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 „Edukacja ma gorzkie korzenie, ale jej owoce są słodkie.” - Arystoteles 

 „Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie”- Petroniusz 

 „Każde piękne uczucie ma swoje łzy.” - Ludwig Bechstein 

 „Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić.” - Feliks Chwalibóg 

 „Dzięki rozpowszechnianiu oświaty można dziś czytać, pisać i publikować, nie przestając być analfabetą.”- Hugo D. 
Steinhaus 

 „Większość ludzi uważa, że miłość to bycie kochanym przez kogoś, a tak mało wie, że to kochać drugiego.” - Erich 
Fromm 

LO Sędziszów Głos Licealisty 

ŻYCZENIA NA DZIEŃ NAUCZYCIELA  
Drodzy Nauczyciele, w dniu Waszego święta przyjmijcie skromne dary i zapewnienia, że 

Waszej ofiary nigdy z pamięci Nam czas nie wymaże! Więc dziś życzymy spełnienia marzeń, 
byśmy naprawdę my– Wasi uczniowie, stali się godni Was– choć w połowie. Dla wszystkich 
nauczycieli najlepsze życzenia, dużo zdrowia, bo jak zdrowie będzie, to wszystko będzie, 
wyrozumiałości oraz cierpliwości.  

Życzy klasa 1 LO 

Drodzy Nauczyciele! 

Dziękujemy za wszystkie starania, które  
wkładacie w nasze wychowanie i edukację.  
Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas  

ludzi mądrych i szlachetnych.  
Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne  

i mozolne budowanie naszych wnętrz.  
Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej  

pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie,  
ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna.  

Dlatego jeszcze raz za wszystko dziękujemy  
i składamy najserdeczniejsze życzenia! 

Życzy klasa 2 LO 

Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku - jest wykształcenie. 
W podzięce za trud włożony w Naszą edukację, samych radości i sukcesów. Jednocześnie 
przepraszamy za nasze - czasem złe - zachowanie, które zawsze wynika jedynie z nadmiaru 
energii.  

Życzy klasa 3 LO 
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GMINA SĘDZISZÓW NA 40 
JUBILEUSZOWYCH  

MIĘDZYNARODOWYCH  TARGACH 
SZTUKI LUDOWEJ W KRAKOWIE 

W dniu 22 sierpnia 2016 roku przedstawiciele gminy Sędzi-

szów wzięli udział w niecodziennym wydarzeniu, jakim były 

40 Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, od-

bywające się corocznie na Rynku Głównym w Stołecznym Kró-

lewskim Mieście Krakowie. Patronami Honorowymi tego fan-

tastycznego przedsięwzięcia byli: Jacek Krupa-Marszałek woje-

wództwa małopolskiego; Alfred Domagalski-Prezes Zarządu 

Krajowej Rady Spółdzielczej; Stołeczne Królewskie Miasto 

Kraków; Jacek Majchrowski- Prezydent Krakowa; Józef Pilch-

Wojewoda Małopolski. Imprezę sponsorowali- Małopolska  

i Fundacja Cepelia. Wszystkich przybyłych gości powitał napis 

znajdujący się na scenie: „Witamy uczestników i gości z Kra-

kowa, Polski, Europy i świata”. W tym właśnie międzynarodo-

wym gronie znaleźli się przedstawiciele naszej gminy, prezen-

tując różne talenty-od muzycznych i wokalnych po kulinarne  

i taneczne. Gminę Sędziszów przedstawił Burmistrz Sędziszo-

wa pan Wacław Szarek, ukazując jej wielorakie aspekty tury-

styczne, regionalne i przemysłowe. Dyrektor Samorządowego 

Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie pani Jolanta 

Wiekiera wprowadziła widzów w artystyczne niespodzianki 

przygotowane przez naszych utalentowanych reprezentantów. 

Pan Burmistrz i pani Dyrektor zostali uhonorowani dyploma-

mi za szczególne zasługi w organizacji 40 Jubileuszowych Mię-

dzynarodowych Targów Sztuki Ludowej i obdarowani wielki-

mi, krakowskimi sercami z piernika. Po tym miłym geście roz-

poczęły się występy artystyczne. Pierwszymi wykonawcami 

byli członkowie Kapeli Rodzinnej Jerzego Całki z Zielonek, 

którzy zaprezentowali wiązankę melodii i przyśpiewek ludo-

wych. Aplauz publiczności potwierdził najwyższą jakość ich 

poziomu artystycznego.Po tych ludowych klimatach krakow-

ski Rynek Główny z jego niepowtarzalną atmosferą został za-

czarowany grą i śpiewem dwu niezwykle utalentowanych mło-

dych artystek- Agaty Fugat (Talent Małopolski 2012) i Julii 

Szarek. Obydwie dziewczynki są uczestniczkami Studia Pio-

senki działającego w SCK w Sędziszowie, prowadzonego przez 

panią Katarzynę Kornaś- trenera wokalnego i muzycznego. 

Wykonały one piosenki artystyczne oraz utwór z repertuaru 

Adele. Gdy umilkły owacje, na scenę wkroczyła Kapela Miro-

sława Piaseckiego z Jędrzejowa działająca na polskiej scenie 

ludowej od 1990 roku. Są to zdobywcy wielu prestiżowych 

nagród i tytułów, między innymi Laureata Buskich Spotkań  

z Folklorem. Panowie zaprezentowali różnorodne utwory mu-

zyczne- polki, oberki i inne, przeplatane anegdotami w wyko-

naniu solisty zespołu- Eugeniusza Rosochackiego. Warto do-

dać, że kapela porwała międzynarodową publiczność do tańca, 

co zapoczątkowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Pawło-

wic, do których dołączali kolejni widzowie. Na koniec zapre-

zentowały się dwie Orkiestry Dęte z SCK w Sędziszowie  

i z Sulmierzyc, przygotowane przez kapelmistrza pana Piotra 

Janika. Zjednoczone siły orkiestr wykonały repertuar musica-

lowy, popowy, standardowy. Była to prawdziwa uczta muzycz-

na, nagrodzona owacjami na stojąco. Obydwie kapele oraz 

orkiestra zostały uhonorowane dyplomami z okazji 40 Jubile-

uszowych Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej.  

W imieniu Orkiestr Dętych nagrodę odebrała Marta Szczęsna, 

wyróżniona za niezwykłą ekspresję podczas gry na swoim in-

strumencie. Corocznie z okazji tego wydarzenia na Rynku 

Głównym w Krakowie ma wystawę swoich obrazów nasz znako-

mity artysta sędziszowski- pan Eugeniusz Brożek. Również  

w tym roku jego dzieła wywołały ogromne zainteresowanie  

i uznanie międzynarodowej publiczności. Równolegle z wystę-

pami mieszkanki Pawłowic prezentowały swoje kulinarne moż-

liwości na Kiermaszu, którego wygląd i smak przyprawiał o za-

wrót głowy. Wśród rozmaitych ciast dumnie wypinała pierś 

kaczka pieczona na butelce w koralach z pomidorków, a zapach 

domowego smalcu, ogórków kiszonych i chleba przyciągał tury-

stów z różnych stron świata do skosztowania naszych pawło-

wickich przysmaków. Nie brakło pieczonych mięs, pasztetów  

i wszelkiego dobra. Chyba nie trzeba dodawać, że owe specjały 

rozchodziły się z prędkością światła. Koło gospodyń Wiejskich  

z Pawłowic reprezentowały przeurocze i pracowite Panie- prze-

wodnicząca Barbara Sufin, z-ca przewodniczącej Elżbieta Gre-

gorczyk, Janina Kowalska, Wanda Gajos, Krystyna Rokicka, Gra-

żyna Krzysztofik, Halina Gajos, Celina Woźniak, Alicja Trzciń-

ska, Jadwiga Sobala, Irena Nawrot. Wspólnie ze stoiskiem kon-

sumpcyjnym urządzono część reklamową, gdzie przedstawiciel-

ki Stowarzyszenia „Amazonki z Sędziszowa” oraz Stowarzysze-

nia Osiedle Sady rozdawały materiały promocyjne dotyczące 

infrastruktury, przemysłu i walorów regionalnych naszej ziemi. 

W festiwalu promującym gminę Sędziszów wzięła również 

udział młodzież Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  

w Sędziszowie- Natalia Trojak, Nikola Gumul, Natalia Kowal-

ska, Kacper Grzywnowicz. Towarzystwa dotrzymywała im pani 

Maria Trojak. Młodzi ludzie byli niewątpliwą atrakcją całej im-

prezy- zagraniczni turyści zrobili im dziesiątki fotografii, chęt-

nie z nimi rozmawiali, a nasza młodzież wykazała się dobrą 

znajomością języka angielskiego. Czerwone korale, barwne, 

ludowe stroje i piękne twarze naszych reprezentantów przycią-

gały niczym magnes ludzi różnych narodowości. W imprezie 

wzięli udział lokalni przedsiębiorcy, rodzice najmłodszych arty-

stów, a nad medialnym utrwaleniem tego wydarzenia czuwał 

niezastąpiony w tej roli Dominik Mokosiej. Fotograficzny zapis 

krakowskich przygód jest dziełem Andrzeja Szymańskiego. Pod-

sumowując-było to bardzo udane przedsięwzięcie promujące 

naszą małą Ojczyznę wśród ludzi z Polski i zagranicy. Szczegól-

ne podziękowania należą się inicjatorom i organizatorom tego 

wyjazdu- pani dyrektor Jolancie Wiekierze, panu Eugeniuszowi 

Brożkowi i panu burmistrzowi Wacławowi Szarkowi. Mamy 

nadzieję, że za rok będziemy się dobrze bawić na 41 Międzyna-

rodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie.  

Maria Trojak 

Źródło: https://www.facebook.com/scksedziszow/posts/873065629495276 



  

Zgodnie z coroczną tradycją, po wakacyjnej przerwie,  
w dniu 1 września nastąpiła uroczysta inauguracja nowego 
roku szkolnego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. odpra-
wioną w kościele  św. Brata Alberta w Sędziszowie. Ksiądz 
proboszcz Marian Haczyk życzył uczniom i nauczycielom 
wielu sukcesów w nadchodzących zmaganiach edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalsza część obchodów odbyła się w amfiteatrze szkol-
nym. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędzi-
szowie pan Krzysztof Trela powitał rodziców, nauczycieli  
i uczniów, kierując słowa szczególnej życzliwości do tych, 
którzy rozpoczynają naukę  w nowej szkole na różnych szcze-
blach edukacyjnych. W swoim wystąpieniu pan Dyrektor na-
wiązał do bohaterskich postaw Polaków walczących podczas 
II wojny Światowej w 77. rocznicę jej wybuchu. 

Wzruszającym momentem było podziękowanie złożone 
na ręce byłego dyrektora ZSO w Sędziszowie, pana Stanisława 
Macha, uświetnione piosenką w wykonaniu uczennicy klasy I 
Gimnazjum Natalii Mentel, napisaną specjalnie na tę okazję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po części oficjalnej zgromadzeni udali się do różnych czę-
ści budynku szkolnego. Uczniowie Szkoły Podstawowej zosta-
li powitani przez panią wicedyrektor Annę Ciosek, gimnazja-
liści mieli spotkanie z panią wicedyrektor Renatą Kurek, na-
tomiast licealistów przywitał pan dyrektor Krzysztof Trela. 
Inauguracja roku szkolnego zakończyła się spotkaniem 
uczniów z wychowawcami klas. 

W radosnej i serdecznej atmosferze dzieci i młodzież 
zakończyli piękny okres wakacji i wkroczyli na nową drogę 
edukacyjną. 
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
2016/2017 

Fot. Kacper Grzywnowicz 

 

OKIEM PIERWSZAKA ... 

 Każdy z nas, kiedy po raz pierwszy przekraczał próg no-
wej szkoły, zastanawiał się: ,,Jacy będą moi nowi koledzy 
 i koleżanki? Czy wychowawca okaże się miły? Jak dam sobie 
radę z nowymi obowiązkami?" Doświadczeni drugo- i trzecio-
klasiści zdążyli już przekonać się o tym na własnej skórze.  
Ale co na ten temat mają do powiedzenia uczniowie klasy I 
LO w ZSO w Sędziszowie? Czy odnaleźli się w naszej małej 
społeczności? 

W odpowiedzi na te pytania redakcja ,,Głosu Licealisty", 
chcąc dać upust ciekawości, postanowiła podzielić się spo-
strzeżeniami i refleksjami pierwszoklasistów. 

Tak więc zaczęliśmy od luźnej pogawędki. Już na pierw-
szy rzut oka mogliśmy zobaczyć, że ,,nowicjusze" to zgrana 
grupa. Jak trzej muszkieterowie: ,,jeden za wszystkich, wszy-
scy za jednego", uczniowie na zadane pytania odpowiadali 
jednogłośnie. Całą grupę zachwyciła niezwykle przyjacielska  
i domowa atmosfera, która sprzyja nauce. Również niewielka 
liczba osób w klasie pozwala na dokładniejsze omówienie 
tematów i zagadnień poznawanych na lekcjach. Oczywiście 
nikt nie zapomniał dodać kilku zdań o naszym kąciku ,,Złap 
oddech", który pozwala zrelaksować się po zajęciach pełnych 
zmagań i trudów. 

Nie możemy zapomnieć także o wychowawczyni klasy I- 
pani Katarzynie Porębskiej-Piekarze, która sprawuje pieczę 
nad młodzieżą i pomaga im zaaklimatyzować się w nowych 
warunkach (pragnę dodać, że wychowankowie już ,,od pierw-
szego wejrzenia" bardzo polubili swoją mentor i wypowiadali 
się o niej w samych superlatywach). 

Idąc dalej dowiedzieliśmy się, jakie powody kierowały 
pierwszoklasistami w wyborze drogi dalszego kształcenia. 
Pierwszym argumentem ,,za" był szybki dojazd, co daje więcej 
czasu na odpoczynek... i oczywiście naukę. Także bardzo cie-
kawe kierunki kształcenia, w których każdy odnalazł coś dla 
siebie, zdecydowały o wyborze. 

W tym miejscu chciałabym jeszcze przytoczyć wypowiedź 
jednej z licealistek, mianowicie: ,,wiem, że uczniowie mogą 
liczyć na pomoc nauczycieli i starszych kolegów". I takie sło-
wa są dla nas największą pochwałą. 

Na koniec pragniemy skierować te oto słowa do uczniów 
kl. I LO w Sędziszowie: Witajcie! Życzymy Wam powodzenia 
na kolejnym etapie Waszej edukacji. Chcemy, byście poczuli 
się tu jak w domu i wierzymy, że wszyscy razem będziemy 
walczyć o wspaniałe cele i nie wyjdziemy z tej bitwy przegra-
ni. 

Paulina Dzięcioł 
 
Dołączam się do tych życzeń. Pamiętacie, co powiedzia-

łam w dniu 1 września? Że to, co najlepsze, jest przed nami. 
 I tego będziemy sie trzymać! Bądźcie zdrowi, silni, szczęśliwi. 
Zdobądźcie nowych przyjaciół. Carpe diem - łapcie dzień, 
chwytajcie go garściami, bo przecież ,,żaden dzień się nie 
powtórzy". A oceny? Oczywiście życzę tych najlepszych, ale 
jak się przydarzy jakaś gorsza, to nic... Przecież jutro też jest 
dzień. Głowa do góry, wszystko będzie dobrze! 

 

opiekun gazetki - Maria Trojak 
                                                    wraz z Zespołem Redakcyjnym 

 

 

Maria Trojak 

Katarzyna Porębska-Piekara  

Fot. Kacper Grzywnowicz 
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CZTERY KÓŁKA VIPÓW 

Nie od dziś wiadomo, że jaki pan, taki kram, a może inaczej, jaki kierowca, taki samochód;  przecież to, czym się 
jeździ, świadczy nie tylko o zasobności portfela, bo to sprawa zupełnie nieistotna, ale o naszym guście, stylu czy 
osobowości. Nie będziemy jednak dalej brnąć w psychologiczne analizy, bo to, co chyba każdego z nas ciekawi, to 
przede wszystkim, jakie cztery kółka mają vipy, co wybierają i uwielbiają znani celebryci.  
 

Ostatnio furorę w sieci zrobiła 90-cioletnia Królowa Elżbieta II, która 
nie potrafi odmówić sobie przyjemności jazdy swoim Range Roverem, 
wbrew protokołowi i ochronie dumnie sama „szaleje” ukochaną tere-
nówką, zresztą co jakiś czas pojawiają się zdjęcia przyłapujące jej Kró-
lewską Mość za kółkiem swojej terenówki. Będąc blisko arystokracji - 
Sir Elton John lubuje się także w samochodach i ma całkiem niezłą 
kolekcję od Bentleya, Rolls Royce, Ferrari po różowe Audi, John Len-
non zaś też miał Rolls Royce’a, którego całkowicie „odpoważnił”, gdyż 
auto pomalowano we wzorki i ozdobiono malowidłami. Skoro jeste-
śmy już przy artystycznych nadwoziach, to jednym z najsłynniejszych 
samochodowych dzieł sztuki jest słynne BMW M1 pomalowane przez 
Andy Warhola. W miłości do bardzo szybkich i wściekłych pojazdów 
przodują piłkarze, Christiano Ronaldo ma na przykład całkiem pokaź-
ną kolekcję drogowych szatanów, m.in. Lamborghini Aventador, Bu-
gatti Veyron, czy BMW M6. Z zupełnie „zwykłych” samochodów Chri-
stiano wybrał Mercedesa Klasy C czy C sportcoupe. Maryla Rodowicz, 

często śpiewająca o futbolu, też lubi mocne cacka, niemal od zaw-
sze jeździ Porsche 911, w garażach znanych i możnych prym wiodą 
Mercedesy, na przykład ukochany czarny Mercedes 600 Leonida 
Breżniewa. Podobno „straszył” szaleńczą jazdą, z czego był znany. 
W gronie właścicieli 600-tki można wymienić jeszcze chociażby 
Elvisa Presleya, Coco Chanel czy Jeremiego Clarksona. Z marką 
szczególnie kojarzyła się Violetta Villas, która sunęła w iście holly-
woodzkim stylu po Warszawie swoim białym Mercedesem i do tego 

w białym fu-
trze. Z Merce-
desami zwią-
zany był też 
Wojciech Ki-
lar, a znanym 
właścicielem 
poczciwej 
dwudrzwiowej „beczki” jest Mateusz Damięcki. Czasem pojawiają się 
wieści z portali aukcyjnych i nie tak dawno do odkupienia był Merce-
des klasy E Joachima Loewa czy zupełnie zwyczajny Golf IV papieża 
Benedykta XVI, zarejestrowany jeszcze na nazwisko Ratzinger, sprze-
dany za 188 938 euro. Prawdziwym hitem ostatnich dni jest niebieskie 
Lamborghini Diablo Donalda Trumpa wystawione na E-bay’u za jedy-
ne 460 tys. dolarów. A jakimi autami „śmigają” lubiane przez was 

gwiazdy i znani ludzie?  W następnym numerze naszej gazetki przypomni-
my samochody, które zagrały w filmach i same stały się celebrytami. 

 
 

Kacper Grzywnowicz 
 
 
 
 
Źródła: 

1) http://www.shughal.com/wow-the-19-cars-cristiano-ronaldo-owns/ 
2)http://www.mostreliablecarbrands.com/eight-reasons-why-the-mercedes
-600-mercedes-is-the-best-of-all-time/ 
3)www.ebay.de 
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Samolot, którego 80 % objętości stanowią kompozyty. Dzięki nim jest oszczędniejszy , szybszy i cichszy niż 
poprzednicy. Polski LOT to pierwsza europejska linia lotnicza, w której wzbił się powietrze. 

W polskich Dreamlinerach zamontowane są dwa silniki Rolls-Royce Trent 1000. Każdy z nich ma moc 25 tysięcy koni 
mechanicznych. W samolocie zostały wykorzysta-
ne materiały wygłuszające. Specjalny kształt gon-
doli sprawia, że silniki emitują znacznie mniejszy 
hałas. Pokrycie kadłuba  wszystkich innych ma-
szyn pasażerskich zbudowane jest z wielu alumi-
niowych płyt połączonych. Tymczasem Boeing 787 
to pierwszy samolot, w którym całe pokrycie ka-
dłuba to jedna część wykonana z kompozytów 
węglowych. Dzięki temu jest lżejszy i stawia mniej-
szy opór, co daje z innymi usprawnieniami o 20% 
mniejsze zużycie paliwa. Dlatego Boeing 787 Dre-
amlainer jest w stanie przelecieć bez międzylądo-
wanie 19 830 km. 

Podobnie jak kadłub, skrzydła wykonane są z kom-
pozytów CFRP, które stanowią aż 50% wagi i 80% 
objętości maszyny. Dodatkowo w Dreamlinerze za 

sterowanie- i to niemal wszystkim- odpowiadają systemy elektryczne, a nie hydrauliczne i pneumatyczne, jak w starszych 
samolotach . Dzięki temu udało się uprościć budowę ma-
szyny. 

Kapitan i jego zastępca mają do dyspozycji duże ekrany 
prezentujące wszystkie niezbędne  dane. Dodatkowo naj-
ważniejsze informacje podawane są – podobnie jak w my-
śliwcach – przy pomocy wyświetlaczy HUD umieszczo-
nych na wysokości wzroku pilotów. Jest to pierwszy samo-
lot LOT-u, w którym będą trzy klasy: Elite Club- dawna 
klasa biznes, Premium Club- nowa klasa o podwyższonym 
standardzie oraz ekonomiczna. Dreamliner zabiera na 
pokład 252 pasażerów. Samolot jest wyposażony w LED-
owe oświetlenie, które potrafi dostrajać barwy wraz ze 
zmieniającą się strefą czasową. Okna w samolocie można 
samodzielnie przyciemniać elektronicznie według własne-
go uznania.  

Kacper Grzywnowicz 

                             

                  

Źródła: 
             1) https://pl.wikipedia.org/wiki/Boeing_787 
                           2)http://www.lot.com/pl/pl/dreamliner-787 

BOEING 787 DREAMLINER  TO SPEŁNIENIE MARZEŃ 
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Dnia 1 września 2016 roku odbyła się inauguracja  
nowego roku szkolnego 2016/2017. Najbliższy długi  
weekend czeka nas 14 października z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Następnymi dniami wolnymi od zajęć dydak-
tycznych będą: 31 października, 1 listopada oraz 11 listopada 
2016 roku. Potem każdy będzie myśleć już o świętach, dla-
tego zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się od 22 do 31 
grudnia 2016 roku. Kolejnym dniem wolnym będzie 6 
stycznia 2017 roku. Wielkimi krokami zbliżamy się do ferii 
zimowych. W tym roku dwutygodniowa przerwa potrwa od 
30 stycznia do 10 lutego 2017 roku.  Następnie wiosenna 
przerwa świąteczna rozpocznie się od 13 do 18 kwietnia 
2017. Licealiści oraz gimnazjaliści będą mieli dni wolne, 
kiedy klasy trzecie zmierzą się z pierwszym z ważniejszych 
egzaminów w swoim życiu, czyli od 19 do 21 kwietnia 2017r. 
Tegorocznych maturzystów pożegnamy 28 kwietnia.  
Będziemy życzyć im jak najlepszych wyników na maturze.  
 W dniach 4 i 5 maja uczniowie gimnazjum oraz liceum 
zostaną zwolnieni z zajęć dydaktycznych. Mam dobrą wia-
domość dla uczniów klasy pierwszej oraz drugiej liceum,  
a mianowicie 8 maja będzie dniem wolnym od szkoły.  
Kolejny długi weekend rozpocznie się 15 czerwca  w Boże 
Ciało, również w piątek 16 czerwca nastąpi dzień wolny od 
zajęć szkolnych. Zakończenie roku szkolnego przypada na 
23 czerwca 2017 roku. 

 Zespół Redakcyjny wraz z panią Marią Trojak ży-
czy wszystkim Uczniom udanego roku szkolnego, mało 
stresu i dużo przyjemności, zawarcia wspaniałych przyjaźni 
i spełnienia marzeń. 

Kacper Grzywnowicz 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 
 2016/2017 

odbywające się w aulach Politechniki Świętokrzyskiej dały 
młodzieży poczuć atmosferę studiowania. Rektorzy  
Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana  
Kochanowskiego oraz Świętokrzyski Kurator bardzo ser- 
deczni powitali wszystkich tegorocznych maturzystów.  
      Na samym początku pracownicy dwóch największych 
szkół wyższych w Kielcach zaprezentowali swoje uczelnie. 
Przecięciem wstęgi rozpoczęło się uroczyste otwarcie Salonu 
Maturzystów. Pani  Danuta Zakrzewska, reprezentująca OKE 
w Łodzi, omówiła strukturę i procedury egzaminu matural-
nego w 2017 r. Następnie pozostali eksperci przekazywali 
informacje dotyczące egzaminów z języka polskiego,  
matematyki i języków obcych. Można było także uczestni-
czyć w innych spotkaniach z przedstawicielami OKE w Łodzi 
na temat pozostałych przedmiotów zdawanych na poziomie 
rozszerzonym. 

Ostatnim punktem programu wycieczki do Kielc była 
wizyta w Galerii Echo. Późnym popołudniem wróciliśmy do 
Sędziszowa. 

Dorota Pasek 

W tradycję naszej szkoły wpisał się udział uczniów klasy 
III w Salonie Maturzystów. Jest to spotkanie abiturientów 
województwa świętokrzyskiego  z ekspertami Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi organizowane przez Per-
spektywy i Politechnikę Świętokrzyską. 

Uczniowie klasy III pod opieką wychowawczyni Doroty  
Pasek uczestniczyli w takim spotkaniu, które odbyło  
się 13 września. Każdy z uczestników Salonu Maturzystów 
miał możliwość otrzymania Informatora zawierającego  
niezbędne informacje o wydziałach, kierunkach i programie 
studiów wyższych wszystkich uczelni w Polsce. Wykłady  

WSPOMNIENIA Z KIELECKIEGO 
 SALONU MATURZYSTÓW 

Źródło: https://goo.gl/orKSZd  

Fot. Milena Tomala 

Fot. Kinga Kucharczyk 
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KĄCIK HISTORYCZNY- „ KRÓLEWSKI SZACH”  

 Na polskim tronie zasiadało wielu kontrowersyjnych władców. 
Jednak żaden z nich nie jest w stanie przebić Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Powszechnie uważano go za zdrajcę. Za jego panowania  
w Polsce wprowadzono wiele nowych reform, rozkwitała kultura, a jednak 
mimo tego ojczyzna zniknęła z map na długie lata. Czy król faktycznie 
mógł uratować Polskę?  

 Należy zacząć od tego, że w momencie objęcia władzy, Polska już 
dawno była stracona. Nie dało się jej uratować. Wszystko dzięki naszej 
szlachcie, która w głębokim poważaniu miała interesy państwa przez parę 
ładnych stuleci. Jednakże kilku naszych władców potrafiło się uporać ze 
szlachtą, jak chociażby Stefan Batory. Oczywiście do tego potrzebna była 
odwaga, której ewidentnie Poniatowskiemu brakowało.   

  Całe dzieciństwo był wychowywany przez swoją matkę, która była 
trochę bardziej niż nadopiekuńcza. Od najmłodszych lat wpajano mu, że 
będzie królem. Był bardzo rozpuszczonym dzieckiem. Praktycznie nie miał 
przyjaciół. Delikatny i wrażliwy oraz bardzo przesądny. Kiedy był 
asystentem pewnego dyplomaty w Petersburgu, poznał tam późniejszą 
carycę Katarzynę II, w której się zakochał. Kobieta nie była nim jednak 
zainteresowana.  

 Kiedy caryca Katarzyna II napisała do niego list, w którym 
oświadczyła, że chce, aby zasiadł on na tronie Polski, wiedział, że zostanie 
marionetką.  Sam zalegalizował późniejsze rozbiory. Stoi za tym 
przebiegłość carycy oraz głupota Poniatowskiego. Nasz król  

bardzo lubił pieniądze,  
a w szczególności ich 
wydawanie. Co rusz 
zadłużał się na ogromne kwoty. Katarzyna zaproponowała Stanisławowi, 
że spałci jego długi w zamian za zalegalizowanie rozbiorów. Ciężko było 
nie pójść na taki układ. Jak widać pieniądze były ważniejsze niż dobro 
państwa. W sumie w tej i wielu innych kwestiach nic się od tamtej pory 
nie zmieniło.  

 Stanisław August Poniatowski przez cały okres swojego 
panowania był na bardzo krótkiej smyczy u carycy. Jednak pewien szok  
u niej oraz  u Polaków wywołał fakt, że Stanisław uroczyście zaprzysiągł 
Konstytucję 3-go maja! Przez chwilę był bohaterem. Jednak niedługo po 
tym, dołączył do targowiczan i na życzenie carycy zdelegalizował 
konstytucję.  

 Polska była już bardzo wyczerpana. Jednak Tadeusz Kościuszko 
dalej wierzył, że nie wszystko stracone. Wybuchło powstanie 
kościuszkowskie. Poniatowski utrudniał jego przebieg, np. nie 
udostępniając cenych dla wojska map. Na sam koniec Stanisław August 
Poniatowski zrobił drugą ( po uchwaleniu konstytucji ) dobrą rzecz dla 
naszego kraju. Złożył abdykację i osiadł w Petersburgu, gdzie dożył końca 
swych dni na koszt Rosji.  

 Pomimo że Stanisław August Poniatowski nie był urodzonym 
władcą i tak nic nie mógł zrobić. Sytuacja w kraju była bardzo słaba. Nawet 
gdyby król nie był marionetką Rosji, prędzej czy później szlachta, swoją 
arogancją i dbaniem o własne interesy, sprzedałaby swój kraj zaborcom.  
Na podstawie tych argumentów ciężko jest wskazać coś, co udało się                   

                                                                         Poniatowskiemu. Oczywiście poza abdykacją.  

Źródła: Wojciech Drewniak "Historia Bez Cenzury" 

Maciej Zygmunt 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%

82aw_August_Poniatowski 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/

Katarzyna_II_Wielka 
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Rozmowa z nauczycielką języka angielskiego panią Martą Pacholec 

 

*Gdybym nie była/był nauczycielem byłabym/byłbym: 
  Zawsze miałam milion pomysłów na życie. Od bycia baletnicą 
  poprzez wykonywanie zawodu prawnika a na scenarzyście filmo-
  wym kończąc. 
  *Jeszcze niespełnione marzenie: 
  Niestety jest ich więcej. Jednym z nich jest to, żeby przejść kiedyś 
  po hollywoodzkim czerwonym dywanie odbierając Oscara za sce-
  nariusz filmowy. 
*Ulubiona potrawa: 
  Lubię proste, tradycyjne polskie potrawy, takie jak: pierogi, bigos, 
  naleśniki, placki ziemniaczane, zupa ogórkowa i wiele innych. 
  Słodycze- uwielbiam je absolutnie w każdej postaci. 
*Najgorsza gafa, którą popełniłem/ popełniłam przy swoich  
 uczniach: 
  Zawsze szybko mówię, piszę i myślę, więc czasem zdarzają się 
  przejęzyczenia i drobne pomyłki. Tyle ich było, że ciężko wybrać 
  najgorszą. 
*W podróż życia wybrałbym/ wybrałabym się do: 
  Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W szczególności  
  chciałabym odwiedzić Teksas i Kalifornię.  
*Po zakończeniu pracy nauczycielskiej zamierzam: 
  Mam nadzieję, że nigdy nie przestanę uczyć. Jeśli człowiek uczy 
  się przez całe życie, to i przez całe życie  można  być dla innych nauczycielem( niekoniecznie takim, który 
  wstawia oceny do dziennika). 
*Cieszy mnie:  
  Kiedy mogę komuś pomóc, kiedy poznaję nowych ludzi i kiedy spędzam czas z rodziną. 
*Zawszę znajdę czas na: 
  Rozmowy z rodziną, przyjaciółmi i ludźmi, którzy mnie potrzebują. Zawsze znajdę również niestety czas na 
  robienie miliona niepotrzebnych rzeczy wtedy, kiedy powinnam robić coś zupełnie innego, na co nieko- 
  niecznie mam ochotę. 

*Moje hobby to: 
  Mam wiele zainteresowań : literatura, kultura amerykańska, muzyka, kino, malarstwo oraz prowadzenie  
  samochodu. 
*Trzy życzenia do złotej rybki: 
  Ciężko ograniczyć się do trzech . Przydałaby się cała ławica złotych rybek . 
*Przedmiot, którego nie lubiłem/lubiłam, gdy chodziłem/chodziłam do szkoły: 
  Nie przepadałam za WF-em ( chociaż lubiłam grać ze znajomymi w piłkę nożną po szkole) i biologią. 
*Moje motto życiowe: 
  Nie posiadam motta, którym bym się kierowała. Ale zawsze staram się robić to, co uważam za słuszne  
  i właściwe, niezależnie od tego, co myślą i mówią inni. 
*Boję się: 
  Dużych wysokości. 
*Ulubiony wykonawca muzyczny: 
  Niesamowity amerykański muzyk, zmarły niestety śmiercią tragiczną w młodym wieku, Jeff Buckley . 

 POZNAJMY SIĘ …  
CZYLI INNNE 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 Marta Pacholec, pan Krzysztof Trela oraz ksiądz Tomasz 

Równicki. Dziękujemy im za odwagę. 

Fot. Kacper Grzywnowicz 
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Rozmowa z panem dyrektorem Krzysztofem Trelą 

 
*Gdybym nie była/był nauczycielem byłabym/
byłbym: 

  W LO w klasie maturalnej myślałem  
   o studiach na wydziale matematyki lub  
  w szkole gastronomicznej. Teraz umiem  
  zarówno dobrze liczyć, jak i pysznie piec.  
  Nie żałuję decyzji. 
 *Jeszcze niespełnione marzenie: 
  Moje niespełnione marzenie to lot na  
  paralotni,  zawsze o tym marzyłem, ale cią- 
  gle myślę, że jestem za ciężki. 
 *Ulubiona potrawa: 
  Jak widać nie cierpię na brak apetytu. Moja  
  ulubiona potrawa to mięso w warzywach i  
  sosie miętowym (plus dobry deser). 
 *Najgorsza gafa, którą popełniłem/ popełniłam  
 przy swoich uczniach: 
  Lubię żartować ze swoimi uczniami i w szale nauczania pewnie popełniałem jakieś gafy, ale nie pamiętam. 
 *W podróż życia wybrałbym/ wybrałabym się do: 
  Lubię podróżować i zwiedzać. Dużo chodzę po górach, a w podróż życia wybrałbym się na Kilimandżaro. 
 *Po zakończeniu pracy nauczycielskiej zamierzam: 
  Moja pasja to jazda na rowerze. Myślę, że kiedy przestanę być nauczycielem wystarczy mi sił, by  
  kontynuować moje pasje. Na emeryturze zamierzam oddać się błogim, ale niekoniecznie bezczynnym  
  zajęciom. 
 *Cieszy mnie:  
  Cieszy mnie moja rodzina, ich radość i sukcesy oraz oczywiście uśmiechnięci uczniowie. 
 *Zawszę znajdę czas na: 
  Dla mojej rodziny i prace w ogrodzie. 
 *Moje hobby to: 
  Długie wyprawy rowerowe. Mój rekord to 85 km w 3h 48 min. Policzcie średnią prędkość na fizyce  
  i spróbujcie pobić mój wynik! 
 *Trzy życzenia do złotej rybki: 
  Nie wierzę w złote rybki. 
 *Przedmiot, którego nie lubiłem/lubiłam, gdy chodziłem/chodziłam do szkoły: 
  Może nie wiecie, ale w moich czasach uczono w szkole obowiązkowo języka rosyjskiego, za którym szczerze 
  nie przepadałem. 
 *Moje motto życiowe: 
  Motto Voltaire: „Dzień bez uśmiechu to dzień stracony”, towarzyszy mi od zawsze i chciałbym, żeby tak  
  pozostało. 
 *Boję się: 
  Bać się jest rzeczą ludzką. Myślę, że każdy obawia się o zdrowie swoje i swoich bliskich. 
 *Ulubiony wykonawca muzyczny: 
  Lubię słuchać różnej muzyki i jak zapewne wiecie jestem radosnym człowiekiem – każda muzyka  
  wprowadza mnie w miły nastrój. Mój ulubiony zespół to Pectus i LemON. 

 

Rozmowa z księdzem Tomaszem Równickim 
 

*Gdybym nie był księdzem byłbym: 
 Byłbym nauczycielem historii. 

 *Jeszcze niespełnione marzenie: 
  Moim niespełnionym jeszcze marzeniem jest wyjazd do Ziemi Świętej. 
 *Ulubiona potrawa: 
  Grillowana pierś z kurczaka z frytkami. 

Fot. Kacper Grzywnowicz 
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 *Najgorsza gafa, którą popełniłem/ popełniłam przy swoich 
 uczniach: 
  Była  to pomyłka w szkole podstawowej kiedy pomyliłem  
  chłopca z dziewczynką. 
 *W podróż życia wybrałbym/ wybrałabym się do: 
  Do Izraela. 
 *Cieszy mnie:  
  Szczęście innych. 
 *Zawszę znajdę czas na: 
  Na modlitwę i kontakt z moimi przyjaciółmi. 
 *Moje hobby to: 
  Historia i sport, w sposób szczególny piłka nożna. 
 *Przedmiot, którego nie lubiłem, gdy chodziłem do szkoły: 
  Chemia. 
 *Moje motto życiowe: 
  „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” 
 *Boję się: 
  Dużych wysokości. 
 *Ulubiony wykonawca muzyczny: 
  Zespół Akcent. 

 

 

 DZIEŃ CHŁOPAKA W LO 

Czym byłby świat bez mężczyzn? Czy kobiety dałyby 
sobie radę same? A może żyłoby im się jeszcze gorzej?  
Odpowiedzi jest mnóstwo, ale uczennice LO w Sędziszowie 
wiedzą jedno - bez naszych chłopaków życie byłoby po pro-
stu do niczego. Bo kto odkręciłby słoik z ogórkami? Kto 
naprawił zepsuty kran? Kto pocieszałby nas w chwilach 
smutku? 

    W podzięce za te zwykłe-niezwykłe czynności, dnia 
30 września 2016r., wszystkie dziewczyny pragnęły gorąco 
podziękować naszym rodzynkom( których jest znacznie 
mniej niż dziewcząt) i uczcić wspólnie z nimi ten radosny 
czas. A co jest najlepszym wyrazem wdzięczności? Oczywi-
ście...prezenty. Prócz tortu, pizz i słodyczy nasi ,,mali 
chłopcy" dostali...zabawki! Samochodziki, czołgi i helikop-

tery obudziły dzieciaka nie tylko w uczniach, ale również  
w nauczycielach. Tak więc po zabawie ,,nowymi cackami"  
i wspólnych chwilach (które spędziliśmy na konsumowaniu 
potraw), dzień chłopaka dobiegł końca. ,,Świat cierpi na 
brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są cokolwiek war-
ci."- napisała kiedyś w swojej książce Jane Austin. Jednak 
nasza ,,szkolna społeczność" nie może, a nawet nie ma pra-
wa narzekać na brak takich właśnie panów. 

Na koniec, w imieniu wszystkich pań, składam najlep-
sze życzenia dla chłopaków (zarówno młodszych  
i starszych), by mimo trudów życia i licznych niepowodzeń, 
wciąż byli nam opoką i by brnęli odważnie przez swoje ży-
cie, niczym mali żołnierze w swoich zabawkowych czoł-
gach. 

 
 

Paulina Dzięcioł 

Fot. Kacper Grzywnowicz 

Fot. Kacper Grzywnowicz 
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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 

Źródło: https://www.facebook.com/BioChemiczneSuchary/ 
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Witajcież! Po raz kolejny w bieżącym roku, ale pierwszy w nowym roku szkolnym, prezentuję Państwu przeza-

bawną „produkcję literacką” moich drogich uczniów. A czego to uczeń nie wymyśli!  Zresztą– czytajcie i bawcie się 

sami. Jak zawsze– pozdrawiamy wszystkich obecnych i przyszłych Autorów zdań do mojej rubryki. Trzymajcie się 

ciepło! 

Maria Trojak 

     Wokulski nie chce uwierzyć, że to może być miłość, ponieważ nie jest bardzo zamożny i nie ma tak wielkiego priorytetu. 

 Hrabia Henryk był starym, owłosionym człowiekiem, mimo tego był bardzo silny. 

 Pod koniec śmierci rozmawiał on ze swoim przyjacielem. 

 Było mało okien, co wiązało się z tym, że było dość ciemno. 

 Pracowało tam około 100 poprzekręcanych z wyczerpania kobiet siedzących na krzesłach. 

 Hrabia patrzy na Zosię z takim pożądaniem, że ksiądz Robak karci go różańcem. 

 Do Dobrzyna przybył posłaniec Dobrzyński, by ten chwycił za broń. 

 Hrabia jadąc na polowanie zobaczył  Zosię, która zrywała zboże w ogródku. 

 W zaściance była uczta i biesiadowanie. 

 Ksiądz Robak agitował szlachtę i chłopców. 

 Szlachta przekładała interes prywatny. 

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

razem. 

 Na weselu Boryny zaczęły się rozmowy między kobietami, które zaglądały na dno kieliszka.  

 Jagna odmówiła Borynie przy pierwszym straganie, powiedziała, że nie chce tego. 

 Widzieli to jego towarzysze, którzy to widzieli. 

 Zwyczajem w „Chłopach” było iście do kościoła, gdzie młodzi się udali na Mszę Świętą, która była dobrze krótka jak na 

mszę. 

 Pies warczał i szczekał na Pana, i gryzł go po spodniach  

i torbie. 

 Kobieta porównana jest do „białego anioła”, który w bardzo 

dużym stopniu jest prostytutką. 

 Roland pozostał wierny Francji, chociaż mózg mu wypłynął. 

 Car się zlitował i zmienił karę śmierci na żywot wieczny. 

 

  


