
II Liceum Ogólnokształcącego  im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

-lecie

Wydanie specjalne 2020

www.2lo.chelm.pl



2 W Y DA N I E  S P E C J A L N E

D r e s z e r c z y k  |  PA Ź D Z I E R N I K  2 0 2 0

Hymn
II Liceum Ogólnokształcącego 

im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 
w Chełmie

Prawda, Bóg, Honor i Ojczyzna
to naszych serc gorąca pieśń.

Wielkie, rycerskie ideały 
w dorosłe życie chcemy wnieść.

Nie przerażają nas trudności,
zakręty życia, smutku cień:

odwaga w sercach naszych płonie,
zwątpieniom nie poddamy się.

W obronie prawdy stać będziemy
 i jak Generał wiernie strzec

tego, co polskie, co kochamy,
co się Ojczyzną pięknie zwie.
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H I S T O R I A  S Z K O ŁY 
  II LO                                  

II Liceum Ogólnokształcące ma bogatą tradycję, 
sięgającą jeszcze okresu przedwojennego. W 1936r. 
rozpoczęto budowę gmachu dla potrzeb szkolnych 
przy ul. Szpitalnej 14. Niestety, wybuch wojny spowo-
dował przerwę w pracach budowlanych. I etap budowy 
szkoły przemianowanej na Szkołę Ogólnokształcącą 
Stopnia I i Licealnego, rozpoczęto w latach 1950-51. 
22 VII 1954 r. szkole przekazany został nowy budynek 
przy ul. Szpitalnej 14. W roku szkolnym 1973/1974, II 
Liceum nadano imię Manifestu Lipcowego i wręczono 
Sztandar. W latach 1979/1980 szkoła liczyła już 508 
uczniów, uczących się w klasach o profilach: huma-
nistycznym, matematyczno-fizycznym  i biologiczno-
-chemicznym. 

W czasach budzenia się narodowej świadomości 
i ruchu solidarnościowego, nauczyciele II LO wykazali 
się szczególną aktywnością. Już na początku stycznia 
1981r. odbyły się wybory do szkolnej komórki NSZZ.  
W składzie zarządu znaleźli się: Roman Żelazny, Be-
ata Lipczyńska, Celina Jarmuszyńska. 19 II 1990 r., na 
wniosek szkolnego koła NSZZ ,,Solidarność’’, zwołano 
Radę Pedagogiczną w celu podjęcia decyzji o zmianie 
nazwy szkoły. Ostatecznie, 27 II 1990 r. uchwałą Rady 
Pedagogicznej zrezygnowano z dotychczasowego 
imienia szkoły. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora II 
LO Pana Marka Sikory, w roku szkolnym 1992/1993 
zawiązano społeczny komitet rozbudowy placówki. Do 
prac budowlanych przystąpiono w lipcu 1993 r. Po za-
kończeniu inwestycji, szkoła wzbogaciła się o 15 sal 
lekcyjnych, bibliotekę i czytelnię. Nowe pomieszcze-
nia dydaktyczne, mieszczące się na nadbudowanych 
kondygnacjach, oddano do użytku 22 XII 1994 r.

W latach 1995/1996 w II Liceum Ogólnokształ-
cącym uczyło się 960 uczniów w 31 oddziałach.  
W tym samym roku szkolnym przeprowadzono wśród 
uczniów, nauczycieli i rodziców demokratyczne wybo-
ry patrona szkoły. Został nim gen. Gustaw Orlicz-Dre-
szer. 5 III 1996 r. po raz pierwszy spotkała się grupa 
inicjatywna komitetu organizującego zjazd absolwen-
tów. 15 VI 1996 r. odbył się I Zjazd Absolwentów II 
Liceum, podczas którego szkole nadano imię gen. 

Gustawa Orlicz-Dreszera. W trakcie uroczystości mia-
ło miejsce wręczenie sztandaru i odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej ku czci Patrona, a dzień 2 października 
(rocznica urodzin generała) ogłoszono Dniem Patro-
na Szkoły. Dyrektor II LO, Pan Marek Sikora, wysto-
sował zaproszenie do Pani Aleksandry Orlicz-Dreszer. 
Pierwsza wizyta córki generała miała miejsce 25 VII 
1997 r. Drugą, oficjalną wizytę, córka Patrona złożyła 
w dniach 22.09. - 8.10.1997 r., to wówczas Pani Alek-
sandra Orlicz-Dreszer spotkała się z młodzieżą II LO. 
Po raz kolejny córka generała była gościem honoro-
wym naszego Liceum podczas II Zjazdu Absolwentów 
i Nauczycieli, który odbył się 24-25 VI 2000 r. 

W roku 2001 szkoła obchodziła jubileusz współ-
pracy z Amerykańskim Korpusem Pokoju.  Z tej okazji 
oddano do użytku nową część dydaktyczną szkoły: 
pracownię komputerową i centrum multimedialne.

Po objęciu przez Pana Marka Sikorę stanowiska 
Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury-
styki UM w Chełmie, dyrektorem II LO została Pani 
Grażyna Mojsym. W 2004 r. szkoła nawiązała współ-
pracę ze szkołami w Bensheim (Niemcy) i w Łucku 
(Ukraina). W tym samym roku uroczyście obchodzono 
również dziesięciolecie nadania imienia szkole.

W roku 2010 odbył się III Zjazd Absolwentów i Na-
uczycieli II LO. W latach 2015-2018 obowiązki dyrek-
tora pełnili Marta Klaura, Katarzyna Krzysteczko-Wró-
bel, Mariola Szynal i Krzysztof Olejniczak.

W dniach 8-9 VI 2018 roku miał miejsce IV Zjazd 
Absolwentów i Nauczycieli II LO.

Od kwietnia 2019 r. dyrektorem szkoły jest Pan 
Zbigniew Niderla. Z jego inicjatywy rozpoczęła się 
gruntowna modernizacja budynku. Podjęte przez dy-
rektora starania, czynią II Liceum Ogólnokształcące 
szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną uczniom. 

Rok 2020 jest szczególną datą w historii Liceum. 
Drugiego października obchodzimy siedemdziesięcio-
lecie jego istnienia. Pamiętając o przeszłości, my Dre-
szerczycy, dumnie patrzymy w przyszłość.
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MOJE,NASZE II LO   
   MAREK SIKORA  /DYREKTOR II LO W LATACH 1990 - 2002/                                          

Mój okres odpowiedzialności za II Liceum Ogólno-
kształcące w Chełmie przypadł na wyjątkowy czas 

po przełomie 1989 roku, kiedy otaczająca nas rzeczywi-
stość, w tym również edukacyjna, podlegała diametralnym 
przemianom. Nie było już odgórnego dyktatu, sztywno 
narzuconych programów, zaczęły za to być w cenie in-
nowacyjność, kreatywność, konkurencyjność. Czy byłem 
przygotowany do pełnienia funkcji dyrektora i to jeszcze 
wiodącego w mieście liceum? Absolutnie nie! Jednak  
z perspektywy czasu, ten brak doświadczenia (tylko 5 lat 
stażu pracy w szkole), raczej młody jeszcze wiek (28 lat) 
zaliczyłbym do swoich atutów, gdyż nie czułem obciążeń 
związanych z przeszłością, a wiek usprawiedliwiał odwa-
gę w stawianiu sobie ambitnych celów, których realizacja 
miała zbudować pozycję szkoły jako lidera wśród liceów  
w Chełmie. Przyjąłem zasadę, że nie oglądamy się wstecz, 
lecz pełną parą przemy do przodu, budując „cegiełka po 
cegiełce” szkołę nowoczesną a jednocześnie kultywującą 
tradycje, szkołę na miarę współczesnych wyzwań, do któ-
rej uczniom chce się chodzić, w której nauczycielom chce 
się pracować, a wszyscy odczuwają dumę z przynależno-
ści do szkolnej społeczności. Tych cegiełek było naprawdę 
dużo i nie sposób o wszystkich teraz wspomnieć, wymie-
nię tylko te, których realizacja była dla mnie szczególnie 
ważna. Najważniejsze, które jednoczyły całą szkolną spo-
łeczność i dawały poczucie dumy to: Uroczystość Nada-
nia Szkole im. gen. Gustawa Orlicz–Dreszera połączona  
z I. w historii szkoły Zjazdem Absolwentów i Nauczycieli, Ju-
bileusz 50-lecia, II. Zjazd Absolwentów i Nauczycieli, Wizy-
ta Córki Patrona Pani Aleksandry Orlicz–Dreszer, cykliczne 
Prezentacje Artystyczne Młodzieży II LO w CHDK-u, po-

nadto – pamiątkowe Albumy i Tablo Absolwentów. W sferze 
materialnej – dwie wielkie inwestycje, najpierw rozbudowa 
budynku dydaktycznego a następnie zaplecza sportowego 
na cele dydaktyczne wraz z wyposażeniem. No i nie mogę 
pominąć legendarnego wręcz symbolu nowoczesności  
w szkole, jakim stały się indywidualne szafki dla uczniów 
zamontowane w szkolnej szatni już na początku lat 90 -tych. 
Godną szczególnego wspomnienia jest niezwykle ważna 
i owocna współpraca z Amerykańskim Korpusem Poko-
ju, dzięki której gościliśmy trzech młodych Amerykanów  
w charakterze nauczycieli języka angielskiego. W tym cza-
sie w murach szkoły przyjmowaliśmy bardzo wielu znamie-
nitych gości z kraju i z zagranicy.  A prestiż szkoły potwier-
dzały wysokie pozycje w rankingach i przede wszystkim 
zainteresowanie wśród absolwentów szkół podstawowych. 
Może trudno to sobie dziś wyobrazić, ale szkoła pękała  
w szwach, doszliśmy do tego, że na poziomie każdej 
klasy było aż 11 oddziałów. Kiedy rozpoczynałem pracę 
dyrektora, do II LO uczęszczało niespełna 600 uczniów, 
kiedy kończyłem – uczniów było 1260. Był to też czas 
zmiany pokoleniowej wśród nauczycieli, jedni, spełnieni, 
odchodzili na zasłużone emerytury, natomiast ciężar od-
powiedzialności za poziom szkoły brało na swoje barki 
młodsze pokolenie koleżanek i kolegów. Z myślą o tych 
pierwszych i trochę z tęsknoty za Szkołą, w 2010 r., po-
wołałem nieformalny Klub Nauczyciela II LO w Chełmie, 
z inicjatywy którego powstała Galeria Nauczycieli. Pragnę 
podziękować mojej „drużynie” koleżanek i kolegów za 
zaszczyt współpracy i wspólne dzielenie szkolnych rado-
ści i czasami smutków. Niestety, z wieloma koleżankami  
i kolegami pożegnaliśmy się już na zawsze.

Te 11 lat i 7 miesięcy na stanowisku dyrektora II LO  
w Chełmie były dla mnie najważniejszym, najbardziej 

inspirującym, bardzo pracowitym, ale i bardzo ekscytu-
jącym okresem w dotychczasowej karierze zawodowej.  
I dziękuję Ci za to II LO. Obecnemu Panu Dyrektorowi, 
Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom serdecznie życzę, 
by w tej sztafecie pokoleń zapisali swój trwały ślad w hi-
storii tej niezwykłej Szkoły. Życzę Państwu dużo radości  
i satysfakcji z wykonywanej pracy i jak najwięcej uśmie-
chów wdzięcznych uczniów i absolwentów. A do uczniów 
kieruję życzenia jak do swoich przed laty – życzę Wam 
spełnienia życiowych marzeń i wykorzystania każdej szan-
sy, jaką otrzymacie od losu.

Marek Sikora 

WSZYSCY JESTEŚMY DRESZERCZYKAMI 
  II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE WE WSPOMNIENIACH BYŁYCH DYREKTORÓW SZKOŁY                                  
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WSPOMNIENIA   
  GRAŻYNA MOJSYM /DYREKTOR II LO W LATACH 2003 - 2015/                

Szkoła to gmach i ludzie tworzący tradycję, historię i at-
mosferę tego miejsca. Jubileusz 70-lecia szkoły jest 

dobrą okazją do przywołania wspomnień. Z moją szkołą, 
gdyż tak zawsze mówiłam i mówię o II LO, związana by-
łam prawie całe życie zawodowe, od 1984 do 2015roku. 
Przeszłam wszystkie etapy awansu zawodowego, od na-
uczyciela biologii, poprzez wicedyrektora aż do dyrektora 
szkoły. Funkcję tę objęłam 1.01.2003 roku, kiedy ówcze-
sny dyrektor Pan Marek Sikora awansował na stanowisko 
Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Urzędu Miasta Chełm. To dzięki Jego staraniom szkoła w 
latach 1994-2002 powiększyła swoją bazę dydaktyczną. 
Wpłynęło to znacząco na prestiż Liceum, wyrazem była 
coraz większa liczba uczniów, która wybierała naszą pla-
cówkę jako miejsce swojego dalszego kształcenia. Moim 
zadaniem jako dyrektora szkoły było wykonanie już tylko 
remontu kapitalnego bazy sportowej. 

Młodzież naszej Szkoły osiągała znaczące wyniki  
w wielu dyscyplinach sportowych na szczeblu rejono-

wym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Wyniki te pozwalały 
na sklasyfikowanie naszego Liceum na bardzo wysokiej 
pozycji w województwie, w pierwszej dziesiątce szkół, zaś 
we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Miasta Chełm 
od 2000 do 2015 roku, II LO zdobywało zawsze I miejsce  
w mieście. Na ten sukces składało się bardzo duże zaan-
gażowanie uczniów i nauczycieli, dlatego moim prioryte-
tem było zapewnienie jeszcze lepszej bazy sportowej. I to 
zadanie wybrałam jako najważniejsze do realizacji. 

Szkoła posiadała dwie sale gimnastyczne. Obie wyma-
gały już remontu. Mniejsze nakłady finansowe były 

potrzebne na remont generalny małej sali gimnastycznej  
i ten został wykonany w 2004r. Następnie wszystkie moje 
działania skupiły się na pozyskaniu funduszy na remont ge-
neralny dużej sali gimnastycznej. Planowałam, aby główna 
część prac remontowych była przeprowadzona w okresie 
wakacyjnym. Niestety, do pierwszego przetargu żadna fir-
ma nie przystąpiła. Byłam zawiedziona tą sytuacją, ale zo-
stał ogłoszony drugi przetarg i wyłoniony wykonawca. Prace 
miały rozpocząć się we wrześniu i trwać do końca grudnia. 
Po rozmowie z nauczycielami, na barki których spadał cały 
ciężar zaistniałej sytuacji, czyli wyłączenie przez okres  
4 miesięcy dużej sali gimnastycznej i prowadzenie zajęć 
wychowania fizycznego tylko w pozostałych obiektach 
sportowych, została podjęta decyzja o remoncie. Po wiel-
kich trudach prace dobiegły końca. Szkoła otrzymała rów-
nież dofinansowanie na wyposażenie sali gimnastycznej. 
Rozpoczęły się poszukiwania firmy, która dostarczyłaby 
sprzęt w stosunkowo krótkim czasie. Na początku stycznia 
miało się odbyć w szkole Podsumowanie Współzawodnic-
twa Sportowego Szkół i bardzo zależało mi na tym, aby re-
mont sali całkowicie został zakończony. Spełniło się nasze 
marzenie. Montowanie wyposażenia trwało całą noc, gdy 
rano stanęłam w drzwiach sali gimnastycznej byłam za-
chwycona jej wyglądem, opłacił się trud poniesiony przez 
uczniów i nauczycieli. Ważna uroczystość udała się.

W następnych latach do-
kończyłam moderni-

zację pozostałych obiektów 
sportowych: szatni, łazienki, 
siłowni chłopców. Drugi re-
mont, który zapamiętałam  
i uważam, że znacząco 
wpłynął na wizerunek szko-
ły, to była modernizacja 
szatni szkolnej, która mie-
ściła się w piwnicy. 

Przez okres 13 lat, gdy 
byłam dyrektorem szko-

-ły, co roku były wykonywa-
ne większe lub mniejsze 
prace remontowe, aby za-
pewnić w miarę możliwości 
nowoczesną bazę dydak-
tyczną. To za to odpowiada głównie dyrektor szkoły. Szkoła 
to nie tylko budynek, ale przede wszystkim uczniowie, na-
uczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice. 
Atmosfera pracy w szkole była zawsze rodzinna, serdecz-
na, pełna zaangażowania zarówno ze strony nauczycie-
li i pracowników szkoły jak i uczniów. Ten klimat tworzyli 
przede wszystkim nauczyciele oddani swemu powołaniu, 
szlachetni, serdeczni, otwarci na potrzeby uczniów. Nale-
ży wspomnieć, że prawie połowa grona nauczycielskiego 
to dawni wychowankowie, którzy po latach studiów wrócili  
w mury swojej Alma Mater i kontynuują tradycję szkoły.    

Rolą dyrektora jest inspirowanie i popieranie wszelkich 
inicjatyw zgłaszanych przez nauczycieli i uczniów, 

które służą rozwojowi szkoły. Miło wspominam współpracę  
z wicedyrektorami szkoły, Panią Marią Sawką, Panią Bar-
barą Chmielewską i Panem Mariuszem Tomaszewskim. 
Każdy z wicedyrektorów wniósł coś nowego do sposobu 
zarządzania szkołą. Najdłużej tę funkcję pełniła Pani Ma-
ria Sawka. Przez lata wypracowałyśmy podobny sposób 
rozwiązywania spraw szkolnych i sprawnie ustalałyśmy 
wspólne zdanie w decydujących kwestiach. 

Co mi pozostało w pamięci z tamtych lat? Niezapomnia-
ne imprezy szkolne, takie jak Prezentacje Artystyczne 

Młodzieży II LO, które zawsze były przygotowane z wiel-
kim zaangażowaniem nauczycieli i młodzieży, z dopraco-
waną w szczegółach scenografią, z zastosowaniem nowo-
czesnych środków audiowizualnych, na wysokim poziomie 
artystycznym. Dziś chętnie również podziwiam młodzież 
występującą w Prezentacjach.     

Jestem już na emeryturze 5 lat, ale w dalszym ciągu 
interesuje mnie, co się dzieje w mojej szkole. Często 

lubię przeglądać stronę internetową szkoły, uczestniczyć 
w spotkaniach z nauczycielami, w wycieczkach, czy też 
odwiedzać Liceum, aby podziwiać zmiany, które się w nim 
dokonują.  Cieszę się, że moja szkoła pięknieje.

Grażyna Mojsym
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II Liceum Ogólnokształcące  
w Chełmie to szkoła z trady-

cjami, cieszy się dobrą opinią 
w środowisku. Swoją renomę 
zawdzięcza niezwykłej atmosfe-
rze, którą tworzą nauczyciele i cała 
społeczność uczniowska.  

Wszyscy nasi uczniowie przy-
stępują do egzaminu matu-

ralnego, osiągając wysokie  
i bardzo wysokie wyniki. Możemy 
pochwalić się absolwentami, 
którzy z wybranych przedmiotów 
otrzymali 100%!

Nasza młodzież osiąga sukcesy  
w różnych olimpiadach  

i konkursach przedmiotowych na 
szczeblu centralnym. Odnosimy 
również sukcesy artystyczne, 
uczniowie naszego Liceum każdego 
roku mają okazję zaprezento-
wać swoje umiejętności szerszej 
publiczności w ramach Prezentacji 
Artystycznych Młodzieży II Liceum 
Ogólnokształcącego, Szkolnego 
Konkursu Talentów „Super Dwójki”. 
Ciekawym przedsięwzięciem jest 
również organizowane każdego 
roku Forum Olimpijczyków, będące 
okazją spotkania wielu pokoleń 
uczniów naszego Liceum, ludzi 
zdolnych i twórczych, którzy odnie-
śli sukcesy w różnych dziedzinach 
życia.

Jesteśmy szkołą, w której 
rozwija się pasje i zaintereso-

wania. Organizujemy koncerty, 
sesje naukowe, literackie, histo-
ryczne, akcje charytatywne, spo-
tkania z ciekawymi ludźmi, pokazy 
filmowe. W II Liceum wydawana 
jest gazetka „Dreszerczyk”, działa 
teatr „Impresja”, chór ,,Rapsodia”, 
koło filmowe „Dreshwood”, Klub 
Europejski i wiele innych agend. 
Tutaj młodzież uczy się samo-
rządności, a swoje doświadcze-
nie skutecznie wykorzystuje pracu-
jąc w Młodzieżowej Radzie Miasta.  
Młodzi sportowcy mogą pochwalić 
się znaczącymi sukcesami w wielu 
dyscyplinach.                   

Chcemy i potrafimy praco-
wać z uczniami zdolnymi, ale 

nie zapominamy o tych, którzy 
potrzebują naszej pomocy, każdy 
uczeń w naszej szkole, jeśli chce, 
może odnieść sukces, każdy 
czuje się potrzebny. Społeczność 
„Dreszerczyków” to różni ludzie, 
ale łączy ich otwartość na innych, 
wytrwałość w dążeniu do wyzna-
czonych celów, a przede wszystkim 
szacunek do drugiego człowieka. 

SZKOŁA Z AMBICJAMI
  CHOCIAŻ W NAZWIE II, TO JEDNAK ZAWSZE PIERWSZE!                                       

Być DRESZERCZYKIEM, 
brzmi dumnie!

Wielu absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego 
osiągnęło znaczący sukces. Wśród nich są wyso-
kiej rangi pracownicy administracji państwowej  
i samorządowej, dyrektorzy przedsiębiorstw, instytucji, 
placówek oświatowych i kultury, wykładowcy wyższych 
uczelni, księży, lekarze, wojskowi, artyści, sportowcy.  
Do grona znanych absolwentów naszej szkoły między 
innymi należą:

Posłowie na Sejm RP – Grzegorz Raniewicz (były), 
Anna Dąbrowska-Banaszek (obecna)

Prezydenci miasta Chełm: Ryszard Dżaman (były), 
Agata Fisz (była), Jakub Banaszek (obecny) 

Starosta chełmski – Paweł Ciechan (były)

 Rektor UMCS – prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 
(obecny)

Szef CBA – Ernest Bejda (były) 



77 0 - L E C I E  I I  L I C E U M

  PA Ź D Z I E R N I K  2 0 2 0  |  D r e s z e r c z y k

Szanowni Państwo,

zaszczytem dla mnie jest praca 
w II Liceum Ogólnokształcącym 
im. gen. Gustawa Orlicz-
Dreszera w Chełmie, w szkole 
z 70–letnią, bogatą tradycją.  
W szkole, której imię godnie 
reprezentują i sławią jej absol-
wenci, kontynuujący swoją  
naukę, realizujący swoje 
pasje, czy po prostu wykonu-
jący swoją pracę zawodową 
zarówno w naszym kraju, jak  
i w przeróżnych zakątkach 
świata. 

Zaszczytem jest  praca  
w szkole, której patronem jest 
gen. Gustaw Orlicz-Dreszera – 
wielki patriota, osoba wszech-
stronnie wykształcona, czło-
wiek o wielu pasjach, jeden  
z najbardziej barwnych oficerów 
II Rzeczypospolitej.

Zaszczytem jest dla mnie praca 
z uczniami naszej szkoły. Z 
„kwiatem młodzieży”, z najlep-
szymi z najlepszych, bo tacy są 
uczniowie naszej szkoły. To oni 
tworzą koloryt II LO w Chełmie, 
to oni wprowadzają energię 
do szkoły, to oni tę młodzień-
czą energię przekazują nam 
– nauczycielom. Przy nich 
młodniejemy.

DOŁĄCZYŁEM DO GRONA DRESZERCZYKÓW 
I JESTEM Z TEGO DUMNY

  ZBIGNIEW NIDERLA – DYREKTOR II LO OD 2019 ROKU                                  

Zaszczytem jest praca w gronie współpracowników, 
wśród nauczycieli, którzy osiągnęli już wiele sukce-
sów, pomimo tego nadal są ambitni, głodni kolej-
nych sukcesów, ciągle dążą ku dalszemu rozwojowi,  

a swoje kompetencje i umiejętności z zapałem wykorzystują 
w pracy z uczniami.

Miniony, 70. rok istnienia szkoły 
był trudnym okresem. Przez 
prawie pół roku musieliśmy pro-
wadzić naukę zdalną. I nawet 
gdybyśmy  wykorzystywali do 
tego celu najdoskonalsze narzę-
dzia informatyczne, gdyby lekcje 
zdalne prowadzone były przez 
najznakomitszych nauczy-
cieli, nic nie zastąpi bezpośred-
niego kontakt ucznia z nauczy-
cielem. Szkoła bez ucznia jest 

jak organizm, w którym życie 
ledwo się tli. Dopiero powrót 
młodzieży do szkoły spowodo-
wał, że szkoła odżyła i znów 
tętni życiem.

Dziękuję Wam, że jesteście 
– Nauczyciele, Pracownicy, 
Uczniowie!!!

Szanowni Państwo, obiecuję, 
że będę starał się z całych sił, 
abyście byli dumni z tego, że  
w II Liceum Ogólnokształcącym 
im. gen. Gustawa Orlicz-
Dreszera w Chełmie pracuje-
cie, a Wy Drodzy Uczniowie, 
z tego, że tutaj się kształ-
cicie. Byście w przyszłości 
mogli dumnie ogłaszać całemu 
światu: „Jestem Absolwentem II 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 
w Chełmie”.
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Szanowni uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i rodzice,
Szanowna społeczności szkolna,

Szanowni Dreszerczycy,

za każdym razem, gdy myślami wracam do „mojego ogólniaka”, przywołuję wspomnienia z najbarwniejszej 
klasy, która była znana w całej szkole. Widzę uśmiechnięte twarze kolegów, nauczycieli. Przypominam so-
bie ostatnie chwile beztroskiej zabawy i pierwsze poważne dyskusje. Szczególny uśmiech na mojej twarzy 
wywołują lekcje historii z Panią Kieres, gdzie raz na zawsze wpoiła mi ogromny szacunek do Marszałka 
Piłsudskiego.

Okres nauki w szkole średniej to bardzo ważny czas w życiu każdego z nas. Na tym etapie edukacji kształ-
tujemy swój światopogląd, szukamy autorytetów, zaczynamy poważnie myśleć o przyszłości, snuć plany. 
Kluczowa jest wówczas właściwa atmosfera, tworzące się więzi, zawiązujące przyjaźnie, ale także wsparcie 
doświadczonych osób, które pomogą znaleźć odpowiedzi na stawiane pytania, podzielą się swą życiową 
mądrością.

Dlatego wyrażam uznanie dla nauczycieli, którzy w ciągu minionych 70 lat rozwijali umysły i serca uczniów, 
współtworząc wspaniałą historię placówki. Przyjazna atmosfera, profesjonalizm, wysokie poczucie odpowie-
dzialności, wytrwałość i oddanie kadry pedagogicznej miały fundamentalne znaczenie dla mojej intelektualnej 
i moralnej formacji. W jakiejś części swój osobisty sukces zawdzięczam moim nauczycielom – myślę, że po-
dobne przeświadczenie mają pokolenia chełmskiej młodzieży, absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego.
Nie ma wątpliwości, że kadra pedagogiczna szkoły zasługuje na najwyższe uznanie. Wierzę też, że trud po 
wielokroć został wynagrodzony satysfakcją płynącą z osiągnięć wychowanków.

Całej społeczności Dreszerczyków, Uczniom, Nauczycielom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i Pracownikom 
Administracji szkoły składam najserdeczniejsze gratulacje z okazji tego wspaniałego jubileuszu. Nauczy-
cielom życzę wielu ambitnych zamierzeń i sukcesów w ich realizacji, a uczniom entuzjazmu w zdobywaniu 
wiedzy, rozwijaniu zainteresowań, podążaniu drogą własnych marzeń i co najważniejsze, aby nie żałowali 
czasu spędzonego w murach szkoły, bo ten czas już nigdy nie wróci.

O K I E M  A B S O L W E N TA 
  JAKUB BANASZEK – PREZYDENT CHEŁMA                                 
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„Drugie” wspominam jako liceum, które nie torpedowało Twoich po-
mysłów, ale miejsce, gdzie kadra nauczycielska dawała rzeczy-
wistą przestrzeń i wolność do realizowania swoich pasji. Moim 

azylem była redakcyjna dziupla „Dreszerczyka” oraz „Kabaret z Jajem”. 
Proszę mi powiedzieć, który ogólniak może się pochwalić szkolnym mie-
sięcznikiem, który wydawany był regularnie w KOLORZE? Numery szły, 
jak ciepłe bułeczki – wszystko dzięki „kropce”. Dzięki niej mogłeś ominąć 
niespodziewanej wizyty przed tablicą. A kabaret? Nauczyciele niechętnie 
zwalniali nas z lekcji matematyki w ramach „prób”, ale byłem właścicielem 
tego magicznego pisma podpisanego przez ówczesną Panią Dyrektor. 
Świstka papieru, który dawał mi tę MOC usprawiedliwiania potencjalnych 
nieobecności. Proszę teraz pomyśleć sobie, ilu to chętnych było, żeby 
pojawić się w kabaretowej paczce? My jednak, tak chętnie, jak się ury-
waliśmy z godzin lekcyjnych, tak ciężko pracowaliśmy, żeby rzeczywiście 
przygotować konkretny program i skecz. I proszę uwierzyć, że się udawa-
ło. Do dziś – wszyscy utrzymujemy kontakt i marzymy sobie, żeby wystą-
pić jeszcze ten jeden raz na scenie Prezentacji Artystycznych. 

I tak oto ta dziupla dziennikarska była początkiem mojego życia zawo-
dowego - pracy w mediach i PR. Po czasie doceniam każdą godzinę 
spędzoną na lekcji u Profesor Grabczuk i wprawki w pisania. Może 

też, to mało znany fakt – Profesor Łukiewicz (WOS, Historia) spotykał się 
ze mną i moimi znajomymi, regularnie CO TYDZIEŃ u siebie w prywat-
nym mieszkaniu. Nie oczekiwał niczego innego, jak napisania matury na 
wysokim poziomie. Zarażał nas ciekawością świata i pracy po godzinach. 
Nasza wychowawczyni – Profesor Szynal poświęcała naszej klasie swoje 
sobotnie poranki. I za to właśnie po latach należy dziękować. Bo z całą 
pewnością każdy z nas o tym pamięta.

Mateusz Grzeszczuk, klasa humanistyczna, 2008-2011, obecnie 
pracownik warszawskiej agencji PR dla branży farmaceutycznej

  WSPOMNIENIA                                  
Nasze opinie o szkole często powstają pod wpływem chwili. Składają się na nie targające nami 
emocje i aktualne przeżycia. Zapoznajcie się z opinią tych, którzy ukończyli naszą szkołę już ja-

kiś czas temu i z biegiem lat potrafili obiektywnie spojrzeć na to co spotkało ich w II LO. 

Nazywam się Agnieszka Ostrowska, ukończyłam   
Szkołę Główną Handlową, na kierunku Meto-
dy Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne  

o specjalności Metody Analizy Decyzji. Pracuję w Or-
ange Polska S.A., na stanowisku analityka biznesowe-
go w dziale zarządzania relacjami z klientami-opera-
torami i inwestycji. Wcześniej pracowałam jako doradca 
giełdowy w dużej firmie doradczej, która obsługuje spół-
ki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów War-
tościowych. Moją pasją jest rynek kapitałowy oraz pra-
ca z bazami danych. A to wszystko ma swoje korzenie  
wiele lat temu, kiedy stawałam przed wyborem liceum  
i ścieżki przedmiotów rozszerzonych. 

Wybrałam II LO w Chełmie, mimo że miałam możli-
wość podjęcia nauki w Lublinie lub nawet Warszawie.  

I dziś… po latach mogę z całą pewnością potwierdzić, że 
to był dobry wybór!!! Dzięki temu, że w czasach liceum 

położyłam nacisk na przedmioty ścisłe i język angielski, teraz 
nie mam problemu ze znalezieniem fajnej pracy, w której się 
spełniam. 

Dzięki mojej wspaniałej 
polonistce, zdałam 

maturę z języka polskiego 
na 100 % i bez wahania 
prezentuję swoje raporty 
przed dyrektorami i wyższą 
klasą managerską. Nau-
ka w II LO w Chełmie 
przyniosła mi stypendium 
Prezesa Rady Ministrów  
i pewność siebie, która ter-
az pomaga mi w kontak-
tach z innymi ludźmi.

i
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I  L O V E  I I  L O 
  ZA CO WSPÓŁCZESNY UCZEŃ KOCHA II LO                                   
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Za co
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 II

 Lo?
Szkoła to nasz drugi dom. Na pewno słyszeliście 

te słowa wiele razy, ale czy wiecie, za co uczniowie 
cenią naszą szkołę? W formie anonimowej ankiety 
zapytałam ich, co cenią najbardziej w II LO? 

„Przyjemna atmosfera”, „poczucie akceptacji” – 
to najczęstsze odpowiedzi. Nie da się zaprzeczyć,  
w naszym liceum możemy być po prostu sobą. Na 
korytarzach codziennie widzimy, jak uczniowie wyra-
żają siebie poprzez ubiór, fryzurę czy makijaż. 

W odpowiedziach bardzo często powtarzał się... 
kebab! Kto pomyślałby, że podgrzewana bułka ze 
sklepiku jest w stanie zadowolić taką ilość osób. Po-
dobnie, atutem okazała się bliskość sklepu Biedron-
ka.

Zmiany, które nastąpiły w naszej szkole w nowym 
roku, nie zostały pominięte. Czy jest coś piękniejsze-
go niż zamurowane okna lub ciężkie drzwi? Chyba 
nie muszę odpowiadać na to pytanie. Białe ściany, 
okna bez klamek, zamknięte drzwi – chyba wszyscy 
mamy te same skojarzenia.  

W ankiecie znalazło się też kilka głosów od tych 
mniej zadowolonych uczniów. Może jeszcze nie od-
kryli atutów naszej szkoły. Myślę, że to kwestia czasu 
i ci najbardziej wybredni też docenią II LO. 

Na zakończenie najlepsze – nauczyciele. Doce-
nieni zostali za przyjazne podejście do uczniów i za-
angażowanie. Sprostali wyzwaniom i zdobyli nasze 
zaufanie, co nie jest takie łatwe z młodymi ludźmi, 
którzy właśnie zaczynają swoje dorosłe życie.

Jak widać szkoła to nie tylko książki. My, ucznio-
wie, mamy ogromny wpływ na to, jak będziemy się tu 
czuli przez kilka lat nauki, ponieważ to przede wszyst-
kim my tworzymy społeczność szkolną.

Pamiętajcie, że szkoła średnia to ponoć najlep-
szy okres w życiu każdego człowieka!

Oliwia Rzepecka klasa II c

Rozumiem Cię uczniu i wiem,

że w szkole bywa gorzej,

ale popatrz na nas i oceń,

w II LO bawimy się dobrze

Bo to jest II LO

I nie poddawaj się,

Jakoś w życiu będzie.

Ważne zawsze jest,

że w szkole bawisz się najlepiej.

U nas dobry jest nauki poziom, dobra atmosfera,

więc gdy będziesz szkołę wybierał, dobrze zapamiętaj

Bo to jest II LO

   https://www.youtube.com/watch?v=VymNTBZ9tow

    Kacper Lackowski IIC
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Absolwenci – nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego

Agata Chemicz, Emilia Chmielewska, Alicja Ciszak, Marzena Czajkowska, Marta Czyżyk, Agnieszka Dąbrowska, 
Anna Drzewiecka, Lidia Dubaj, Iwona Grabczuk, Alicja Haponiuk, Anna Jabłońska, Iwona Jakubczak, Marta Klasura, 
Małgorzata Krasowska, Kinga Krawczyk, Łukasz Łukiewicz, Anna Martyniuk, Eulalia Misiura, Mariusz Morelowski, 
Żaneta Nafalska, Jan Paszkiewicz, Beata Pietrzak, Teresa Plizga, Lilia Prończuk, Joanna Rybińska, Sylwester Smaga, 
Mariola Szynal, Anna Tuźnik

Z  I I  L O  TA K  T R U D N O  S I Ę  R O Z S TA Ć
  WSPOMNIENIA                                    

Szkoła to miejsce, w którym nie tylko zdobywa się wiedzę, to właśnie tutaj rodzą się czasem pierw-
sze uczucia, zawiązują przyjaźnie na całe życie. W naszym Liceum zawsze panowała przyjazna at-
mosfera. Nasi nauczyciele, niestety, wielu nie ma już wśród nas, byli nie tylko mistrzami w swoich 

dziedzinach, ale przede wszystkim ludźmi oddanymi swej pracy. Mamy to szczęście, że możemy na-
dal, już w innej roli, współtworzyć wizerunek II Liceum. My również, kiedyś zasiadaliśmy w szkolnych 

ławkach, przeżywaliśmy chwile grozy przed sprawdzianami, tutaj zdawaliśmy egzamin maturalny, 
wchodziliśmy w dorosłe życie. Pokochaliśmy nasze Liceum tak bardzo, że z wielką radością wrócili-
śmy do naszej szkoły jak do domu, ale nigdy nie zapomnieliśmy, że kiedyś byliśmy też uczniami…

Z II LO jestem związana od wielu lat – 
do tej szkoły uczęszczałam ja i moi 

bracia. To tutaj poznałam mojego męża, 
ucznia równoległej klasy, nawiązałam 
przyjaźnie do dziś utrzymywane i tutaj 
wróciłam po kilku latach studiów, aby pod-
jąć pracę nauczyciela języka polskiego. 

Po ukończeniu uczelni pierwsze kroki  
w poszukiwaniu pracy skierowa-

łam do II LO z nadzieją, że będę mogła 
w tej przyjaznej szkole realizować się 
zawodowo. Jak się wkrótce okazało, 
większość Grona Pedagogicznego sta-
nowili absolwenci – moi koledzy i kole-
żanki. Tak jest zresztą do dzisiaj (uczą 
już w tej szkole moi uczniowie), świadczy  
to, że chce się tutaj wracać. Dlaczego? 
Sądzę, że ma na to wpływ specyficzna 
atmosfera – pełna życzliwości, zrozumie-
nia, akceptacji dla młodego człowieka, 
która nie zmienia się mimo upływu lat. To 
zdanie potwierdza mój syn, jego koleżanki  
i koledzy, którzy ukończyli II LO. Potwier-
dza je również mama mojego męża, która 
uczęszczała do naszego liceum w końcu 
lat sześćdziesiątych. 

Szkoła była dla mnie i moich bliskich 
bardzo ważnym etapem w edukacji, 

ale też pomogła w wyborze drogi życio-
wej, miała duży wpływ na wychowanie – 
na to, jakimi jesteśmy ludźmi.

Dziś uczą się tutaj kolejne dzieci ab-
solwentów, ponieważ ich rodzice wie-

dzą, że powierzają je w dobre ręce. Moje 
młodsze dziecko także wybrało II LO, a ja 
się z tego bardzo cieszę.

Małgorzata Krasowska

II LO wybrałam nieprzypadkowo.  Cho-
ciaż do ,,Pierwszego” miałam dużo 

bliżej, nie wyobrażałam sobie nauki 
gdzie indziej. Zresztą, wtedy panowała 
moda na naszą szkołę, wiele mówiło się 
o szczególnej atmosferze, którą tworzyli 
uczniowie i nauczyciele. Postanowiłam i 
ja poznać klimat II Liceum. Zgodnie z za-
interesowaniami wybrałam klasę o profilu 
biologiczno-chemicznym. 

Dzisiaj, z perspektywy lat, z rozrzew-
nieniem myślę o tamtych czasach… 

Wiele, wiele wspomnień przelatuje przez 
głowę… Lekcje języka polskiego z na-
szym wychowawcą, śp. Panem Antonim 
Hemplem, nauczycielem bardzo wyma-
gającym. Tak dużo mu zawdzięczam, roz-
budził moje pasje literackie i zachęcił do 
studiowania polonistyki. Był człowiekiem, 
którego można było kochać, lubić, bać 
się…, ale nie można było przejść obok 
Niego obojętnie! Lubiliśmy lekcje języka 
angielskiego, podczas których śpiewa-
liśmy piosenki The Beatles, drżeliśmy 
przed matematyką, kiedy najczęściej z ust 
naszej nauczycielki padały słowa: „siadaj, 
dwa”, w skupieniu uczestniczyliśmy w lek-
cjach biologii i chemii, które prowadziły 
Pani Lidia Dubaj i  śp. Pani Halina Kac-
przycka.

Po latach wróciłam do II Liceum jako 
nauczycielka języka polskiego, wróci-

łam jak do domu, miejsca dobrze znane-
go, z którym wiąże się wiele miłych wspo-
mnień, wróciłam do MOJEJ SZKOŁY! 

Iwona Grabczuk

Czas biegnie nieubłaganie, zapomi-
namy coraz więcej. Kiedy myślę 

o moim Liceum to wspominam przede 
wszystkim ludzi i zdarzenia – Panią Lidię 
Dubaj wychowawczynię i nauczycieli hi-
storii Śp. Pana Franciszka Kurka i Panią 
Grażynę Kieres (kartkówkom i klasów-
kom nie było końca). Z dużą sympatią 
wspominam klasowe wyjazdy do Strzelc, 
wycieczki do ówczesnej Czechosłowacji  
i NRD, pierwszy dzień wiosny i pierwsze 
wagary (co się później działo…). Jednym 
z pierwszych moich wspomnień zwią-
zanych ze szkołą są również kapcie vel 
ciapy (zmiana obuwia była obowiązkowa 
i tak oczywista, że nikt nie protestował). 

Moja nauka w Liceum przypadła na 
czas burzliwych wydarzeń w Polsce: 

powstanie Solidarności, stan wojenny, od-
wołana studniówka. Czasy były szare, wy-
stawy sklepowe puste, ale Liceum uczyło 
solidnie bez kolorowych podręczników, in-
ternetu, laptopów. Tradycyjne metody na-
uczania sprawdziły się. To były naprawdę 
wspaniałe, beztroskie lata, miło je wspo-
minam.

Elżbieta Tołyż
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