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 „Bogaty to nie ten, kto ma dużo pieniędzy, lecz ten, kto może sobie pozwolić na życie wśród uroków, jakie roztacza     
wczesna wiosna.”- Antoni Czechow 

 „Płomienia młodości nie podsycaj spirytusem.” -Leonard Drzewicki 

 „Natura nie popełnia błędów: jeśli stworzyła głupców, to znaczy, że są potrzebni.” - Josh Billings 

 „Możesz ufać naturze, ale nie człowiekowi.” - Harlan Coben 

LO Sędziszów Głos Licealisty 

NAGRODA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  ZA UDZIAŁ 
W AKCJI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

       9 marca 2018 r. w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się 14 edycja  Gali 
Przedsiębiorczości, podsumowująca działania za rok 2017. Organizowana jest przez Fundację Mło-
dzieżowej Przedsiębiorczości pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy. Nasze liceum otrzymało 
nagrodę - statuetkę dla Najaktywniejszej 
Szkoły za udział w tym przedsięwzięciu. 
Polega ono na uczestnictwie uczniów  
w jednodniowych praktykach w zakładach 
pracy. Dzięki temu mogą bliżej poznać 
warunki pracy, oraz zweryfikować swoje 
wyobrażenia o danym zawodzie z rzeczy-
wistością.  Pod opieką konsultanta poznają 
stanowisko pracy, wymagane wykształce-

nie, aby wykonywać dany zawód. W tym roku  
w Dniu Przedsiębiorczości brało udział 630 szkół 
ponadgimnazjalnych w kraju i ponad 35 tysięcy 
uczniów. Nagrodzono statuetkami 23 szkoły,  
w tym nasze liceum jako jedyną szkołę  
w województwie świętokrzyskim.   
         Przedstawiciele naszego liceum byli obecni 
na tej uroczystości, pani wicedyrektor ZSO Re-
nata Kurek, szkolny koordynator akcji Wiesława 
Pasek i  uczennice: Daria Błaszczykiewicz oraz 
Alicja Górska. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00. przemówieniem pana Zbigniewa Mo-
drzewskiego, prezesa Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Następnie  Minister Edukacji pani 
Anna Zalewska wręczała statuetki wyróżnionym szkołom, które odbierali koordynatorzy akcji  
i jeden przedstawiciel młodzieży. W dalszej kolejności nagrody odbierali nauczyciele przedsiębior-
czości, a także uczniowie,  którzy brali udział w konkursach organizowanych przez Fundację. Spo-
tkaniu towarzyszyły występy wokalno-instrumentalne utalentowanej młodzieży ze Szkoły Muzycz-
nej im. Fryderyka Szopena w Warszawie. Potem zostali uhonorowani statuetkami przedstawiciele 
najaktywniejszych firm uczestniczących w Dniu Przedsiębiorczości, które wręczała pani Ewa Toma-
szewska - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.  
     Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na obiad do restauracji znajdu-
jącej się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych. Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedze-
nia Centrum Nauki Kopernik dla osób biorących udział w Gali Przedsiębiorczości. Należy dodać, że 
Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie otrzymało razem z tegoroczną  statuetką już sześć za 
udział w akcji Dzień Przedsiębiorczości. 

Wiesława Pasek 
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MY TEŻ KONCERTOWALIŚMY DLA 
RADKA I KRYSTIANKA 

Fot. Katarzyna Porębska– Piekara 

Źródło: http://www.sck.sedziszow.pl/DzienKrwiodastwa2017.htm 

      W dniu 17 grudnia 2017 roku odbył się Gminny  
Koncert Charytatywny ,,Gwiazdka dla Krystianka i Radka’’, 
zorganizowany w SCK z inicjatywy burmistrza Szarka. 
       Nasza licealna społeczność bardzo chętnie włączyła się  
w pomoc przy organizacji koncertu. Zbieraliśmy dary na lote-

rię oraz prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy. Szczególnie hojny-
mi darczyńcami okazali się uczniowie klasy pierwszej,  
ale i inni nie pozostali obojętni na los chorych chłopców.  
Podczas koncertu wystąpił nasz szkolny kabaret SuperPaka  
z przedstawieniem kabaretowym ,,Egzotyczne wakacje’’  
w składzie: Natalia Trojak, Bartosz Kotarski, Sebastian Kowal, 
Kornel Zbroński, Maciej Krowicki. Obsługa sprzętu nagłaśnia-
jącego była znakomitym dziełem Damiana Pajdy. 
        Wielki aplauz publiczności wzbudził występ szkolnych 
gwiazd wokalnych- Bartka Kotarskiego i Sebastiana  
Kowala, czyli ze-
społu Top Boys. 
Grupa młodzieży 
pełniła rolę wolon-
tariuszy- do połu-
dnia zbierali pie-
niądze do puszek 
pod różnymi ko-

ściołami po mszach, a po południu kontynuowali akcję SCK  
i prowadzili licealną loterię. Te szkolne anioły to: Nikola Gu-
mul, Paulina Dzięcioł, Magdalena Wójcicka, Natalia Kowal-
ska, Izabela Seredyka, Kacper Grzywnowicz, Kinga Tojza oraz 
Michał Banaś. 
        Panie i Panowie- tak trzymać! 

 Maria Trojak 

W dniu 15 grudnia 2017 roku odbyła się w SCK uro-
czysta akademia z okazji podsumowania akcji honorowego 
krwiodawstwa w roku 2017. Ta niezwykła okoliczność wyma-
gała niecodziennej oprawy- pani Sekretarz Ewa Kubas-
Samociuk zaprosiła nasze licealistki do recytowania wierszy  

 
 

podczas gali. W podziękowaniu za wielki dar serc wielu osób 
udział wzięły: Paulina Stefańska, Alicja Górska, Nikola Gu-
mul, Julia Sobocińska, Daria Błaszczykiewicz. Nasze lice-
alistki prezentowały prawdziwie profesjonalny poziom recy-
tacji, przekazując piękne, humanitarne treści o  pomocy  
i miłości do drugiego człowieka. Dziękujemy, Dziewczyny, 
można na Was liczyć pod każdym względem! 

Maria Trojak 

NASZE DZIEWCZYNY WYSTĄPIŁY  
W UROCZYSTEJ AKADEMII 

HONORUJĄCEJ  SĘDZISZOWSKICH  
KRWIODAWCÓW  
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STUDNIÓWKA UCZNIÓW LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  W SĘDZISZOWIE 

       Dzień 27 stycznia 2018 roku od samego rana miał niezwykły przebieg dla uczniów klasy maturalnej Liceum Ogólno-
kształcącego w Sędziszowie. Zamiast normalnych, codziennych zajęć, rozpoczęła się bieganina po salonach fryzjerskich  
i studiach stylistycznych  w celu poprawienia – i tak świetnej – urody licealistek. Przecież wieczorem Studniówka! Każda chce 
wyglądać co najmniej oszałamiająco. Myślę, że różne zabiegi upiększające nie były obce tego dnia i panom biorącym udział  
w naszej imprezie.  

      Wieczorem – jakże odmienieni – spotkaliśmy się w prze-
pięknej sali balowej restauracji „U Reja” w Nagłowicach. 
Swoją obecnością zaszczyli nas: pan burmistrz Wacław Sza-
rek, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących pan Krzysz-
tof Trela z małżonką, wicedyrektor ZSO pani Renata Kurek, 
grono pedagogiczne ZSO z osobami towarzyszącymi, rodzi-
ce młodzieży i wreszcie najważniejsi uczestnicy całej impre-
zy – kochani licealiści w towarzystwie zaproszonych przez 
siebie osób. Na początek – tradycyjnie – przemówienia. Go-

ści przywitał pan dyrektor Krzysztof Trela, 
pani wicedyrektor Renata Kurek przypo-
mniała starą zasadę, że „jaka studniówka – 
taka matura”, życząc w obu przypadkach 
wszystkiego, co najlepsze, a wychowawczyni 
– pani Maria Trojak – dołączyła do tych ży-
czeń gorące podziękowania skierowane do 
uczniów i rodziców za wspólną, trzyletnią 
wędrówkę i zorganizowanie tak fantastycz-
nej imprezy. Swoich szczerych życzeń nie 
szczędził również pan Burmistrz, przy-
pominając młodym ludziom, że czas 
szybko biegnie i tak naprawdę już dziś 
rozpoczyna się ich wędrówka ku doro-
słości. Słowa podziękowania dla dyrekcji i nauczycieli wygłosili reprezentanci uczniów i rodziców, wręczając pachnące i ko-
lorowe bukiety kwiatów. Już za chwilę rozpoczął się polonez, który wypadł wprost imponująco dzięki długoterminowym sta-
raniom pana Krystiana Rokickiego – nie tylko sportowca, ale i znakomitego choreografa. Patrząc na tańczących licealistów, 
trudno było w nich rozpoznać wczorajszych uczniów. Kreacje prawie jak na czerwonym, oscarowym dywanie, fryzury, maki-
jaże; panowie dżentelmeni nieustępujący w niczym damom – to musiało wywołać w nas prawdziwy zachwyt.  Po pierwszym 
tańcu obiad, a potem już tylko kolejne szaleństwa i smakołyki, uzupełnione tortem ofiarowanym przez kochanych Rodziców. 
Całą imprezę rozkręcał DJ Buzi, który wprawiał nas w przeróżne stany za sprawą fantastycznej, różnorodnej muzyki. Nikt 
nie pozostał obojętny na ponadczasowe ,,kawałki’’ z repertuaru na przykład Bad Boys Blue, Boney M czy Modern Talking. Dla 
miłośników disco polo był przygotowany odpowiedni repertuar, nawet zwolennicy rocka zostali usatysfakcjonowani przebo-
jami Dżemu czy Lady Pank. Prawdziwą petardą wieczoru okazała się zabawa ,,Just dance’’- pomysłowi uczniowie na 
wielkim ekranie wyświetlali tancerzy, którzy w rytm znanych hitów prezentowali układy choreograficzne, a wszyscy uczestni-
cy na parkiecie próbowali naśladować- powiedzmy szczerze lepiej lub gorzej- ruchy tancerzy z ekranu. Było dużo śmiechu  
i fantastycznej, wspólnej zabawy! O północy odbyły się długo wyczekiwane wybory Królowych i Króla Balu. Szanowna Kapitu-
ła w osobach pana dyrektora Krzysztofa Treli i pani Marii Trojak ogłosiła zaszczytne tytuły. Król mógł być tylko jeden- były 
legendarny redaktor ,,Głosu Licealisty’’, stypendysta wielu nagród- Kacper Grzywnowicz. Do takiego Króla jedna kró-
lowa to za mało, dlatego Szanowna Kapituła przyznała tytuł Królowej Numer Jeden Paulinie Dzięcioł i Królowej Numer 
Dwa Magdalenie Nowosińskiej. Trójkąt królewski- od tej pory miłościwie panujący- ogłosił swoje życzenie- oto ma się od-
być konkurs tańca cygańskiego. Został on bezapelacyjnie zawojowany przez dwoje nauczycieli. Dodatkową atrakcją wieczoru 
był występ szkolnych gwiazd muzycznych- zespołu TOP BOYS (Bartosz Kotarski, Sebastian Kowal), który przygotował 
minirecital z dedykacją. Szaleństwom tej imprezy nie było końca, była to prawdziwa ,,gorączka sobotniej nocy’’. Studniówka 
trwała do białego rana. Czas minął bardzo szybko na cudownej zabawie w towarzystwie wspaniałych osób.  
        Dziękujemy Kochanym Rodzicom za trud włożony w przygotowanie tej imprezy, za ich serdeczną obecność, za wycho-
wanie młodych ludzi na wzorowych uczniów i fantastycznych kompanów do kulturalnego biesiadowania. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za wyczarowanie znakomitej atmosfery i udaną zabawę. 

Maria Trojak 

Fot.  Tomasz Buzała( Dj Buzi) 

Fot.  Tomasz Buzała( Dj Buzi) 
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         W dniu 16 marca 2018 roku z wizytą duszpasterską do 
Gminy Sędziszów przybył ks. Biskup Andrzej Kaleta. 
O godzinie 11:00 w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Sędziszowie odbyło się spotkanie ks. Biskupa z dziećmi, 
młodzieżą, nauczycielami i dyrektorami szkół z terenu Gminy 
Sędziszów. W spotkaniu uczestniczył ks. Dziekan Edmund 
Nocoń, proboszcz parafii pw. św. Prokopa w Krzcięcicach, 
Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek oraz księża z parafii św. 
Brata Alberta w Sędziszowie, ks. Łukasz Parzniewski oraz ks. 
Tomasz Równicki.   
         W tym spotkaniu uczestniczyli uczniowie Liceum Ogól-
nokształcącego w Sędziszowie wraz z gronem pedagogicznym, 
oglądając piękną część artystyczną w wykonaniu młodzieży 
gimnazjalnej oraz słuchając mądrych refleksji księdza Biskupa. 

Redakcja  

KONKURS MITOLOGICZNY  

 Dnia 05 marca 2018 roku nasi licealiści przystąpili 
do III Edycji Konkursu Ogólnopolskiego z „Mitologii” 
poziom drugi. Uczniowie rozwiązywali test sprawdzający  
w sposób szczegółowy wiedzę z mitologii greckiej  

i rzymskiej według „Mitologii” Jana Parandowskiego.  
Tymi pasjonatami starożytności byli: Izabela Gieroń, Paulina 
Dzięcioł, Izabela Seredyka, Magdalena Wójcicka, Natalia 
Trojak, Jan Morawski. Ogłoszenie wyników nastąpi w kwiet-
niu. Organizatorem konkursu jest Olimp School w Łodzi. 

Maria Trojak 

Wiesława Pasek 

Fot. Kacper Grzywnowicz 

KONKURS „ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANA 
KOCHANOWSKIEGO”  

Dnia 06 marca 2018 roku młodzież naszej szkoły wzięła 
udział w III Edycji Konkursu Ogólnopolskiego „Życie  
i twórczość Jana Kochanowskiego” poziom drugi. Licealiści 
rozwiązywali test sprawdzający wiedzę na temat „Pieśni”, 
„Fraszek”, „Trenów” i „Odprawy posłów greckich” Jana  
z Czarnolasu. W konkursie wzięli udział pasjonaci litera-
tury: Nikola Gumul, Julia Walocha, Anna Kowalska, Anita 
Krowicka, Julia Sobocińska, Emilia Andzel.  
Ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu. Organizatorem  
konkursu jest Olimp School w Łodzi. 

Maria Trojak, Wiesława Pasek 

Fot. Kacper Grzywnowicz 

WIZYTA KS. BISKUPA ANDRZEJA 
KALETY 

Fot. Kacper Grzywnowicz 
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Karol Wójcicki-  jest pasjonatem nocnego nieba, popularyzatorem astronomii, dziennikarzem naukowym, prezente -

           rem telewizyjnym. Twórca największego w Polsce astronomicznego fanpage „Z głową w gwiazdach”  

                                       na  Facebooku. 

 

*Od jak dawna Pan się tym zajmuje?   

-Astronomią interesuję się od zawsze, moja przygoda z nią za-
częła się już, kiedy miałem 3 lata i po raz pierwszy widziałem 
widok spadających gwiazd. Miało to miejsce w znanej okolicy 
Sędziszowa- Gniewięcinie, skąd pochodzi moja rodzina. Później 
zainteresowanie astronomią rozkwitło, kiedy miałem 14-15 lat. 
Zacząłem nie tylko czytać    i oglądać materiały o kosmosie, ale 
patrzeć w niebo. 

 

*Co sprawiło, że poczuł Pan pewność, że to będzie pasja 
na całe życie?  

-Mam wrażenie, że w przypadku jakiejkolwiek pasji nie ma 
punktu początkowego. Bardzo trudno go wskazać. Jak już wspo-
minałem, być może było to obserwowanie gwiazd  w okolicach 
Sędziszowa, ale trudno powiedzieć, że to wtedy się zaczęło. 
Uważam, że to była jakaś iskra, która potem dojrzewała we 
mnie, żeby zamienić się w większe zainteresowanie, ale wskazać 
konkretnie, co było tym punktem przełomowym, chyba się nie 
da. To jest długi proces. Nadal nie mogę dobrze odpowiedzieć na pytanie: ,,Dlaczego patrzę w gwiazdy?’’. 

 

*Jaka jest Pana największa przygoda związana z astronomią? 

-Jeśli chodzi o obserwacje astronomiczne, to niewątpliwie były zjawiska zaćmienia Słońca i obserwacje zorzy polarnej. Wi-
dywałem bardzo rzadkie zjawiska, np.: przeloty jasnych, spadających gwiazd, tzw. ‘’bolidów’’, które są widoczne kilka se-
kund i rozświetlają całe niebo. Myślę, że to właśnie te wydarzenia sprawiały mi największą radość i z czym wiązały się różne 
przygody, bo zobaczenie zjawiska to jedno, ale także podróż, poznawanie nowych ludzi, odkrywanie nowych zakamarków 
świata są najlepszymi doświadczeniami. 

 

*Jaką następną podróż Pan planuje? 

-Planuję podróż związaną z Arktyką. Niedługo lecę do Norwegii, oglądać zorze za kołem podbiegunowym. Tydzień po tej 
wyprawie zabieram moją czteroletnią córkę do Islandii, żeby ona mogła zobaczyć zorzę. Za rok w lipcu czeka mnie trasa do 
Ameryki Południowej, gdzie ‘’zapoluję’’ kolejny raz na całkowite zaćmienie słońca. 

 

*Które zaćmienie słońca wywołało w Panu największe emocje?  

-Zdecydowanie zeszłoroczne w Stanach Zjednoczonych. Było to moje drugie zaćmienie, które widziałem. Bardzo długo się 
do tego przygotowywałem, także merytorycznie, aby wykorzystać każdą sekundę tego zjawiska. 

 

*Jak długo trzeba przygotowywać się do takich obserwacji?  

-Znam ludzi, którzy nie przygotowują się w ogóle, podróżują i obserwują takie zjawiska spontanicznie. Ja, chcąc mieć świet-
ną pamiątkę fotograficzną, ale też wykorzystując zdjęcie do popularyzowania wiedzy związanej z kosmosem, muszę nad 
tym trochę popracować. Przygotowanie sprzętu, planu fotograficznego, rozstawienia sprzętu zajmuje kilka miesięcy. Przed 
samą obserwacją zaćmienia  w Stanach, zajęło mi kilkadziesiąt godzin. To była ciężka praca, aby uwiecznić to zaćmienie, 
tym bardziej, że miałem na to zaledwie dwie minuty. Częściowo się udało, częściowo nie, poprawkę będę mieć za rok . 

*Dziękujemy bardzo za poświęcenie nam chwili czasu, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do naszej 

szkoły ponownie.  

Wywiad przeprowadzili: 

                      Natalia Trojak i Maciej Rydzek 

POZNAJMY SIĘ, CZYLI INNA TWARZ … 

Źródło: www.wirtualnemedia.pl 
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MUZYCZNY RELAKS 

       Witajcie ponownie w kolejnym numerze gazetki „Głos Licealisty”. Dzisiaj chciałbym 
przedstawid wam gitarzystę zespołu Guns N’ Roses, Saula Hudsona, znanego wam bar-
dziej jako Slash. Nie ma co zwlekać, zaczynajmy…  
       Saul urodził się w Hampstead, dzielnicy w północnym Londynie, a swoje imię otrzy-
mał po artyście grafiku i karykaturzyście Saulu Steinbergu. Jego matka była afrykańsko – 

amerykańską projektantką 
kostiumów, jej klientem był 
David Bowie. Jednym z utwo-
rów, które zagrał, był „Smoke 
on the Water” zespołu Deep 
Purple. Duży wpływ na muzy-
kę Slasha mieli tacy wykonaw-
cy jak Aerosmith, Led Zeppe-
lin, Queen, Eric Clapton, The 
Rolling Stones oraz, jak sam 
przyznaje, Jimi Hendrix. W 
szkole rówieśnicy traktowali 
go jak wyrzutka, ponieważ 

jego styl nie pasował do wyglądu większości uczniów, 
gdyż nosił wówczas długie włosy, luźne koszule i jeansy. 
W gimnazjum dostał swoją pierwszą gitarę. Była to hisz-
pańska jednostrunówka , ale to nie przeszkodziło młode-
mu Saulowi w nauce gry. Jego ulubionym albumem stał 
się „Rocks” zespołu Aerosmith. Wkrótce zaczął poświęcać 
więcej czasu na grę na gitarze. Grywał nawet po 12 godzin 
dziennie, przez co opuszczał lekcje. Rzucił szkołę, nie 
kończąc 11 klasy i dołączył do zespołu Guns N’ Roses, co 
przyniosło mu olbrzymią sławę. Najpopularniejszymi pio-
senkami, jakie nagrał z zespołem są: „November Rain”, 
„Welcome to the Jungle”. W 1996 roku odszedł od zespo-
łu. W 1994 założył zespół Slash Snakepit, a po jego rozpa-
dzie Slash’s Blues Bal. Od 2002 roku gra we własnym ze-
spole Velver Revolver. Wraz z nim tworzą go Matt Sorum (były perkusista Guns N’ Roses), Duff McKagan (były basista Guns 
N’ Roses) oraz Dave Kushner (były gitarzysta Wasted Youth). Romansował z aktorką porno Christy Canyon, a także z Pamelą 

Anderson. W październiku 1997 roku związał się z Perlą 
Ferrar, którą poślubił 15 października 2001 na Hawajach.  
       Dziękuję za przeczytanie, do zobaczenia w następ-
nym numerze. (Jeśli chcecie poczytać o kimś innym, 
skontaktujcie się ze mną.)  

Maciej Rydzek                                                                                                                                                    

Led Zeppelin 

Eric Clapton 

The Rolling Stones 
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        W Polsce żyje ponad trzydzieści osiem milionów ludzi. Pomimo 
tego jest wiele osób, które są samotne. W tym miejscu należy zaznaczyć, 
że nie chodzi tu o samotność bezpośrednią. Wielu z nas ma dużą rodzinę 
oraz jest duszą towarzystwa, a mimo to pozostaje samotnym. Pewnie 
teraz zastanawiacie się, jak to możliwe? Na to pytanie udzielę od-
powiedzi, wynikających z różnych sytuacji, z których znalazł się 
człowiek. W dzisiejszym artykule przytoczę kilka odpowiedzi na 
powyższe pytanie. 

1. NADMIERNA PRACA 

       Każdy z nas dąży do doskonałości. W tym celu stara się jak  
najbardziej wykonywać swoje obowiązki i poświęca im bardzo dużo 
czasu. Przez ciągłą pracę brakuje czasu dla rodziny, przyjaciół i innych 
ważnych w życiu osób. Ciągle tłumaczy sobie to w ten sposób;.jeszcze 
tylko ten projekt, jak to skończę, zajmę się rodziną, itd. Niestety dzięki 
wykonywanej pracy osoba ta staje się coraz lepsza w swoim zawodzie  
i z dnia na dzień jest przytłaczana kolejnymi obowiązkami. 

2. NIKT SIĘ NIE ZNA 

       Ludzie często w celach edukacji, pracy lub rozwoju zainteresowań 
podejmują decyzję o zamieszkaniu w dużym mieście. Mogłoby się wy-
dawać, że to wspaniałe miejsce do zawierania nowych znajomości.  
Niestety ludzie nie interesują się innymi. Są zajęci swoimi sprawami. 
Często jest tak, że pomimo tego, iż ktoś mieszka obok siebie, poznaje się 

w zupełnie innych okolicznościach, np. w pracy, sklepie, na przystanku autobusowym. Nierzadko jest też tak, że dzieją się 
tragedie dom dalej,a kiedy przychodzi policja spisać zeznania, 
wszyscy otwieramy szeroko oczy ze zdziwienia, że dana sytuacja 
wydarzyła się mieszkanie obok. 

3. MASS MEDIA 

       Dwudziesty pierwszy wiek został zdominowany przez 
różnego rodzaju mass media. Któż z nas nie ma smartfona, kom-
putera, telewizora. Te świetne wynalazki naszych czasów są jedną 
z przyczyn osłabienia bezpośrednich kontaktów człowieka  
z człowiekiem. Wielu z nas, chcąc skontaktować się z bliską dla 
siebie osobą, robi to za pomocą telefonu, e-maili, mesengera. 
Wszystkie te sposoby pomagają nam w jakiś sposób, lecz tak 
naprawdę oddalają nas od siebie. Kto z nas woli kontaktować się 
z innymi w sposób graficzny zamiast twarzą w twarz. Niejednok-
rotnie jest tak, że piszemy coś do kogoś w SMS, a kilka dni 
później kasujemy tę wiadomość i po jakimś czasie nawet nie pa-
miętamy, że coś takiego pisaliśmy. 

4. BYCIE KIMŚ INNYM 

      Wielu ludzi w celu nawiązania nowych znajomości próbuje udawać kogoś, kim tak naprawdę nie jest. Najczęściej stara 
się upodobnić do tych osób, z którymi chce się zaprzyjaźnić. Niestety, pomimo nawiązania znajomości, osoba ta wciąż jest 
samotna. Jak to jest możliwe? Odpowiedź na to pytanie jest następująca. Człowiek, który nie jest sobą, nie może w pełni 
przeżywać swojego życia towarzyskiego. W czasie przebywania z nowo poznanymi przyjaciółmi udaje, że wszystko jest  
w porządku, lecz w głębi duszy wciąż jest samotny i niejednokrotnie czuje się jeszcze gorzej niż przed zawarciem tej znajo-
mości. 

       Jak widać, nie ma jednolitego przykładu definiującego stan samotności. JEDNAK JEST KILKA SPOSOBÓW, 

 aby  uniknąć tego stanu. 

1. Należy wyznaczyć w swoim życiu priorytety, w których znajdzie się miejsce dla rodziny i przyjaciół. 

2. Poświęćmy trochę czasu na rozmowę zamiast komunikacji przez środki masowego przekazu. 

3. Zainteresujmy się tym, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu. 

4. Bądźmy sobą, udawanie kogoś innego nie pomoże nam w znalezieniu przyjaciół. 

Magdalena Muszyńska 

„NA KANAPCE U SZKOLNEGO PSYCHOLOGA” - SAMOTNOŚĆ W TŁUMIE  

Źródło: http://zpamietnikasocjolozki.com.pl/samotnosc-
wsrod-tlumu 

Źródło: www.globtroter.pl 
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        Natalia Trojak pisze  prozę. Pamiętamy jej esej „ Odpowiedzialność za słowo”, dziś prezentujemy opowiadanie krymi-
nalne „Niefortunny układ”. 

M.T. 

Była ciemna, pochmurna noc. Miasto sprawiło wrażenie wymarłego; 
cisza, spokój, gdzieś w oddali przejechał tramwaj. Mężczyzna, ubrany  
w ciemny płaszcz i kapelusz, szedł szybkim krokiem wzdłuż ulicy Długiej. 
Dochodząc do Nowego Kleparza, zerknął na zegarek. Był już pięć minut 
spóźniony. Przyspieszył, przez park prawie przebiegł. Minął idącą niepew-
nym krokiem kobietę w butach na wysokich obcasach- pomyślał, że to 
okropne, jak te dzisiejsze dziewczęta imprezują. Nie zastanawiał się nad 
tym zbyt długo,minął w szybkim tempie przystanek tramwajowy. Pod wia-
duktem zauważył siedzącego po drugiej stronie ulicy mężczyznę- pewnie 
bezdomny, dobrze, że chyba śpi, przynajmniej nie zaczepia. Bohater wbiegł 
po schodach w kierunku ulicy Towarowej, myśląc z ulgą, że zaraz spotka rozwiązanie swoich problemów. Skręcił w Murowa-
ną, już widział w ciemnościach niebieską kamienicę. Nagle zauważył leżącą na chodniku postać. Przeszedł go dreszcz- jego 
wybawienie, jedyna nadzieja leżała martwa w kałuży krwi! Zastygł w przerażeniu i rozpaczy, lecz wnet kątem oka zauważył 
jakiś ruch. Nie zdążył zareagować, przeciwnik mocnym ciosem w tył głowy powalił go na ziemię. 

*** 
        Piętnaście minut wcześniej Karolina minęła przejazd kolejowy i mimo 
wysokich obcasów szybkim krokiem zmierzała w kierunku niebieskiej kamie-
nicy. Miała nadzieję, że jej współlokatorzy są w mieszkaniu, bo nie zabrała ze 
sobą kluczy. Jednak gdy nacisnęła guzik domofonu, nikt nie odebrał. Zrezy-
gnowana zaczęła szukać telefonu w torebce, gdy nagle drzwi otworzyły się  
z impetem i ktoś na nią wpadł. Zdezorientowana, nie zdążyła się jeszcze pod-
nieść, gdy usłyszała strzał. Spojrzała na twarz strzelającego. Chciała krzyknąć, 
lecz nagłe szarpnięcie powtórnie przewróciło ją na ziemię, tym razem  mniej 
fortunnie. Uderzenie głową o krawężnik było tak silne, że z trudem zdążyła 
odnotować w pamięci, że ktoś wziął ją na ręce i zaczął biec. Wtedy straciła 
przytomność. 

 

*** 
Kuba wracał ze studenckiej domówki do domu. Był zmęczony; cały dzień spędził na uczelni, potem znajomi zaprosili go 

na imprezę. Z ulgą myślał, że jeszcze tylko chwila, a ujrzy niebieską kamienicę, wejdzie do mieszkania i położy się spać. Mi-
nąwszy zakręt, zauważył niepokojący ruch przed drzwiami wejściowymi do domu. Młoda kobieta leżała na ziemi- to Karoli-
na, przewrócona przez uciekającego chłopaka. Tymczasem z kamienicy wybiegł drugi zakapturzony mężczyzna. Rozległ się 
strzał. Kuba niewiele myśląc, szybko podbiegł i szarpnął Karolinę, przewracając ją na ziemię. Jednym ciosem zaskoczył mor-
dercę. Wziął Karolinę na ręce i zaczął uciekać. Pod wiaduktem zorientował się, że dziewczyna straciła przytomność. Ocu-
ciwszy ją, kazał poczekać i pobiegł do najbliższych mieszkań w poszukiwaniu pomocy. Gdy wrócił, dziewczyny już nie było. 
W oczekiwaniu na przyjazd policji, kucnął i pogrążył się w rozmyślaniach. Nawet nie zauważył przechodzącego mężczyzny 
w kapeluszu. 

 

*** 
Czekając na policję zastanawiał się, co się stało z Karoliną? 

Ogarnął go strach. Przyjechała policja, rozpoczęła śledztwo. Dwaj 
mundurowi ustalili tożsamość ofiar; leżący w kałuży krwi mężczy-
zna to dwudziestodwuletni współlokator Karoliny i Kuby. Znalezio-
no przy nim kopertę z okrągłą sumą dwudziestu tysięcy złotych. 
Drugi człowiek w kapeluszu to czterdziestotrzyletni mieszkaniec 
Krakowa. Według wstępnych ustaleń, zginął od ciosu w tył głowy. 
Policjanci przesłuchali Kubę, lecz kluczem do rozwiązania zagadki 
była Karolina, która jako jedyna widziała twarz zabójcy. Tymczasem 
dziewczyna zniknęła. 

 
 

 

KĄCIK MŁODEGO LITERATA 



  

                                                     

„Pożegnanie”                                                       

Zostawiam mieszkanie i Ciebie 

W stare pudła pakuję wspomnienie 

Zeszłego roku 

Co spać w noc zimną mym myślom nie daje 

Wyjeżdżam 

Ono zostaje 
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*** 
Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania młodej kobiety. Postawiono na nogi całą krakowską policję. Jednak po dziewczy-

nie nie było ani śladu. Po dwóch godzinach śledztwo nie ruszyło do przodu ani o krok. 
*** 

Kuba przypomniał sobie jedną bardzo ważną rzecz i niezwłocznie zawiadomił o tym policję. Karolina miała starą, przyszy-
waną ciotkę, która mieszkała przy ulicy Dietla. Mundurowi niezwłocznie udali się tam i odnaleźli Karolinę w mieszkaniu sta-
ruszki. Niestety, okazało się, że dziewczyna w wyniku szoku lub uderzenia nie pamięta wydarzeń poprzedniej nocy. Kuba 
bardzo ją wspierał i próbował pomóc w odnalezieniu zabójcy ich kolegi oraz obcego mężczyzny. Chodzili razem na spacery, 
jeździli na rowerach. Tydzień po tragicznej nocy wybrali się na krakowski Kazimierz do ulubionej kawiarni Karoliny. Gdy 
zbliżali się do celu, dziewczyna zbladła. Ścisnęła dłoń Kuby, szepcząc, że przypomniała sobie wszystko. 

 

                                             *** 
Pół godziny później siedzieli razem na komisariacie policji. Dziewczy-

na zeznała, kim był zabójca- to jej były chłopak, chorobliwie o nią zazdro-
sny i niedający jej spokoju. W tej kawiarni na Kazimierzu zerwała z nim 
miesiąc temu i od tamtej pory zaczęły się problemy. Młody mężczyzna nie 
akceptował jej współlokatorów. Odnalezienie go nie sprawiło policji trud-
ności. Chłopak przyznał się do winy- dowiedział się, że zmarły współloka-
tor Karoliny był dealerem. Nie mógł pozwolić, by ktoś taki zniszczył jej 
życie! Nie znał jednak drugiej ofiary. Jednocześnie dokonano dokładnego 
sprawdzenia poczty mailowej i telefonu zmarłego dealera. Okazało się, iż 
był szantażowany przez mężczyznę, który widział, jak chłopak sprzedawał 
narkotyki jego sąsiadowi. W zamian za milczenie żądał dwudziestu tysięcy 
złotych, które miał przeznaczyć na rehabilitację chorej córki. Znalazł się na 
miejscu zbrodni. Skupił się na martwym dealerze, nie zauważywszy, że po 
drugiej stronie drogi, zabójca odzyskiwał po silnym ciosie przytomność. 
Morderca zabił więc również niechcianego świadka. 

 

*** 
Badania psychiatryczne wykazały, że zabójca ma problemy z zaburzeniami osobowości. Został zamknięty w szpitalu psy-

chiatrycznym. Natomiast Karolina i Kuba wyjechali, zmieniając miejsce zamieszkania, by zapomnieć o dramatycznych wyda-
rzeniach w Krakowie. 

 
Natalia Trojak 

 
        W naszej szkole od lat istnieje Kącik Młodego Literata, który zrzesza ludzi utalentowanych literacko i poetycko, two-

rzących prozę i poezję. Aktualnie twórczość poetycką uprawiają- Paulina Dzięcioł, Izabela Seredyka, Maciej Zygmunt. Do 

tego grona dołącza Julia Walocha, która debiutuje w bieżącym numerze „Głosu Licealisty”. Zapraszamy Państwa do chwili 

relaksu w Krainie Poezji. Tym cenniejszej, że stworzonej przez naszych uczniów. 

 

 

„Cza-czas” 

Serce przestało bić 

Równo ze wskazówkami zegara 

I jak tu dalej żyć 

Kiedy i czas 

I serce 

„Oczopląs” 

Patrząc w Twoje oczy niegdyś życia blask 

Dziś pusta pustka 

Dwie czarne otchłanie 

Pozbawione barw 

„Brak”                                                          

Z pustych ciał                                                         

Wylatują puste słowa                                             

Odbijają się od pustych ścian                                 

W pustych pomieszczeniach                                  

Trafiają w puste dusze                                            

Nie zmieniając nic                                                  

W tym pustym świecie 

M.T. 

Julia Walocha 



  

GŁOS L ICEALISTY :: (9) 2017/2018 
::10 

Omnis moriar 
 

A co jeśli 

Po każdym z nas nie zostanie 

Echo jego czynów 

Cień sławy 

Odbicie twarzy 

I odcisk dłoni 

 

Jeśli zapominmy 

że pewien malarz ukrył tajemnicę w uśmiechu 

znany astronom postawił w centrum Słońce 

kontrowersyjny gwiazdor zapytał ,,Kto chciałby żyć wiecznie?" 

zagubiony artysta wyznał, że zawsze warto być człowiekiem 

Wielka Dusza udowodnił, że warto być zmianą, którą pragnie 
się zobaczyć w świecie 

pewien Polak nauczył miłości 

A Baranek pokazał, że warto za nią cierpieć 

To 

Poddamy wszystkie twierdzenia wątpliwości 

Postawimy profanum nad sacrum 

Krytyka ludzi przyjdzie zbyt łatwo 

Nie wypłyniemy na obce morza 

zabijemy miłość 

i pozostawimy ją na pastwę losu 

*** 

Jeśli kiedyś wszystek umrę 

i nie pozostanie po mnie 

zdjęcie 

wiersz 

odcisk palca 

a nawet wspomienie 

To znajdzie się pewien człowiek 

może jeden na milion 

który przechodząc ulicą 

gdzie rosną konwalie, niezapominajki, irysy i fiołki 

spojrzy w niebo 

i pomyśli: 

,,znałem kiedyś człowieka 

nie pamiętam jak wygladał 

jak brzmiało jego imię 

co kierowało Jego duszą 

ale wiem 

że okazał serce 

i nie bał się być sobą" 

 

Paulina Dzięcioł 

 

Mordowar 

 

Co powie obłok ciemności  

Gdy spojrzy w zorzę wygłodniałej rany  

I ujrzy swe bezciałe odbicie  

Bytu ospałej stagnacji  

 

Co nucić do snu zalęknionym gwiazdom  

… gorzką iskrą, po zmierzchu tańczącym  

Czym utulić przed chłodem czasu 

W samotności, wspomnienia trawiące. 

****** 

Złuda przy barze 

W kieliszku zastanawia  

Czy podróż to zawsze  

Czy ucieczka już stała 

Maciej Zygmunt 

Współczesność 

 

Były już końce 

Przed szklanych obłoków, 

Zamkniętymi oczami. 

Zastygła zmętniała - kwiecista woń człowieka 

Wszystkie ulice, usłane trupami. 

*** 

A w królestwie drętwoty  

Dziwność sklepiona zapałem istnienia 

Tak słowa żyją w ciągłej ciszy,  

Domagając się mądrego spojrzenia. 

Maciej Zygmunt 
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III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTANIA W JĘZYKU NIEMIECKIM 

Dnia 6 marca 2018 r. odbył się w naszej szkole III Międzysz-
kolny Konkurs Czytania w Języku Niemieckim zorganizowany 
przez Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Sędziszowie. Koordy-
natorami tego przedsięwzięcia byli Magdalena Wójcicka,  
Kacper Grzywnowicz oraz pani Małgorzata Hukowska. Do  
rywalizacji zgłosiły się szkoły: z Sędziszowa, Krzelowa, Słupi 
Jędrzejowskiej i Boleścic. Konkurs przeznaczony był dla mło-
dzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Składał 
się on z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finału.  

Pierwszy etap polegał na zaprezentowaniu  dowolnego arty-
kuły o tematyce sportowej - oczywiście w języku niemieckim. 
Etap ten miał na celu wyłonienie dwóch reprezentantów z danej 
szkoły. W naszym liceum wyróżnieni zostali- Daria Błaszczykie-
wicz i Maciej Zygmunt. 

        W eliminacjach międzyszkolnych, które odbyły się 6 
marca, młodzież zaprezentowała wybrane teksty literackie 
przed Komisją Konkursową, w której skład wchodzili: pani 
Małgorzata Hukowska, pani Anna Rejek oraz pani Wikto-
ria Dąbkowska. Jurorzy ocenili umiejętność płynnego  
i poprawnego pod względem fonetycznym czytania oraz 
zachowania właściwej intonacji zdania. Po zaciętych dys-

kusjach członków Komisji Konkursowej finalistami zostali: Da-
ria Błaszczykiewicz(Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie), 
Klaudia Chyla (Gimnazjum w Sędziszowie) i  Karol Polak ( Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie). Zwycięzcy 

otrzymali atrakcyjne 
nagrody, a uczestnicy 
etapu międzyszkolnego 
dyplom oraz mały upo-
minek. Serdecznie dzię-
kujemy Panu Burmi-
strzowi Wacławowi Szar-
kowi za objęcie patrona-
tem naszego konkursu  
i ufundowanie nagród 
rzeczowych. Jeśli chcesz 
rozwijać swoje umiejęt-
ności językowe bądź in-
teresujesz się literaturą 

niemieckojęzyczną, zapraszamy do następnej edycji naszego konkursu!  
Paulina Dzięcioł 

 
       Serdeczne podziękowania składamy dla pani Marty Malanowicz, Magdale-
ny Nowosińskiej oraz Natalii Trojak , które zawsze potrafią okazać swoje dobre 
serce.   

M.W. & K.G. 

Fot. Kacper Grzywnowicz 

Fot. Kacper Grzywnowicz 

Fot. Kacper Grzywnowicz 
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         Mrozy przeszły, zaświeciło słonko, chmury odkryły oblicze nieba… A uczniowie ciągle tacy sami – jak nie 
wiedzą, to zmyślą. Przedstawiam Państwu kolejną porcję „produkcji literackiej” moich drogich Uczniów. Bawcie się 
dobrze. 

Maria Trojak 

  Młodzieńcy mieli uwiązane mieczyki, a dziewczęta nosiły wieńce na głowach i uczestników widowiska. 

 Wierzyli, że po śmierci istnieje życie wietrzne. 

 Zapadła taka cisza, że słychać było przyspieszony oddech bijącego serca. 

 Ptaki ukazywały się znów w takiej ilości, że Staś strzelał do nich z Sabą. 

 Charakteryzujące jest to, że w tragedii osoba wyższa wygrywa na osobą niższą.  

 Chór brał udział wtedy, kiedy aktorzy poszli się przebrać lub do jakiejś akcji. 

 Ignacy Rzecki miał szafę, łóżko i zabawki, którymi się często bawił. 

 Obłędne tytuły wymyślone przez moich Uczniów: „Skazania sejmowe” 

                                                                                  „Dzieje Tristana i Lizoldy” 

                                                                                 „Kamienie na chrzaniec” 

 Kirkor za żonę pobiera Balladynę. 

 Wasze stronnictwo kręci nosem przez usta mego przedmówcy. 

 Kirkor, poszukując cnotliwej żony, załamał się na mostku i poszedł do wdowy. 

 Utwór „Stepy Akermańskie” ciągnie się w kierunku południowo-wschodnim od Odessy. 

 Robak, ratując Tadeusza, strzelił do niedźwiedzia, który nie wiedział, że jest jego ojcem. 

 Zenon Ziembiewicz skrzywdził Justynę z dwóch stron. 

 Boryna był teściem żony syna Antka – Hanki! 

 Bogurodzica była napisana w języku polskim po łacinie. 

 Jej szafirowe oczy podobne były do rubinów. 

 Najładniejsza pora roku to wakacje, nawet zimowe. 

 Obok grobów smutnych i zaniedbanych stały groby tętniące życiem. 

 Strażnik ma na głowie hełm i buty z cholewami. 

 Wojski przyłożył ucho do ziemi i usłyszał tupot niedźwiedzich  kopyt.  

 Uczeń odmienia:  

      Polecenie: Określ rodzaj: źrebię.  

          nijaki – źrebię 

          męski – źrebak 

         żeński – źrebica 


