ŻYCIE SZKOŁY W LATACH 2009-2019
W latach 2000. LO im. B. Prusa przeszło kolejne przeobrażenia. Stopniowo zmieniał się wygląd
sal, przeprowadzono liczne remonty, wymieniono meble, zakupiono nowoczesne pomoce
dydaktyczne, przede wszystkim laptopy i rzutniki multimedialne do poszczególnych sal. W
2011 roku otwarto nową halę sportową, aulę i dwie nowe sale lekcyjne. Unowocześniono
bibliotekę szkolną, przekształcając ją w szkolne centrum informacji.
Rozbudowa szkoły umożliwiła organizowanie w niej uroczystości o zasięgu miejskim, a nawet
regionalnym. W ostatnich latach w Prusie odbyły się m. in.: obchody Roku Czesława Miłosza
(2011), Forum Korczakowskie (2012), uroczystość wręczenia dyplomów uczniom
z województwa łódzkiego, którzy uzyskali stypendium Prezesa Rady Ministrów (2013),
podsumowanie obchodów 90-lecia LOP (2018).

Stałym elementem życia „Prusa” są spotkania z osobami publicznymi, odgrywającymi ważne
role w mieście, regionie i w kraju. Wśród gości, którzy odwiedzili szkołę w ciągu ostatnich
dziesięciu lat znaleźli się m.in.: aktorka Tamara Arciuch, Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak, wdowa po ostatnim Prezydencie RP na uchodźstwie Karolina Kaczorowska,
sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Jacek Męcina, europoseł Ziemi
Łódzkiej Jacek Saryusz-Wolski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Uzależnień prof. Mariusz
Jędrzejko, ambasador Meksyku Raphael Steger, biskup łowicki Andrzej Dziuba, pilot rajdowy
Maciej Wisławski, studenci z międzynarodowej organizacji AIESEC, sędzia Anna Maria
Wesołowska, szef Oddziału Skierniewickiego Związku Strzeleckiego Marek Bicz, mistrz
olimpijski z 1980 r. Paweł Skrzecz oraz trener, mówca i autor książek z zakresu rozwoju
osobistego Michał Zawadka.

Szkoła organizuje różnorodne formy kształcenia. Wśród nich ważne miejsce zajmują stałe
imprezy, jak święto patrona Prusówka, jasełka Bożonarodzeniowe, Festiwal Nauki (połączony
z pokazem doświadczeń z chemii, fizyki, biologii), Festiwal Talentów, Bieg Prusa, Mistrzostwa
Polski Szkół Prusowskich w Piłce Siatkowej Mieszanej i Rekolekcje Wielkopostne.

Jasełka Bożonarodzeniowe 2017r.

Prusówka 2018

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli realizują liczne projekty szkolne obejmujące m.in.
wieczorki poetyckie, przedstawienia okolicznościowe i rocznicowe, Dzień Papieski, Dzień
Języków Obcych, turnieje sportowe. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:










„Ławeczka Wokulskiego” (2010) - przedstawienie na podstawie „Lalki” B. Prusa na
dworcu skierniewickim - koordynator Anna Zarębska,
Forum Korczakowskie (2012) – podsumowanie Roku Janusza Korczaka - koordynatorzy
Iwona Fontańska, Krystyna Kostarska,
„Link do przyszłości” (2013) - koordynator Anna Fajkowska-Wesołek,
„European Cansar Competition” (2013) – projekt i budowa meteorologicznej stacji
w skali mikro – koordynator Stefan Paszkiewicz,
„Jesteśmy dziećmi światła” (2016) – poznanie światła, jego roli, znaczenia i właściwości
– koordynatorzy: Jolanta Stegienka, Agnieszka Kałucka,
„Sienkiewicz wczoraj i dziś” (2016-2017) – projekt związany z obchodami Roku
Sienkiewiczowskiego – nauczyciele zespołu humanistycznego, koordynator Iwona
Fontańska,
„Skierniewice na drodze do niepodległości” (2017) – widowisko z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości – koordynator Anna Olczak,
„Drogi do wolności” (2018) – przedstawienie upamiętniające 100 rocznicę odzyskania
niepodległości - koordynator Bożena Prachnio.

Szkoła dba o rozwijanie i umacnianie świadomości narodowej wśród uczniów, troszczy się
o ich rozwój intelektualny, duchowy i kulturalny. Umożliwia im udział w:





licznych olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,
wycieczkach przedmiotowych (np. coroczne wyjazdy maturzystów do AuschwitzBirkenau i pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę, wyjazdy młodzieży na warsztaty
językowe: Euroweek, YouthMaSter),
zajęciach laboratoryjnych lub wykładach w placówkach naukowych, np. w Biocentrum
Edukacji Naukowej, w Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego, w Rosyjskim Ośrodku
Nauki i Kultury w Warszawie, na Uniwersytecie Opolskim, w PWSZ w Skierniewicach.

Organizuje wyjazdy do teatrów łódzkich i warszawskich na przedstawienia polskoi obcojęzyczne, wyjścia do kina, na wykłady i warsztaty realizowane przez różne instytucje
działające na terenie miasta (m.in. Klub Historyczny, Muzeum Historyczne, Biblioteka Miejska,
CKiS). Umożliwia uczniom udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych na terenie Polski
oraz do krajów europejskich (Ukraina, Niemcy, Austria, Czechy, Belgia, Francja, Chorwacja).
Obecnie w Liceum działają: wolontariat szkolny, LOP i koło teatralne „Kaktus”. Uczniowie
„Prusa” pracują w Samorządzie Uczniowskim, Młodzieżowej Radzie Miasta, harcerstwie
i wolontariacie, znani są z różnorodnej działalności na rzecz środowiska. Włączają się w liczne
akcje charytatywne, takie jak: „Góra grosza”, „Świąteczna paczka”, „Ciacho dla hospicjum”,
mikołajkowe i walentynkowe akcje dla potrzebujących dzieci.

Liceum każdego roku bierze udział w paradzie młodzieży podczas skierniewickiego Święta
Kwiatów, Owoców i Warzyw oraz innych miejskich uroczystościach. W szkole odbywają się
okolicznościowe apele oraz spotkania z ludźmi nauki, kultury i polityki. Liceum włącza się
w przygotowanie Targów Edukacyjnych, organizuje Dzień Drzwi Otwartych dla gimnazjalistów,
inicjuje happeningi o charakterze profilaktycznym. Uczestniczy w miejskich projektach

edukacyjnych. Uczniowie „Prusa” wzięli udział m.in. w takich dużych przedsięwzięciach
miejskich jak odsłonięcie pomnika Wokulskiego na dworcu w Skierniewicach (2010r.) czy
otwarcie Parku Miejskiego z udziałem ówczesnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
(2014r.).

W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele mają lub
nabywają doświadczenie w pracy z młodzieżą, co owocuje dobrą współpracą i sukcesami
wychowanków w olimpiadach, licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych
czy zawodach sportowych. W latach 2009-2019 „prusacy” znaleźli się w etapach centralnych
olimpiad 159 razy, zdobywając tytuły laureatów i finalistów. Najlepsi uczniowie Prusa
otrzymują prestiżowe nagrody państwowe: stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra
Edukacji Narodowej.
Szkoła otacza fachową opieką również uczniów mających problemy zdrowotne, z różnymi
dysfunkcjami, czasem realizujących obowiązek szkolny w trybie indywidualnego nauczania.
Mimo różnorakich trudności, uczniowie ci z powodzeniem zdają egzaminy maturalne i dostają
się na studia. To ogromny sukces zarówno ich, jak i pracujących z nimi nauczycieli.
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa odgrywa bardzo ważną rolę w środowisku
lokalnym. Co roku kończy szkołę około 200 abiturientów, którzy dobrze odnajdują się na
uczelniach krajowych i zagranicznych, a następnie osiągają sukcesy zawodowe. Pamiętają
jednak o swojej szkole i chętnie do niej powracają.

