
 

 
 
 

II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu 

 

  
 

W tym roku po raz kolejny Nasza Szkoła znalazła się w ranking „Najlepsze licea 
w Polsce” przeprowadzonym przez „Perspektywy”, zostaliśmy odznaczeni Tarczą 
Srebrna Szkoła 2021, 

 
zajęliśmy: 
32 miejsce w województwie śląskim 
295 miejsce w POLSCE. 

 
W zakresie zdawalności egzaminu maturalnego jesteśmy NAJLEPSZĄ szkołą 

w powiecie zawierciańskim. 

 
Jesteśmy także najstarszą szkołą ponadpodstawową w powiecie 

zawierciańskim, istniejącą od 1898 r. Naszym atutem jest nie tylko wysoki poziom 
nauczania, ale także przyjazna atmosfera, niepowtarzalny klimat oraz 
bezpieczeństwo. Dodatkową zaletą jest dogodna lokalizacja. Budynek szkoły 
znajduje się w centrum miasta, teren jest ogrodzony i monitorowany. 

 
Sukcesywnie wzbogacana jest baza dydaktyczna w nowoczesny sprzęt. Od 

roku 2020 w szkole funkcjonuje sala językowa, gdzie młodzież rozwija swoje 
umiejętności z zakresu języka angielskiego i języka niemieckiego, a także 
nowoczesna „Zielona Pracownia – Eko-Pasja” jest ona przystosowana do 
przeprowadzania interesujących zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczych tak, 
aby nauka stała się ciekawą przygodą dla naszych uczniów oraz czytelnia, biblioteka, 
nowoczesny, przytulny gabinet pedagoga szkolnego. Planujemy od września 2022 
roku otwarcie drugiej nowoczesnej pracowni komputerowej. 

 

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-slaski
https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-slaski
https://oke.jaworzno.pl/www3/2020/03/19/wyniki-egzamin-maturalny/
https://www.bing.com/maps?osid=b3b5d8dc-cfea-4806-a525-cc84f69256b0&cp=50.481601~19.424379&lvl=16&v=2&sV=2&form=S00027
https://www.facebook.com/lomalczewska/photos/pcb.5044285512278587/5044284355612036/
https://www.facebook.com/Zawiercianskie/photos/pcb.5136119573097549/5136116199764553
https://www.facebook.com/lomalczewska/photos/pcb.7439434369430344/7439058939467887


 
 

 

 

 

Nasi nauczyciele wspierają uczniów w rozwoju zainteresowań oraz motywują 
ich do udziału w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 
Odzwierciedleniem tego są osiągnięte przez młodzież wyniki na szczeblu 
wojewódzkim i krajowym. Nasi uczniowie są laureatami i finalistami m.in.: 

 
 Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego od Cedyni do Orszy 

 

 

 Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 

 

 
 XVII Śląskiego Konkursu Matematycznego, 

 



 Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu matematyka 
 
 Nauka w naszym liceum nie ogranicza się tylko do ,,ławki szkolnej'', nauki 
z podręcznikiem, repetytorium, zbiorem zadań i zeszytem. Każdy, kto u nas się uczy 
lub ukończył II LO, wie, że stawiamy też na naukę w praktyce. Uczestniczymy 
w wycieczkach szkolnych i klasowych, rajdach, zawodach i zabawach sportowych, 
spotkaniach z aktorami, wyjazdach do teatru, na wystawy, bierzemy udział w debatach, 
warsztatach anglojęzycznych oraz wymianach zagranicznych. Łączymy przyjemne 
z pożytecznym i nie osiadamy na laurach! Czerpiemy też z wiedzy  i doświadczenia 
innych, rozwijamy nasze pasje i zainteresowania podczas współpracy dydaktyczno – 
naukowej z uczelniami wyższymi  i instytucjami lokalnymi. 

Czy taka nauka w naszym liceum spełniać będzie Twoje oczekiwania, czy będziesz się 
nudzić, a może wręcz odwrotnie, zabraknie Ci czasu na udział we wszystkich 
organizowanych projektach i przedsięwzięciach? Z czego możesz skorzystać podczas 
czterech lat nauki, aby zwiększyć swój warsztat pracy i opuścić nasze liceum pełen 
nowych wrażeń, z nowymi znajomymi, a nawet przyjaciółmi, z doświadczeniami, które 
zaprocentują w dorosłym życiu? 

Przeczytaj od początku do końca, jakie ciekawe i nietuzinkowe propozycje mamy 
w swojej ofercie dla Ciebie. 

 
 Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Umowa o współpracy dydaktyczno - naukowej  pomiędzy Uniwersytetem Śląskim 
w Katowicach a II LO została zawarta w dniu 4 października 2018 roku, w ramach 
której nasi uczniowie uczestniczą w 

- Śląskim Festiwalu Nauki, 
- Kongresie Oświaty, 
- oraz innych działaniach organizowanych 
przez uniwersytet. 

Uczelnia realizuje formy współpracy dla 
uczniów w nieodpłatnej formie kształcenia, 
takich jak : 

 Dzień z Uniwersytetem Śląskim, 

 Latający Uniwersytet Śląski, 

 wykłady i warsztaty prowadzone przez nauczycieli akademickich, 

 akcje promocyjne uniwersytetu oraz wydarzenia organizowane przez uczelniane 
organizacje studenckie. 

W ramach umowy nasze liceum zobowiązało się do prowadzenia: 
- zajęć obserwacyjnych dla uczniów uniwersytetu, 
-  zajęć obserwacyjnych w ramach prowadzonej w liceum pracy pozalekcyjnej, 
- badań wśród nauczycieli i uczniów II LO oraz ich rodziców stanowiących podstawę 
prac licencjackich, magisterskich i naukowych. 

Udział naszych licealistów w ww. 
formach kształcenia na 
Uniwersytecie Śląskim, chęć 
podjęcia nowych wyzwań oraz 
kreatywne nastawienie do pracy 
pozalekcyjnej zaowocowały w 
ostatnich latach organizacją debat 
oksfordzkich, zadaniem których jest 
dyskusja nad tezą. Debatuje strona „Propozycji”, mająca za zadanie przekonać 
publiczność do słuszności zaproponowanej tezy oraz strona „Opozycji”, której celem 
jest podważenie i obalenie tezy. Taki sposób nauki jest świetnym rozwiązaniem dla 
humanistów, ale również dla wszystkich młodych ludzi pełnych zamiłowania do 
prowadzenia z jedną lub drugą stroną dyskusji. 

https://us.edu.pl/


 
               
 
 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
Porozumienie pomiędzy Śląskim Uniwersytetem 
Medycznym a 
naszą szkołą 

zostało  
zawarte w dniu 08.06.2017 roku. Współpraca opiera 
się głównie na organizacji przez uczelnię na rzecz II 
LO przedsięwzięć skierowanych do uczniów w celu 
popularyzacji nauk ścisłych i studiów na kierunkach 
medycznych oraz na umożliwieniu przystępowania 
młodzieży do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o 
Człowieku organizowanym przez Dziekanów Wydziału Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. 

  
Centrum Inicjatyw Lokalnych Zawiercie 

1. Wymiana Polsko-Włoska 
Umowa pomiędzy Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz 
II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny 
Malczewskiej w Zawierciu została zawarta w dniu 
02.01.2019 roku i dotyczyła współpracy w ramach 
projektu „Polsko – Włoska integracja” realizowanego 
przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w okresie od 
01.09.2018 do 31.01.2019 przy wsparciu Unii 

Europejskiej Erasmus+. W ramach realizacji projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych 
zobowiązało się do zapewnienia uczestnikom projektu: 

 zakwaterowania i codziennego wyżywienia, 

 transportu lokalnego, 

 realizacji działań ujętych w harmonogramie projektu tj.: warsztatów kulturowych, 
warsztatów rękodzielniczych, gry miejskiej, 
wycieczki do Krakowa, wspinaczki, 
spotkania z przedstawicielami lokalnych 
NGO. 

Uczestnicy aktywnie i nieodpłatnie wzięli 
udział  we wszystkich działaniach 
przewidzianych w projekcie w tym  
w działaniach promocyjnych  
i upowszechniających go. 

2. Szkolenie z zakresu pisania projektów 
oraz rozwoju kompetencji liderskich 

W ramach projektu pt. ,,Aktywność na 

https://sum.edu.pl/
https://cil.org.pl/


miarę złota'' Centrum Inicjatyw Lokalnych zorganizowało cykl szkoleń z zakresu pisania 
projektów i rozwoju kompetencji liderskich, w których uczniowie II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej mieli okazję uczestniczyć już dwa razy. 
Pierwsze odbyło się w dniach 15-17.11.2021 r., a drugie 28-29.03.2022r. Na  
szkoleniach uczniowie dowiedzieli się, czym są organizacje pozarządowe, poznali 
różnice między działalnością stowarzyszenia i fundacji oraz dowiedzieli się, w jaki 
sposób i kto może je założyć. Zdobyli również wiedzę z zakresu pozyskiwania i 
rozliczania projektów, a także wzięli udział w warsztatach medialnych pokazujących 
znaczenie mediów i reklamy podczas prowadzenia działalności gospodarczej w XXI 
wieku. Szkolenie pozwoliło uczniom rozwinąć umiejętności pracy w grupie oraz wiedzę 
na temat bycia liderem w środowisku codziennym. Ćwiczenia zostały pozytywnie 
odebrane nie tylko przez uczniów, ale również nauczycieli. Opiekun grupy, Pani Mańko, 
wypowiedziała się na temat przedsięwzięcia: ,,Warsztaty w CIL w Zawierciu,  
w których brałam udział wraz z uczniami były wspaniałym doświadczeniem. 
Młodzi instruktorzy (trenerzy personalni) prowadzili zajęcia w interesującej, 
pozytywnej formie. Łatwo nawiązywali kontakt z młodzieżą i przekazywali 
ciekawe treści. Swobodna atmosfera sprzyjała kreatywności uczestników na 
warsztatach. Mam nadzieję, że wiedza o przygotowywaniu projektów będzie 
skutkowała już niedługo inicjatywami uczniowskimi.''. 

3. Inicjatywy uczniowskie - ,,Filmowa Młodzież'' 
Uczniowie otrzymali w ramach inicjatywy lokalnej ,,Filmowa Młodzież'' grant, dzięki 
któremu wzięli udział w warsztatach obejmujących korzystanie z programów do edycji 
filmów i sprzętu potrzebnego do ich przygotowania. Uwieńczeniem długiej pracy nad 
projektem była gratyfikacja finansowa, która pozwoliła na zakup niezbędnych urządzeń. 

Twórcami inicjatywy byli: Jakub Lipa, Igor Kimak, 
Jakub Morawiec, Wiktor Rusek. Zgodzili się oni, 
że: ,,Projekt "Filmowa Młodzież" powstał, aby 
zwiększać jakość tworzonych przez nas 
filmów i przekazywać wiedzę z zakresu 
filmowania młodszym kolegom. Wiele 
uczniów Malczewskiej interesuje się tym 
tematem, a inicjatywa ta pozwoli na 
rozwijanie ich pasji. Uzyskane 
dofinansowanie umożliwiło zakup sprzętu 
niezbędnego do tworzenia jakościowych 
materiałów.'' 

 
4. Inicjatywy uczniowskie - ,,Radiowęzeł malczESKA – do usłyszenia!” 
W II LO im. Heleny Malczewskiej od wielu lat działa szkolny radiowęzeł. Korzystając 
z projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych pt. ,,Aktywność na wagę złota” Iga Sosnowska, 
Aleksandra Orman, Maciej Ciszewski, Julia 
Włodarczyk i Magdalena Stokłosa stworzyli 
inicjatywę mającą rozwinąć radiowęzeł. 
,,Nasza inicjatywa dotyczyła promocji 
radiowęzła szkolnego. Dzięki wsparciu 
CIL-u zakupiliśmy tablet, aby móc 
bezpośrednio z niego decydować o tym, 
jaka muzyka gra w szkole, mikrofon, aby 
uczniowie mogli być na bieżąco 
informowani o szkolnych newsach i 
ogłoszeniach. Do pełnego wyposażenia 
doszły jeszcze niezbędne akcesoria. 
Aktualnie, właśnie dzięki nowemu sprzętowi, szkolne radio działa prężniej, można 
posłuchać każdego gatunku muzyki, a uczniowie wiedzą więcej o życiu swojej 
szkoły.'' 



 
 
 
             Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 
 
 
,, Każdy przecież początek 
to tylko ciąg dalszy, 
a księga zdarzeń 
zawsze otwarta w połowie. ” 

 

Wisława Szymborska 
 
Zainteresowanie  nawiązaniem współpracy z SGH  rozpoczęło się już podczas 
warsztatów ,Jak dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej – rzecz o 
autoprezentacji”, które odbyły się w naszym liceum 17 października 2016 r. 
Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy I D, a w tajniki autoprezentacji 
wprowadzała pani Dagmara Miąsek. W trakcie zajęć młodzież wykonała szereg 
praktycznych ćwiczeń, dzięki którym mogła poznać siebie i swoje mocne strony 
oraz nauczyć się prezentowania własnej osoby. Miła atmosfera, ciekawe 
ćwiczenia, odpowiednio dobrane materiały przełożyły się na zainteresowanie i 
zaangażowanie uczniów. 

 
Umowa pełnej współpracy naszego liceum została zawarta w Warszawie ze Szkołą 
Główną Handlową z siedzibą w Warszawie  w dniu 16 października 2019 roku. 

Zważywszy na wspólny cel uczelni i II LO, jakim jest propagowanie wiedzy 
ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz umożliwienie 
licealistom kontaktu ze środowiskiem akademickim Strony umowy postanowiły podjąć 
współpracę polegającą na wspólnej realizacji przedsięwzięcia „Klasa akademicka 
SGH”. 

Uczelnia, podejmując wspólne działania, 
umożliwiła: 

          -  udział uczniów klasy/klas w zajęciach 
dydaktycznych prowadzonych w SGH, 

- przeprowadzenie zajęć dla uczniów klasy/klas 
w siedzibie II LO, 

 
 

 
- udział uczniów w ważnych wydarzeniach i uroczystościach SGH, 
- korzystanie uczniom i nauczycielom z zasobów Biblioteki SGH, 
- współpracę uczniów ze Studenckimi Kołami Naukowymi oraz innymi organizacjami 
studenckimi. 

https://ssl-www.sgh.waw.pl/pl/Strony/default.aspx


 Nasze liceum, podejmując wspólne działania, zobowiązało się : 
 - zorganizować transport uczniów na zajęcia i wydarzenia, 
- zapewnić salę wraz z wyposażeniem dla potrzeb zajęć, 
- zorganizować w Liceum Dzień SGH – konferencję naukową współprowadzoną przez 
uczniów z udziałem absolwentów II LO oraz studentów SGH, 

- pełnić w lokalnym środowisku oświatowym roli ambasadora projektów edukacyjnych 
realizowanych przez SGH skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym 
przede wszystkim Olimpiady Przedsiębiorczości, wg własnej koncepcji oraz w oparciu  
o praktyki uczelni na podstawie przekazanego materiału. 

Strony uzgodniły podejmowanie działań w zakresie: 
- objęcia tutoringiem szczególnie uzdolnionych uczniów liceum, 
- uzyskania wsparcia pracowników uczelni przy opracowywaniu scenariuszy zajęć, 
- nawiązania relacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. 

 
 
Uniwersytet Jagielloński Kraków 
Fakultet matematyczno – informatyczny Wydziału 
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego pod patronatem Dziekana 
Wydziału. 

Porozumienie zostało zawarte w Krakowie pomiędzy 
Uniwersytetem Jagiellońskim pod patronatem 
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu a II 
Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Malczewskiej 
w dniu 12.02.2021 roku. 

Fakultet przeznaczony jest dla wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów naszego 
liceum i obejmuje on dwie formy zajęć: 

 
ch 

grupach. 
Prowadzone zajęcia mają na celu  rozwinięcie ogólnej kultury matematycznej, 
przygotowanie do udziału w krajowych i międzynarodowych konkursach 
matematycznych oraz informatycznych (w tym w Olimpiadach: Matematycznej, 
Informatycznej i Lingwistyki Matematycznej), a także rozwój kompetencji 
umożliwiających podjęcie studiów na kierunkach ścisłych, w tym na kierunkach 
prowadzonych przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W ramach współpracy przeprowadzany jest cykl nieodpłatnych zajęć dla uczestników 
fakultetu. W przypadku uczniów objętych tutoringiem zajęcia prowadzone są  
w wymiarze 30 godzin lekcyjnych rocznie, a 
tematyka zajęć nie obejmuje zagadnień  
będących przedmiotem kursu matematyki i 
informatyki dla szkół ponadgimnazjalnych. 
Zajęcia z uczestnikami fakultetu prowadzą 
pracownicy, doktoranci i studenci wydziału. 
Wykorzystywane na nich są różne metody 
dydaktyczne, wykłady, prezentacje 
multimedialne, ćwiczenia tablicowe 
i praktyczne ćwiczenia komputerowe. Wydział 
umożliwił uczniom naszej szkoły w roli 
słuchaczy udział w sesjach naukowych, dyskusjach oraz spotkaniach przez niego 
organizowanych. Dotyczy to w szczególności udziału w corocznym Dniu Wydziału. 

 
 

 

https://www.uj.edu.pl/


Zainteresowani uczniowie mogą brać udział w projektach i wymianach 
międzynarodowych. Od kilku lat szkoła współpracuje AIESEC in Poland.  

 
Nasi uczniowie nastawieni są na zdobywanie nowych umiejętności i angażują 

się w różne przedsięwzięcia, które im to umożliwiają. Są to między innymi: 

-  realizacja własnych projektów społecznych w ramach platformy ,,Zwolnieni z teorii”, 

- wolontariat w ramach Szkolnego Koła PCK, 

- akcje charytatywne np. Szlachetna Paczka, kiermasze, zbiórki żywności, 

- doskonalenie umiejętności wokalnych - Młodzieżowy Chór Tutti, 

- występy w spektaklach Szkolnej Grupy Teatralnej. 

Dzięki temu zdobywają umiejętności kluczowe niezbędne w dalszej edukacji, a także 
na rynku pracy. 

Młodzież z klas pierwszych uczestniczy corocznie w zajęciach integracyjnych 
m.in. w Rajdzie szkolnym. 

 
Wszyscy uczniowie cyklicznie biorą udział w seansach filmowych, spektaklach teatralnych, 
wycieczkach krajowych i zagranicznych, spotkaniach z doradcami zawodowymi. 
 
 

https://www.facebook.com/aiesecpoland/videos/397724651166117/UzpfSTI3Njg2NDA1MjM1NDExNDozMzY4NDYxNDQ5ODYxMDEw/
https://www.malczewska.com/aktualnosci/189
https://www.facebook.com/lomalczewska/photos/pcb.3804646879575796/3804644816242669/?type=3&theater
https://www.malczewska.com/aktualnosci-span/240/szlachetna%20paczka
https://www.facebook.com/pg/lomalczewska/photos/?tab=album&album_id=3472416326132188&__tn__=-UCH-R
https://www.facebook.com/lomalczewska/photos/pcb.3499005246806629/3499004686806685/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lomalczewska/videos/2138875323074707/
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFkUmORTEIA2~%3BUYjDT~%3BS~%3BWCnx425LLEKJmKVpUlKkC~%3BOkPRBiqWA7kAB4AjqdIxac4hN2SFqg9JfMS5m8KVxyoVuSA0wBfENrKV1rSpZ9SPkB~%3BixFRK3aAqRNUC4TfFLgdiAZ2CcUA2dfOWN~_xIEgn9mLgyr6HXanxU8JzgeMtRnlTYhK4RFonPqXQCdlSpkmcwjylWgf6puq7Kc83eN6m6I9S0AIboAe876Fc~%3B85pbpg~-.bps.a.3558238664216620&type=1&__tn__=HH-R


 

 

  
 



 
 





 





 

 



 
 
 

W roku szkolnym 2022/2023 utworzone zostaną klasy I  
z następującymi przedmiotami w realizowanymi w rozszerzeniu: 



 


