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 „Przeszłość to jajko stłuczone, przyszłość to jajko wysiadywane.” - Paul Eluard 

 „Nadzieje: marzenie i oczekiwanie zawinięte w jedną paczkę.”- Ambrose Bierce 

 „Miłość —to otwarcie się naprawdę drugiego człowieka.”- Romano Guardini 

 „Można mieć humor, nie będąc w dobrym humorze.” - Tadeusz Kotarbiński 

 „Cnotliwa dziewczyna nigdy nie lata za chłopcem. Czy ktoś widział, aby pułapka goniła mysz?- Julian Tuwim 

 „Cierpliwość jest plastrem na wszystkie rany”- Miquel de Cervantes Saavedra 

 „Ktoś, kto zbyt szybko dąży do celu, równie szybko upada.”- Księga zmian 

 „Trzeba być kimś, a nie czymś”- Edouard Herriot 

LO Sędziszów Głos Licealisty 

„Święta” 

Barszcz z uszkami już grzejemy 

Do choinki się śmiejemy 

Tak z uśmiechem czas nam leci 

 Za oknami  śnieżki, dzieci 

To miłości, magii czas 

I życzenia od wszystkich nas 

Ślemy poprzez szkolne mury 

By być miłym tak z natury 

Dobrych ocen i uśmiechów 

A na matmie żadnych stresów 

Szczęścia , kasy i radości 

Od naszych redakcyjnych gości!  

-Paulina Szczęsna- 

„Święta” 

(inspirowane „Panem Tadeuszem”) 
Nieduże, zielone drzewko stoi w kącie, 

na którym wisi więcej niż tysiące 

światełek, co jak gwiazdki małe 

(gdy już jasne słońce zaszło za pagórkiem całe) 

wyłoniły się na nieba kostium granatowy 

by przystroić wigilijny wieczór. Już gotowy 

mały chłopiec, by za sznurki cienkie  

założyć na gałązki jako chmurki lekkie 

bombki, co ze szkła przezroczystego 

jako tafla górskiego strumyka nieskazitelnego 

stworzone są przez artystów, co własnymi dłońmi 

malują na nich także obrazek wyborny. 

 

Oprócz ozdób tych cennych między gałązkami 

(jako rybak łowiący między szuwarami) 

znajduje się łańcuch długi i niezwykle błyszczący 

co jako ten chytry wąż pełzający 

nie może wspiąć się na szczyt samej góry, 

bo go ogień odstrasza, ten żywioł natury 

symbol potęgi, siły, zniszczenia (jakże oczywisty!) 

tak lśni na czubku świerka gwiazda - inny znak ognisty 

co nie płonie naprawdę, lecz odbija twarze, 

które w radosnym czasie, jak Pan Jezus każe 

wzajemne sobie życzenia ślą tu, przy opłatku, 

bo czasami się zdarza tylko w czas ostatku 

roku powiedzieć, co serce naprawdę czuje, 

czego skrycie pragnie, czy czegoś żałuje, 

może że zraniło lub nie wybaczyło 

czy jakiejś ważnej myśli wyrzec nie zdążyło. 

Teraz czas na to właściwy, ludzie razem siedzą, 

śpiewają, bajają, pyszne potrawy jedzą 

w zgodzie i radości spędzają te święta 

choć krótkie - to istotne, niech każdy pamięta, 

że zdarza się to tylko raz jeden do roku, 

gdzie miłość zwycięża, a zło ginie w mroku. 

-Paulina Dzięcioł- 



  

GŁOS L ICEALISTY :: (6) 2016/2017 
::2 

ŚLUBOWANIE MŁODZIEŻY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

Dnia 17 października 2016 roku młodzież klasy pierwszej 
Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Sędziszowie złożyła 
uroczyste Ślubowanie. Włączyło ono uczniów  
w szeregi naszej szkolnej społeczności. 

U r o c z y s t o ś ć 
rozpoczęła się 
udziałem we Mszy 
św., odprawionej  
w kościele św. Brata 
Alberta w Sędziszo-
wie. Młodzież usły-
szała wiele mą-
drych słów wygło-
szonych przez pro-
boszcza  - księdza 
Mariana Haczyka - 
o konieczności pra-
cy nad sobą i umie-
jętności podejmo-
wania dobrych de-
cyzji. 

Część oficjalna 
miała miejsce  
w budynku szkoły. 
Wzięli w niej udział znakomici goście - burmistrz Sędziszo-
wa pan Wacław Szarek, sekretarz gminy pani Ewa Kubas-
Samociuk, skarbnik gminy pani Lucyna Nahajczuk, dyrektor 
SCK pani Jolanta Wiekiera, dyrektor Ośrodka Sportu i Re-
kreacji pan Krzysztof Chmaruk, dyrektor Gimnazjum w Bo-
leścicach pani Jolanta Błasiak, dyrektor Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących pan Krzysztof Trela, wicedyrektorki ZSO - 
panie Anna Ciosek i Renata Kurek, rodzice uczniów klasy 
pierwszej, wychowawcy 
klas trzecich Gimna-
zjum w Sędziszowie 
wraz z przedstawiciela-
mi uczniów, grono pe-
dagogiczne LO i mło-
dzież klasy drugiej  
i trzeciej. Na tle flagi 
narodowej uczniowie 
złożyli tekst Ślubowa-
nia , usłyszeli też wiele 
ciepłych słów od burmi-
strza pana Wacława 
Szarka, który życzył im 
wielu sukcesów na no-
wej drodze edukacyjnej. 
Pani wicedyrektor Rena-
ta Kurek nawiązała  
w swoim wystąpieniu do 25 rocznicy powstania liceum, cytu-
jąc budujące wypowiedzi absolwentów o motywującym 
wpływie naszej szkoły na ich dalszą edukację i karierę zawo-
dową. Młodzież klasy pierwszej otrzymała Pamiątki Ślubo-
wania oraz przełknęła z uśmiechem na ustach plasterki cy-
tryny, przygotowane przez ,,starszaków" z klasy drugiej. 

 

Część artystyczna była dopełnieniem dalszego przebie-
gu tego pięknego święta. Zgromadzeni goście obejrzeli  
i wysłuchali montaż poetycko-muzyczny ,,Bądź uważny, dąż 
do szczęścia", składający się z nostalgicznych wierszy po-

etów polskich oraz 
piosenek z repertu-
aru znanych wyko-
nawców w interpre-
tacji szkolnego  
zespołu wokalno-
instrumentalnego  
i dwu  utalentowa-
nych solistek -  
Natalii Ryś i Domi-
niki  Bździon.  
W programie wy-
stąpili: Emilia And-
zel, Nikodem Blin, 
Daria Błaszczykie-
wicz, Alicja Górska, 
Dariusz Jagiełka, 
Anna Kowalska, 
Kinga Pawelec, Ka-
rolina Siwiec, Julia 
Sobocińska, Paulina 

Stefańska, Julia Stelmasińska, Anna Tabor, Kinga Zdańska, 
Ewa Żołna, Wiktoria Białek, Dominika Bździon, Natalia Ryś, 
Nikola Gumul, Izabela Gieroń, Natalia Kowalska, Wioletta 
Sornat, Paulina Szczęsna, Kinga Tojza, Julia Walocha. Pro-
gram artystyczny przygotowały panie - Katarzyna Porębska-
Piekara, Dorota Pasek, Maria Trojak. Oprawą techniczną 
zarządzali - pan Tomasz Gardiew, Tomasz Piątek i Mariusz 
Prusek. Dekoracja sali była dziełem pani Grażyny Grochowi-

ny, Katarzyny Porębskiej-
Piekary, Izabeli Seredyki  
i Pauliny Dzięcioł. Dopeł-
nieniem tej uroczystości 
były piękne wiązanki kwia-
tów oraz pamiątkowe foto-
grafie, które na zawsze 
uwieczniły nasze radosne 
spotkanie z okazji Ślubo-
wania 2016. Taka sama ra-
dość towarzyszyła przemi-
łym rozmowom przy kawie 
i słodkościach, ufundowa-
nych przez wspaniałych 
Rodziców uczniów klasy 
pierwszej. 

I tak oto kolejny rocznik 
młodzieży dołączył do na-

szej małej, rodzinnej i przyjacielskiej społeczności uczniow-
skiej. Życzymy im nieustannego słońca na nowej drodze 
edukacyjnej, burzy kwiatów z piątek i czwórek oraz niepo-
skromionego uporu w drodze do wymarzonego celu. 

Maria Trojak 

Zdjęcia: Kacper Grzywnowicz, Maciej Zygmunt 



  

W dniach 6 i 25 października 2016r. w Centrum Edukacy-
jnym IPN ,,Przystanek histora" w Kielcach, młodzież klasy II 
LO w ZSO w Sędziszowie wraz z nauczycielem historii i WOS
- Piotrem Jarosem uczestniczyła w dwóch z trzech spotkań  
na temat: ,,Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. 
Sukces ucznia i nauczyciela. Przedsięwzięcie to zostało 
przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej Delegatura 
w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauc-
zycieli w Kielcach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
i miało na celu wsparcie w przygotowaniu do ogólnopolskiego 
konkursu z zakresu powstania i działalności Solidarności. 

Na początku pierwszej konferencji (6.10) przybyli zostali 
powitani przez dr Dorotę Koczwańską-Kalitę i Jacka Wołow-
ca, a następnie dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki poprowa-
dził wykład wprowadzający pt. ,,Powstanie Solidarności  
a kryzys państwa komunistycznego w Polsce". Podczas 
tego 30 minutowego monologu zgromadzeni dowiedzieli się 
kilka ciekawych faktów na powyższy temat. Ponadto mówca 
zwrócił szczególną uwagę na to, że komunizm w Polsce nie 
wiąże się tylko z latami 1952–1989, ale jego korzenie sięgają 
jeszcze głębiej i wcześniej. 

Później pani Marzena Grosicka pokazała praktyczną umie-
jętność korzystania z istniejących portali internetowych  
i stron www poświęconych historii z lat 1980-1989. Szczegól-
nie za godną polecenia uważam stronę xj.popieluszko.pl/, 
na której możemy znaleźć wiele wiadomości o życiu ks. Jerze-
go Popiełuszki. Pani Grosicka podzieliła się z nami również 
refleksjami z wyjazdu edukacyjnego laureatów konkur-
su ,,Olimpiada Solidarności..." i tym samym zachęciła  
do wzięcia w nim udziału. 

A co z pozostałościami z tamtych czasów? W krótkiej pre-
zentacji pan Leszek Dziedzic pokazał nam kilka przedmiotów 
dotyczących ,,Solidarności", które należą do Muzeum Historii 
Kielc. Oczywiście żadnej poważnej olimpiady nie wygramy 
bez odpowiedniej determinacji. Aby nam pomóc, Pani Ma-
rzanna Kostecka ,,krok po kroku" wytłumaczyła, jak działa 
motywacja, jak ją utrzymać i żeby nie odkładać wszystkie-
go ,,na potem". Ciekawych zapraszam do zapoznania się  
z psychologicznym pojęciem flow. 

,,Jak pracować ze szkolnymi gigantami?" Na to pytanie 
bezbłędnie odpowiedziała nauczycielka Lidia Pasich. Pokazała 
nam również, jakimi cechami odróżniają sie ,,giganci"  
i jak ,,wyciagnąć" z nich wszystko, co najlepsze.  

Nastepnie nauczyciele: Monika Pustówka z II LO w Kiel-
cach i Piotr Starzyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 
w Łopusznie przekazali swoje doświadczenia z pracy  
z uczniami, którzy odnieśli sukces w konkursie. Na końcu 
spotkania wszyscy wytrwali obejrzeli nieco zabawny film do-
kumentalny pt. ,,Grupy Oporu" w reżyserii Marii Dłużewskiej. 
Dokument ukazał wypowiedzi zwykłych ludzi, którzy walczyli 
z komunizmem poprzez np. rozrzucanie ulotek czy instalo-
waniu ,,gaduł" na dachach budynków. Podczas drugiej konfe-
rencji (25.10) uczniowie i nauczyciele uczestniczyli (osobno)  
w warsztatach technicznych. 

Młodzież dowiedziała się m.in., jak wykorzystać film, pra-
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LICEALIŚCI  UCZESTNIKAMI „OLIMPIADY 
SOLIDARNOŚCI”  

    15 listopada 2016 roku  odbył się I etap XI Ogólnopolskie-
go Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień“, 
organizowany przez Centrum Edukacji Humanistycznej 
„Logos“. W naszym liceum brało udział 21 uczniów z klas: 
pierwszej, drugiej i trzeciej. Konkurs przeprowadzały panie 
polonistki Dorota Pasek i Maria Trojak. W szranki ortogra-

ficzne przystąpili: Kinga Pawelec, Emilia Andzel, Paulina 
Stefańska, Alicja Górska, Albert Ślusarek, Jan Morawski,  
Nikodem Blin, Paulina Dzięcioł, Maciej Zygmunt, Jagoda 
Pachół, Magdalena Wójcicka, Kacper Grzywnowicz, Karolina 
Cholewa, Damian Ptak, Jakub Kuliński, Kacper Kwiecień, 
Walentyna Gajos, Daria Lamberska, Milena Tomala, Kinga 
Kucharczyk, Patrycja Mróz. Uczniowie rozwiązywali test 
jednokrotnego wyboru składający się z 15 zadań. Na karcie 
odpowiedzi zakreślali tylko jedno zadanie, które według 
nich jest poprawne. Wyniki I etapu będą 13 grudnia.  
Konkurs był poprzedzony warsztatami ortograficznymi. 

Dorota Pasek 

sę, fotografie i piosenki z epoki w zdobywaniu wiedzy oraz - 
przy pomocy tek edukacyjnych IPN - pracowała nad temata-
mi: ,,Sierpień 1980 roku" oraz ,, Manipulowanie rzeczy-
wistością PRL w prasie przełomu lat 1981/1982". Nato-
miast nauczyciele zastanawiali się, jak wykorzystać materia-
ły z informacjami na tematy: ,,Z Solidarnością do wolno-
ści" i ,,Stan wojenny" w swojej pracy. Wykłady  
poprowadzili: pani Marzena Grosicka (dla uczniów)  
oraz dr  Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (dla nauczycieli). 

Lekcje historii są bardzo ważne w rozwoju młodych lu-
dzi. Dzięki takim przedsięwzięciom młodzież może posze-
rzyć swoją wiedzę i kształtować własne opinie na temat ota-
czającego ją świata. Dlatego warto angażować się  
w różne inicjatywy i otwierać na wiedzę. I oczywiście nie 
zapominać o przeszłości, która kształtuje...przyszłość! 

Poza tym zapraszamy do wzięcia udziału 
w  ,,Olimpiadzie Solidarności. Dwie dekady historii." 
Czekają prestiżowe nagrody i ogromna satysfakcja! 

Paulina Dzięcioł 

ZMAGANIA ORTOGRAFICZNE  UCZNIÓW 
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Fot. Karina Doniewska 
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LICEALNY KIERMASZ SMAKOŁYKÓW 

W środę, 9 listopada 2016 roku, wszyscy uczniowie, gro-
no pedagogiczne oraz inni pracownicy szkoły mogli  
odwiedzić kiermasz żywności, przygotowany przez uczniów 
klasy pierwszej liceum pod nadzorem pani Katarzyny Poręb-
skiej- Piekary. Odbywał się on podczas przerw, co umożli-
wiało uczniom swobodne przyjście i osłodzenie sobie chwil 
dnia szkolnego poprzez skosztowanie różnego rodzaju pysz-
ności. Na kiermaszu można było kupić wiele apetycznych 
ciast oraz przepysznych babeczek. Oprócz słodkości   
na uczniów czekała zdrowa żywność – można było delekto-
wać się warzywno-owocowymi sałatkami bądź owocowymi 
szaszłykami lub wypić kubek gorącej kawy zbożowej. 

 

 

 

 

 

 

 

Cały kiermasz odbywał się w bardzo miłej atmosferze. 
Młodym licealistkom pomagali w sprzedaży bardziej do-
świadczeni koledzy i koleżanki z drugiej klasy liceum. Pienią-
dze, które uczniowie zebrali, zostały przekazane na cele edu-
kacyjne. Wszystkim osobom, które nas wspomogły, jeszcze 
raz bardzo dziękujemy! Mamy nadzieję, że wszystkim sma-
kowało. 

Kinga Tojza 

Fot. Kinga Tojza 

KĄCIK HISTORYCZNY  
11 listopada to święto bardzo ważne dla naszego narodu. 

Po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Jednak nie sta-
ło się to z dnia na dzień. Jest to data czysto symboliczna… 

Wybrano tę datę w związku z dwoma wydarzeniami. 
Pierwszym z nich było objęcie władzy (dyktatorskiej) przez 
Józefa Piłsudskiego. Chociaż 
dyktatura kojarzy nam się ra-
czej negatywnie, to w polskiej 
wersji znacząco różniła się od 
tego, co reprezentowały inne 
kraje. W tamtym okresie było 
to jedyne dobre rozwiązanie. 
W nowo powstałym państwie 
dominowały skrajne nastroje. 
Uznano, że Piłsudski jako je-
dyny będzie w stanie poradzić 
sobie z tym oraz z masą 
innych problemów, jakie cze-
ka ły  nowe pań stw o.                                                                                                                              
Drugim ważnym wydarzeniem 
był rozejm w Compiègne, któ-
ry jednocześnie zakończył  

toczącą się cztery lata I wojnę światową. 

W czasie zaborów, chociaż nie istniała Polska, trwał na-
ród polski. Walki o niepodległość toczyły się nie tylko na 
polach bitew, ale także np. w literaturze. Podprogowe treści, 
które przemycali autorzy do swoich utworów, często miały 
charakter podtrzymania ducha patriotyzmu, szczególnie 
wśród młodzieży. To właśnie w polskiej młodzieży pokładano 
wielkie nadzieje. Wszyscy wierzyli, że uda im się zorganizo-
wać udany zryw niepodległościowy. Częściowo cel obrany 
przez poetów został zrealizowany, lecz takie działania  
również rozwścieczały naszych zaborców, co wiązało się au-
tomatycznie z ich dosyć negatywną reakcją. 

Jednak prawdziwa, realna okazja na odzyskanie wolności 
pojawiła się wraz z wybuchem  I wojny światowej.  
To właśnie dzięki temu, że każdy z naszych zaborców prze-
grał ten konflikt, uzyskaliśmy niepodległość. Na konferencji 
pokojowej w Paryżu, Polskę reprezentował  Roman Dmow-
ski. Starał się zyskać jak najwięcej dla Polski. Prawdopodob-
nie wszystko poszłoby po jego myśli, gdyby nie Anglia, która 
obawiała się dominacji Francji w Europie.  Nie zgodziła się 
ona na postulaty wysuwane przez Dmowskiego i znacząco 
utrudniła zadanie Piłsudskiemu w odbudowie państwa, które 
przez 123 lata nie istniało nawet na mapie. 

Sytuacja na „naszym podwórku” nie wyglądała zbyt cie-
kawie. Znaczną część polskiego społeczeństwa stanowiły 
mniejszości narodowe. Przemysł praktycznie nie istniał.  
Widoczne były ogromne różnice między terenami należący-
mi kiedyś do trzech różnych zaborów pod względem poli-
tycznym i ekonomicznym. Ponadto, w kwestii granic, musie-
liśmy niejako siłą brać to, co nam się należało. Chociaż  
po 1919 roku nastały czasy pokoju, wisiało nad nami kolejne 
zagrożenie w postaci rewolucji komunistycznej, która nie 
tylko zagrażała Polsce, ale także całej Europie. Jednak pora-
dziliśmy sobie i to całkiem nieźle, z małą pomocą Węgrów. 

Wolnością nie było nam dane cieszyć się zbyt długo. Już 
w 1939r. 1 września zostaliśmy zaatakowani bez wypowiedze-
nia wojny przez Niemców, a następnie 17 września przez 
ZSRR. Chociaż zabory cechowały się okrutnością i totalną 
niewolą, można w nich dostrzec kilka dobrych cech. Dzięki 
nim staliśmy się jednością. Ponadto walczyliśmy zawsze  
do ostatnich kropli krwi, co na pewno w jakimś stopniu  
wpływało na zaborców. 

Maciej Zygmunt Józef Piłsudski, (źródło: http://

a2d33.skroc.pl) 

Źródło: http://przytoczno.pl/11-listopada-narodowe-swieto-niepodleglosci/ 



  

 Kraj ten został utworzony 1 stycznia 1801 roku. 

 Jest 1,2 razy mniejsza od Polski. 

 Główną religią w Wielkiej Brytanii jest anglikanizm. 

 Najdłuższą rzeką jest Severn, mająca długość 354 km. 
Jest o 8 km dłuższa od Tamizy. 

 Pełna nazwa kraju to Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej. 

 Mieszka tam około 500 tysięcy Polaków. 

 Najwyższym szczytem jest Ben Nevis (1353 m.n.p.m.). 

 Wielka Brytania jest jedynym krajem na świecie, którego 
nazwa nie pojawia się na państwowych znaczkach pocz-
towych. 

 Pałac Buckingham został zbudowany w 1702 roku na 

miejscu domu publicznego. 

 Anglicy są uzależnieni od herbaty.  Piją jej najwięcej na 
świecie. 

 Słynny Big Ben nie jest nazwą zegara, tylko 13 tonowego 
dzwonu. 

 W Anglii znajduje się największy na świecie zamek – 
Windsor Castle. 

 Pierwsza książka telefoniczna została założona w Anglii 
w 1880 roku.  Znajdowało się w niej tylko 25 nazwisk. 

 Pierwsza gorąca czekolada była serwowana w Anglii na 
początku 1600 roku. 

 Język francuski był dominującą mową w Anglii od 1020 
do 1600 roku. 

 Tylko 21% całej populacji Walii mówi językiem ojczy-
stym. 

 W Walii jest najwięcej na świecie zamków w przeliczeniu 
na kilometr kwadratowy. 

 Walia to kraina mitycznego Króla Artura. 

 Edukacja jest obowiązkowa, ale sama szkoła nie. Dzieci 
mogą uczyć się w domu. 

 Wielka Brytania ma piątą najpotężniejszą armię na świe-
cie. 

 Posiada 400 czołgów, 6,2 tysięcy wozów opancerzonych, 
900 samolotów odrzutowych i 360 helikopterów. 

 Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi osoby prowa-
dzącej samochód wynosi 0,8 promila. 

 W każdym radiowozie policyjnym znajdują się pluszowe 
misie, którymi można zająć małe dzieci. 

 Bridget Driscoll 17 sierpnia 1896 roku została śmiertelnie 
potrącona przez „pędzący” 7 km/h samochód, stając się 
pierwszą na świecie ofiarą wypadku samochodowego. 

 Co roku minimalna pensja podnoszona jest o 70 pensów. 

 Bear Gryls w wieku 23 lat jako najmłodszy Brytyjczyk 
zdobył Mount Everest. 

 Imperium Brytyjskie w 1922 roku zajmowało powierzch-

nię około dwa razy większą od dzisiejszej Rosji. 
 

Izabela Gieroń 
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W dniu 14 listopada 2016 roku uczeń klasy II Maciej Zyg-
munt przystąpił do pierwszego, szkolnego etapu III edycji 
Olimpiady Wiedzy o Mediach, organizowanej przez Wydział 
Dziennikarstwa, Informacji i Biologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego przy współpracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. 

Maciej napisał esej na temat: „Wpływ mediów na portret 
współczesnego mężczyzny", który spowodował jego zakwali-
fikowanie się do drugiego, okręgowego etapu Olimpiady. 
Odbędzie się on 16 grudnia w siedzibie UJK w Kielcach. 

Olimpiada Wiedzy o Mediach to ogólnopolska  
inicjatywa uczelni z całego kraju, szansa dla uczniów klas 
maturalnych, którzy chcą zdobyć jeden z 48 indeksów na 
kierunku dziennikarskim oraz cenne nagrody rzeczowe.  
Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji 
Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Maciejowi składamy serdeczne gratulacje i trzymamy 

kciuki za jego udział w etapie okręgowym. 

 

Nauczyciel– koordynator 

Maria Trojak 

OLIMPIADA WIEDZY O MEDIACH  CZY WIESZ, ŻE …  
(WIELKA BRYTANIA) 

MŁODZIEŻ LICEUM I GIMNAZJUM 
UCZESTNICZY W OGÓLNOPOLSKIM 

KONKURSIE POLONISTYCZNYM 
„FRASZKA” 

W dniu 23 listopada 2016 roku uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Sędziszowie uczestniczyli w VIII Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Polonistycznego ,,Fraszka", zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regional-
nej ,,Pokolenie" w Warszawie we współpracy z Uniwersytetem 
Warszawskim i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. W kategorii ,,Gimnazjalista" wzięło udział 15 osób,  

zaś w gru-
pie ,,Licealista" 19 
uczniów. Kon-
kurs w obu prze-
działach wieko-
wych polegał na 
rozwiązaniu testu 
składającego się  
z 30 pytań z za-
kresu znajomości 
literatury, nauki 
o literaturze  

i nauki o języku, 
zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej. 
Potem uczniowie wykonywali zadanie opisowe. 

Opiekunami młodzieży w grupie ,,Gimnazjalista" były panie: 
Elżbieta Strzębała, Sabina Musiał, Maria Trojak. W katego-
rii ,,Licealista" młodzież przygotowały panie: Dorota Pasek, 
Maria Trojak. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 
marca 2017 roku. Gratulujemy młodzieży dużej wiedzy, pasji 
humanistycznej i polotu literackiego. 

Maria Trojak 

Fot. Kacper Grzywnowicz 
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Zazwyczaj wszyscy interesują się samochodami gwiazd, czym jeżdżą i jaki mają gust, jednak czasem zdarza 
się, że to auta stają się gwiazdami i bohaterami. Taka sława ma swoją cenę, zazwyczaj są bardzo drogie,  
pojawiają się w Internecie i wzbudzają aukcyjną sensację, często stają się ikonami i wiodą spokojne życie w mu-
zeum bądź garażach zasobnych kolekcjonerów.  

 

W czołówce samochodowych gwiazdorów bez wątpienia  
są wszystkie auta grające w serii filmów o Jamesie Bondzie, któż nie 
rozpozna słynnego Astona MartinaVantage V8 czy Lotusa Esprita,  
którymi w spektakularnych scenach jeździł agent 007. W pamięć zapa-
da też czarny Mercedes „Skrzydlak”,  równie czarnego charakteru, Blo-
felda w scenach pościgu za Bondem z filmu„W tajnej służbie Jej Królew-
skiej Mości”. W roli komediowej świetnie sprawdził się zielony Mini 
Jasia Fasoli o numerze rejestracyjnym SLW 287R, czy Citroen 2CV pro-
wadzony przez siostrę Klotyldę w filmach o przygodach żandarma  

z Saint Tro-
pez. 

P r a w d z i w ą 
czterokołową 
ikoną jest De Lorean z filmu „Powrót do przyszłości”, na jego 
widok fanom motoryzacji serca biją szybciej, a rozpoznać go 

potrafi chyba każdy. Wspominając filmowe gwiazdy  
z benzyną w żyłach, nie można nie przypomnieć czarne-
go KITT-a z serialu Nieustraszony (Knight Rider), auto 
obdarzone własną inteligencją, które ratowało życie 
Michela Knighta, granego przez Davida Hasselhoffa,  
a także prowadziło z nim zabawne rozmowy. KITT’e-
embył oczywiście samochód z1982 –ego toku Pontiac 
Trans Am, do dnia dzisiejszego fani wciąż budują repliki 

i stylizują swoje Pontiaki na bohatera „Nieustraszonego”. Wie-
le samochodów grających w filmach i serialach nie doczekało 
się kultu na miarę De Loreana, chociaż wciąż wywołują 
uśmiech. Kogo nie ucieszyłby widok naszego rodzimego 
„gwiazdora”- Fiata 125p w roli żółtej taksówki o numerze 1313  
z serialu „Zmiennicy” Stanisława Barei. 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: http://8f3cc.ulinks.net, http://9fa5d.skroc.pl,  

http://b7ba0.skroc.pl, http://88bb8.skroc.pl, http://c63fb.skroc.pl 

Kacper Grzywnowicz 

 

SAMOCHODOWI  GWIAZDORZY 
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„CÓŻ TAM, PANIE, NA JUTUBE  ?”  

Święta to czas, kiedy dochodzi do masowych egzekucji karpi,  

a pieniądze z naszych portfeli teleportują się prawdopodobnie na 

konto bankowe Donalda Trumpa. Nie mam zamiaru wam powie-

dzieć, ile lat miała Anka, a ile Danka, lecz chciałbym powrócić do 

starych, dobrych czasów, kiedy recenzowałem kanały na YouTube… 

Dlaczego? Bo Lech Wałęsa kilka dni temu podszedł do mnie z suge-

stią: ,,A jakbyś tak znowu napisał ten artykuł do gazetki  

szkolnej?”.Gratuluję, właśnie nieświadomie wygraliście w zawo-

dach ,,Spróbuj się nie zaśmiać challenge”! 

Gargamela można rozumieć na wiele sposobów. Na pierwszy 

rzut oka pełni rolę detektywa demaskującego oszustwa, nawet wśród youtuberów posiadających miliony fanów. Nie boi się 

wyrazić własnego zdania i w satyryczny sposób skrytykować czyjejś działalności, chociaż już parę razy grożono mu pozwami 

sądowymi. Jednak, gdy przyjrzymy się bliżej, okazuje się, że jego filmy są pretekstem do głębszych przemyśleń na temat na-

szych codziennych zachowań. Ulegamy prostym manipulacjom i dziwnym trendom, co udowodniła np. fala  

filmików typu ,,Mleko + Cola Challenge”. Ich autorami często były dzieci przekonane, że poprzez utrwalenie swoich odru-

chów wymiotnych w sieci, staną się celebrytami. Na ich przykładzie Gargamel zwrócił uwagę na zjawisko, że za wszelką cenę 

pragniemy być modni i sławni. Dowodem na to jest wszechobecny plagiat i bezmyślne kopiowanie cudzych pomysłów  

i zachowań. Oczekujemy, że rozwiązania naszych problemów życiowych spadną z nieba w postaci krótkiego poradnika  

jakiejś popularnej osobistości, który później okazuje się zwykłym skokiem na pieniądze. Kontrowersyjne dzieła Gargamela są 

też parodią całego YouTube’a. Miniaturki i wstawki celowo epatują kiczem, które nadają jego twórczości artystycznego  

klimatu.  

Codziennie wiele otaczających nas procesów zachodzi niezwykle szybko, często w przeciągu ułamka sekundy, dlatego 

przechodzimy obok nich obojętnie. Kanał The Slow Mo Guys jest prowadzony przez dwóch szalonych zapaleńców, którzy 

dzięki specjalnym kamerom tworzą filmy w spowolnionym tempie przeróżnych zjawisk: od małych, takich jak spadająca 

kropla wody, po duże, jak wybuch opuszczonej fabryki. Potrafią uchwycić nawet falę na lustrze powstałą tuż przed jego pęk-

nięciem. Nie boją się też niebezpiecznych wyzwań i eksperymentów. Polecam ten kanał osobom, które chcą odpocząć po 

ciężkim dniu w szkole, ponieważ te filmy wpływają uspa-

kajająco. 

Czy wiedzieliście, że w bankomatach istnieje mecha-

nizm, który uruchamia się podczas próby włamania  

i zalewa pieniądze farbą, czyniąc je niezdatnymi do użyt-

ku? Na YouTube jest pełno kanałów z ciekawostkami. Jed-

nak WIŚNIA moim zdaniem robi to najlepiej. Nie kopiuje  

bezmyślnie z Internetu. Stara się wszystko profesjonalnie 

przedstawić, sprawdzając jeszcze wiarygodność informacji. 

Oprócz ciekawostek znajdziemy tu również iluzje optycz-

ne, oryginalne, spontaniczne nagrania czy pomysłowe wy-

nalazki. Jednym z nich jest prezentowana powyżej sauna 

położona na wysokości ok. 2500m n.p.m. -zaskakująca na-

groda za trudną wspinaczkę. WIŚNIA to najprawdopodobniej najszybciej rozwijający się polski kanał. W ciągu tego roku 

uzbierał ponad 400 tysięcy widzów, na co, moim zdaniem, z pewnością zasłużył. 

Zdjęcia: https://www.youtube.com/user/Wisniiaa 

https://www.youtube.com/user/theslowmoguys 

https://www.youtube.com/user/GargamelVlog      

Kacper Kwiecień 
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MODOWE INSPIRACJE 

Jak się ubrać na święta? U nas znajdziesz całe mnóstwo pod-
powiedzi! Polecamy eleganckie stylizacje na Wigilię, a także pięk-
ne świąteczne makijaże. Proponujemy koktajlowe sukienki, są 
bardzo kobiece i zawsze wyglądają odświętnie. Jeśli wolisz kilku-
częściowe stylizacje, wybieraj kobiece bluzki czy kardigany.  
W święta męski styl, choćby nawet był hitem sezonu, nie spraw-
dzi się najlepiej. Do kreacji dopasuj dyskretną biżuterię. To zaw-
sze ładnie wygląda, gdy mieni się coś w uszach czy na nadgarstku, 
ale nie przesadzaj. Od obwieszania jest choinka, a nie ty. Na ko-
niec buty. Nie powinny być zbyt ciężkie, bo impreza odbywa się  
w domu. Odradzamy botki jako zbyt zimowe i całkiem jasne buty 
jako zbyt letnie. Jeśli nie chodzisz na obcasach, postaw na balerin-
ki, najlepiej wyjściowe z ładnymi elementami, jak kokarda czy 
wysadzana klamra.  

 

Świąteczny makijaż: usta jak płatki róż 
 
Usta o wyrazistym kształcie i kolorze są idealne. Szminka w różanym odcieniu może zastąpić cały makijaż.  

1. Obrysuj usta konturówką w kolorze szminki. Wybieraj odcienie zbliżone do naturalnego koloru warg – deli-
katne  róże lub jasne czerwienie. 

2. Pędzelkiem dokładnie nałóż szminkę, zaczynając od zewnętrznych kącików ust. 
3. Na koniec możesz nałożyć na środek ust kroplę błyszczyka, który optycznie je powiększy i doda im kuszące-

go blasku. 
 
 

Świąteczna fryzura na luzie 

Masz ochotę pobawić się swoim wyglądem? Zrób kucyk na boku. 
1. Podstawą tej fryzury jest objętość, dlatego przed wysuszeniem włosów na 

ich całą długość nałóż piankę. 
2. Nakręć pasma na długie wałki i pozwól im wyschnąć  lub susz je na grubej, 

okrągłej szczotce, mocno pochylając głowę. 

3. Podtapiruj lekko włosy przy nasadzie i zepnij je luźno gumką. 

W tym sezonie kucyk może 
znajdować się w różnych miej-
scach, również z boku! Najlepiej 
będzie wyglądał, jeśli na boku 
zrobisz też przedziałek  
i wypuścisz luźno kilka kosmy-
ków. Wesołych, stylowych 
świąt! 

Nikola Gumul 

Natalia Kowalska 

Joanna Krupa 
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„ W OBJĘCIACH POETYCKICH MUZ” - WIECZOREK POETYCKI W ZESPOLE SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  W SĘDZISZOWIE 

,,Książka jest obrazem życia i  zarazem uczy żyć, myśleć, kochać i nienawidzieć". Słowa wypowiedziane przez znakomi-
tego poetę Mieczysława Jastruna bardzo pasowały do wieczorku poetyckiego, zorganizowanego przez nauczycieli  

bibliotekarzy - Beatę Jach, Grażynę Grochowinę i Lucynę Świ-
stak - w murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w dniu 1 
grudnia 2016 roku. Była to wieczornica podkreślająca doniosłość 
i piękno słowa pisanego, w szczególności poetyckiego, które ma 
wartości ponadczasowe i uniwersalne. Swoim udziałem uświet-
nili to wydarzenie artystyczne znakomici goście - pan Otton 
Grynkiewicz - najbardziej znany sędziszowianin, malarz i poeta 
oraz Dominika Jach - absolwentka tutejszego Gimnazjum, mło-
da autorka, która ma na swoim koncie dorobek literacki w po-
staci 400 wierszy, kilku tekstów piosenek, dwóch tomików po-
ezji i wielu prestiżowych nagród w konkursach literackich. 
Wśród zgromadzonych gości byli radni Rady Miejskiej, dyrekcja 
szkoły, nauczyciele, rodzice z przewodniczącą Rady Rodziców 
LO panią Wiolettą Kowalską, dyrekcja i pracownicy SCK w Sę-
dziszowie oraz młodzież Szkoły Podstawowej, Gimnazjum  
i Liceum Ogólnokształcącego w ZSO. 

Młodzi i utalentowani konferansjerzy z LO - Iza-
bela Seredyka, Magdalena Wójcicka, Maciej Zygmunt 
- przebrani za muzy i wieszcza - znakomicie celebro-
wali przebieg tej pięknej wieczornicy. Poprzez różne 
scenki literackie próbowali odpowiedzieć na pytanie - 
,,Czym jest poezja?", zapraszając do swoich dialogów 
samego pana dyrektora Krzysztofa Trelę, który wzo-
rowo zaprezentował tekst jako jeden z aktorów na 
scenie. Widzowie obejrzeli również inscenizację frag-
mentu bajki ,,Księżniczka na ziarnku grochu" w wy-
konaniu uczniów LO - Pauliny Stefańskiej  
i Artura Sikory oraz wzięli udział w konkursach lite-
rackich z nagrodami. 

Najważniejszym punktem całego spotkania było 
czytanie wierszy, najpierw przez pana Ottona Gryn-
kiewicza i Dominikę Jach, którzy wybrali swoje wła-
sne teksty, interpretując je w niezwykle wzruszający 
sposób. W dalszej kolejności mogli zaprezentować swe ulubione wiersze zgromadzeni goście. Usłyszeliśmy wiele pięknych 

interpretacji poetyckich w wykonaniu pani Doro-
ty Pasek, pani Marii Trojak, pani Elżbiety Strzę-
bały , pani Joanny Pikiel, pana Rafała Dębickiego. 
Blask świec i dyskretna muzyka współgrały  
z podniosłą i wzruszającą atmosferą, wyczarowa-
ną przez kolejnych recytatorów. 

Po tych literackich przeżyciach zaproszeni 
goście - w kawiarnianej atmosferze - miło spędzi-
li czas, rozprawiając przy filiżance kawy nie tylko 
o poezji.... 

Było to bardzo udane i pouczające spotkanie, 
które pozwoliło nam choć na chwilę oderwać się 
od szarej rzeczywistości i przenieść do niezwy-
kłego, baśniowego świata poezji i pięknej polsz-
czyzny.  

Maria Trojak 

Zdjęcia: Małgorzata Walencik 
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Rozmowa z panią Sylwią Górską 

*Gdybym nie była pracownikiem biurowym ,byłabym: 
  Po szkole średniej dostałam się do służb mundurowych. Zrezygnowałam na koszt studiów dziennych. Kon-
  sekwencje mojego wyboru ponoszę do dzisiaj. 
  *Jeszcze niespełnione marzenie: 
  Skok na spadochronie. 
*Ulubiona potrawa: 
  Kocham tradycyjną kuchnię polską i lubię jej wszystkie potrawy. 
*Najgorsza gafa, którą popełniłem/ popełniłam przy uczniach: 
  Nie ma ludzi nieomylnych. Człowiek często popełnia jakiekolwiek gafy. Niestety nie pamiętam takiej. 
*W podróż życia wybrałbym/ wybrałabym się do: 
  Kraju gościnnych ludzi i przyjemnych niespodzianek karnawałowych– Brazylii. 
*Po zakończeniu pracy zamierzam: 
  Nie wybiegam myślami tak daleko w przyszłość. 
*Cieszy mnie:  
  Nic tak nie cieszy, jak niekończące się chwile relaksu z rodziną z dala od komputera i zgiełku miasta. 
*Zawszę znajdę czas na: 
  Zawszę znajdę czas na małe przyjemności, bo z nich tworzy się duże szczęście. 

*Moje hobby to: 
  Mam wiele zainteresowań, takich jak meteorologia i klimatologia, geografia bezpieczeństwa narodowego, 
  obrona narodowa. 
*Trzy życzenia do złotej rybki: 
  Nie wierzę w złote rybki. 
*Przedmiot, którego nie lubiłem/lubiłam, gdy chodziłem/chodziłam do szkoły: 
  Plastyka. 
*Moje motto życiowe: 
  „Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Cię.” 
*Boję się: 
  Boję się tylko tego, kto trenuje jedno uderzenie po tysiąckroć. 
*Ulubiony wykonawca muzyczny: 
  Jest ich kilku: Ryszard Rynkowski, Elton John, Bad Boys Blue, Savage oraz Enej.  

 

Rada Rodziców jest dla nas, uczniów, bardzo ważna. Prosimy o różne fundusze, wszelką pomoc, a poza tym to przecież 
nasi Rodzice i cieszymy się, że uczestniczą w życiu szkoły! Przedstawiamy Wam wywiad z przewodniczącą Rady Rodziców 
LO– panią Wiolettą Kowalską, której  dziękujemy za poświęcenie na m uwagi. 

Rozmowa z panią Wiolettą Kowalską 

 
*Jeszcze niespełnione marzenie: 

  Moje jeszcze niespełnione marzenie  to studia na ASP na wydziale architektura wnętrz. 
 *Moją ulubioną potrawą jest: 
  Moja ulubiona potrawa to polędwica z dorsza w sosie migdałowym. 
 *Najgorsza gafa, którą popełniłam: 
  Myślę, że w moim życiu nie popełniłam żadnej gafy. 
 *Cieszy  mnie: 
  Każda chwila spędzona z moją rodziną: 
 *Zawsze znajdę czas na: 
  Chwilę relaksu przy ulubionej książce. 
 *Kim pani chciał być w przyszłości? 
  W przyszłości chciałabym zostać architektem wnętrz. Bardzo lubię aranżować wnętrza, zmieniać wystroje w 
  pomieszczeniach i projektować. 
  

POZNAJMY SIĘ, CZYLI INNA TWARZ … 

Sekretariat to serce każdej szkoły, a nasz licealny to miejsce bardzo przyjazne uczniom i wszelkim petentom. Zadaliśmy kilka 

pytań pani Sylwii Górskiej, które pozwolą nam lepiej poznać tę sympatyczną osobę. 
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 *Przedmiot, którego nie lubiłam, gdy chodziłam do szkoły: 
  Przedmiotem, którego nie lubiłam, gdy chodziłam do szkoły był 
  język rosyjski. 
 *Ulubiony zespół muzyczny: 
  Mój ulubiony zespół muzyczny to Budka Suflera. 
 *Moje hobby to: 
  Moje hobby to czytanie książek, które zawsze mnie fascynowały. 
  Lubię poznawać nowe historie, gdy czytam  przenoszę się w inny 
  świat. 
 *Moje motto życiowe: 
  „Żyj tak, aby nie żałować, że coś zrobiłeś źle lub że w ogóle tego 
  nie zrobiłeś.” 
 *Jakie według pani powinien mieć cechy dobry człowiek? 
  Według mnie dobry człowiek powinien być godny , szczery, kocha-
  jący, sprawiedliwy, a przede wszystkim powinien postępować dla 
  dobra innych. 

 

 

Fot. Natalia Kowalska 

WSPOMNIENIA Z WYCIECZKI DO ŁODZI 

Bezsens zapakowania chleba, dwóch książek i notesu 
uświadomiłem sobie dopiero w autobusie. I tak na wyciecz-
kach nigdy nie jadam kanapek, nagłe przemyślenia mogę 
zapisać w telefonie, a z sześciu godzin jazdy połowa  
to późny wieczór, gdy każda próba czytania byłaby katorgą. 
Myślenie w kategoriach „może się przyda" nigdy nie przynosi 
niczego dobrego. Jedyną rzeczą, która naprawdę była mi 
wówczas potrzebna, to butelka gazowanej wody. Na począt-
ku listopada wybrałem się z  licealistami na wycieczkę szkol-
ną do Łodzi- pięknego miasta o bogatej, wielokulturowej 
historii i mnóstwem miejsc wartych odwiedzenia. Gwoź-
dziem programu miała być wizyta w łódzkim planetarium 
EC1, mieszczącym się w budynku pierwszej łódzkiej elek-
trowni, zrewitalizowanej i przekształconej w centrum nauko-
wo-kongresowe. W planach mieliśmy również odwiedzenie 
słynnej ulicy Piotrkowskiej i starego, żydowskiego cmentarza. 
Wraz z nami, jako opiekunowie, jechały również: pani Wie-
sława Pasek, pani Beata Rokicka oraz pani Katarzyna Poręb-
ska-Piekara. Od samego rana, mimo iż był to typowo jesienny 
poranek, uczniowie liceum wykazywali się nadzwyczajną 
energią. Szczególnie gdy chodziło o zajęcie atrakcyjniejszych 
miejsc w autokarze. Tych ostatnich nie zabrakło: niektórzy 
nawet dysponowali więcej niż jednym fotelem.  Podróż mija-
ła sprawnie. Czas wypełniany  rozmowami, muzyką lub dobrą 
książką upływał szybko, więc już po chwili znaleźliśmy się  
w okolicach Łodzi. Zatrzymaliśmy się w Oberży Złoty Młyn, 
żeby coś zjeść. W tym klimatycznym, przyjaznym miejscu 
największym problemem był wybór spośród dużej gamy 
swojskich dań. Przez ponad dziesięć minut zastanawiałem się 
pomiędzy filiżanką herbaty, miseczką rosołu a gigantyczną 
porcją piersi z kurczaka z ziemniakami i zestawem surówek. 
Nie zdradzę Ci, co wybrałem, ale podpowiem, że przy wycho-
dzeniu z lokalu ledwo się ruszałem z racji ilości spożytego 
pokarmu. Chwilę później byliśmy już pod budynkiem plane-
tarium. Nowoczesna architektura zrewitalizowanej elektrow-
ni naprawdę robiła wrażenie. Nic dziwnego zatem, że budy-

nek został nominowany do tytułu jednego z 7 Nowych Cu-
dów Polski National Geographic. 

W środku spędziliśmy kilka godzin. Naprawdę bardzo 
dobrze wykorzystanych godzin. Ekran sferyczny o średnicy 14 
metrów i system projekcyjny o rozdzielczości 8k dawał moż-
liwość zanurzenia się w kosmicznym spektaklu. Wykład na 
temat gwiazd i planet w połączeniu z materiałem multime-
dialnym nie tylko odświeża szkolną wiedzę, ale rozbudza 
również najgłębsze marzenia o podboju świata poza Ziemią. 
Ostatni spektakl “Na skrzydłach marzeń” dawał nam zaś na-
dzieję, że w końcu się je osiągnie, nawet jeżeli wydają się tak 
szalone, jak jeszcze niedawno pomysły o lataniu.  
Po wyjściu z planetarium ruszyliśmy na ulicę Piotrkowską, 
jedną z najdłuższych ulic handlowych w Europie, liczącą oko-
ło 4,2 km. Jest to centrum kulturalne, polityczne, sentymen-
talne, handlowe i biznesowe Łodzi. Na jej skrzyżowaniu  
z ul. Gabriela Narutowicza rozeszliśmy się. Mając dwie godzi-
ny wolnego czasu każdy poszedł w swoją stronę. Osobiście,  
z racji że w Łodzi już bywałem i ulicę Piotrkowską znałem 
dobrze, po chwili buszowania po sklepach i odprowadzeniu 
znajomych do lokalu z wege-burgerami, poszedłem obejrzeć  
z bliska budynek, który zobaczyłem w drodze na Piotrkow-
ską.  Katedralna cerkiew p.w. św. księcia Aleksandra New-
skiego jest jedną z najoryginalniejszych pod względem archi-
tektonicznym świątyń prawosławnych w Polsce. Niestety nie 
miałem możliwości wejść do jej środka, ale zewnętrzne ele-
wacje ozdobione rzędami arkad, bogata kolorystyka bryły 
budynku oraz orientowana, trójdzielna kopuła robiły ogrom-
ne wrażenie. Zapadał już zmierzch, gdy znów wsiadaliśmy do 
autokaru. W planie było jeszcze przecież odwiedzenie stare-
go, żydowskiego cmentarza, gdzie zobaczyliśmy zabytkową 
bramę wejściową. Wróciliśmy więc do Sędziszowa, spod 
szkoły wszyscy zaspani, lecz zadowoleni, rozeszli się do do-
mów. 

Artur Sikora 
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LICEALNA ANKIETA 

„Co uczniowie myślą na temat naszego li-
ceum?”, „Jak się w nim czują?”, „ Co można by 
wprowadzić do naszej szkoły, by poprawić samopo-
czucie uczęszczających do nich osób?” 

Właśnie te pytania skłoniły Redakcję „Głosu 
Licealisty” do stworzenia ankiety, w której licealiści 
wyrazili swoje opinie na wybrane zagadnienia doty-
czące Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Sędzi-
szowie. Poniżej pragniemy przedstawić odpowiedzi 
na dwa pytania wybrane z przeprowadzonego son-
dażu. 

Co, twoim zdaniem, należałoby zmienić  
w szkole, abyś chętniej do niej przychodził i miał 
ochotę na naukę? Na to pytanie (zadane w szkolnej 
ankiecie) licealiści mieli różne opinie. Redakcja 

Głosu Licealisty postanowiła podzielić się tymi 
najciekawszymi i najbardziej możliwymi do speł-
nienia.  

Duża liczba osób wyraziła pragnienie, by  
w szkole został umieszczony automat z ciepłymi 
napojami (doskonałymi na zimowe dni) i żeby 
zmieniono nieco wystrój klas tak, by stały się 
przytulniejsze. Ponadto szafki na książki, więk-
sza ilość ławek na korytarzach i muzyka pusz-
czana podczas przerw i darmowe Wi-Fi osłodzi-
łyby nieco szkolne zmagania. A nie zapominajmy 
o wycieczkach i to najchętniej kilkudniowych. 

No cóż, oczywiście nie samym wypoczynkiem 

uczeń żyje. W naszej ankiecie znalazła sie także 
drużyna sportowców, która z chęcią przychodzi-
łaby na lekcje W-F więcej razy, niż jest to okre-
ślone w planie i dodatkowo uczęszczała na zaję-
cia pozalekcyjne (np. z piłki nożnej). Natomiast 
konkursy, quizy (ze słodkimi nagrodami), cieka-
wostki i inne zabawy to propozycje na urozma-
icenie lekcji oraz przerw. A gdy pogoda dopisze, 
nikt z pewnością nie pogardzi nauką na świeżym 
powietrzu. 

Na koniec pragnę przytoczyć wypowiedzi 
kilku osób, które na powyższe pytanie odpowie-
działy po prostu: 

- ,, Zawsze będę tu chętnie przychodziła, ponie-
waż to mój drugi dom, a więc nic nie trzeba 
zmieniać.", 

- ,, Już teraz chętnie chodzę.", 

- ,,Moim zdaniem nic nie należy zmieniać (..) do szkoły przychodzę często z ochotą.", 

- ,,Nic, ponieważ chęć do nauki nie wiąże się ze zmianami w szkole, tylko z własną motywacją.", 

- ,,Uważam, że tylko i wyłącznie zależy od nas, czy chcemy się uczyć i przychodzić do szkoły.". 

Paulina Dzięcioł 
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DZIENNIKARSKIE  ROZMOWY W CZTERY OCZY ... 

Gdyby społeczeństwo przyrównać do maszyny, można by śmiało stwierdzić, że młodzież jest jej siłą napędową.  
A szczególnie ta utalentowana, która rozwija swoje umiejętności i dąży do samorealizacji. Dominik Mokosiej, uczeń 
klasy III c Gimnazjum w ZSO w Sędziszowie, jest tego prawdziwym przykładem. Ten młody człowiek znany jest przede 
wszystkim z nagrywania lokalnych wydarzeń i umieszczaniu ich na swoim kanale na YouTube (195 subskrypcji i prawie 
50 000 wyświetleń! - przyp.red.).Jego krótkie, ale treściwe filmiki w bardzo ciekawy sposób przekazują informacje  
i oczywiście nie zanudzają widzów. A nie każdy ma takie wyczucie! No cóż... praca z kamerą to po prostu Jego konik! 
W tym miniwywiadzie ukażemy Wam, drodzy Czytelnicy, odpowiedzi Dominika, które dotyczą jego ,,artystycznej 
żyłki". 

 

*Skąd się wzięła Twoja pasja do nagrywania? 

 Od najmłodszych lat lubiłem nagrywać. Z początku były to 

 kilkuminutowe filmiki fabularne nagrywane na pod

 wórku ze znajomymi, potem animacje klocków Lego,  

 a w 2014 roku zacząłem nagrywać relacje i skróty wydarzeń  

 i imprez w naszej gminie. 

*Czy wiążesz z tym Twoją przyszłość? 

 Tak, jak najbardziej. W przyszłości chciałbym być opera-

 torem kamery.  

*Co o Twoim hobby myślą znajomi i rodzina? 

 Cieszą się, że robię to, co lubię. Znajomi nawet czasami 

 pomagają mi w nagrywaniu. 

*Skąd pomysł, by założyć kanał na YT? 

 Zależy mi na tym, aby te filmy docierały do ludzi. YouTube to umożliwia. Chodzi mi o to, że gdyby kogoś nie 

 było na jakimś wydarzeniu w Sędziszowie, to żeby i tak miał możliwość zobaczyć, co tam się działo. 

*Jakie są Twoje inne zainteresowania? 

 Poza nagrywaniem interesuję się fotografią i graniem na keyboardzie. 

*Jakie są Twoje marzenia? 

 Dużo mam marzeń. Zbyt wiele, by je tu wymieniać.  

*Co możesz uznać za swój największy sukces? 

 Trudno powiedzieć, ale chyba takim dla mnie sporym osiągnięciem było przeprowadzenie wywiadu  

 z marszałkiem województwa świętokrzyskiego - Adamem Jarubasem. Poza tym każde zrobienie czegoś nowe-

 go w filmie jest dla mnie sukcesem. 

 

Serdecznie dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów! 

 

Paulina Dzięcioł 

https://www.youtube.com/user/dominodrag3303/videos 
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                                     „Jutrzenka”   

   

         Najpiękniejszy jest moment przed świtem   

Gdy śpiący idą na wzgórze 

Najpiękniejszy jest moment przed świtem 

Gdy w ciszy patrzą na zorze 

 

Najpiękniejszy jest moment przed świtem 

Bo nie ma dnia, a już jest dzień 

Najpiękniejszy jest moment przed świtem 

Gdyż światło jest, lecz gdzie jest cień? 

 

Gdy Słońce wyjrzy ponad horyzont 

Ledwie o krok, a za nim mrok 

Czas znów by żyć, gdy słyszę zew 

Biegnij co sił. Twe łzy, twój pot, twa krew. 

 

 

„Omnis” 

 

Słów, człowieka 

Upadek 

Rzuconych do ziemi 

To spadek 

Dawnej duszy 

Tęsknota 

Za tym, co nie wróci 

Łomota 

Serce poety, gdy czytam wiersz 

 

 

 

 

KĄCIK MŁODEGO LITERATA 

W naszej szkole są utalentowani, młodzi Autorzy, którzy zechcieli podzielić się z nami własnymi tekstami poetyckimi. 
Prezentujemy Państwu twórczość Artura Sikory z kl. III i Macieja Zygmunta z klasy II. 
       Artur Sikora zaskoczył nas tym razem skondensowanym w słowa, lecz bogatym treściowo dorobkiem literackim, poru-

szającym w dojrzały sposób problemy ludzkiego życia.  

Maria Trojak 

Maciej Zygmunt- znany dotychczas  jako poeta patriotyczny, odsłonił swoje nieco bardziej romantyczne oblicze. Życzy-
my miłej lektury i zachęcamy do tworzenia autorskich tekstów. 

Maria Trojak 

„Gdzie” 

 

Gdzie podziało się moje szczęście, 

Które nie tak dawno spędzało sen z moich powiek, 

Zabierając czas, 

Przepełniając mnie nadzieją.     

                                                                                                                    

                                    

Gdzie podziały się moje wspomnienia, 

Które nie tak dawno kształtowały moją przyszłość, 

Zabijając teraźniejszość, 

Dając mi chwilę wytchnienia. 

  

Gdzie podziałaś się Ty, 

Która nie tak dawno byłaś w moich ramionach, 

Niszcząc naszą miłość, 

Eliminując mój cel istnienia. 

 

 

 

„Profundus” 

 

Twe oczy jak słońce, 

Wzniosły się ponad horyzont mojej duszy, 

Ogrzewając swymi promieniami, 

Moje lodowate serce. 

Gdy odtajało, znów poczuło, 

To co skrywało głęboko w sobie, 

Uczucie tak silne i trwałe, 

Jak płonie wieczny ogień. 
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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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Za oknem jest jak jest, pogoda nas nie oszczędza, gdy więc mamy wolną chwilę w tej szaro-mgławo-burej rzeczy-

wistości, uśmiechnijmy sie trochę! Polecam lekturę rozmaitych mądrości, wyłapanych podczas sprawdzania prac 

moich Drogich Uczniów. A czego to Uczeń nie wymyśli… Pozdrawiam gorąco! 

Maria Trojak 

  Kobieta wyraźnie czuła zamiłowanie do koni. 

 Wściekły Cezary Baryka dołączył się do grupy protestantów i 

szedł na ich czele. 

 Kobiety chodziły w długich sukniach z witrażami. 

 W eposie homeryckim występują wyrównania i paralelizm 

płaszczyzn. 

 Edyp pożegnał się z dziećmi i wydłubał sobie oczy. 

 Podaj cechy dramatu romantycznego. Dramat romantyczny to 

dramat romantyczny. 

 Śmierć głodowa charakteryzowała sie nadmiernym owłosieniem 

ludzi. 

 Na obiedzie u Wojskiego z ,,Pana Tadeusza" były ważne osobi-

stości, takie jak Józef Piłsudski. 

 W nagrodę Wokulski i jego koń dostali 300 rubli. 

 Rozmowa dotyczyła niby świnki, ale chodziło oczywiście o Ja-

gnę. 

 Wernyhora daje mu złoty róg, aby Gospodarz sobie dmuchnął. 

 Polska jest ważna na całym świecie, ponieważ leży nad Morzem Śródziemnym, które jest duże. 

 Rycerz powinien w każdy możliwy sposób pokazywać swą męskość. 

 Kim był doktor?  Doktor był doktorem. 

 Przymiotnik od słowa Drezno? Dziady. 

 Kowboje jeżdżą na koniach i muszą wstawić czoło ludziom uosabiającym zło. 

 Był jeszcze młodzikiem, bo miał bladą cerę, długie ręce i włosy. 

 Tezeusz wziął dwa byki w garść i rzucił nimi. 

 Rozpoznał swojego syna - jak to ojciec - po mieczu i sandałach. 

 Roland był pobożny, tak, zgadza się, był pobożny, wierzył w Boga bardzo ale to bardzo, tak, uwierzcie mi! 

 Zabił Minotaura i wyszedł po sznurku. 

 Tekst hymnu król kazał wygryźć złotymi literami na ścianie. 

 Dramat zawiera ekspedycję i punkt kulminacyjny. 

 W ,,Zemście" wystąpił spur o mór. 

 


