
 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY PRZY TWÓRCZEJ PRACY NAD NOWYM NUMEREM 

MARZEC—KWIECIEŃ GAZETKA LICEALISTY  :: (12) 

Głos Licealisty LO Sędziszów 

W SKRÓCIE 

Studniówka 2019 

Str. 2 

Próbne matury 

- Wywiad z Darią 
Błaszczykiewicz           
i Albertem Ślusarkiem 

Str. 3 

Sport 

Str. 5 

Nasi uczniowie biorą 
udział w konkursach 

Str. 5-7  

Na kanapce u 
szkolnego psychologa 
-Tajemnice mądrości 

Str. 8 

Świat mody żegna 
króla stylu                     
- Karla Lagerfelda  

Str. 9-10 

„I want to break free” 
- Historia Freddie-go 
Mercury-ego 

Str. 10-12 



 

 

Niezapomniany Bal Studniówkowy 

w LO w Sędziszowie 

 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w ZSO              
w Sędziszowie odbyła się 12 stycznia 2019r. Młodzież 
doskonale bawiła się w zajeździe „Złota Rybka”             
w Czekaju, a wspaniałą atmosferę podgrzewał Dj Buzi. 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 18.00 od 
powitania przybyłych osób i przemówień gości. Jako 
pierwszy głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Sędziszowie—pan Krzysztof 
Trela, który zwrócił się zarówno do rodziców, jak i 
uczniów. Głęboko w pamięci zapadną wszystkim 
życzenia: „(...)życzę Wam, Drodzy Uczniowie, 
połamania piór na majowym egzaminie. Bardzo 
chciałbym, aby kolejny raz nasza szkoła zakończyła 
maturę z bardzo dobrymi wynikami. Trafnego wyboru 
kierunku studiów i spełnienia wszystkich marzeń – nie 
bójcie się marzyć(...)”. Następnie przemówił burmistrz 
Sędziszowa pan Wacław Szarek oraz przedstawiciele 
Rodziców. Pani Katarzyna Kosińska na ręce Dyrekcji, 
Wychowawczyni  i Grona Pedagogicznego złożyła 
podziękowania za wspaniałą, rodzinną atmosferę w 

szkole, za wkład wniesionyw wykształcenie   i wychowanie 
młodych ludzi. Po wielu ciepłych słowach skierowanych 
do wszystkich obecnych  Dyrektor ZSO wypowiedział 
najważniejsze w tym dniu zdanie:        "Poloneza czas 
zacząć"! 
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Pierwszą parę prowadził dyrektor ZSO pan 
Krzysztof Trela wraz z Anną Tabor, drugą burmistrz 
Sędziszowa pan Wacław Szarek z Kingą Tojzą, trzecią 
wicedyrektor ZSO pani Renata Kurek i Sebastian Kowal, 
czwartą wychowawczyni klasy pani Katarzyna 
Porębska-Piekara z Kamilem Gackiem. 

Po uroczystej inauguracji przyszedł czas, aby 
głos zabrała młodzież. Podziękowaniom dla Dyrekcji, 
Grona Pedagogicznego, Organu Prowadzącego                 
i Rodziców nie było końca. Największą niespodziankę 
uczniowie przygotowali wychowawczyni. Jan 
Morawski -przewodniczący klasy trzeciej, pokrótce 
przedstawił  sylwetkę swojej Pani Profesor, mówił: „Ten 
czas pozwolił docenić Pani wartości jako nauczyciela, 
jako naszą wychowawczynię i przyjaciela”. Na koniec 
swojego wystąpienia Jan życzył wszystkim beztroskiej 
zabawy do białego rana. Młodzież złożyła 
wychowawczyni wspaniałe życzenia owocnej pracy  i 
sukcesów pedagogicznych. Pani Katarzyna Porębska-
Piekara, nie kryjąc wzruszenia, również skierowała 
kilka słów do maturzystów. Dziękowała za wspólne 

trzy lata i życzyła systematycznej nauki na symboliczne 
100 dni przed maturą. 

O północy zostały ogłoszone wyniki wyboru 
króla i królowej balu. Jury uhonorowało tytułem 
wszystkich tegorocznych maturzystów. Uczestnicy balu 
studniówkowego zostali poczęstowani pięknie 
udekorowanym tortem, na którym znajdowały się 
płonące fontanny. 

Po tym nastąpiła szampańska zabawa do "trzeciego 
piania kura". 

Katarzyna Porębska - Piekara 
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Matura próbna w Liceum 
Ogólnokształcącym w Sędziszowie 

Zgodnie z coroczną tradycją- maturzyści Liceum 
Ogólnokształcącego w Sędziszowie przystąpili                
w bieżącym roku szkolnym dwukrotnie do matur 
próbnych- z Operonem i z Echem Dnia. 

Ten marcowy egzamin skłonił ich do wielu refleksji. 
Przede wszystkim poczuli absolutną konieczność 
systematycznego powtarzania materiału z wszystkich 
zdawanych przedmiotów, gdyż – według nich - nie 
gwarantuje to mniejszego stresu, ale daje większe 
poczucie pewności. Jako trudny określili arkusz z języka 
polskiego, gdyż czytanie ze zrozumieniem bywa 
podchwytliwe- trzeba uważnie czytać polecenia                
i precyzyjnie analizować tekst. Również arkusz                
z matematyki wzbudził wiele emocji ze względu na 
bardziej rozbudowane zadania. Uczniowie zgodnie 
stwierdzili, że czas przeznaczony na rozwiązywanie 
zadań ucieka bardzo szybko, więc trzeba być naprawdę 
skoncentrowanym. Niektóre zadania określili jako 
podchwytliwe. Ogólnie arkusze okazały się w miarę 
przystępne i były dobrym sposobem na przećwiczenie 
swoich aktualnych możliwości. 

Maria Trojak 

Matura próbna okiem maturzysty… 

Z przedstawicielami  Maturzystów—Darią 
Błaszczykiewicz i Albertem Ślusarkiem rozmawia Jakub 
Ptak. 

Redaktor: Jak radzicie sobie z przedmaturalnym 
stresem? Macie jakieś sposoby?  

Daria Błaszczykiewicz: Poleciłabym powtarzać 
materiał, ponieważ jest go dużo i tak naprawdę z 
każdego przedmiotu jest co innego, więc lepiej 
powtarzać od początku dla spokoju ducha. Czy to 
gwarantuje mniejszy stres? Nie, ale daje większe 
poczucie pewności.  

Albert Ślusarek: Tak samo jak koleżanka powiedziała, 
radziłbym powtarzać materiał dla pewności.  

Redaktor: Co planujecie po maturze? Jakieś plany na 
przyszłość?  

D: Moimi planami są studia związane z przedmiotami 
rozszerzonymi, które mam zamiar pisać, czyli biologią    
i chemią. Generalnie kieruję się w stronę 
farmacji,  stomatologii.  

A: Ja natomiast kieruję się w stronę farmacji i tych 
przedmiotów rozszerzonych z których piszę maturę.  

Redaktor: Wszyscy mówią, że to najważniejszy 
egzamin w życiu. Co to dla was znaczy?  

D: Matura jest to egzamin, który faktycznie, jako jeden 
jedyny, wymaga tego, by być dobrze przygotowanym. 
Maturę można poprawić, ale trzeba mieć na to czas, 
jeżeli próbujemy nadrobić materiał, którego wcześniej 
nie zdążyliśmy opanować, to - moim zdaniem - nie 

ma  sensu.  

A: Przede wszystkim matura warunkuje naszą dalszą 
karierę wobec tego ciężko się dostać gdzieś wyżej, 
osiągnąć jakiś większy sukces.  

Redaktor: Czy jesteście zadowoleni z rozwiązanych 
próbnych arkuszy?  

A: Ja tak, jestem zadowolony, jedynie obawiam się 
języka polskiego.  

D: Sądzę, że uczniowie mają głównie problem                  
z matematyką, ponieważ wiadomo - trzeba mieć 
logiczny tryb myślenia, trzeba się dobrze skupić. Na 
polskim głównie czytanie ze zrozumieniem, 
zrozumienie intencji autora i tak naprawdę 
wywnioskowanie z jego słów, co miał autor na myśli. 
Tak naprawdę polski można jakoś wyciągnąć, natomiast 
matematykę już nie.  

Redaktor: Co wam sprawiło największą trudność na 
próbnej maturze?  

D: Przede wszystkim czas i bardziej rozbudowane     
zadania.  

A: Również czas, ale warto dużo powtarzać, bo te braki 
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D: Łatwość wybranych zadań i to, że niektóre z nich są 
podchwytliwe.  

Redaktor: Która tegoroczna matura była najtrudniejsza?  

D: Moim zdaniem najtrudniejsza była matura z 
Operonem z matematyki, jeszcze ewentualnie chemia.  

A: Zdecydowanie matura z operonem była 
najtrudniejsza.  

Dziękujemy za poświęcenie czasu. Życzymy wysokich 
wyników na maturze.  

Jakub Ptak 

 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Turnieju  

Wiedzy Pożarniczej 

W dniu 5.03.2018r uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 

w ZSO w Sędziszowie uczestniczyli w eliminacjach 

gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”, które 

odbyły się     w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie. 

Organizatorem turnieju jest Komenda Główna 

Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Komendą 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie, 

lokalnymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej i 

Urzędem Miejskim w Sędziszowie. Liceum 

Ogólnokształcące w Sędziszowie na szczeblu gminnym 

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych reprezentowało    

3 uczniów. Po części pisemnej i ustnej OTWP jako szkoła 

LO w Sędziszowie zajęło II miejsce. W klasyfikacji 

indywidualnej uczniowie liceum uplasowali się na 

następujących pozycjach: 

 

II miejsce – Dominik Mokosiej - kl.II  

III miejsce - Sebastian Kowal – kl.II 

IV miejsce – Maciej Krowicki – kl.II 

Uczniowie za swoje osiągnięcia otrzymali medale,        
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Joanna Rojewska 

Sprawozdanie z Gminnego Konkursu 

„Multimedialna prezentacja edukacji  

ekologicznej w szkołach…” 

 W dniu 15 listopada 2018r.w Samorządowym Centrum 
Kultury w Sędziszowie odbyło się podsumowanie 
Gminnego Konkursu,, Multimedialna prezentacja 
edukacji ekologicznej w szkołach”. Prezentację dotyczącą 
zagadnień ekologicznych związanych z segregacją 
odpadów oraz sprzątaniem świata zaprezentował zespół 
uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego w 
Sędziszowie        w składzie: Daria Błaszczykiewicz, 
Alicja Górska oraz Kinga Zdańska. Przy ocenie 
przygotowanej przez uczniów pracy jury konkursowe 
brało pod uwagę oryginalność i pomysłowość 
przedstawionej prezentacji oraz zaangażowanie szkoły 
na rzecz środowiska lokalnego. Zespół uczniowski z 
liceum za przygotowaną prezentację otrzymał 
indywidualne nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród 
był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska     i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Urząd Miejski       w 
Sędziszowie. 

Joanna Rojewska 

 

 

Sprawozdanie z Gminnego Konkursu 

„Zbiórka surowców wtórnych” 

W roku szkolnym 2018/19 uczniowie klas I, II i III        

Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie uczestniczyli 

w kole jne j  ed yc j i  Gmi nne go  K onkur su 

Ekologicznego ,,Zbiórka surowców wtórnych”. Konkurs 

przebiegał pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

oraz Burmistrza Sędziszowa.  Polegał na 

przeprowadzeniu w szkole zbiórki makulatury, 

aluminium oraz zużytych baterii. Uroczyste 

podsumowanie konkursu i wręczenie nagród 

rzeczowych dla szkół i nagród indywidualnych dla 

uczniów nastąpiło15 listopada 2018r. w Samorządowym 

Centrum Kultury w Sędziszowie. Wśród uczniów liceum 

najwięcej surowców wtórnych zebrali: Baran Dominika 

kl.I, Prusek Mariusz kl. III, Konieczna Karolina kl. I            

i Warot Nikola kl. I. Uczniowie otrzymali indywidualne 

nagrody rzeczowe, a dla szkoły przywieźli nagrodę        

w postaci drukarki laserowej. Łącznie zebrano 435 kg 

makulatury i 33 kilogramy aluminium. 

 

Joanna Rojewska 
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XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
 

 W dniu 10 stycznia 2019r. w Liceum 

Ogólnokształcącym w ZSO w Sędziszowie został 

przeprowadzony etap podstawowy XXXIV Olimpiady 

Wiedzy Ekologicznej. Merytorycznym organizatorem      

i patronem Olimpiady jest Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego            w Warszawie, przy 

wsparciu Ministra Środowiska oraz Ligi Ochrony 

Przyrody. Funkcję Szkolnego  Koordynatora OWE w 

liceum pełni  Joanna Rojewska – nauczyciel biologii. 

Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu 

biologii oraz szeroko pojętej ekologii, a także ochrony i 

kształtowania  środowiska. Od uczestników wymagana 

jest również znajomość bieżących podstaw prawnych 

ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, 

radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią oraz 

środowiskiem przyrodniczym   w Polsce i na świecie.  

Eliminacje OWE przebiegają w 3 etapach:  

1) eliminacje szkolne ( etap podstawowy) 

2)eliminacje okręgowe ( etap regionalny) 

3) eliminacje krajowe ( etap centralny). 

 

W styczniu 2019r. w zmaganiach konkursowych OWE 

w Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie 

uczestniczyło 15 uczniów klas I, II i III, prezentując 

wysoki i wyrównany poziom wiedzy ekologicznej. 

Spośród nich najwyższe wyniki w teście konkursowym 

uzyskało         3 uczniów , zajmując w klasyfikacji 

punktowej następujące miejsca: 

I miejsce - Albert Ślusarek ( klasa III) 

II miejsce - Kinga Zdańska ( klasa III) 

III miejsce - Marta Formowicz (klasa I) 

Szkolna Komisja OWE do etapu okręgowego 

zakwalifikowała ucznia Alberta Ślusarka. Ten etap 

olimpiady odbędzie się w kwietniu 2019r. na Wydziale 

Matematyczno- Przyrodniczym Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. 

Joanna Rojewska 

 

Wyniki konkursów polonistycznych 
 

K o n ku r s y  o g ól n o po l s k ie  r o z s t r z y g n ię te !                           

W lutym uzyskaliśmy wyniki z konkursów 

polonistycznych, w których uczestniczyła młodzież 

naszego liceum. 

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny ,,Fraszka’’ (X 

Edycja) przyciągnął dużą liczbę uczestników - wzięło           

w nim udział 17 uczniów z klas I, II, III. Przypomnijmy, 

że konkurs jest organizowany corocznie przez 

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury 

Regionalnej ,,Pokolenie” przy współpracy z 

Uniwersytetem Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego i 

U n i w e r s y t e t e m 

Warszawskim. Konkurs 

polegał na rozwiązaniu testu 

z dziedziny literatury, nauki 

o literaturze i nauki o języku 

oraz napisaniu krótkiego 

wypracowania. Na podium 

tegorocznej X Edycji znaleźli 

się: Albert Ślusarek I miejsce 

31 punktów, Natalia Trojak        i Julia Walocha II 

miejsce 30 punktów, Marta Formowicz  i Julia 

Sobocińska III miejsce 29 punktów. 

IV Edycja Konkursu Ogólnopolskiego ,,Życie                           

i twórczość Juliusza Słowackiego” przyciągnęła               

11 uczestniczek z klasy III i II. Organizatorem konkursu 

jest Olimp School w Łodzi. Polegał on na rozwiązaniu 

15 pytań zamkniętych i otwartych (w większości), 

dotyczących szczegółowej wiedzy na temat twórczości 

Słowackiego. Najwyższe wyniki osiągnęła uczennica 

klasy II Natalia Trojak - I miejsce w Polsce na 146 

uczniów; uczennica klasy III Anita Krowicka- 10 miejsce 

w Polsce; uczennica klasy III Julia Walocha - 18 miejsce 

w Polsce. 

Wszystkim wyróżnionym i pozostałym uczestnikom 

serdecznie gratulujemy pasji literackiej i życzymy       

dalszych sukcesów w kolejnych edycjach. 

Maria Trojak 

 

 
Stypendium 

Prezesa Rady 
Ministrów 

 

 

Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów w roku 
szkolnym 2018/2019 
otrzymała uczennica      
kl. II Natalia Trojak. 
Uroczysta gala odbyła 
się w lutym w Urzędzie 

Wojewódzkim w Kielcach. 
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Wyniki IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
z „Mitologii” 

 
 Pod koniec stycznia zostały ogłoszone wyniki IV 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu z „Mitologii”. Z 
naszej szkoły brało udział trzech uczniów: Jan 
Morawski, który zajął 6 miejsce w Polsce, Mariusz 
Prusek 18, a Tomasz Piątek uplasował się na 20 pozycji. 
 Gratulujemy wszystkim uczestnikom, tym 
bardziej, że w tych eliminacjach uczestniczyło 576 
uczniów w kraju. Organizatorem tego konkursu jest 
Olimp School w Łodzi. Uczestnicy mają okazję 
sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny 
mitologii. Konkurs odbył się 15 listopada 2018 r. 
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 15 pytań, z 
których 1-5 były zamknięte, jednokrotnego wyboru, zaś 
6-15 otwarte. Szkolnymi koordynatorami konkursu były 
panie Dorota Pasek i Maria Trojak. 

 
Dorota Pasek 

 

Turniej Piłki Halowej w Małogoszczu 

Dnia 05.03.2019r w Liceum Ogólnokształcącym im.     
Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu, 
odbył się turniej piłki halowej chłopców. Wzięło w nim 
udział pięć szkół - ZSP w Jędrzejowie Grot, ZSP we 
Włoszczowie, LO w Małogoszczu (Gospodarz   całego 
turnieju), Gimnazjum w Małogoszczu oraz nasza szkoła. 
Turniej organizowany był metodą ,,każdy z każdym". 
Nasza szkoła zajęła III miejsce, ulegając gospodarzom 
turnieju 4:1. Najlpeszym strzelcem sędziszowskiej 
drużyny okazał się Bartosz Styczeń, który strzelił 7 
bramek. Opiekunem oraz trenerem naszej drużyny był 
pan Krystian Rokicki. Mimo wielkiego zacięcia 
towarzyszącego rozgrywkom, odbywały się one w 
duchu "fair play". 

Bartosz Kotarski 

Siatkarskie pudło 

Po kilku latach posuchy znów doczekałyśmy się dobrej 
żeńskiej drużyny w naszym liceum. 28 lutego 
uczestniczyłyśmy w Turnieju o Puchar Dyrektora ZSP   
w Małogoszczu. Nie do końca świadome swoich 
umiejętności, jechałyśmy tam ze sporymi obawami. Na 
szczęście okazało się, że żaden przeciwnik turniejowy 
nie był od nas zdecydowanie lepszy, a dosłownie o dwa 
punkty przegrałyśmy walkę o finał z jedną                         
z jędrzejowskich szkół. W meczu o 3. miejsce 
zdecydowanie wygrałyśmy z gospodyniami turnieju               
z LO Małogoszcz 2:0. Radość ze zdobycia pucharu                
i zaszczytnego 3. miejsca popsuła nam nieco wiadomość 
o kontuzji naszej najlepszej zawodniczki, Alicji Górskiej. 
Życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia i do naszej 
drużyny. Poza tym w Turnieju wystąpiły: Julia 
Sobocińska, Dominika Baran, Gabriela Grabda, Nikola 
Warot i Weronika Milejska. Poza nami w Turnieju 
wzięły udział zaprzyjaźnione i trenujące z nami 
gimnazjalistki:  Oliwia Walczak i Agata Szczerbińska. 
Dziękujemy za pomoc i wsparcie. Jako że turniej 
odbywał się w tłusty czwartek, nasz opiekun - Pan 
Krystian Rokicki, ufundował nam pyszne pączki, które    
nigdy tak nie smakowały jak po turnieju :) Zapraszamy 
chętnych na treningi siatkówki w poniedziałki i środy. 
Przed nami kolejne turnieje.  

Krystian Rokicki i zespół redakcyjny 

Wycieczka do kina 

W czwartek 7 marca uczniowie naszego liceum pod 
opieką pani Magdaleny Trelińskiej-Kwiecień oraz 
Katarzyny Porębskiej-Piekary udali się do kieleckiego 
kina Helios na film pt.: „Prodigy” - produkcja z 2019 
roku opowiadający historię małego chłopca i jego matki. 
Ośmioletni Miles pada ofiarą opętania. Jego matka 
postanawia za wszelką cenę rozwiązać tę sytuację. Po 
wszystkim     uczniowie mieli chwilę dla siebie. 
Wszyscy wrócili zadowoleni i z uśmiechem na twarzy 
rozeszli się do domów. 

Gabriela Grabda 



 

 

Tajemnice mądrości 

W XXI w. społeczeństwo rozwinęło się na tyle, że każdy 
bez ograniczeń wiekowych oraz za niewielką opłatą lub 
nawet za darmo, bez przeszkód, może rozwijać swoje 
zainteresowania, a także uczyć się dodatkowo 
przedmiotów, które w przyszłości pomogą mu zdać 
egzamin dojrzałości i dostać się na wymarzone studia, 
czego skutkiem będzie praca na odpowiednim dla siebie 
stanowisku. Należy jednak zadać sobie pytanie: czy aby 
być mądrym należy tylko czerpać wiedzę książkową, 
czy potrzebne jest jeszcze coś więcej? 

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie, należy 

wziąć również pod uwagę fakt, iż wiedza książkowa jest 

bardzo ważna i należy poświęcić jej mnóstwo czasu, 

jednakże w życiu przydaje się również wiedza oparta na 

doświadczeniu, błędach oraz wyciągniętych z nich 

wnioskach, a także na zabawie, która jest ważna dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Ten beztroski czas 

poświęcony na żarty, wygłupy oraz chwile beztroski, 

pobudzają naszą kreatywność, pomagają się 

zrelaksować, a także podnieść poziom hormonów 

szczęścia, które mają pozytywny wpływ na dalszą 

edukację i są świetnym sposobem na szukanie 

rozwiązań z trudnych sytuacji w przyszłości. 

Poza wiedzą książkową oraz zabawą należy wykazać 

się również odrobiną spontaniczności. Nic się nie stanie, 

kiedy pewnego dnia postanowimy zrobić nieplanowane 

przyjęcie lub udać się na wycieczkę czy przeżyć 

niezwykłą przygodę, która pozostawi wspomnienia na 

resztę życia. 

Często słyszymy również, że wiek jest wyznacznikiem 

mądrości, gdyż człowiek, który przeżył wiele trudnych 

sytuacji wie, jak sobie z nimi poradzić. Teza ta jest 

oczywiście prawdziwa, należy jednak pamiętać , że są 

ludzie, którzy wiekowo od dłuższego czasu są dojrzali, 

skończyli nawet kilka kierunków studiów, lecz ich 

zachowanie oraz sposób, w jaki podejmują poważne 

decyzje, pozostawia wiele do życzenia. Natomiast 

często jest również tak, że prości ludzie, nie posiadający 

wyższego wykształcenia lub nawet dzieci, odznaczają 

się większa mądrością i dojrzałością życiową niż 

niejeden uczony dorosły. 

Jak pokazują powyższe przykłady, mądrość nie zależy 

jedynie od wiedzy książkowej, choć jest ona bardzo 

ważnym czynnikiem, lecz aby stać się mądrym, trzeba 

nie raz urządzić kabaret, udać się w nieznane lub  

 

działać pod wpływem chwili, bez zastanowienia, " co by 

było gdyby", gdyż mądre osoby zawsze potrafią z głową 

czerpać radość z życia, a nawet jeśli zdarzy się jakiś 

wypadek, będzie on świetnym doświadczeniem oraz 

nauczką na przyszłość. 

Magdalena Muszyńska 

 

91. ceremonia wręczenia Oscarów 

Nagrody Akademii Filmowej, znane powszechnie pod 
nazwą Oscary, zostały stworzone w 1927 roku (pierwsze 
przyznanie nagród, za rok 1927 i 1928, nastąpiło 16 maja 
1929 roku). Od lat są uznawane za najbardziej 
prestiżową nagrodę filmową. 

  Pierwsze Oscary zostały przyznane w 13 kategoriach. 
Dziś jest ich 24, między innymi: najlepszy film, 
reżyseria, aktor, aktorka, zdjęcia, muzyka, scenariusz 
oryginalny i scenariusz adaptowany. Od 2002 roku 
ceremonia rozdania nagród odbywa się w 
hollywoodzkim Kodak Theatre. Początkowo wręczenie 
nagród Akademii odbywało się na przełomie marca i 
kwietnia. W 2004 roku galę przesunięto na ostatni 
tydzień lutego.  

Najlepszym filmem został "Green Book" w reż. Petera 
Farrelly'ego. Oscara za reżyserię zdobył AlfonsoCuarón 
za film "Roma". Statuetki w kategoriach aktorskich 
powędrowały do: Olivii Colman ("Faworyta"), 
RamiegoMaleka ("BohemianRhapsody"), a także Reginy 
King ("Gdyby ulica Beale umiała mówić") oraz 
Mahershali Aliego ("Green Book"). 

Green Book" to film oparty na autentycznej historii 
pianisty Dona Shirleya (Mahershala Ali) i jego kierowcy,     
a jednocześnie ochroniarza Tony’ego Vallelongi (Viggo 
Mortensen), którzy wyruszają razem w podróż na 
południe Stanów. 
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Galę rozdania Oscarów rozpoczął występ 
zespołu Queen wraz z Adamem Lambertem. W trakcie 
gali prowadzący żartowali o meksykańskim murze oraz        
o tym, że Akademia nie będzie wręczać nagród               
w trakcie przerw reklamowych, za to wszyscy, którzy 
otrzymają statuetkę, proszeni są o podziękowania dla 
producentów majonezu. Wielkim przegranym 
tegorocznego rozdania Oscarów został film „Faworyta”. 
Na 91. gali rozdania Oscarów wystąpiła również Jeniffer 
Hudson. W Dolby Theatre na statuetki czekali twórcy  i 
aktorzy filmu ,,Zimna Wojna’’. 

najlepszy film: "Green Book" 

 reżyseria: AlfonsoCuarón - "Roma" 

aktor pierwszoplanowy: Rami Malek                   
("Bohemian Rhapsody") 

aktorka pierwszoplanowa: Olivia Colman ("Faworyta") 

aktor drugoplanowy: Mahershala Ali ("Green Book") 

aktorka drugoplanowa: Regina King ("Gdyby ulica   
Beale umiała mówić") 

scenariusz oryginalny: Nick Vallelonga, Brian Currie i 
Peter Farrelly ("Green Book") 

scenariusz adaptowany: Charlie Wachtel, David 
Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee ("Czarne 
bractwo. BlacKkKlansman") 

film animowany: "Spider-Man: Uniwersum" 

film nieanglojęzyczny: "Roma" 

film dokumentalny: "Free Solo" 

zdjęcia: Alfonso Cuarón ("Roma") 

montaż: John Ottman ("Bohemian Rhapsody") 

utwór muzyczny: Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony 
Rossomando i Andrew Wyatt ("Shallow" - "Narodziny 
gwiazdy’’) 

Królem czerwonego dywanu został prezenter Billy    
Porter, który pojawił się w smokingu i... czarnej sukni. 

Damian Pajda 

 

Świat mody żegna króla stylu -        
Karla Lagerfelda 

Geniusz i niekwestionowany rewolucjonista wybiegów 
zmarł 19 lutego. Koniec złotej ery domu mody Chanel”- 
takie nagłówki pojawiały się we francuskich mediach. 
Projektant zmagał się z nieuleczalną chorobą. Informację 
o złym stanie zdrowia przetrzymywano w ścisłym 
sekrecie. Karl nie pojawił się na ostatnim pokazie 
Chanel, który zorganizowano pod koniec stycznia. 
Przyczyną miało być zmęczenie. W oficjalnych 
oświadczeniach nie podawano więcej szczegółów. 

K a r l  L a g e r f e l d 
projektował stroje dla 
Chanel już od 1982 roku. 
Był też fotografem, 
publicystą i reżyserem, 
na co dzień mieszkał w 
Paryżu; jego znakiem 
rozpoznawczym były 
wysokie, krochmalone 
kołnierze, czarne okulary i białe włosy. Projektant 
odpowiadał między innymi za kostiumy do filmu 
"Callas Forever", stroje Madonny z trasy koncertowej Re
-Invention Tour oraz Kylie Minogue z trasy Showgirl: 
The Greatest Hits Tour. Stworzył również kolekcję dla 
H&M w 2004 roku. 

Kącik modowy 



 

Zwolennik feminizmu w różnych dziedzinach życia, 
również w sferze modowej. Zaprojektował m.in. 
klasyczną małą czarną, dżersejowe sukienki oraz 
garnitury a’la męski look. Uwielbiał współpracować z 
polskimi top modelkami i projektantkami. Jego 
ulubienicami były Monika Jagaciak, Anja Rubik oraz 

Joanna Przetakiewicz. 
Specjalnie dla naszej 
k r ó l o w e j  w y b i e g u 
(wyłącznie dla niej) 
zapro jektował nawet 
charakterystyczny, czarny 
kapelusz. Podziwiał Anję 
nie tylko za olśniewającą 
urodę, lecz również za 
charyzmę i chęć do 
niesienia pomocy innym. Z 
Joanną Przetakiewicz 
łączyła go długoletnia 
przyjaźń,           o czym 
m o ż e  ś w i a d c z y ć 
emocjonalny post na 

instagramie polskiej projektantki: „Powtarzałeś zawsze, 
ze trzeba sięgać po swoje marzenia i je realizować. Tak 
właśnie zrobiłam. Bo we mnie wierzyłeś. Byłeś z tych 
ludzi, którzy się dzielili - sercem. Nigdy nie zapomnę 
Twojego poczucia humoru, charyzmy i inteligencji, ale 
to, co było najważniejsze, to Twoja troska, ciepło, 
KOCHANIE LUDZI. Zawsze byłeś niczym wysoki 
budynek z antenami sięgającymi chmur, które ściągały 
kosmiczną energię jak zasięg telewizyjny. Podkreślałeś, 
że ludzie, z którymi pracujesz, to Twoja rodzina. Znać 
Cię to był wielki zaszczyt. Chciałeś się nieustannie 
uczyć. Dowiadywać, czytać, oglądać. A ja chcę się uczyć 
Ciebie. NIKT CIĘ NIE ZASTĄPI. BYŁEŚ, JESTEŚ  I 
B Ę D Z I E S Z  L E G E N D Ą .  L U D Z K I M                

FENOMENEM”. 

Współpracował z ikonami światowego modelingu,     
które w większości sam wypromował. Jego muzami 
były między innymi takie modelki jak: Cindy Crawford, 
Claudia Schiffer, Lily-Rose Depp, Linda Evangelista, 
Kate Moss, Kendall Jenner. 

Ponieważ bardzo interesuję się rynkiem mody, jestem 

przekonana, że świat nigdy nie 
zapomni o takiej legendzie. Myślę 
jednak, że era świetności Chanel nie 
minęła i nadal będzie się rozwijać. 
Zastanawiałam się, jak zakończyć 
artykuł      o tej osobie i doszłam do 
wniosku, że jedyną godną formą 
będzie po prostu zacytowanie jego 

słów: „Moda żyje zmianą. Jeśli 
chcesz być dobry, w tym co robisz, 
musisz wiedzieć, co poza modą 
dzieje się na świecie. W przeciwnym 
razie, gdy wszystko się zmieni, 

nawet tego nie zauważysz”. 

Natalia Trojak 

 

KĄCIK MUZYCZNY 

 

I want to break free - Historia  

Freddie-go Mercury-ego 

 Witajcie ponownie w kolejnym numerze 
gazetki ,,Głos Licealisty''. Dzisiaj chciałabym  wam 
przedstawić wokalistę 
z e s p o ł u  Q u e e n —
Freddiego Mercurego.  
 W czwartek 5 
września 1946 roku                           
w państwowym szpitalu                
w mieście Stone Town                   
w Zanzibarze, przyszedł 
na świat chłopiec, który                     
w przyszłości stał się 
znany na całym świecie 
jako Freddie Mercury. Jego 
rodzice, Matka Jer i Ojciec 
Bomi, byli  Parsami                          
i  w y z n a w a l i 
Zaratusztrianizm. Jego prawdziwe imię i nazwisko to 
F a r r o k h  B u l s a r a . 
W wieku pięciu lat Bulsara zaczął uczęszczać do szkoły 
prowadzonej przez brytyjskie zakonnice. Następnie 
został wysłany do dużej brytyjskiej szkoły z internatem 
w Panchgani w Indiach, gdzie nazywano go Freddie, co 
bardzo przypadło mu do gustu. Przyszły wokalista 
wykazywał talent muzyczny dzięki swojej ciotce, która 
uczyła go gry na fortepianie. Następnie zaczął grać         
w swoim pierwszym rock and rollowym zespole The 
Hectics.  

 W 1964, w wieku 18 lat, ze względu na wojnę 
domową w Zanzibarze, wraz z rodzicami i młodszą 
siostrą Kashmirą wyjechał do Anglii i zamieszkał                 
w Feltham, w Hounslow- mieście aglomeracji 
zachodniego Londynu. W przeciwieństwie do rodziców, 
Freddie był bardzo zadowolony  z  przeprowadzki  do 
Europy— już w Zanzibarze interesował się zachodnim 
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 W Ealling College of Art Freddie poznał Tima 
Stafella, który wraz z Brianem Mayem i Rogerem 
Taylorem tworzył zespół Smile. Młody Bulsara 
zapragnął do nich dołączyć, więc pojawiał się na 
próbach zespołu         
i pouczał jego 
członków, jak 
p o w i n n i  s i ę 
zachowywać na 
scenie, dając do 
zrozumienia, że 
chce stać się 
częścią grupy. 
Nikt jednak nie 
brał jego uwag 
zbyt serio i 
Freddie musiał 
c h w i l o w o 
s k a p i t u l o w a ć . 
Gdy nadarzyła 
s i ę  o k a z j a , 
dołączył do zespołu Ibex. Podczas jednego z ich 
koncertów Freddie, już wtedy niezwykle żywiołowy       
i charyzmatyczny na scenie, zakręcił dość nieporęcznie 
mikrofonem co doprowadziło do odpadnięcia statywu. 
Stało się to jednym ze znaków rozpoznawalnych 
wokalisty. Freddie wciąż kręcił się koło muzyków Smile 
i wreszcie dopiął swego. Po krótkim czasie, za 
inicjatywą wokalisty, grupa zmieniła nazwę na Queen, - 
bo jak powtarzał: ,,To tylko nazwa, ale jest królewska      
i brzmi wspaniale. Lubię otaczać się wspaniałymi 
rzeczami.'' Po zmianie nazwy zespołu, podjął również 
decyzję o zmianie własnego nazwiska, 
chociaż prawdopodobnie nie potwierdził 
tego w sposób urzędowy, stał się 
Freddim Mercurym. Freddie udowodnił 
swój talent artystyczny, projektując logo 
zespołu, które odwoływało się do 
znaków zodiaku całej czwórki. Co 
ciekawe, nigdy nie wykorzystywał 
swoich umiejętności do projektowania 
wymyślnych strojów, zawsze wolał 
oddać się w ręce specjalistów. 
 W 1973 roku został wydany 
pierwszy debiutancki album Queen, o tej 
samej nazwie. Po sukcesie albumu, 
wyruszyli w trasę koncertową jako 
support Mott the Hoople. Freddie już 
wtedy popisywał się na scenie, chociaż zarówno jemu, 
jak i całemu zespołowi, daleko było do statusu gwiazd, 
jakimi chcieli zostać.  
 W marcu 1974 ukazał się ich drugi album 
''Queen II'', który został podzielony na stronę białą, na 
której były zawarte utwory napisane przez Maya              
i Taylora oraz czarną z piosenkami autorstwa 
Mercurego. W ramach promocji nowego albumu zespól 

wyruszył w samodzielną trasę koncertową po Wielkiej 
Brytanii. Już w listopadzie ukazał się ich trzeci album 
''Sheer Heart Attack''.  
 W 1975 roku wydali swój przełomowy album 

''A Night at the Opera'' , gdzie 
można było usłyszeć legendarne 
Bohemian Rhapsody.  
 Freddie przyznał, że 
kiedyś w piosenkach opisywał 
siebie, nie lubił podawać 
dokładnych interpretacji swoich 
utworów. Wolał, żeby każdy 
odbierał je po swojemu. Jednak 
tekts Bohemian Rhapsody 
stanowił wielką zagadkę. 
Według niektórych, tekst jest 
przyznaniem się Freddiego 
pr zed  samym sob ą  d o 
homoseksualizmu.  
Popularność grupy rosła,              

a członkowie zasłynęli z urządzania świetnych, 
pokoncertowych imprez. Podobno mniej więcej w tym 
okresie Freddie zaczął częściej zażywać kokainę. Jednak 
szalone życie Rockmanów nigdy nie powodowało 
pogorszenia się jakości materiału nagrywanego w 
studiu.  
 W październiku 1977 na krążku ''News of the 
World'' ukazał się jeden z największych przebojów 
zespołu ''We are the Champios'' autorstwa Mercuryego. 
Piosenka stała się hymnem niezliczonej ilości imprez 
sportowych. Podobnie ''We will Rock You'', dzięki której 

zespoł podczas koncertów wchodził we wspólną 
interakcję z publicznością i zachęcał do śpiewania. 
Lata osiemdziesiąte były przełomowe dla wokalisty- 
ściął długie włosy, przestał malować paznokcie i 
zapuścił wąsy. Fani protestowali przeciwko nowemu 
wizerunkowi Idola i do biura zespołu napłynęło 
mnóstwo jednorazowych maszynek do golenia i butelek 
z czarnym lakierem do paznokci. Mercury się tym nie 
przejął.      



 

Freddie, jako osoba prywatna, był całkowitym 
przeciwieństwem tego,co prezentował na scenie. Poza 
nią był zwykle nieśmiały, spokojny, ale gdy występował 
przed publicznością, stawał się Showmanem, 
zdobywającym władzę nad tłumem.  
 Za największy koncertowy 
triumf grupy Queen uważa się 
występ na charytatywnym koncercie 
Live Aid, który odbył się 13 lipca 
1985 roku na londyńskim stadionie 
Wembley. W zespole nigdy nie było 
lidera, więc słowa uznania należą się 
całej czwórce, ale nie ulega 
wątpliwości, że to charyzmatyczny 
występ Freddiego był kluczem do 
ich sukcesu. Można mówić o wielu 
ekscesach Freddiego na scenie, ale 
jego największym atutem, który 
c z y n i ł  g o  w y j ą t k o w y m  i 
wyróżniającym się, był głos.   
 Nie jest do końca jasne, kiedy Freddy Mercury 
dowiedział się, że jest chory, ale przyjmuje się, że 
oficjalnie stwierdzono u niego AIDS w pierwszej 
połowie 1987 roku. Wokalista jednak szybko przestał 
uciekać od prawdy i postanowił skupić się na 
maksymalnym wykorzystaniu czasu, który mu 
pozostał. O swojej chorobie powiedział tylko wąskiej 
grupie osób. W styczniu 1988 roku Queen znowu zaczął 
pracę nad nową płytą, mimo że pozostali członkowie 
zdawali sobie sprawę z tego, że ich przyjaciel jest 
poważnie chory, nie mówili głośno      o swoich 
obawach. Ze względu na stan zdrowia wokalisty, zespół 
nie wyruszył w trasę koncertową promującą nowy 

album. Stosowali różne wymówki, nikt nie złamał 
obietnicy danej wokaliście. Mercury nie chciał, alby 
ludzie kupowali ostatnie albumy Queen z litości lub 
współczucia dla umierającego wokalisty. 
W 1990 roku zespół zaczął pracę nad albumem 
''Innuendo''. Członkowie nie byli pewni, czy ukończą go 
za życia wokalisty. Na twarzy Freddiego zaczęły 

pojawiać się ciemne plamy, które próbował ukryć dużą 
warstwą makijażu. Później, gdy makijaż nie wystarczał, 
zapuścił bujny zarost. W tamtym okresie czwórka 
zbliżyła się do siebie bardziej niż kiedykolwiek 

wcześniej i każdą 
chwilę spędzoną             
w  s t u d i u 
nagraniowym starali 
się wykorzystać do 
m a k s i m u m . 
 Na początku 
listopada 1991 roku 
Mercury postanowił 
odstawić wszystkie 
leki. Pogodził się             
z faktem, że nie jest 
w stanie dłużej 
walczyć i chciał 
odejść na własnych 
w a r u n k a c h . 

Wreszcie 23 listopada ukazało się oświadczenie, które 
potwierdziło to, czego się wszyscy obawiali. Freddie 
przyznał w nim, że jest nosicielem HIV       i jest chory 
na AIDS, a ten moment uznał za właściwy, by wyjawić 
prawdę. Nim upłynęła kolejna doba, w niedzielę             
24 listopada 1991 roku, Freddie Mercury zmarł.   
 Po śmierci Freddiego na AIDS w Londynie         
w 1991 pozostali członkowie grupy Queen oraz ich 
menedżer zorganizowali ''The Freddie Mercury Tribute 
Concert for AIDS Awareness''. Dochody z koncertu 
zostały przeznaczone na utworzenie ''The Mercury 
Phoenix Trust''. Organizacja od 1992 przekazała ponad 8 
milionów funtów brytyjskich na walkę z AIDS i jest 
nadal aktywna od początku swojej działalności.  
W 1995 ukazał się ostatni album studyjny Queen, ''Made 
in Heaven''. Zawiera ostatnie nagrania zespołu z 1991 
roku, a także wcześniejsze, opracowane na nowo solowe 
utwory członków zespołu i utwory odrzucone                     
z poprzednich albumów. 

Iga 
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I <33333 MEMES!!!!!!!1111 



 

Humor Zeszytów 
Idzie wiosna radosna, więc i my możemy się częściej uśmiechać. Ta rubryka nie pozostawi nikogo obojętnym 

wobec nowych, świeżych eksperymentów językowych Moich Drogich Uczniów. Czytajcie i bawcie się dobrze! 

Pozdrawiam wszystkich miłośników i Autorów tej przezabawnej strony.  

Maria Trojak 

 Wydarzenia, które przeżywamy w życiu są po to, aby je przeżyć. 

 Achilles w pojedynkach był bardzo silny, oprócz jego stopy. 

 Jan Parandowski jest autorem "Mitologii Jana Parandowskiego". 

 Po wyjeździe swojego męża zaczyna filtrować ze swoim kochankiem. 

 Osobą, która radośnie zamieszkiwała dziedziniec, była Zosia. 

 W budynku wisiał portret Kościuszki z oczyma podniesionymi do góry. 

 Balladyna była kochanką Grabca, Gralona i Kostryna, gdyż mąż zajmował się wojną. 

 Kara śmierci na Balladynie odbyła się przez porażenie prądem. 

 Król Marek zbliżył się do Izoldy, gdyż chciał naprawić dziurę. 

 Kmicic daje się Bogusławowi pobawić swoim koniem. 

 Kmicic wyglądał jak typowy Sarmata, bo miał śnieżnobiałe zęby. 

 Gdy żołnierze Czarnieckiego biegli przez rzekę Pilicę, woda się tak rozproszyła, jakby się rozdzieliła. 

 Gdy Telimena szła do ogrodu, chart zadławił jej kochanka, czyli psinę. 

*** 

*Mały Murzynek mówi do mamy: 

- Mamo, daj cyca! 

-Masz - odpowiada mama - tylko nie odchodź za daleko.  

 

 

*** 

*Przychodzi przyjaciółka do Kowalskiej i pyta: 

- No i co dostałaś od męża na urodziny? 

- Widzisz to srebrne porche na parkingu? 

- No nie mów, piękne! Zazdroszczę ci! 

- No to ja dostałam fartuszek w takim samym kolorze. 

*opieka nad całością: Maria Trojak              *korekta tekstu: Mar ia Trojak                 *redaktor naczelny: Natalia Trojak   
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