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LO Sędziszów 

- Zdrowych, wyjątkowych, bajkowych, radosnych i niezapomnianych tegorocznych świąt 
Bożego Narodzenia.( Maria Trojak) 

- Dużo zdrowia, szczęścia, radości oraz dobrych ocen. ( Maciej Zygmunt) 

- Samych radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych. (Jagoda Pachół) 

- Niech ten czas świąt Bożego Narodzenia spędzony w gronie najbliższych napełni 
Wasze serca spokojem i radością. ( Dominika Bździon) 

- Niech dobra nowina serca ludzkie przemienia.( Iwona Nowak) 

- Choć w te święta się nie ujrzymy, wszystkiego dobrego szczerze życzę, a gdy pierwsza 
gwiazda zabłyśnie na niebie, ja miłym wspomnieniem przypomnę sobie ciebie. 
( Magdalena Wójcicka) 

- Żebyśmy pamiętali o miłości i wzajemnym szanowaniu się, nie tylko w czasie świąt, ale 
w całym naszym życiu. ( Paulina Dzięcioł) 

- Zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo kasy i radości. ( Gabriela Antoszewska) 

- Zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, spędzenia ich w gronie najbliższych 
osób.( Kacper Grzywnowicz) 

- Wszystkiego najlepszego, zdrowia i dużo radości. ( Izabela Seredyka) 

- Życzę zdrowia, szczęścia, pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, miłości, radości i 
miłej atmosfery świątecznej.( Joanna Kopeć) 

- Zdrowych, pogodnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, aby upływały w dobrej 
atmosferze. ( Izabela Gieroń) 

- Zima o nas nie pamięta, a tu zaraz będą święta. 

Renifery zadziwione, że do sań zaprzężone, 

Święty myśli – Ja nie wierzę, paczki wiezie na rowerze? 

Zdrowych i pogodnych świąt życzy Nikola Gumul. 

- Mikołaja bogatego, śniegu bielutkiego, choinki pachnącej i gwiazdki błyszczącej.
(Natalia Kowalska) 

-Dużo uśmiechu na twarzy, miłości, radości, szczęścia oraz wrażliwości.( Wiktoria 
Białek) 

- By ci wszystko pasowało, 

by kłopotów było mało. 

By się wiodło znakomicie, 

by wesołe było życie. 

Sto całusów na dodatek,  

by smaczniejszy był opłatek. 

(Paulina Szczęsna) 



  

Wycieczka do Kielc  
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 20 października wstałem z łóżka o tej 
samej porze co zwykle, ponieważ godzina 
zbiórki została ustalona na 8.00, czyli wtedy, 
gdy zaczynają się zajęcia szkolne. Naszymi 
opiekunami byli: wychowawczyni p. Dorota 
Pasek i nauczyciel wychowania fizycznego p. 
Krystian Rokicki. Podróż pociągiem trwała 
krótko, głównie dzięki dyskusji z sąsiadami na 
temat: ,,Czy Instagramy  
i Snapchaty 

stanowią 
zagrożenie dla 
ludzkości?”    Drogę z dworca do Galerii Echo 
przemierzyliśmy pieszo, oczywiście w trosce  
o kondycję fizyczną. Po solidnym marszu 
byliśmy już głodni, dlatego wszyscy udali się na 
najwyższy poziom w galerii, aby coś 
skonsumować. Podzieliliśmy się na małe grupy, 
jedni wybrali McDonalda, inni Smak na Tak lub 
North Fish. Po godzinnej przerwie na posiłek 
udaliśmy się do kina Helios. 

 Wszyscy mieliśmy iść na polski film pt. 
,,Chemia” w reżyserii Bartosza Prokopowicza. 
Jednak z racji tego, że nie jestem fanem polskiej 
kinomatografii, a tym bardziej romantycznych 
gatunków, postanowiłem udać się w grupie 
nielicznych na ,,Marsjanina”. Próbowałem 
przekonać innych, żeby też mi towarzyszyli, 
niestety odruch stadny zrobił swoje. 
Film ,,Marsjanin” był dla mnie jedną wielką 
niewiadomą. Nie wiedziałem, kto tam gra  
 i o czym to może być, a trailerów nie oglądam, 
ponieważ -moim zdaniem - psuje to radość z 
późniejszego zagłębiania się w fabułę. Na 
szczęście była to dla mnie bardzo miła 
niespodzianka. Ten film jest genialny! 
Opowiada historię astronauty ,w jego rolę 
wcielił się Matt Damon, który został 
opuszczony podczas groźnej burzy na 
czerwonej planecie przez swoją załogę.  NASA 

uznaje go za zmarłego i nie wysyła żadnej ekipy 
ratunkowej. Jednak mężczyzna podejmuje 
walkę o przetrwanie i zostaje pierwszym 
pozaziemskim kolonizatorem. Głównym 
mottem filmu jest myśl: ,, Tutaj nie ma sytuacji 
bez wyjścia. Każdy problem da się rozwiązać,  
a błąd – naprawić.”, więc nie tylko się bawiłem, 
ale również uczyłem! Po seansie wyszedłem 
bardzo zadowolony. 

          Film ,,Chemia” dostarczył innych 
wrażeń. Inspiracją do stworzenia 

scenariusza stały się prawdziwe 
wydarzenia, czyli historia życia 
Magdy Prokopowicz, która 
przegrała walkę z nowotworem 
piersi. Fabuła filmu 
przedstawia niezwykłą miłość 

młodych bohaterów: Leny  
i Benka, którzy podjęli wspólną 

walkę z chorobą. Niestety, nie udało się 
jej wygrać. Rolę Leny zagrała Agnieszka 

Żulewska, a Benka Tomasz Schuchardt. 

 Po małych zakupach w galerii udaliśmy 
się do Muzeum Lat Szkolnych Stefana 
Żeromskiego. Było to kiedyś męskie gimnazjum, 
do którego uczęszczał autor ,,Syzyfowych prac”. 
Muzeum zajmuje część budynku: starą klatkę 
schodową, hol, szkolny korytarz i dwie sale 
lekcyjne. W ciągu 3600 sekund zobaczyłem 
sporą ilość gablot z pamiątkowymi 
przedmiotami. Liczne fotografie rodziny  
i kolegów oraz rekwizyty szkolne  
i świętokrzyskie pejzaże rzeczywiście 
przybliżały atmosferę dzieciństwa i młodości S. 
Żeromskiego. Dzięki przewodnikowi 
dowiedziałem się, że muzeum posiada cenne 
zbiory pierwodruków utworów oraz rękopisy  
i listy. Moje zainteresowanie wzbudziło jeszcze 
coś innego. Dzisiaj żałuję, że nie zapytałem o 
zamieszczoną w folderze muzeum płytę 
gramofonową z nagranym w 1924r.  głosem 
pisarza. To był już ostatni punkt programu 
naszej wycieczki. Wracaliśmy do Sędziszowa 
pociągiem. Na miejscu byliśmy o godzinie 18.00. 
Mimo zmęczenia byłem zadowolony, bo 
wycieczka była udana. 

 

Kacper Kwiecień 
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Dzień Wszystkich Świętych  
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 Wszystkich Świętych to dzień,  
w którym wspomina się zmarłych. Na 1 
listopada wyznaczył je papież Grzegorz IV  
w 837 roku. Święto to obchodzi się również  
w wielu kościołach protestanckich, u 
anglikanów i w kilku odłamach luteranizmu. 
W Polsce jest to dzień ustawowo wolny od 
pracy. W dzień Wszystkich Świętych 
wspomina się zmarłych, którzy dostąpili łaski 
zbawienia. Święto ustanowione jest przede 
wszystkim ku czci anonimowych świętych, 
którzy nie zostali wyniesieni na ołtarze. 
Rozpoczyna ono okres poświęcony 
wspominaniu zmarłych, dlatego tego dnia –  
a także w kolejnych dniach listopada – 
odwiedzamy groby swoich bliskich. 
Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa 
się w ważnych wydarzeniach życia Kościoła. 
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie 
wspominano żadnych świętych. Najwcześniej 
powstał kult Matki Boskiej. 
 Sięgając do historii Wszystkich 
Świętych okazuje się, że początkowo święto to 
było obchodzone w maju, który był miesiącem 

zmarłych (wówczas wypadało starożytne 
święto ku czci złych duchów). 
W 837 roku papież Grzegorz IV rozporządził, 
aby 1 listopada był dniem poświęconym 
męczennikom i wszystkim świętym. 
Uroczystość Wszystkich Świętych ma źródło 
w kulcie męczenników. W rocznicę śmierci, 
która dla chrześcijan jest dniem narodzin dla 
nieba, odprawiano na grobach męczenników 
Eucharystię i czytano opisy męczeństwa.  
 Obchodom Dnia Wszystkich Świętych 
towarzyszyło wiele obrzędów i zwyczajów.  
Z tradycji ludowych przetrwał jeszcze 
gdzieniegdzie zwyczaj karmienia dusz, które 
w tym dniu przychodzą na ziemię. Wszystkich 
Świętych sąsiaduje w kalendarzu liturgicznym 
z innym świętem, Dniem Zadusznym (2 
listopada), które stanowi wspomnienie 
wszystkich zmarłych. Ponadto otwiera oktawę 
Wszystkich Świętych (1-8 listopada). Można 
wtedy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 

warunkami.  

Izabela Gieroń 
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Narodowe Święto Niepodległości  

 Z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości w naszym liceum odbyło się 
uroczyste spotkanie mające formę 
konferencji połączonej z dyskusją, lekcją 
historii i patriotyzmem. 

 W dniu 9 listopada 2015 roku 

koordynator oraz nauczyciel historii pan 

Piotr Jaros przygotował spotkanie,  na 

którym wyjaśniono uczniom naszego 

liceum, dlaczego 11 listopada to Narodowe 

Święto Niepodległości. Gośćmi spotkania byli  

pan Leszek Steć – kapitan Polskich Drużyn 

Strzeleckich, założyciel i dowódca 13- ego 

Świętokrzyskiego Korpusu Drużyn 

Strzeleckich, pan Mariusz Matynia – chorąży 

Polskich Drużyn Strzeleckich, prezes 

Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej „Szaracy” w Skarżysku oraz pan 

Jerzy Kenig – dziennikarz, publicysta  

i komentator. Program zawierał bardzo 

przemyślaną formę. Serdeczne słowa 

skierował do nas poseł do Sejmu RP  Robert 

Winnicki. Uczniowie klasy drugiej - 

Aleksandra Selega, Agnieszka Mucha oraz 

Artur Sikora przygotowali prezentację 

multimedialną pod tytułem „Od upadku 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów do 

powstania II Rzeczpospolitej”. Zobaczyliśmy 

również animowaną wersję „Historii Polski”, 

która została przygotowana na EXPO 2010  

w Szangahaju. Podczas spotkania mogliśmy 

prześledzić i przeanalizować cały proces 

tworzenia II RP, który ostatecznie zakończył 

się 24 marca 1922 roku. W tym wydarzeniu 

również uczestniczyli uczniowie klas  

trzecich gimnazjum. 

Zdjęcia: Szymon  Bąk 
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Kacper Kwiecień otrzymał stypendium Prezesa Rady 
Ministrów  

“Stypendia - wsparciem dla tych najlepszych, którzy będą budować lepszą 

przyszłość”. 

Kacper Kwiecień 

Tymi słowami uznania, 
podkreślającymi rolę młodego pokolenia – 
Wojewoda Świętokrzyski B.Pałka-Koruba 
zainaugurowała uroczystość wręczenia 
stypendiów Prezesa Rady Ministrów 
najlepszym uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatów: buskiego, 
kazimierskiego, pińczowskiego, 
włoszczowskiego i jędrzejowskiego.  

Na wyjątkowej gali, która odbyła się w 
dniu 16 listopada 2015 roku w dostojnych 
progach Liceum Ogólnokształcącym im. T. 
Kościuszki w Busku – Zdroju,  oprócz  
nagrodzonych, byli obecni także 
nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy 
szkół, rodzice oraz władze powiatu  
i województwa. Wszyscy zaproszeni goście  
nie kryli dumy z osiągnięć młodzieży, które, 
jak podsumował Świętokrzyski Kurator 
Oświaty Małgorzata Muzoł, potwierdzają ,  
że młodzież jest zdolna, a szkoły są coraz 
lepiej przygotowane  do pracy z uczniem 
zdolnym i z uczniem, który napotyka na 
swojej drodze na wielorakie problemy. 
Wtórowała tej opinii również informacja, że 

za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku 
szkolnym 2014/2015 z województwa 
świętokrzyskiego zostało wyróżnionych 
stypendiami Prezesa Rady Ministrów aż 137 
uczniów. Warto przypomnieć, że 
stypendystami mogą być uczniowie  
promowani z wyróżnieniem,  którzy w 
swoich szkołach osiągnęli najwyższą 
średnią ocen. Nagroda może być również 
przyznawana za szczególne uzdolnienia w 
co najwyżej jednej dziedzinie wiedzy  
i uzyskanie w niej najwyższego wyniku,  
a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki 
powinny być co najmniej dobre.  

W tym roku do grona najlepszych 

dołączyłem również ja- Kacper Kwiecień . 

Moja  średnia ocen to 5,2. Jestem obecnie 

uczniem klasy II. Interesuję się matematyką 

i grami komputerowymi. Nie mam jeszcze 

dokładnie sprecyzowanych planów na 

przyszłość, ale to wyróżnienie na pewno 

zmotywuje mnie do jeszcze lepszej pracy  

i pozostania w gronie liderów klasy  

i  szkoły.  
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Światowy Tydzień Przedsiębiorczości  

 Uczniowie naszego liceum 
realizowali projekt „Otwarta firma“  
w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości, który trwał od 16 do 22 
listopada tego roku. Akcja ta polega na 
współpracy szkoły z firmami  
w przygotowaniu spotkań  
z przedstawicielami lokalnego biznesu. 
Program ten jest organizowany przez 
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 
W ramach projektu uczniowie mają 
zapewniony bezpośredni kontakt  
z przedstawicielami firm działającymi na 
terenie naszej gminy. W ten sposób 
młodzież przygotowuje się do uczestnictwa 
w życiu gospodarczym i poznaje rynek 
pracy. 

 Na zaproszenie szkolnego 
koordynatora projektu Doroty Pasek 
zgłosiły się cztery zakłady pracy: P.P.H.U. 
„TAMAX“ , Miejsko- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej , Piekarnia „Marek“ 
oraz AGROS. Spotkania odbywały się w 
naszym liceum. Osoby reprezentujące 
firmy mówiły o założeniu przedsiębiorstwa, 
przedmiocie działalności, zatrudnieniu, 
księgowości, a także planach na przyszłość. 

 Dla uczniów spotkania  
z przedstawicielami lokalnego biznesu są 
jedną z form nauki postaw 
przedsiębiorczych. 

Zdjęcia: Gracjan Grabek oraz Szymon Bąk 

Po lewej stronie pan Grzegorz Grzywnowicz, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Po lewej stronie pani Lidia Bierońska, 
Piekarnia „Marek“ 

Po lewej stronie pan Paweł Hudyka, firma 
AGROS 

Po lewej stronie pani Anna Bździon, 

P.P.H.U. „TAMAX“  
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Nauczyciel przesiębiorczości Dorota Pasek 
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Krew darem życia  

 W dniu 20.11.2015 roku w naszej 
szkole odbyło się bardzo ciekawe spotkanie 
z przedstawicielami Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Kielcach - dr nauk medycznych panią 
Anną Pisarską, inspektorem do spraw 
marketingu i sprawozdawczości, panem 
Olgierdem Okszą - Orskim, Honorowym 
Krwiodawcą z gminy Sędziszów panem 
Władysławem Zimnym. W spotkaniu 
uczestniczyła pani Karolina Gołąb - 
przedstawiciel Urzędu Miejskiego  
w Sędziszowie i reprezentant Naszej Gazety 
Sędziszowskiej. Całe przedsięwzięcie było 
związane ze zbliżającą się akcją oddawania 
krwi. Na początku została przedstawiona 
prezentacja multimedialna, w której 
zawarto wszystkie informacje na temat 
oddawania krwi. Młodzież poznała 
przeciwwskazania co do tego zabiegu  
u poszczególnych osób, ale też dowiedziała 
się, iż dawcą krwi może być pełnoletni, 
zdrowy człowiek, który w ostatnim czasie 

nie był na wakacjach w tropikalnych 
krajach. Każdy chętny musi się zgłosić do 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Kielcach, wypełnić 
odpowiedni formularz, przejść dokładne 
badanie lekarskie i czekać na odpowiedź. 
Jeśli jest pozytywna, po pierwszym oddaniu 
krwi otrzymuje się książeczkę Honorowego 
Dawcy Krwi. 

  Pan Władysław Zimny na dzień 
dzisiejszy oddał 41 litrów krwi. Po raz 
pierwszy zrobił to będąc w wojsku. 
Uczestnicy spotkania zaprosili dorosłą 
młodzież do udziału w akcji honorowego 
oddawania krwi, organizowanej przez 
Honorowych Dawców Krwi w Sędziszowie, 
które odbędzie się dnia 3 grudnia 2015 roku 
w SCK w godzinach od 11:00 do 16:00. 
Pamiętajmy, że krew jest Darem Życia. 
Każdy z nas może zostać bohaterem. 
Wystarczy, że zrobimy ten bezinteresowny 
gest na rzecz innych.  

Natalia Kowalska 



  

Wywiad z burmistrzem  
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Red. 

Znamy Go na co dzień, widząc na różnych akademiach, ważnych uroczystościach  
w Gminie Sędziszów oraz imprezach okolicznościowych. Grupa redakcyjna wpadła na pomysł, aby 
zadać kilka pytań naszemu burmistrzowi, dzięki którym poznamy Go od drugiej strony, jego 
marzenia, pasje, życiowe cele... Prezentujemy Państwu wywiad, którego udzielił nam Pan Wacław 
Szarek- Burmistrz Sędziszowa. Dziękujemy Panu za odwagę i szczerość. 

 

*Gdybym nie był burmistrzem, byłbym: 
Pewnie dalej dyrektorem Zespołu Szkół CKP w Krzelowie lub innej instytucji. 

*Jeszcze niespełnione marzenie: 
Biegła znajomość w mowie i piśmie minimum dwóch języków obcych. 

*Ulubiona potrawa: 
  Jest wiele takich, ale szczególnie lubię łazanki z  
  ekologicznych produktów  
                                (kapusta i mięso). 

*Najgorsza gafa, którą popełniłem w swojej pracy: 
  „Prawie” pocałowanie mężczyzny w rękę przy witaniu 
  grupy gości. 

*W podróż życia wybrałbym się do: 
  Wzdłuż rzeki Amazonki w Ameryce Południowej. 

*Moje plany na przyszłość: 
  Rodzinnie: dalej tworzyć szczęśliwą rodzinę i wspierać 
  córki w ich rozwoju. 

Zawodowo: zrealizować w gminie kolejne projekty 
społeczne i infrastrukturalne tworząc dobry klimat dla 
rozwoju przedsiębiorczości, warunki do rozwoju 
młodych talentów dzieci i młodzieży, jak również 
korzystania z wiedzy i doświadczenia seniorów. 

*Cieszy mnie: 
  Jak ktoś osiąga sukcesy. 

*Zawszę znajdę czas na: 
  Wysłuchanie ludzi, którzy przychodzą z problemami i dla przyjaciół. 

*Moje hobby to: 
  Jazda na nartach, górskie wędrówki, psychologia. 

*Przedmiot, którego nie lubiłem, gdy chodziłem do szkoły: 
Nie byłem „kujonem”, ale zawsze starałem się być pracowity i raczej nie było przedmiotów, 
których nie lubiłem; no może poza plastyką, bo do tego nie miałem daru. 

*Trzy życzenia do złotej rybki: 
  1. Aby dopisywało mi  zdrowie  i moim najbliższym oraz oczywiście szczęście. 

2. Aby plany i zamierzenia dla rozwoju Gminy Sędziszów się spełniły. 
3. Aby Fabryka Kotłów Sefako została największą i najlepszą na świecie. 

*Moje motto życiowe: 
Kochać ludzi. 

*Boję się: 
Złych, zakłamanych ludzi, którzy dla własnych korzyści i popularności potrafią sprzedać swój 
honor i uczciwość. 

*Ulubiony wykonawca muzyczny: 
Jest wielu wykonawców, których lubię, zarówno polskich, jak i zagranicznych (folk, ballady), 
w tym również nasze kapele ludowe. 
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Szkolny konkurs Wiedy o Bezpieczeństwie, 
Ratownictwie i Obronie Cywilnej  

       Dnia 4 listopada 2015 roku w naszym 
Liceum Ogólnokształcącym  odbył się etap 
szkolny XXIII Konkursu Wiedzy  
o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie 
Cywilnej. Organizatorem konkursu jest 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach przy 
współudziale Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty oraz Świętokrzyskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Kielcach. Koordynatorem 
konkursu jest nauczyciel wychowania 
fizycznego i przysposobienia obronnego 
Krystian Rokicki, a jego  celem  
podtrzymanie tradycji wychowania 
patriotyczno - obronnego młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych oraz poszerzenie 
wiedzy i umiejętności z zakresu 
bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony 

ludności.  W skład komisji weszli : 
wicedyrektor ZSO Joanna Rojewska, 
Krystian Rokicki, Marta Malanowicz.  

       W eliminacjach  uczestniczyło 17 

uczniów z klasy I i II naszego liceum. 

Konkurs polegał na wypełnieniu przez 

uczniów testu składającego się z 35 pytań. 

Komisja po dokonaniu oceny i zarządzeniu 

dogrywki ogłosiła wyniki. Uczennice: 

Magdalena Wójcicka (I miejsce-30 pkt.)  

i Gabriela Szczerbińska(II miejsce-29 pkt.) 

będą reprezentowały nasze liceum w finale 

wojewódzkim Konkursu. Trzecie miejsce 

zajęła uczennica klasy I Nikola Gumul. 

Całej trójce składamy GRATULACJE,  

a reprezentantom  w Kielcach życzymy 

POWODZENIA! 

Zdjęcia: Renata Kurek 
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 18.11. 2015 r. uczniowie naszego 
liceum uczestniczyli w Ogólnopolskim 
Konkursie Polonistycznym „Z ortografią 
na co dzień“, który jest przeprowadzany 
przez Centrum Edukacji „Logos“. W 
eliminacjach wzięła udział młodzież z kl. 
I : Maciej Zygmunt, Magdalena 
Wójcicka, Jagoda Pachół, Paulina 
Dzięcioł, kl. II : Walentyna Gajos, 
Dominik Koryczan, Marlena Kowal, 
Kinga Kucharczyk, Jakub Kuliński, 
Kacper Kwiecień, Daria Lamberska, 

Aleksandra Selega, Milena Tomala, 
Natalia Wątor, kl. III : Magda Krzysztofik, 
Karolina Szanto. Uczestnicy rozwiązywali 
test : piętnaście  zestawów zawierających 
ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne 
w ciągu 45 minut. Konkurs został 
poprzedzony Maratonem Ortograficznym, 
który pozwolił młodzieży przypomnieć 
sobie skomplikowane tajniki polskiej 
ortografii. 

 

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny  
„Z ortografią na co dzień”  

Dorota Pasek 

Maria Trojak 
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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 dpozwolą 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 Maria 

Trojak, pani Dorota Pasek oraz pan Krystian Rokicki. Dziękujemy im za odwagę. 

 

Rozmowa z nauczycielką języka polskiego oraz WOK panią Marią Trojak 

 

*Gdybym nie była/był nauczycielem byłabym/byłbym: 

 Scena i psychologia – te dwa światy są mi bliskie. 

 *Jeszcze niespełnione marzenie: 

  Podróż do Grecji. Udział w koncercie AC/DC. 

 *Ulubiona potrawa: 

  Ryby, w tym śledzie, galareta rybna, zupa rybna... itd. 

  Sałatki. 

 *Najgorsza gafa, którą popełniłem/ popełniłam przy swoich 

 uczniach: 

Rozmawialiśmy o dziedziczeniu cech. Powiedziałam „No 

wiecie, syn nauczyciela nie musi być nauczycielem, syn 

księdza nie musi być księdzem'' – i tu nastąpiło 

opamiętanie... 

 *W podróż życia wybrałbym/ wybrałabym się do: 

  Grecji, Prowansji, Włoch. 

 *Po zakończeniu pracy nauczycielskiej zamierzam: 

Podróżować – tyle jest pięknych miejsc w Polsce... Żyć 

radośnie wśród ciekawych ludzi, pomagać swoim dzieciom. 

Celebrować każdy nowy dzień i cieszyć się chwilą. Robić 

coś pożytecznego. Mogłabym w jakiś zorganizowany sposób 

podzielić się swoimi doświadczeniami z młodymi nauczycielami. 

 *Cieszy mnie:  

Każdy nowy dzień. Życzliwi ludzie obok. Szczęście moich bliskich. Sukcesy ludzi. Piękny widok. 

Muzyka. Biesiadowanie w gronie przyjaciół. Praca z młodzieżą. Przebywanie w górach. Towarzystwo 

inteligentnych ludzi z poczuciem humoru. 

 *Zawszę znajdę czas na: 

Chwile spędzone z rodziną, czytanie, słuchanie muzyki, drobne przyjemności dnia codziennego. 

Lubię zrobić coś miłego dla innych . No i oczywiście zawsze znajdę czas na pracę z naszym 

wspaniałym zespołem redakcyjnym „Głosu Licealisty”. 

 *Moje hobby to: 

  Czytanie biografii znanych osób. Udział w koncertach rockowych na żywo. 

                                 Hodowla ziół. Chodzenie po górach. 

 *Przedmiot, którego nie lubiłem/lubiłam, gdy chodziłem/chodziłam do szkoły: 

  Matematyka!!! 

 *Trzy życzenia do złotej rybki: 

  Zdrowie, szczęście, miłość, ( Chyba że ... bym ją wcześniej zjadła) 

*Moje motto życiowe: 

  Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. 

  Carpe diem. 

*Boję się: 

  Pełzającej gadziny i fałszywych ludzi. 

 *Ulubiony wykonawca muzyczny: 

  AC/DC, Deep Purple, Dżem, Beyoncé. Dokładnie według takiej kolejności.  
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Rozmowa z nauczycielką języka polskiego panią Dorotą Pasek 
 

*Gdybym nie była/był nauczycielem byłabym/byłbym: 
  Zawsze, tzn. od dzieciństwa myślałam o zawodzie psychologa. Uważam, że rozumienie  
  psychiki ludzkiej pozwala na dobre relacje z innymi. 
  Chciałabym też pracować jako przewodnik wycieczek. 
*Jeszcze nie spełnione marzenie: 
  Mieć dom nad Morzem Bałtyckim lub w Zakopanem. 
*Ulubiona potrawa: 
  Zdecydowanie taka, którą rzadko jadam i ma  

  wyrafinowany smak – są to polędwiczki z dzika w sosie 
  grzybowym. 

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

  Było ich na pewno kilka, choćby pomylenie nazwiska lub 
  imienia ucznia. 

*W podróż życia wybrałbym/ wybrałabym się do: 
  Moim marzeniem jest zwiedzenie pięknej Szwajcarii,  

  a także Meksyku i Brazylii. 
*Po zakończeniu pracy nauczycielskiej zamierzam: 
  Chciałabym zamieszkać w Kazimierzu Dolnym nad 

  Wisłą. Jest to urocze miasteczko, gdzie czułabym się 
  szczęśliwa. 

*Cieszy mnie: 
  Jestem zadowolona z udanego dnia, załatwionych spraw, miłej niespodzianki, spotkania  

  z bliskimi i możliwości rozmowy z innymi. 
*Zawszę znajdę czas na: 
  Czytanie książek, słuchanie muzyki. Jest to czas przeznaczony na relaks. 
*Moje hobby to: 
  Obecnie moim hobby stała się rodzina- szczególnie zajmowanie się wnuczkami. 
*Przedmiot, którego nie lubiłem/lubiłam, gdy chodziłem/chodziłam do szkoły: 
  W szkole nie lubiłam fizyki. Zawsze obca mi były elektrostatyka, grawitacja, prąd zmienny,  

  statyka, dynamika. 
*Trzy życzenia do złotej rybki: 
  Może złota rybka zaczęłaby działać i wreszcie spełniała moje marzenia. 
*Moje motto życiowe: 
  Żyć tak, aby być zadowoloną i szcześliwą z tego, co robię. 
*Boję się: 
  Mam lęk wysokości. 
*Ulubiony wykonawca muzyczny: 
  Z polskich wykonawców lubię piosenki: Cz.Niemena, E. Górniak, Budki Suflera, Kombi.  

  Zagraniczni wykonawcy - uwielbiam głos: Whitney Houston, Celine Dion, Cher. 
 
 

Rozmowa z nauczycielem wychowania fizycznego panem Krystianem Rokickim 
 

*Gdybym nie była/był nauczycielem byłabym/byłbym: 
  Podróżnikiem, którego praca polega na poznawaniu i opisywaniu nieznanych(ciekawych )  

  zakątków na kuli ziemskiej. 
*Jeszcze nie spełnione marzenie: 
  Wyprawa w tereny, jak wyżej  
*Ulubiona potrawa: 
  Krem z pieczarek z grzankami. 
*Najgorsza gafa, którą popełniłem/ popełniłam przy swoich uczniach: 
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  „Nie guj żumy, bo ci pęka szczęknie” 
*W podróż życia wybrałbym/ wybrałabym się do: 
  Australii. Dzika przyroda, pustynie, sawanny, lasy 

  równikowe, rafy koralowe, krokodyle, kangury,  
  misie koala, piękne plaże, błękitna woda i słońce przez 
  większą cześć roku. 

*Po zakończeniu pracy nauczycielskiej zamierzam: 
  Całkowicie poświęcić się rodzinie, której teraz poświęcam 

  niewiele czasu. 
*Cieszy mnie: 
  Ogólnie – gdy któryś z moich uczniów bądź zawodników 

  osiąga sukcesy. Aktualnie-  uśmiech mojej córeczki Oli po 
  moim powrocie do domu. 

*Zawszę znajdę czas na: 
  Dobrą książkę. 
*Moje hobby to: 
  Sport, podróże, motoryzacja oraz literatura. 
*Przedmiot, którego nie lubiłem/lubiłam, gdy chodziłem/

 chodziłam do szkoły: 
  Matematyka oraz fizyka. 
*Trzy życzenia do złotej rybki: 

1) zdrowie dla rodziny, 
2) żeby rybka dała rozum tym, którzy wybierają rządzących Polską,  
3) żeby na stałe uszkodziła wszystkie komputery i konsole dzieciom oraz młodzieży. 

*Moje motto życiowe: 
Być zwyciężonym i nie ulec-  to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach- to klęska 

*Boję się: 
  Ludzi zakompleksionych, chorych na władzę. 
*Ulubiony wykonawca muzyczny: 
  Robbie Williams 
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Zdjęcia: Gracjan Grabek 
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Andrzejkowe tradycje  

Andrzejki to wieczór wróżb 
odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada              
w wigilię świętego Andrzeja. Data 
andrzejek wypada zazwyczaj na początku 
adwentu, a więc rozpoczyna nowy Rok 
Liturgiczny (pierwsza niedziela między 27 
listopada a 3 grudnia).  
Andrzejki były ostatnią okazją do zabawy 
przed rozpoczynającym się okresem 
adwentu, w którym powstrzymywano się 
tradycyjnie od zabaw, podobnie jak    
w okresie Wielkiego Postu. Obecnie okres 
adwentu w kościele katolickim nie jest 

czasem postu, a jedynie refleksji  
i oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Tak 
więc wierni mogą w adwencie (i w 
andrzejki) organizować oraz uczestniczyć 
w zabawach (post obowiązuje jedynie  
w piątki).  
 
Wróżby andrzejkowe 
 Tradycyjnie w andrzejki 
wykonywane są różnego rodzaju wróżby, 
najczęściej dotyczące tematyki związków 
damsko-męskich. Niegdyś przykładano do 
nich dużą wagę i wykonywano je  
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Mikołajki—refleksje uczennic z klasy pierwszej  

Dla wszystkich jest to wyjątkowy 
dzień. Pod choinką znajdujemy długo 
wyczekiwane prezenty. Wyobrażamy sobie 
postać Mikołaja: starszy, duży pan  z siwą 
brodą w czerwonym ubraniu i czapce 
krasnala. Mamy świadomość, że jego wcale 
nie ma, a mimo to chcemy w to wierzyć. 
Uwielbiamy dostawać prezenty, ale cieszy 
nas sprawianie przyjemności innym, więc 
obdarowujemy ich upominkami.  

Według jednej z wielu legend, 
tradycja dawania prezentów wywodzi się 

od czynów młodego mężczyzny o imieniu 
Mikołaj. Był on bogaty, chciał pomagać 
ubogim, dlatego nocą, gdy wszyscy nie 
spodziewając się niczego smacznie spali, 
chłopak roznosił chleb i kładł przed 
drzwiami domów. Sprawiał tym wielką 
radość ludziom, którym brakowało 
pieniędzy. 

Być może taki właśnie był pierwotny 
Mikołaj. Pomagający w biedzie i dający 
nadzieję na lepsze jutro. Biorąc pod uwagę 
dzisiejsze realia, możemy stwierdzić, że jest 
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w odosobnieniu. Współcześnie wróżby 
andrzejkowe mają jedynie charakter 
zabawy.  
I tak, wśród andrzejkowych wróżb, wyliczyć 
można:  
 wylewanie 
wosku na zimną 
wodę przez klucz 
— na podstawie 
kształtu zastygłego 
wosku lub 
rzucanego przez 
niego cienia 
wróżono o 
przyszłym 
ukochanym, jego 
cechach wyglądu, 
zawodu i tym podobne 
 ustawianie kolejno butów 
zgromadzonych dziewcząt od ściany do 
progu drzwi — ta, której but jako pierwszy 
dotarł do progu, jako pierwsza miała wyjść 
za mąż 
 rzucanie psu kości lub kulek ciasta 
oznaczających wybranych chłopców — 
jeżeli pies zjadł najpierw kość od danej 
dziewczyny, to ona jako pierwsza miała 

wyjść za mąż 
 wróżba z kartkami — uczestnicy spisują 
imiona dziewcząt na jednej kartce, a imiona 
chłopców na drugiej, po czym kartki są 
odwracane            i przekłuwane od góry — 

imię, które zostanie 
przekłute oznacza imię 
przyszłej wybranki / 
wybranka 
 losowanie 
przedmiotów o 
przypisanym umownym 
znaczeniu — listek, to 
staropanieństwo, 
obrączka lub wstążka to 
rychły ślub, różaniec to 
powołanie do zakonu  

 ucięcie w dniu św. Andrzeja gałązki 
wiśni lub czereśni — jeżeli gałązka 
zakwitnie w Boże Narodzenie, to jest to 
zwiastun szybkiego zamążpójścia 

Myślę, że nikt nie traktuje wróżb 
andrzejkowych poważnie, są one jednak 
znakomitą zabawą i nawiązaniem do 
tradycji. 

 

Nikola Gumul 



  

Dnia 6 grudnia obchodzimy święto ku 
czci św. Mikołaja, czyli nasze popularne 
mikołajki. Jest to jedno       z nielicznych 
wydarzeń, kiedy ludzie przypominają sobie 
o tak ważnych cechach jak dobroczynność 
czy ofiarność.  
Oczywiście w tym czasie nie może 
zabraknąć także pewnych istotnych 
elementów, a mianowicie - prezentów. Są 
one wyrazem naszej sympatii wobec 
bliskich i sprawiają, że nawet na 
zatroskanej twarzy pojawia się cień 
uśmiechu.   

Jednak na przestrzeni lat idea tego 
święta uległa zmianie. Dawniej 
najmłodszych uszczęśliwiały zwykłe 
słodkości, owoce czy pluszaki. 
W dzisiejszych czasach prawdziwe 
znaczenie mikołajek stopniowo zanika. Na 
pierwszy plan wysunęła się chęć posiadania 

jak najdroższych zabawek i nowoczesnych 
gadżetów. A przecież nie o to chodzi. 

 Bardzo istotne jest, aby w tym dniu 
pamiętać o miłości i wzajemnym 
szanowaniu się. Ważna jest sama idea 
obdarowania kogoś, choćby uśmiechem, 
radą czy wysłuchaniem problemów. A jeśli 
chcemy podarować komuś dobro 
materialne, może to być symboliczny, ale 
dany z głębi serca upominek.  

 I nie oczekujmy niczego w zamian, bo 
przyjdzie kiedyś taki moment, gdy dobro 
powróci do nas ze zdwojoną siłą. Dlatego 
nauczmy się bezinteresownie dawać, 
choćby kawałek siebie, ponieważ według  
filozofa Erich'a Fromm'a: 

"  Bogaty jest nie ten, kto wiele ma, lecz ten, 

kto wiele daje." 
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Paulina Dzięcioł 
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coraz mniej ludzi, którzy potrafiliby bezinteresownie pomagać. 

6 grudnia wcielmy się w rolę legendarnego Mikołaja i roznośmy szczęście po domach. 

 
Nikola Gumul 

Wykonała uczennica klasy I LO - 

Gabriela Antoszewska 
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 Ten dział gazetki pragniemy poświęcić twórczości własnej uczniów naszego liceum. Są 
ludzie – pasjonaci, którzy tworzą wiersze, opowiadania, powieści ... W miarę możliwości  
w każdym numerze Głosu Licealisty będziemy zamieszczać ich teksty, a Was zachęcać do 
czytania. A może ktoś się jeszcze odważy zaprezentować swoją twórczość lub po prostu dojrzał 
do tworzenia? Autorom gratulujemy i czekamy na więcej, a niezdecydowanym mówimy – do 
odważnych świat należy. 

M.T. 

 W tym numerze gazetki znajdują się utwory Gabrysi Szczerbińskiej. Jest uczennicą klasy 
drugiej liceum. Jej wiersze odsłaniają wnętrze młodej osoby wrażliwej na otaczającą 
rzeczywistość. W swoich utworach mówi o młodzieńczych doświadczeniach: miłości, rozstaniu, 
poszukiwaniu przyjaźni, samotności. 
     Twórczość Gabrysi została wyróżniona w konkursie Jednego Wiersza „O Laur Wespazjana 
Kochowskiego“. Wybrane utwory ukażą się w grudniowym numerze czasopisma „Cogito“.  
 

Dorota Pasek 

Pasją Jakuba Kulińskiego jest sztuka literacka. Lubi tworzyć opowiadania oraz powieści. 
Zainspirowany fantastyką naukową Stanisława Lema napisał powieść „ Reaktor śmierci“. Jej 
fragmenty zostały wysłane na konkurs. Trzymamy kciuki za młodego autora.  

  W tym numerze gazetki znajduje się jego opowiadanie. Zachęcamy czytelników do przeczytania 
zabawnej „Historyjki o niedźwiedziu“.  

Dorota Pasek 

Witajcie moje dziecka! Dawno was nie widziałem, ale skoro was już widzę, to pewnie 
chcecie usłyszeć kolejną historyjkę, no dobrze. Ostatnio mówiłem wam o pobycie w krzywej 
restauracji. Nie? Opowiadałem o Dawidzie? No to przecież dobrze powiedziałem, co wprowadzasz 
wszystkich w błąd i kłamiesz? Tak się nie robi, że co, że niby ja taki jestem? Oż ty mały, jak Ci 
zaraz... Aaaa, to wy dalej tutaj jesteście i czekacie na bajkę hehe, no to już wam zaraz opowiem o... 
Hmmm o czym tu powiedzieć. O, już wiem, tego nie słyszeliście. Dawno, dawno, a w sumie to nie 
aż tak dawno temu, bo może kilka lat wstecz, jak byłem jeszcze takim śpikiem jak wy i chodziłem 
do szkoły, to po roku szkolnym było coś takiego jak wakacje. No, prawdę wam mówię, ale to były 
takie dziwne wakacje. Bo jedna z moich znajomych, Maria miała na imię, była wow, no, jakbyście ją 
zobaczyli, to sami byście zdecydowali, ale krótko mówiąc, była piękna. I była też taka inna znajoma 
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Kącik Młodego Literata  

Ludzie“       

Ludzie... 

Pędzą  szybko przed siebie. 
Nie zwracają uwagi na nic 
Budują i niszczą.                                                                                                                                                           
Walczą i godzą się. 
Gdzie w tym wszystkim jest jakiś sens? 
Gdzie są rzeczy ważne? 
Tak niewielu ma czas 
Na miłość i szczęście 
A tak wielu na podłość i okrucieństwo. 
Jedno pytanie dręczy mnie bardzo 
Gdzie w całym chaosie świata 
Jestem ja? 
 

„W pogoni za szczęściem“ 

Halo? 
Halo, szczęście 
Jesteś?                                  
Hmm... 
Znów gdzieś uciekło. 
Tak szybko? 
Za krótko przecież było 
Ruszam więc w pogoń 
Może jeszcze je złapię. 
Jednak pewności nie mam.  
A co jeśli nie? 
Jeśli ucieknie daleko? 
Nie można tak przecież... 
Żyć w ciągłej pogoni za szczęściem. 
 

Gabriela Szczerbińska, klasa II LO 



  

Helena, która była jej przeciwieństwem. W wakacje Helena zdała szybki kurs czarnej magii i podała 
zatrutą gruszkę Marii. To było jabłko? Cicho! Ja opowiadam i wiem lepiej, jak Ty będziesz opowiadać, 
to będzie jabłko czy co tylko chcesz. Przepraszam za te małe problemy techniczne, ale cóż zrobisz, jak 
nic nie zrobisz. No i to jabłko było zatrute na amen i jak Maria je zjadła, to zasnęła i nie mogła się 
obudzić. Od znajomego szamana na lvl 20 dowiedziałem się, że to było zaklęcie nasenne. Obudzić ją 
mógł tylko zapach kwiatu. Ale żeby nie było tak łatwo, to musiał być kwiat kaktusa, utrudnień ciąg 
dalszy. Kaktus ten rósł tylko w górach. Dowiedziałem się również, że kaktus wypuszcza kwiaty tylko 
zimą. Kaktusy nie rosną w górach, tylko na pustyni? Jak się nie znasz, to siedź cicho i słuchaj, zobacz 
w tamtej doniczce przy oknie stoi kaktus, czy parapet wygląda jak pustynia? No właśnie, ja wam 
mówię, że tak było, a jak ja mówię, że tak było, to nie mogło być inaczej. Posłuchajcie, to dowiecie się 
nowych rzeczy, które nie są kłamstwami, jakie w szkołach są wam opowiadane. Ale wracając, kto 
powie mi, skąd miałem wziąć kwiat kaktusa górskiego, kwitnącego tylko zimą, podczas letnich 
wakacji? Czekać nie mogłem, bo jeśli zaklęcie nie będzie zdjęte w ciągu 2 miesięcy, jego działanie 
zostanie permanentne i w żaden sposób nie będzie się dało go zlikwidować. Ale sprytny ja 
wymyśliłem, że skoro na północnej półkuli było lato, to na południowej była zima. Wystarczyło 
znaleźć jakieś góry, w których takowy kaktus mógł występować. Od znajomego Cygana pożyczyłem 
książkę botaniczną, którą z kolei on zabrał z biblioteki. Znalazłem odpowiednie kaktusy. Powinienem 
je zdobyć na szczycie góry Kościuszki. Wsiadłem w pierwszy samolot do Australii. Potem trochę 
autostopem, trochę samolotostopem i znalazłem się u podnóża góry. Miałem ze sobą sprzęt do 
wspinaczki, wchodziło się już na o wiele większe szczyty, tylko że dawno tego nie robiłem i miałem 
trochę problemów, a martwy nie pomógłbym Marii. Przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mówią, 
dlatego miałem pełny sprzęt wspinaczkowy. Podróż w górę nie była jakoś bardzo męcząca, 
dodatkowo miałem motywację. Wspinam się i wspinam, no i tak się wspinam 5 minut, 10, 15, aż nagle, 
gdy stanąłem na takiej prowizorycznej półce skalnej, tuż przede mną zobaczyłem niedźwiedzia. Ja 
pierdzielę(Ja nie mogę) jak ja się wtedy wystraszyłem. O mało nie spadłem z tej góry. Za nim była 
ścieżka na szczyt. Stoję taki przerażony, no i tak stoję, patrzę się na niego, a on siedzi i patrzy na 
mnie. Tak patrzę centralnie w jego oczy, a on na mnie. Zastanawiałem się, co zrobić i tak nagle, jak 
stałem, przypomniało mi się, że w takiej książce o dinozaurach dla dzieci, co ją czytałem niedawno, że 
generalnie dinozaury reagują na ruch, jak się nie ruszysz, to cię nie zaatakuje. No i tak stoję i się nie 
ruszam, przypominając jakiś sopel lodu albo skałę albo jakieś inne ciało stałe i czekam, aż sobie 
pójdzie, on też się nie rusza i tak mija minuta, dwie, trzy i myślę sobie, kurczę, jak on się nie ruszy, to 
nie będę tutaj stał w nieskończoność, na dodatek zrobiło mi się trochę zimno. I tak powolutku 
zacząłem go mijać takim wielkim łukiem, takimi drobnymi kroczkami zacząłem się poruszać, jakbym 
był chodzącym soplem lodu albo skałą i tak mija minuta, dwie, trzy, całość trwała jakieś pół godziny,  
jak nie lepiej, byłem ciężko przerażony, serce waliło mi jak młotem, no i go omijam. W końcu 
słuchajcie, udało mi się go ominąć po jakichś 20 minutach, no i patrzę na tego niedźwiedzia, a to był 
k%*#@(zasrany)[idiotyczny] śmietnik, centralnie to był śmietnik, a ja byłem święcie przekonany, że 
to prawdziwy niedźwiedź. Idę więc na ten szczyt, wkurzony jak 150. Aż w końcu byłem na tym 
szczycie. Faktycznie rosły tam kaktusy, a że byłem wściekły, zniszczyłem wszystkie oprócz jednego, 
bo sobie przypomniałem, po co przyszedłem. Na szczęście na tamtym kaktusie były kwiaty. Zerwałem 
2 kwiaty i zacząłem schodzić z tej góry. Zatrzymałem się przy tym ’’śmietniku’’, a skoro byłem dalej na 
niego wściekły, to go kopnąłem. Śmietnik jednak okazał się niedźwiedziem. Otworzył paszczę i zaczął 
ryczeć. Odruchowo zasłoniłem się rękami, niedźwiedź zobaczył, że mam kwiat w ręce i zjadł jeden  
z nich, po czym przemówił do mnie. Byłem wtedy zszokowany bardziej niż kiedykolwiek. Niedźwiedź 
powiedział, że wie, co się stało i po co tutaj jestem. Powiedział, że mi pomoże, kazał wskoczyć na 
grzbiet i trzymać się mocno. Byłem w takim szoku, że nie mogłem wydusić z siebie żadnego słowa, 
nawet ruszyć się nie mogłem. Kiedy niedźwiedź ponownie ryknął, obudziłem się z tego szoku  
i postanowiłem mu zaufać. Kiedy byłem na grzbiecie, niedźwiedź rzucił się w przepaść. Ale dziwnych 
rzeczy ciąg dalszy. Niedźwiedź latał i zostawiał po sobie ślad tęczy. To było już dla mnie za dużo, 
wrażenia i szok były tak ogromne, że straciłem przytomność. Obudziłem się w pobliżu domu Marii. 
Zacząłem panicznie szukać kwiatu. Znalazłem go w ukrytej kieszeni na klatce piersiowej. Nie 
chciałem tracić więcej czasu, bo nie wiedziałem, jak długo byłem nieprzytomny. Maria dalej leżała. 
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Było dość wcześnie, słońce ledwo wstało. Wbiegłem do jej domu jak do własnego, podbiegłem do niej  
z tym kwiatkiem w ręku, ale było dość ciemno, nie zauważyłem stołka i potknąłem się o niego. 
Narobiłem takiego rumoru, że obudziłbym nawet umarłego. Maria wstała przerażona i spojrzała na 
mnie. Spytała mnie, co ja tu robię, w jej głosie najpierw słychać było zdziwienie, później 
zdenerwowanie. Zacząłem się tłumaczyć, że przychodzę do niej z lekarstwem i z powrotem wszystko 
opowiadać, co i jak. Kiedy skończyłem, Maria powiedziała ze śmiechem, abym wyszedł z jej domu i nie 
przychodził po pijaku albo nawet po czymś mocniejszym. Posmutniałem, zostawiłem kwiatek na stole  
i wyszedłem. Po wyjściu zacząłem się zastanawiać, czy to było prawdą, co przed chwilą się wydarzyło. 
Co było fikcją? Ja wiem, ale jak to było, to już zostawiam wam, drogie dzieci, żebyście sami 
zdecydowali, a może nawet sami stworzyli jakieś zakończenie. Ja, jak to bywa, zostawiam sobie i wam 
otwartą furtkę. Dziękuję za uwagę, komentujcie, lajkujcie, żółty magiczny guziczek, do zobaczenia  
w kolejnych powieściach. Narazie i cześć. 

 

 Jakub Kuliński, klasa II LO 

"Polska Egida" 

Orzeł uziemiony od wieków 
Wzbija się ku milionom gwiazd, 
Niesiony nadzieją nieżywych, 
Aby mógł ujrzeć jeszcze raz, 
Jak wola jego braci 
W czyn się zamienia, 
Opatrzona cierpieniem 
Polska Egida. 
Orzeł znów widzi, 
Jak naród w posąg się zmienia, 
Symbol swych czasów 
Po kresy istnienia. 
 

 

 

 

„Statystyka” 
 

Gdzie dwóch swe języki skrzyżuje, 
W ślad za nimi pójdą tysiące, 
Jeżeli nie miliony, 
Skrzyżować swe miecze, 
W imię dobra i zgody. 
Chociaż krew lać się będzie strumieniami, 
Dopóki rzeka w morze się nie przemieni, 
Walczyć będą żołnierze,  
Czystą nienawiścią karmieni. 
Będą zabijać w imię swego mentora, 
Nie mają wyboru, 
Taka już ich wola. 
Lecz dla dowódcy  
Wojna to żadna problematyka. 
Giną żołnierze? 
To żadna śmierć a statystyka! 

Świat Spiskowców  

 W poprzedniej części poznaliśmy historię tajemniczego stowarzyszenia o nazwie Iluminati. 
W tej części przedstawię państwu owoce pracy iluminatów, dzięki czemu przeniknęli do naszego 
życia codziennego. 
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Maciej Zygmunt, klasa I LO 

 Maciej Zygmunt jest uczniem klasy pierwszej naszego liceum. Należy do zespołu redakcyjnego 
Głosu Licealisty. Interesuje się ciekawostkami z historii i polityki, lubi drążyć kontrowersyjne 
zagadnienia (artykuły „Iluminaci”) i z pewnością jest patriotą. Jego wiersze przypominają lirykę 
tyrtejską. Drąży temat sensu wojny, poświęcenia ludzi, porusza motyw ofiarności walczących. Są to 
bardzo mądre i dorosłe przemyślenia. Dokąd nas jeszcze Maciej zaprowadzi wraz ze swoją poezją? 
Czekamy na dalszy rozwój twórczości. 

Maria Trojak 
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Część druga "Iluminaci w czasach 
współczesnych" 

 Iluminaci na przestrzeni lat infiltrowali 
rządy państw w celu przejęcia nad nimi władzy. 
Jedna z teorii mówi, iż to właśnie oni wykreowali 
wizerunek Adolfa Hitlera i doprowadzili do 
władzy. Posiadanie swojego człowieka na tak 
ważnym stanowisku byłoby niewątpliwie silnym 
zastrzykiem energii dla umierającej organizacji. 
Iluminati to ekstremalnie rasistowska 
organizacja. W wewnętrznym jej kręgu panuje 
wszechobecna nienawiść do rasy żydowskiej. Co 
ciekawe, wielu jej członków jest Żydami. 
Prawdopodobnie wstępując w 
szeregi Oświeconych wyrzekli się 
swojej wiary oraz korzeni. 
Nienawiść do Żydów może być 
spowodowana tym, że walczyli 
oni z okultyzmem. W książce 
"The Hidden Hitler" (Nieznany 
Hitler)- Lothara Machtana  autor 
pisze, że Hitler w roku 1918 był 
bliski wstąpienia do komunistów, 
lecz kiedy chciał objąć miejsce w 
kierownictwie organizacji, 
komuniści odmówili. Pierwotnym założeniem 
Iluminatów było zniszczenie panujących religii 
na świecie i wprowadzenie jednej wspólnej - 
lucyferanizmu. Jest to religia satanistyczna, 
której doktryna opiera się na odwrotności 
przykazań Bożych. Jednym z  przedsięwzięć 
podejmowanych w tym celu jest walka  
z kościołem katolickim. Iluminaci stworzyli 
swego rodzaju opozycję dla kościoła wytykając 
mu nieścisłości oraz potknięcia, przytaczając 
m.in.  krwawe działania Inkwizycji. Należy 
również zauważyć, że Oświeceni mówią o 
wszystkich religiach świata, lecz ciągle czepiają 
się tylko chrześcijaństwa.  

 Głownym celem Iluminatów jest 
wprowadzenie New World Order (Nowy 
Porządek Świata). W swoim symbolu 
(Wszechwidzące oko Horusa), wprowadzili napis 
''Novus Ordo Seclorum'', co tłumaczy się jako 
Nowy Porządek Wieków. Możemy go zobaczyć 
na dolarze amerykańskim. Dodatkowo 
umieszczenie tegoż symbolu na banknocie  
o niskim nominale miało poskutkować większym 
kontaktem ludzi z ich przesłaniem. 

 Oświeceni, chcąc dotrzeć do jak 
największej liczby ludzi, wykorzystywali środki 

masowego przekazu, jak choćby muzykę czy 
internet. Kolejna teoria mówi o tym, że wiele 
nam znanych gwiazd, jak Michael Jackson czy 
Eminem, byli na usługach Iluminatów. 
Wskazywać mają na to ich teledyski czy teksty 
piosenek. Wraz ze wzrostem wyznawców 
lucyferanizmu wzrosła liczba osób opętanych. 
Poczatkujący okultyści, chcąc wykonać jakiś 
rytuał i wywołać np. demona, robią to w zły 
sposób, najczęściej czerpiąc swą wiedzę 
jedynie z internetu. Takie osoby  nie 
wytrzymują psychicznie i najczęściej kończy 
się to samobójstwem. Kościół katolicki stara 

się walczyć z tym trendem, który 
staje się coraz bardziej popularny, 
szczególnie wśród nastolatków.  
O takich rzeczach dowiadują się 
najczęściej z telewizji, książek czy 
internetu. Najczęstszym powodem, 
dla którego to robią, nie jest 
odwrócenie się od Boga, a chęć 
zwrócenia na siebie uwagi.  

Walka o nasze względy 
zapoczątkowana w XVIII wieku trwa 
nadal i toczy się za naszymi plecami. 

Działania Kościoła Katolickiego mające na celu 
zapobieganie działalności Iluminatów, które 
zakazywały m.in. dzieł literackich, zostały źle 
odebrane, co przyczyniło się do kryzysu wiary 
w XIX wieku. Przypuszcza się, że około 1% 
obywateli Stanów Zjednoczonych to właśnie 
Iluminaci. Pod sobą mają ogromną liczbę 
pomniejszych organizacji, zajmujących się 
właśnie rozpowszechnianiem ich filozofii, np. 
New Age. Oświeceni dalej będą próbować 
przemówić do naszych umysłów, korzystając 
przy tym np. z nowych technologii, jednak 
nasze społeczeństwo znacząco różni się od 
tego z XVIII wieku. Potrafimy dostrzegać zło 
 i chcemy się przed nim bronić, na tyle, na ile 
jest to możliwe. 

Źródła: 
(Książki) 
W.T. Still: "Nowy Porządek Świata" 
F. Eger: "Historia masonerii" 
A.Zwoliński: "Wokół masonerii" 
(Strony WWW) 
www.iluminaci.pl 
www.robertbrzoza.pl 
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Maciej Zygmunt 

file:///F:/www.iluminaci.pl
file:///F:/www.robertbrzoza.pl
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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.   
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Paulina Dzięcioł 

Magdalena Wójcicka 



  

GŁOS LICEALISTY :: (2) 2015/2016 

Spotkanie z Amazonkami 

 

 Dnia 22 października 2015 roku odbyło się 
bardzo ciekawe spotkanie pań należących do 
grupy Amazonek z naszymi licealistkami. Celem 
tego wydarzenia było poruszenie przez panie 
tematyki zdrowotnej. Amazonki zachęcały do 
systematycznego wykonywania badań 
profilaktycznych i prowadzenia zdrowego stylu  

życia. Może to w dużym stopniu przyczynić się 
do wygrania z rakiem. Podczas spotkania 
uczennice liceum usłyszały wiele wzruszających 
opowieści o własnej walce z chorobą pań  
z grupy Amazonek. Na zakończenie otrzymały 
materiały dotyczące profilaktyki. Takich chwil 
się nie zapomina. Będą one z pewnością  
w sercach i pamięci licealistek.  

Zespół Redakcyjny 

::21 

Szkolny Kalejdoskop Wydarzeń  

 Rekolekcje w Skorzeszycach  

  

 Zgodnie z coroczną tradycją w październiku w Centrum 
Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach odbywają się 
Rekolekcje dla Maturzystów. Są to trzy dni przebywania w 
duchowej i radosnej atmosferze, poświęcone modlitwie, 
rozważaniom, uczestnictwu w nabożeństwach, ale też 
nawiązywania zupełnie innych relacji we własnym kręgu  
i poznawania ciekawych osób. Grupa młodzieży z klasy trzeciej 
naszego liceum wzięła udział w tym wydarzeniu pod opieką 
księdza Łukasza Siedleckiego. Jak wszyscy zgodnie stwierdzili, ten 
wyjazd był wspaniałym doświadczeniem i warto, by w przyszłym 
roku szkolnym młodzież naszego liceum wzięła w nim udział.  

Refleksja Zespołu Redakcyjnego  

 

 Jak zauważyliście, czytając ten numer 
Głosu Licealisty, październik i listopad obfitowały 
w wiele ciekawych przedsięwzięć i inicjatyw, które 
zostały skrupulatnie spisane i zaprezentowane na 
łamach gazetki. A zatem Szkolny Kalejdoskop 
Wydarzeń to tak naprawdę prawie cały bieżący 
numer. Cieszymy się, że w naszej szkole jest tak 
ciekawie i że są osoby, które o tym piszą. Jesteśmy 
jak zgrane pszczółki w kolorowym ulu. Pracujemy, 
robimy coś pożytecznego i czasem mamy chwile 
przyjemności. Pozdrawiamy.  
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Humor zeszytów  

 Czasami trzeba odetchnąć. No to najlepiej pośmiejemy się – jak w kolejnym numerze 
gazetki – z samych siebie. Oto następna porcja głupot wymyślonych przez uczniów,  
a wypatrzona poprzez łzy śmiechu przeze mnie. Jeżeli my – nauczyciele – również popełniamy 
zabawne, językowe gafy, a Wy potraficie je wyłapać, to piszcie do gazetki. Pozdrawiam 
serdecznie spod parasola! 

Maria Trojak 

-Czytałem dzieła Szekspira. Dwa zapamiętałem: „Romeo” i „Julia”. 

-Tomasz Łęcki roztrwonił majątek poprzez imprezy i luzacki styl życia. 

-Niektórzy mogą oglądać mecz bokserski lub współżyć z kobietami, czyli żyją normalnie kosztem 
innych. 

-Obraz jest bardzo prosto namalowany, ponieważ ludność średniowiecza nie umiała pisać ani czytać. 

-Francis Villon w „Wielkim Testamencie” pisze, że nieważne, czy jest się księdzem, czy normalnym 
człowiekiem. 

-W utworze pokazana jest jako prostytutka, jednak w tamtych czasach w Petersburgu żywcem nie było 
innego zajęcia. 

-Gdy Tadeusz z Rejentem zobaczyli misia, oddali strzały. 

-Szlachta przekłada interes prywatny. 

-Po wypiciu magicznego eliksiru wraz z przyszłą żoną wuja, staje się rywalem. 

-Świeżo upieczony Mąż w końcu złamał ślubną przysięgę i podążył za Dziewicą, która  
w rzeczywistości okazała sie zwykłą szkapą w poobdzieranych ubraniach. 

-W „Potopie” wkrada sie epizod fantazji, gdyż Wołodyjowski toczył walkę z małpami. 

-Sakowicz był przyjacielem księdza Robaka( dodajmy, że Sakowicz występuje w „Potopie”, a ksiądz 
Robak – w „Panu Tadeuszu”!). 

-Edyp pożegnał się z dziećmi i wydłubał sobie oczy. 

-Wokulski nie wyszedł za mąż za bogatego partnera. 

 

I jeszcze żart pt. „Rozważania wielbłąda” 
Mały wielbłąd: - Tatusiu, dlaczego my wielbłądy mamy takie wielkie kopyta? 
Duży wielbłąd: - Po to, synku, żeby gdy chodzimy po pustyni, nie zapadały się nam nogi w piasek. 
M.W.:- Tatusiu, dlaczego my wielbłądy mamy takie dwa wielkie garby? 
D.W.:- Dlatego synku, żebyśmy, gdy chodzimy po pustyni, nie musieli tak często pić. 
M.W.:- Tatusiu, a dlaczego mamy taką wielką grzywę? 
D.W.:- Po to synku, żebyśmy chodząc po pustyni nie dostali udaru słonecznego. 
M.W.:- Tatusiu, a po co nam to wszystko? Przecież my w ZOO jesteśmy!! 
 

M.T. 
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