
 Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników  nowy i pierwszy w bieżącym 
roku szkolnym numer gazetki szkolnej „Głos Licealisty”. Jest w nim opis 
7lubowania klasy pierwszej, sprawozdanie z wyborów do samorządu szkolnego, 
humor zeszytów oraz wiele innych artykułów. Zapraszamy wszystkich do 
czytania naszej gazetki szkolnej, która będzie się ukazywać raz w miesiącu. Całe 
grono redakcyjne dołoży wszelkich starań, aby każdy znalazł tu coś ciekawego dla 
siebie. Pragniemy dokumentować w formie pisemnej i fotograicznej życie naszej 
szkoły, przedstawiać Wasze pomysły i problemy, być jasnym promykiem w szarej 
monotonii szkolnych dni. Oto skład zespołu redakcyjnego: 

redaktor naczelny- iacper erzywnowicz 

z-ca red. nacz.- naulina bzięcioł 
zespół redakcyjny:  Natalia Kowalska 

          Nikola Gumul 
          )zabela Gieroń 

          Magdalena Wójcicka 

          Maciej Zygmunt 
          Paulina Szczęsna 

skład zespołu komputerowego: iatarzyna norębska- niekara 

            kagdalena uójcicka 

            iacper erzywnowicz  
korekta tekstu: karia rrojak 

 Zachęcamy osoby chętne do współpracy  twórczość własna, pisanie 
artykułów , aby zgłosili się do pani Marii Trojak- najlepiej podczas przerw! Zespół 
redakcyjny nie jest zamknięty, bardzo chętnie przyjmiemy właśnie Ciebie ! 
Gorąco pozdrawiam! 
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,,Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność." - Jan naweł II 

  

,,Nigdy nie zapominajcie! )m wyżej wzlatujemy, tym mniejsi wydajemy się tym, co nie umieją latać."  
- dryderyk lietzsche 

  

,,Nauczycielem wszystkiego jest praktyka." - Juliusz aezar 

  

,,Umieć żyć to najrzadziej spotykana umiejętność na świecie." - mscar uilde 

  

,,Często, aby stało się to, czego pragniemy, trzeba tylko przestać robić to, co robimy." - jew rołstoj 

Głos Licealisty 

Maria Trojak  
 i reszta zespołu redakcyjnego wraz z Kacprem i Pauliną  
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Dnia  września  roku odbyła 
się inauguracja nowego roku szkolnego 

/ . Uroczystość rozpoczęła się od 
Mszy 7więtej w kościele pod wezwaniem 
św. Brata Alberta w Sędziszowie. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele 
władz, dyrektorzy szkół i nauczyciele, 
rodzice oraz uczniowie. 

Po mszy wszyscy udali się do 
szkoły, gdzie nastąpiło przemówienie 
pana dyrektora Stanisława Macha oraz 
Burmistrza. Następnie uczniowie rozeszli 
się do swoich klas. Wychowawcą 
pierwszoklasistów została pani Maria 
Trojak. 

Zimowa przerwa świąteczna 
potrwa od  do  grudnia r. Ferie 

zimowe dla województwa 
świętokrzyskiego oraz dla kujawsko-

pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, 
wielkopolskiego  będą trwać od  
stycznia do  stycznia  roku. 
Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 

 do  marca  roku. Część ustna 
egzaminu maturalnego nastąpi w dniach 
od  do  maja  roku, a pisemna 
rozpocznie się  maja. Zakończenie roku 
szkolnego przypada na  czerwca  
roku. 

 

Życzymy wszystkim Uczniom 
udanego roku szkolnego, mało stresu i 
dużo przyjemności, zawarcia wspaniałych 
przyjaźni i spełnienia marzeń. 

Kacper Grzywnowicz 
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,, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Najdrożsi Bracia i Siostry! 
...  

Bałem się przyjąć ten wybór, jednak przyjąłem 
go w duchu posłuszeństwa dla Pana naszego 
Jezusa Chrystusa i w duchu całkowitego zau-
fania Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie. 
Nie wiem, czy potraię rozmawiać waszym... 
naszym językiem włoskim. Jeżeli się pomylę, to 
mnie poprawicie. Przedstawiam się wam 
wszystkim dzisiaj, by wyznać naszą wspólną 
wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność pokładaną 
w Matce Chrystusa i Kościoła z pomocą Pana 
Boga i z pomocą ludzi.'' 
 

 Te słowa wciąż dźwięczą w naszych 
uszach.  października  roku, dokładnie 

 lat temu, o godzinie .  arcybiskup kra-
kowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany 
na papieża. 
Właśnie w rocznicę tego jednego, lecz jakże 
ważnego wyboru, który miał wpływ na kształ-
towanie się postaw ludzkich, czas 
przypomnieć postać Jana Pawła II. 

 Kim zatem był nasz papież? Można 
powiedzieć, że utalentowanym człowiekiem, 
wspaniałym synem i przyjacielem, niestru-
dzonym pielgrzymem. Ale czy te proste słowa 
wiernie oddają prawdziwą postać Karola 
Wojtyły? 

 Na pierwszy rzut oka Wojtyła wydawał 
się zwykłym człowiekiem. Ale czy ZWYKŁA 
osoba mogłaby poruszyć lawinę przemian, 
dotyczących wyzwolenia Polski spod jarzma 
komunizmu? Czy ZWYKŁA osoba potraiłaby 
zjednoczyć narody? Czy ZWYKŁA osoba 
byłaby szanowana przez wyznawców innych 
religii? 

 Tylko ten ZWYKŁY-NIEZWYKŁY 
człowiek potraił to wszystko. Nasz Ojciec 
7więty, otwarty na miłość innych sprawił, że 
wrogowie stali się przyjaciółmi, że niewierzący 
uwierzyli. To On pokazał, jak ważne jest prze-
baczenie... 

Dnia  maja r. Jan Paweł )) został 
beatyikowany, a  kwietnia r. wliczono 
Go w poczet świętych. 

 liech ten dzień sprawi, że 
zatrzymamy się na chwilę i zastanowimy 
nad naszym życiem.  Może nauczymy się 
do-strzegać to, co niewidoczne, kochać to, 
co prawdziwe i doceniać to, co posiadamy.
 Zaufajmy i pozwólmy się poprowa-
dzić Temu, który sam zaufał i który powi-
erzył swą drogę Bogu. 

Paulina Dzięcioł 
Zdjęcia: Magdalena Wójcicka  
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 Dnia  października  roku w 
naszym liceum odbyły się wybory do 
samorządu szkolnego. Uczniowie mogli 
zagłosować na dwóch kandydatów z 
pięciu, a byli nimi: Magdalena Wójcicka, 
Maciej Zygmunt, Kacper Grzywnowicz, 
Kacper Kwiecień oraz Artur Sikora. Mogli 
ich lepiej poznać dzięki plakatom 
wyborczym, na których przedstawili swoje 
pomysły, jakie chcieliby wprowadzić w 
nowym roku szkolnym. Najbardziej 
przekonującą kampanię wyborczą miał 
uczeń klasy drugiej- Kacper Kwiecień. 
Pogratulujmy również reszcie 
kandydatów za tak bardzo kreatywne 
pomysły.  

 Po podjęciu trudnej decyzji w 
końcu przyszedł czas na ogłoszenie 
wyników. Komisja wyborcza wyłoniła trzy 
osoby. Wszyscy niecierpliwie czekali na 
wyniki. Najwięcej głosów uzyskał Kacper 
Kwiecień, który został naszym nowym 
przewodniczącym szkoły. Funkcję 
zastępcy przewodniczącego będzie pełnić 
Magdalena Wójcicka- uczennica klasy 
pierwszej, zaś Artur Sikora po raz drugi 
jest sekretarzem liceum. 

 Gratulujemy naszej nowej władzy. 
Życzymy im wielu kreatywnych 
pomysłów, które będą mogli wprowadzić 
w życie oraz udanej współpracy w roku 
szkolnym / . 

Kacper Grzywnowicz 

Zdjęcia: Magdalena Trelińska– Kwiecień 



ŚŚ5 GŁOS LICEALISTY ŚŚ (ń) 2Ńń5/2Ńń6 

b ń c  l w   

bnia  października przypada bzień 
lauczyciela. kłodzież i nauczyciele 
uznają tę datę za jedną z 
najprzyjemniejszych w roku, gdyż nie ma 
wtedy zajęć dydaktycznych. 

 

 W tym roku Dzień Nauczyciela 
wypadł w środę, która tradycyjnie była dla 
uczniów dniem wolnym. Dnia  
października w naszej szkole odbyły się 
obchody Dnia Edukacji Narodowej. Brali w 
nich udział uczniowie szkoły podstawowej w 
ZSO w Sędziszowie, zaproszeni zostali 
nauczyciele i emeryci. W tym dniu ważne są 
również życzenia dla pedagogów, które 

będzie można przeczytać pod koniec tego 
artykułu. 

Dzień Edukacj Narodowej, zwanej 
inaczej Dniem Nauczyciela, jest polskim 
świętem państwowym oświaty i szkolnictwa 
wyższego. Ustanowiono je  kwietnia  
roku pod nazwą Dnia Nauczyciela, następnie 
w  roku przemianowano je na Dzień 
Edukacji Narodowej. 

Tradycyjnie w tym dniu składane są 
życzenia, nieżależnie od tego, czy lubimy 
danego pedagoga czy też trochę mniej; 
podaczas jego święta powinniśmy być 
życzliwi dla każdego.  

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, 
niech szkoła w dom się wspólny zmienia! 

Praca nauczyciela to praca niełatwa, 
bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. 

Kocha ona figle i chętnie się czubi, 
lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. 

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, 
aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, 
który gdy doro nie, dopiero zrozumie, 

jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie. 

Izabela Gieroń 

Zdjęcia: Jolanta Wiekiera  
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 Zgodnie z coroczną tradycją w dniu  
października  roku odbyła się 
uroczystość 7lubowania klasy pierwszej 
Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w 
Sędziszowie. 

 Młodzież, rodzice, dyrekcja, 
wychowawca i inni nauczyciele udali się do 
kościoła pod wezwaniem św. Brata Alberta 
na uroczystą Mszę 7więtą o godz. : , 
którą odprawił ksiądz mgr Łukasz Siedlecki, 
kierując do uczniów mądre słowa o 
rozważnym wykorzystaniu swojej drogi 
życiowej. Uczniowie wzbogacili swą 
modlitwę pięknym śpiewem z 
akompaniamentem gitary i skrzypiec. 

 Część oicjalna rozpoczęła się o 
godzinie :  w budynku szkoły. Swoją 
obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście 
– burmistrz Sędziszowa pan Wacław Szarek, 
dyrektor OsiR pan Krzysztof Chmaruk, 
dyrektor SCK im. Jana Pawła )) pani Jolanta 
Wiekiera , dyrektor Gimnazjum w 
Boleścicach pani Jolanta Błasiak, dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Sędziszowie pan Stanisaław Mach, 
wicedyrektorki ZSO - pani Anna Ciosek, 
pani Teresa Makuch, pani Joanna Rojewska, 
przewodnicząca Rady Rodziców LO pani 
Wioletta Kowalska, grono pedagogiczne 
liceum, rodzice i dziadkowie uczniów klasy 
pierwszej, młodzież pozostałych klas LO. 

 Mądre i życzliwe słowa do 
ślubujących skierowali pan dyrektor 
Stanisław Mach i burmistrz pan Wacław 
Szarek. Podkreślili oni znaczenie szkoły i 
nauczycieli w życiu młodego człowieka, 
przypomnieli o konieczności mądrego 
kierowania swoim rozwojem i wyborem 
przyszłej drogi życiowej. 

 W dalszej części odbyło się uroczyste 

ślubowanie w obecności pocztu lagowego, 
poprzedzone wspólnym odśpiewaniem 
hymnu narodowego. Ze wzruszeniem 
wysłuchaliśmy słów Ślubuję uroczyście być 
wzorowym uczniem Liceum 
Ogólnokształcącego w Sędziszowie... ) tak 
oto kolejna grupa młodzieży dołączyła do 
naszej licealnej społeczności. 

 Część artystyczna była tradycyjnym 
dopełnieniem tego szkolnego święta. 
Obejrzeliśmy montaż poetycko – muzyczny 
Pejzaż życia, na który złożyły się wiersze i 
fragmenty prozy autorstwa J. )waszkiewicza,  
Z. (erberta, A. de Saint – Exupéry, T. 
Wywrockiego. W roli recytatorów wystąpili: 
Wioletta Sornat, Wiktoria Białek, Nikola 
Gumul, Maciej Zygmunt, )zabela Seredyka, 
Paulina Szczęsna i Natalia Kowalska. 
Utwory muzyczne wykonały dziewczęta z 
klasy pierwszej, a w roli solistek wystąpiły 
Dominika Bździon i Karolina Szanto. 
Akompaniament gitarowy był dziełem 
Pauliny Dzięcioł, zaś prezentację 
multimedialną przygotowała Magdalena 
Wójcicka. W roli konferansjerów wystąpili: 
Natalia Kowalska i Kacper Grzywnowicz.  

 Program artystyczny, oprawę 
plastyczną i techniczną przygotowali: Maria 
Trojak, Katarzyna Porębska – Piekara, )wona 
Janowska, Krystian Rokicki, Tomasz 
Gardiew, Szymon Bąk. 

 Po wręczeniu młodzieży 
pamiątkowych Dyplomów przez pana 
dyrektora i wychowawcę uwieczniono to 
miłe spotkanie na wielu fotograiach z 
udziałem zaproszonych gości. 

 Ten wyjątkowy, październikowy 
dzień zakończył się kameralnym 
spotkaniem przy kawie i słodkościach, 
przygotowanych przez wspaniałych 
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Rodziców.  

 Najlepszym podsumowaniem całej 
uroczystości niech będą słowa, stanowiące 
motto tego spotkania: 

Każdy dzień jest kwiatem, który rozkwita  
w naszych rękach. 

Adam Mickiewicz  

  

Życzymy młodzieży klasy pierwszej, aby 
ich droga licealna usłana była  kolorowymi 
kwiatami zdobytej wiedzy, satysfakcji, 
przyjaźni i radości. 
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Maria Trojak  
Zdjęcia: Gracjan Grabek  
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 Znamy ich na co dzień, siedzących przed biurkiem szkolnym, dyżurujących na 
korytarzach, przekazujących nam codziennie wiedzę. Grupa redakcyjna wpadła na pomysł, aby 
zadać kilka pytań naszym nauczycielom, dzięki którym poznamy ich lepiej jako ludzi, ich 
marzenia, pasje, życiowe cele… Opracowaliśmy zestaw pytań, który co jakiś czas zostanie 
wręczony kilku nauczycielom do wypełnienia. Na początek wybraliśmy następujące osoby- 
panią Magdalenę Trelińską- Kwiecień oraz panią Martę Malanowicz. Dziękujemy im za odwagę 
i szczerość. 
 

Rozmowa z nauczycielką języka angielskiego Panią Magdaleną Treli ską- Kwiecie  

 

*edybym nie była/był nauczycielem byłabym/byłbym: 
Zdecydowanie byłabym… wizażystką. Tworzenie makijaży, które odzwierciedlają czyjeś 
wnętrze oraz dodają urody- to czysta przyjemność. 

 *Jeszcze nie spełnione marzenie: 
  Jest ich niestety zbyt wiele. 
 *slubiona potrawa: 

Jestem zdecydowanie istotą mięsożerną. Uwielbiam polędwiczki w sosie z leśnych grzybów, 
szpinakiem i zapiekanymi ziemniakami oraz skrzydełka w miodowej glazurze. Pycha ! 

 *lajgorsza gafa, którą popełniłem/ popełniłam przy swoich uczniach: 
Pewnie znalazłoby się parę … wszystkie wspominam z uśmiechem na twarzy. Mam dystans do 
siebie i nie mam problemu z tym, aby śmiać się z własnych wpadek. Moja klasa coś na ten 
temat wie. 

 *u podróż życia wybrałbym/ wybrałabym się do: 
Chciałabym zwiedzić Kanadę, a jeśli chodzi o Europę to zdecydowanie Francję i Toskanię. 

 *no zakończeniu pracy nauczycielskiej zamierzam: 
Jeśli będzie mi dane doczekać emerytury, chciałabym zamieszkać w jakieś niewielkiej, 
urokliwej wiosce nieopodal Zakopanego, bo to moje kochane miejsce oraz wieść spokojne 
życie. 

 *aieszy mnie: 
Wiele drobnych rzeczy: od ładnej pogody, po dobre słowo usłyszane od drugiej osoby. 

 *Zawszę znajdę czas na: 
  Spacer, książkę i dobry ilm. 
 *koje hobby to: 
  Moja praca i podróże. 
 *nrzedmiot, którego nie lubiłem/lubiłam, gdy chodziłem/chodziłam do szkoły: 

Jako typowa humanistka, nie pałałam gorącym uczuciem do izyki, chemii i matematyki. 
 *rrzy życzenia do złotej rybki: 
  Wypowiem, jeśli już ją złapię… 

*koje motto życiowe: 
  Nie kieruję się w życiu jakimś konkretnym mottem. Staram się zawsze być sobą, nie szkodzę 

  innym. Lubię pomagać i nawiązywać pozytywne relacje z ludźmi, ponieważ zdecydowanie  
  zgadzam się ze słowami J. Newtona, że „Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów”. 

n  ę…  
a   w   
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*Boję się: 
  Wysokości i ….gęsi. 
 *slubiony wykonawca muzyczny: 
  Słucham różnorodnej muzyki, w zależności od nastroju w jakim akurat jestem. 
 

 

Rozmowa z nauczycielką przyrody Panią Martą Malanowicz 

 

*edybym nie była/był nauczycielem byłabym/byłbym: 
  Chciałam zostać lekarzem- pediatrą.  
*Jeszcze nie spełnione marzenie: 
  Domek w Bieszczadach lub na Mazurach. 
*slubiona potrawa: 
  Nie mam ulubionej potrawy. 
*lajgorsza gafa, którą popełniłem/ popełniłam przy swoich uczniach: 
  Nie pamiętam takiej. 
*u podróż życia wybrałbym/ wybrałabym się do: 
  Podróż do Ameryki Południowej. 
*no zakończeniu pracy nauczycielskiej zamierzam: 
  Zwiedzić Polskę. 
*aieszy mnie: 
  Sukcesy moich uczniów oraz własnych dzieci. 
*Zawszę znajdę czas na: 
  Na pomoc innym. 
*koje hobby to: 
  Moja praca. 
*nrzedmiot, którego nie lubiłem/lubiłam, gdy chodziłem/chodziłam do szkoły: 
  Wos-u. 
*rrzy życzenia do złotej rybki: 
  Życzeń nie mówi się głośno ani o nich nie pisze, bo się nie spełnią. 
*koje motto życiowe: 
  Ciesz się chwilą. 
*Boję się: 
  Stracić najbliższych. 
*slubiony wykonawca muzyczny: 
  J. Blunt, Chris de Burgh, Happysad. 
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Dnia  października  roku 
odbyła się ogólnopolska akcja ,,Młodzi 
głosują". Przedsięwzięcie to miało na 
celu zachęcić młodych ludzi do 
głosowania w wyborach i uczestniczenia 
w życiu politycznym państwa. 

W Liceum Ogólnokształcącym  
w Sędziszowie akcją koordynował pan 
Piotr Jaros, natomiast w Szkolnej 
Komisji Wyborczej zasiedli: jako 
przewodniczący komisji - Artur Sikora, 
zastępca przewodniczącego - Milena 
Tomala oraz jako członkowie komisji - 
Patrycja Mróz, Justyna Walczak, Paulina 
Jarosińska i Walentyna Gajos. 

Od godz. .  do .  uczniowie, po 
złożeniu podpisu na liście wyborców  
i otrzymaniu kart do głosowania, w ciszy 
i skupieniu zagłosowali na swoich 
kandydatów. Nieobecni w dniu 

głosowania, mogli zagłosować 
korespondencyjnie kilka dni wcześniej. 

Po zakończonym głosowaniu Szkolna 
Komisja Wyborcza podliczyła wszystkie 
głosy. Dwa najwyższe miejsca w 
szkolnym głosowaniu zajęli: Komitet 
Wyborczy Wyborców ,,Kukiz ' "   
głosy  - %  oraz Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość  głosów - 

% . Frekwencja wyniosła ok. , %. 

Program ,,Młodzi głosują" jest 
bardzo istotny w kształtowaniu postaw 
obywatelskich wśród młodzieży, co  
w przyszłości może skutkować większą 
frekwencją w wyborach. Może dzięki 
temu obywatele staną się bardziej 
odpowiedzialni za przyszłość swojej 
ojczyzny. 

„kł  eł ą”- w    

Paulina Dzięcioł 
Zdjęcia: Magdalena Wójcicka 



 

 Żyjemy w czasach pełnych nienawiści, żądzy władzy oraz tajemniczości... Na 
świecie istnieje wiele stowarzyszeń oraz organizacji, których celem jest przejęcie 
władzy nad światem. Jednym z najprężniej działających jest grupa )luminati. Słowo to 
pochodzi z języka łacińskiego, a oznacza ono "oświeceni". Kim są )luminaci? Dlaczego 
powstali? Jaki mają wpływ na nasze życie?  

 

 azęść pierwsza "Historia Iluminatów" 

 

 Zakon )luminatów powstał  maja  roku. Został założony przez Adama 
Weishaupta. Był to człowiek bardzo inteligentny oraz zamożny. )nteresował się 
okultyzmem. Aktywnie działał w niemieckich lożach masońskich, spośród których 
rekrutował przyszłych iluminatów. 
)luminaci swych nowych członków mieli przeprowadzić przez kilka dróg oświecenia. 
Pierwszą z nich był deizm  wiara w to, że Bóg stworzył świat, ale  w niego nie 
ingeruje , drugą ateizm całkowite odejście od wiary w Boga  i ostatnią satanizm 
uznanie Szatana jako prawdziwego Boga . Głównym celem )luminatów było przejęcie 

władzy nad światem, wprowadzenie NWO New World Order z ang. -Nowy Porządek 
7wiata  oraz całkowite wyeliminowanie religii chrześcijańskiej.  
 )luminaci dbali o swoje sekrety jak żadna inna organizacja. Kościół nie mógł ich 
wytropić, gdyż działali pod jego nosem. Wielu księży należało do zakonu, lecz pojawia 
się pytanie: "Jak przekonali najwyższych rangą chrześcijan do swojej ideologii?" Jak się 
okazało, podstępem. )luminaci głosili, że ich Wielkim Mistrzem był Jezus z Nazaretu, 
który widział, jak skorumpowane jest społeczeństwo i stworzył nową religię, by im 
pomóc, lecz jego uczniowie źle zinterpretowali jego nauki. 
 Zakon zdobywał kolejnych zwolenników. Od samego początku działał a nawet 
kierował  masonerią. Weishaupt oraz jego przyjaciele przygotowywali plan zdobycia 
władzy nad światem. Mieli oni tego dokonać za pomocą rewolucji oraz wojen. W  
roku Weishaupt wydał rozkaz wywołania rewolucji we Francji, jednak kurier, wiozący 
Robespierrowi instrukcje, został w drodze z Frankfurtu do Paryża zabity uderzeniem 
pioruna. Policja znalazła instrukcję od Weishaupta. Kiedy przestudiowano dokumen-
ty, władze bawarskie zarządziły przeprowadzenie rewizji w domach iluminatów. 
Wszystkie znaleznione tam dokumenty zostały opublikowane.  Działanie to miało na 
celu ukazania przekrętów, jakich dopuszczali się iluminaci w celu zdobycia władzy. 
Jednak to nie zakończyło działalności organizacji. Działania podjęte przez władze 
bawarskie zmusiły Weishaupta jedynie do opuszczenia Bawarii. Było już 
zdecydowanie za późno na powstrzymanie Iluminatów. Ich wpływy sięgały w "bogate 
sfery europejskie". W celu ukrycia prowadzonej działalności Weishaupt kazał ogłosić 
w londyńskim "Monthly Magazine", że od  roku jego stowarzyszenie przestało 
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funkcjonować, co było oczywiście oparte na jedynym stałym ilarze funkcjonowania 
tej organizacji-kłamstwie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zastępca Weishaupta wraz z baronem de Busche zostali wysłani do Paryża , gdyż 
zdecydowano, że "Francja pierwsza zostanie iluminowaną" i od niej zacznie się 
"Wielkie Dzieło". Postanowiono zwołać w Paryżu  roku kongres wolnomularski 
dla masonów z Francji i zagranicy. W czasie jego obrad postanowiono, że rewolucja 
wybuchnie we Francji, a z niej rozszerzy się po całej Europie. 
 Pomimo pozornego upadku Stowarzyszenie )luminatów rosło w siłę. Dzięki 
współpracy z masonerią mieli oni wpływ na takie wydarzenia w historii jak re-
wolucja francuska  roku, rewolucja bolszewicka  roku czy obie wojny świa-
towe. Należy zwrócić uwagę również na to, że wszystko zostało skrupulatnie zaplan-
owane. Ciąg dalszy nastąpi... 
 

  

Źródła: 
- Książki  

W.T. Still: Nowy Porządek 7wiata 

F. Eger: Historia masonerii 
- Strony WWW  

www.iluminaci.pl 
www.robertbrzoza.pl 
kanał You Tube  

Topowe Teorie Spiskowe  

Maciej Zygmunt 
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„aóż , n , w  …”?  

Poniedziałek  5.10.2015r. 
 Na 7więtym Krzyżu odbyły się jubileuszowy 

przegląd chórów. 

 Statek przewożący kontenery zatonął u 
wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie 
byli Polacy. 

 

Wtorek 06.10.2015r. 

 Zmarł Arpad Goncz, pierwszy 
postkomunistyczny prezydent Węgier- miał  
lata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa 07.10.2015r. 

 Do portu w Gdyni wpłynęły okręty Marynarki 
Wojennej Chin. Jest to pierwsza w historii 
wizyta tego typu. 

 Metrowy niewybuch znaleziono nieopodal 
szkoły w Gdyni. Teren zabezpieczyli saperzy, 
którzy wywieźli pocisk. Ewakuowano 
mieszkańców pobliskich budynków. 
 

 

Czwartek 08.10.2015r. 

 Na terenie konsulatu we Lwowie podłożono 
ładunek wybuchowy- nikomu nic się nie stało. 
 

 

Piątek 09.10.2015r.  

 Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie 
kradzieży obrazu "Gęsiarka" i trzech innych 
przedmiotów z Kancelarii Prezydenta. 

 )mpas w budowie drogi ekspresowej nr   
w okolicach Skarżyska. Organizacje 
ekologiczne protestują, by chronić zagrożony 
gatunek motyla. 
 

 

Sobota 10.10.2015r. 

 W województwie warmińsko-mazurskim  
w okolicach Jerzwałdu, miłośnik historii znalazł 
miecz, który może mieć  lat. 
Prawdopodobnie jest to rzadki okaz broni z 
okresu wpływów rzymskich. 

 Na Bałtyku trwają największe tegoroczne 
manewry  Marynarki Wojennej. 

 

Niedziela 11.10.2015r. 
 )rackie lotnictwo zbombardowało konwój 

pojazdów, którym jechał przywódca Państwa 
)slamskiego Abu Bakar al-Baghdadi- jego los 
jest nieznany. 

 W 7więtkorzyskiem spadło bezrobocie. 
Obecnie we wrześniu wyniosło ,  tyś. 
zarejestrowanych bezrobotnych. Jest to 
najmniejszy wskaźnik od r. 
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Poniedziałek 12.10.2015r. 

 7więtokrzyskie- jest porozumienie na 
kontynuację hodowli bizonów w 
Kurozwękach przez  lat i zastąpienie jej 
hodowlą żubrów. 
 

 

Wtorek 13.10.2015r. 

 Sześć tysięcy osób w województwie 
świętokrzyskim nie miało energii 
elektrycznej. Awarię spowodowały 
intensywne opady śniegu. 

 Chińczycy budują największy na świecie 
radioteleskop- ma on pomóc w odnalezieniu 
życia na innych planetach. 
 

 

Środa 14.10.2015r. 

 Premier Ewa Kopacz opowiedziała się za 
zniesieniem powszechnie obowiązującego 
egzaminu zewnętrznego na zakończenie V) 
klasy szkoły podstawowej. 

 W Ośrodku Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Lądowych w Orzyszu rozpoczęły się 
największe ćwiczenia Wojska Polskiego. 
Polscy żołnierze będą współdziałać z 
Amerykanami, Brytyjczykami, 
Kanadyjczykami oraz Niemcami. 
 

 

Czwartek 15.10.2015r. 

 Tragedia w Bydgoszczy. Studenci bawiący 
się na otrzęsinach Uniwersytetu 
Technologiczno- Przyrodniczego w 
Bydgoszczy wpadli w panikę, gdy w wąskim 
przejściu zrobiło się zbyt tłoczno i duszno. 
Nie żyją dwie osoby. 

 Większość świętokrzyskich samorządów 
jest przeciwna przyjmowania uchodźców  
z Bliskiego Wschodu i Afryki. Samorządy 
argumentują swoją postawę trudną sytuację 
inansową i mieszkaniową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek 16.10.2015r. 

 -letni mieszkaniec Kielc od trzech lat 
nie płacił rachunków. Gdy komornik udał się 
do niego osobiście okazało się, że mężczyzna 
nie żyje. Prawdopodobnie zmarł trzy lata 
temu. Od tej pory nikt nie zauważył jego 
zaginięcia. 

 Protest w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Rybniku trwa już pięć 
dni. Strajkujące pielęgniarki domagają się 
podwyżki płac. 
 

 

 

 

Maciej Zygmunt 
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H  ów  

Skoro dotarliście, brodzy azytelnicy, do ostatniej strony gazetki, macie prawo do 
odrobiny humoru zaczerpniętego z uczniowskich prac pisemnych. nrzedstawiam 
uam- misternie skonstruowane wypowiedzi językowe, jakże zaskakujące i 
oryginalne, twórcze i groteskowe, osobliwe i intelektualne… dziwolągi językowe! 
nozdrawiam, trzymajcie się ciepło, bo wieje! 

Maria Trojak 

* Koń jego jest podkuty kopytami. 
* )zabela Łęcka była płytka. 
* Pod koniec swojej śmierci rozmawiał on ze swoim przyjacielem. 
* Gdy Edyp się załamał, własnymi palcami wydłubał sobie oczy. 
* Kordian bierze Wiolettę na haka.  
* Kobieta porównana jest do „białego anioła”, który w bardzo dużym stopniu jest 

prostytutką.  
* Car się zlitował i zmienił karę śmierci na żywot wieczny. 
* Chłop pańszczyźniany chodził przygarbiony, bo mieszkanie było ciasne. 
* Przyodzienie renesansowe ukazywało piękny dekolt z długimi, pięknymi włosami. 
* Bogusław ogłosił wszystkim, że Szwedzi. 
* Widzieli to jego towarzysze, którzy to widzieli. 
* Roland pozostał wierny Francji, chociaż mózg mu wypłynął. 
* Dedal potraił robić różne rzeczy , więc żona Minosa urodziła mu dziecko. 
* Pan Dulski był sterylizowany przez żonę. 
* W tragedii antycznej ludzie prowadzili zdrowy tryb życia. 
* Kobiety chodziły w długich sukniach z witrażami. 
* W starożytności istniały mity geologiczne. 

 

bowcipasy 

Przychodzi baba do lekarza z kierownicą na plecach, a lekarz pyta: 
-Kto panią tu skierował?  
 

-Kim jesteś dziewczynko? 

-Czerwonym Kapturkiem. 
-To dlaczego masz na głowie zielony kapturek? 

-Co za głupie pytanie! Bo czerwony jest w praniu! 
 

Stoi blondynka przed ruchomymi schodami i czyta: „Jadąc schodami, proszę trzymać psa 
na rękach”. 
- ) skąd ja teraz wezmę psa?!... 


