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Z życia naszej szkoły 

Wycieczka do Skorzeszyc 
Dnia 15.10.2018 roku uczniowie klasy III wraz z księdzem 
Tomaszem Równickim oraz panem Michałem Jaworem udali 
się do Skorzeszyc. Tego typu wycieczka odbywa się zawsze 
w klasie maturalnej, a więc – młodsi koledzy i koleżanki – 
wszystko przed wami! Zgodnie z planem dotarliśmy na 
miejsce o godzinie 11:30. Następnie wszyscy udaliśmy się do 
swoich pokoi, które były czteroosobowe oraz dwuosobowe. 
Później postanowiliśmy zwiedzić okolicę, okazała się ona 
piękna w czasie panującej jesieni. O godzinie 15:00 mieliśmy 
konferencję, na której mogliśmy posłuchać kleryków, którzy 
opowiadali o życiu w seminarium oraz uczyli nas tańczyć       
i śpiewać. Ponadto każdy z nas mógł zadać anonimowe 
pytanie. Klerycy w sposób dyplomatyczny odpowiadali na 
pytania, które bywały trudne. Spotkanie to było pełne 
śmiechu oraz miłej atmosfery. Później zjedliśmy smaczny 
obiad i udaliśmy się do pokoi. O godzinie 17:00 był różaniec, 
który odmawialiśmy wraz z zakonnicą Edytą Wesołowską. 
Każdego dnia o godzinie 18:45 było spotkanie, które miało 
trwać kwadrans (zazwyczaj były to dwa kwadranse). 
Spotkania te prowadził ksiądz, który w ciekawy sposób 
opowiadał o katechizmie kościoła katolickiego oraz                 
o zagrożeniach związanych z internetem. O godzinie 20:00 
była Eucharystia w przepięknej kaplicy. Posiadał specyficzną 
atmosferę. Przed każdą mszą mogliśmy napisać intencję. 
Najczęściej były to prośby o zdaną maturę, ale zdarzały się 
również te, które były smutne i poruszające. Do godziny 
23:00 mogliśmy przebywać poza pokojami, np. w kawiarni, 
kaplicy czy też grając w ping-ponga. Następny dzień 
rozpoczynał się od porannej modlitwy. Później udaliśmy się 
na śniadanie, następnie na konferencję, podczas której 
musieliśmy  w  grupach  wykonać strój  dla  wybranej osoby. 

Miała być przebrana np. za królową Sabę, Mojżesza, 
Abrahama. Podczas tego zadania było dużo śmiechu i 
radości. Później była Eucharystia, a po niej upragnione przed 
wiele osób spotkanie    z ks. Jarosławem Majką-proboszczem, 
egzorcystą. Ksiądz Jarosław poruszał przede wszystkim 
tematy związane z życiem pośmiertnym. Tłumaczył, w jaki 
sposób należy postępować, aby dostąpić oblicza Boga. Jeśli 
ktoś był ciekaw spraw związanych z egzorcyzmami, mógł po 
konferencji zostać i porozmawiać na osobności z księdzem. 
Już po spotkaniu czekał na nas obfity obiad,            a później 
odpoczynek. Po godzinie 15 udaliśmy się do auli, gdzie 
odbyła się projekcja filmu: „Dokonać niemożliwego”. Trzecia 
klasa poleca ten film do obejrzenia. O 20:00 rozpoczęła się 
Adoracja krzyża, a w międzyczasie można było przystąpić 
do Sakramentu Pokuty i Pojednania, które były 
najważniejszą częścią tych rekolekcji. Nadszedł dzień trzeci, 
w którym niestety musieliśmy opuścić mury Centrum 
Spotkania i Dialogu. Dzień rozpoczął się jak zwykle od 
modlitwy, potem szybkiego śniadanka oraz Mszy Świętej. 
Najgorsze, co czekało na nas po obiedzie, to oczywiście 
pakowanie. Nikt z nas nie chciał wracać do rzeczywistości, 
jak również obowiązków, które czekały na nas w szkole.        
Te trzy dni były czasem „zatrzymania się”                    i 
odłożenia wszystkich spraw na bok. Rekolekcje pozwoliły 
nam na nowo odnaleźć siebie, drugiego człowieka, a przede 
wszystkim Boga. Trzecia klasa z całego serca dziękuje 
księdzu Tomaszowi za to, iż zabrał nas w magiczne miejsce, 
jakim są Skorzeszyce. 

Anita Krowicka 

Julia Sobocińska 

Turniej piłki ręcznej w Lelowie 
30 października 2018r. uczestniczyliśmy                w turnieju 
piłki ręcznej w Lelowie. To niewielka miejscowość między 
Szczekocinami                           a Częstochową. 
Wyjeżdżaliśmy tam z mieszanymi uczuciami. Chcieliśmy 
bardzo zrewanżować się za ubiegłoroczną  porażkę,  a  
jednocześnie  mieliśmy 
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świadomość siły i umiejętności drużyn, które miały 
uczestniczyć w tym turnieju. Nasze obawy okazały się 
przedwczesne i w tym silnie obsadzonym turnieju 
zajęliśmy zaszczytne 3 miejsce. W półfinale nasi 
licealiści ulegli przyszłym zwycięzcom i gospodarzom 
turnieju 10:7, a w meczu o 3 miejsce wysoko 
pokonaliśmy licealistów ze Mstowa 12:3. Zatem podium 
wyglądało następująco: 1. ZS Lelów, 2. LO Częstochowa 
3. LO Sędziszów. Odebraliśmy puchar Starosty 
Częstochowskiego i w dobrych humorach udaliśmy się 
na pizzę do Szczekocin. Smakowała jak nigdy. :) Skład 
naszej ekipy: Bartosz Kotarski, Maciej Krowicki, 
Sebastian Kowal, Kornel Zbroński, Michał Banaś, Karol 
Gacek, Kamil Gacek, Jakub Wójcik. Rolę trenera                
i opiekuna pełnił Krystian Rokicki. 

Krystian Rokicki 

Świętowanie z polonezem 
Setną rocznicę Odzyskania Niepodległości 
postanowiliśmy uczcić specjalną, pokazową wersją 
Poloneza. Uczniowie naszego liceum przez cały 
tydzień pod opieką Krystiana Rokickiego ćwiczyli 
kroki i figury tego narodowego tańca, który miał 
zostać zaprezentowany uczniom i nauczycielom 
naszej szkoły tuż przed Świętem Niepodległości      
i szerszej publiczności podczas obchodów święta 
w SCK. Hektolitry potu i wiele godzin prób dały 
jednak znakomity efekt. Panie ubrane w ludowe 
stroje, panowie na biało-czarno z czerwoną wstęgą 
u pasa urzekli widownię nie tylko wrażeniami 
artystycznymi, ale i sporymi tanecznymi 
umiejętnościami. Nasi tancerze rozpoczynali w 
obu przypadkach bardzo ładny program poetycko-
muzyczny „Drogi do wolności”. Jak wiadomo- 
„dobry początek to połowa sukcesu”. Najlepszą 
nagrodą i uznaniem dla naszych tancerzy były 
nieskończone brawa i masa pochwał pod ich 
adresem. Poloneza wykonali: Anna Tabor, Bartosz 
Kotarski, Weronika Milejska, Sebastian Kowal, 
Paulina Stefańska, Kornel Zbroński, Natalia Trojak, 
Karol Gacek, Patrycja Molenda, Maciej Krowicki, 
Natalia Mucha, Michał Banaś, Karolina Konieczna, 
Mateusz Podleśny, Iga Żełudziewicz, Maciej 
Rydzek. 

Krystian Rokicki 
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Protestowaliśmy przeciw dopalaczom 
poprzez formę teatralną 

Nasi uczniowie 21 listopada 2018 r. stanęli na deskach 
teatralnych Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach  i 
zdobyli wyróżnienie w kategorii małych form 
artystycznych. Młodzież w konkursie "Dopalcze-
ryzykujesz życiem" zaprezentowali autorską scenkę 
profilaktyczną, której tematyką był problem zażywania 
dopalaczy i innych używek psychoaktywnych. 
Zaprezentowany spektakl nie tylko pokazywał ogromną 
skalę problemu, ale też pewne rozwiązania wyjścia          
z uzależnienia. Chłopca, który początkowo wzbraniał 
się przed "mocarzem", znając konsekwencję brania, 
ponownie skusiła "diablica", pomimo błagań i troski 
matki. Scenka kończy się "happy endem", gdyż nasza 
młodzież propaguje zdrowy styl życia. Wiemy, że 
eksperymentowanie z używkami jest niebezpiecznie        
i może skończyć się tragicznie, jak zaprezentiwali to nasi 
konkurenci w konkursie. Przegląd został 
zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Higieniczne 
oraz Świętokrzyski Inspektorat Sanitarny w Kielcach. 
Dla naszej utalentowanej, propagujacej profilaktykę 
młodzieży - wyróżnienie na dobry początek! 

Patrycja Poczęta 

Wycieczka do Krakowa 

W listopadzie klasy 1 i 2 wybrały się na wspólną 
wycieczkę do Krakowa. Jedno z najpiękniejszych 
polskich miast ma wiele do zaoferowania dla każdego, 
kto go odwiedzi. Wraz z przewodnikiem zwiedzili 
Reprezentacyjne Komnaty Królewskie na Wawelu oraz 
wystawę Wawel Zaginiony, poświęconą historii 
wzgórza wawelskiego. Sale wystawowe obejmują m. in. 
budynek dawnych kuchni królewskich i wozowni,          a 
wyjątkowy charakter wystawy polega na połączeniu różnych 
typów ekspozycji muzealnej. Mimo mroźnej       i wietrznej 
pogody każdemu dopisywał doskonały humor i chęć 
spożytkowania pozytywnej energii. Okazją do tego była 
wizyta w parku trampolin GOjump. Wielu z licealistów 
podjęło się trudnego zadania wykonania salt czy innych 
skomplikowanych przewrotów. Energetyczna muzyka 
dobiegająca               z głośników zachęcała wszystkich do 
jeszcze większego wysiłku. Podskokom i różnorodnym 
wygibasom nie było końca. Uczniowie , jak i opiekunowie, 
bawili się znakomicie. Po jakże intensywnym dniu przyszedł 
czas na zakupy. Niektórych ogarnął już świąteczno- 
prezentowy nastrój. Zmęczeni, ale jakże zadowoleni 
wieczorem wrócili do domów. Wspólna wycieczka okazała się 
doskonałym sposobem na integrację międzyklasową oraz stała 
się okazją do nawiązanie nowych, koleżeńskich relacji. 

M. Trelińska- Kwiecień 
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Wycieczka do Kielc na spektakl 
„Świętoszek” Moliera 

Środa - 14 grudnia, po przebudzeniu wszyscy zdaliśmy 
sobie sprawę, że oto nadszedł wyjątkowy dzień-
niezapomnianej wycieczki do teatru im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach. Wspólnie zdecydowaliśmy się 
na ,,Świętoszka’’ Moliera w zupełnie innej, współczesnej 
odsłonie. Zanim jednak dotarliśmy na wyjątkowe 
przedstawienie, wszyscy zebraliśmy się o godzinie 8.00 
na dworcu kolejowym w Sędziszowie. Wszyscy licealiści 
z kl. I i II pociągiem dotarli na miejsce. Podróż minęła 
szybko, a my mieliśmy czas na liczne rozmowy    i jak 
zawsze wspaniałą integrację. Do rozpoczęcia spektaklu 
pozostały nam dwie godziny, więc podjęliśmy decyzję o 
zwiedzeniu całej, malowniczej ulicy Sienkiewicza, Placu 
Wolności i pobliskiego parku. 

Każdy miał czas wolny, składający się m.in. z zakupów   
    i posiłku. Kilka minut przed spektaklem wszyscy 
spotkaliśmy się przed budynkiem teatru i zrobiliśmy 
pamiątkowe focie. O godz. 11.00 zasiedliśmy                     
      w pierwszych  rzędach   sali  (oczywiście,  że  dla  
Vip-ów).  

Na scenie przywitała nas orkiestra i aktor przebrany za 
Moliera, który podkreślił fakt, iż współczesność 
przegląda się w klasyce. Reżyserka wydarzenia Ewa 
Rucińska – absolwentka Wydziału Aktorstwa 
Dramatycznego             w Cours Florent w Paryżu—
zachwyciła nas wielowymiarowością i aktualnością 
problemów - takich jak obłuda, naiwność, konflikty 
pokoleniowe oraz teokracja      w Polsce i na świecie. 
Oglądając spektakl bardziej niż do śmiechu mieliśmy 
powody do smutku. Inscenizacja była mroczna. 
Zaślepienie ideami oraz powierzenie obłudnikowi i 
kłamcy swojego majątku czy życia rodzinnego 
doprowadziło do, w odróżnieniu od wersji książkowej, 
nieszczęśliwego zakończenia. Nadzieję można pokładać  
      w kobietach. Zwłaszcza    w Dorynie, która, chcąc 
odwieść Mariannę od zaakceptowanego przez nią 
pomysłu ojca Orgona wyjścia za Tartuffe’a, nie poszła 
na kompromis. Z rolą tytułowego Świętoszka całkiem 
dobrze poradził sobie Wojciech Niemczyk. Raz potrafił 
się przymilić do swojego Pana – Orgona, a drugi 
uwodzić jego żonę Elmirę. Ciekawą kreację stworzył 
Jakub Sasak jako Walery- dresiarz i blokers. Wielkim 
zaskoczeniem dla nas uczniów, było pojawienie się w 
drugiej części przedstawienia kontenerów na śmieci. 
Znajdowaliśmy się wtedy jakby na wielkim wysypisku 
idei. Scena z wyrzuceniem świętej figury do kosza 
wywołała spore emocje. Po zasłonięciu kurtyn reakcje 
były różne — od  całkowitego  zaniemówienia  po  
wiwaty.        A cytat: ,,Że cnota zwykle w świecie 
obudza nienawiść,     Że zawistni przeminą, ale nigdy 
zawiść’’ pozostanie dla nas aktualny. Jedno jest pewne, 
nikt nie zapomni nietuzinkowej kreacji aktorów i 
niezwykłej akcji. Nadszedł czas powrotu   * 

Wycieczka do Kielc na spektakl 
„Świętoszek” Moliera 

Środa - 14 grudnia, po przebudzeniu wszyscy zdaliśmy 
sobie sprawę, że oto nadszedł wyjątkowy dzień-
niezapomnianej wycieczki do teatru im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach. Wspólnie zdecydowaliśmy się 
na ,,Świętoszka’’ Moliera w zupełnie innej, współczesnej 
odsłonie. Zanim jednak dotarliśmy na wyjątkowe 
przedstawienie, wszyscy zebraliśmy się o godzinie 8.00 na 
dworcu kolejowym w Sędziszowie. Wszyscy licealiści z kl. I 
i II pociągiem dotarli na miejsce. Podróż minęła szybko, a 
my mieliśmy czas na liczne rozmowy    i jak zawsze 
wspaniałą integrację. Do rozpoczęcia spektaklu pozostały 
nam dwie godziny, więc podjęliśmy decyzję o zwiedzeniu 
całej, malowniczej ulicy Sienkiewicza, Placu Wolności i 
pobliskiego parku. 

Każdy miał czas wolny, składający się m.in. z zakupów       
i posiłku. Kilka minut przed spektaklem wszyscy 
spotkaliśmy się przed budynkiem teatru i zrobiliśmy 
pamiątkowe focie. O godz. 11.00 zasiedliśmy                           
w pierwszych  rzędach   sali  (oczywiście,  że  dla  Vip-ów).  

Na scenie przywitała nas orkiestra i aktor przebrany za 
Moliera, który podkreślił fakt, iż współczesność przegląda 
się w klasyce. Reżyserka wydarzenia Ewa Rucińska – 
absolwentka Wydziału Aktorstwa Dramatycznego             w 
Cours Florent w Paryżu—zachwyciła nas 
wielowymiarowością i aktualnością problemów - takich jak 
obłuda, naiwność, konflikty pokoleniowe oraz teokracja      
w Polsce i na świecie. Oglądając spektakl bardziej niż do 
śmiechu mieliśmy powody do smutku. Inscenizacja była 
mroczna. Zaślepienie ideami oraz powierzenie 
obłudnikowi i kłamcy swojego majątku czy życia 
rodzinnego doprowadziło do, w odróżnieniu od wersji 
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kompromis. Z rolą tytułowego Świętoszka całkiem dobrze 
poradził sobie Wojciech Niemczyk. Raz potrafił się 
przymilić do swojego Pana – Orgona, a drugi uwodzić jego 
żonę Elmirę. Ciekawą kreację stworzył Jakub Sasak jako 
Walery- dresiarz i blokers. Wielkim zaskoczeniem dla nas 
uczniów, było pojawienie się w drugiej części 
przedstawienia kontenerów na śmieci. Znajdowaliśmy się 
wtedy jakby na wielkim wysypisku idei. Scena z 
wyrzuceniem świętej figury do kosza wywołała spore 
emocje. Po zasłonięciu kurtyn reakcje były różne — od  
całkowitego  zaniemówienia  po  wiwaty.        A cytat: ,,Że 
cnota zwykle w świecie obudza nienawiść,     Że zawistni 
przeminą, ale nigdy zawiść’’ pozostanie dla nas aktualny. 
Jedno jest pewne, nikt nie zapomni nietuzinkowej kreacji 
aktorów i niezwykłej akcji. Nadszedł czas powrotu   * 
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do naszego ukochanego Sędziszowa. Wspólnie 
dotarliśmy na pociąg powrotny. Zajęliśmy miejsca 
siedzące, niektórzy ,,prawie siedzące’’. Informujemy,    
że podczas naszej wycieczki żaden człowiek, oprócz 
naszego wspaniałego kolegi Mateusza, nie ucierpiał. :)  
Ta wycieczka rozpoczęła się z uśmiechem na twarzy       
i również tak zakończyła. Dziękujemy za cierpliwość 
opiekunom wyprawy - p. Marii Trojak i p. Adriannie 
Nowak-Warkoczyńskiej. Zgodnie stwierdziliśmy,          
że taką wycieczkę trzeba niezwłocznie powtórzyć. 

Natalia Trojak 

Nasi uczniowie biorą udział w 
konkursie „Życie i twórczość 

Juliusza Słowackiego” 
Dnia 13 listopada 2018 roku odbyła się w naszej szkole 
IV Edycja Konkursu Ogólnopolskiego „Życie                     
i twórczość Juliusza Słowackiego”. Pasjonatkami dzieł 
tegoż autora okazały się uczennice klasy III: Julia 
Sobocińska, Emilia Andzel, Anna Kowalska, Anita 
Krowicka, Julia Walocha, Paulina Stefańska, Anna 
Tabor, Daria Błaszczykiewicz, Alicja Górska i Ewa 
Żołna. Do tego grona miłośniczek literatury 
romantycznej dołączyła uczennica klasy II Natalia 
Trojak. Organizatorem konkursu jest Olimp School        
w Łodzi. Polegał on na rozwiązaniu 15 pytań, z których 
1-5 są jednokrotnego wyboru (zamknięte), zaś 6-15 to 
pytania otwarte, dotyczące szczegółowej wiedzy na 
temat twórczości Słowackiego. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w styczniu 2019 roku. Szkolnymi 
koordynatorami tego przedsięwzięcia były panie 
Wiesława Pasek i Maria Trojak. Nie pozostaje nam nic 
innego, jak trzymać kciuki za nasze uczennice i życzyć 
im dalszej pasji literackiej. 

Maria Trojak 

IV edycja Konkursu Ogólnopolskiego 
z „Mitologii” 

Organizatorem konkursu jest Olimp School mająca 
swoją siedzibę w Łodzi. Uczniowie naszego liceum 
biorą już drugi raz udział w tym konkursie, którego 
celem jest rozwijanie aktywności twórczej młodzieży, a 
także sprawdzenie posiadanych umiejętności. 
Uczestnicy konkursu: Jan Morawski, Tomasz Piąteki 
Mariusz Prusek, uczniowie klasy III, przygotowując się 
do eliminacji studiowali „Mitologię” Jana 
Parandowskiego oraz „Mity greckie” Roberta Gravesa. 
Konkurs odbył się 15 listopada 2018 r. Uczestnicy 
rozwiązywali test składający się z 15 pytań, od 1 – 5 
zamknięte, jednokrotnego wyboru, a od 6 – 15 otwarte. 
Szkolnymi koordynatorami konkursu były polonistki 
naszego liceum Dorota Pasek i Maria Trojak. Po 
przeprowadzonym konkursie karty odpowiedzi oraz 
protokół zastały wysłane na adres organizatora. 
Ogłoszenie wyników przewiduje się na koniec stycznia. 

Dorota Pasek 
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Krowicka, Julia Walocha, Paulina Stefańska, Anna Tabor, 
Daria Błaszczykiewicz, Alicja Górska i Ewa Żołna. Do 
tego grona miłośniczek literatury romantycznej dołączyła 
uczennica klasy II Natalia Trojak. Organizatorem 
konkursu jest Olimp School        w Łodzi. Polegał on na 
rozwiązaniu 15 pytań, z których 1-5 są jednokrotnego 
wyboru (zamknięte), zaś 6-15 to pytania otwarte, 
dotyczące szczegółowej wiedzy na temat twórczości 
Słowackiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 
styczniu 2019 roku. Szkolnymi koordynatorami tego 
przedsięwzięcia były panie Wiesława Pasek i Maria 
Trojak. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki 
za nasze uczennice i życzyć im dalszej pasji literackiej. 

Maria Trojak 

IV edycja Konkursu Ogólnopolskiego 
z „Mitologii” 

Organizatorem konkursu jest Olimp School mająca swoją 
siedzibę w Łodzi. Uczniowie naszego liceum biorą już 
drugi raz udział w tym konkursie, którego celem jest 
rozwijanie aktywności twórczej młodzieży, a także 
sprawdzenie posiadanych umiejętności. Uczestnicy 
konkursu: Jan Morawski, Tomasz Piąteki Mariusz Prusek, 
uczniowie klasy III, przygotowując się do eliminacji 
studiowali „Mitologię” Jana Parandowskiego oraz „Mity 
greckie” Roberta Gravesa. Konkurs odbył się 15 listopada 
2018 r. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 15 
pytań, od 1 – 5 zamknięte, jednokrotnego wyboru, a od 6 
– 15 otwarte. Szkolnymi koordynatorami konkursu były 
polonistki naszego liceum Dorota Pasek i Maria Trojak. 
Po przeprowadzonym konkursie karty odpowiedzi oraz 
protokół zastały wysłane na adres organizatora. 
Ogłoszenie wyników przewiduje się na koniec stycznia. 

Dorota Pasek 
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Młodzież licealna uczestnikiem 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Polonistycznego „Fraszka”  

Zgodnie z coroczną, listopadową tradycją, uczniowie 
naszego liceum w dniu 26.11.2018 roku przystąpili do    
X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego 
„Fraszka”, który jest organizowany przez 
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury 
Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy                          
z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego          
i Uniwersytetem Warszawskim. Konkurs polegał na 
rozwiązaniu testu    z dziedziny literatury, nauki       o 
literaturze i nauki o języku oraz napisaniu krótkiego 
wypracowania na podany temat. Uczestnikami tego 
wydarzenia naukowego byli: Kinga Pawelec, Albert 
Ślusarek, Alicja Górska, Paulina Stefańska, Daria 
Błaszczykiewicz, Nikodem Blin, Anna Tabor, Julia 
Walocha, Anna Kowalska, Julia Sobocińska, Ewa Żołna, 
Emilia Andzel, Kinga Tojza, Anita Krowicka, Mateusz 
Walerski, Natalia Trojak, Marta Formowicz. Konkurs       
i jego uczestnicy zostali przygotowani przez panie 
Wiesławę Pasek            i Marię Trojak. Ogłoszenie 
wyników nastąpi do dnia     31 marca 2019 roku. 
Cieszymy się, że tak duża grupa osób z różnych klas 
zgłębia tajniki wiedzy literackiej, językowej i 
gramatycznej i życzymy im jak najlepszych wyników. 

Maria Trojak 

Wigilia klasowa  

Święta Bożego Narodzenia to magiczny okres 
zwłaszcza dla uczniów naszego liceum. 20 grudnia 
2018 roku - ten dzień zapamiętamy na długo. 
Wszystkie trzy klasy zasiadły razem do wigilijnego 
stołu i cieszyły się swoją obecnością. Przygotowania do 
tego dnia ruszyły już dużo wcześniej i każdy z chęcią 
się zaangażował. Tego popołudnia nie zabrakło też słów 
modlitwy, które zostały rozpoczęte przez ks. Tomasza 
Równickiego. Dzięki wychowawczyniom strona 
techniczna była wspaniale dograna. Uczniów zaszczycił 
swoją obecnością także dyrektor szkoły, który 
powiedział kilka ciepłych słow. W imieniu uczniów 
wszystkich klas chciałabym podziękować: pani 
Magdalenie Trelińskiej-Kwiecień, pani Katarzynie 
Porębskiej oraz ksiądzu Tomaszowi Równickiemu za 
obecność. 

Gabriela Grabda 
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Na kanapce u szkolnego psychologa 

Daj szansę błędom 

Wielu z nas dąży do perfekcji. Każdego dnia staramy się 
jak najlepiej wykonywać powierzone nam obowiązki,     
a przy tym troszczymy się, by nie popełnić 
najmniejszego błędu, mając nadzieję, że robiąc wszystko 
idealnie, w przyszłości doprowadzi nas to do sukcesu. 
Jednak należałoby się zastanowić, czy wszystkie błędy 
przynoszą nam niepowodzenia i powód do wstydu,       
a może niejednokrotnie są drogowskazem na przyszłość 
i cenną lekcją życia? 

"Błądzić jest rzeczą ludzką"oraz "Człowiekiem jestem       
i nic, co ludzkie, nie jest mi obce"- te dwie dobrze znane 
przez wszystkich sentencje, są znakomitą odpowiedzią 
na powyższe pytanie. Otóż nikt z nas nie jest idealny, 
każdy popełnia błędy, gdyż jesteśmy tylko ludźmi,        a 
w życiu spotykamy się z wieloma problemami, 
trudnymi sytuacjami, nieprzewidywalnymi zwrotami 
akcji, w których bardzo często działamy pod wpływem 
silnych emocji, które powodują, że mówimy lub robimy 
coś, czego później żałujemy. Jednak jesteśmy również 
ludźmi - jedynymi istotami, posiadającymi rozum            
i wolną wolę, dzięki którym rozumiemy, że błędy są 
nieodłącznym elementem naszego życia. Jak wiadomo, 
nikt nie czuje się usatysfakcjonowany krytyką, karą lub 
wyrzutami sumienia, które niewątpliwie czekają nas w 
chwili popełniania błędów, lecz- jak wiadomo-                 
z wrogiem należy się zaprzyjaźnić, dlatego, kiedy 
zrobimy coś nie tak, postarajmy się wyciągnąć z tego jak 
najlepszą lekcję na przyszłość. Przeprośmy tych, których 
skrzywdziliśmy oraz naprawmy to, co zniszczyliśmy,     
a także zacznijmy wszystko od nowa. Nawet wybitni 
naukowcy, zanim doszli do właściwych wniosków, 
stawiali wiele hipotez, które były błędne, lecz- dzięki 
wiedzy oraz doświadczeniu wypływającym z kolejnych 
niepowodzeń- pewnego dnia doszli do właściwego 
wniosku. Tak samo jest w życiu, nie ma jednolitego 
wzoru na dobre przeżycie, każdy z nas jest inny i to, co 
jednym przynosi sukces, niekoniecznie jest dobre dla 
innych. Dlatego, aby znaleźć właściwą drogę, musimy 
przejść przez labirynt, w którym niejednokrotnie 
popełnimy błąd, lecz pewnego dnia znajdziemy ścieżkę, 
po której dojdziemy do celu, jednocześnie potykając się   
i zatrzymując, aby zastanowić się nad naszym życiem. 

Błędy są wspaniałym znakiem w życiu, gdyż uczą nas 
pokory, pokazują nam, że świat nie jest piękny                 
i kolorowy, dzięki którym problemy, które spadną na 
nas w dorosłym życiu, okażą się mniej brutalne,               
a zdobyte wcześniej doświadczenie będzie doskonałą 
wskazówką, która pozwoli nam w najlepszy dla nas 
sposób rozwiązać nasze problemy. 

Magdalena Muszyńska 
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„Igły duszy” 

Daleko w domu 
gdzie nie dochodzą spojrzenia ludzkie 

bezgłośnie wołająca o pomoc 
przyjmująca kolejny cios 

kolejny ból przeszywający ciało 
kolejne okropne słowo 

raniące jej duszę 
w jej serce wbiło się już tyle igieł 
a jednak cały czas dochodzą nowe 

coraz bardziej bolesne 
a przecież była szczęśliwa 

on sprawił że cierpi 
ale może my sprawiliśmy że się boi 

że nie potrafi zaufać 
opowiedzieć wprost 

ciepły uśmiech 
iskra zrozumienia i współczucia 

szczera rozmowa 
szansa na pozbycie się cierpienia 

powiedz sobie że jesteś silna 
że jesteś piękna 

odważna 
niezależna 

a my ujmijmy jej dłoń 
odmieńmy jej bolesny los 

powiedzmy „stop” 
a nasz świat będzie lepszy 
o kolejną szczęśliwą osobę 

Aleksandra Błaszczyk 
Kl. III C Gimnazjum 
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Aleksandra Błaszczyk 
Kl. III C Gimnazjum 
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KĄCIK MŁODEGO LITERATA 

„Nić przemocy” 

Perfekcyjna pani domu 
Tak by można ją przedstawić 

Gotowała, prasowała 
Co więc w zamian otrzymała? 

Otrzymała już w podzięce 
Połamane swoje serce 

I nie tylko serce… 
W myślach snuje się pytanie 

Za co taka kara dla niej? 
Otóż drodzy Państwo wiecie 

Że agresja jest na świecie 
W tym przypadku miłość piękną 

Zakłóciły jej problemy 
W pracy z szefem, w domu z dziećmi 

Może z mamą źle żyjemy? 
On upijał się bez granic 

Ta witała posiłkami 
Cóż miał biedny przecie zrobić? 

Podziękował jej pięściami 
Pani ta nie wytrzymała 

Opuściła go ze łzami 

Stąd też apel moi mili 
Byście też tak nie robili! 

Milena Rosół 
Kl. III C Gimnazjum 

Wiersze naszych koleżanek z gimazjum na konkurs 
„Stop przemocy wobec kobiet”. 
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Humor Zeszytów 
Za oknami mróz, mgły i wiatry. Na zimowe wieczory Humor Zeszytów najlepszy! Wypowiedzi uczniów – 

owe misterne dziwolągi językowe – są lepsze niż gorąca herbata z miodem. No to czytajcie i bawcie się dobrze. 

M.T. 

Autor nazywa zakonników „wielorybnym głupstwem”. 

Charakterystyczną cechą Emo jest ciągły ból egzystencjalny, co manifestują odzieżą. 

Przez ich sposób ubierania pojawia się brak rozróżnienia między płciami. 

Wśród hipisów krążył święty Mikołaj, rozdający LSD i makulaturę. 

W Biblii występują psalmy bolesne i miłosierne. 

W Balladynę uderzył piorun z tego powodu, że była burza. 

Miłosierny Samarytanin pomagał innym, bez względu na stan matrymonialny. 

Pustelnik odradza młodemu władcy wyjście za żonę dziewczyny pochodzącej z królewskiego rodu. 

Matka Balladyny zmądrzała dopiero wtedy, gdy ujrzała, dlaczego nie jadła w domu. 

Pustelnik radzi władcy, aby za żonę, zamiast królewny i majątku, pojął pannę i biedę. 

W „Balladynie” główna bohaterka wraz z siostrą miały okazję poślubić bogatego rycerza. 

Wioletta leciała na kasę Kordiana. 

Wioletta – to imię mówi samo za siebie. 

Zabrał ją na przejażdżkę koniem i powiedział, że stracił go całego. 

Moim zdaniem obraz przedstawia naturę, tylko taką umazaną. 

Człowiek powinien robić tak, aby każdemu z organów było dobrze. 

W okresie pozytywizmu każda kobieta, która miała jakiekolwiek pojęcie o języku, mogła uczyć innych. 

Na tarczy widniało również pastwisko, na które wybiegały woły z obory oraz rzeka porośnięta wysmukłą 

trzciną. 
*** 

* Trzech chłopców przechwala się, który z ich wujków jest ważniejszy. 
- Do mojego wujka wszyscy mówią „proszę pana”, bo jest dyrektorem szkoły! – mówi pierwszy. 
- Mój jest biskupem i wszyscy mówią do niego „ekscelencjo” – mówi drugi. 
- A mój waży 200 kg i wszyscy do niego mówią „O Boże!”. 

*** 
* Pani oddaje na polskim wypracowania: 
- Jasiu, nie rozumiem, jak jedna osoba może zrobić tyle błędów?! 
- Jak jedna?! Pomagali mi: mama, tata, siostra i dwóch braci! 

*** 
* W szkole dzieci miały napisać, jak wyobrażają sobie pracę dyrektora. Jaś siedzi i nic nie pisze. 
- Dlaczego nic nie piszesz? – pyta nauczycielka. 
- Czekam na sekretarkę. 

*opieka nad całością: Maria Trojak              *korekta tekstu: Maria Trojak                 *redaktor naczelny: Natalia Trojak  
*zastępcy Red. Nacz.: Gabriela Grabda, Jakub Ptak             *współpraca: A. Krowicka, J. Sobocińska, K. Rokicki,          P. 
Poczęta, M. Trelińska-   Kwiecień, D. Pasek, A. Błaszczyk, M. Rosół         *zespół redakcyjny: Paulina Trzcińska, Magdalena 
Muszyńska         *skład i łamanie: Dominik Mokosiej, Damian Pajda, Mateusz Wasilewski, Marcin Marczyk, Mateusz Podleśny 
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