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 „Błądzenie jest rzeczą ludzką, wybaczanie - boską”- Alexander Pope 

 „Ciesz się życiem, bo dzięki temu żyjesz,możesz obdarzać miłością, pracować, bawić się i spoglądać w gwiazdy”- 
Henry Van Dyke 

 „Człowiek żyje po to, aby kochać. Jeśli nie kocha - to nie żyje”- Vinet 

 „Gdyby myśli mogły zabijać, świat byłby bezludny”- Jerzy Bułatowicz 

 „Łatwiej jest walczyć z zasadami niż żyć zgodnie z nimi”- Alfred Adler 

 „Ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy się nie starzeją”- Ernst Penzoldt 
 

LO Sędziszów Głos Licealisty 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych  

Nikola Gumul 
 

Dnia 1 marca w naszym liceum obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. Uczniowie pod czujnym okiem pana Piotra Jarosa przygotowali niezwykle 

ciekawą, zapierającą dech w piersiach prezentację multimedialną. Nie zabrakło także 

wierszy, które wprowadziły nas w stan melancholii i zadumania. Każdy znajdujący się  

w sali był przejęty losem żołnierzy. Największe wzruszenie wzbudziła historia 

siedemnastoletniej Danuty Siedzikówny, pseudonim ,,Inka’’- zamordowanej przez 

komunistycznych oprawców. Licealiści oraz gimnazjaliści z zaciekawieniem śledzili 

kolejne slajdy,a gdy usłyszeli smutną piosenkę, niejednemu z nich zakręciła się w oku łza. 

Wśród licznie zgromadzonych gości był pan Marek Jończyk z Instytutu Pamięci 

Narodowej. Uchylił rąbka tajemnicy historii, co wzbogaciło słuchających o bardzo istotną 

wiedzę. Poszerzył wyobraźnię uczniów i zapewne rozbudził patriotyzm w niejednym 

młodym człowieku. W spotkaniu wzięła udział młodzież licealna, gimnazjalna, 

nauczyciele, dyrekcja i zaproszeni goście na czele z burmistrzem Sędziszowa panem 

Wacławem Szarkiem. Była to wzruszająca lekcja historii na żywo i umocnienie w nas 

postaw patriotycznych. 
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Dieta, ruch i radość z życia!  

Nasz samorząd szkolny promuje zdrowy styl życia.  
Jak jeść,by żyć długo i szczęśliwie? 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 
2015r. sprecyzowało rodzaje produktów, jakie mogły być 
sprzedawane na terenie szkół. Wśród uczniów wzbudziło 
to wiele niepokojów. Jednak my, jako samorząd 
uczniowski, postanowiliśmy, że zamiast narzekać na nowe 
prawo, wykorzystamy je, aby zmienić nawyki żywieniowe 
wśród naszych kolegów. Przygotowania  
do dwutygodniowej akcji trwały długo, ale te wysiłki 
opłaciły się. Wszystko musiało być dopracowane  
w najmniejszych szczegółach, tak, aby nic nas nie 
zaskoczyło. Zaczęliśmy 15 lutego od samodzielnie 
przygotowanej prezentacji, z którą dotarliśmy  
do większości klas gimnazjum i liceum, by wyjaśnić, jak 
ważne jest zdrowe odżywianie w naszym codziennym 
życiu. Tłumaczyliśmy, jak jeść i co jeść, by utrzymać 
zdrowe samopoczucie jak najdłużej. Przypomnieliśmy, że 
zdrowa dieta wcale nie musi być droga i nieprzyjemna. 
Naszą prezentację oparliśmy na dziesięciu punktach: 

1.Spożywaj duże ilości warzyw. 
2.Jedz regularnie, najlepiej 5 posiłków dziennie. 
3.Wzbogać swoją dietę o różnorodne produkty. 
4.Unikaj wysoko przetworzonych i sztucznych 

produktów. 
5.Nawodnij prawidłowo swój organizm. 
6.Unikaj sklepowych słodyczy. 
7.Korzystaj z soli jak najrzadziej. 
8.Zamień smażenie na pieczenie. 
9.Ogranicz maksymalnie spożycie mięsa. 
10.Zmień swoje nawyki żywieniowe. 

Rozwiesiliśmy również w szkole plakat ilustrujący talerz 

zdrowego odżywiania opracowany na uniwersytecie  

w Harvardzie, który jest dobrą wskazówką do układania 

codziennej, zbilansowanej diety. Wszystkim zapadła 

jednak w pamięci druga część naszej akcji – trzydniowy 

kiermasz zdrowej żywności. Pracy było co niemiara, ale 

zostało to docenione przez uczniów, którym brakowało 

sklepiku szkolnego. W naszym asortymencie znalazło się 

tylko to, co najlepsze: sałatki, soki i jogurty, owoce, 

warzywa i gorące napoje (w tym ciesząca się gigantyczną 

popularnością kawa zbożowa ze spienianym mlekiem,  

a odrobinę słodyczy dodawał jej pyszny miód). Z godziny 

na godzinę zainteresowanie nie słabło. Każdy chciał coś 

pysznego i dla siebie, ale my zdołaliśmy obsłużyć 

wszystkich. Nawet dzień po zakończeniu akcji w miejscu 

dawnego sklepiku zgromadziła się grupka, tym razem 

nieco zawiedzionych, uczniów. Dalsze działania 

samorządu- miejmy nadzieję równie interesujące- już 

niedługo. A wy pamiętajcie o tym, czego nauczyliście się  

i żyjcie zdrowo! 

Artur Sikora, Kacper Kwiecień 

Uczennica LO w Sędziszowie 
w finale konkursu  

„ Z ortografią na co dzień”  

Daria Lamberska, uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego w Sędziszowie, zakwalifikowała się  
do finału X Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego  
„Z ortografią na co dzień“. Eliminacje odbędą się 6 maja na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest to już 
trzeci, ostatni etap konkursu. Trzymamy kciuki  
za finalistkę i życzymy sukcesu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież naszej szkoły chętnie uczestniczyła  
w zmaganiach ortograficznych i interpunkcyjnych I i II 
etapu konkursu, który był zorganizowany przez Centrum 
Edukacji Humanistycznej „Logos“. Celem tego 
przedsięwzięcia polonistycznego jest propagowanie 
poprawności ortograficznej oraz kultury języka wśród 
młodzieży. 

Zadaniem uczestników I etapu było udzielenie 
odpowiedzi na pytania testowe, tzn. wybór jednej 
poprawnej odpowiedzi. W tej części brali udział uczniowie 
z kl I: Maciej Zygmunt, Magdalena Wójcicka, Jagoda 
Pachół, Paulina Dzięcioł, z kl. II: Walentyna Gajos, 
Dominik Koryczan, Marlena Kowal, Kinga Kucharczyk, 
Jakub Kuliński, Kacper Kwiecień, Daria Lamberska, 
Aleksandra Selega, Milena Tomala, Natalia Wątor, z kl III: 
Magdalena Krzysztofik, Karolina Szanto. II etap konkursu 
polegał na poprawnym przepisaniu tekstu zawierającego 
błędy ortograficzne. Do tej części zakwalifikowali się 
uczniowie: Maciej Zygmunt, Daria Lamberska, Kacper 
Kwiecień, Kinga Kucharczyk, Marlena Kowal.  Do III etapu 
finału ogólnopolskiego przeszła  Daria Lamberska. 
Ostatnia część eliminacji to pisanie ze słuchu. 

Dorota Pasek 
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Uroczyste wręczenie nagrody 
zwycięzcy Ogólnopolskiego 

Konkursu Literackiego 
„Kominkalia”  

Artur Sikora, uczeń kl. II Liceum Ogólnokształcącego 
w Sędziszowie, jest laureatem  Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego „Kominkalia“ w kategorii utwory prozą. 
Nagrodzona praca to dziesięciostronicowe opowiadanie pt. 
„Pieśń wiatru“. Uroczysta gala, połączona z rozdaniem 
nagród, odbyła się  3 marca w Stargardzie Szczecińskim. Ze 
względu na bardzo dużą odległość od Sędziszowa, nie 
uczestniczyliśmy w tej uroczystości, dlatego w naszej 
szkole na uroczystym apelu gimnazjum i liceum zostały 
wręczone dyplomy za udział w konkursie oraz główna 
nagroda, czyli tablet. Jury konkursu doceniło talent 
literacki i wysoki poziom prezentowany przez Artura 
Sikorę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym konkursie brali udział również uczniowie kl. II: 
Gabriela Szczerbińska w kategorii - utwory poetyckie,  
a także Jakub Kuliński w kategorii- utwory prozą. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy, a nauczyciel języka 
polskiego Dorota Pasek podziękowanie za wsparcie  
i zaangażowanie w rozwój młodych talentów. Nagrody 
wręczała pani sekretarz i przewodnicząca Rady Powiatu 
Ewa Kubas- Samociuk, zaproszona na uroczysty apel.  

 

Dorota Pasek 

 

 

 

Święta 16 Batalionu 
Powietrznodesantowego  

w Krakowie  

 Młodzież klas pierwszej, drugiej Liceum 
Ogólnokształcącego i klas trzecich Gimnazjum w ZSO w 
Sędziszowie dzięki wspaniałej inicjatywie pana Rafała 
Dębickiego i pana Krystiana Rokickiego mogła wziąć 
udział w obchodach Święta 16 Batalionu 
Powietrznodesantowego w Krakowie. 

Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej, 
podczas której wręczono odznaki pamiątkowe  
16 Batalionu. Kolejnym punktem programu był pokaz 
walki wręcz oraz manewry opanowywania budynku przez 
jednostki specjalne. W końcowej części w tradycyjnej 
defiladzie zaprezentowały się m.in. Szwadron 
Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów oraz Szwadron 
Toporzysko w barwach 3 Pułku Strzelców. Oba 
wymienione szwadrony zaprezentowały pokaz musztry 
konnej , która odbyła się przy akompaniamencie 
muzycznym Orkiestry Wojskowej z Krakowa. 

W dalszej części dnia mogliśmy obejrzeć  
z bliska uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz skosztować 
legendarnej, wojskowej grochówki. Niezapomniane 
emocje budziły w nas ciekawe zajęcia- strzelanie  
do tarczy, przejazd Honkerem, zasiadanie za sterami 
samolotu , który służy żołnierzom do nauki 
spadochroniarstwa. Nie mniejszą ciekawość budziła 
możliwość założenia całego (kilkanaście kilogramów!) 
ekwipunku spadochroniarza. 

Był to fantastyczny wyjazd, który dostarczył nam 
wielu nowych wrażeń i emocji. Nawet pochmurne tego 
dnia niebo nie było w stanie popsuć nam doskonałych 
nastrojów. W przyszłym roku wraz z klasą o profilu 
logistyczno- obronnym pragniemy powtórzyć wspaniałą 
przygodę. Dziękujemy panu Rafałowi Dębickiemu, który 
wiele lat służył w tej jednostce za pomoc w organizacji 
oraz panom  Krystianowi Rokickiemu i Krzysztofowi 
Treli za miłą i profesjonalną opiekę. 

 

Magdalena Wójcicka 
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15 marca 2016– Dni Otwarte w LO w Sędziszowie  

Przyszli uczniowie profilu dziennikarsko-
językowego w towarzystwie nieodłącznych paparazzi 
udali się na spotkanie, aby dowiedzieć się czegoś więcej 
o specyfice tego profilu. Jakież było ich zdumienie, gdy 
nagle drzwi się otwarły, wbiegł tłum reporterów,  
a spoza nich wyłoniła się... Lady Gaga! Wykonała 
fragment piosenki ,,Paparazzi" przy oryginalnym 
układzie choreograficznym. Zmęczywszy się tym 
artystycznym wyczynem, 
poprosiła o drinka  
(z wody mineralnej 
niegazowanej!)  
i oświadczyła, że chce 
udzielić wywiadu. 
Przyszli dziennikarze 
zostali rzuceni  
na głęboką wodę - 
musieli przeprowadzić 
wywiad z kontrowersyjną 
gwiazdą i dowiedzieć się 
o niej jak najwięcej 
rzeczy. Licznie 
zgromadzona młodzież 
została podzielona na 3 
grupy. Każda z nich - po 
burzliwych konsultacjach 
- wytypowała reportera do przeprowadzenia rozmowy  
z celebrytką. A nie ułatwiała im zadania, oj nie! 
Odpowiadała zagadkowo, była pewna siebie  
i bezkompromisowa. Można powiedzieć, że wprawiała 
młodych dziennikarzy w lekkie zakłopotanie. Poradzili 
oni sobie jednak fantastycznie! Zwycięska grupa - jako 
nagrodę - ma obiecane oceny celujące z WOK, jeśli 
tylko podejmą naukę na tym profilu. 

Później - w kameralnej rozmowie - pani Maria 
Trojak przedstawiła w skrócie wybrane możliwości 
zajęć, na przykład warsztaty w zakresie funkcjonowania 
social mediów, agencji reklamowych, redagowania 
gazetki szkolnej. W ofercie edukacyjnej profilu 
znalazłyby się spotkania ze specjalistami public 
relations, z dziennikarzami prasowymi i radiowymi, 
specjalistami od reklamy. Nieodłącznym elementem 
byłyby wyjazdy do redakcji gazet, obserwacja ich pracy  
i wykorzystywanie wszystkich doświadczeń w dalszym 
udoskonalaniu i redagowaniu gazetki szkolnej ,,Głos 
Licealisty". Przede wszystkim młodzież uczestniczyłaby 
w kółku dziennikarskim, gdzie szlifowano  
by podstawowe gatunki wypowiedzi publicystycznych. 

Po tych wszystkich wydarzeniach młodzi ludzie 
tanecznym krokiem udali się - ze swoją celebrytką - 
 na zasłużony poczęstunek. 

  

Maria Trojak 

Jednym z ważniejszych miejsc w trakcie  licealnego 
Dnia Otwartego stała się pracownia chemiczna. To 
właśnie tam  zebrali się  gimnazjaliści zainteresowani 
profilem biologiczno-medycznym, by  zobaczyć, co  

dla nich  przygotowaliśmy.  Oczywiście ich  nie 
zawiedliśmy.   Ja, Artur Sikora  i moja koleżanka 
Magdalena Wójcicka, przy współpracy z niezawodną  
nauczycielką chemii  panią Porębską-Piekarą  
zorganizowaliśmy całą gamę niezwykłych 
eksperymentów chemicznych.Znalazło się miejsce 
zarówno dla  efektownych pian, samozapłonu z udziałem 
gliceryny i manganianu(VII) potasu oraz wielu, wielu 
innych.  Gdy skończyliśmy,  głos zabrał nasz honorowy 
gość- absolwentka naszego liceum, pani stomatolog 
Urszula Strzelec-Rokicka. Opowiadała o swojej pracy,  
o swoich wspomnieniach z czasu liceum oraz  
o perspektywach związanych z ukończeniem nauki  
w klasie o profilu biologiczno-medycznym. Następnie 
znów wróciliśmy do akcji. Udzieliliśmy  naszym 
odwiedzającym krótkiego kursu pierwszej pomocy, a na 
sam koniec pokazaliśmy, jak przygotowywać preparaty  
do obserwacji pod  mikroskopem.  Zaspokoiwszy głód 
wiedzy   poszliśmy na poczęstunek. 

 

Artur Sikora 
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Dzień Otwarty liceum to szczególny czas, kiedy 
uczniowie z klas III gimnazjum mogą poznać ofertę 
edukacyjną innych szkół i dokonać wyboru, który będzie 
miał wpływ na ich przyszłą edukację. 

Właśnie takie przedsięwzięcie miało miejsce  
w naszej szkolnej społeczności. Dnia 15 marca, we wtorek, 
młodzież i nauczyciele zebrali się, by poznać kierunki 
kształcenia oferowane przez Liceum Ogólnokształcące  
w Sędziszowie. Jedną z propozycji, na której pragnę się teraz 
skupić, jest nowy i rzadko spotykany w innych szkołach 
profil - wizaż i stylizacja. Osoby tym zainteresowane 
spotkały się z dwiema kosmetyczkami- panią Barbarą 
Wcisło-Kościołek i Anną Wcisło. Obie makijażystki 
podzieliły się z nami informacjami na temat doboru 
odpowiedniego makijażu; czy trudno poprowadzić swój 
salon kosmetyczny i na jakie studia można się dostać po 
omawianym kierunku.Oczywiście teoria idzie w parze  
z praktyką. Pani Barbara wykonała makijaże idealnie 
pasujące do każdej modelki i przekazała cenne porady, jak 
dbać o naszą skórę każdego dnia. I tak od słowa do słowa  
w miłej atmosferze minął wykład, po którym wszyscy obecni 
udali się na poczęstunek. Jeśli więc jesteś zainteresowany 
upiększaniem siebie i innych, wybierz nasz profil-wizaż  
i stylizacja! 

 

Paulina Dzięcioł 

Podczas Dni Otwartych naszego liceum  zaproszeni 
gimnazjaliści mieli możliwość spotkać się  
z przedstawicielami służb mundurowych. Potencjalni 
uczniowie klasy o profilu logistyczno-obronnym 
wysłuchali dwóch wykładów .Starszy sierżant ,pan Kamil 
Brzeziński , który również ukończył nasze liceum, 
opowiedział młodzieży o swoich doświadczeniach  
z czasów szkolnych, a następnie z poszczególnych 
etapów szkolenia i pracy zawodowej. Uczniowie  
z ciekawością wysłuchali wielu historii z dnia 
codziennego policjanta, jak również zapoznali się  
z zasadami rekrutacji do pracy w policji. Drugim 
zaproszonym ekspertem był chorąży Rafał Dębicki, który 
służył w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej w Krakowie, 
przebywał na misjach w Kosowie, Bośni i Hercegowinie, 
spędził 3 lata w dowództwie NATO w Holandii oraz 
został odznaczony tytułem honorowym Zasłużony 
Żołnierz Rzeczpospolitej Polskiej. Wspaniała prezentacja 
multimedialna dotycząca szkolenia wojskowego
(zwłaszcza spadochroniarzy),misji wojskowych, życia 
codziennego koszar, sprzętu wojskowego była ciekawym 
podsumowaniem części mundurowej Dni Otwartych.  
Na zakończenie młodzież uczestniczyła w pokazie broni 
i strzelaniu do tarczy w nowo wyremontowanej 
strzelnicy w naszej szkole. Cieszyło się ono sporym 
zainteresowaniem i każdy z odwiedzających próbował 
swoich sił z użyciem nowej broni w otoczeniu 
specjalistów od strzelania. 

Świetnym uzupełnieniem Dni Otwartych  
i promocji klasy o profilu logistyczno-obronnym był 
wyjazd do Krakowa na Święto 16 Batalionu 
Powietrznodesantowego zorganizowany przez pana 
Rafał Dębickiego i pana Krystiana Rokickiego. 

Krystian Rokicki 
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W marcu 2016 r. odbył się w naszej szkole 
Międzyszkolny Konkurs Czytania w Języku Niemieckim 
zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące w ZSO  
w Sędziszowie. Koordynatorami tego przedsięwzięcia byli- 
pani Małgorzata Hukowska i Kacper Grzywnowicz.  
Do rywalizacji zgłosiły się szkoły: z Sędziszowa, Krzelowa, 
Słupi Jędrzejowskiej i Krzcięcic. Konkurs przeznaczony był 
dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. Składał się on z trzech etapów: 
szkolnego, międzyszkolnego  i finału. 

Pierwszy etap polegał na zaprezentowaniu fragmentu 
dowolnie wybranej baśni braci Grimm- oczywiście  
w języku niemieckim. Uczestnicy mogli dokonać wyboru 
spośród tytułów zaproponowanych przez organizatorów.  
Etap ten miał na celu wyłonienie dwóch reprezentantów  
z danej szkoły. W naszym liceum wyróżnieni zostali Artur 
Sikora i Aleksandra Selega; natomiast w gimnazjum-
Patrycja Wolsdorf oraz Michał Bartos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W eliminacjach międzyszkolnych, które odbyły się 22 
marca, młodzież zaprezentowała wybrane teksty literackie 
przed Komisją Konkursową, w której skład wchodzili: pani 
Małgorzata Hukowska, pani Anna Rejek oraz pan Marcin 
Jarczyk. Jurorzy ocenili umiejętność płynnego  
i poprawnego pod względem fonetycznym czytania oraz 
zachowania właściwej intonacji zdania.  
Po zaciętych dyskusjach członków Komisji Konkursowej 
finalistkami zostały: Patrycja Wolsdorf (Gimnazjum  
w Sędziszowie), Natalia Sap i Julia Grela (Gimnazjum  
w Słupi Jędrzejowskiej). Zwyciężczynie otrzymały 
atrakcyjne nagrody, a uczestnicy etapu międzyszkolnego-
dyplom oraz mały upominek. Serdecznie dziękujemy Panu 
Burmistrzowi Wacławowi Szarkowi za objęcie patronatem 
naszego konkursu i ufundowanie nagród rzeczowych. Jeśli 
chcesz rozwijać swoje umiejętności językowe bądź 
interesujesz się literaturą niemieckojęzyczną, zapraszamy 
do następnej edycji naszego konkursu!  

Paulina Dzięcioł 

Międzyszkolny Konkurs 
Czytania w Języku 

Niemieckim  

Wigilia Wielkanocna, czemu 
nie? 

Wigilia paschalna to liturgia sprawowana w Noc 
Zmartwychwstania Pańskiego, która przypada na Wielką 
Sobotę. Nasze spotkanie wielkanocne odbyło się 22 
marca. Wszyscy z radością powitali drugi dzień wiosny.  
Pomysł należał do moich koleżanek z klasy. Domeną 
spotkania była integracja, zawiązanie lepszych 
kontaktów, a także spędzenie więcej czasu z kolegami  
z klasy, którzy nie mają z nami lekcji na co dzień. Byli  
z nami Albert oraz Agnieszka. Każdy z klasy zaoferował 
się, że coś przygotuje. Były to ciasta, sałatki, przepyszne 
ciasteczka oraz napoje. Oczywiście nieodłącznym 
elementem były jaja jako symbol świąt wielkanocnych. 
Ponieważ jesteśmy młodzieżą lat współczesnych, nie 
mogło zabraknąć chipsów oraz napojów gazowanych. 

Ciekawym momentem było powiedzenie „Za rok 
będziemy się już żegnać..”. Po czym nastał pochmurny 
nastrój i szybko zmieniliśmy temat. Jest nam przykro, 
ponieważ- tak jak mówią nasi nauczyciele- „liceum  
to najlepszy okres w życiu”! Naszemu spotkaniu 
towarzyszyła muzyka. Na twarzy wszystkich widniał 
uśmiech, wynikający ze wspominania różnych sytuacji  
z życia klasy. Przyjemnym akcentem było przyniesienie 
dla nas pysznego ciasta przez naszą wychowawczynię. 
Nie trzeba dodawać, że z ciasta pozostały tylko okruszki. 
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Młodzieżowa wymiana 
międzynarodowa  

Erfurt, miasto położone w centralnej części Niemiec, to 
właśnie tam od 2 do 9 września minionego roku miała 
miejsce młodzieżowa wymiana międzynarodowa "Make the 
change come true- Live your life". Państwami biorącymi 
udział w tym projekcie, oprócz Polski, były: Macedonia, 
Włochy, Grecja oraz Niemcy. Organizatorzy dali nam 
możliwość zwiedzenia miasta.  

Tematem głównym warsztatów był nasz wpływ  
na środowisko poprzez codziennne nawyki. Każdy kraj miał 
okazję do zaprezentowania sposobów ochrony środowiska 
dobrze działających w ich kraju. Kajakowa wyprawa była 
doskonałym  powodem do śmiechu, zapewniło to "włoskie 
trio" wpadające do rzeki. Z kolei wycieczka do parku 
linowego była szansą na przetestowanie swoich możliwości 
fizycznych, jak i okazją do przełamania własnego strachu. 
Podczas porannych rozruchów i zabaw integracyjnych 
dostawaliśmy wewnętrzne ciepło pomagajace przetrwać 
zimne dni. W trakcie projektu kraje miały szansę  
na zaprezentowanie swojęj kulinarnej kultury. 
Powodzeniem cieszyły się polskie pierogi ruskie.  

Podczas "Public event" zachęcaliśmy mieszkańców 
Erfurtu do jedzenia przepysznych jabłek zamiast palenia 
papierosów, dołączenia do ćwiczącej na placu grupki oraz  
z szansy zostania przytulonym przez uśmiechniętych 
ochotników. Podczas pożegnania nie brakowało  chwil 
smutku, ale każdy ma nadzieję na ponowne spotkanie. 
Udział w tejże wymianie, jak i w dwóch wcześniejszych, 
miałam szansę dzięki Fundacji CampoSfera. 

Magdalena Wójcicka 

Klasa o profilu logistyczno-
obronnym w naszym liceum  

to miejsce dla ludzi 
energicznych, pełnych zapału  

i pasji.  

Uczeń uczestniczy w tradycyjnych lekcjach  
z przedmiotów ogólnokształcących oraz rozwija swoje 
zainteresowania związane ze służbami mundurowymi  
na zajęciach specjalizacyjnych, takich jak: musztra, 
samoobrona, strzelnictwo, pływanie, ratownictwo wodne  
i inne. W dni zajęć specjalizacyjnych strojem szkolnym jest 
mundur. 
 

Atuty klasy o profilu logistyczno- obronnym: 

 zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających 
dalszą naukę na wszystkich kierunkach studiów  
i szkół policealnych, 

 poznanie specyfiki pracy wszystkich służb 
mundurowych: policji, wojska, straży pożarnej, 
służb celnych, 

 zajęcia specjalizacyjne rozwijające sprawność 
fizyczną: elementy sztuk walki i samoobrony, 
pływanie i ratownictwo wodne, kurs pierwszej 
pomocy, 

 ćwiczenia praktyczne na strzelnicy, 

 poligon lub obóz "przetrwania”, 

 zajęcia prowadzone przez pracowników policji, 
wojska, straży. 

 

Perspektywy dalszego kształcenia: 

 umożliwia podjęcie nauki na każdym wybranym 
kierunku studiów, 

 pozwala na naukę w szkołach pomaturalnych  
i policealnych, 

 ułatwia wstęp na uczelnie i szkoły policyjne, 
wojskowe i inne szkoły służb mundurowych. 

 

Przyszła praca: 
Absolwentami klas mundurowych zainteresowane będą: 
policja, wojsko, straż pożarna, służby celne, służba 
więzienna i inne. 

Krystian Rokicki 
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W ostatnim czasie na polskiej scenie youtube’a wiele się wydarzyło. Prowadzący kanał 
UNBOXALL, o którym pisałem numer wcześniej, może zostać wyrzucony ze swojej szkoły! 
Moim zdaniem jest to niedorzeczne, aby nauczyciele wyciągali konsekwencje  
z tego, co ktoś robi w czasie wolnym i wtrącali się do życia prywatnego. Oj, źle się dzieje  
w tym kraju, oj, źle. 

17 marca ujrzał światło dzienne film ATORA pt. ,,TAK – pozwałem GIMPERA”, który 

wstrząsnął całym światem… czyli polskimi internautami. Niestety kłótnia pomiędzy znanymi 

youtuberami przerodziła się w otwartą wojnę, w której widzowie stali się główną bronią 

wykorzystywaną do masowego obrzucania się błotem i bluzgami. Mam nadzieję, że sprawa 

szybko zostanie wyjaśniona w sądzie, ponieważ ludzie mają już dość publicznych sprzeczek. 

Zamiast wziąć popcorn i obserwować kolejne dramy, wolę wam zaprezentować, moi mili, 

inne kanały godne uwagi. 

Zapewne każdy z was miał kiedyś okazję obejrzeć chociaż jeden odcinek 
programu ,,Sensacje XX wieku” na TVP Historia z Bogusławem Wołoszańskim. Mam dla was 
dobrą wiadomość, ponieważ doczekaliśmy się następcy – Radosława Kotarskiego i jego 
kanału Polimaty. Filmy są wyraźnie inspirowane ,,Sensacjami…”, ale nie kopiuje wszystkiego 
bezmyślnie, lecz dodaje wiele od siebie. Tematyka już nie ogranicza się tylko do ubiegłego 
stulecia i wydarzeń historycznych. Dlatego też możemy bliżej poznać czasy średniowiecznej 
Polski oraz genezę dzisiejszych słów i imion. Radosław porusza też tematy przyrodnicze oraz 
obala mity dotyczące naszego życia codziennego.  

Tube Raiders… Skojarzenia z grą komputerową ,,Tomb Raider” są jak najbardziej trafne. 

Kanał jest wspólnie tworzony przez Adbuster’a i SciFun’a. Bracia zabierają nas w opuszczone miejsca, do których raczej 

już nikt nie zagląda. Komu z nas chciałoby się spacerować po poznańskich kanałach albo zwiedzać klaustrofobiczne, 

powojenne bunkry? Jednakże okazuje się, że te miejsca wciąż kryją w sobie wiele nieodkrytych do dziś tajemnic. Filmy są 

specjalnie nagrywane w taki sposób, aby widz miał wrażenie, że także bierze udział w niebezpiecznej wyprawie. 

Włodek Markowicz pochodzi z Ukrainy. Na pierwszy rzut oka trudno opisać, o czym jest jego kanał, ponieważ 

prezentuje bardzo róźnorodną tematykę.  Znajdziemy tu m.in. reportaż z wyjazdu do Gruzji, świetny film o introwersji, 

wspomnienia związane z grami komputerowymi i odpowiedzi na nurtujące pytania. Po obejrzeniu kilku materiałów 

można zauważyć, że każde dzieło Włodka ma drugie dno, często zawiera przemyślenia dotyczące naszego życia. Dla mnie 

ten kanał jest bardzo wyjątkowy, ponieważ zmienił moje spojrzenie na pewne sprawy. Sądzę, że każdy powinien się z nim 

zapoznać, aby lepiej zrozumieć dzisiejszy świat. 

 

Kacper Kwiecień 

 „Cóż tam, Panie, na Jutube ...”  
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Świat Spiskowców  

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej jednemu z największych zbrodniarzy XX wieku. Stworzył on najbardziej 
fanatyczną ideologię, z jaką spotkał się człowiek. Mowa tutaj oczywiście o Adolfie Hitlerze, który umarł 30 kwietnia 1945 
roku, ale czy na pewno? 

Oficjalnie przyjęta teoria mówi, że Fuhrer zginął w swoim bunkrze wraz z poślubioną dzień wcześniej Evą Braun, 
poprzez rozgryzienie kapsułki z cyjankiem i strzelenie sobie w głowę. Później zwłoki wodza oraz jego małżonki miały 
zostać spalone, a następnie rozsypane. Przyczyną samobójstwa był stan psychiczny Hitlera. Wiedział, że wojna jest dla 
niego przegrana.  

Armia Radziecka jako pierwsza dotarła do bunkru wodza. Zaczęto przeszukiwać Kancelarię Rzeszy, gdzie znaleziono 
zwłoki Hitlera. Dla pewności sprowadzono kontradmirała Vossa, który potwierdził, że zwłoki należały  
do Fuhrera. Jednak niedługo po tym odkryto, że na stopach Hitlera znajdowały się cerowane skarpety. Było to dziwne, że 
osoba, która jest tak bogata, chodzi w cerowanych skarpetach. Sowieci szybko doszli do wniosku, że musi to być jeden  
z sobowtórów wodza. Rosjanie byli w kropce. Stalin domagał się odnalezienia zwłok przywódcy Rzeszy. Nie znaleziono 
ich. Odkryto jedynie czaszkę z dziurą wylotową po pocisku. Kiedy Rosjanie nie znaleźli zwłok, Stalin oskarżył Wielką 
Brytanię i Stany Zjednoczone o pomoc w ucieczce dyktatorowi. Taka postawa ZSRR poskutkowała oburzeniem z drugiej 
strony oraz pogorszeniem stosunków między tymi krajami. Czaszkę ponownie zbadano w 2009 roku. Okazało sie, że 
należała ona do kobiety w wieku ok. 40 lat. 

Istnieje wiele teorii na temat losów dyktatora. 
Najpopularniejsza z nich głosi, że Hitler wraz z Evą 
Braun uciekli do Argentyny jak wielu innych, 
wysokich rangą SS-manów. Argentyna  
w tamym czasie była faszystowska i jawnie popierała 
działania Adolfa Hitlera. Według tejże teorii Hitler 
zmarł w 1962 roku w wieku 73 lat. Dodatkowo jest 
wiele osób, które widziały, a nawet rozmawiały  
z wodzem w Argentynie. Miał tam prowadzić 
spokojne, rolnicze życie do końca swych dni.  

Kolejna z teorii mówi o ucieczce Hitlera  
do bazy 211 na Antarktydzie. Początkowo nie 
wierzono w słuszność tej teorii, lecz w 1946 roku 

amerykański admirał Byrd wyruszył na Antarktydę. Miała to być tradycyjna wyprawa badawcza, lecz czy w zwykłej 
ekspedycji badawczej uczestniczy oddział militarny składający się z ok. 5000 mężczyzn, wyposażonych w sprzęt 
wojskowy, w tym samoloty, śmigłowce czy łodzie podwodne? Ekspedycja miała trwać 8 miesięcy, lecz zakończyła się 
niespodziewanym odwrotem po 8 tygodniach. Co ciekawe- 
admirał Byrd poniósł bardzo duże straty. A więc gdzie 
podziała się reszta jego oddziałów? W jaki sposób zginęli? 
Odpowiedź na te pytania pojawiła się  
w południowoamerykańskiej prasie. Nieoficjalnie admirał 
Byrd stwierdził, że został on zaatakowany przez "wrogie 
statki powietrzne", które rozwijały niewyobrażalne 
prędkości. Ta wypowiedź może być potwierdzeniem 
kolejnej teorii mówiącej o tym, że naziści byli bardzo 
rozwinięci technologicznie. Niektórzy zwolennicy teorii 
spiskowych łączą tą teorię wraz z historią nazistowskiego 
UFO (nazistowski dzwon), które było wielokrotnie widziane 
już w 1944 roku. Proszę również zwrócić uwagę, że  
po opublikowaniu tejże wiadomości znacząco wzrosła 
aktywność pojawiających się na całym świecie latających 
spodków.  

Zapewnie nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę. Naziści idealnie zacierali   za sobą ślady. Możemy jedynie snuć 

kolejne teorie mając nadzieję, że któraś z nich może okazać się tą prawdziwą. 

Maciej Zygmunt 
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Kończąc szkołę średnią, po raz pierwszy doznaję tak intensywnego smaku odpowiedzialności. Porównam to do 
dużego latte. Delikatna, puszysta słodycz wolności, posypana nawet nadzieją, łączy się z gorzkim smakiem strachu 
przed konsekwencjami. Decyzja o przyszłej drodze życiowej jest, jak dotąd, najcięższą w moim życiu. Waga problemu 
początkowo motywuje, niczym kawa pobudza do działania. Długie rozmowy z rodziną, znajomymi, dziesiątki książek, 
setki stron internetowych, tysiące godzin rozmyślań nad tym, co wybrać, dokąd dążyć. Nic. Jedyne, co osiągnąłem,  
to wykluczenie paru opcji. Niektóre zawody rzeczywiście mnie zainteresowały, ale skąd miałem mieć pewność, że już po 
studiach nie będę żałował? 

Ma to swoją przyczynę.  
Po pierwsze – całkowitej pewności 
nie ma nigdy. Taki jest już świat  
i tego nie zmienię. Z drugiej strony 
nie mogę podejmować decyzji  
na bazie samej teorii, bo wtedy nie 
może dojść do głosu nasze serce, 
pragnienia. A życie jest zbyt ważne, 
by marnować je na coś, co niedługo 
znienawidzę – nawet jeżeli dzięki 
temu będę miał więcej pieniędzy. 

Jak usłyszeć ten wewnętrzny 
głos swojej duszy? Na długi czas 
pozostało mi w pamięci porównanie, 
jakiego w jednym z swoich filmów 
użył Włodek Markowicz „Wyobraź 
sobie, że spośród wszystkich 
owoców nigdy nie jadłeś jabłek  
i możesz się tylko domyślać, jak 
jabłka mogłyby smakować, ale nigdy 
ich nie próbowałeś. Nigdy się nie 
dowiesz, dopóki ich nie spróbujesz. 
I możesz sobie tworzyć milion 
historii o tym, jak te jabłka mogłyby 
smakować […] Spośród wszystkich 
tych historii możesz nigdy nie 
trafić.” W Dniu Przedsiębiorczości 
dostałem takie jabłko do ręki. 
Wystarczy spróbować. 

Interesuję się biologią i zawsze 
lubiłem chemię. Postanowiłem 
odbyć praktykę w aptece, ponieważ 
ten zawód sprawiał wrażenie 
ciekawego i obiecującego. Nie 
miałem jednak zielonego pojęcia, jak taka praca wyglądałaby na co dzień. Nie mam w rodzinie aptekarza, a trudno 
wierzyć forom internetowym. 

Spędziłem w niej kilka godzin, wcielając się w rolę farmaceuty. Może się wydawać, że to niewiele, jednak sporo się 
nauczyłem. Widziałem klientów z różnymi problemami. Wypakowywałem, metkowałem i segregowałem medykamenty. 
Słuchałem opowieści aptekarek o ich pracy. Dowiedziałem się, gdzie i jak przygotowuje się syropy, maści i inne 
specyfiki. Napiłem się bardzo dobrej herbaty. Poznałem najróżniejsze rodzaje leków. Długo rozmawiałem  
z kierownikiem apteki na temat szczegółów dotyczących wykształcenia i perspektyw po studiach. 

Dowiedziałem się wielu nowych rzeczy, ale przede wszystkim poczułem, że w tej pracy jest mi dobrze, komfortowo. 
Więc postanowione, zostanę farmaceutą? Niekoniecznie. Jako ludzie żyjemy w teraźniejszości,  
a przyszłość, choć z niej wynika, dla nas jest jedynie hipotetyczna. Równie dobrze mogę zostać dalekowschodnim 
mnichem, prezydentem, pisarzem bestsellerów albo pracować w fast foodzie, jeśli będę miał na to ochotę. A jeśli nie,  
to przynajmniej będę aptekarzem, który najzwyczajniej w świecie lubi swoją pracę. 

 
Artur Sikora 

Jak Dzień Przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje 
zawodowe ?  
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Poznajmy się...  
Czyli inne twarze nauczycieli  

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, które pozwolą nam 

lepiej ich poznać jako ludzi; ich marzenia, pasje, życiowe cele… Opracowaliśmy zestaw pytań, który co jakiś czas zostanie 

wręczony kilku nauczycielom do wypełnienia. Do tego numeru zostały wybrane następujące osoby – pani Beata Rokicka, 

pani Iwona Janowska oraz pan Piotr Jaros. Dziękujemy im za odwagę, 

Rozmowa z nauczycielką geografii panią Beatą Rokicką 

 

*Gdybym nie była/był nauczycielem byłabym/byłbym: 
 Bibliotekarzem lub architektem krajobrazu. 

 *Jeszcze niespełnione marzenie: 
  Nauczyć się tańczyć. 

 *Ulubiona potrawa: 
  Rosół, pierogi.. 
 *Najgorsza gafa, którą popełniłem/ popełniłam przy  swoich  uczniach: 
  Najgorszej nie pamiętam, ale najczęściej mylę imiona osób, z którymi rozmawiam. 

 *W podróż życia wybrałbym/ wybrałabym się do: 
  Australii i Oceanii, a po drodze Indie.  
 *Po zakończeniu pracy nauczycielskiej zamierzam: 
  Zająć się własnym ogrodem oraz poznaniem nowych miejsc,  które znam tylko z ksiązek i   
  telewizji. 
 *Cieszy mnie:  
  Każda chwila na łonie natury. 
 *Zawszę znajdę czas na: 
  Chwilę relaksu przy ulubionej muzyce. 
 *Moje hobby to: 
  Fotografowanie i pielęgnowanie ulubionych roślin( kwiaty, krzewy). 

 *Trzy życzenia do złotej rybki: 
  Mam kilka życzeń, ale niech one pozostaną tajemnicą. 

*Przedmiot, którego nie lubiłem/lubiłam, gdy chodziłem/chodziłam do szkoły: 
  Fizyka.  

 *Moje motto życiowe: 
  Człowiek uczy się całe życie ... 

*Boję się: 
  Boję się, że świat zmierza w jakimś dziwnym kierunku, gdzie liczy się tylko pieniądz i    
  wartości materialne. 
 *Ulubiony wykonawca muzyczny: 
  Zespół Budka Suflera. 

Rozmowa z nauczycielką  fizyki panią Iwoną Janowską 
 

*Gdybym nie była/był nauczycielem byłabym/byłbym: 
  Gdybym nie była nauczycielem, byłabym chyba bankowcem. Taki był poczatek moich wyborów   
  dotyczących kształcenia. 

*Ulubiona potrawa: 

  Bardzo lubię jeść, ale jeść dobrze, nie cokolwiek. Potrawą, której chyba nigdy nie odmówię, jest  

  musaka.   
*Najgorsza gafa, którą popełniłem/ popełniłam przy swoich uczniach: 

  Myślę, że kilka ich było, ale jaka najwiękasza? Nie wiem. Najlepszymi recezentami są uczniowie, a oni  
  szybko podaliby  ich kilka. 

  



  

GŁOS LICEALISTY :: (4) 2015/2016 
::12 

 *Po zakończeniu pracy nauczycielskiej zamierzam: 

  Tak dużo czasuzostało  mi jeszcze do zakończenia pracy, że nie śmiem snuć żadnych planów. 

 *Cieszy mnie: 
  Bardzo lubię swoją pracę, więc bardzo cieszą mnie osiągnięcia moich oczniów oraz dobry kontakt  
  z nimi .   

 *Zawszę znajdę czas na: 

  Rozmowę z moimi dziećmi. 

 *Przedmiot, którego nie lubiłem/lubiłam, gdy chodziłem/chodziłam do szkoły: 

  Chyba nie było takiego. Ale jeśli mam już coś wybrać, to nauka języków obcych nie sprawiała mi żadnej  
  przyjemności. 

 *Moje motto życiowe: 
  „Żyć tak, by Ci,którzy mnie spotkają na swej drodze, nigdy tego nie żałowali.” Wiele lat temu takie  

  życzenia złożył mi ksiądz katecheta z okazji Świąt Bożego Narodzenia i te słowa bardzo utkwiły mi  
  w sercu i zawsze do nich wracam. 

*Boję się: 
  Chyba boję się tylko Boga i głupoty ludzkiej. 
 *Ulubiony wykonawca muzyczny: 
  Od bardzo dawna i niezmiennie uwielbiam słuchać Edyty Bartosiewicz. Szkoda tylko, że  tak   

  niespodziewanie przerwała swoją karierę. Mam nadzieję, że jeszcze wróci.   
 

Rozmowa z nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwiem panem Piotrem Jarosem 
 

*Gdybym nie była/był nauczycielem byłabym/byłbym: 
 Weterynarzem, ponieważ skończyłem technikum weterynaryjne. 

*Jeszcze niespełnione marzenie: 
  Objazdowa wycieczka do Haiti, Kuby bądź Skandynawii. Z wielką chęcią wybrałbym się do Islandii,  

  aby mieć okazję zobaczyć tamtejsze wulkany. 

*Ulubiona potrawa: 
  Lubię polską, tradycyjną i -co najważniejsze -domową kuchnię. 

*Najgorsza gafa, którą popełniłem/ popełniłam przy  swoich uczniach: 
  Nie ma ludzi nieomylnych. Człowiek często popełnia jakiekolwiek gafy. Najlepszą odpowiedź na to  

  pytanie mogliby udzielić moi uczniowie. 

*W podróż życia wybrałbym/ wybrałabym się do: 
  Wycieczkę dookoła świata. 
*Po zakończeniu pracy nauczycielskiej zamierzam: 
  Pożyjemy, zobaczymy.W obecnej chwili sam  nie wiem, kiedy zakończę pracę nauczycielską. 

*Cieszy mnie: 
  Uśmiech na twarzy uczniów klasy pierwszej.   
*Moje hobby to: 
  Jestem zapalonym kibicem piłki nożnej oraz szczypiorniaka. Regularnie jeżdzę na mecze Korony Kielce,  

  jak i Vive Tauron Kielce. Moim hobby jest również zwiedzanie nowych terenów. 

*Przedmiot, którego nie lubiłem/lubiłam, gdy chodziłem/chodziłam do szkoły: 
  Matematyka i fizyka. 
*Trzy życzenia do złotej rybki: 
  1) Żeby wszyscy byli usmiechnięci i szczerze mili. 
  2) Nieograniczony budżet. 
  3) Dużo, dużo zdrowia i dobrego samopoczucia. 
*Moje motto życiowe: 
  Nieustannie mi towarzyszy maksyma Zbigniewa Herberta „Płynie się zawsze od źródeł   

  pod prąd, z prądem płyną tylko śmieci.” 
 *Boję się: 
  Każdy się czegoś boi, a jego najwieksze lęki leżą w głębi serca. 
 *Ulubiony wykonawca muzyczny: 
  Wykonawcy lat mojej młodości: Budka Suflera,  zespół Rezerwat, Daab, Aya RL, Deep   

  Purple oraz Led Zeppelin. 
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Suchary Bio-chemiczne  

Czy wiedzieliście, że miłość może być wyrażona skomplikowanym wzorem chemicznym lub że woreczek żółciowy 
to błędne określenie pęcherzyka żółciowego? Te i inne zagadnienia chcemy wam przekazać w sposób komiczny i 
bardziej przystępny (czyt. za pomocą obrazków). Oto przed Państwem suchary bio-chemiczne, których nie 
powstydziłby się nawet Karol Strasburger.  

Paulina Dzięcioł 

Magdalena Wójcicka 
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Oto kolejna porcja najdziwniejszych zwrotów myslowo– językowych, skonstruowanych misternie przez 
moich Drogich Uczniów. Czytajcie i bawcie się dobrze, tak samo jak ja przy sprawdzaniu. A może nam 
Nauczycielom, też czasem przytrafiają się jakieś gafy sytuacyjne lub językowe? Jak nas złapaliście,  
to dajcie mi jakiś znak– może to opublikujemy?  

Maria Trojak 

 

-Zagłoba upił Rocha Kowalskiego i w jego koniu ciekł i wezwał pomoc. 

-Wiedzieli to jego towarzysze, którzy to widzieli. 

-Zagłoba myśląc, że w klatce są Szwedzi wszedł tam, a okazało się, że są tam małpy w bitwie pod Warszawą. 

-Czy ktoś wie, co uczeń miał na myśli? 

Cytat z jego pracy: „Rocha Kowalski, bohaterską śmiercią, było ocalenie w ostatniej chwili Bogusława, Radziwił,  

z którym toczył walkę, w bohaterski sposób został zabity przez niego”. 

-Oto nowe fakty w „Potopie” według wyobraźni uczennicy: 

„Szwedzi w końcu wchodzą do Częstochowy i zajmują klasztor”. 

-Człowiek czuje bliskość przebywania z rodziną i dziadkami. 

-„Dewotka” to ośmieszenie ludzi, którzy przykrywają się płaszczykiem świętości w celu wykonania potrzeb. 

-Jednym z najważniejszych wydarzeń tej uczty było spalenie chrześcijan. 

-Na obiedzie u Wojskiego z „Pana Tadeusza” były ważne osobistości, takie jak Józef Piłsudski. 

-Śmierć głodowa charakteryzowała się też nadmiernym owłosieniem ludzi. 

-Dedal potrafił robić rożne rzeczy, więc żona Minosa urodziła mu dziecko. 

-Kilka lat po samobójstwie Kordian odnalazł sens życia. 

-Indianie żyją dziś w prezerwatywach, ale zachowali swoje dawne zwyczaje. 

-Dawniej wszystkie prace na roli wykonywano ręcznie, za pomocą wołów. 

-Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięzszych prac, niektórzy jako nauczyciele. 

-Judym odrzuca miłość Joasi i poświęca się pracy, więc siada na wzgórzu i patrzy w wodę. 

-Tristan był królem Koryntu. 

-Król Marek chciał poślubić Izoldę, pnieważ był on królem bez żony. 

-Wszystko się zmienia, zima z wiosną sie plącze, nie ma już, że jest zima, a potem pojawia się wiosna, tylko wszystko 

jest razem. 

- Jeden zdesperowany uczeń, o powszechnie znanym pseudonimie, napisał na kartkówce z „ Potopu”, jak spędził 

wakacje. No cóż– lepszy rydz niż nic... Jego opowieść zaczyna się jak film grozy: „ Tegoroczne wakacje wraz  

z pięcioma kolegami pojechaliśmy do Mielna. Podróż była ciężka i długa, lecz gdy zajechaliśmy na miejsce, każdy  

z nas zapomniał o tragicznych przygodach związanych z firmą PKP. Po przyjeździe na miejsce...” Tu opowieść się 

urywa. Pozostaje mieć nadzieję, że uczeń na następnym sprawdzianie ze „ Zbrodni i kary”- z powodu oczywistego—

napisze ciąg dalszy! 


