
Klasa humanistyczna na co dzień, 

czyli pasja, wrażliwość i ludzie z charakterem ... 

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

32-500 Chrzanów 

ul. Kardynała Wyszyńskiego 19



Warsztaty dziennikarskie

Uczniowie rozwijają zainteresowania 

na zajęciach dziennikarskich. 

Klasa humanistyczna została objęta patronatem 

Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

UPJP II w Krakowie. 



Uczniowie podczas warsztatów dziennikarskich
Tutaj znajdziesz archiwalne wydania szkolnej gazetki:

http://lo2.edu.pl/gazeta-szkolna-nowe/

http://lo2.edu.pl/gazeta-szkolna-nowe/


Licealiści włączają się w działania mające na celu 

     promowanie naszego miasta w środowisku lokalnym i ogólnopolskim 

W projekcie „Pociąg do tradycji” realizowanym wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną 

w Chrzanowie nagrali wspomnienia i przeprowadzili wywiady z byłymi pracownikami Fabloku, 

a zebrane materiały przekazali do Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej. 



Licealiści włączają się w działania mające na celu 

promowanie naszego miasta w środowisku lokalnym i ogólnopolskim 
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Uczniowie są współautorami questu „Spacer z widokiem 

na lokomotywę” dostępnego w formie ulotki do wydruku oraz aplikacji 

mobilnej na stronie internetowej https://questy.org.pl/

https://questy.org.pl/


Przygotujemy Cię do studiowania:

dziennikarstwa;                 socjologii;

prawa;                          psychologii; 

filologii;                      ochrony dóbr kultury;

filozofii;                      architektury;

reklamy;                        medioznawstwa;

public relations;               i wielu innych ... 

Poznaj samego siebie i stań się twórczy!

Zdobądź umiejętności i rozwiń pasje!



        Ciekawostki ...

Współpracujemy z wieloma instytucjami wspierającymi 

nasze codzienne działania. Stawiamy na edukację 

przez doświadczanie i praktyczne przeżywanie.

Obecnie młodzież naszego liceum uczestniczy 

w programie Sieć na kulturę. Podczas zajęć warsztatowych 

uczniowie redagują teksty i poznają programy graficzne 

niezbędne w pracy dziennikarskiej.

Nie opowiedzieliśmy Wam wszystkiego, skupiliśmy się 

jedynie na części działań, jakie podejmujemy. 

Zapraszamy Was do klasy humanistycznej, by wspólnie 

kreatywnie i twórczo działać.  Humanistyka to jest to, 

więc wkręćcie się!  



Znajdziesz nas na Facebooku!

  
  facebook.com/W-tym-cała-sztuka-112720173915857

 facebook.com/nowe.gazetaszkolna

Nie prześpij swojej szansy  

i dołącz do nas, bo humanistyka 

to przyszłość!

A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, 

zaproś nas na lekcję wychowawczą!

Porozmawiamy o budowaniu relacji w naszej szkole. 

http://facebook.com/W-tym-ca%C5%82a-sztuka-112720173915857
http://facebook.com/nowe.gazetaszkolna

