniwersytecie   
jak i w szkole. Uczniowie klasy humanistycznej brali też    
udział w cyklu dodatkowych zajęć rozwijających  
kompetencje komunikacyjne i poszerzających wiedzę z   
logiki i heurystyki prowadzonych przez pracowników   

 naukowych Wydziału Humanistycznego i Wydziału Filozofii i  
 Socjologii UMCS w ramach realizacji projektu 
 finansowanego z funduszy Unii Europejskiej „LOGI.KOM.  
 Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego 
 

komunikowania się”.    
 

 
 

  
 



                                                          DOTKLIWY BRAK KONTAKTU 
 
Rzeczą, która współcześnie jest problemem wielu ludzi jest dotkliwy brak kontaktu. W czasach pandemii 
musimy się liczyć z tym, że niekiedy przez dłuższy czas skazani jesteśmy na samotne spędzanie czasu.  
Nie tylko podczas przymusowej kwarantanny, ale codziennie, jeśli odpowiedzialnie podchodzimy  
do sytuacji pandemicznej i staramy się nie ,,pomagać” w rozprzestrzenianiu się wirusa. Jednak każdy 
pewnie wie, że nie tak łatwo z dnia na dzień całkowicie ograniczyć spotkania ze znajomymi, przyjaciółmi, 
czy najbliższymi nam osobami. Niekiedy, pomimo, że zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, która  
na nas ciąży, nadal wychodzimy z domu i dajemy sobie przyzwolenie na luźne spotkania, nawet jeżeli  
nie są one konieczne. Dlaczego tak jest? Nie od dzisiaj wiadomo, że kontakt z ludźmi, nie tylko rodziną,  
ale też rówieśnikami jest kluczowy w prawidłowym rozwoju. Trudno jest znaleźć kogoś, kto, siedząc  
w domu, może powiedzieć, że jest spełniony i szczęśliwy. Przecież przed epidemią nierozłączną częścią 
naszego życia było codzienne wychodzenie z domu i kontakt z innymi. Tak nagła zmiana zwyczajów jest  
po prostu stresująca i trudna. Dlatego ludzie pomimo świadomości, że często nie powinni - i tak decydują 
się na regularne spotkania z innymi. Nie dziwi mnie to. Nie jestem stanie wyobrazić sobie, żeby chociaż  
co jakiś czas nie spotykać się z moimi najbliższymi przyjaciółmi. Trudno jest żyć bez kontaktu z drugim 
człowiekiem.   
                                                                                                                                                                   Natalia M 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                              LEKCJE W PANDEMII 
 

 
Brzmi fajnie, prawda? Wstaniemy sobie na luzie, zalogujemy się na lekcje. Nie musimy włączać kamerek, 

więc każdy “może” w każdej chwili wyjść z pokoju. Niby jesteśmy na lekcji, ale na przykład jemy 
śniadanie, słuchamy muzyki. Czasem jakiś nauczyciel zrobi nam sprawdzian lub kartkówkę.  
Uczniowie się oburzają: Ale po co kartkówkę/sprawdzian? ; No przecież nie trzeba, my wszystko 
umiemy! Oczywiście kartkówki i sprawdziany w czasie pandemii są prostsze do napisania niż  
w szkole. No bo przecież, każdy, w każdej chwili “może “zerknąć do zeszytu lub podręcznika. Tylko 
trzeba zastanowić się czy takie niesłuchanie na lekcji, czy ściąganie na sprawdzianach  
i kartkówkach nie będzie miało jakiś poważnych skutków w naszej przyszłości?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    Karolina A.  
  

PANDEMIA PUNKTEM ZWROTNYM?  
  

Lubię wracać myślami do chwil, kiedy noszenie maseczek wydawało się tylko dziwactwem. 
Przychodziło się do szkoły z katarem czy kaszląc, bo były to powszechne, niegroźne dolegliwości. 
Dziś czuję się jak podejrzana, kiedy kichnę w autobusie. Niesamowite, jak wszystko szybko się 
zmienia. Także nasza mentalność. Kiedy zaczynam odczuwać brak normalności, przypominam 
sobie klasową wigilię z 2019 roku. Nie baliśmy się siebie. Każdy ściskał się z każdym, wiele osób 
pomyliło kubeczki i nie było to żadnym problemem. (…) Nie mogę uwierzyć, że zbliża się rocznica 
naszego nowego trybu życia. Jak wiele może się zmienić w kilka dni. Jestem pewna, że nikt nie 
spodziewał się, że niegdyś wymarzona rzeczywistość, nagle stanie się koszmarem. Pozostaje tylko 
mieć nadzieję, że ta sytuacja się zmieni. Kiedyś, ale jednak na pewno. 

 
 
 
 
 
 

                                                   
 
                                                                                                                                                            Julia G. 
  
  



Współpracujemy z Kuncewiczówką. Tu spotkanie współorganizowane z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.  
 XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie 

JESTEŚMY DLA WAS !!!  
  

Klasa psychologiczna  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia, język angielski 
Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język rosyjski 

 
 
       

      Współpraca z Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola w Lublinie.  
  

Klasa prawnicza  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym do wyboru:  

 1M– geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski 
1N– język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski  

Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język rosyjski 
 

       Współpraca z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie  
       i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Muzeum im. J. Czechowicza. 

 
 

 
Wycieczki – tym też żyjemy Klasa biologiczno-chemiczna  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski  
Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język rosyjski 

 
 

       Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. 
  

 
 Klasa dziennikarska 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym do wyboru:  
 1O –  język polski, historia, język angielski 

1K – język polski, biologia, język angielski  
Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język rosyjski 
 
Współpraca z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie  
i Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola w Lublinie. 

 
 
 

   
Chcesz sprawnie rozpoznawać narzędzia współczesnych mediów?   

Wybierz klasę dziennikarską!   
Chciałbyś nauczyć się, jak radzić sobie z emocjami i ukierunkować stres? 

Wybierz klasę psychologiczną! 
 
  

Chciałbyś zgłębiać wiedzę o prawie?  
  

Wybierz klasę prawniczą! 
 Chciałbyś poszerzać wiedzę o zdrowiu i sposobach skutecznego pomagania?  
 Wybierz klasę biologiczno-chemiczną!  
 Chcesz pracować z grupą osób o podobnych zainteresowaniach? 

Chcesz być tam, gdzie dba się o wiedzę i relacje?    
Wybierz XIX LO! 

 
 

 
  

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ !   
www.xixlo.zso5.lublin.eu  

  
  
  

 


