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Słowa Księdza Dyrektora Jacka Kopcia skierowane do wszystkich Czytelników „Kostki”

Szkoła Katolicka „KOSTKA” w nowej rzeczywistości (nie wirtualnej)!
Lata 2020 i 2021 w naszych biografiach zapiszą się jako czas trudnych zmagań świata z pandemią i
skomplikowanych doświadczeń z nauką zdalną. Niektórzy uważają, że to czas stracony dla uczniów,
że niewiele z takiej nauki w nich zostanie. Możemy podjąć próbę dokonania bilansu strat i zysków.
Co straciliśmy przez ten czas?
Z pewnością zabrakło nam bezpośrednich kontaktów z nauczycielami, koleżankami, kolegami,
spotkań twarzą w twarz, bardzo ważnych chwil tworzenia relacji, uczenia się reakcji na siebie
wzajemnie, współpracy, uspołeczniania się. Tego nam zabrakło. Ale mogliśmy też bardziej docenić
te wartości.
A co zyskaliśmy?
Myślę o nowych kompetencjach, czyli umiejętnościach w posługiwaniu się technikami
informatycznymi. Dotyczy do zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Przekazywanie treści
lekcji, rozwiązanych zadań, komunikowanie się na TEAMS-ach stanowi wartość bardzo dodaną tego
trudnego czasu. Mieliśmy nawet lekcję z uczniami z Debreczyna na Węgrzech. W przyszłości
wykorzystamy te możliwości podczas zajęć stacjonarnych dla udostępnienia przebiegu lekcji
nieobecnym z powodu choroby uczniom czy łączenia się z ciekawymi osobami w formie
telekonferencji.
Mam nadzieję, że powrót do szkoły, do pełnych relacji pozwoli nam szybko zapomnieć o trudnych
chwilach i będziemy mogli normalnie funkcjonować w szkole i w społeczeństwie.
Obecny rok przeżywamy pod patronatem św. Józefa, to również ROK RODZINY. Przed 24 laty szkoła
katolicka została reaktywowana przez kieleckie rodziny z myślą o rodzinach katolickich, o wsparciu
ich dzieci bardzo dobrą edukacją i wychowaniem w duchu chrześcijańskim. Doświadczenie pandemii
wyraźniej unaoczniło zasadniczą rolę rodziny jako miejsca wychowania, edukowania i wdrażania w
życie religijne. Jako szkoła mamy więc obowiązek wspierać nasze rodziny w ich zadaniach. Odwaga
i zaufanie św. Józefa niech będą dla nas wszystkich - rodziców, uczniów i nauczycieli - wzorem, by
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to czynić jak najlepiej i z wielkim zaangażowaniem.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa 0 "a" z wychowawczynią Panią Joanną Młynik

Klasa 0 "b" z wychowawczynią Panią Anną Iwańską
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Klasa I "a" z wychowawczynią Panią Małgorzatą Gil

Klasa I "b" z wychowawczynią Panią Agnieszką Religą
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Pierwsza Komunia Święta
wikariuszem jest nasz katecheta, ks. Andrzej
Waligórski.

Po długim przygotowaniu spowodowanym
trwającą epidemią w sobotę 19 września 2020 r.

Wielki trud pracy katechetki pani Renaty i
rodziców oraz dzieci zaowocował radosnym i
podniosłym przeżyciem Mszy świętej. Liturgii
przewodniczył ks. dyrektor Jacek Kopeć, a
koncelebrowali: ks. prefekt Artur Płaziński, ks.
prałat Jan Tusień – proboszcz parafii św.
Wojciecha w Kielcach, ks. Maciej Stopiński –
proboszcz z Antolki i były katecheta naszej szkoły,
ks. Piotr Rojewski – proboszcz z Dobrowody oraz

uczennice i uczniowie klas IV Katolickiej
Szkoły Podstawowej uczestniczyli po raz
pierwszy w sposób pełny w Eucharystii,
przyjmując
Ciało
Chrystusa.
Wieczernikiem stał się nam jak zawsze
gościnny parafialny kościół p.w. św.

ks. Marcin Boryń, Diecezjalny Duszpasterz
Młodzieży, który wygłosił dialogowaną
homilię.
Katecheza rodzinna pokazała nam, jak wielką
rolę odgrywają w przekazie wiary i tradycji
rodzice. Kościół domowy wciąż pozostaje
pierwszym miejscem formacji duchowej
prowadzącej do spotkania z Bogiem i drugim
człowiekiem w miłości. To zadanie i trud z nim
związany będzie owocował umacnianiem więzi
wspólnoty rodzinnej i szkolnej.

Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach, gdzie

NIECH JEZUS ŻYJE ZAWSZE W SERCACH NASZYCH!
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W dniu 28 września klasy IIIa i IIIb wzięły udział w Europejskich Dniach Języków Obcych zorganizowanych
przez nauczycielki języka angielskiego - Panią Aleksandrę Jadwiżyc i Panią Małgorzatę Pietrzykowską.
Uczniowie wykonali flagi krajów europejskich, poznali ich nazwy w języku angielskim oraz położenie na
mapie Europy. Każdy uczeń przedstawił kilka ciekawych słów w języku danego kraju. Nie zabrakło również
aspektów muzycznych. Uczniowie zaśpiewali piosenkę “Hello to all the children of the world”, ucząc się
słowa “cześć” w kilkunastu językach.

Dnia 5 listopada dziewczynki z klasy II b obchodziły Międzynarodowy Dzień Postaci z
Bajek. Uczennice wraz z rodzicami wykazały się ogromną pomysłowością oraz dbałością o
stroje. Pojawiły się takie postacie jak: Aurora, Czerwony Kapturek, Bella, biedronka, kotek,
księżniczki, pantera i wiele innych. Czas umiliła przygotowana prezentacja z zagadkami,
quizami oraz rebusami.

Szkolne obchody Narodowego
Święta Niepodległości
W tym roku obchodzimy 102
rocznicę
odzyskania
niepodległości przez Polskę. Z tej
okazji
najmłodsi
wychowankowie naszej szkoły chłopcy i dziewczynki z zerówek,
w odświętnych strojach wraz z
wychowawcami i dyrekcją wzięli
udział w uroczystej Mszy świętej.
Prosili Pana Boga o życie
wieczne
dla
bohaterów
walczących
o
polską
niepodległość oraz dziękowali za
opiekę nad naszą Ojczyzną. Po
skończonej Eucharystii, o godzinie 11:11,
dzieci odśpiewały hymn państwowy, włączając się w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu
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2020”.
Dla
naszych
przedszkolaków była to na
pewno ważna lekcja
patriotyzmu.
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4 grudnia u naszych najmłodszych
pojawił się sam Święty Mikołaj.
Dziewczynki radośnie wyśpiewały
mu swoje życzenia. Dziękowały za
miłość i dobro, prosiły o piękne
prezenty, ale też o „słońce i uśmiech
dla mamy oraz gwiazdkę z nieba i
czas do odpoczynku dla taty ”. Drogi
Święty Mikołaj osobiście wręczył
dzieciom przyniesione dary. Na
koniec
dziewczynki
zaprosiły

wyczekiwanego gościa do obejrzenia układu
tanecznego do piosenki, który przygotowały
specjalnie na tę okazję. Pokazały w ten sposób,
że miło jest otrzymywać, ale jeszcze milej dawać

upominki. Podczas spotkania najmłodszych ze
Świętym utrzymywał się niezwykle ciepły,
radosny, ujmujący nastrój.
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W dniu 25 listopada podczas lekcji języka angielskiego w klasie 3a obchodziliśmy
Dzień Pluszowego Misia. Lekcja odbyła się w ramach projektu e Twinning „Językowe
Misiowanki”, który był powiązany z trzydniowym seminarium „Mój pierwszy projekt z
Ambasadorem”. Podczas lekcji wykorzystane zostały materiały przygotowane przez grupę
pani Małgorzaty Pietrzykowskiej z klasy VI b na temat słynnych misiów. Starsi uczniowie
wspólnie pracowali, wykorzystując narzędzia TIK Google Slides. Utworzyli prezentację
Google w języku angielskim. Każdy uczeń przygotował jeden slajd po losowaniu misia.
Uczniowie decydowali o wyglądzie slajdów, mieli możliwość edycji dzięki udostępnionemu
linkowi. Zadaniem młodszych i starszych uczniów było przysłanie zdjęć swoich misiów lub
zdjęć ze swoimi misiami. Wielu młodszych pokazało również swoje misie podczas lekcji
zdalnej. Młodsi uczniowie otrzymali link do gotowej prezentacji oraz link do ankiety, w której
ocenili lekcję. Kiedy będą nieco starsi, na pewno zaczną sami wykonywać prezentacje tego
typu.
Małgorzata Pietrzykowska

Jak widać, nauka zdalna dla klas edukacji wczesnoszkolnej tuż przed Bożym Narodzeniem okazała się
momentami przyjemnością. Wszystkie uczennice klasy I b z chęcią i uśmiechem brały w niej udział. Tuż przed
świętami postanowiłyśmy się trochę wyróżnić i każda z nas założyła na siebie coś z akcentem świątecznym. A
kiedy wróciłyśmy do szkoły po feriach, trwał jeszcze karnawał, więc zabrałyśmy się do pracy i stworzyłyśmy
maski karnawałowe. W tym roku z uwagi na pandemię niestety nie przydały się, ale może przyszły rok będzie
dla nas tak łaskawy i ozdobimy nimi nasze twarze, bawiąc się na balu karnawałowym?
Agnieszka Religa, wychowawczyni kl. I b

Najmłodsi wychowankowie naszej szkoły - chłopcy z kl. 0a - wraz
z Rodzicami sprawili wyjątkowy prezent małym pacjentom
kieleckiego oddziału psychiatrii dziecięcej w Kielcach przy ul.
Kusocińskiego 59. Mikołajkowe paczki zostały przekazane
dzieciom w piątek 4 grudnia na ręce pani dr Doroty Ciupińskiej oraz
pracownicy oddziału. Ta piękna inicjatywa, która wypłynęła z serc
Rodziców, była dla przedszkolaków wyjątkową lekcją empatii i
wrażliwości, bo przecież kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie.
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Wydawać by się mogło, że w okresie pandemii rzadziej myślimy o innych, a bardziej skupiamy się na
lęku o zdrowie własne i najbliższych. Nic bardziej mylnego! Na apel naszej mamy o włączenie się w pomoc
potrzebującym w ramach tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki rodzice uczniów klasy VI a KSP oraz
wychowawczyni, Pani Anna Czaja, odpowiedzieli z wielkim entuzjazmem. Udało nam się pomóc rodzinie, w
której młoda samotna mama 4-letniego chłopca opiekuje się swoim schorowanym tatą, który z powodu
przebytego 3 lata temu zawału stał się prawie jak dziecko - musi na nowo uczyć się liter, tworzenia wyrazów,
rozpoznawania innych osób oraz zastosowania przedmiotów codziennego użytku. Zebrane pieniądze
pozwoliły na zakup 1 tony opału na zimę, a także przygotowanie 16 paczek z żywnością, środkami czystości,
odzieżą, pościelą oraz oczywiście bardziej osobistymi upominkami dla wszystkich członków rodziny.
Niestety, ze względu na pandemię nie mogliśmy sami zawieźć paczki do domu rodziny, a szkoda, bo naprawdę
wspaniale jest zobaczyć, jak wiele radości sprawia się tym, którzy potrzebują pomocy. Wraz z mamą, która
już od ośmiu lat organizuje szlachetne paczki dla potrzebujących, mieliśmy okazję kilka razy odwiedzić
rodziny, dla których przygotowywaliśmy podarunki. Pomaganie to świetna sprawa, zwłaszcza w czasach, gdy
tak bardzo daje się odczuć kruchość ludzkiego życia.
Mikołaj i Karol Ozdoba, kl.VI a

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia w naszych szkolnych zerówkach zakończyła wspólna
wigilia, która odbyła się 22 grudnia. Przedszkolaki podzieliły się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia i
zasiadły do wspólnego, wigilijnego obiadu.
Na świątecznym stole pojawiły się
tradycyjne wigilijne potrawy: barszcz z
uszkami, pierogi, ryba. Po wspólnym
posiłku mury szkoły wypełnił piękny i
donośny śpiew kolęd i pastorałek.
Atmosfera
tego
dnia
była
prawdziwie rodzinna, a odświętne stroje
przedszkolaków tylko podkreślały jego
rangę.
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W dniu 11.02.2021 r. klasa 2b zorganizowała w swojej sali bal karnawałowy. Dziewczęta wraz z
rodzicami zadbali nawet o najmniejsze szczegóły strojów. Gościliśmy panny młode, tancerki, baletnice,
księżniczki, biedronki, flamingi i wiele innych postaci. Uczennice miały zorganizowane gry, zabawy, tańce
oraz dyskotekę. Ponieważ dzień ten przypadał na tłusty czwartek, nie obyło się bez pysznych pączków. Cały
dzień upłynął dzieciom z wielkim uśmiechem na twarzy, a przy wyjściu do domu dziewczęta dostały
pamiątkowe balony.
Agnieszka Utnik

21 grudnia został rozstrzygnięty konkurs „Ozdoba bożonarodzeniowa”, w ramach którego uczniowie
przygotowali ozdoby świąteczne w formie przestrzennej. Celem konkursu było zachęcenie do wspólnego
uczestnictwa w konkursie dzieci i ich bliskich, stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów,
technik, form zdobień oraz powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych. Wśród
nagrodzonych znaleźli się:
Dawid Kowalczyk, kl. 1b
Olaf Krawiec, kl. 2a

Miejsce 1
Maria Bracka, kl. 0b
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Julia Milcarz, kl. 4b
Wyróżnienia
Izabela Wolny, kl. 0b
Ania Klimczak, kl. 0b
Aleksandra Lis, kl. 1b
Karolina Dziwińska, kl. 2b
Dawid Słapek kl. 2a
Rafał Pasik, kl. 2a
Bartosz Roginsky, kl. 0
Igor Rogowski, kl. 4

Miejsce 2
Michalina Terelak, kl. 0b
Aleksander Górka, kl. 1a
Jakub Słapek, kl. 2a
Natalia Wróblewska, kl. 4b
Miejsce 3
Maksym Łukaszek, kl. 0a
Natalia Zdon, kl. 1b
Nela Kuchna, kl. 2b
Wojtek Ossowski, kl. 4a
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Zimowe zabawy na śniegu
Tegoroczna
zima
wreszcie
obdarowała nas długo wyczekiwanym
przez dzieci śniegiem. Dlatego
korzystając z jej uroku przedszkolaki,
dbając o zdrowie i hartując organizm
wybrały się na zimowe zabawy .
Chłopcy oddali się zimowemu
szaleństwu chętnie lepiąc bałwana i
rzucając
w
siebie
nawzajem
śnieżkami. Zimowe zabawy na
świeżym powietrzu są świetną
rozrywką, po której dzieci z apetytem
zjadają smaczny obiadek.
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Nowa tradycja
W tym szczególnym roku, kiedy nie mogliśmy sobie osobiście złożyć życzeń i zasiąść przy
szkolnym świątecznym szkole, uczniowie klasy VIa z inicjatywy wychowawczyni zdecydowali się
na wysłanie tradycyjnych kartek. W większości wykonali je własnoręcznie. Kartki trafiły do osób
wybranych w drodze losowania. Życzenia w takiej już zapominanej formie wszystkim sprawiły
wiele radości. Mamy nadzieję, że staną się klasową tradycją.
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Dbam o świat od najmłodszych lat!
Gdy świętujemy Ziemi Dzień, do pracy rusza
nawet leń
i taka mu kiełkuje myśl: „Na zmiany
chyba czas już dziś”.
Planeta wspólnym domem jest, a dom to
serce, przecież wiesz,
niech bije zdrowe milion lat, to twój i
jego, to nasz świat…
22 kwietnia to Międzynarodowy Dzień
Matki Ziemi. Święto to obchodzone jest od 1870
r. i bierze w nim udział ponad 190 państw. Tego
dnia również i chłopcy z naszej szkolnej zerówki
włączyli się w piękną ideę promowania postaw
proekologicznych i zastanawiali się, jak się czuje
nasza planeta oraz czy robią wszystko, by była czysta i
zdrowa. Poznawali budowę Ziemi, jej miejsce w
kosmosie oraz dowiedzieli się, dlaczego nazywana jest
„błękitną planetą”. Ponadto mogli ją oglądać na
trójwymiarowych ilustracjach przez okulary 3d oraz
zagrać w ekologiczno-przyrodnicze memory. Na
koniec wszyscy mali ekolodzy wyśpiewali, że „cały
świat jest w naszych rękach” i otrzymali pamiątkowe
medale „Ratownika Ziemi”.
Joanna Młynik
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Chcąc przyśpieszyć przyjście wiosny, chłopcy z zerówki
postanowili założyć w sali zielony ogródek. Zgromadzili potrzebne
przybory (pojemniczki, doniczki, konewki), ziemię i nasionka.
Przed przystąpieniem do pracy dowiedzieli się jakie warunki

potrzebne są roślinom do wzrostu. Następnie w małych
grupkach siali szczypiorek, bazylię, tymianek, rzeżuchę,
pietruszkę oraz sadzili cebulkę na szczypiorek. Założyli

również hodowlę fasoli. Rośliny po zasianiu
i podlaniu zostały umieszczone w kąciku
przyrody. Chłopcy obiecali, że będą się o nie
troszczyć oraz obserwować ich wzrost.
Kiedy wyrosną będą źródłem witamin na
kanapkach.
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W ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego w naszej szkole odbyły się dwa konkursy. Pierwszy
literacko – plastyczny „Łyżaki-stworaki”, polegający na wykonaniu avatara dowolnego bohatera lektury
obowiązkowej. Bazą swojej pracy należało uczynić drewnianą łyżkę i zaprojektować na niej twarz oraz strój
wybranej postaci literackiej, zwracając uwagę na wszystkie szczegóły jej wyglądu zewnętrznego. Uczniowie
chętnie wzięli w nim udział, wykonując rozmaite stworki. Najczęściej wykonywaną figurką był Pan Kleks.
Serce jury skradła jednak perfekcyjnie wykonana Ania z Zielonego Wzgórza. Drugą propozycją był konkurs
poetycki. Uczniowie mieli napisać wiersz, do którego inspiracją stał się związek frazeologiczny przydzielony
im losowo. Formę i długość utworu ograniczała jedynie ich wyobraźnia. Poniżej publikujemy zwycięski
wiersz, nagrodzone prace plastyczne oraz listę laureatów.

Trudny orzech do zgryzienia
Na ścieżkach spotykał ludzi,
lecz wolał je przejść samotnie.

Ktoś kiedyś wskazał mu drogę,
ale ten bał się zakrętów.
Ktoś kiedyś wskazał mu szczyty,
ale ten obawiał się upadku.

I przyszedł czas rozliczeń.
Nieważne, że tak szybko.
Nikomu nic nie zawdzięczał.
Łatwo mu życie przeszło.

Nigdy nie wchodził pod górę.
Wybierał ścieżki bez ostów.
Ogrody były mu miłe.
A troski wyrzucał za siebie.

Co Pan Bóg teraz pocznie?
Co powie, co pomyśli?
Trafił się trudny człowiek.
Twardy jak stary orzech.

Pan Bóg dał mu talenty,
lecz skrył je w sobie głęboko.

Oto wyniki konkursów:
„Łyżaki – stworaki”
1. Natalia Ostap - klasa VIa
2. Julia Milcarz - klasa IVb
3. Maria Piasecka - klasa VIa
Wyróżnienie – Liliana Guzik – klasa IVb
Konkurs poetycki:
1. Gabriela Mącznik - klasa VIa
2. Anna Strzycka - klasa VIIIb
3. Julia Milcarz - klasa IVb
Wyróżnienie - Weronika Chłond - klasa IVb
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Sukces Borysa
Miło nam poinformować o wielkim sukcesie naszego ucznia
klasy VIII b Borysa Juszkiewicza, który w II Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Historycznej Juniorów otrzymał tytuł Laureata
zajmując VIII miejsce w Polsce.
Gratulujemy ogromnego sukcesu!!!
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Psotak to jeden z bohaterów, których poznajemy w klasie drugiej. Zdobywa serca wielu
uczniów. Chłopcy z klasy IIa postanowili uszyć te wdzięczne maskotki, by cieszyć się nimi
tak długo, jak to możliwe. Dzielnie, wytrwale i w skupieniu kilka dni pracowali nad swoimi
Psotakami. W związku z tym, że to nie
było pierwsze spotkanie chłopców z
igłą do szycia i są to naprawdę zdolni
uczniowie, wynik pracy okazał się
doskonały. Oceńcie sami.

„Psotaki”
Psotak (to taki stworek)
przychodzi do mnie wieczorem,
zasiada na brzegu łóżka i kusi:
−Wstań! Na paluszkach...
Noc śliczna jak obrazek
Może spsocimy coś razem?
Bo trzeba wam wiedzieć, że nocą
najchętniej Psotaki psocą.
Lecz mnie sen już ogarnia.
Za oknem mruga latarnia
i cisza wokoło taka...
Nie, nie posłucham psotaka!
Mruczę w poduszkę: − Dobranoc...
Spsocę na pewno rano! Rano...
Hanna Zielińska
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa I "A" z wychowawczynią Panią Barbarą Rabajczyk

Klasa I "b" z wychowawczynią Panią Heleną Kępą
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Klasa I"c" z wychowawczynią Panią Marzeną Małychą

Święto ku czci Patrona Szkoły św.
Stanisława Kostki przebiegało w tym
roku nieco skromniej niż w poprzednich
latach. Przeżywaliśmy triduum przed
uroczystością, a w sam dzień Patrona,
świętego Stanisława Kostki, uczniowie
klas I LO wraz z wychowawcami i
dyrekcją zgromadzili się w kaplicy
szkolnej. Włączyli się w liturgię Mszy
świętej oraz tradycyjnie złożyli
ślubowanie na sztandar szkoły. Ksiądz Biskup Jan Piotrowski, łącząc się z nami duchowo, sprawował Mszę
św. za społeczność Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej przed ołtarzem Matki Bożej Łaskawej
Kieleckiej o godz. 6.30. W swojej homilii i słowach powitania zwrócił się bezpośrednio do uczniów, rodziców
i pracowników szkoły. Tekst homilii zamieszczamy poniżej.
Homilia wygłoszona przez ks. Biskupa Ordynariusz Jana Piotrowskiego podczas Mszy sprawowanej 18 września 2020
r. w katedrze kieleckiej przy ołtarzu MB. Łaskawej Kieleckiej za Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej

Z kaplicy Matki Bożej Łaskawej w naszej katedrze pozdrawiam całą społeczność Zespołu Szkół
Katolickich Diecezji Kieleckiej im św. Stanisława Kostki.
Powołana do istnienia w 1923 r. ta diecezjalna instytucja wychowawcza, której los nie oszczędził
trudności, dziś przeżywa swoje święto patronalne, a jest to święto uczniów i nauczycieli, wychowawców i
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rodziców,
personelu
administracyjnego
i
technicznego, a także jej
absolwentów i przyjaciół.
Dlatego podczas Eucharystii
przez wstawiennictwo patrona
szkoły św. Stanisława Kostki
dziękujemy Bogu i ludziom za
ich oddanie i wierną miłość do
tej placówki wychowawczej.
Naszą szansą jest
ubogacający nas w dobrem dar
łaski otrzymanej na chrzcie św.
Wszyscy, dorośli jak i dzieci, są
w stanie rozwijać się w tym, co
dobre, jeśli trwają w Bożej
nauce. Ta zaprasza nas do
zachowania
przykazania
miłości Boga i bliźniego.
Miłość bowiem pokonuje
pychę i to, co z niej wypływa, a
więc niemiły zapach zła i
ludzkiej pożądliwości (por. 1J
2,12-17).
Miłość Boga i bliźniego
jest najlepszą przewodniczką
po drogach życia. Pan Jezus
jako człowiek żył w rodzinie Józefa i Maryi. Spełniał czynności domowe, był nawet na pielgrzymce w
Jerozolimie, gdzie odkrył swoją misję Syna Bożego, posłanego przez Ojca, aby światu objawić Bożą miłość
(por. Łk 2, 41-52).
Św. Stanisław
Kostka,
patron
naszego
Zespołu
Szkól Katolickich, to
nie
tyle
ktoś
niezwykły z dalekiej
historii, ale wierny i
święty świadek Jezusa
Chrystusa. Nie jest
nam obcy, ponieważ
tak jak i my został
uświęcony
łaską
chrztu św. Ofiarowane
sobie dary duchowe
oraz talenty pomnożył owocnie. Kiedy bardzo młodo umierał, usłyszał od Pana słowa pełne nadziei: „Dobrze,
sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego
Pana!” (Mt 25, 21).
Jak wiele było w nim silnej woli, aby pracować nad sobą, nie ulegać temu, co złe, a zwłaszcza
wpływom środowiska. Kochał Eucharystię, modlił się i szczerym sercem powierzał się Bogu przez Maryję!
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Zaufanie Bogu dało znać o sobie
w
życiowej
maksymie
Świętego: „Wszystko na chwałę
Boga”. Temu wyzwaniu był
zawsze wierny. Życzę więc całej
społeczności naszej szkoły, aby
św. Stanisław Kostka uczył was
tego, co dobre i piękne,
szlachetne. Amen!
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Wyjątek ze sprawozdania rocznego o stanie
Kolegium w Wiedniu
(Archiwum Rzymskie Towarzystwa Jezusowego, Listy niemieckie)
Taki zapis o naszym Patronie, świętym Stanisławie Kostce, tam się zachował
Pewien młody Polak, szlachetnego rodu, lecz bardziej jeszcze szlachetny cnotą, przebywał u
nas w Wiedniu przez dwa lata i nalegał o przyjęcie go do zakonu. Spotykał się jednak zawsze z
odmową; nie wypadało przyjmować go bez zgody rodziców, był bowiem naszym konwiktorem i
uczniem naszego gimnazjum, poza tym zaistniały jeszcze inne powody odmowy. Nie mając więc
nadziei na urzeczywistnienie tutaj swoich zamiarów, wyruszył przed paroma dniami w niewiadomym
kierunku, pragnąc zapewne uczynić to gdzie indziej.
Zostawił on wielki przykład stałości i pobożności; wszystkim drogi, nikomu nie przykry, młody
wiekiem, ale dojrzały roztropnością, niewielki wzrostem, lecz wielki duchem. Słuchał codziennie
Mszy świętej, częściej od innych się spowiadał i przyjmował Komunię świętą, i długo się modlił.
Studiował retorykę i nie tylko dorównywał innym w nauce, ale i prześcigał tych, którzy do niedawna
go przewyższali.
Dzień i noc rozmyślał o Panu Jezusie i o Towarzystwie Jezusowym. Ze łzami prosił przełożonych
o przyjęcie, pisał też listy do legata papieskiego, by nakłonił naszych do tego. Lecz wszystko na
próżno. Dlatego postanowił wbrew woli rodziców, braci, znajomych i powinowatych gdzie indziej i
na innej drodze szukać dostępu do Towarzystwa Jezusowego. A gdyby i to mu się nie powiodło,
postanowił całe życie pielgrzymować, wzgardzony i ubogi dla miłości Chrystusa.
Nasi zaś, skoro poznali jego myśli, zaczęli mu to odradzać i zachęcali, by wyruszył w drogę wraz
ze swoim bratem, który wkrótce miał powracać do ojczyzny. Zapewniali go również, że rodzice
przychylą się do jego zamiarów, gdy zobaczą jego stałość. On jednak twierdził przeciwnie, że lepiej
od innych zna swoich rodziców i że daremnym byłoby wyczekiwać tego od nich, a uważa, że
powinien spełnić to, co obiecał Chrystusowi.
Tak więc, gdy ani
wychowawca,
ani
spowiednicy nie mogli go
odwieść
od
powziętego
postanowienia,
pewnego
poranka,
po
przyjęciu
Komunii świętej, opuścił
Wiedeń bez wiedzy swojego
opiekuna i swojego brata.
Wyrzekł się dość znacznej
ojcowizny,
pozostawił
odzież, której używał w
domu i w szkole, a
przywdziawszy płócienne i pospolite odzienie, z kijem w ręku udał się w drogę jak zwyczajny ubogi
prostak. Tylko Bóg wie, co będzie z nim dalej, ufamy jednakże, że to wszystko się stało nie bez
natchnienia Bożego. Był zawsze taki stały w swoim postanowieniu, iż wydaje się nam, że w tym
wypadku działał pod wpływem łaski, a nie z jakiegoś chłopięcego kaprysu.
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W listopadzie 2020 roku uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami postanowili wziąć udział w
świątecznej akcji charytatywnej. Padało wiele propozycji pomocy różnym instytucjom/fundacjom. W
początkowych planach klasa IC miała zorganizować świąteczną paczkę dla najuboższych.
Niestety, sytuacja pandemiczna w kraju uniemożliwiła bezpośredni kontakt osób z klasy oraz z samymi
potrzebującymi. Ostatecznie zdecydowaliśmy się wesprzeć Fundację Małych Stópek. Zgodnie z
panującymi zasadami bezpieczeństwa ustaliliśmy zbiórkę pieniężną sum od 10 do 100 złotych. Zebrana
kwota została przelana indywidualnie przez konto rodziców uczniów Pani Monice Kot (mamie Kai
Ślusarczyk). Ustalona została data, do kiedy można przelać środki pieniężne.
Po tym terminie przygotowano wykaz kwot i osób przelewających (17 osób). Pani Monika zebraną kwotę
w wysokości 850 złotych w dniu 27/11/2020 przelała na konto fundacji, której celem jest edukacja
młodzieży, kształtowanie opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały z zamiaru aborcji i
urodziły swoje dziecko. Pomimo iż Fundacja znajduje się w Szczecinie, działania nie dotyczą tylko tego
terenu ,lecz całej Polski. Dzieli się ona informacjami dotyczącymi obrony życia. Nazwa Fundacji Małych
Stópek została zaczerpnięta od międzynarodowego symbolu obrońców życia na całym świecie –
przypinki stopek dziecka w 11 tygodniu życia prenatalnego, w jego naturalnych rozmiarach.
Udział w akcji dał młodzieży poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Świadomość pomocy innym
chociażby w formie wsparcia finansowego jest wspaniałym uczuciem. Na świecie jest bardzo wiele
instytucji/fundacji potrzebujących wsparcia równie pilnie jak Fundacja Małych Stópek, dlatego uważam,
iż kolejną zbiórką powinniśmy wesprzeć fundację o innym charakterze pomocy. Chciałabym, żeby tego
rodzaju akcje stały się czymś normalnym w naszym życiu. Aby ludzie o dobrym sercu wspierali różną
formą pomocy instytucje opiekujące się osobami potrzebującymi.
Kaja Ślusarczyk, kl. IC LO

Uczniowie klasy IIC naszego liceum w dniu 2 grudnia skorzystali z bardzo ciekawych i pożytecznych
zajęć w ramach lekcji przedsiębiorczości. Fundacja ”Dźwiękiem i obrazem” wraz z NBP poprowadziła zajęcia
warsztatowe on-line. Warsztaty ekonomiczne “Ekonomia i inwestowanie w turbulentnym świecie zmian” to
bardzo dobra współczesna forma edukacji młodzieży. Zajęcia prowadzone w przystępny sposób przez Pana
Pawła Kunę - ekonomistę zaciekawiły uczniów, utrwaliły pojęcia już zdobyte na zajęciach przedsiębiorczości
i poszerzyły zakres wiedzy o nowe treści. Zajęcia prowadzone przez Panią Katarzynę Zielińską - aktorkę
spowodowały, że nikt się nie nudził. Gry i zabawy IMPRO służą nie tylko rozrywce, wprowadzając miłą
atmosferę, ale można lepiej poznać uczniów, zaangażować wszystkich do uczestnictwa w zajęciach, rozwinąć
ich kreatywność, zainteresować przedmiotem. Zajęcia takie mogą być z powodzeniem stosowane w każdej
klasie szkoły średniej, na lekcjach przedsiębiorczości, języka polskiego czy godzin wychowawczych.
Inspirują uczniów, pomagają zrozumieć trudne zagadnienia, uczą pracy zespołowej, przydatne są we
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wszystkich aspektach życia zawodowego i prywatnego. Uczniowie podziękowali za zajęcia i prosili o
następne.
We wrześniu 2019 roku zgłosiliśmy udział w projekcie Narodowego Instytutu Wolności „POZA –
formalni!”, skierowanym do uczniów szkół podstawowych. To długofalowe przedsięwzięcie miało na celu
wspieranie przedsiębiorczości społecznej poprzez edukację społeczno-ekonomiczną i obejmowało takie
formy uczestnictwa, jak udział w quizach, warsztatach, wizytach studyjnych, działalność na rzecz środowiska
i inne. Do projektu przystąpiło 250 uczestników z 10 szkół, w tym 30 uczniów z klas szóstych i siódmych
naszej szkoły (obecnie o rok wyżej).
Już na pierwszym etapie nasi uczestnicy dostali aż trzy z sześciu przyznanych wówczas nagród. Z powodu
pandemii projekt przedłużał się i zmieniały się jego zasady, ale braliśmy aktywny udział w każdej jego postaci.
Dzięki temu jako jedyna szkoła byliśmy reprezentowani do końca przez dwie grupy uczestników. W
podsumowaniu konkursu nagrodzono szkołę dwoma nowoczesnymi laptopami.

Ciekawa lekcja ję zyka
niemieckiego
Dnia 10.12.2020 roku na platformie
internetowej naszej szkoły w licealnej
klasie IB odbyła się lekcja z Niemcem,
Panem Ralphem Arztem. Uczniowie
dyskutowali z gościem w języku
niemieckim na temat nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia. Rozmowa trwała 50
minut i podczas niej poruszono temat
niemieckich oraz polskich zwyczajów
kultywowanych 6 grudnia i w samą Wigilię. Młodzież brała niezwykle czynny udział w lekcji,
była bardzo aktywna i biegle posługiwała się obcym językiem. Spotkanie zawdzięczamy Pani
Profesor Marii Szarek, która wszystko nienagannie zorganizowała. Jesteśmy również
wdzięczni Panu Arztowi za zgodę na poprowadzenie lekcji. Mamy nadzieję, iż będzie więcej
takich okazji, aby uczniowie mogli poszerzać swą wiedzę o tradycjach krajów
niemieckojęzycznych oraz rozwijać sprawność językową.

16 grudnia uczestnicy wymiany polsko-węgierskiej, odbywającej się w tym roku szkolnym online,
spotkali się podczas wspólnej lekcji na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie Kostki
przygotowali prezentację na temat polskich tradycji bożonarodzeniowych, a nasi węgierscy przyjaciele
zaprezentowali krótki film o tradycjach węgierskich. Uczniowie z Debreczyna przyznali, że zaciekawiła ich
tradycja zostawiania pustego miejsca dla niespodziewanego gościa przy stole wigilijnym. Uczniowie Kostki
dowiedzieli się natomiast, że prezenty w Wigilię przynosi na Węgrzech Dzieciątko Jezus oraz że zamiast
opłatka Węgrzy (podczas składania sobie życzeń) używają jabłka, które symbolizuje miłość i jedność w
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rodzinie. Oba kraje łączy również to, że po wieczerzy śpiewane są kolędy oraz kultywowany jest zwyczaj
chodzenia na pasterkę (która, tak jak w Polsce, odbywa się o północy). Po wymianie wrażeń dotyczących
zwyczajów wigilijnych drużyny z obu szkół - Kostki i Svetits - rywalizowały ze sobą na platformie
www.baamboozled.com w grze językowej na temat brytyjskich tradycji świątecznych. Gra zakończyła się
remisem. Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy w języku angielskim kolędę ,,Cicha noc”, a następnie
fragment kolędy w języku węgierskim i polskim. Lekcja była bardzo ciekawa, zwłaszcza, że po raz pierwszy
mieliśmy okazję nie tylko korespondować ze sobą, ale również się zobaczyć prawie „na żywo”. Planujemy
spotykać się w ten sposób z naszymi partnerami z węgierskiej szkoły Svetits Katolikus z Debreczyna raz w
miesiącu, aż do momentu „prawdziwej” wymiany, która (miejmy nadzieję) wkrótce nastąpi.
Monika, Nikola, Milena - uczennice klasy IC LO

Tydzień Konstytucyjny
Od 2016 r. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy organizuje dwa razy w roku Tydzień Konstytucyjny
upowszechniający wśród uczniów szkół średnich wiedzę o prawie. Odbyło się łącznie 7 edycji tego ogólnopolskiego
programu, w którym blisko 4 000 prawników przeprowadziło zajęcia dla ok. 20 000 uczniów z ponad 2 500 szkół w
całej Polsce.
W ramach akcji odbywają się prowadzone przez prawników – praktyków lekcje dotyczące znaczenia
konstytucji w życiu obywateli. Wszystko po to, żeby pokazywać, jak bardzo konstytucja wpływa na codzienne sprawy
każdego z nas. Z okazji światowego Dnia Praw Człowieka (Human Rights Day) przypadającego 10 grudnia 2020 r., w
tym roku szczególny nacisk położono na tematykę praw człowieka. Akcja, tradycyjnie już, odbywa się pod honorowym
patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara. Organizatorem Tygodnia Konstytucyjnego jest założone przez grupę prawników - Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Poprzez swoją działalność członkowie
i członkinie Stowarzyszenia chcą przypominać postać prof. Zbigniewa Hołdy, jego bogatą aktywność naukową i
społeczną, zajmować się prawem oraz edukacją prawniczą w sposób otwarty i twórczy. Celem Stowarzyszenia jest m.in.
budowanie
płaszczyzny
porozumienia i wspólnego działania
przedstawicieli różnych zawodów
prawniczych.
W akcji tej – ósmej już – jak
co roku uczestniczyli uczniowie z
grup prawniczych z klas IIA i IID.
Zajęcia - w zmienionej formule
uwzględniającej wymogi nauczania
zdalnego, a więc na platformie
internetowej – odbyły się 17 i 18
grudnia. Poprowadził je Pan Marek
Piotr Kaczmarczyk, student prawa
Uniwersytetu
Warszawskiego.
Młodzież rozmawiała o prawach
człowieka, związanych z nimi
dylematach, kwestiach prawnych i
moralnych. Spotkanie uwrażliwiło
uczniów na problemy związane z
funkcjonowaniem prawa w naszym
kraju.
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Pamięci najstarszego absolwenta Gimnazjum i Liceum im.
św. Stanisława Kostki w Kielcach
26 01. 2021 r. zmarł najstarszy absolwent Gimnazjum i Liceum im. św.
Stanisława Kostki w Kielcach - ksiądz prałat dr Edward Chat, urodzony 05.01 1923
r. Przeżył 98 lat, w tym 71 w kapłaństwie.
W roku 1936 zdał egzamin wstępny do Gimnazjum św. Stanisława Kostki w Kielcach
i rozpoczął naukę w I klasie. Naukę kontynuował podczas niemieckiej okupacji na
tajnych kompletach. W 1945 r. zdał maturę w „Kostce” i rozpoczął studia w Wyższym
Seminarium Duchownych w Kielcach. Pracował jako wikariusz w parafii Łopuszno
przez 5 lat, a następnie został skierowany na studia doktoranckie z teologii
dogmatycznej. W latach 1958 - 1977 był ojcem duchownym w Seminarium
Duchownych. Po wyjeździe do RFN odbył na uniwersytecie w Bonn studia z
religiologii, które ukończył drugim doktoratem. Po powrocie do Polski w 1982 r. ks. Edward Chat został
mianowany proboszczem w parafii katedralnej w Kielcach. Funkcję tę pełnił do roku 1996, gdy przeszedł na
emeryturę.
Jako absolwent „Kostki” włączył się w działalność reaktywowanej szkoły i będąc członkiem Towarzystwa
Szkoły Katolickiej, wspierał jej działalność.
Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego została odprawiona 29
stycznia 2021 r. o godz. 10.30 w bazylice katedralnej w Kielcach, a Msza św. pogrzebowa o godz. 14.00 w
kościele rodzinnym ks. Edwarda Chata w Dłużcu (diec. sosnowiecka), gdzie został pochowany.
Ks. Edward Chat był nestorem kapłanów kieleckich. Obecnie najstarszym prezbiterem diecezji jest ks. Jan
Mazur (l. 96), również absolwent Kostki (matura 1949).

Odszedł znany aktor, absolwent „Biskupiaka”
28 stycznia zmarł znany aktor Ryszard Kotys (1932 – 2021).
Niewielu wie, że urodził się w Mniowie, niewielkiej podkieleckiej
wsi i że był uczniem Prywatnego Męskiego Gimnazjum i Liceum
im. św. Stanisława Kostki w Kielcach.
Okres jego nauki przypadł na trudny powojenny czas zmagań o
zachowanie tożsamości szkoły katolickiej zwanej wówczas
„Biskupiakiem”. W 1949 r. budynek przejęły władze
komunistyczne i uczniowie w nowej rzeczywistości ideologicznej
kończyli szkołę. Wielu uczniów za patriotyczne poglądy i wiarę nie
zostało dopuszczonych do matury. Tak było m.in. z kolegą ze szkolnej ławy Ryszarda Kotysa, ks. prof. dr.
hab. Stanisławem Czerwikiem (1933–2020), który zapamiętał aktora z korepetycji, których mu udzielał z
języka francuskiego.
Ryszard Kotys również pierwsze aktorskie kroki stawiał na scenie teatru szkolnego. Z okazji jubileuszu 25–
lecia istnienia „Biskupiaka” w 1948 r. uczniowie wystawili sztukę autorstwa Cypriana Kamila Norwida
„Krakus, Książę Nieznany”. Ryszard Kotys (dawniej: Kotas) zagrał Grodnego- sługę zamkowego. W szkole
wystawiano również „Męża doskonałego” Jerzego Zawiejskiego. Na premierze był obecny sam pisarz. Być
może jego pozytywna recenzja i pochwała gry aktorskiej zadecydowała o przyszłej drodze aktorskiej Ryszarda
Kotysa i jego licealnego kolegi Ryszarda Waldecka-Ostromęckiego (1932-2012).
Odchodzi pokolenie wychowanków naszej szkoły, którzy swoją edukacją i życiem zamknęli pierwszy
rozdział jej historii. Patrząc na te osobowości, mamy wielką nadzieję, że obecni uczniowie również pięknie
napiszą kolejny jej rozdział swoim zaangażowaniem w naukę i karierą życiową.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Co robić zimą po zakończeniu lekcji w teamsach? Klasa I A znalazła na to pytanie odpowiedź. W lutym
uczniowie skorzystali z zachęty swojej wychowawczyni i postanowili ulepić różne twory bałwanopodobne.
W ramach odpoczynku od wszelkich sprzętów elektronicznych wyszliśmy na świeże powietrze i ulepiliśmy
różne twory (w większości były to jednak bałwany). W związku z tym postanowiliśmy ogłosić klasowy
konkurs na najpiękniejszego bałwana. Na godzinach wychowawczych wspólnie bawiliśmy się, planując nasze
prace. Super spędzaliśmy popołudnia w dość nietypowy sposób jak na dzisiejsze czasy. Zaangażowaliśmy też
młodsze rodzeństwo, które świetnie się z nami bawiło. Pewnego dnia na godzinie wychowawczej Pani
Rabajczyk zapytała się nas: „Jak tam bałwany?” Myśleliśmy, że mówi tak o nas. Było to dziwne, bo do tej
pory zwracała się do klasy: „moje słonka” albo „króliczki”. A tu nagle „bałwany”... Po chwili jednak okazało
się, że nie o nas chodzi, lecz o nasze dzieła. :) Marysia zrobiła świetną prezentację przedstawiającą zdjęcia
śnieżnych arcydzieł. Obejrzeliśmy ją na godzinie wychowawczej. Z
chęcią powtórzymy tę akcję za rok, jeśli tylko będzie taka możliwość.
Postanowiliśmy też, że podzielimy się efektami
naszej twórczości artystycznej z całą
społecznością szkolną. Sami popodziwiajcie!
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Zosia Ciesielska I A LO
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Awangardowy montaż znaczeń
W czwartek 25 lutego 2021 r. odbyły się w ramach
programu Filmoteki Szkolnej warsztaty online
pt. ,,Chodźmy w Tango! Awangardowy
montaż znaczeń''. Wzięły w nich udział grupy
filmowe z klas IIA i IID LO. Mieliśmy okazję
zapoznać się z pojęciem awangardy, które
zostało nam przybliżone na przykładach z
literatury, filmu i sztuki. Poznaliśmy
najważniejsze nurty awangardowe, w tym
malarstwo takich artystów jak np. Salvador
Dali, Picasso, Bunuel czy Malewicz.
Prowadzący
omówił
z
nami
nurty
awangardowe w sztuce. Rozpoczęliśmy od
impresjonizmu, który zapoczątkował odejście

od typowych przedstawieniowych form w sztuce.
Przypomnieliśmy sobie także takie nurty jak:
ekspresjonizm, abstrakcjonizm czy futuryzm,
interpretowaliśmy słynne obrazy, np. „Krzyk”
Edwarda Muncha. Obejrzeliśmy także fragmenty
filmu pt. „Gabinet doktora Caligari”. Wywarł on
na nas duże wrażenie z powodu niespotykanej
estetyki i niezwykle ekspresywnej gry aktorów.
Nigdy wcześniej nie spotkałam się z nurtem
ekspresjonizmu niemieckiego w filmie, który – jak
się okazało – poprzedził wybuch nazizmu w
Niemczech. Zaciekawiłam się tym tematem i z
pewnością w wolnej chwili poszukam więcej
informacji i zgłębię wiedzę o tym zagadnieniu.
Następnym interesującym nurtem w sztuce był
surrealizm. Poznaliśmy twórczość Salvadora Dali i jego
postrzeganie świata, oparte na teorii Zygmunta Freuda
- na marzeniach sennych i koncepcji odkrywania w
sztuce podświadomości artysty. Za przykład
filmowego surrealizmu posłużył kontrowersyjny
„Pies andaluzyjski”. Szczególne wrażenie wywarła
na mnie słynna scena rozcinania oka, która okazuje
się mieć znaczenie symboliczne - jest zachętą dla
odbiorcy do otworzenia umysłu i wyzbycia się
schematycznego i logicznego spojrzenia na świat.
Kolejnym ważnym dziełem awangardowym okazał
się rosyjski film Siergieja Eisensteina. Mocne
wrażenie zrobiła na mnie scena z „Pancernika
Potiomkina” zrealizowana na odeskich schodach, a
szczególnie moment toczenia się wózka z dzieckiem
ze schodów. Zaskoczyło mnie to, w jak wielu filmach
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znajduje się ten popularny motyw, który pojawił się po raz pierwszy właśnie w tym filmie.
Zwieńczeniem warsztatów była rozmowa o oscarowym „Tangu” Zbigniewa Rybczyńskiego.
Dowiedzieliśmy się, że mimo tak płynnej animacji, która wydaje się, że musiała być zrealizowana
komputerowo, montaż był wykonany ręcznie. Ta krótka produkcja jest niezwykle trudna montażowo i bogata
w symbole i nawiązania do literatury. Nie dziw, że dostała Oskara.
Całe warsztaty byłe niezwykle ciekawe. Poznaliśmy nowe nurty i poszerzyliśmy już posiadaną wiedzę o nowe
informacje. Mimo bariery, którą stwarzał dystans internetowy i prowadzenie warsztatów online, chętnie
angażowaliśmy się w dyskusję, dzięki czemu mieliśmy okazję do lepszego zrozumienia omawianego
zagadnienia.
Uważam, że te warsztaty ubogaciły nas i przybliżyły nam kwestię niełatwego do interpretacji tematu, jakim
jest sztuka awangardowa. Zachęciły nas do dalszego poznawania historii kina i dokładniejszego przyjrzenia
się dziełom przedstawionym na warsztatach.
Aleksandra Mikołajczyk i Jagoda Posłowska, kl. IID LO

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, czyli 1 marca,
poświęcony
jest
upamiętnieniu
żołnierzy
antykomunistycznego
i
niepodległościowego podziemia. Pamiętajmy wtedy również o absolwencie
„Kostki” - kpt. Stanisławie Grabdzie, ps. „Bem”, zamordowanym w bestialski
sposób w więzieniu UB w Kielcach 15.04.1953 r.
Jego symboliczny grób znajduje się na kieleckim cmentarzu „Piaski”, gdzie
1.03.2021 r. o godz. 9.00 odbyła się krótka uroczystość: modlitwa za
zamordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych, złożenie kwiatów pod
pomnikiem pamięci o żołnierzach AK, NSZ, WiN oraz zapalenie zniczy na grobach
i na kieleckiej „łączce”.
W szkole, pod tablicami upamiętniającymi kpt. Stanisława Grabdę oraz ks. bpa
Szczepana Sobalkowskiego, kapelana NSZ, delegacja żołnierzy WOT zapaliła znicze.

Podczas zdalnego nauczania uczniowie naszego liceum nie próżnują. Monika
Anyż z klasy IC w dniach od 2 do 9 stycznia 2021 oraz od 27 lutego do 7 marca
2021 brała udział w zawodach szachowych, zdobywając wysokie miejsca. W
pierwszym z nich - Półfinałach do Mistrzostw Polski - wywalczyła II miejsce,
tym samym kwalifikując się do finałów. W drugim - Mistrzostwach Polski
Osób Niepełnosprawnych - osiągnęła wynik najlepszej kobiety oraz uzyskała
tytuł kandydata na mistrza! Podczas turnieju zdobyła również I klasę sportową.
Serdecznie gratulujemy :)
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Dzień pamięci o polskich Sprawiedliwych
"Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat". (Talmud)
24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.
ustanowiony w rocznicę śmierci ośmioosobowej rodziny Ulmów z Markowej, rozstrzelanej przez niemieckich
żandarmów za ukrywanie Żydów.
W 2010 roku gościliśmy w naszej szkole ks. kanonika Witolda Stolarczyka (1921-2020), który wraz z
rodzicami został odznaczony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Jego świadectwo uświadomiło
nam, jak wielkim heroizmem i ogromnym poczuciem powinności moralnej wypływającej z wiary musieli się
odznaczać ci, którzy decydowali się ratować Żydów skazanych na holokaust przez Niemców.
Do grona tych osób należy niewątpliwie również dyrektor szkoły katolickiej w latach 1939 -1945 ks. Szczepan
Sobalkowski. Podczas okupacji niemieckiej działał w konspiracji. Mieszkając nieopodal szkoły, gdzie
stacjonowała żandarmeria niemiecka, ukrywał u siebie żydowskie małżeństwo. W związku z zamknięciem
przez okupanta gimnazjum i liceum włączył się również w tajne nauczanie.

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
W tym roku również dla upamiętnienia naszych bohaterów szkoła zapaliła znicz przy kieleckim
pomniku Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
Już po raz piętnasty 23 marca obchodzony był w Polsce i na Węgrzech jako Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Jak
powiedział ambasador Polski na Węgrzech Jerzy Snopek: „Przyjaźń polsko-węgierska opiera się na wyjątkowo trwałych
fundamentach: wzajemnej życzliwości i sympatii naszych narodów. Jest wartością autentyczną, zakorzenioną głęboko w
duszach Polaków i Węgrów”.
My również pamiętaliśmy o naszych węgierskim przyjaciołach z partnerskiej szkoły Svetits Katolikus z Debreczyna i
przesłaliśmy im zapewnienia o naszej przyjaźni, a także otrzymaliśmy od nich równie serdeczne życzenia. Mimo pandemii
pozostajemy w kontakcie e-mailowym i liczymy na osobiste spotkanie, być może już w następnym roku szkolnym!
Podczas niedawnego spotkania „grupy węgierskiej” online wspominaliśmy wizytę w naszej szkole pań prezydentowych Polski
i Węgier: Agaty Kornhauser-Dudy oraz Anity Herzog. Pamiętne spotkanie odbyło się 22 marca 2019 r. w związku z
obchodami Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (patrz: zdjęcie). A w najbliższy czwartek kibicowaliśmy obu drużynom podczas
meczu Polska-Węgry!

Do boju, Polsko! Hajra Magyarok!

Artystycznie i ekologicznie
Z sukcesem zakończyliśmy udział w wojewódzkim konkursie „Recycling na miarę” pod hasłem
„Ratujmy Ziemię”, zorganizowanym przez Fundację „VIVE Serce Dzieciom” i Zespół Państwowych Szkół
Plastycznych. Z uwagi na przedłużający się czas realizacji (wszystko przez pandemię!) zmieniał się skład
naszej ekipy konkursowej .Na przykład niektórzy uczestnicy ubiegłorocznych warsztatów szkoleniowych nie
mogli już podejść do samego konkursu. Mimo to odnieśliśmy sukces – nie pierwszy zresztą w tym cyklu
konkursów. Uczeń Maciej Gałuszka otrzymał jedną z równorzędnych pierwszych nagród, a jego praca została
zamieszczona w kalendarzu wydawanym przez fundację. Prace naszych uczniów zostały bardzo wysoko
ocenione w podsumowaniu konkursu, a liceum plastyczne zachęcało naszych uczestników do kontynuowania
nauki w tejże szkole.
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Biblioteka szkolna może
dobrze spełniać swoje zadania tylko
wtedy, gdy utrzymuje stały kontakt z
uczniami i nauczycielami. Tylko
wtedy
możliwa
jest
dobra
współpraca. Od czasu wprowadzenia
zdalnego nauczania stała się ona
niezwykle wymagająca, trudna, a
wręcz niemożliwa. W pierwszym
semestrze roku szkolnego 2020/2021
biblioteka szkolna musiała zmierzyć
się z wyzwaniami, jakie narzuciła
pandemia Covid 19. Zostały
opracowane,
ogłoszone
oraz
wdrożone nowe procedury i
harmonogram godzin pracy tak, aby
uwzględnić wytyczne ministerstwa
oraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom
naszych uczniów i nauczycieli. Zależało nam na stałym kontakcie z uczniami, na urozmaicaniu im życia
poprzez konkursy, na pomaganiu poprzez wysyłanie linków z różnymi propozycjami czytelniczymi, a przede
wszystkim na dostępności biblioteki dla wszystkich, którzy mieli potrzebę skorzystać z jej zbiorów. Praca
biblioteki musiała więc zmienić swój charakter - odbywała się dwutorowo – stacjonarnie i zdalnie.
Działania, które były prowadzone stacjonarnie:


zorganizowanie obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania

Dnia 21.09.2020 r. odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Niestety, z powodu
pandemii nie wszyscy mogli w nich brać udział. W tym roku zaproszeni do uczestnictwa zostali uczniowie
klas młodszych 0-IV. Specjalnie dla nich odczytane zostały fragmenty ciekawych książek. Dzieci słuchały
z zainteresowaniem, tym bardziej, że nieczęsto mają okazję obserwować Księdza Dyrektora, Panią Dyrektor
i Panią Księgową w roli lektorów. Inicjatywa
ta spotkała się z ciepłym przyjęciem.
włączanie nowych uczniów do
czytelnictwa – przeprowadzenie
uroczystego pasowania na czytelnika
uczniów klas pierwszych SP


W dniu 13.10.2020r. w bibliotece szkolnej
odbyło się pasowanie na czytelnika
uczniów klas pierwszych. Dzieci miały
okazję dowiedzieć się, jak wygląda
funkcjonowanie biblioteki i na czym
polega praca bibliotekarza, zapoznały się z
regulaminem biblioteki oraz zasadami
poszanowania książek. Uczestniczyły też
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w konkursach ze znajomości bajek i wierszyków. Na koniec złożyły uroczyste przyrzeczenie i wypożyczyły
swoją pierwszą książkę.


zorganizowanie remontu biblioteki

Tuż po Świętach Bożego Narodzenia rozpoczął się remont pomieszczeń bibliotecznych polegający na
malowaniu, rewitalizacji starych regałów, zaplanowaniu nowej organizacji przestrzennej, rozmieszczeniu
nowych stanowisk komputerowych oraz stworzeniu ekspozycji książek z wolnym dostępem.

Działania, które były prowadzone zdalnie:


administrowanie zakładką
biblioteczną na szkolnej stronie
internetowej

Internet stał się głównym źródłem
kontaktu, dlatego też systematycznie
umieszczane były artykuły na stronie
internetowej. Często korzystaliśmy
również z poczty Librusa, z
bibliotecznego adresu mailowego i innych
możliwych środków łączności. W ten
sposób przekazywaliśmy uczniom,
rodzicom i nauczycielom różnego rodzaju
informacje i ogłoszenia.


propozycje wzięcia udziału w różnego
rodzaju akcjach i konkursach

Dla osób aktywnych i twórczych nie brakowało w tym roku propozycji ani inspiracji do rozwoju i
prezentacji swoich talentów. W ramach konkursu #cojaczytam – #wolne lektury organizowanego przez
fundację „Nowoczesna Polska”, realizowanego w czasie pandemii w internecie, mieliśmy okazję
stworzyć kampanię internetową „Kostka czyta!” - narzędzie do promocji czytelnictwa w naszej szkole,
które otwiera przed nami nowe możliwości, a jednocześnie bardzo odpowiada dzisiejszym młodym
czytelnikom. Należało w kilkuosobowych zespołach wymyślić coś ciekawego, zabawnego dla promocji
czytelnictwa i zrealizować to bez
wychodzenia z domu, a przy okazji posiąść
nowe umiejętności związane z
wykorzystaniem nowych technologii i
internetu. I tak powstała:
AKCJA „KOSTKA CZYTA”
Wszystkie nasze działania skupiły się wokół
mediów
społecznościowych.
Stworzyliśmy
facebookowy profil „Kostka czyta” i na
instagramie „Kostka czyta” – Bookstagram.
Licealistów prosiliśmy o pomoc w utworzeniu
funpage'a i bookstagramu.
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W pomoc zaangażowali się uczniowie:
Z klasy 1B: Wiktor Molęda, Marcel
Papka, Amelia Gała, Kaja Sławińska

Z klasy 1C: Natalia Gawlik

Z klasy 2B: Kamila Jarosz

Z klasy 2E: Michał Kondrak

Z klasy 2 F: Zofia Palus


W celach organizacyjnych założyliśmy
nasz wewnętrzny adres mailowy oraz
grupę roboczo-dyskusyjną Messenger i
spotykaliśmy się online na Teams, aby
omawiać szczegóły prowadzenia akcji. Do
promocji czytelnictwa wykorzystywaliśmy
różne możliwości techniczne takie jak:
filmy, zdjęcia, nagrania audio itp. Udało
nam się rozpocząć szereg działań:
„kostkaczytachallenge”,
czyli
nominowanie klas do stworzenia kolażu ze
zdjęciami przeczytanej ostatnio książki
(zaangażowali się w to również
nauczyciele, którzy udostępnili swoje
zdjęcia z książką, by pokazać, że lubią





czytać książki),
zaproponowaliśmy quiz ze znajomości lektur,
udało się też nawiązać współpracę z przedszkolem, któremu udostępniliśmy audiobooki z wierszami
dla dzieci, nagrane przez naszych uczniów,
 animowaliśmy konkursy biblioteczne z możliwością oddawania głosów
przez internet (na najlepszy film, audiobook, zdjęcie, wiersz, hasło
zachęcające do czytania książek).
Konkursy te mają charakter sztafety. Niektóre się już odbyły, inne trwają,
a kolejne są ogłaszane. Każdego miesiąca od grudnia do maja uczniowie
mają możliwość wzięcia udziału w jakimś konkursie:
Wszystkie prace staraliśmy się jak najszybciej udostępniać na naszych
profilach i na szkolnej
stronie internetowej. Tam
każdy mógł je zobaczyć i
oddać swój głos w
formularzu google.
Szacunkowa
odbiorców
postów
na
listopada to:



liczba
naszych
koniec

 ok. 350 osób zajrzało na
naszego Bookstagrama,
profil FB odwiedziły 2222 osoby,
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jesteśmy również promowani na funpage’u
naszej szkoły „Kostka Kielce”.


Mamy zamiar kontynuować konkursy i akcje
internetowe. Dzięki temu będziemy pozyskiwać
obserwujących nasze posty, a nasz funpage będzie
zdobywał coraz większą popularność. Zachęcamy
do zaglądania na nasze profile i do współtworzenia
ich:

https://liblink.pl/9oESptl3TP
https://liblink.pl/KkaJy0iSqq
Zachęcamy do współpracy i do
kontaktu z biblioteką szkolną.
Jesteśmy otwarci na Wasze
propozycje i pomysły. Zapraszamy
do odwiedzania nas również
stacjonarnie w godzinach, które
uaktualniane są na stronie
internetowej i zachęcamy do
korzystania ze zbiorów
bibliotecznych.
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„Lekcje z Temidą”
W maju 2021 klasy IA, IIA i IID odbyły warsztaty online pt.: „Lekcje z Temidą”. Trwały one
dziewięćdziesiąt minut. Prowadziła je pani magister prawa - Anna Skibińska. Były bardzo ciekawym i
pouczającym doświadczeniem.
Zajęcia składały się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich – konwersacyjnej – pani Anna
opowiadała nam o różnych istotnych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem prawa. Zadawała pytania
odnoszące się do naszej wiedzy prawniczej i opinii na temat funkcjonowania prawa. Druga część rozpoczęła
się od obejrzenia krótkiego filmu dotyczącego stalkingu. Następnie wykonywaliśmy prosty test jednokrotnego
wyboru odnoszący się do treści zaprezentowanych na warsztatach.
Na początku pani zapytała nas, jak wyobrażamy sobie świat pozbawiony zasad prawnych. Doszliśmy do
wniosku, iż ludzkość pogrążyłaby się w anarchii. Ludzie bez żadnych skrupułów dopuszczaliby się czynów
uznawanych za przestępstwa, np. wyrządzania komuś krzywdy czy zawłaszczania czyjegoś mienia. Bez prawa
obywatele nie mieliby świadomości, jakie zachowania są dobre, a jakie złe.
Po krótkiej dyskusji prowadząca wyjaśniła nam definicję prawa oraz rolę, jaką pełni na świecie. Jest to
narzędzie porządkujące świat. Pełni także funkcję karną. Oznacza to, że gdy ktoś nie zamierza mu się
podporządkować, musi liczyć się z konsekwencjami. Ma również za zadanie zapobiegać jego łamaniu. Kara
za czyn uznany za przestępstwo ma sprawić, że mniej osób będzie go popełniać.
Rozmawialiśmy też o powstaniu pierwszego prawa. Hammurabi stworzył „Kodeks Hammurabiego”, w
którym główną zasadą było: „Oko za oko, ząb za ząb”. Gdy ktoś uczynił komuś coś złego, to odpłacano się
mu tym samym. Kara wynikała z samego czynu. Nie brano pod uwagę okoliczności jego popełnienia.
Natomiast Rzymianie analizujący poprzednie prawa uznali, że należy to zmienić. Dlatego stworzyli grupę
zasad nazywanych paremiami prawniczymi. Były to krótkie sentencje, które obowiązują do dziś, np. „Prawo
nie działa wstecz.”
Mówiliśmy o obecnym podziale systemów prawa na świecie na: system prawa anglosaskiego oraz prawa
kontynentalnego. Pierwszy z nich obowiązuje w krajach, w których językiem urzędowym jest angielski, np.
w Wielkiej Brytanii. Wyróżnia go to, że obok sędziego na sali rozpraw znajduje się ława przysięgłych.
Charakteryzuje
go
również
precedens,
czyli
wyrok
wydany
wcześniej
w sprawie najbardziej podobnej do aktualnie sądzonej. Natomiast system kontynentalny obowiązuje na
kontynencie europejskim. Tworzy go podstawa rozstrzygnięcia, którą jest konkretny przepis
w określonej procedurze.
Przypomnieliśmy, że aktem prawnym zawierającym prawa i obowiązki, powstałym w specjalnej procedurze,
jest ustawa. Niektóre ustawy zawierają w swoich nazwach słowo kodeks. Oznacza to, że regulują całe
dziedziny prawa. Natomiast inne ustawy dotyczą tylko fragmentu dziedziny prawa.
Zdobyliśmy dużo ciekawych informacji o studiach prawniczych. W Polsce trwają one pięć lat. Po ich
ukończeniu można zostać prawnikiem w kancelarii, pracować w dziale prawnym jakiejś firmy, administracji
publicznej, stowarzyszeniu czy fundacji. Jednak jeżeli kogoś interesuje konkretny zawód związany z prawem,
np. sędzia lub adwokat, konieczne jest odbycie aplikacji. Polega na uczeniu się od doświadczonego prawnika,
jak wykonywać określone zadania. Następnie zdaje się egzamin końcowy trwający kilka dni.
Zaciekawił nas wygląd sędziego na sali rozpraw oraz symbolika jego stroju. Jest ubrany w czarną, długą szatę
- togę z fioletowym żabotem. Na szyi nosi też złoty łańcuch z orłem. Ten symbol oznacza, iż wyroki
wydawane są w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Łańcuch natomiast ma przypominać sędziemu o ciężarze
odpowiedzialności za wydawanie sprawiedliwych wyroków. Do sędziego należy się zwracać „wysoki sądzie”
w pozycji stojącej. W ten sposób wyrażamy szacunek dla całego wymiaru sprawiedliwości.
Poruszyliśmy także kwestię odpowiedzialności prawnej. Na podstawie kodeksu karnego może ją ponieść
osoba, która ukończyła siedemnaście lat. Od trzynastego do szesnastego roku życia odpowiada się za swoje
czyny na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przed Sądem Rodzinnym. Natomiast do
dwunastu lat odpowiadają za takie osoby rodzice.
Rozmawialiśmy też o reklamacji. Gdy dany produkt posiada jakieś wady techniczne, należy zgłosić się do
sklepu i opowiedzieć o tym problemie. Należy mieć ze sobą dowód zakupu - paragon lub fakturę. Są trzy
41

prośby
reklamacji:
naprawa
produktu, wymiana na nowy,
zwrot pieniędzy. Wadę należy
zgłosić jak najszybciej.
Wspomnieliśmy, że Fundusz
Sprawiedliwości zajmuje się
bezpłatnym świadczeniem
pomocy prawnej osobom,
które
padły
ofiarą
przestępstwa
oraz
najuboższym.
Następnie oglądaliśmy krótki
film dotyczący stalkingu.
Pani
przedstawiła
nam
definicję
prawną
tego
zjawiska. Jest to uporczywe
nękanie
wywołujące
poczucie zagrożenia u osoby
padającej
jego
ofiarą.
Stalkerowi grozi kara od
trzech
do dziesięciu lat pozbawienia
wolności. Jednak najpierw należy zgłosić wniosek o ściganie takiej osoby, aby wszcząć postępowanie.
Na koniec rozwiązywaliśmy krótki test jednokrotnego wyboru sprawdzający zakres naszej wiedzy z
warsztatów.
Zajęcia były bardzo interesujące i pouczające. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy
związanych z funkcjonowaniem prawa oraz stalkingiem. Gdyby jeszcze kiedyś Lekcja z Temidą zawitała do
naszej szkoły, z chęcią wzięlibyśmy w niej udział.
Oliwia Tokarzewska, kl. 2A LO

Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
w dobie pandemii
W tym roku VIII edycja Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o
historii” przebiegała w nietypowy sposób; nie udało się bowiem przeprowadzić wszystkich
eliminacji jesienią oraz zorganizować uroczystej gali dla laureatów w okolicach 11 listopada –
jak to bywało w poprzednich latach.
Drugi etap odbył się online w marcu i wtedy dopiero zostali wyłonieni zwycięzcy. W klasach IVVI uczniowie zmagali się z trudnościami ortograficznymi na temat początków i twórców
harcerstwa. Klasy VII-VIII szkół podstawowych pisały o problemach zdrowotności i higieny na
początku II Rzeczypospolitej, a uczniowie szkół ponadpodstawowych pisali o niezwykłej historii
krakowskich pomników.
Historyczne tematy dyktanda popularyzują wiedzę na temat poprawnej polszczyzny, kultury i
historii narodowej oraz wpływają na rozwój zainteresowań humanistycznych uczniów, dlatego
mają coraz liczniejszych uczestników. Ponadto udział w dyktandzie pozwala na doskonalenie
umiejętności poprawnej pisowni określeń związanych z historią odzyskiwania niepodległości
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przez Polskę oraz - co szczególnie ważne - na
pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w
tym kultury języka polskiego.
Od pierwszej swojej małopolskiej edycji w
roku 2011 dyktando cieszy się coraz większa
popularnością. Przystępuje do niego coraz
więcej uczniów w skali kraju. Nasza szkoła
może poszczycić się tym, że należy do
propagatorów tej szlachetnej patriotycznoedukacyjnej idei i od dwu lat jesteśmy
organizatorami wojewódzkiej edycji konkursu.
W tym roku na wszystkich poziomach edukacyjnych wzięło w nim udział 153 uczestników w
województwie świętokrzyskim.
Miło nam pochwalić się, że
ortograficzne
zmagania
były
zwycięskie także dla uczniów
KOSTKI, laureatami zostali:
W klasach IV-VI SP:
Amelia Kaszuba
Gabriela Znamirowska
W klasach VII-VIII SP
Mateusz Dutkiewicz
Marcel Chałan
W klasach LO:
Jędrzej Fijołek
Maja Laskowska
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Organizatorów pod linkiem:
http://dyktando.hostingasp.pl/zalaczniki_2020/Archiwum/lista.swietokrzyskie.laureaci.8DN.pdf
http://dyktando.hostingasp.pl/zalaczniki_2020/Archiwum/lista.swietokrzyskie.laureaci.8DN.pdf
Koordynatorka
Anna Karp
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Co obserwator dostrzegłby przez lunetę, gdyby skierował ją na współczesną
Polskę? – Felietony na taki temat, z nawiązanie do słynnej „Wieży paryskiej”
Bolesława Prusa, pisali uczniowie klas drugich naszego LO. Poniżej
publikujemy trzy najciekawsze wypowiedzi.
Rzut oka na współczesną Polskę
Jakim narodem była Polska na przestrzeni wieków? Na to pytanie odpowiedź jest prosta. Trudno znaleźć kraj
z tak bogatą historią, boleśnie doświadczony przez obie wojny, rozbiory, powstania... Był to naród
walecznych, pełnych nadziei i poświęcenia patriotów, którzy za wszelką cenę, nawet cenę własnego życia,
potrafili wszystkimi siłami bronić ojczyzny, rodaków. A jak Polska wygląda teraz? Co dostrzegłby obserwator
przez lunetę, gdyby skierował ją na współczesną Polskę?
W dniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na Placu Zamkowym w Warszawie zebrała się
grupka ludzi z całego świata. Byli tam Amerykanie, Azjaci, Australijczycy i Europejczycy, w tym kilku
Polaków. Postanowili wybrać się na północ Polski, aby spojrzeć na nią w całości. Kiedy znaleźli się już w
Jastrzębiej Górze i stanęli obok pamiątkowego obelisku nazywanego „Gwiazdą Północy”, który uznawany
jest za wyznacznik najdalej wysuniętego miejsca na północ, jeden z podróżników wyciągną ogromną lunetę,
która swoim obiektywem obejmowała całą Polskę, aż po same Tatry. Każdy ze zgromadzonych po kolei
podchodził i rzucał okiem. Ku zaskoczeniu właściciela lunety, każdy zobaczył coś innego. Amerykanie
dostrzegli kraj, który ma potencjał, aby w niedalekiej przyszłości zostać potęgą europejską, a jego
mieszkańców uważali za miłośników podróży, literatury i sztuki. Azjaci spostrzegli państwo szybko i
sprawnie rozwijające się oraz Polaków jako ludzi gościnnych, godnych zaufania, wykształconych i
elokwentnych. Następnie do lunety podeszli Australijczycy. Ich oczom ukazało się państwo nowoczesne z
dobrą sytuacją gospodarczą, piękną architekturą i przyrodą, zamieszkiwane przez ludzi posługujących się
bardzo trudnym językiem, dobrze grających w piłkę ręczną i znających się na uprawie jabłek. Wreszcie
przyszła kolej na Polaków. Niepewnie zbliżyli się do lunety. Krytycznie spojrzeli na walory turystyczne i
przyrodnicze ojczyzny, od razu porównali ją z piękną i ciekawą Skandynawią. Niechętnie rzucili okiem na
instytucje rządzące krajem oraz na egoistyczne i zadufane w sobie społeczeństwo bez przyszłości. Widok ten
nie zrobił na nich większego wrażenia, ponieważ Polska wyglądała tak w ich oczach na co dzień. Nie
dostrzegli żadnych pozytywów. Było im wstyd przed innymi podróżnikami pochodzącymi z pięknych,
bogatych, nowoczesnych krajów, w których żyje się na wysokim poziomie. Niechętnie spytali:
–
Co
zobaczyliście?
Każdy
po
kolei
zaczął
wymieniać
ujrzane
wcześniej
zjawiska.
– Nowoczesne, dobrze rozwijające się państwo. Gościnnych, miłych i dobrych ludzi... - przekrzykiwali się
obcokrajowcy. Polacy spojrzeli po sobie. Nie potrafili pojąć, dlaczego sami wcześniej tego nie dostrzegli?
Dlaczego nie docenili zalet? Do lunety podchodzili z zamiarem spostrzeżenia wad, dlatego też tylko one
ukazały się ich oczom.
Zdali sobie sprawę, że jeżeli do pewnych spraw podchodzi się pesymistycznie, to wszelkie niedociągnięcia i
wady przysłonią pozytywy, a to, co się widzi, zależne jest od tego, co chce się naprawdę zobaczyć. Odpowiedź
na pytanie o to, co dostrzegłby obserwator przez lunetę, gdyby skierował ją na współczesną Polskę, nasuwa
się sama – każdy dostrzeże coś innego.
A tak wypowiedziała się Julia Wójcik z IIA:

Pokolenie technologii
44

Gdy byłam małym dzieckiem, uczęszczanie na zajęcia dodatkowe było największą frajdą. Szczególnie
uwielbiałam chodzić na zbiórki zuchowe. Było to miejsce, gdzie nikt nikogo nie oceniał, każdy bawił się i żył
chwilą. Nasze druhny pokazywały nam, jak wykorzystywać swoją wyobraźnię, jak radzić sobie z problemami,
a przede wszystkim uczyliśmy się pomagać innym. Wychowałam się w pokoleniu, dla którego internet, nowy
telefon i markowe ciuchy nie były ważne. Dla nas najważniejsze było, by zająć miejsce siedzące obok druhny,
aby mieć o czym później opowiadać rodzicom. Gdyby wtedy ktoś zadał mi pytanie, czy umiem żyć bez
telefonu, wyśmiałabym go, ponieważ nie wiedziałam nawet, jak korzystać z takiego urządzenia. Gdyby
następnie zał mi pytanie, jakie jest moje największe marzenie, odparłabym bez wahania, że chcę być jak
druhna i przekazywać innym to, co ona przekazuje mnie.
Dzisiaj jestem 17-letnią uczennicą dobrego liceum i - co najważniejsze - osobą, która spełniła swoje marzenie.
Tak jak druhny kiedyś, tak teraz ja prowadzę gromadę zuchową i przekazuję dzieciakom wiedzę o życiu, a
przy okazji uczę się z nimi. Jednak zbiórki zuchowe nie są tak ciekawe, jak były kiedyś. I nie jest to związane
z pandemią koronawirusa, która pokrzyżowała plany na harcerskie wyjazdy, a technologią. Innowacyjna
technologia, nowe telefony to jedyny temat rozmów dzieci w wieku 6-10 lat. Dzieci te mają problem, aby
wyobrazić sobie opowiadaną im historię i zamiast słuchać, zadają pytania: „Czy możemy posłuchać tej historii
na YouTubie?” lub: „Czy jest do tej historii film?”. Kiedy zadałam moim podopiecznym pytania, czy
wyobrażają sobie życie bez telefonu, wyśmiali mnie, ale nie z tego samego powodu, co ja kiedyś, tylko
dlatego, że jest to niezbędna rzecz w ich codziennym życiu. Mówią, że woleliby leżeć na kanapie w domu i
grać w gry, niż bawić się z nami w te „harcerskie beznadziejne zabawy”. Natomiast na pytanie, jakie jest ich
największe marzenie, odpowiadają, że chcą zostać kimś sławnym. Nie interesują się zdrowiem najbliższych,
nie interesuje ich, jak pomagać innym. Ciekawi ich tylko to, co aktualnie dzieje się w internecie. Dla mnie,
jako dla osoby, która chce przekazać im swoją wiedzę, sytuacja z którą muszę walczyć, jest bardzo trudna, a
wręcz niemożliwa do przezwyciężenia.
Gdybym miała opisać współczesne pokolenie młodych dwoma słowami, powiedziałabym, że to „pokolenie
internetu”. Sytuacja jest trudna, ponieważ, jak każdy wie, zbyt długie korzystanie z telefonu niesie za sobą
dużo skutków ubocznych takich jak: bóle głowy, zaburzenia widzenia, brak wyobrażeń przestrzennej oraz
nieumiejętność porozumiewania się z innymi w sposób werbalny, a nie mobilny.

A to wypowiedź Kingi Paździor z klasy IIE:

Współczesne obserwacje

Zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie człowieka, Polaka, który właśnie skończył sto lat. Jakimś
cudem udało mu się dotrzeć na jeden z bardzo wysokich szczytów w polskich Tatrach. Niech to
będzie Giewont. Nie miejmy złudzeń, że stulatek wspiąłby się na Rysy. Jedynym jego
towarzyszem podczas tej górskiej wyprawy jest luneta. Widzimy zatem staruszka razem z lunetą
siedzącego na Giewoncie
w głębokiej zadumie. Po chwili ustawia on lunetę w kierunku północnym, zbliża się do obiektywu
i obserwuje. Co widzi? Jakie są jego odczucia? Co się według niego zmieniło na przestrzeni lat?
Z pewnością można by stwierdzić, że nie jest to już ta sama Polska, co za czasów młodości
podróżnika. Otwórzmy na chwilę oczy, przeczytajmy poniżej zapisaną dalszą część tej historii i
spróbujmy ją sobie zwizualizować.
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Po pewnym czasie wspiął się na szczyt również młodzieniec. Pokonanie szlaku nie sprawiło mu
najmniejszej trudności. Młody, silny, pewny siebie zdobył szczyt i usiadł obok starca, z
zaciekawieniem spoglądając na lunetę.
- Jak daleko sięga pana wzrok, gdy patrzy pan przez tę lunetę?- spytał turysta.
- Aż do Bałtyku - odpowiedział staruszek.
- Naprawdę?! A co pan obserwuje?
- Ludzi, młody człowieku. Ich zachowania, codzienne życie, pracę. Spójrz tam, w Krakowie, biją
kościelne dzwony. Przyjrzyj się, ilu ludzi wejdzie do kościoła.
Chłopak przybliżył oko do okularu lunety. Zaczekał kilka minut. Do kościoła weszły dwie starsze
panie. Kilka minut później jeszcze dwie.
- I jak?- spytał właściciel lunety.
- Cztery panie. Bardzo niewiele. Ale chyba pan rozumie. Teraz takie czasy. Pandemia, szybkie
tępo życia, internet. Ludzie mają co robić z czasem, nie to, co kiedyś.
- Widzisz, tego się spodziewałem. Kiedy byłem młody, znaczna większość ludzi wiedziała, co tak
naprawdę jest na tym świecie ważne, o co warto zadbać. A tam w Warszawie, skąd się wzięło tylu
ludzi na jednym placu? O co im chodzi?
- Protestują, proszę pana. Zależy im na prawie do aborcji. Na pewno pan rozumie. Kobiety chcą
mieć wybór.
- Nie, chłopcze. Nie bardzo rozumiem, o jakim wyborze można w tej sprawie mówić. Za kogo
my, ludzie, się uważamy? Kim my jesteśmy, ażeby decydować kto, kiedy i w jaki sposób ma
umrzeć? Naszym zadaniem powinna być ochrona Bożej łaski ,jaką jest życie.
- To, co pan powiedział, skłoniło mnie do myślenia. Może rzeczywiście ma pan rację? Media są
dziś przepełnione hasłami, w które trudno jest młodym nie wierzyć. Młody człowiek, który wierzy
w Boga i stara się żyć zgodnie z Jego nauką, nie ma lekko wśród swoich rówieśników. Często jest
narażony na wyśmianie, drwiące spojrzenia. Ale może warto. Może to, co ma prawdziwą wartość,
idzie w parze z trudem?
Starzec uśmiechnął się i już nic więcej nie mówił.
Może czas zerknąć na statystyki. Według Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w 2019 roku
w niedzielnych Mszach św. uczestniczyło w Polsce niespełna 37% katolików. Do Komunii św.
przystępowało regularnie niespełna 17% wiernych. W roku 2020 wskutek pandemii wartości te
znacznie zmalały. Oczywiście, to, że ludźmi kieruje strach, jest zrozumiałe. Warto jednak
zastanowić się czy to właśnie strach nie był dla kogoś zamierzonym skutkiem pandemii. Sytuacja
epidemiczna okazała się doskonałą wymówką dla tych, którzy na obecność w kościele i tak nie
mieli ochoty. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że niezależnie od okoliczności powinno się dbać
przede wszystkim o to, co wieczne, jeżeli już większość z nas deklaruje się jako osoby wierzące.
Przecież nasi przodkowie żyli w czasach wojen i nawet to nie było w stanie ich pozbawić bliskości
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Boga, sakramentów, duszpasterzy. Polska na przestrzeni ostatnich lat, ponieważ należy cofnąć się
także do czasów sprzed pandemii, by mówić o kryzysie wiary, stała się według mnie bardzo
„nowoczesna” w złym tego słowa znaczeniu. Polacy zaczęli odchodzić od tradycji pomału, z roku
na rok. Pozwolę sobie zacytować George’a Weigla, który w książce „Katolicyzm ewangeliczny”
napisał: „Kryzys katolicyzmu w Europie nie był spowodowany tym, że Kościół instytucjonalny
osłabł, w następstwie czego ludzie zaczęli go opuszczać. Kryzys pojawił się, ponieważ ludzie
Kościoła przestali wierzyć z pasją i przekonaniem, przestali znajdować radość w obecności Pana
- i zaczęli szukać szczęścia gdzie indziej.”
Współczesna Polska w oczach obserwatora, to Polska podzielona w wielu aspektach. Można
zauważyć różne rodzaje kryzysu. Kryzys wiary jest niestety jednym z wielu. Mam wrażenie, że
współczesna Polska ma do czynienie z kryzysem człowieczeństwa. Tak nazwę protesty związane
z prawem do terminacji ciąży. Liczne afery sprawiają, że ludzie tracą do siebie zaufanie. Bo jak
można ufać tym, którzy przez lata służą Bogu, a okazuje się, że mają na swoim koncie czyny, o
które byśmy ich nie podejrzewali? To oczywiście pewien odsetek, ale niestety potrafi zasiać
niechęć, a nawet bardzo często złość.
Współczesna Polska póki co zmierza w złym kierunku, ale zacytujmy św. Jana Pawła II: „Dla
chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To
nas wyróżnia.” Miejmy nadzieję, że przyjdzie czas, w którym Polskę będzie można opisać w
bardziej pozytywny sposób.
Opracowanie: Redakcja

Konkurs Kielce – Miasto Legionów rozstrzygnięty
Nasza szkoła od wielu lat organizuje konkurs pod hasłem” Kielce – Miasto Legionów. Dnia
26.05.2021 r. odbył się finał tego konkursu. Patronowały mu Muzeum Historii Kielc oraz Instytut Historii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Zagadnienia konkursowe związane były m.in. z prowadzonymi
walkami, postaciami zaangażowanymi w wydarzenia tego okresu oraz miejscami upamiętniającymi czyn
legionowy na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego. Był to konkurs dwuetapowy adresowany do
uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Wzięło w nim udział 8 szkół. Zadania przygotowali nauczyciele
historii, Magdalena Włodarczyk oraz Zbigniew Pasieka. Gratulujemy uczniom, którzy zdobyli najwyższą
liczbę punktów za rozwiązanie zadań testowych związanych z konkursową tematyką. Poniżej prezentujemy
nazwiska finalistów z poszczególnych szkół.
Szkoły podstawowe:
1. Joanna Sowula – Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach
2. Julia Banaś - Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach
3. Amelia Kinsman – Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Kielcach
Szkoły średnie:
1. Klaudia Nieckarz - VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
2. Kacper Dziewięcki - Zespół Szkół Informatycznych im. J. Hauke - Bosaka w Kielcach
3. Natalia Moskal - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. S. Kostki w Kielcach
4. Piotr Brzozowski - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. S. Kostki w Kielcach
Gratulujemy!
Magdalena Włodarczyk

W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym odbył się konkurs z okazji Dnia Ziemi. Do konkursu
zgłosiło się 20 uczniów. Konkurs przebiegał w 3 etapach. W etapie I, który odbył się 15 lutego 2021 r.,
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uczniowie zmagali się z testem z zakresu fizyki i geografii. II etap odbył się 15 marca i uczniowie mieli za
zadanie rozwiązać test z zakresu chemii i biologii. Po zsumowaniu punktów z etapu I i II wyłonionych zostało
pięć osób z najlepszymi wynikami. Miały one za zadanie wykonać prezentację na jeden z wylosowanych
tematów. Na podstawie przygotowanych prac zostali wyłonieni zwycięzcy. Z racji sytuacji epidemiologicznej
na terenie naszego kraju wszystkie etapy konkursu odbywały się zdalnie. Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco:
I miejsce – Małgorzata Kowalczyk, klasa IIB (Globalizacja wokół nas);
II miejsce – Oliwia Dwojewska, klasa IIB (Wyjątkowe i intrygujące – podążyć śladami endemitów i
reliktów);
III miejsce – Kamila Jarosz, klasa IIB (Pierwiastki śladowe w glebach i ich wpływ na nasze zdrowie);
IV miejsce – Klaudia Palak, klasa IIB (Znaczenie Antarktydy dla mieszkańców naszej planety);
V miejsce – Natalia Malarczyk, klasa IB (Zanieczyszczenie światłem w Polsce i na świecie);
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy! Nagrody rzeczowe
zostaną wręczone w dniu zakończenia roku szkolnego.
W sobotę 15 maja o godzinie 10:00 w kieleckiej katedrze Marcel Musiał, absolwent naszej szkoły,

otrzymał z rąk księdza biskupa ordynariusza Jana Piotrowskiego święcenie
diakonatu. W tej uroczystości z ogromną radością towarzyszyli mu także:
dyrekcja szkoły, nauczyciele, koleżanki i koledzy z ławy szkolnej.
„Święcenia są owocem zarówno formacji duchowej, jak i intelektualnej podczas
studiów teologicznych. To szczęśliwy dzień dla diecezji kieleckiej, która
powitała dziś trzech nowych diakonów”- powiedział ksiądz biskup Jan
Piotrowski. - „Trzeba się cieszyć tymi małymi darami, jakie Pan Bóg
wprowadza do życia kościoła kieleckiego, naszego miasta i diecezji. Ufam, że
ich ludzka i chrześcijańska dojrzałość sprawi, że będą podobni do tych
ewangelicznych diakonów, których znamy z opisów Dziejów Apostolskich” dodał hierarcha.
Nasz drogi Diakonie Marcelu, życzymy Ci wytrwałości na wybranej przez
Ciebie drodze. Niech Bóg rozpala w Tobie charyzmat powołania :)

Pożegnanie maturzystów
Pożegnania nadszedł czas. Taka refleksja towarzyszyła dyrekcji, nauczycielom i uczniom klas
trzecich LO w piątek 30 kwietnia, gdy w dwóch grupach odbyła się uroczystość zakończenia roku
szkolnego maturzystów. Uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, nagrody za wyniki
w nauce, wysoką frekwencję i zaangażowanie w życie szkoły.
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Żegnający zebranych uczeń klasy IIIA Błażej Kotwica powiedział tak:
Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. A więc mam je już za sobą.
Ale czuję, że następne zdania też będą trudne: trzecie, szóste, dziesiąte, aż do ostatniego. Chociaż
Wisława Szymborska mówiła tak o poezji, to wiem, że mnie również będzie trudno wyrazić
słowami uczucia.
Szanowny Księże Dyrektorze! Pani Wicedyrektor! Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele!
Koleżanki i Koledzy!
Nadeszła właśnie chwila, kiedy przyszło nam się pożegnać. Dla nas, absolwentów, jest to moment
szczególny, bo kiedy w nowym roku
szkolnym
zadzwoni
pierwszy
dzwonek, nas już tutaj nie będzie.
Dzisiaj zaczynamy kolejny etap
swojego życia, a każdy z nas wybiera
własną drogę.
Szanowna Dyrekcjo! Drogie Grono
Pedagogiczne!
Na Wasze ręce pragnę złożyć w
imieniu
wszystkich
absolwentów
płynące z serca, podziękowania za trzyletnią współpracę. Dla niektórych z nas była to współpraca
sześcioletnia , a nawet dłuższa. Były dni lepsze i gorsze, jedynki, czy nieodrobione zadania
domowe. Pierwsze sukcesy, ale i porażki. Niestety, ostatnie półtora roku nie było dla nas łaskawe
– covid i zdalne nauczanie nie ułatwiały nam przygotowania do matury. Ale nie tylko nauką żyje
człowiek… Żałujemy, że umknęły nam klasowe Wigilie i studniówka, spotkania towarzyskie, czy
po prostu wspólne lekcje… Mimo to dziękujemy za chwile wsparcia i podtrzymania na duchu, a
przede wszystkim za mobilizację w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Nasza trzyletnia
podróż dobiega końca, dlatego składamy podziękowania za to, że nauczyliście nas, jak żyć i
wykorzystywać własne zdolności. Mamy nadzieję, że przynieśliśmy Wam choć małą chwilę
radości naszymi występami teatralnymi, muzycznymi, bądź sportowymi. Jednocześnie
przepraszamy za przykrości, których byliśmy przyczyną. Dziękując, życzymy również Dyrekcji
oraz Gronu Pedagogicznemu kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym i
prywatnym.
Dziękuję także Wam, Koleżanki i Koledzy, za każdą miło spędzoną chwilę oraz zrozumienie w
chwilach słabości. Myślę, że często kierowaliśmy się myślą Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego: Jesteśmy cząstką w zespole, z niego płynie nasza siła.
Po podziękowaniach nadszedł czas na pożegnanie Dyrekcji, Nauczycieli oraz młodszych
przyjaciół i kolegów. Opuszczamy szkolne mury, ale wszystkie chwile tutaj spędzone będziemy
chcieli ocalić od zapomnienia. Zabieramy ze sobą bagaż doświadczeń oraz wspomnień i
wyruszamy w dalszą drogę. Teraz możemy powtórzyć słowa Winstona Churchilla: To nie jest
koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku.
Natomiast w imieniu klasy III B przemówiła Adrianna Kosmala, która powiedziała:
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Szanowna Dyrekcjo! Drodzy Nauczyciele!
W imieniu tegorocznych absolwentów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św.
Stanisława Kostki wyrażam słowa uznania dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do naszego
sukcesu edukacyjnego. Nasza trzyletnia podróż dobiega końca, dlatego składamy podziękowania
za to, że nauczyliście nas, jak żyć i wykorzystywać własne zdolności.
Dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie, w naszą edukację, za niegasnącą cierpliwość
i życzliwość oraz przede wszystkim za całą wiedzę, jaką nam przekazaliście. W tak ważnym dla
nas wszystkich dniu, oprócz gorących
podziękowań, my, uczniowie klas trzecich,
chcemy
Wam
wszystkim
złożyć
najserdeczniejsze życzenia dalszej wytrwałości w
szerzeniu edukacji, pomyślności w życiu
osobistym oraz samych radości z pracy.
Za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy
gdy nic się nie udawało i pochwałę gdy wszystko
szło dobrze. Za pomoc w odkrywaniu tego, w
czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie, że
możemy zrobić więcej, niż się spodziewamy. Za
pokazanie nam, że jesteśmy ważni i wartościowi. Za
to, że w tak wielu sytuacjach mogliśmy zawsze na Was, drodzy Nauczyciele, liczyć… - serdecznie
dziękujemy!
Dzisiaj zaczynamy kolejny etap swojego życia, a każdy z nas wybiera własną drogę. Zabieramy
ze sobą bagaż doświadczeń oraz wspomnień i wyruszamy w dalszą podróż. Jednak o chwilach
spędzonych w szkolnych murach nigdy nie zapomnimy.
„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć.” Dzisiaj możemy
potwierdzić te słowa z wdzięcznością skierowaną w Waszą stronę, że pozwoliliście nam te
skrzydła rozwinąć!
Ciekawi nowych życiowych wyzwań, z wdzięcznością i radością w sercu wyruszamy w dalszy
świat!
Serdecznie Wam dziękujemy!
Głos zabrały również Panie Wychowawczynie.
Pani Profesor Małgorzata Czekaj powiedziała:
Moi drodzy! Na początku chcę was przeprosić: za to, że nie zawsze spełniałam wasze
oczekiwania. Za to, że nie zawsze potrafiłam wam pomóc. Za to, że nie znałam odpowiedzi na
wszystkie wasze pytania. Za to, że nie wszystko potrafiłam lub zdążyłam wam przekazać.
Dalej chcę wam podziękować. Za wasz wieczny optymizm. Za waszą odwagę w wyrażaniu
poglądów. Za wasze zaangażowanie w życie szkoły. Za niezapomniane wrażenia artystyczne. Za
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wspólnie spędzony czas podczas wycieczek szkolnych. Ale także za wasz sarkazm i złośliwość.
Za waszą różnorodność. Za to, jacy jesteście – bo jesteście wspaniali.
Pragnę podziękować tym, którzy stale byli widoczni, zaangażowani, tym, których było wszędzie
pełno. To mobilizowało również mnie .
Dziękuję tym, o których musiałam stale się martwić, upominać, powtarzać…. To uczy
cierpliwości.
Pragnę też podziękować tym, których nie musiałam nigdy dwa razy o nic prosić, bo miałam
pewność, że zostanie to zrobione, tym, których niezwykły takt, spokój i zdrowy rozsądek
równoważyły starania pozostałych, żeby doprowadzić mnie do szaleństwa.
Każdy z Was jest inny i
każdy pełnił w tej klasie
szalenie ważną rolę.
Wszyscy
byliście
potrzebni i ważni, bo bez
was nie byłoby tej klasy.
Każdy pozostanie w
mojej pamięci.
Pani Profesor Renata
Wąsowska,
żegnając
swą klasę, powiedziała:
Szanowna
Dyrekcjo,
Nauczyciele, droga Młodzieży, a raczej moje Dzieci!
Bardzo nie lubię przemówień, jako matematykowi przychodzi mi to z trudem, a pożegnanie to już
w ogóle dla mnie katastrofa…
Ciągle kołacze mi w głowie tekst piosenki: ,,Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania
nadszedł czas”…. To prawda, dobiegła końca nasza wspólna podróż. Przykro, że nie mogliśmy
przeżyć tych 3 lat pełną piersią, ale to nie z naszej winy. Mam jednak nadzieję, że w waszej
pamięci pozostaną piękne wspomnienia, że oprócz dat, wzorów, krzyżówek genetycznych,
,,Lalki” czy reguł zapamiętacie również życiowe rady nauczycieli i będziecie z nich korzystać.
Patrząc wstecz, po pierwsze chciałam was przeprosić.
Przepraszam za to, że nie zawsze spełniałam wasze oczekiwania. Za to, że czasem miałam zły
humor. Za to, że czasem was nie rozumiałam. Za to, że czasem za dużo od was wymagałam. Za
to, że czasem za mało od was wymagałam. Za to, że nie zawsze potrafiłam wam pomóc, choć
tego bardzo chciałam. Za to, że nie znałam odpowiedzi na wszystkie wasze pytania.
Dalej chcę podziękować. Dziękuję za wasze dobre, wrażliwe serca, szlachetne paczki (na zawsze
pozostanie mi obraz waszego kolegi z 5 klasy, który zgubił 10zł w sali 15; zanim skończyłam z
nim rozmawiać , wy zrobiliście składkę i daliście mu nawet więcej). Za waszą wyjątkową kulturę
osobistą. Za Wasz młodzieńczy entuzjazm, pozytywną energię, dobry humor, ciepłe słowa. Za
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waszą pracowitość, sumienność, za każde ,,dziękuję”, ,,dzień dobry”, ,,miłego dnia”. Za to, że
oddawaliście mi swój cenny czas na przerwach, gdy potrzebowałam z Wami coś omówić. Za
wasze uśmiechy, radości, za wyrozumiałość i cierpliwość do mnie. Za wspaniałe 3 lata. Po prostu
za to, że jesteście i za to, jacy
jesteście.
Przepraszałam, dziękowałam, to
jeszcze poproszę słowami Kubusia
Puchatka: ,,Obiecaj mi, że zawsze
będziesz pamiętał o tym, że jesteś
bardziej odważny, niż w to
wierzysz, silniejszy, niż ci się
wydaje i bardziej mądry, niż
myślisz”. Proszę, nigdy nie traćcie
nadziei ani wiary we własne siły ani
możliwości drugiego człowieka. Nie rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętając, że każdy z was
ma ważną rolę do odegrania!
W imieniu wszystkich licealistów przemówiła uczennica klasy IIE Ola Muszczak, która
powiedziała:
Szanowna Dyrekcjo, drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!
Spotkaliśmy się tu dzisiaj, aby pożegnać naszych kolegów z klas trzecich.
Kochani, są to dla was ostatnie wspólnie spędzone chwile w murach tej szkoły.
Dzisiejszy dzień zamyka pewien etap waszego życia. Pierwsze dni w nowej szkole nie były łatwe,
po waszych głowach chodziło milion myśli i obaw. To niesamowite, jak w przeciągu 3 lat
stworzyliście dwa wspaniałe zespoły. Życzę wam, aby przyjaźnie, które tutaj zawarliście, nigdy
się nie zakończyły.
Lata liceum powinny być cudowne i niezapomniane – wiele osób twierdzi, że jest to najlepszy
okres w życiu. Wasze naznaczyła pandemia, rozłąka z rówieśnikami i nauka w domu. Pandemia
nauczyła nas wielu rzeczy – między innymi tego, aby doceniać obecność innych ludzi i każdą
chwilę bycia młodym człowiekiem.
Jako młodsza koleżanka chcę życzyć wam, byście nigdy się nie poddawali. Początki są trudne,
zakończenia również. Mogę się domyślać, że
nie jest wam teraz łatwo. Musicie
przecież pożegnać się z czymś, z czym
do czynienia mieliście niemal codziennie
przez ostatnie trzy lata.
Jesteście inteligentnymi i zaradnymi
osobami, które osiągną w życiu wiele, w
końcu do wyższych rzeczy jesteście
stworzeni!
Nasze
liceum
może
pochwalić
się
wspaniałymi
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absolwentami. Na pewno nasza szkoła również o was nigdy nie zapomni.
Na koniec chcę wam życzyć połamania piór na maturze, dostania się na wymarzone studia i
spełnienia w życiu. Realizujcie swoje marzenia, stawiajcie przed sobą nowe cele. I proszę…
pozostańcie młodzi najdłużej, jak to możliwe.
Na koniec pojawiła się niezwykła niespodzianka: Pani Wicedyrektor Anna Pierzak i Pani
Profesor Barbara Barwińska zaśpiewały dla wszystkich zgromadzonych pożegnalną
piosenkę:
Ref: W życie idziecie, młodzi adepci, w ten świat bogaty.
Nie trzeba teraz o zdanie pytać mamy czy taty.
Kres nadszedł w końcu waszej męczarni: not i mundurków.
Już się nie dacie dłużej prowadzić na szkolnym sznurku.
Przez trzy lata wiedzę lano wam do głów
I szlifowano styl i język, dobór słów,
A chwile czasem były ciężkie, bardzo złe,
Lecz przeminęły wreszcie – teraz już się wie…
Ref: W życie idziecie, młodzi adepci...
Teraz przed wami świat w pełnej krasie, świat kolorowy.
Wszystko Wam wolno, jaki by nie wpadł pomysł do głowy…
Nocne godziny, tańce, dziewczyny – precz obowiązki,
Żadne wkuwanie, lekcje, pytanie – żywot beztroski!!!
Wewnętrznie to jesteście żółci, w głowach pstro,
Czasami jeszcze i na jabłka by się szło.
Lecz cenzus, wiek dojrzały wpycha was
Na siłę w samo życie, w chaszcze, w las…
Ref: W życie idziecie, młodzi adepci…
Już samodzielnie krok stawiasz pierwszy, trochę zachwiany.
Butna postawa - choć cały jesteś podminowany,
Ukradkiem zerkasz w lewo i prawo, oko się maże,
Może profesor, może mamusia – kierunek wskaże…
Wspaniałe wizje przed oczyma każdy ma,
I wierzy, że ogromne szczęście los mu da,
Dorosłym być, to wielka rzecz, to pragnień cel,
Choć jeszcze dobrze nie pojmujesz życia gier…
Ref: W życie idziecie, młodzi adepci…
Wkrótce każdego los inny weźmie w swe twarde szpony.
Ten w małżeństwo, ten znów studentem będzie uczonym.
Lecz jak bumerang powracać będzie myśl zadumana:
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Gdzie czas najlepszy, gdzie miejsce wspomnień:
SZKOŁA KOCHANA!!!
Opracowanie: Redakcja

Ambicja uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im.
św. Stanisława Kostki popycha ich do angażowania się w
rozmaite olimpiady. Tak również było w przypadku trojga
finalistów z klasy IID, którzy są bohaterami tego wywiadu.
Julia Oszczepalska: Zacznijmy od podstawowych faktów. Czy moglibyście się przedstawić,
opowiedzieć o swoich zainteresowaniach oraz poinformować nas o tym, w jakiej olimpiadzie
wzięliście udział i jaka była jej tematyka?
- Julia Makowska: Nazywam się Julia Makowska. Moje zainteresowania nie skupiają się w
jednej centralnej dziedzinie. Hobbystycznie ćwiczę, maluję oraz czytam książki. Wzięłam udział
w olimpiadzie o nazwie “Losy oręża polskiego od Cedyni do Orszy”, która dotyczyła tematyki
historycznej.
- Maja Laskowska: Ja nazywam się Maja Laskowska, brałam udział w Olimpiadzie Literatury
Języka Polskiego. Jeżeli chodzi o samą tematykę, to podczas pierwszego etapu przygotowywałam
pracę o tytule “Romantyczni świadkowie początków nowoczesności”, a podczas trzeciego etapu
pracowałam nad dwoma tematami i były to teorie językoznawcze - generatywizm i kognitywizm
oraz “W kręgu IV części Dziadów”.
- Mateusz Radek: Nazywam się Mateusz
Radek. Moje zainteresowania skupiają się wokół
muzyki. Gram na gitarze klasycznej i jestem
członkiem zespołu. Brałem udział w tej samej
olimpiadzie, co z Juli. Tematyką było
średniowiecze w Polsce.
Maciej Rejczak: Dlaczego zdecydowaliście się
wziąć udział w olimpiadzie oraz czy
polecilibyście zaangażowanie się w nią innym
uczniom? Jeżeli tak, to jakie rady
przekazalibyście zainteresowanym osobom?

- Julia: Wzięłam udział w tej olimpiadzie,
ponieważ od długiego czasu ciekawiła
mnie historia. Ponadto, dodatkowym
przywilejem była szansa na uzyskanie
stuprocentowego wyniku z matury rozszerzonej z historii. Zdecydowanie poleciłabym
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wzięcie w niej udziału,
ponieważ przygotowania do
niej są dość przyjemne oraz
obejmowała ciekawy okres
dziejów Polski. Radą, którą
chciałabym przekazać jest to,
aby dużo czytać o ciekawych
aspektach
historii
oraz
poświęcać
uwagę
wiadomościom
przekazywanym
przez
nauczyciela.




Maja:
Moim
głównym
motywem była ciekawość oraz
chęć zgłębiania tej tematyki.
Myślę, że poleciłabym udział w
tej olimpiadzie innym uczniom,
ponieważ
jest
to
dość
nietuzinkowe
wydarzenie.
Można również poszerzyć
swoje horyzonty, choć mogę
przyznać, że nie zawsze jest
łatwo. Ponadto możliwe jest
napotkanie
intrygujących
zagadnień. Moja rada dotyczy
podjęcia decyzji o przyłączeniu się do olimpiady. W wyborze jej tematyki należy kierować
się przede wszystkim swoją pasją. Dodatkowo powinniśmy doceniać również małe sukcesy
oraz ogrom pracy, jaki poświęcamy dążąc do celu.
Mateusz: Ja wziąłem udział w tej olimpiadzie głównie ze względu na poczucie własnej
satysfakcji oraz chęć sprawdzenia swoich możliwości. Nie tyczyło się to tak naprawdę
tego, że mógłbym być zwolniony z matury z historii, bo dopiero później się o tym
dowiedziałem i było to zastrzykiem motywacji do dalszej walki. Radami, które mógłbym
dać osobie, która zaczyna swoją przygodę z takim konkursem, są przede wszystkim
podchodzenie do wszystkiego ze spokojem oraz angażowanie się w czytanie różnych
tekstów.

J. O.: W dzisiejszych czasach w sieci można się natknąć na rozmaite sposoby nauki. W
związku z tym jesteśmy ciekawi, jak wy przyswajacie wiedzę.


Julia: Ja nie korzystam z tych słynnych sposobów rozpowszechnianych w Internecie.
Myślę, że najważniejszym jest to, aby podczas nauki czuć się komfortowo, mieć do tego
dobre warunki i nie narzucać na siebie zbyt dużej ilości materiału na raz. Istotne również
są przerwy w nauce, ponieważ im dłużej skupiamy się na nauce tym mniej wiadomości
przyswajamy. Moją myślą przewodnią jest zwracanie uwagi na swoje własne możliwości.
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Maja: Ja preferuję klasyczne metody nauki, które polegają na np. chodzeniu do biblioteki,
korzystaniu z papierowych książek i robieniu odręcznych notatek, ponieważ w ten sposób
nauka sprawia mi największą przyjemność.
Mateusz: W moim przypadku kluczowym jest zachowanie do nauki tzw. “trzeźwego
umysłu”, czyli dbaniu o wystarczającą ilość snu, co pomaga w przyswajaniu wiedzy.
Staram się, aby wykonywana przeze mnie praca wiązała się z przyjemnością. W tym celu
robię przerwy, podczas których umilam sobie czas i staram się nie robić nic na siłę.
Dodatkowo mam swój własny notes, w którym zapisuję najważniejsze myśli, notatki, aby
później kilkukrotnie je przeczytać i zapamiętać z tego jak najwięcej.

M. R.: Ponadto wasze przygotowania do olimpiady przypadły na okres nauczania zdalnego.
Ile czasu poświęciliście na naukę? Czy kosztowało was to wiele wyrzeczeń?


Julia: Początkowe etapy nie kosztowały mnie zbyt dużo wyrzeczeń. Można powiedzieć,
że zdalne nauczanie miało zarówno ułatwiające, jak i utrudniające aspekty. Jednak będąc
w domu mieliśmy ograniczone możliwości rozwijania swojej wiedzy. Myślę, że
najtrudniejszym etapem był ten, który pisaliśmy ostatnio. Przypadał on od razu po Świętach
Wielkanocnych i ja przeznaczyłam
większość tych dni na czytanie różnych
źródeł, czy też ćwiczeniu pisania
wypracowań.

Maja: Ja również nie będę ukrywać,
że udział w takiej olimpiadzie zabiera
naprawdę wiele czasu, ale osobiście nie
traktuję tego jako wyrzeczenie, ponieważ
cała olimpiada i przygotowania do niej
były dla mnie niesamowicie ciekawą
przygodą z literaturą.

Mateusz: W moim przypadku okres
nauczania zdalnego był tak naprawdę
najlepszym możliwym okresem do
przygotowywania się do tego konkursu,
ponieważ zyskałem dzięki temu dużo
wolnego czasu do zagospodarowania i
przyswajania wiedzy. Nie wiem, ile
dokładnie czasu poświęciłem na naukę,
jednakże jestem pewien, że było go bardzo
dużo, co też wiązało się z wieloma
wyrzeczeniami. Między innymi, podczas
ubiegłych Świąt Wielkanocnych sporo
czasu spędziłem ucząc się, zamiast
spędzać czas w rodzinnym gronie.
J. O.: Stres towarzyszy uczniom
każdego dnia, czy macie jakieś
sprawdzone sposoby na to, jak sobie z
nim poradzić?
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Julia: Według mnie stres jest czymś dobrym i może motywować do dalszej pracy.
Jednakże nie można pozwolić mu wejść sobie na głowę. Moim głównym sposobem jest
wiara w to, że wszystko się uda. Nie można dać się pochłonąć zwątpieniu; należy
zwizualizować sobie swój cel i do niego dążyć. Moim zdaniem wiara w siebie jest
najlepszym pogromcą stresu.
Maja: Niewątpliwie stres jest czymś nieuchronnym, ale moim zdaniem nie należy
zapominać - jak już wspominałam, że nie tylko pełen sukces się liczy, ale też droga do
niego i myślę, że jeżeli będziemy się skupiać na doświadczeniach, które nas rozwijają - a
nie tylko na wygranej – wtedy stres będzie łatwiejszy do przezwyciężenia.
Mateusz: Muszę przyznać, że stres może przyczynić się do naszej porażki lub popchnąć
nas bliżej zwycięstwa. Ja osobiście, aby sobie z nim poradzić, uciekam do świata muzyki.
Granie na gitarze mnie wewnętrznie uspokaja i daje mi zapał do działania.

M. R.: Jak wiemy, dotarcie przez was do finału olimpiad gwarantuje wam wynik
stuprocentowy na maturze z określonych przedmiotów, co otwiera przed wami niesamowite
możliwości. Na jakie uczelnie planujecie aplikować oraz czy wiecie już, czym chcielibyście
zajmować się zawodowo?






Maja: Szczerze mówiąc sukces na maturze nie był dla mnie kluczowym czynnikiem, który
skłonił mnie do udziału w olimpiadzie. Najważniejszym była pasja, którą jest literatura.
Jeżeli chodzi o samą przyszłość, to rozważam studia zagraniczne. Rozważałam
aplikowanie na uniwersytet wiedeński w Austrii, jednakże nie jestem jeszcze pewna
swojego wyboru.
Mateusz: Dzięki zagwarantowaniu tego wyniku z matury, czuję się o wiele spokojniejszy
i daje mi to czas na przygotowanie się do egzaminu z innych przedmiotów. Przykładowo,
do matury z matematyki, która jest dla mnie najtrudniejszym przedmiotem. Chciałbym
aplikować na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski i
Uniwersytet we Wrocławiu. Nie jestem pewien mojej wymarzonej drogi zawodowej,
jednakże stawiałbym na zostanie prawnikiem.
Julia: Od najmłodszych lat marzę o studiowaniu prawa; już w gimnazjum uczyłam się na
pamięć kodeksu karnego. Chciałabym studiować na Uniwersytecie Wrocławskim, bo
bardzo kocham Wrocław i jest to moje ulubione miasto w Polsce. Ponadto dość mocno
zastanawiam się nad studiami zagranicznymi. W tym aspekcie marzy mi się Skandynawia,
ale postrzegam barierę językową jako pewnego rodzaju blokadę przed wyjazdem. Z tego
powodu rozważam też kraje anglojęzyczne.

J. O.: Maju, czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że w konkursach o takiej tematyce sukces
mogą osiągnąć tylko osoby uzdolnione humanistycznie? A może osoba z umysłem ścisłym
również jest zdolna osiągnąć w nich sukces?


Uważam, że to działa w obie strony i jestem zdania, że zarówno osoba o umyśle ścisłym
może odnieść sukces w przedmiotach humanistycznych, jak i humanista może z
powodzeniem zajmować się przedmiotami ścisłymi. Aczkolwiek jestem osobiście
przeciwna podsycaniu rywalizacji między tymi dwiema dziedzinami, ponieważ obie są
intelektualnie wymagające i obie się uzupełniają.

M. R.: Julio, czy uważasz, że wśród młodzieży należy szerzyć wartość, jaką jest patriotyzm,
miłość do ojczyzny?
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Patriotyzm jest niezwykle piękną
wartością i uważam, że powinna być ona
szerzona wśród nie tylko młodych ludzi,
ponieważ czasem też osobom dojrzałym
brakuje poczucia miłości do swojej ojczyzny.
Według mnie z tą tematyką jest ściśle
związana znajomość historii swojego kraju i
według mnie jest ona kluczem do
rozprzestrzeniania idei patriotyzmu.


J. O.: Mateuszu, jak wiemy historia nie jest
popularnym
przedmiotem
wśród
licealistów. Jak myślisz, dlaczego tak się
dzieje i co można by było zmienić, aby
zainspirować odsetek tych osób, które
uważają, że nie jest ona interesująca?
Zgadzam się ze stwierdzeniem, że nie
jest to popularny przedmiot. Myślę, że
niektórzy nawet bardzo nie lubią tej
dziedziny i kierują się do klas z profilem
humanistycznym ze względu na język polski,
a historia im sprawia ciężar przez lata nauki w liceum. Wydaje mi się, że powodem jest
rzadkość prawidłowego nauczania tego przedmiotu. Według mnie kluczowym punktem,
który zachęciłby takiego ucznia do poświęcenia czasu historii, jest zaciekawienie. Ciekawe
anegdoty i aluzje mogłyby spowodować to, że uczeń będzie chciał zgłębiać - nawet na
własną rękę - dany temat.


M. R.: Maju, jesteśmy zaintrygowani twoją pracą o roli kobiet w kulturze. Czy mogłabyś
nam przybliżyć jej istotę?


Moja praca pisana podczas pierwszego etapu olimpiady nosiła tytuł “Romantyczne
początki nowoczesności oczami kobiet”. Podczas tworzenia opierałam się na dziełach
wybitnych pisarek: “Pogance” Narcyzy Żmichowskiej, “Dziennikach Franciszki
Krasińskiej” autorstwa Klementyny Hoffmanowej, “Frankensteinie” Mary Shelley oraz
“Dziwnych losach Jane Eyre” autorstwa Charlotte Bronte. Każdą z tych pozycji niezwykle
gorąco polecam czytelnikom. Zarówno samo czytanie tych powieści, jak i zgłębianie
historii ich autorek było fascynującą podróżą w świat literatury. Przykładowo we
“Frankensteinie” ogromne wrażenie robi niezwykłe bogactwo emocjonalne i wrażliwość,
którą pisarka obdarzyła wykreowanego przez siebie potwora. Bardzo imponującym jest też
to, jak młodą osobą była autorka, kiedy tworzyła to dzieło. Książką zapadającą w pamięć
jest również “Poganka” ze względu na swoją tajemniczość i niezwykle intrygujący styl.

J. O.: Jest nam znany przypadek waszego kolegi Marka, który miał również walczyć o dalsze
etapy wraz z Julią i Mateuszem, jednakże nie dotarł on na miejsce. Moglibyście przedstawić
nam tę historię?
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Julia: Marek już dzień wcześniej stresował się panującymi warunkami pogodowymi.
Kontaktował się nawet z Zarządem Transportu Miejskiego w Kielcach, aby upewnić się,
że będzie miał możliwość dojazdu. Został zapewniony, że autobusy mimo srogiej zimy
będą kursowały. Jednakże w dzień kolejnego etapu konkursu historycznego autobus nie
dojechał ze względu na panujące wtedy warunki pogodowe, a więc wielką pokrywę
śnieżną. W związku z tym Marek, mimo że był bardzo obiecującym kandydatem, nie miał
jednak możliwości dojazdu na miejsce i musiał zakończyć swoje zmagania z przyczyn
niezależnych od niego.

M. R.: Nasze ostatnie pytanie dotyczy bliskiej przyszłości. Czy planujecie poszerzyć swoje
osiągnięcia o kolejne olimpiady oraz jakie są wasze największe obawy z tym związane?






Mateusz: Jeszcze nie planowałem podejmowania się kolejnych olimpiad, ponieważ
jeszcze nie wiem o ofercie takowych. Jedynymi obawami jakie mi towarzyszą, są
wątpliwości o możliwości pogodzenia w czasie przygotowań do matury z tymi do możliwej
olimpiady.
Julia: Zastanawiałam się nad propozycją otrzymaną od naszego nauczyciela historii.
Dotyczyła ona paru możliwości konkursowych. Nie ukrywam, że chciałabym zagłębiać się
w tematykę historyczną, ponieważ bardzo lubię ten przedmiot i nie chciałabym, aby ta
wiedza umknęła.
Maja: Olimpiada, w której wzięłam udział była naprawdę dużym przedsięwzięciem i
właściwie to nie do końca ochłonęłam po niej. Z tego powodu jeszcze nie zastanawiałam
się nad kolejnymi wyzwaniami, aczkolwiek nie wykluczam tego.

J. O.: Dziękujemy Wam za odpowiedzenie na nasze pytania. Gratulujemy wam
dotychczasowych sukcesów i trzymamy za was kciuki w dalszych zmaganiach.
Wywiad przeprowadzili: Julia Oszczepalska i Maciej Rejczak z klasy IID liceum
ogólnokształcącego.

Integracja klasy IID LO w Świętej Katarzynie

59

W dniu 9 czerwca 2021r. uczestniczyliśmy w
wycieczce integracyjnej do Świętej Katarzyny
pod opieką naszej wychowawczyni prof. Anny
Karp i prof. Barbary Rabajczyk. Podczas jazdy
do miejsca docelowego niespodziewanie
zatrzymaliśmy się przy „szklanym domu” w
Ciekotach. Znajduje się tam drewniany dwór,
rekonstrukcja tego, w którym dzieciństwo
spędził Stefan Żeromski. Poznaliśmy wczesne
lata życia autora „Syzyfowych prac” i zrobiliśmy
sobie pamiątkowe zdjęcie przy oryginalnym
pomniku pisarza – obrazującym pożegnanie z
matką i ojcem młodego chłopca, udającego się
- podobnie jak Marcin Borowicz - do szkoły w
Kielcach.
Następnie udaliśmy się do celowego miejsca,
czyli obiektu turystycznego Jodełka, gdzie
odbywały się gry i zabawy integracyjne.
Miejsce to specjalnie przygotowane jest do
wypoczynku, ponieważ znajdują się tam
hamaki, huśtawki, trampolina, a także miejsce na ognisko lub grilla. Wspaniała wiata
daje schronienie przed ewentualnym deszczem czy prażącym słońcem, które tego
dnia właśnie dało się nam we znaki. Tam właśnie część z nas odpoczywała przy
muzyce. Zabraliśmy ze sobą także tarczę z łukiem, piłki oraz paletki do badmintona,
przez co mogliśmy aktywnie urozmaicić wspólnie spędzony czas.
Na miejscu można było zasmakować różnorodnych potraw, m.in. sałatek, smalcu i
pysznego żurku. Nie zabrakło również kiełbasy z grilla. Dzięki temu wyjazdowi
mieliśmy czas na wspólne rozmowy i zabawy, które przyczyniły się do integracji po
długiej rozłące spowodowanej przez pandemię. Wycieczka bardzo dobrze nam
wszystkim zrobiła. Po czternastej całą klasą udaliśmy się do domu z udanego
wypadu.
Laura Olchawa i Sandra
Pietrzyk kl. IID
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Celebryci i celebrytki dwudziestolecia
międzywojennego - warsztaty online
W środę 9 czerwca o godzinie 11.00 odbyły się warsztaty
filmowe zorganizowane przez FINA, czyli Filmotekę
Narodową - Instytut Audiowizualny, z którym Liderka
Filmoteki Szkolnej prof. Anna Karp współpracuje na
stałe. Tytuł : „Celebryci i celebrytki dwudziestolecia –
memy, gify i animacja poklatkowa” mówił wszystko o
atrakcyjnym charakterze zająć, w których wzięła
udział klasa 2A LO. Prowadzone były przez
filmoznawców: Grzegorza Krausa i Paulinę
Jędrzejewską.
Na początku poznaliśmy sylwetki słynnych polskich
przedwojennych postaci historycznych, które dziś
uznane by były za celebrytów. Do tego znakomitego
grona należeli: Jan Kiepura, Halina Konopacka, Pola
Negri, Józef Piłsudski. Dowiedzieliśmy się, że Jan
Kiepura był słynnym polskim śpiewakiem, który
zrobił oszałamiającą karierę artystyczną. Oglądaliśmy
także zrekonstruowany cyfrowo jego występ „Nessun
Dorma”.

Okazało się, że Halina Konopacka była dyskobolką,
która
jako pierwsza zdobyła złoty medal olimpijski dla Polski w Amsterdamie 1928 r. Obejrzeliśmy nawet
archiwalną relację z tego wydarzenia. Pola Negri zaś to jedyna polska aktorka, która zrobiła fenomenalną
karierę w Hollywood. Oglądaliśmy też zwiastun filmu „Bestia”, w którym występowała, rzucając na kolana
publiczność.
Józef Piłsudski, o którym wiemy, że był naczelnym wodzem państwa polskiego, został zaprezentowany od
innej, mało znanej strony. Dowiedzieliśmy się wiele o jego pasjach, takich jak konie, psy, pasjanse.
Słuchaliśmy jego archiwalnej wypowiedzi o nagrywaniu głosu ludzkiego. Poprzez ukazanie ich sylwetek
poznaliśmy nieznane nam meandry dwudziestolecia międzywojennego.
Następnie prowadząca udostępniła nam link do platformy Jamboard, na której mieliśmy za zadanie stworzyć
mapę myśli związaną z tą epoką. Była podzielona na siedem kategorii: polityka, kultura, sport, gospodarka,
moda, kino, nauka. Potem opracowywaliśmy fiszki z informacjami o wskazanych celebrytach. Szukaliśmy
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również ciekawostek nadających się do stworzenia na ich podstawie mema. Prowadząca uzupełniła
biografie tych osób, a my zaprezentowaliśmy
także naszą mapę myśli.
Na zakończenie, korzystając ze
specjalnej strony do tworzenia memów
i
gifów,
naszych
bohaterów
umieściliśmy w głównych rolach, a
potem dzieliliśmy się pomysłami na
platformie Padlet.
Warsztaty były bardzo interesujące i
pouczające. Dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych rzeczy o celebrytach
dwudziestolecia
międzywojennego.
Zdobyliśmy też cenne informacje na
temat tej epoki. Poza tym była to
świetna zabawa. Okazało się, że w
szkole można się uczyć w rozrywkowy
sposób, a memy i gify mogą być
narzędziem edukacji.
Oliwia Tokarzewska klasa 2 A

W sobotę, 29 maja 2021 r. w kościele św. Józefa w Kielcach odbyły się
święcenia kapłańskie wychowanków Wyższego Seminarium Duchownego. Na
uwagę zasługuje fakt, że w gronie 16 nowo wyświęconych kapłanów znalazł
się absolwent naszego liceum - ks. Filip Korban. „Nasz” neoprezbiter ukończył
liceum w roku 2015 z wyróżnieniem i pochodzi z parafii Bożego Miłosierdzia w
Kielcach, gdzie w minioną niedzielę odprawiał swoją pierwszą, czyli prymicyjną
Ms zę świętą. Ks. Filip zwieńczył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim obroną pracy magisterskiej, która była poświęcona zagadnieniom
ewolucjonizmu. Praca została przedstawiona na KUL-u do konkursu jako
najlepsze magisterium w roku 2021. Promotorem pracy magisterskiej był znany
nam wykładowca i nauczyciel filozofii naszego liceum ks. dr hab. Miłosz Hołda.
9 czerwca ks. Filip Korban odprawił
prymicyjną Mszę św. także w naszej
kaplicy szkolnej. Towarzyszył mu ks. Kamil Samiczak, również absolwent
KOSTKI.
Drogi Księże Filipie, życzymy wytrwałości i wierności na wymagającej
kapłańskiej drodze! Niech Cię prowadzi Duch Święty!
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Aby wzbogacić naszą
wiedzę
o
baroku,
wybraliśmy się razem z
wychowawczynią – panią
Barbarą Rabajczyk - do
Muzeum Narodowego w
Kielcach. Pałac Biskup
Krakowskich, w którym się
ono znajduje, doskonale
obrazuje
sztukę
i
architekturę barokową. Jest
monumentalny,
bogato
zdobiony. Zachowana w
nim została oś symetrii oraz
typowa dla VXII wieku
falistość fasady. Za pałacem
usytuowany jest duży,
symetryczny ogród włoski z
licznymi drzewami oraz idealnie przyciętymi krzewami.
We wnętrzu pałacu znajdują się liczne portrety w dwóch wersjach: reprezentacyjne (inaczej sarmackie)
oraz trumienne. Te pierwsze charakteryzowały się wyniosłymi pozami sarmatów i licznymi zdobieniami
ubioru, który pokazywał rangę szlachcica w społeczeństwie. Na portretach dominował kolor czerwony, który
zarezerwowany był dla wyższej sfery. Obrazy różniły się dodatkami takimi jak: książki, buzdygany, miecze.
Miało to na celu pokazanie, czym zajmowały się dane osoby i jaką pełniły funkcję. Drugi rodzaj portretów to
realistyczne podobizny osób zmarłych. Były one malowane na blasze tuż przed pochowaniem zmarłego.
Potem mocowano je na trumnie, aby krewni, na których nieraz czekano wiele tygodni – mogli pożegnać
zmarłego.
Dowiedzieliśmy się również, że w baroku królowały obrazy namalowane ciemnymi kolorami.
Dominowała na nich tematyka biblijna. Miały efekt wizualny zwany skrótem perspektywicznym oraz
sprawiały wrażenie ruchu. Podczas zwiedzania naszą uwagę przykuły też rzeźby, które charakteryzowały się
gracją oraz realizmem. Dzieła były w pozach teatralnych, co dodawało im malowniczości i dysharmonii – bo
taka właśnie jest sztuka tego okresu. Podobne przedstawienia postaci – tym razem świętych – mogliśmy
podziwiać w kieleckiej katedrze, do której skierowaliśmy kroki po wyjściu z muzeum.
Cieszymy się, że mogliśmy poszerzyć swą wiedzę o sztuce barokowej i miło spędzić czas w gronie
koleżanek i kolegów z klasy.
Kamil Michalski, kl. IA LO
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W środę 16 czerwca o godzinie 11:40 klasa 2A udała się do Muzeum Narodowego oraz
Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Było to dla nas ciekawym i pouczającym
doświadczeniem.
W Muzeum Narodowym pani przedstawiła nam prezentację o malarstwie i architekturze
epoki pozytywizmu. Dowiedzieliśmy się, że akademizm to
nurt w sztuce odwołujący się do idei antyku
i renesansu. Czerpał
zwłaszcza z antyku,
zarówno w ubiorze, jak i
architekturze.
Obrazy
akademickie
nie
zachowywały proporcji.
Skupiały się na idealizacji
ciała. Twórcy nie malowali
tego, co chcieli, lecz
skupiali się na kopiowaniu
rzeczywistości.
Przedstawicielem tego prądu
był
William
Adolphe
Bouguereau.
Oglądaliśmy
jego obrazy takie jak
„Narodziny Wenus” czy
„Pierwszy poranek”. Innym
reprezentantem
akademizmu był Henryk
Siemiradzki. Analizowaliśmy jeden z jego obrazów „Pochodnie Nerona”. Zauważyliśmy, że obraz posiadał niezwykłą kompozycję. Każdy z nas
mógł dostrzec w nim inny szczegół. Kolejne jego dzieło, dość symboliczne, to „Dirce
chrześcijańska”. Ciało martwej kobiety to alegoria upadłej Polski. To, co ją spotkało, zostało
ukazane w idealistyczny sposób. Nie widać było po dziewczynie, iż odczuwała jakiekolwiek
cierpienie. Neron swoją mimiką twarzy wyrażał obojętność wobec jej śmierci. Znajdowali się
tam również gladiatorzy, czyli niewolnicy walczący podczas igrzysk.
Realizm to także nurt w pozytywizmie. Główną tematyką takich dzieł było ukazywanie pracy
oraz scen z życia prostych ludzi. Miał za zadanie w jak najwierniejszy sposób przedstawiać
rzeczywistość. Jednym z jego przedstawicieli był Gustaw Courbet, który malował sceny
rodzajowe. Oglądaliśmy jego obraz „Kamieniarze”. Potem skupiliśmy się na „Pogrzebie w
Ornans”. Dostrzegliśmy, że w pewien sposób „podglądaliśmy” ludzi znajdujących się na nim.
Natomiast na obrazie „Dzień dobry, panie Courbet” zauważyliśmy trzech mężczyzn. Courbet,
jak się okazało, nie wykazywał wobec towarzyszy otwartej postawy, lecz pokazywał swoją
wyższość i pewność siebie. Kolejnym reprezentantem realizmu był Jean François Millet.
Dowiedzieliśmy się, że zarzucano mu posągowość portretowanych przez niego postaci. Jego
obrazy łączyły realizm z naturalizmem. Zobaczyliśmy jego obrazy: „Anioł Pański”, „Siewca”
i „Kobiety zbierające kłosy”. Innymi znanymi malarzami tego prądu byli Maksymilian i
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Aleksander Gierymscy. Bardzo często
byli myleni, chociaż ich twórczość
znacznie się różniła. Bardzo słynny
polski przedstawiciel realizmu to Józef
Chełmoński.
Stworzył
bardzo
kontrowersyjny obraz „Babie lato”.
Przedstawił chłopkę o rubensowskich
kształtach, niepracującą w polu, lecz
leżącą na ziemi. Miała bose i brudne
nogi oraz jaskrawą chustkę. W tle
widoczny był również tabor
cygański. Przyjrzeliśmy się także
„Bocianom”.
Następnym nurtem było malarstwo
historyczne. Reprezentował je Jan
Matejko. Ku naszemu zdziwieniu
okazało się, że ma korzenie polsko – czeskie. W szkole
miał przezwisko „Ambit” od jego ambicji. Bardzo dużo uczył się i malował. Bardzo szybko
tworzył duże formaty i oszczędzał na farbach. Co ciekawe, wszyscy bohaterzy, jakich kreował,
mieli takie same oczy, a kobiety odzwierciedlały rysy Teodory, żony artysty. Zanalizowaliśmy
jego dzieło „Stańczyk”. Twarz postaci przedstawiała samego Matejkę. Na stole leżał
dokument poświadczający, że Polska oddaje Moskwie Smoleńsk. Za oknem znajdowała się
spadająca gwiazda, która miała być oznaką złych wydarzeń dla Polski. Jednak jedyna osoba
przejmująca się sytuacją kraju to Stańczyk. Natomiast za drzwiami odbywała się zabawa.
Następnie przyjrzeliśmy się „Kazaniu Skargi” i „Rejtanowi”.
Natomiast nurtem w architekturze był eklektyzm. Polegał na łączeniu ze sobą wzorców z
różnych stylów - antyku, renesansu czy baroku. Przykładem takiej budowli jest Statua
Wolności, której ustawienie nawiązuje do antyku.
Potem udaliśmy się do Pałacu Biskupów Krakowskich. Na początku znaleźliśmy się w sali
sarmackiej. Obrazy barokowe pozbawione były idealizacji. Dowiedzieliśmy się także, że nie
było istotne, kto namalował dane dzieło, ale kogo przedstawiało, stąd tylu anonimowych
twórców.
Pan przewodnik opowiedział nam również o stanach społecznych. Szlachta wywodziła się ze
stanu rycerskiego. Magnateria zaś to najbogatsze ziemiaństwo posiadające ogromne majątki
ziemskie zwane latyfundiami. Okazało się, że przekraczały one nawet wielkością dzisiejsze
polskie województwa.
Potem przeszliśmy do sali pośredniczącej między romantyzmem a neoklasycyzmem. Te nurty
w sztuce reprezentowane były przez Piotra Michałowskiego, Aleksandra Orłowskiego i Artura
Grottgera. Jeden z obrazów Grottgera przedstawiał ojca płaczącego nad losem córki w okresie
powstania styczniowego. To symbol tragizmu całego narodu polskiego.
Jednym z wybitniejszych malarzy okresu romantyzmu był urodzony w Bodzentynie Józef
Szermentowski. Jego obrazy znajdujące się w Pałacu Biskupów należą do okresu kieleckiego
twórczości artysty. Przedstawił na przykład klasztor na Świętym Krzyżu, widok Chęcin czy
rynek w Sandomierzu. Potem wyjechał na stypendium do Paryża, gdzie także tworzył.
Wyrażał w ten sposób tęsknotę za pięknem polskiej przyrody. W 1872 r. na Międzynarodowej
Wystawie w Paryżu otrzymał złoty medal.
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Byliśmy także w sali „monachijczyków” –
grupy polskich malarzy
studiujących
w
Monachium.
Jej
przedstawicielem był Józef
Brandt. Obok znajdowały
się również prace Juliusza
Kossaka,
Henryka
Siemiradzkiego i Aleksandra
Gierymskiego. Warto dodać,
że Józef Brandt namalował
obraz „Wyjazd Marysieńki
Sobieskiej z Wilanowa” „ku
pokrzepieniu serc”. Polska w
jej czasach była określana
mianem
„przedmurza
chrześcijaństwa” i odnosiła
sukcesy militarne.
Na koniec byliśmy w sali
poświęconej
abstrakcji
geometrycznej.
Obrazy
te
tworzyły niezwykłe złudzenia
optyczne.
Zajęcia muzealne były bardzo interesujące i pouczające. Dowiedzieliśmy się wielu
przydatnych rzeczy związanych z malarstwem i architekturą epoki pozytywizmu. Zaciekawiły
nas także obrazy znajdujące się w Pałacu Biskupów Krakowskich. Na pewno jeszcze kiedyś
tam wrócimy.
Oliwia Tokarzewska, klasa 2A LO
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