
  

LUTY/MARZEC   GŁOS LICEALISTY :: (3) 2015/2016  

W SKRÓCIE … 

-  Wrażenia po 

próbnej maturze 2015 

 str. 2 

-  Wizaż i stylizacja 
jako nowy kierunek  

 str. 5 

-  Szkolna Liga 

Siatkówki 

 str.7 

- Żyj zdrowo !!! 

 str. 8 

- Wigilie klasowe w  

liceum 

   str.9 

- Kącik Młodego 

Literata 

 str.22-24 

- Suchary bio-

chemiczne 

 str.25 

 „Gdyby udało się zgłębić ludzkie serce, jak zdziwiłoby nas obecne tam milczące pragnienie czyjejś obecności." 
-brat Roger                                                                                                                             

 „O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słodka i ma kształt. Spróbujcie 
zdefiniować kształt gruszki."- Andrzej Sapkowski 

 „Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, 
            Lecz obustronnym zobowiązaniem."-Antoine de Saint-Exupéry 
 „Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi." - 

kard.StefanWyszyński 
 

LO Sędziszów Głos Licealisty 

Witamy bardzo serdecznie Drogiego Czytelnika. Trzeci numer gazetki ma 
swój debiut w okolicach czternastego lutego, tradycyjnie uznawanego za święto 
zakochanych. Nie będę zdradzał szczegółów. :) Odsyłam Was jedynie do 
walentynkowego artykułu zamieszczonego na łamach naszej gazetki. Z tej okazji 
cały zespół redakcyjny wraz z panią Marią Trojak oraz panią Katarzyną Porębską- 
Piekara składa Ci najszczersze życzenia, aby ten wyjątkowy czas został spędzony  
z twoją drugą połówką, jeszcze więcej pocałunków, aby każdy wspólny dzień był 
niezapomniany, jak najmniej kłótni oraz jak najwięcej miłosnych chwil. A tym, 
którzy jeszcze nie poznali swojej połówki życzymy, aby nigdy się nie poddawali , 
bo kto wie, taka okazja może zjawić się w najmniej oczekiwanym momencie. 
Zapraszamy również do przeczytania miłosnych wierszyków napisanych między 
innymi przez Adama Mickiewicza, Marię Pawlikowską- Jasnorzewską czy 
Williama Shakspeara. 

Kacper Grzywnowicz  

Każdy nowy dzień jest kwiatem  

Który zakwita w naszych rękach  

Tam gdzie się kocha, nigdy nie zapada noc. 

Serce to cząstka człowieka, 

Które tęskni, kocha i czeka. 

[Adam Mickiewicz] 

Wciąż rozmyślasz. Uparcie i skrycie.  

Patrzysz w okno i smutek masz w oku...  

Przecież mnie kochasz nad życie?  

Sam mówiłeś przeszłego roku... 

[M. Pawlikowska-Jasnorzewska] 

Miłość odwzajemniona jest dobra 

Lecz jeszcze lepsza jest taka, 

którą nam ofiarowano, mimo,  

że wcale o nią nie zabiegaliśmy  

[William Shakspeare ] 
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„Już za rok matura...”  

Od 26 listopada 2015  roku tegoroczni 

maturzyści zmierzyli się z próbnymi 

egzaminami maturalnymi z języka polskiego, 

matematyki, języka obcego i jednego wybranego 

przedmiotu. O godzinie 900 rozpoczął się 

egzamin z języka polskiego na poziomie 

podstawowym. Większość z piszących wyszła 

zadowolona. Pierwsza część testowa nie 

sprawiła dużych problemów, lecz mniejszym 

zadowoleniem cieszyła się część pisemna, gdzie 

musieliśmy wykorzystać całą swoją wiedzę  

z zakresu języka polskiego. 

Szóstka humanistów w godzinach 

popołudniowych pisała poziom rozszerzony. 

Niestety aura podczas rozmów „w kuluarach” 

nie wróżyła najlepszych wyników, lecz  

w efekcie końcowym wyniki wypadły 

zadowalająco, co poprawiło humory  

i podejście, „ iż w maju poradzimy sobie”. 

Kolejny dzień to „bój” z królową nauk. 

Matematyka okazałą się jednak piętą Achillesa. 

Wyniki dały nam do zrozumienia, że czeka nas 

jeszcze praca, by podołać w maju. Trzeci dzień 

to starcie z językiem angielskim, gdzie wszyscy 

maturzyści poradzili sobie spokojnie i jak 

można by to powiedzieć „ Well done!”. Również 

i w tym dniu znalazła się grupa osób, które 

postanowiły sprawdzić swoje umiejętności  

w zakresie poziomu rozszerzonego. W piątkowy 

dzień nasza próbna batalia dobiegała końca, 

wtedy grupa szczęśliwców sprawdzała swoją 

wiedzę  z zakresu: chemii, biologii, geografii, 

wos-u i historii. Nie mogąc doczekać się 

wyników, w głowach powstawały różne 

wątpliwości, zamysły, przewidywania. Kiedy 

wiedzieliśmy już, ile udało się nam uzyskać 

procent z danego testu, dowiedzieliśmy się, na 

jakim etapie wiedzy jesteśmy i nad czym 

powinniśmy jeszcze popracować, co by czwarty, 

piąty i szósty maja nie był nam straszny. Wiele 

zawdzięczamy naszym nauczycielom, którzy 

poświęcają swój wolny czas na to, by 

przeprowadzić dodatkowe zajęcia. Dzięki nim 

poprawimy stan swojej wiedzy i umocnimy  

w przkonaniu, że osiągnięte wyniki maturalne 

umożliwią nam wybór odpowiednich kierunków 

studiów w Polsce i za granicą. 

Gracjan Grabek 
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Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, 
Ratownictwie i Obronie Cywilnej  

W dniu 27 listopada 2015 roku 

w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kielcach przeprowadzony został 

Finał XXIII edycji wojewódzkiego Konkurs 

Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie  

i Obronie Cywilnej. 

 Konkurs organizowany jest przez 

Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej we współpracy ze starostami 

oraz dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych 

województwa świętokrzyskiego.Konkurs 

rozgrywany był na dwóch etapach - szkolnym 

oraz wojewódzkim. W finale wojewódzkim  

o laur zwycięzcy ubiegało się 56 uczniów z  29 

szkół ponadgimnazjalnych (zespołów szkół)  

z województwa świętokrzyskiego. 

 Nasze liceum reprezentowały 

zwyciężczynie etapu szkolnego :Magdalena 

Wójcicka i Gabriela Szczerbińśka. Biorąc pod 

uwagę, że braliśmy w tym konkursie udział po 

raz pierwszy, miejsce w pierwszej 15 trzeba 

uznać za spory sukces. Nasze dziewczyny zajęły 

ex aequo 14 miejsce. Opiekunem  

i koordynatorem etapu szkolnego był nauczyciel 

wychowania fizycznego i przysposobienia 

obronnego Krystian Rokicki. Serdecznie 

gratulujemy uczestniczkom Konkursu  

i w przyszłym roku liczymy na więcej! 

Krystian Rokicki 
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Andrzejki w klasie drugiej  

Stara, polska tradycja zawitała również do nas.  

W klasie drugiej naszego liceum świętowaliśmy 

dzień świętego Andrzeja  oraz… urodziny. Wiemy też, 

kto niedługo wyjdzie za mąż! 

Tradycja andrzejek sięga setek lat wstecz. Był 
to wieczór wróżb odprawianych  
w przedostatnią noc listopada, czyli wigilię 
świętego Andrzeja- męczennika z pierwszego 
wieku naszej ery, który jest uznawany za patrona 
między innymi małżeństw. Pochodzenie 
obyczaju nie jest do końca znane, ale miało 
charakter wyłącznie matrymonialny  
i przeznaczone było tylko dla niezamężnych 
dziewcząt. Chłopcy obchodzili katarzynki, 
jednak to święto ostatecznie zanikło. 

Wspólnie uznaliśmy, że koniec listopada to 
świetna okazja, by oderwać się na chwilę od 
szkolnych zajęć i  spotkać  w klasowym gronie. 
Liczyliśmy również na to, że pojawi się nasza 
koleżanka Agnieszka, która jest w trakcie 
nauczania indywidualnego, przez co widzimy się 
dość rzadko. Nie czekając długo zaczęliśmy się 
organizować. 

Szybko rozdzieliliśmy zadania i ogłosiliśmy 
początkową składkę. Miało być ciasto, kawa  
i herbata, ale to nam nie wystarczyło. Pizza!-
uznaliśmy jednogłośnie. Mieliśmy jeszcze kilka 
pomysłów, ale zaważył zdrowy rozsądek.  
“A składka rośnie, rośnie, rośnie…”- żartowali 
niektórzy, ale dla pizzy każdy był gotowy się 
poświęcić. 

Nasze spotkanie odbyło się w piątek 27 
listopada na szóstej, siódmej i ósmej godzinie 
lekcyjnej. Dzięki ciekawemu zbiegowi 
okoliczności tak się złożyło , że tego samego dnia 
Albert miał urodziny. Oczywiście nie obyło się 
bez niezastąpionego “Sto lat” oraz przepysznego 
tortu. Również wybór pizzy okazał się trafny. 
Wszyscy zajadali ze smakiem. Tego dnia nikt nie 
zawracał sobie głowy kaloriami pizzy, ciast  
i urodzinowego tortu. 

Przyszedł czas na tradycyjne wróżby. Lanie 
wosku?- bez tego się nie obejdzie. Najróżniejsze 
kształty i niekończące się, zadziwiające 
interpretacje dostarczyły nam niezłej zabawy. 
“To kobieta!” “Nie, to dziecko! O, tu ma główkę,  
a tu rączki”. “A mnie to wygląda jak mysz”.  
Potem dziewczyny stawiały w rzędzie swoje buty. 
Zgodnie z prognozami stwierdzamy, że pierwsza 
za mąż wyjdzie Patrycja, wciąż jeszcze  
o nazwisku Mróz, a po piętach depcze jej 
Walentyna Gajos. Ostatnią zabawą było 
przebijanie balonów z wróżbami. “BUM” “BUM” 
“BUM”. I już znamy prognozy na najbliższy czas. 
Moja wróżba to: “Dostaniesz 1”. Wciąż próbuję ją 
rozszyfrować. 

Gdy tylko posprzątaliśmy, rozeszliśmy się do 

domów. Oczywiście każdy w dobrym nastroju  

i z nadzieją, że wróżby spełnią się lub nie. 

Artur Sikora 



  

GŁOS LICEALISTY :: (3) 2015/2016 

::5 

Wizaż i stylizacja– nowy, atrakcyjny kierunek w Liceum 
Ogólnokształcącym  

Zwracasz uwagę na wygląd otaczających 
Cię osób i panujące trendy w modzie? Interesują 
Cię zasady związane z odpowiednim doborem 
kolorów do określonych typów urody?                                             
Wybierz WIZAŻ I STYLIZACJĘ w naszym 
liceum!!!Kierunek ten polecamy osobom mającym 
zdolności manualne oraz interesującym się 
zdrowiem, urodą i estetycznym wyglądem. 
Wiedza i umiejętności absolwentów w zakresie 
wizażu i stylizacji przydadzą im się w życiu 
codziennym. Będą ona dotyczyły między innymi 
przeprowadzania analizy kolorystycznej, oceny 
typu urody, 
rodzaju cery  
i korygowania 
niedoskonałości  
w celu 
wykonania 
odpowiedniego 
makijażu. 
Uczniowie 
nauczą się, jak 
dbać o skórę   
i  dobierać 
kosmetyki oraz  
jak należy 
kreować własny 
wizerunek  
i poruszać się  
w najnowszych trendach mody. Zajęcia będą 
również obejmowały naukę sprawnego 
komunikowania się, budowania   
i podtrzymywania relacji interpersonalnych, 
sztuki autoprezentacji własnych kompetencji,  
zasad dress code’u, wyglądu zewnętrznego  
i zdrowego stylu życia.  Program nauczania będzie 
realizowany w formie zajęć, wykładów  
i warsztatów prowadzonych przez specjalistów 
zajmujących się zawodowo wizażem, stylizacją  
i kreowaniem wizerunku. 

 Absolwenci będą mogli podjąć pracę  
w salonach urody, ośrodkach SPA, gabinetach 
kosmetycznych,  w drogeriach/sklepach 
kosmetycznych, w firmach kosmetycznych jako 
przedstawiciele handlowi  oraz szkoleniowcy,  
w agencjach modelek i agencjach reklamowych. 
Istnieje również możliwość założenia własnej 

działalności gospodarczej.  

 Ukończenie klasy o profilu wizaż  
i stylizacja będzie solidnym punktem wyjściowym 
do podjęcia dalszej nauki  
w różnorodnych szkołach policealnych oraz na  
wyższych uczelniach oferujących kierunki 
związane np. z kreowaniem wizerunku, 
kosmetologią czy też dietetyką. Nasze liceum 
jest jednym  z nielicznych w Polsce, które 
oferuje rozwój uczniów w kierunku wizażu  
i stylizacji. 

 W ramach 
promocji oferty,  
w murach naszej 
szkoły w listopadzie 
gościła profesjonalna 
wizażystka  
z wieloletnim stażem, 
pani Magdalena Plato  
z Kielc. 
Przeprowadziła 
niezwykle ciekawy 
pokaz makijażu 
dziennego dla 
gimnazjalistek  
i licealistek . W bardzo 
miłej atmosferze 
zachęcała do wyboru 

tego kierunku kształcenia, ponieważ na rynku 
pracy ciągle  wzrasta zapotrzebowanie na 
wykwalifikowane makijażystki i wizażystki. 

 Zachęcamy również do zapoznania się  

z całą ofertą edukacyjną naszej szkoły . Informacji 

należy szukać na naszej stronie internetowej, 

licealnym Facebooku oraz w lokalnej prasie.  

W tym roku Liceum Ogólnokształcące  

w Sędziszowie obchodzi 25- lecie istnienia. Przez 

wiele lat mury szkoły opuściło bardzo wielu 

zadowolonych absolwentów, którzy odnieśli 

zawodowy sukces. Dołącz do nas i zostań jednym 

z nich! 

Magdalena Trelińska– Kwiecień 
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Szkolne granie  

Interesujesz się siatkówką? Lubisz miło spędzać czas ze znajomymi przy sportowych 
zmaganiach? Jeśli tak, to zapraszamy na mecze Szkolnej Ligi Siatkówki! Liga wystartowała  
w październiku. Gramy nieprzerwanie trzy razy w tygodniu. W turnieju uczestniczą 4 zespoły licealne 
oraz 3 gimnazjalne. Na czele tabeli znajdują się nasi maturzyści, którzy wygrywają dzięki 
doświadczeniu, jednak biorąc pod uwagę zbliżającą  się maturę sytuacja może ulec zmianie. Chcesz 
wspierać swoich znajomych z gimnazjum i liceum? Dołącz do nas!!!  

 

Aktualna tabela przedstawia się następująco: 

 II LO III A 

GIM 

III C 

GIM 

I LO 1 III B  

GIM 

I LO 2 III LO Mecze Punkty Sety Miejsce  

II LO - 3:1 3:1 3:2   0:3 4 8 9:7 3 1 

III A 
GIM 

1:3 - 0:3 3:0 1:3   4 3 5:9 5 2 

III C 
GIM 

1:3 3:0 - 3:2 1:3 2:3 0:3 6 6 10:14 4 3 

I LO 1 2:3 0:3 2:3 - 2:3 3:2  5 5 9:14 6 4 

III B 
GIM 

 3:1 3:1 3:2 - 3:0 1:3 5 11 13:7 2 5 

I LO 2   3:2 2:3 0:3 - 0:3 4 3 5:11 7 6 

III LO 3:0  3:0  3:1 3:0 - 4 12 12:1 1 7 

Krystian Rokicki 
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Spotkanie licealistów ze specjalistami ze 

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Jak 

w dzisiejszych czasach mamy dbać o swoje zdrowie? 

W XX wieku medycyna przekroczyła 
bariery, które wydawały się nie do pokonania. 
Niektórzy mieli nadzieję, że nadejdzie czas, gdy 
człowiek nie będzie już musiał borykać się  
z chorobami. Niestety, mimo że w świecie 
zachodnim najgroźniejsze choroby zakaźne 
zostały wytrzebione, to badania wykazują, że  
z roku na rok rośnie liczba zachorowań na 
nowotwory. Prawdopodobnie jest to cena, jaką 
płacimy za obecny styl życia. Nowe technologie, 
złe odżywianie, używki… przyczyn jest kilka  
i choć wielu słusznie argumentuje, że na 
zachorowania  
wpływają 
predyspozycje 
genetyczne, to 
okazuje się, że o wiele 
większe znaczenie 
mają nasze własne 
działania. Co musimy 
jednak robić, aby 
uniknąć nowotworu? 
Aby odpowiedzieć na 
to pytanie, naszą 
szkołę odwiedziła 
pani doktor Jadwiga 
Zapała ze 
Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii  
w Kielcach. Spotkanie odbyło się 14 grudnia  
o godzinie 12:30. Trwało prawie pełną godzinę,  
a ten czas został doskonale wykorzystany. Pani 
Zapała opowiadała nam o czynnikach 
odpowiedzialnych za powstawanie nowotworów 
oraz o tym, jak im zapobiegać. W tle pomocniczo 
korzystała z ciekawie zrealizowanej prezentacji 
“Żyjesz zdrowo-wygrywasz!”, która była pełna 
zarówno ciekawych grafik i ilustracji, jak też 
merytorycznych informacji. Najważniejsza jest 
profilaktyka. Obejmuje ona zarówno wczesną 
diagnostykę, jak i zapobieganie zachorowaniu. 
Musisz wiedzieć, jakie są twoje predyspozycje 
genetyczne, choć okazuje się, że stanowią one 
jedynie 5-10% czynników ryzyka. Dzięki wiedzy  
o nowotworach w swojej rodzinie możesz 
odpowiednio wcześnie zdiagnozować się pod 
odpowiednim kątem. Mimo to, lepiej zapobiegać 

niż leczyć. Największy wpływ na nasze zdrowie 
ma to, jaki tryb życia prowadzimy. Bardzo 
pomocny jest Europejski Kodeks Walki  
z Rakiem. Musimy również  pamiętać o tym, by 
ograniczyć korzystanie z wszechobecnych 
telefonów komórkowych i nie nosić ich przy ciele 
(na przykład w kieszeni), ponieważ wytwarzają 
szkodliwe promieniowanie. Mimo że szybki 
rozwój technologii przeszkadza w prowadzeniu 
badań, to dowiedziono, że codzienne 
rozmawianie przez telefon przez 30 minut bez 
przerwy zwiększa ryzyko powstawania glejaka 
mózgu aż o 40%. Ważne jest, by nie prowadzić 
długich rozmów, a przede wszystkim nie robić 
tego idąc. 

 Szkodliwy jest również inny rodzaj 
promieniowania, a mianowicie ten, który 
wywodzi się z rozpadu radonu, które zachodzi  
w domowym kurzu. Dobrym sposobem na 
ograniczanie jego wpływu jest częste wietrzenie 
pomieszczeń. 

 Powinieneś również uważać między 
innymi na solaria, leki hormonalne, azbest, 
szkodliwe dodatki do żywności oraz na choroby 
przenoszone drogą płciową. Dbajmy o swoje 
zdrowie, bo jest to ogromna wartość, której nie 
możemy stracić. Musimy i powinniśmy również 
rozmawiać z rodzicami o zdrowiu swoim i ich. 
Jak to powiedziała pani Jadwiga Zapała: “Stajecie 
się dla rodziców przewodnikami po stylu życia”. 

Jeśli chcesz zasięgnąć więcej informacji na temat 
stylu życia i profilaktyki, koniecznie zajrzyj na: 
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/ 
http://www.coi.pl/ 

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka 

Artur Sikora 
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Tuż przed przerwą świąteczną, jak co roku, przygotowano wigilie klasowe. Dekoracje  

i iluminacje świetlne tworzyły w szkole wyjątkowy klimat. Nauczyciele i uczniowie łamali się opłatkami, 

składali sobie szczere i prosto z serca płynące życzenia. Nie zabrakło też przepysznego jedzenia. Każdy 

był zadowolony, nawet najbardziej wymagający konsumenci. Na pierwszy rzut oka ktoś mógł pomyśleć, 

że to jakaś wielodzietna rodzina! Ta niezwykła atmosfera na pewno zapadnie wszystkim na długo  

w pamięci. 

Wigilii szkolnych nadszedł czas ...  

::9 

Kacper Kwiecień 
Klasa I 

Klasa II 

Klasa III 
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Najważniejszy w życiu bal, czyli studniówka w Liceum 
Ogólnokształcącym w Sędziszowie  

 „Mój pierwszy bal, te walczyki leciutkie 
jak świerszcze, pierwszy bal, czyjeś oczy 
wesołe, na szczęście. Pierwszy bal…”. Te piękne 
słowa Agnieszki Osieckiej doskonale odnoszą się 
do balu studniówkowego uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w Sędziszowie, który odbył 
się 16 stycznia w Restauracji Potocki Dwór. Swoją 
obecnością zaszczycili nas znamienici goście: 
Burmistrz Sędziszowa pan Wacław Szarek, 
przewodnicząca Rady Powiatu i Sekretarz Gminy 
pani Ewa Kubas- Samociuk, Skarbnik Gminy pani 
Lucyna Nahajczuk, dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Sędziszowie pan Stanisław 
Mach, grono pedagogiczne liceum oraz rodzice 
tegorocznych maturzystów . 
 Tradycyjnie bal rozpoczął się od 
przemówień zaproszonych gości- pan Stanisław 
Mach odczytał także list skierowany do uczniów 
od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty pani 
Małgorzaty Muzoł oraz wicekuratora pana 
Grzegorza Bienia .     Pan Wacław Szarek  
w swoim wystąpieniu skierował dużo ciepłych 
słów do młodzieży, życząc sukcesów na 
egzaminie maturalnym i oczywiście wspaniałej 
zabawy do co najmniej „trzeciego piania kura”. 
 Po uroczystym odczytaniu fragmentu 
„Pana Tadeusza” pan dyrektor Stanisław Mach 
wypowiedział znane wszystkim słowa: „Poloneza 
czas zacząć”. Z wielkim skupieniem już po chwili 

przyszli abiturienci naszego liceum zatańczyli 
piękny układ choreograficzny specjalnie 
przygotowany na ten wyjątkowy wieczór. Tym 
staropolskim tańcem rozpoczęli wspaniałą 
zabawę ,trwającą aż do białego rana. Młodzież  
wyglądała olśniewająco i bardzo elegancko. 
Dziewczęta czarowały uśmiechem i modnymi 
kreacjami, a chłopcy w garniturach i muszkach 
wyglądali wyjątkowo szykownie, co doskonale 
korespondowało z ich nienagannymi manierami. 
Wszystkim dopisywał dobry humor. Tuż przed 
północą rozpoczęły się wybory króla i królowej 
balu. Kandydaci musieli udowodnić na parkiecie, 
że to właśnie im należy się ten jakże zaszczytny 
tytuł. Złote korony oraz pamiątkowe szarfy dla 
zwycięzców otrzymali Kinga Szczepaniak  
i Gracjan Grabek. Dla każdego był to bal 
wyjątkowy i na pewno na zawsze pozostanie  
w pamięci jako ten najważniejszy. Za 
przysłowiowe sto dni nadejdzie czas pożegnania, 
egzaminów, a te radosne, cudowne chwile zaklęte 
w fotografiach  i naszych sercach, na zawsze 
pozostaną jak żywe. 

Magdalena Trelińska– Kwiecień 
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Wigilijny wieczór w chłopskiej chacie  
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 Tak zatytułowane było przedstawienie 
teatralne wystawione dla mieszkańców 
Sędziszowa  w Samorządowym Centrum Kultury 
w Sędziszowie 24. 01. 2016 r. W widowisku 
wystąpili utalentowani uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego w Sędziszowie. Autorką 
scenariusza, opartego na powieści „Chłopi“ 
Władysława Reymonta, była pani Ewa Kubas- 
Samociuk. 

  Sala kinowa SCK była wypełniona po 
brzegi widzami. Obecni byli przedstawiciele 
władz gminy Sędziszów: burmistrz Wacław 
Szarek, sekretarz Gminy i Przewodnicząca Rady 
Powiatu Ewa Kubas- Samociuk, członek Zarządu 
Powiatu Mariusz  Zieliński, radne Rady Miejskiej 
Bożena Wójcik, Aneta Konieczna, ksiądz 
proboszcz Marian Haczyk, nauczyciele Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących, rodzice i uczniowie. 

  Scenografia widowiska była starannie 
przygotowana, na scenie znajdowały się sprzęty 
typowe dla chłopskiej chaty:biały kredens, stół, 
ławy, łóżko, piec, wiklinowe kosze. Występujący 
byli ubrani w tradycyjne ludowe stroje. Dobrze 
dopasowane oświetlenie, podkład muzyczny, głos 
narratora, śpiew kolęd tworzyły wspaniały 
nastrój.  Przedstawienie zawierało kilka części 
tematycznych, takich jak: przygotowanie do 
Wigilii Bożego Narodzenia, strojenie choinki, 
dzielenie się opłatkiem,wieczerzę, 

obdarowywanie prezentami, wizytę kolędników.  

 Młodzież wcieliła się w role: pradziadka 
Izydora ( Artur Sikora), babci Róży ( Kinga 
Kucharczyk), gospodarza Marcina (Szymon Bąk), 
gospodyni Jadwiśki ( Marlena Kowal), parobka 
Witka ( Jakub Kuliński),Zosi ( Aleksandra Selega), 
Julki ( Natalia Wątor), sąsiadki (Justyna 
Walczak), Heroda (Kacper Kwiecień), Marszałka 
( Dominik Koryczan), Anioła ( Justyna Walczak), 
Diabła (Gabriela Szczerbińska), Śmierci ( Paulina 
Jarosińska). Wokalistki Dominika Bździon  
i Karolina Szanto  zaśpiewały kolędy: „Cicha noc“, 
„Wśród nocnej ciszy“, „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki“, „Kolęda dla nieobecnych“, „Jezus 
malusieńki“ z towarzyszeniem gitary, na której 
grała Paulina Dzięcioł. Opieką nad uczniami, 
ćwiczeniem ról oraz przygotowaniem 
przedstawienia zajmowały się nauczycielki 
Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie 
Dorota Pasek i Grażyna Grochowina. 

 Na zakończenie widzowie zostali 
zaproszeni na wystawę malarstwa i rzeźby: 
Ottona Grynkiewicza, Eugeniusza Brożka, 
Lucjana Tomali, Janusza Oczkowicza. W sali 
konsumpcyjnej czekał na widzów i uczestników 
przedstawienia słodki poczęstunek oraz smalec  
z dzika. 

Dorota Pasek 
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Poznajmy się...  
Czyli inne twarze nauczycieli  

 Znamy ich na co dzień, siedzących przed biurkiem szkolnym, dyżurujących na korytarzach, 

przekazujących nam codziennie wiedzę. Grupa redakcyjna wpadła na pomysł, aby zadać kilka pytań 

naszym nauczycielom, które pozwolą nam lepiej ich poznać jako ludzi; ich marzenia, pasje, życiowe 

cele… Opracowaliśmy zestaw pytań, który co jakiś czas zostanie wręczony kilku nauczycielom do 

wypełnienia. Do tego numeru zostały wybrane następujące osoby – pani Katarzyna Porębska- Piekara, 

ksiądz Łukasz Siedlecki oraz pani Małgorzata Hukowska. Dziękujemy im za odwagę, 

Rozmowa z nauczycielką chemii panią Katarzyną Porębską- Piekarą 

 

*Gdybym nie była/był nauczycielem byłabym/byłbym: 
 Farmaceutą. 

 *Jeszcze niespełnione marzenie: 
  Jest kilka takich, pora wziąć się do roboty. 
 *Ulubiona potrawa: 
  Risotto według własnego przepisu. 
 *Najgorsza gafa, którą popełniłem/ popełniłam przy 
 swoich  uczniach: 
  Wydaje mi się, że nie zdarzyło się nic takiego  
  strasznego. 
 *W podróż życia wybrałbym/ wybrałabym się do: 
  Rosji- pociągiem nad jezioro Bajkał.  
 *Po zakończeniu pracy nauczycielskiej zamierzam: 
  Pobrać pierwszą emeryturę i jechać w podróż życia, a 
  potem poświęcić swój czas wnukom. 
 *Cieszy mnie:  
  Szczęście osób z mojego otoczenia. 
 *Zawszę znajdę czas na: 
  Zabawę z dziećmi. 
 *Moje hobby to: 
  Łyżwiarstwo figurowe, oczywiście w pozycji „przed telewizorem”. 
 *Trzy życzenia do złotej rybki: 
  Życzeń nie powinno się zdradzać – niech więc pozostaną moją tajemnicą. 

*Moje motto życiowe: 
  Gdy ty nie uwierzysz w siebie, nikt nie będzie ci wierzył. 
*Boję się: 

  Myszy i pająków. 
 *Ulubiony wykonawca muzyczny: 

  Elvis Presley.  

Rozmowa z nauczycielką języka niemieckiego panią Małgorzatą Hukowską 
 

*Gdybym nie była/był nauczycielem byłabym/byłbym: 
  Byłabym... nauczycielką... 
*Jeszcze niespełnione marzenie: 
  Nauczyć się języka angielskiego. 
*Ulubiona potrawa: 
  Tort orzechowy, paszteciki z czerwonym barszczem w wykonaniu mojej ukochanej mamy. 
*Najgorsza gafa, którą popełniłem/ popełniłam przy swoich uczniach: 

Jeszcze przede mną... 
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*W podróż życia wybrałbym/ wybrałabym się do: 
Dookoła świata. 

*Po zakończeniu pracy nauczycielskiej zamierzam: 
  ...jeszcze długo, długo pracować. 
*Cieszy mnie: 

Widok bliskich uśmiechniętych, tych starszych- zdrowych, a 
tych małych- stale pokazujących mi nowe rzeczy, które 
dopiero co „odkryli”. 

*Zawszę znajdę czas na: 
  Spotkanie z najbliższą rodziną. 
*Moje hobby to: 

Od 2 lat czytanie baśni braci Grimm – moim wnuczkom. 
*Przedmiot, którego nie lubiłem/lubiłam, gdy chodziłem/

 chodziłam do szkoły: 
  Chemii oraz matematyki. 
*Trzy życzenia do złotej rybki: 
  Ona już wie... Nie zapeszajmy. 
*Moje motto życiowe: 
  Być zawsze sobą. 
*Boję się: 
  Szybkiej jazdy samochodem. 
*Ulubiony wykonawca muzyczny: 
  Zespół Perfekt. 

 

Rozmowa z księdzem Łukaszem Siedleckim 
 

*Gdybym nie był księdzem byłbym: 
 Tylko księdzem ! 
*Jeszcze niespełnione marzenie: 
  Marzenie pozostanie moją tajemnicą. 
*Ulubiona potrawa: 

Moja ulubiona potrawa to naleśniki z nutellą, frytki w 
każdej ilości oraz pyszne ciasta pani Krysi. 

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

Moje gafy wynikają z pośpiechu. Najlepiej wiedzą o nich 
uczniowie, np. chcąc otworzyć drzwi do klasy 
powiedziałem: „Dziewczynko, odsłoń księdzu dziurkę”. 

*W podróż życia wybrałbym/ wybrałabym się do: 
  W kosmos. 
*Po zakończeniu pracy nauczycielskiej zamierzam: 
  Nadal być księdzem i piąć się po szczeblach kariery 

  kościelnej. 
*Cieszy mnie: 
  Spłata kolejnej raty kredytu oraz to, że mogę dzielić się 

  wiarą z innymi. 
*Zawszę znajdę czas na: 
  Modlitwę. 
*Moje hobby to: 
  Jazda moim wspaniałym samochodem. 
*Przedmiot, którego nie lubiłem/lubiłam, gdy chodziłem/chodziłam do szkoły: 
  Fizyka. 
*Trzy życzenia do złotej rybki: 
  1) Zmniejszenie wieku emerytalnego dla księży. 
  2) Brak konfliktów na tle religijnym. 
  3) Żebym był zawsze zdrowy jak rydz. 
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*Moje motto życiowe: 
  Są w życiu sytuacje, w których musisz sobie powiedzieć „Dam radę” i iść dalej. 
*Boję się: 
  Kota- nie mylić z panem Kotem! 
*Ulubiony wykonawca muzyczny: 
  Raper- ksiądz Jakub Bartczak. 

 

Red. 

Walentynki—Świętem zakochanych 

 Jak co roku na 14 lutego przypadają 
walentynki. Mają one już bardzo długą 
tradycję. Pierwowzorem walentynek był 
zwyczaj obchodzony w starożytnym Rzymie. 
Tego dnia czczono Dzień Płodności  
i Macierzyństwa. Z tej okazji każda młoda, 
niezamężna kobieta wrzucała kartkę ze swoim 
imieniem do wielkiego dzbana. Następnie 
mężczyźni losowali. Ta kobieta, której kartkę 
wylosowano, stawała się jego partnerką na 
świąteczne zabawy, a czasami i na całe życie. 

 Dlaczego święty Walenty został 
patronem walentynek? Żył on w starozytnym 
Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza II 
Gockiego, który zakazał młodym mężczyznom 
udzielać związku małżeńskiego. Św. Walenty 
złamał to prawo i za to został wtrącony do 
więzienia. Tam spotkał ślepą córkę strażnika, 
którą uzdrowił, a póżniej udzielił jej ślubu. Za 
ten czyn cesarz skazał go na śmierć. Święty 
Walenty pozostawił po sobie list do córki 
strażnika, który podpisał „Od Twojego 
Walentego”. 

 Obecnie Dzień Zakochanych przyjął 
charakter komercyjny. Ludzie podarowują 
sobie serduszka, czekoladki, kwiaty itp. 
Niektórzy panowie, chcąc zaimponować 
swojej dziewczynie, zabierają je w wyjątkowe 
miejsca. W tych czasach 14- nasty lutego 
obchodzi się w każdym miejscu na świecie, 
lecz z pewnymi różnicami. 

 We Francji nie ma zwyczaju wysyłania 

kartek, ale bukietów z zaproszeniem na 

koncert  czy do  kina. Natomiast we Włoszech 

stało się tradycją kupowanie ukochanej osobie 

ubrań w kolorze czerwonym. W Japonii 

walentynki wyglądają nieco inaczej. Tam 

panie kupują czekoladki mężczyznom.  

Kacper Grzywnowicz 
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 Od maja do grudnia 2015 r. nasze 
koleżanki i koledzy dzielnie wspierali 
realizatorów, tj. Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu Miasta  
i Gminy Sędziszów, w projekcie Akademia 
Trzeciego Wieku krokiem do Uniwersytetu. Jak 
twierdzi pani Grażyna Grochowina  pomoc  
i zaangażowanie wolontariuszy okazały się 
bezcenne. Jak zostać wolontariuszem i między 
innymi wzbogacić swoje CV? Nasza pani 
pedagog twierdzi, że wystarczy dobre 
gospodarowanie swoim czasem, chęć 
bezinteresownego niesienia pomocy, ale także 
znalezienie interesującego tematu do realizacji.  
Zapytaliśmy, co możemy otrzymać w zamian? 
Jako wolontariusze mamy zapewnione: 
doświadczenie w realizacji projektu 
edukacyjnego, kontakt z drugim człowiekiem, 
często z dużo większym doświadczeniem 
życiowym, pracę pod presją czasu, współpracę  
w grupie, wrażliwość na potrzeby drugiego 
człowieka. A co najważniejsze, wykonując 
zlecone działania możemy  także wzmocnić 
swoją samoocenę, tak bardzo przydatną na 
współczesnym, wymagającym, rynku pracy. Te  
i wiele innych niezastąpionych umiejętności 
zdobyli wolontariusze pracując w projekcie,  
o czym można było się przekonać śledząc ich 
poczynania. 

 Oto historie niektórych z nich. 
 Michał Uramowski uczestniczył  

w zajęciach arteterapii „Kreatywny Senior” –
tworzenie przedmiotów z papieru. Michał od 
niemal trzech lat zaraża nas swoimi 
umiejętnościami perfekcyjnie składanego 
papieru. Przedmioty, które wykonywaliśmy pod 
jego kierunkiem w szkole, znajdowały 
nabywców podczas akcji charytatywnych. Na 
spotkanie z seniorami w projekcie Akademia 
Trzeciego Wieku, Michał przygotował 
prezentację multimedialną o sztuce składania 
papieru oraz uczył seniorów tej umiejętności. 
Dzielnie wspierały go Magda Wójcicka, Izabela 
Seredyka i Paulina Dzięcioł. To dzięki ich 
entuzjazmowi zajęcia okazały się proste,  
a radość z tworzenia towarzyszyła każdemu  
z jego uczestników. Chociaż projekt dobiegł 
końca, wciąż powstają nowe przedmioty  

z papieru, które gromadzimy  
i wykorzystujemy jako dekoracje. 

 Magda Wójcicka, Paulina Dzięcioł  
i Izabela Gieroń pomagały w zajęciach 
arteterapii „Kreatywny Senior” – tworzenie 
biżuterii. Kolczyki, bransoletki, zawieszki, 
artystycznie zwijany jubilerski drut i koraliki 
toho to tylko część zadań do wykonania,  
z którymi zmierzyły się dziewczęta. Dla wielu 
uczestników trudność powodowało nawlekanie 
drobnych, ozdobnych elementów, wykonywanie 
precyzyjnych zaczepów do kolczyków  
i zawieszek itp. Jak twierdzą nasze koleżanki, 
nie jest łatwo odpowiadać na wiele pytań  
i zdążyć z pomocną, sprawną dłonią do każdego, 
kto tego potrzebuje. Efekty ich pracy są 
znakomite – wiele cudownie dobranych 
kolorystycznie ozdób, które z pewnością 
przyniosły radość uczestnikom projektu  
i osobom przez nich obdarowanym. 

Oto co napisała o swoim udziale  
w projekcie nasza koleżanka Ola Selega: 

- Moja praca w projekcie polegała na 
uczestnictwie w spotkaniach reminiscencyjnych 
„Dodać latom życia”. Odbywały się one 
zazwyczaj w środy w kawiarni Aquarius.  
W spotkaniach brali udział mieszkańcy naszej 
gminy, którzy byli słuchaczami Akademii 
Trzeciego Wieku. Podczas spotkań dużo 
rozmawiałam z uczestnikami. Uważnie 
słuchałam ich opowieści między innymi  
o obyczajach, nauce, zabawie oraz dorastaniu. 
Dowiedziałam się również, czym się interesują 
uczestnicy projektu, jak spędzają czas 
wolny. Wspomnienia te skrupulatnie 
spisywałam, ponieważ na ich bazie powstawała 
dokumentacja projektu pod nazwą Legendy 
miejskie. Osobiście jestem bardzo dumna  
z mojej babci Alicji, którą zapisałam na zajęcia w 
Akademii. Na początku do moich poczynań nie 
była nastawiona pozytywnie. Jednak zajęcia 
okazały się świetne. Z uśmiechem na twarzy 
moja babcia uczęszczała na aqua aerobic, 
malowanie porcelany, warsztaty o modzie  
i urodzie oraz spotkania reminiscencyjne. 
Bardzo miło wspomina również wycieczkę do 
Krakowa, gdzie zwiedziła Wawel i była w teatrze 
„Bagatela” na sztuce „Boeing, boeing odlotowe 

Pracujemy w projekcie „Akademia Trzeciego Wieku 
krokiem do Uniwersytetu”  
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narzeczone”. Moja babcia marzy o kolejnym 
projekcie dla osób starszych. Efektem tego 
było napisanie przez nią wiersza, który 
osobiście wyrecytowała 11 grudnia w 
Samorządowym Centrum Kultury podczas 
uroczystego podsumowania projektu. Od 
realizatorów projektu otrzymała z rąk 
burmistrza Sędziszowa pana Wacława Szarka 
specjalne podziękowanie i nagrodę. 

Cd. nastąpi… W kolejnym wydaniu 
gazety poznacie innych wolontariuszy i ich 
wkład w realizację projektu. 

 

Aleksandra Selega 

 
„Cóż tam, Panie na Jutube ..”  

Po kilku latach przedzierania się przez stosy filmików na YouTube, których co minutę 

przybywa 100 godzin, udało mi się znaleźć coś wartego obejrzenia. Na wstępie zapewniam, że nie 

będą to kanały, których właściciele zarabiają ogromne pieniądze poprzez wydzieranie się do 

mikrofonu przy grze komputerowej. Myślę, że w tym zestawieniu każdy znajdzie coś dla siebie. 

 Ten kanał polecili mi znajomi, aby udowodnić, że w internecie można znaleźć coś 
wartościowego i powiem, że mieli rację. „ Jeżeli chcesz obejrzeć naukowe filmiki w luźnej, ciekawej,  
czasem zabawnej formie, to jesteś w dobrym miejscu.” Piękna Huyen (czyt. Chłen), która przyjechała 
do nas z Wietnamu i świetnie włada polskim językiem, w swoich filmach odpowiada na trudne, często 
nurtujące nas pytania. Dzięki niej możemy na przykład dowiedzieć się, a nawet zobaczyć, jak widzą 
psy i koty oraz dlaczego powinniśmy jeść owady. Nie zabraknie też sond ulicznych i wspaniale 
wykonanych testów przygotowanych specjalnie z myślą o naszych mózgach. Dla głodnych wiedzy  
i lubiących ciekawostki gorąco polecam kanał ,,emce kwadrat”.  
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Chcesz obejrzeć po prostu coś śmiesznego, ale nie masz czasu  

i siły na poszukiwania. FailArmy zrobi to za ciebie! Na tym kanale co 

kilka dni pojawiają się kilkuminutowe kompilacje najzabawniejszych 

filmików w sieci. Nieudane popisy na imprezach, nieprawdopodobne 

zbiegi okoliczności oraz niespodziewane upadki – tego jest cała masa. 

Oprócz samego oglądania, można też samemu pochwalić się swoimi 

przypałami poprzez wysłanie nagrania do specjalnie przygotowanej 

strony internetowej. Aż trudno uwierzyć, do czego jest zdolny gatunek 

ludzki.  

 

 Na tym kanale rozpakowany zostaje dosłownie każdy przedmiot  

z naszego życia codziennego, nawet papier toaletowy. Wszystko jest 

okraszone czarnym humorem, a najbardziej śmieszy kontrast pomiędzy 

poważnym stylem wypowiedzi prowadzącego (,,Terrarium dla chleba”)  

a tym, co się właśnie dzieje na jego podłodze. Po rozpakowaniu przedmioty 

zostają poddane szalonym testom i w końcu ocenie. Oczywiście znalazło się 

też miejsce na ciekawostki i szybkie porady, które nigdy by nam nie 

przyszły do głowy, np. ,,Jak udekorować kota na święta?” UNBOXALL 

zmieni twoje spojrzenie na świat! 

Kacper Kwiecień 

Szkolny Kalejdoskop Wydarzeń  

W listopadzie młodzież zgłosiła się do XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego „Tęcza” prowadzonego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury 
Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Tematem  XIII Edycji Konkursu jest:  „Świat wokół nas”. Młodzież 
wykonywała rysunek, pracę malarską, kolaż lub zestaw fotografii poświęcone właśnie tej tematyce. 
W konkursie wzięli udział uczniowie kl. I - Nikola Gumul, Wiktoria Białek, Wioletta Sornat, 
Izabela Seredyka, Kacper Grzywnowicz, Maja Pracoń , Katarzyna Słaboń, Paulina Dzięcioł; z kl. II - 
Kinga Kucharczyk, Agnieszka Mucha oraz Karolina Krasucka z kl. III. Wyniki Konkursu zostaną 
ogłoszone do dnia 30 kwietnia. Koordynatorami tego szkolnego przedsięwzięcia były panie 
polonistki - Dorota Pasek i Maria Trojak. Trzymamy kciuki za naszych uczniów i życzymy im 
sukcesów! 

Maria Trojak 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza”  

 W listopadzie 2015 roku odbyła się w naszej szkole VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Polonistycznego „Fraszka” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy  
i Kultury Regionalnej „Pokolenie” z Grodziska Mazowieckiego przy współpracy merytorycznej 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. 
 Młodzież brała udział  w teście konkursowym składającym się z pytań z zakresu znajomości 
literatury, nauki o literaturze i nauki o języku, po czym przystąpiła do realizacji zadania opisowego. 
 W Konkursie wzięli udział uczniowie kl. I - Maciej Zygmunt, Paulina Dzięcioł, Magdalena 
Wójcicka, Jagoda Pachół, Damian Ptak, Izabela Seredyka; z kl. II - Kinga Kucharczyk, Kacper 
Kwiecień, Artur Sikora, Dominik Koryczan oraz Gracjan Grabek i Ilona Sypień z kl. III Wyniki 

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”  
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Maria Trojak 

Wycieczka klasy pierwszej do Kielc  

 O galerio ty nasza najdroższa... Korzystając  
z niezbyt urokliwej aury uczniowie klasy pierwszej 
pod opieką wychowawczyni pani Marii Trojak oraz 
Katarzyny Porębskiej-Piekara udali się na seans 
filmowy pt. "Listy do M. 2". Jak mówią uczestnicy 
wyprawy : "Romantyczna komedia wprowadziła nas 
nieco w tajemniczy i magiczny przedświąteczny 
nastrój." Nieodłącznym elementem takich wypraw 
jest zawsze buszowanie po sklepach, więc i oni 
pobieżeli. W przerwie udało się zrobić kilka zdjęć na 
pamiątkę. 

P.S. Pozdrawiamy Panie siedzące przed nami  
w kinie i nieustająco komentujące całą fabułę filmu, 
minuta po minucie . 

Katarzyna Porębska– Piekara 

Mikołajki– można inaczej ...  

Mikołajki to piękna tradycja, podczas której 
ludzie okazują sobie sympatię i serdeczność, co 
przejawia się w obdarowywaniu siebie nawzajem. 
Właśnie dlatego klasa I Liceum 
Ogólnokształcącego w Sędziszowie postanowiła 
uczcić ten dzień. Tak więc  7 grudnia młodzież, 
wraz z wychowawcą, przygotowała ,,mikołajki 
klasowe". 

Przy filiżance napoju i w miłej atmosferze 
odbyły się rozmowy na różne tematy, m.in.:,, Co 
każdy    z nas dostał od św. Mikołaja?". Muszę 
stwierdzić, że w tym roku Mikołaj nie był zbyt 
pomysłowy. Większość z nas dostała pieniądze  
i słodkości, choć chyba są to prezenty najbardziej 
wyczekiwane przez licealistów :D I tak upłynął 
czas na rozmowach, konsumowaniu 
przygotowanych specjałów (ciasteczek, cukierków        
i pierniczków) i lepszym poznawaniu się. 

Myślę, że godziny spędzone wspólnie 
zacieśniły więzy między uczniami  

i wychowawcą. Jak śpiewał Ryszard Riedel:,,W 
życiu piękne są tylko chwile", a najpiękniejsze  
z nich są te, które dzielimy   z bliskimi. 

konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 
2016 roku . Koordynatorkami  tego 
przedsięwzięcia były polonistki - pani Dorota 
Pasek i pani Maria Trojak. 

Paulina Dzięcioł 
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Xxxi Olimpiada Wiedzy Ekologicznej  

Dnia 12 stycznia 2016 roku w Liceum w ZSO  
w Sędziszowie odbył się etap podstawowy XXXI Olimpiady 
Wiedzy Ekologicznej. Merytorycznym organizatorem 
konkursu i zarazem jego patronem jest  Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu 
Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.  
W naszej szkole konkurs przebiegł pod nadzorem nauczyciela 
biologii i edukacji dla bezpieczeństwa- pani Marty Malanowicz. 
Celem tej olimpiady jest m.in. kształtowanie świadomości 
ekologicznej oraz właściwych postaw młodziezy wobec 
środowiska przyrodniczego oraz budzenie i rozwijanie 
zainteresowań przyrodniczych. 

W eliminacjach uczestniczyło 5 uczniów z klasy I i II 
naszego liceum. Byli to: Paulina Dzięcioł, Kacper Grzywnowicz 
i Magdalena Wójcicka (klasa I) oraz Daria Lamberska i Artur 
Sikora (klasa II). 

 Konkurs polegał na wypełnieniu testu składającego się  

z 50 pytań zamkniętych. Po podliczeniu punktów okazało się, 

że w dalszym etapie udział wezmą: Artur Sikora, Paulina 

Dzięcioł i Magdalena Wójcicka. Wszystkim, którzy przystąpili 

do konkursu składamy gratulacje, a trójce wybrańców życzymy 

powodzenia w dalszych zmaganiach! Paulina Dzięcioł 

Kawiarnia artystyczna– spotkanie nauczycieli 
liceum z rodzicami uczniów klas trzecich 

Gimnazjum w Sędziszowie  

Dnia 15 stycznia 2016 roku, po spotkaniach rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum  
w Sędziszowie ze swoimi wychowawcami w sprawie podsumowania osiągnięć młodzieży  
w I semestrze, odbyła się w gościnnych murach Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Kawiarnia 
Artystyczna - spotkanie nauczycieli liceum z rodzicami młodzieży gimnazjalnej. Głównym celem 
przedsięwzięcia jest wspólne biesiadowanie przy kawie i słodkościach, a przy okazji zaprezentowanie 
osiągnięć uczniów liceum, przedstawienie przyszłych planów edukacyjnych placówki, wymiana zdań  
i poglądów na tematy szkolne i różne inne, w zależności od weny rozmówców.  

Klasa matematyczna została na ten niezwykły wieczór przeobrażona w prawdziwą kawiarnię. 
Stoliki nakryte białymi obrusami, mnóstwo świec, cudne oświetlenie choinkowe na suficie  
i wszechobecny zapach kawy i ciast stworzyły nastrój wcale nie szkolny, ale kameralny, ciepły  
i uroczysty. 

 Podczas prezentacji multimedialnej nauczyciele liceum - panie Dorota Pasek, Renata Kurek, 
Magdalena Trelińska - Kwiecień przedstawiły najważniejsze osiągnięcia młodzieży liceum w różnych 
dziedzinach. Poznaliśmy szkolnych artystów, literatów, muzyków, plastyków, fotografików, przyszłych 
polityków, dziennikarzy i pasjonatów szkolnych konkursów przedmiotowych. Mieliśmy możliwość 
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wysłuchania recytacji autorskich wierszy Gabrysi Szczerbińskiej, posłuchania fantastycznych głosów 
Karoliny Szanto i Dominiki Bździon przy akompaniamencie szkolnej gwiazdy gry na gitarze - Pauliny 
Dzięcioł. Obejrzeliśmy wystawę prac plastycznych i fotograficznych Wioletty Sornat, Karoliny Nowak, 
Pauliny Szczęsnej i Katarzyny Słaboń. Na zakończenie części artystycznej zaprezentował swe osiągnięcie 
w formie drugiego, świątecznego numeru zespół redakcyjny szkolnej gazetki Głos Licealisty, wręczając 
Rodzicom egzemplarze licealnego czasopisma. Młodzież samodzielnie redaguje i wydaje gazetkę, starając 
się dokumentować różne aspekty życia szkolnego i poruszać ważne dla społeczności uczniowskiej 
sprawy.  

 W spotkaniu uczestniczyli wszyscy nauczyciele liceum z panem dyrektorem na czele, gościnne 

progi zaszczycili również wychowawcy klas trzecich gimnazjum. Obecna młodzież licealna z artystów 

przeobraziła się w kelnerów i pomagała w obsłudze przemiłych gości. Przy blasku świec, kawie  

i słodkościach upłynęła reszta tego wspaniałego wieczoru. Dziękujemy Rodzicom za podarowaniem nam 

tych miłych chwil i życzymy mądrych i udanych wyborów przyszłych dróg edukacyjnych swoich dzieci. 

Maria Trojak 
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Kącik Młodego Literata  
 Zapraszamy do odwiedzenia tego działu gazetki, który  poświęcony jest twórczości własnej 

uczniów naszego liceum. Jak wiecie, w naszej szkole są ludzie- pasjonaci, którzy tworzą wiersze, 

opowiadania, powieści ... W tym numerze przedstawiamy wiersze Gabrysi Szczerbińskiej z klasy II i 

Macieja Zygmunta z klasy I oraz część pierwszą powieści Kacpra Grzywnowicza z klasy I pt. „Ucieczka”. 

 Gabrysia tworzy lirykę kobiecą, nostalgiczną, refleksyjną. Dzieli się z nami całym wachlarzem 

skomplikowanych uczuć i nastrojów. Jest wśród nich samotność, poczucie pustki, poszukiwanie drogi życiowej, 

smutek ... 

M.T. 

„Lunatyk" 

Jak lunatyk 

Idę potykając się o własne stopy. 

Jak lunatyk błądzę po omacku. 

Jestem głucha, ślepa. 

Jedyne, co czuję, 

To morskie fale, 

Które zbuntowane odbijają się od brzegu 

I liżą moje stopy słonymi językami 

Wypłukując piasek... 

„Pożegnanie“ 

Ja sama nie wiem. 

Odeszłam chyba. 

Zasalutowałam słońcu, 

Opłakałam księżyc               

Pożegnałam gwiazdy 

I rozstałam się ze swoim cieniem. 

Jeszcze nie wiem 

Gdzie dążyć? 

Gdzie lecieć? 

Jestem ptakiem. 

Ptakiem, który ucieka 

Przed samym sobą. Gabriela Szczerbińska 

 Maciej drąży niezmiennie motywy patriotyczne. Jego wiersze poruszają tematykę dokonywania 

przez człowieka wyborów, przedstawiają nieco zbuntowane oblicze młodego poety. 

M.T. 

"Przyszłość" 

Przed człowiekiem stoi wiele dróg do wybrania, 

Zawiłe i kręte, 

Każda pełna oddania. 

Cena ich jest również niemała, 

Czas nam ucieka,  

A dusza oddala. 

Naszymi oczami widzimy przyszłość, 

Lecz wciąż zapominamy, 

Że w trudnych momentach,  

To my stoimy za jej sterami. 

"Noc" 

Polana była ciemna, 

Księżyc kąpał się w granacie nieba, 

Noc łaskawa była dla katów. 

Lecz niebawem 

Trzeć będą oczy ze zdumienia. 

Otóż z lasu wybiega wilków wataha, 

Okrążyć i uderzyć! 

Przelać krew za swego brata. 

Zniewoleni swą wolnością, 

W świetle własnego prawa, 

Osądzili sędziego, 

Wbili nóż w serce kata. 

Serce Polaka dumę znów czuje,  

Niesione tryumfem, 

Pokona cenzurę. 
Maciej Zygmunt 
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 Kacper zaczął pisać powieść i jest to jego debiut artystyczny. Utwór zapowiada się na dramat  

w holywoodzkim stylu. Czekamy na dalszy ciąg wydarzeń ... 

M.T. 

Słońce zaczęło powoli wychylać się zza horyzontu. Miasto budziło się do życia. Przez okno pokoju 
wpadały promienie światła, które oświetlały twarz dziewczyny. Nagle rozbrzmiał  jej ulubiony utwór We 
wanna .Dziewczyna od razu zbudziła się i spojrzała na zegarek. Było dwadzieścia po dzięwiątej. Bez 
chwili wahania odebrała telefon, nie patrząc, kto do niej dzowni. W słuchawce usłyszała męski głos. 
- Cześć Kate! - rzekł chłopak z radością ciesząc się, że mógł usłyszeć po raz kolejny jej piękny głos. 
- Angel ?- spytała zaspanym głosem dziewczyna. 
- Tak.Przepraszam, że dzwonię do Ciebie tak wcześnie, ale nie mogłem już dłużej wytrzymać. Twój głos 
jest taki uspokajający.  Będzie dziś pięknie. Dlatego  pomyślałem, że moglibyśmy spędzić razem ten 
majowy dzień. Co o tym myślisz? 
-Hmm... Wydaje mi się, że nie mam żadnych planów- z zamyśleniem odpowiedziała .- Z przyjemnością 
spotkam się z panem, Blue. 
 - Miło mi, panno Morgan. Michael będzie czekał na ciebie pod twoim domem za pół godziny. 
-Okey. Postaram się jak najszybciej być gotowa- wybąkała zaspanym głosem.  
-Dobrze. Do zobaczenie. 
Odłożyła telefon, a następnie podeszła do szafy z ubraniami. 
 Dziewczyna z radością na twarzy  zaczęła się ubierać. Każda chwila spędzona z nim była 
wyjątkowa. Założyła na siebie swoją ulubioną niebieską bluzkę. Następnie wybrała ciemne jeansy. Później 
poszła do łazienki zrobić lekki makjaż oraz fryzurę. W pół godziny była gotowa do wyjścia. Kierowca miał 
na nią czekać przed domem. Była za dziesięć dziesiąta. 
- Pora zbierać się. Nie mogę wytrzymać z radości, że znowu będę miała przyjemność zobaczyć mojego 
szarmanckiego mężczyznę. 

Wyjrzała przez okno, aby sprawdzić, czy szofer już na nią czeka. Kiedy ujrzała go przed 
budynkiem, pomachała do niego z radością. Zamknęła dom i szybko zeszła na doł. Mężczyzna przywitał 
ją z wielkim uśmiechem. 

 Jest to facet w średnim wieku. Zawsze, gdy Angel wybierał się gdzieś, on mu towarzyszył. Bez 
problemu można powiedzieć, że jest jego prawą ręką.  Michael jest średniego wzrostu i bardzo dobrze 
wygląda.  
- Dzień dobry, panno Morgan- powiedział z radością na twarzy Michael. 
-Dzień dobry, Michael. Jak się miewasz? 
-Bardzo dobrze, dziękuję.– Pan Blue czeka na panią w restauracji Belmans. 
 W niecałe piętanście minut dotarła do wyznaczonego miejsca spotkania. Przez cały ten czas nie 
zamieniła ani słowa z kierowcą. Przyglądała się jedynie bydynkom, jak znikają w oddali. 

 Przez duże okno restauracji zobaczyła znajomą postać siedzącą przy stoliku z bukietem 
czerwonych róż . Uśmiechnęła się do niego i szybkim tempem pomaszerowała. Angel miał na sobie 
ciemną kurtkę, która dopełniała się z białą koszulą oraz jasnymi spodniami. Miał zaledwie dwadzieścia 
pięć lat. Bardzo dobrze zbudowany, o bujnej czuprynie, która do niego pasowała. Aż miło było popatrzeć 
na tak zadbanego mężczyznę, Od pierwszego spotkania zakochała się w nim. Był jej ideałem. 

 Poznali się zaledwie kilka tygodni temu, zagonieni codziennością. W pewnym momencie Angel 
ujrzał kobietę ze słuchawkami w uszach, która chciała przejść na drugą stonę ulicy. Nawet nie obejrzała 
się, czy jedzie jakiś samochód. A tym bardziej nie usłysza nadjeżdżającego pojazdu. Mężczyzna szybko 
podbjegł i złapał ją za dłoń. O mały włos doszłoby do tragicznego wypadku. Jego dotyk był paralizujący. 
Kate w ramach podziękowania za ocalenie życia zaprosiła go do Starbucksa na kawę. Spotykali się prawie 
codziennie. Dni mijały, a oni coraz więcej do siebie czuli. 
-Dzień dobry. Zniewalająco wyglądasz. A to taki prezencik dla mojej małej niezdary – uśmiechł się do 
dziewczyny. 
Podszedł do niej, objął ją i pocałował. Ich usta spotkały się.  
- Dziękuję. Jesteś cudowny. Szaleję za tobą, przystojniaku. 
- Czy nie chciałabyś czegoś zjeść? 
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 - Umieram z głodu. Jeszcze nic dzisiaj nie jadłam. 
 Podał jej kartę dań, żeby wybrała sobie coś do jedzenia. 
- Ja wezmę risotto. I może wino- uśmiechnęła się. 
- Świetnie! Wezmę to samo. Wybiorę jakieś dobre wino. 
- Gdzie chciałbyś później mnie zabrać, kotku, bo umieram z ciekawości- wyrzuciła z siebie Kate z wielkim 
zainteresowaniem. Czekała na szczegółowe objaśnienie planu dzisiejszego dnia. 
- Niespodzianka! Już za niedługo ugasisz żądzę ciekawości. Mam nadzieję, że spodoba ci się. 
- Czy ty zawsze musisz być taki tajemniczy? – warknęła. 
- Czy panna Morgan nie uważa, że nie byłaby to już niespodzianka .- spojrzał surowym wzrokiem. 
W tym momencie mężczyzna w białym ubraniu przyniósł im zamówienie. 
-Życzę smacznego – rzekł kelner. 
-Dziękujemy – odparli jak na komendę. 
 Kiedy zjedli swoje śniadanie, Angel zapłacił i wyszli z kawiarni. Na dworze zrobiło się  jeszcze 
bardziej ciepło niż wcześniej. Zapowiadał się udany dzień.  Chłopak podszedł do Kate, złapał ją za rękę  
i ucałował w usta. Michael już czekał na młodą parę.Otworzył im drzwi, a następnie wsiedli na tylną kanapę 
audi. 
 Następnie Angel dał znać kierowcy, że może ruszać. Samochód włączył się do ruchu. Kierował się w 
wyznaczone miejsce.  
- Mam prośbę do ciebie, Kate. –Dziś wieczorem organizowany jest bal urodzinowy u moich rodziców. Czy 
chciałabyś ze mną pójść? – uśmiechnął się mężczyzna, nie mogąc doczekać się odpowiedzi. 
- Bardzo chętnie, panie Blue – wydukała z wrażenia. – Tylko, że ja... –mówiła bardzo powoli i niewyraźnie.- 
... nie mam się w co ubrać. Nigdy nie chodziłam na takie ważne uroczystości. A sam wiesz, jak jest u mnie  
w domu. 
- Niczym się nie martw. Wszystko na ciebie czeka w moim mieszkaniu. 
- Niesamowity jesteś – powiedziała z ulgą. Złapała go za dłoń i ucałowała. - Będzie to moje pierwsze 
spotkanie z twoimi rodzicami i chciałabym dobrze wypaść. A co, jeśli mnie nie polubią? – powiedziała ze 
smutkiem. 
-Ciebie nie da się nie lubić. Jesteś taka kochana.– Dotarliśmy na miejsce.- powiedział z nutą tajemniczości. 
- Gdzie my jesteśmy? –spytała z ciekawością kobieta. –Nigdy tutaj nie byłam. 
- Zaraz zobaczysz – burknął. 
Zamienił kilka zdań z Michaelem. 
-Czy wszystko jest gotowe? – spytał z surowym wyrazem twarzy. 
- Tak, panie Blue. Maszyna już jest gotowa do startu. 
 Jaka maszyna ? Do jakiego startu? Nic z tego nie rozumiem. 
 Weszli do budynku. Wsiedli do windy i udali się na najwyższe piętro. A następnie  na dach. 
-Gdzie lecimy?- odrzekła z euforią kobieta. – Jeszcze nigdy nie latałam, a tym bardziej helikopterem. 
-To znaczy, że pierwszy raz będziesz latać. Świetnie! Zobaczysz, jak pięknie z góry wiadać całe Chicago- 
powiedział Angel. 
 Następnie zapiął dziewczynie pasy bezpieczeństwa i skontaktował się z wieżą. Kiedy dostał 
pozwolenie, helikopter zaczął odrywać się od ziemi.  
 Wyjrzałam przez szybkę i zobaczyłam,  jak  bardzo jest wysoko. Widok ten był nieziemski. 
Poznałam cudownego mężczyznę – rozmyślała. Kto by pomyślał, że będę z nim szybować pośród chmur. 
Może to moja druga połówka? Kto wie?  Angel jest naprawdę wszechstronnie uzdolniony. Ciekawe, co 
jeszcze potrafi robić? Niebawem pewnie się dowiem. 
-Podoba ci się?- wykrzyczał mężczyna, którego głos zagłuszał pracujący silnik maszyny. 
- Tak, bardzo. Jest pięknie. Chwile takie jak te mogłyby trwać jak najdłużej. Kocham spędzać z tobą wolny 
czas. Zawsze potrafisz mnie czymś zaskoczyć. 

  Później wylądowali obok apartamentu Angela. Udali się do niego i tak spędzili kolejną część dnia 
na rozmowach i wyznaniach. Wiele o sobie się dowiedzieli. Cdn... 

Kacper Grzywnowicz 

 Twórcom gratulujemy i czekamy na następne owoce ich pięknej pracy.  

Maria Trojak  
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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.  

Suchary bio-chemiczne  

Paulina Dzięcioł 

Magdalena Wójcicka 
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 Gdy na dworze wieje, humor nas rozgrzeje ... Tak mi się po częstochowsku 
zrymowało i udało. Moim Drogim Uczniom też się udało ... zapełnić tę stronę swoimi 
misternymi i jakże oryginalnymi wypowiedziami językowymi. Bawcie się dobrze. 
Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło i zdrowo! 

Maria Trojak 

- Kobieta wyraźnie czuła zamiłowanie do koni. 

- Hipisi noszą opaski na włosach i pacyfiki. 

- Edek – każdemu służy do czego innego – Eugenii jako członek do gry w karty. 

- Szlachta boi się chłopów, ponieważ potrafią się złączyć. 

- Norwid uważał, że nie jest istotne, czy jest się pisarzem, czy rzeźnikiem – swoją pracę trzeba 

wykonywać perfekcyjnie. 

- Roland do końca swoich dni bronił wiary w Boga i w siebie. 

- W malarstwie poetami byli Rembrandt, w muzyce J.S.Bach. 

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

potrzeb. 

- Autor opisuje, że każdy człowiek przeistacza się z gołębia w dzika, aby walczyć za swoją ojczyznę. 

- Baczyński okres wojny spędził w Warszawie, gdzie studiował na tajnych komputerach. 

-Baczyński mówił o tym, że laska, czyli dziewczyna, budzi w nim gołębią młodość. 

-Baczyński sam sobie napisał puentę ! 

- Żoną Zenona Ziembiewicza była Zofia Nałkowska. 

- Antygona z miłości jest podana na śmierć, ponieważ zostaje zalana betonem. 

- Tristan ożenił się z rodziną swojego przyjaciela. 

-Nikt cnoty nikomu nie odbierze, nawet najtrwalsze siły przyrody. 

-Mieszkanie było tak małe, że gdy wstawał z łóżka, to nawet nie miał gdzie nogi postawić. 

-Poślizgnął się i wpadłwszy pod tramwaj koła ucięły mu głowę. 

- W wiersz „ Fortepian Szopena” autor opisuje, że jego fortepian jest zniszczony i praktycznie nie 

nadaje się do użytku. 

Dowcipas 

- Mamusiu, idę na spacer– oświadcza dziewczyna. 

- Taka jestem spragniona świeżego powietrza! 

-Możesz iść, tylko ostrzeż to świeże powietrze, że musisz wrócić przed dziewiątą. 


