
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



Krzysztof Kamil Baczyński - nasz patron

                          
Tworzymy relacje i pielęgnujemy wartości, którymi kierował

                  się w życiu patron naszego liceum - Krzysztof Kamil Baczyński.

Trzeba uważać: 

    czas się zbyt łatwo 

           w przeszłość zamienia ... 

100-lecie urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 30-lecie powstania II LO -

historia, którą możesz tworzyć razem z nami!



Dlaczego my? Bo wyróżniają nas: 

       
     

       Niebanalne przygotowanie do matury i studiów wyższych;

       Matura ustna z języka polskiego twórczo i kreatywnie;

       Spotkania z pisarzami, aktorami i ludźmi kultury;

       Wykłady profesorów renomowanych uczelni w Polsce;

       Ciekawe zajęcia pozalekcyjne nie tylko w szkole.

Posłuchaj Tomasza Jędruchowa, korespondenta TVP w Moskwie,

absolwenta naszego liceum. 

   

https://www.facebook.com/nowe.gazetaszkolna/videos/442676783168823

j

https://www.facebook.com/nowe.gazetaszkolna/videos/442676783168823


Język polski
Nie tylko nauczamy w salach lekcyjnych, 

ale przede wszystkim rozwijamy 

zainteresowania uczniów podczas zajęć 

warsztatowych.

W zdobyciu wykształcenia 

humanistycznego pomogą Wam zajęcia 

języka polskiego,

w czasie których będziecie 

doskonalić najważniejsze 

umiejętności takie jak: 

interpretowanie tekstów kultury 

czy komunikacja językowa. 



Język polski
Język polski jest obowiązkowy 

na egzaminie maturalnym, 

dlatego staramy się znaleźć złoty 

środek w nauczaniu tego przedmiotu.

Z jednej strony chcemy rzetelnie 

kształcić humanistów, wyposażonych 

w solidną wiedzę o literaturze, 

języku, kulturze, czyli przygotować 

do studiów.

Z drugiej dokładamy starań, 

aby nasz absolwent łatwo mógł 

odnaleźć się we współczesnym 

świecie technologii i mediów, 

ale również bywał w teatrze, 

galeriach sztuki, czytał.



Filozofia
Zapewne zastanawiacie się 

po co filozofia? 
Bo filozofia to umiłowanie mądrości.

 

W czasie lekcji poznacie poglądy 

filozofów, nauczycie się sztuki 

dyskutowania, argumentowania, 

logicznego myślenia. Dzięki 

filozofii poznacie świat 

i będziecie gotowi do głębszego 

rozumienia zjawisk współczesnej 

kultury – w tym filmów, tekstów 

literackich, a nawet gier 

komputerowych. 



Uczymy się poprzez zabawę!
Gra filozoficzna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.  



Nowocześnie wyposażone, klimatycznie 

urządzone sale lekcyjne, 

w których dyskusja o literaturze staje 

się pasją i niezapomnianą przygodą.

Tutaj uczymy się



Tutaj uczymy się 

Nowocześnie wyposażone, klimatycznie 

urządzone sale lekcyjne, 

w których dyskusja o literaturze staje 

się pasją i niezapomnianą przygodą.



Uczniowie naszego liceum biorą udział 
w olimpiadach i konkursach humanistycznych, 

w których zdobywają laury

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej

Ogólnopolski Konkurs Literacki Bez granic

Ogólnopolski Konkurs ze znajomości Mitologii

Ogólnopolski Konkurs Filozoficzny Czego uczą nas filozofowie?

                    Oto niektóre z nich



Nasze wycieczki

W średniowiecznym skryptorium 



Nasze wycieczki

Śladami literatury i architektury - Zakopane 



Nasze wycieczki

Wyspiański znany i nieznany, Muzeum Narodowe w Krakowie 



W Dyskusyjnym Klubie Książki 

rozmawiamy o literaturze i kulturze. 

Entuzjaści słowa pisanego wymieniają się 

refleksjami na temat przeczytanych 

książek oraz biorą udział w spotkaniach 

z autorami.

Dyskusyjny Klub Książki



         Znani i lubiani dla nas!


