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Organy pana Laurensa Hammonda 
 

5 grudnia 2019 roku uczniowie z klasy II 
„a” byli na wycieczce w Muzeum Zabawek 

mieszczącym się przy ulicy Kościuszki 13. Pani 

przewodnik zaprezentowała dzieciom sylwetkę 

pana Laurensa Hammonda oraz jego wynalazek 

organy, które zmieniły światową scenę 

 

muzyczną. Następnie chłopcy 

uczestniczyli w zajęciach wokalnych 

umożliwiających wykazanie się 

uzdolnieniami słuchowymi. Dwóch z 

nich zagrało również utwory muzyczne 

na pianinie. W muzeum uczniowie mogli 

jeszcze zobaczyć drewniane zabawki 

historyczne i ręcznie ozdabiane zabawki 

ludowe. Zadowoleni i pełni 

artystycznych wrażeń wrócili do szkoły. 

 

 

 
Magdalena Miążek 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
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Siedemnastego 

grudnia miało miejsce 

zakończenie i podsumowanie 

szkolnej świątecznej akcji – 

zbiórki produktów 

żywnościowych dla rodzin 

najuboższych zorganizowanej  

pod hasłem: „Czerwonokrzyska 

gwiazdka 2019”. To już  trzeci 

rok, jak społeczność szkolna 

przyłącza się, by wspólnie z organizacją PCK pomagać charytatywnie 

potrzebującym. Wspierając Ogólnopolską Kampanię Walki z Głodem, najmłodsze 

dzieci z klas 0-III pokazują swoją wrażliwość i umiejętność dzielenia się z innymi. 

Wszystkie zebrane artykuły zostały przekazane do okręgowego oddziału PCK w 

Kielcach. 

 
Anna Iwańska 
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Czternastego i 

siedemnastego stycznia w 

szkolnej kaplicy odbyło 

się wręczenie przez 

księdza dyrektora Jacka 

Kopcia dyplomów i 

nagród dla zwycięzców w 

szkolnym konkursie 

„ADVENT 

CALENDAR”. Konkurs 

trwał od 1 do 24 grudnia. 

Uczniowie mieli do 

wykonania różne zdania 

w języku angielskim, 

które znajdowali 

codziennie w kalendarzu 

na stronie internetowej. 

W konkursie uczestniczyli uczniowie z klas IV–VII. 

Zwycięzcami w klasach IV zostali: 

JULIA SZCZEPAŃSKA – I miejsce 

JAN PAWELEC – II miejsce 

WERONIKA KIELAR – II miejsce 

GABRIELA PEDRYCZ - III miejsce 

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. 

Małgorzata Pietrzykowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W klasach V: 

GABRIELA MĄCZNIK – I miejsce 
ZUZANNA ROJEK – I miejsce 

NATALIA OSTAP – II miejsce 

KACPER PUŁKA – II miejsce 

JULIA KOSTUR – III miejsce 

W klasach VI: 

ALEKSANDRA DZIUBEŁA – I miejsce 

MARINA OBARA – I miejsce 

VICTORIA MOLAK – II miejsce 

WERONIKA PAWELEC – III miejsce 

W klasach VII: 

ANNA STRZYCKA – I miejsce 

KACPER ROJEK – I miejsce 

MATEUSZ DUTKIEIWCZ – II miejsce 

BARTOSZ NOGAJ – III miejsce 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy
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Zuzia Boszczyk, uczennica klasy II Katolickiej Szkoły 

Podstawowej, swoją przygodę z pływaniem 

rozpoczęła w 2017 r. Pierwsze kroki stawiała w 

szkole pływania mieszczącej się na basenie przy 

ul. Kujawskiej. Szybko została dostrzeżona przez 

trenera, Pana Piotra Karpińskiego. Trafiła do 

Klubu Pływackiego 

„Orka”, gdzie do dnia dzisiejszego trenuje pięć 

razy w tygodniu. Dzięki systematyczności i 

pracowitości oraz odpowiednio dobranemu 

planowi treningowemu szybko zaczęła odnosić 

sukcesy. Już na swoich pierwszych zawodach 

zorganizowanych 6 maja 2018 r. przez 

Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki 

„Świętokrzyskie – Już Pływam!” w Busku-Zdroju 

zdobyła pierwsze miejsce na dystansie 25 metrów stylem 

grzbietowym z wynikiem 26.18 i drugie miejsce na dystansie 25 metrów w stylu 

dowolnym z wynikiem 30.30. Potem były dalsze sukcesy: 
 

 23 września 2018 r. Sandomierz, „Świętokrzyskie – Już Pływam!” - III runda – 
1 miejsce na 25 m stylem grzbietowym z wynikiem 24.35 oraz 1 miejsce na 25 
m stylem dowolnym z wynikiem 22.95, 

 30 września 2018 r. Staszów, Ogólnopolskie Zawody Pływackie z Okazji Dnia 
Energetyka - „Pływam z Energią” - 1 miejsce na 50 m stylem dowolnym z 
wynikiem 51,22 oraz 1 miejsce na 100 m stylem grzbietowym z wynikiem 
1:56.17, 

 24 listopada 2018 r. Ostrowiec Świętokrzyski, „Świętokrzyskie – Już Pływam!" - 
IV runda – 1 miejsce na 25 m stylem dowolnym z wynikiem 20.69 oraz na 25 m 
stylem grzbietowym z wynikiem 22.61, 

 11 lutego 2019 r. Kielce, „Mistrzostwa Szkół Podstawowych klasy I – III” – 1 
miejsce na 25 m stylem dowolnym z wynikiem 20.96 oraz na 25 m stylem 
grzbietowym z wynikiem 22.74, 

 30. 31 marca 2019 r. Staszów, „IV Otwarte Mistrzostwa Staszowa 
Ogólnopolskie Zawody Pływackie” – 1 miejsce na 50 m stylem grzbietowym z 
wynikiem 47.56 oraz 1 miejsce na 50 m stylem dowolnym z wynikiem 41.72, 
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 Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Pływam 

z Energią” z okazji 40-lecia Elektrowni 

Połaniec – 1 miejsce na 50 m stylem 

dowolnym z wynikiem 

 42.97 oraz 1 miejsce na 100 m stylem 

klasycznym z wynikiem 2:04.11, 

 19 października 2019 r. Olkusz, 

„Ogólnopolskie Zawody o Puchar 

Burmistrza Srebrnego Miasta Olkusz” – 2 

miejsce na 25 m stylem dowolnym z 

wynikiem 18.64 oraz 2 miejsce na 25 m 

stylem grzbietowym z wynikiem 21.65, 

 20 października 2019 r. Staszów, 
„Świętokrzyskie Już Pływam!” - I runda – 1 
miejsce na 25 m stylem dowolnym z 
wynikiem 17.77 oraz 1 miejsce na 25 m 
stylem grzbietowym z wynikiem 21.21, 

 30 listopada 2019 r. Busko-Zdrój, „Mistrzostwa 

Buska- Zdroju w Pływaniu, Ogólnopolskie Zawody 

Pływackie o Puchar Starosty Buskiego” – 1 

miejsce na 25 m stylem dowolnym z wynikiem 

17.75 oraz 1 miejsce na 25 m stylem grzbietowym 

z wynikiem 20.56, 

 14 grudnia 2019 r. Połaniec, „Zawody o 

Puchar Prezesa LKS DELFIN Połaniec” – 1 

miejsce na 25 m stylem dowolnym z wynikiem 

17.17. 

 
 

Trzymamy 

kciuki za 

uczennicę 

naszej szkoły i 

życzymy dalszych sukcesów. 
 

Anna Palonka 
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13 grudnia 2019 roku uczniowie z klasy Ia, Ib i 

IIa uczestniczyli w Akademii Bursztynu. W 

czasie warsztatów dzieci dowiedziały się, skąd 

pochodzi bursztyn, jak nazywa się on w innych 

językach oraz co to jest szlak bursztynowy. 

Dziewczynki i chłopcy zapoznali się z 

największymi okazami tego bogactwa 

naturalnego, a także jego właściwościami 

fizycznymi i chemicznymi. W drugiej części 

spotkania uczniowie wykonali bombki i serca 

ozdabiane drobnymi bursztynami i brokatem. 

Pięknymi pracami plastycznymi udekorowali 

potem klasową choinkę. Srebrne serca wręczyli 

swoim Babciom i Dziadkom z okazji ich 

święta. 

Akademia Bursztynu przybliżyła dzieciom 

wiele ciekawych informacji i dostarczyła 

miłych wrażeń. 

 

Magdalena Miążek 
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W piątek 10 stycznia na hali 
sportowej odbył się Trzeci 
Charytatywny Turniej w Dwa 
Ognie. Uczniowie szkoły 
podstawowej rywalizowali 
systemem każdy z każdym na 
dwóch równoległych boiskach 
jednocześnie w dwóch grupach: 
młodszej i starszej. Mecze były 
bardzo zacięte, sędziowane 
przez nauczycieli. W grupie 

młodszej wygrała kl. VIa w składzie: 
Michał Adamczyk, Tomasz Adamczyk, 
Marcel Chałan, Krzysztof Korban, Igor 
Malicki, Tomasz Zawadzki. Natomiast w 
grupie starszej pierwsze miejsce po 
zakończonym remisem finale 7:7 
zajęły wspólnie klasy 7a i 7b. W finale 
wystapili: Jakub Bis, Patryk Drogosz, Julia 
Fornalska, Daniel Grochowina, Maja 
Jaskólska, Kacper Rojek, Adam Warecki, 
Olaf Zawadzki z kl. 7a oraz Piotr Bartos, 
Kacper Czech, Mateusz Dutkiewicz, 
Maksymilian Fidor, Borys Juszkiewicz, 
Julia Łukasik, Antonona Tofil z kl. 7b. 

Na zakończenie turnieju odbył się 
pokazowy mecz pomiędzy nauczycielami 
Katolickiej Szkoły Podstawowej a 

wszystkimi zwycięskimi klasami. 
Serdecznie dziękujemy 
p. Iwonie Zielonce i p. Pawłowi 
Łukasikowi za organizację imprezy oraz 
p. Marcie Sucheni, p. Justynie Gozdek, p.  
Marcinowi Chamerze, p.Adrianowi 
Leszczyńskiemu za przeprowadzenie 
turnieju i aktywny udział w nim. 

Paweł Łukasik
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23.01.2020 roku w szkolnej sali 
teatralnej miał miejsce występ sceniczny klas 
0b i 0a na temat bezpieczeństwa zimowego 
wypoczynku. Przedstawienie pt. „Jak chłopiec 
opuszcza afrykańskie kraje i razem z innymi 
dziećmi zimową lekcję dostaje”, skierowane 
do klas I-III oraz dedykowane zaproszonym 

babciom i dziadkom z okazji ich święta, 
zostało przyjęte niezwykle entuzjastycznie. 
W postać afrykańskiego chłopca wcielił się 
Oskar Szkuta, rolę mamy odegrała Alicja 
Szczukiewicz, a ciocię zagrała Lena Bryła. 
Wydarzenia na bieżąco komentowali 
dziennikarka Wiktoria Tomczyk wraz z 
reporterami Zbigniewem Błachnio i 
Sebastianem Sobeckim. Akcja 
przedstawienia zaczyna się, gdy w dalekiej 

Afryce rodzice chłopca otrzymują 
list z zaproszeniem do cioci w 
Polsce. Chłopiec przylatuje, by 
przeżyć niezwykłe chwile razem z 
dziećmi spędzającymi w tym 
czasie ferie zimowe. Wszyscy 
razem oddają się 
przyjemnościom zabaw na 
śniegu i lodzie. Przeżywają miłe, 
ale czasem i niebezpieczne 
chwile. Z pomocą przychodzą 
śnieżynki oraz harcerki. Z każdej 
opresji zimowej dzieci wychodzą 

cało i z dużym bagażem wiedzy na przyszłość. Zawiązuje się między nimi przyjaźń, ale ferie 
nieubłaganie zbliżają się ku końcowi. Barwne kostiumy, wspaniała charakteryzacja, naturalna gra 
młodych aktorów, wszystko to uczyniło spektakl ciekawym widowiskiem. Obrazu dopełnił 
odtańczony przez śnieżynki i 
dzieci układ taneczny ze 
wstążkami. W przedstawieniu 
wykorzystano piosenkę„ Po co 
jest zima?”, którą wykonała 
Apolonia Jakubczyk razem z 
młodymi aktorami. Widowisko 
niosło przesłanie, by czas na 
śniegu i lodzie wykorzystywać 
roztropnie i z rozwagą 
 
 

Anna Iwańska 
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Pamiętamy o naszych Babciach i Dziadkach 
 

Z okazji Dnia Babci i 

Dziadka klasy 0 – III 

prezentowały różne 

inscenizacje: 

 20.01.2020r. – klasy 

III „a” i III „b” 

przygotowały jasełka 

 22.01.2020r. – klasa I 

„a” zorganizowała wieczór 

kolęd 

 23.01.2020r. – klasy 0 

„a” i 0 „b” przedstawiły 

spektakl o bezpiecznych 

feriach  

pt. „Jak chłopiec opuszcza 

afrykańskie kraje i jak z 

innymi dziećmi zimową 

lekcję dostaje?”   

 24.02.2020r. – klasa II „a” 

zaprosiła gości na program słowno – muzyczny pt. „Dla kochanej Babci i Dziadka”. 

Mali aktorzy bardzo przejmowali się tym, że występowali przed tak dostojnymi Widzami. 

Babcie i Dziadkowie zaś byli wzruszeni i dumni ze swoich wnucząt. 
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W dniu 19.02.2020 roku uczniowie klas 0 – III rozpoczęli 

bal karnawałowy od poloneza, którym kierowała instruktorka 

tańca towarzyskiego Pani Anna Dąbrowska – Krawczyk. 

Wszystkie dzieci i opiekunów przywitała Pani Dyrektor Beata 

Pytel. Pochwaliła piękne karnawałowe stroje uczestników balu 

i życzyła im udanej zabawy. Oprawę muzyczną przygotował 

bardzo miły DJ. W prowadzeniu balu pomagały mu Panie: 

Magdalena Miążek, Marlena Gałuszka i Agnieszka Utnik, 

które przygotowały taneczne zabawy (klasowe pociągi, węże, 

„Chocolate”, „Macarena”, „Just Dance”), ciekawe konkursy 

(taniec z balonami, bajkowe zagadki) i karaoke. Na 

zakończenie karnawałowej „maskarady” powołana komisja 

wybrała królową balu – Weronikę Chłond z klasy III „b” - i 

króla balu – Maurycego Golę z klasy III „a”. Gratulujemy 

zwycięzcom! 
Magdalena Miążek 
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Zosia Kociełkiewicz, uczennica klasy VII a, 
zajęła I miejsce w V Wojewódzkim Konkursie 
Poezji w Języku Angielskim. Konkurs odbył się 
na scenie kameralnej Kieleckiego Centrum 
Kultury 27 lutego 2020 r. Jego celem było 
pogłębianie wiedzy o literaturze 
anglojęzycznej, doskonalenie umiejętności 
recytatorskich, zainteresowanie uczniów 
poezją, zachęcanie ich do prezentacji swoich 
talentów przed publicznością oraz promocja 
dzieci utalentowanych językowo i artystycznie. 
Każdy uczeń musiał przygotować prezentację 
jednego nauczonego na pamięć wiersza w 
języku angielskim i przed komisją wyrecytować 
wybrany przez siebie utwór. Miło było 
uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Urzekła 
nas wspaniała atmosfera, na którą złożyło się 
wiele rzeczy: blask reflektorów, scena, 
widownia, koordynatorka konkursu – pani 
Izabela Krzak-Borkowska, która rozmawiała z 
każdym uczestnikiem przed prezentacją, 
pomagając rozładować stres. Gratulujemy 
Zosi sukcesów. Do konkursu przygotowywała 
się również Marta Nosek, która w ubiegłym 
roku otrzymała wyróżnienie. Niestety, z 
powodu  choroby w tym roku nie mogła 
wystąpić 
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Reprezentacja 
dziewcząt Katolickiej 
Szkoły Podstawowej w 
składzie: Maja Jaskólska – 
kapitan, Gabriela 
Zdanowska, Oliwia 
Radzian, Katarzyna 
Szczepańczyk, Maria 
Grzegolec, Julia Łukasik, 
Aleksandra Pabis, Anna 
Strzycka, Julia Kalwat, 
Antonina Tofil, Julia 
Snopek, Maria Grabowska, 

Maria Szarek zajęły II 
miejsce w Mistrzostwach 
Kielc w Piłce Ręcznej 
dziewcząt rocznika 2005-
2006 (klasy 8 i 7). Zespół 
prowadziła Pani Marta 
Suchenia. 
 
Wszystkim gratulujemy 
sukcesu.   
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22 stycznia 2020 

roku odbył XV 

Międzyszkolny Konkurs 

Jasełek i Przedstawień 

Wigilijnych. Do zmagań 

konkursowych zgłosiło się 

9 zespołów z Kielc i 

województwa. Prezentacje 

oceniało profesjonalne 

Jury w składzie: Barbara 

Świtek – muzyk, 

Przemysław Krystian –instruktor z Muzeum Zabawy i Zabawek, Andrzej 

Piotrowski – choreograf. Miło nam ogłosić, że I miejsce zdobyła Katolicka 

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki. Jury przyznało także 

wyróżnienia indywidualne za kreacje aktorskie. W naszej grupie teatralnej 

nagrodę za rolę Maryi otrzymała Karolina Król, za rolę krakowianki – Pola 

Jakubczyk, wyróżniona za śpiew i jednoczesną grę na skrzypcach, a za rolę 

tancerki – Weronika Molęda. 

Uroczystą galę, która odbyła się 24.01.2020 r. zaszczycił swoją 

obecnością był ks. bp Andrzej Kaleta. Wraz z jurorami wręczał 

nagrody, podziękowania dla opiekunów i dyplomy. Fundatorem 

nagród był prezes 

Towarzystwa Szkoły Katolickiej - p. Stanisława Bujak. Następnie 

uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej zaprezentowali 

najlepsze 

przedstawienie tej 

edycji konkursu: 

„Historię Narodzenia 

Syna 

Bożego w stajence”. 

 
 

 

 

Barbara Barwińska 
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W poniedziałek 24 lutego na 

pływalni „Foka” w Kielcach nasi 

uczniowie z klas pierwszych i 

drugich SP rywalizowali wśród 150 

uczestników podczas Mistrzostw 

Kielc w Pływaniu. Indywidualnie 

dwa razy pierwsze miejsce na 

dystansie 25 m stylem dowolnym z 

czasem 23,04 s i stylem 

grzbietowym z czasem 23,23 s 

zajęła Pola Siatkowska z kl. 1b. W 

klasach drugich indywidualnie dwa 

razy pierwsze miejsce na dystansie 

25 m stylem dowolnym z czasem 

19,69 s i 

stylem grzbietowym z czasem 23,04 

s zajęła Zuzanna Boszczyk z kl. 2b, 

a po 6 miejsce na dystansie 25 

m stylem grzbietowym z czasem 

32,12 s popłynęła Karina Raciborska 

z kl. 2b. W emocjonujących 

konkurencjach sztafet pierszwe 

miejsce przypadło Poli Siatkowsliej, 

Zuzannie Boszczyk, Karinie 

Raciborskiej i Oliwii Banakiewicz. 

Sztafeta chłopców zajęła czwarte 

miejsce w składzie: Filip Saprych, 

Mikołaj Ożdżyński z kl. 1a oraz 

Franciszek Kobiec i Jakub Skalski z 

kl. 2a. W punktacji drużynowej 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. 

Stanisława Kostki z sumą 133 pkt 

zajęła trzecie miejsce. W 

klasyfyfikacji medalowej natomiast zdobyliśmy pierwsze miejsce. 
 

Uczniowie otrzymali też 9 pamiątkowych 

dyplomów. Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
 

Paweł Łukasik 
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W świątecznym nastroju 
Zespół „Arpegio” w 

składzie: Olga Adamczyk, Oliwia 

Adamiec, Aleksandra Dybała, 

Sylwia Lasota, Agnieszka 

Moskal, Laura Olchawa, Urszula 

Szumska, Krzysztof 

Drożdżowski po raz drugi zajął I 

miejsce w finale13. 

Świętokrzyskiego Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek imienia 

Księdza Piotra Klimczyka. W 

kategorii soliści starsi Sylwia 

Lasota, uczennica kl. I B LO, 

zajęła III miejsce. Gala odbyła się 

w parafii świętego Antoniego z 

Padwy w Dąbrowie i zgromadziła 

tłumy 

kielczan. Laureaci pierwszych 

miejsc wezmą udział w Międzynarodowym Festiwalu w Będzinie. 

Barbara Barwińska 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
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Arpegio w Będzinie 
Tegoroczna edycja 26 Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek to 39 

ośrodków eliminacyjnych z całej Polski oraz z Litwy, Białorusi i Ukrainy w różnych 
kategoriach. W sumie wystąpiło ponad 1650 podmiotów wykonawczych. Jest to więc 
największa tego typu impreza w Europie. W eliminacjach regionalnych 
Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Piotra Klimczyka naszą szkołę 
reprezentowały solistki: Apolonia Jakubczyk z kl. Ob, Karolinka Król i Hanna 
Jakubczyk z kl. III b, Sylwia Lasota z kl. IB, zespół „Violinki” z klasy IV-VI oraz zespół 
wokalny „Arpegio” z klas pierwszych liceum. 

Jury festiwalu przyznało Sylwii Lasocie III miejsce, a zespołowi „Arpegio” I 
miejsce w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne oraz nominację do 
reprezentowania regionu na II etapie 26 Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek w Będzinie (wraz z pozostałymi 9 nominowanymi, w tym Hanną Jakubczyk 
z kl. III b). 

Przesłuchania odbyły się w dniach 9-11 stycznia 2020 roku w Państwowej 
Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Będzinie. Po wysłuchaniu wszystkich 
wykonawców reżyser Dariusz Wiktorowicz zaprosił zespół „Arpegio” i „Małe 
skrzypeczki” do udziału w uroczystej gali festiwalu wraz z koncertem laureatów. 
Podczas koncertu transmitowanego on-line ogłoszony został werdykt jury. Na 10 
nominacji nagrodzonych zostało 5 podmiotów wykonawczych. Miło, że w gronie 
laureatów znalazł się zespół „Arpegio”, który otrzymał wyróżnienie. Na 26 edycji 
reprezentanci ZSKDK uczestniczyli 9 razy w finale i 7 razy byli nagradzani. Zespół 
„Arpegio” w zeszłym roku zajął II miejsce, tak jak poprzedni zespół „Ad libitum”, który 
także wystąpił podczas uroczystej gali. 

Barbara Barwińska 
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Od analizy filmu do storyboardu 
W ramach programu Filmoteki Szkolnej we współpracy z Filmoteką Narodową przy wsparciu 

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w dniu 4 
grudnia 2019 r. gościliśmy w naszej szkole 
Wędrującą Filmoznawczynię – panią Martę 
Matuszak. Na początku spotkania scenarzystka 
opowiedziała o swojej pracy i pokazała, jak wygląda 
oryginalny scenariusz do filmu. Zwróciła uwagę na 
jego klasyczną trzyaktową strukturę. 

Wzbogaciła także naszą wiedzę o pojęcia 

dotyczące sztuki filmowej: drabinka, logline, 

synopsis. Kolejnym krokiem było przeanalizowanie 

wybranego filmu i przedstawienie go w strukturze 

trzyaktowej, czyli wskazanie istotnych punktów akcji (przedstawienie świata bohatera, zaburzenie, I 

punkt zwrotny, niezwykła podróż, 

przyjaciele i wrogowie, II punkt zwrotny, 

kulminacja, nowy świat). 
Następnie uczniowie wykazali swoje 

umiejętności analityczne, badając 
kompozycję filmów gatunków 
popkulturowych. Ćwiczenie praktyczne 
polegało na rozebraniu filmu na czynniki 
pierwsze. Omawialiśmy szczegółowo 
ruchy kamery takie jak: jazda, 
panorama, szwenk oraz plany filmowe, 

np. totalny, ogólny, zbliżenie, detal. Poznaliśmy również formy i sposób zapisu scenariusza. 
Nauczyliśmy się, jak poprawnie konstruować nagłówki sceny i jak podawać informacje dotyczące 
miejsca i czasu trwania danej sceny. Filmoznawczyni zaprezentowała także darmowy program dla 
poczatkujących scenarzystów – Celtx. 

Druga część zajęć obejmowała ćwiczenia praktyczne. Ich efektem były próbki tworzenia 
własnego scenariusza w małych grupkach. Wszyscy wykazali się kreatywnością, wyobraźnią oraz 
umiejętnością uważnego słuchania wskazówek, co poskutkowało stworzeniem storyboardu, czyli 
scenopisu obrazkowego, będącego wskazówkami przy filmowaniu dla reżysera. Nauczyliśmy się, 
że praca przy realizacji filmu wcale nie jest prosta, a praca kamery, jej ruch i kąt musi być 
starannie przemyślany - co trzeba zaznaczyć na storyboardzie. Wszyscy byli mocno 
zaangażowani, a filmoznawczyni każdemu służyła profesjonalną radą i pomocą,  dlatego  cieszymy  
się, że spotkaliśmy się w tak kreatywnym gronie uczniów z pięciu szkół. 

Kilkugodzinne warsztaty stały się doskonałą okazją, aby poszerzyć horyzonty i nauczyć się 

inaczej 
patrzeć na film, zwracać uwagę 
nie tylko na treść, ale również 
sposób przekazu. Ponadto była to 
uderzeniowa, ale jakże skuteczna 
forma przekazywania młodym 
ludziom tajników wiedy filmowej. 
 

Aleksandra z kl. I D LO 
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Uczniowie naszego liceum mogą uczestniczyć w zajęciach edukacji filmowej oraz 

gościć w szkole niezwykłych pasjonatów filmoznawstwa, reżyserii czy aktorstwa. 4 grudnia 

2019 r. zorganizowano spotkanie ze scenarzystką Martą Matuszak, która opowiedziała o 

zaletach swojej pracy i zaprezentowała oryginalny scenariusz do filmu. Młodzież mogła 

również doskonalić swoje umiejętności oraz zdobytą wiedzę w zadaniach praktycznych 

polegających na badaniu kompozycji filmów popkulturowych gatunków, rozkładaniu filmu 

na czynniki pierwsze, omawianiu poszczególnych kadrów, ruchów kamer czy planów 

filmowych. Kolejnym etapem zajęć było stworzenie storyboardu. Uczestnicy wykazali się 

niezwykłą kreatywnością, a zadania wykonywali z wielkim zaangażowaniem pod 

kierownictwem pani scenarzystki, która udzielała cennych rad stanowiących pomoc dla 

młodych filmoznawców. Pasjonaci adaptacji filmowych uczestniczyli również w warsztatach 

animacji przeprowadzonych przez Tomasza Solicha – wybitnego aktora, absolwenta 

Warszawskiej Szkoły Filmowej. Na początku zajęć uczniowie zapoznali się z tekstem polskiej 

noblistki – Olgi Tokarczuk. Kolejny etap prac polegał na wybraniu tych fragmentów z 

przemówienia wygłoszonego podczas wręczania nagrody Nobla, które były szczególnie 

poruszające. Stanowiły inspirację do ich obrazowego ukazania. Aktor opowiedział także o 

swoim zawodzie oraz zaprezentował sprzęt służący robieniu zdjęć, z którym mogliśmy 

pracować, tworząc film animowany. Było to bardzo ekscytujące przeżycie, w czasie którego 

wszyscy wykazali się kreatywnością. 

Kolejnym etapem rozwoju umiejętności filmoznawczych uczniów z klasy 1 D liceum 

było uczestnictwo 23 stycznia 2020 r. w warsztatach aktorskich organizowanych przez 

Wytwórnię Filmów Fabularnych i Dokumentalnych zlokalizowaną w Warszawie. 

Dwugodzinne zajęcia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej i były prowadzone 

przez Macieja Kowalewskiego - polskiego aktora teatralnego, telewizyjnego i filmowego, 

scenarzystę, dramatopisarza, reżysera filmowego i teatralnego, dyrektora warszawskiego 

Teatru na Woli, świetnego specjalistę pracującego na co dzień w branży filmowej, mającego 

doświadczenie na polu edukacji. Warsztaty przez niego prowadzone są skierowane do różnych 
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grup wiekowych. Ich celem jest 

rozwijanie i doskonalenie zainteresowań 

sztuką filmową. Pierwsza część 

warsztatów polegała na zaprezentowaniu 

specyfiki zawodów filmowych, 

różnorodności w pracy aktora oraz na 

projekcji krótkometrażowego filmu, w 

którym aktorzy wypowiadali się na temat 

etapów powstawania filmów oraz 

samego pojęcia aktorstwa. Drugi etap warsztatów był częścią praktyczną i rozpoczął się od 

specjalnych ćwiczeń, które stanowią codzienną pomoc dla osób występującym na scenie oraz 

przygotowujących się do roli filmowej. Uczniowie mieli możliwość wcielenia się w postacie 

fikcyjne, udoskonalenia własnych umiejętności 

aktorskich oraz wysłuchania indywidualnych rad 

Macieja Kowalewskiego. Był to czas, w którym 

uczestnicy warsztatów mogli sobie uświadomić 

fundamentalne znaczenie wyobraźni w 

wymagającej pracy aktora oraz innych twórczych 

zawodach artystycznych. Determinuje ona nasze 

emocje i reakcje. Może też stać się narzędziem 

pomocniczym w walce ze stresem, tremą czy 

zrozumieniem siebie. Moim zdaniem warsztaty 

były przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób, 

dzięki nim mogliśmy lepiej poznać pracę aktora 

oraz innych zawodów filmowych. Mieliśmy 

szansę sprawdzić swoje umiejętności aktorskie oraz 

je udoskonalić, stosując się do wskazówek 

wybitnego aktora, 

scenarzysty i 

reżysera. Po 

zakończonych 

zajęciach udaliśmy 

się do Muzeum 

Powstania 

Warszawskiego, 

gdzie zgłębiliśmy 

naszą wiedzę na 

temat tego ważnego 

wydarzenia z historii 

Warszawy. Mieliśmy 

także czas wolny poświęcony na spożycie ciepłego posiłku, a wieczorną porą, spacerując 

ulicami naszej stolicy, dotarliśmy do teatru Roma, gdzie obejrzeliśmy wspaniały i poruszający 

musical „Aida”. 
 

Ola Kuźma, kl. ID 
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Warsztaty animacji 

zorganizowane przez liderkę 

Filmoteki Szkolnej - Annę Karp, 

miały miejsce 11 grudnia br. 

Prowadzone były przez Tomasza 

Solicha - aktora, absolwenta 

Warszawskiej Szkoły Filmowej, 

znanego z seriali takich jak „39 i 

pół” oraz „Barwy szczęścia”. Poza 

wychowankami Kostki na zajęcia 

stawili się również uczniowie z 

liceów im. Mikołaja Kopernika 

oraz im. Józefa Piłsudskiego, a 

także z Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Brusie. 

Celem spotkania było 

dogłębne poznanie procesu 

powstawania filmu 

animowanego. Inspirację 

tematyczną stanowił wykład 

noblowski Olgi Tokarczuk, 

na podstawie którego 

tworzyliśmy krótki klip 

filmowy 

Pierwszą część zajęć 

prowadziła liderka. Zaczęliśmy 

od zapoznania się z tekstem 

noblistki oraz wybrania 

fragmentów, które posłużyłyby 

za inspirację do obrazowego ich 

przedstawienia. Podzieleni na 

grupy pięcioosobowe 

dyskutowaliśmy nad wyborem 

odpowiadających wszystkim 

cytatów, co sprawiło, że szybko 

się zintegrowaliśmy. W drugiej 

części zajęć prowadzący 

opowiedział o swojej pracy, 

zaprezentował nam 

specjalistyczny sprzęt do 

tworzenia 
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animacji i zachęcił do 

twórczych działań. 

Wszystkie grupy najpierw 

przedstawiły mu swoje 

graficzne pomysły, a on 

pomagał w ich 

udoskonaleniu. Ta część 

zajęć była bardzo 

ekscytująca, dawała 

każdemu pole do twórczej 

nieskrępowanej ekspresji i 

wykazania się 

pomysłowością w 

wykonywaniu plastycznych 

elementów filmu. Kolejna 

część zajęć - animacja, 

okazała się zupełnie inna: 

żmudna oraz wymagająca 

cierpliwości i niezwykłego skupienia. Robienie zdjęć tak, aby nie poruszyć niewłaściwych 

elementów, a tylko te niezbędne, angażowało całą grupę i było bardzo czasochłonne i monotonne. 

Należało uważać, aby nie tylko nie przesunąć ich zbyt szybko, ale także pamiętać o ostrości zdjęcia i 

jego właściwym skadrowaniu. Nie obyło się bez licznych powtórek, ale całość przeszła nasze 

najśmielsze oczekiwania! 
 

Warsztaty rozwinęły naszą wyobraźnię i przybliżyły nam podstawy tworzenia filmu animowanego. 

Dzięki połączeniu profesjonalizmu i optymizmu Tomasza Solicha praca stanowiła wyzwanie i 

przyjemność. Warsztaty okazały się być strzałem w dziesiątkę! Mamy nadzieję, że następne - równie 

wspaniałe - będą 

niebawem. Teraz 

pozostało nam tylko 

czekać na opinie 

widzów 

oglądających efekty 

naszej pracy! 

 

 
Jagoda i Joanna, kl. 

ID LO 
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Wyjazd do Winnicy 
W dniach 12-15.12.2019 r. zespół 

„Arpegio” w składzie: Aleksandra Dybała, Sylwia 
Lasota, Agnieszka Moskal, Laura Olchawa, 
Kalina Pańtak, Olga Adamczyk oraz Krzysztof 
Drożdżowski, wraz z opiekunką Panią Barbarą 
Barwińską, przebywał w Winnicy, gdzie 
uczestniczył w Wigilii zorganizowanej dla 
Polaków mieszkających na Ukrainie - największej 
tego typu uroczystości polonijnej za naszą 
wschodnią granicą. Brało w niej udział około 450 
osób. W ramach Wigilii Polskiej w filharmonii 
odbył się też jarmark bożonarodzeniowy, na 
którym organizacje polonijne wystawiały swoje 
ozdoby, które można było nabyć za dobrowolną 
opłatę. Wydarzenie to uświetnili swoją 
obecnością: ksiądz biskup Leon Dubrawski z 
Kamieńca Podolskiego, polski ambasador na 
Ukrainie oraz wicemarszałek sejmu 
Rzeczypospolitej pani Małgorzata Gosiewska, 
która zaprosiła nasz zespół na zwiedzanie   
sejmu. Na uroczystości zespół 
„Arpegio” zaśpiewał wiele wspaniałych polskich i 
tradycyjnych kolęd, za co otrzymał owacje na 
stojąco od wszystkich zgromadzonych tam 
gości. Kilka godzin przed Wigilią zespół wziął udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej 
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poświęconej Waleremu 
Sławkowi w miejscowości 
Strutynka. Wykonał tam 
dwa utwory o charakterze 
patriotycznym. 
Wyjazd do Winnicy był 
bardzo udany. 
Zwiedzaliśmy ciekawe 
miejsca, poznaliśmy 
historię tego miasta oraz 
zaznajomili się z kulturą 
innego kraju. Wycieczka 
była bardzo owocna 
również z powodu 
spotkania z młodzieżą z polskiej szkoły, z którą mogliśmy porozmawiać przy słodkich 
przekąskach, wymienić się drobnymi upominkami. Na koniec zaprosiliśmy rówieśników 
do naszego miasta. 

 

Laura Olchawa, kl. ID LO 
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W naszej szkole, jak co roku, odbyły 

się nietypowe jasełka. W dniu szkolnej 

Wigilii uczniowie zgromadzili się w kaplicy, 

aby obejrzeć oryginalny spektakl. Nad 

przedsięwzięciem czuwał Ksiądz Prefekt 

Artur Płaziński, a w składzie aktorskim 

znaleźli się uczniowie klasy 1E LO: Wiktor 

Agatowski, 

Małgorzata Baranowicz, Eryk 

Lenartowicz, Aleksandra Muszczak, Wojciech 

Brzeziński, Weronika Wesołowska i Bartłomiej 

Bąk. Przed rozpoczęciem inscenizacji wystąpił 

zespół Arpeggio, prezentując kolędy w swoim 

wykonaniu. Pośród gości znalazł się również 

Ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski, który 

złożył wszystkim świąteczne życzenia. 

Przedstawienie miało pokazać, że często 

zapominamy o tym, co najważniejsze w Świętach 

Bożego Narodzenia i zbytnio skupiamy się na ich wymiarze 

materialnym. Powinniśmy 

pamiętać, że tego dnia 

narodził się Jezus oraz o 

tym, jak ważne są nasze 

relacje z innymi ludźmi. 

Niestety, zdarza się, że te 

kwestie schodzą na drugi 

plan, a ich miejsce zajmują 

wymyślne 

życzenia i jedzenie. 

Obchodzenie Świąt tylko z 

przyzwyczajenia oraz przywiązywanie 

zbyt wielkiej wagi do nieistotnych rzeczy 

zabija istotę tego tej niezwykłej 

uroczystości. 

 

Eryk Lenartowicz, kl. 

IE LO 
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Jednym głosem – recenzja filmu „Chór” 
Węgierski film „Chór” z 2016 

roku w reżyserii Kristófa Deáka został 

zdecydowanie zasłużenie nagrodzony 

Oscarem dla najlepszego 

krótkometrażowego filmu aktorskiego. 

Poruszona w nim złożona problematyka 

bezdyskusyjnie sprawia, że można 

nazwać go wielkim dziełem. 

 

Choć wyłonienie dominującego 

aspektu jest dość trudne z powodu 

mnogości wątków tematycznych, to na 

pewno problem faworyzacji 

zdolniejszych dzieci w szkole narzuca 

się nastoletnim widzom w pierwszej 

kolejności. Akcja skupiona na działalności chóru stała się świetnym pretekstem do odsłonięcia ciemnych stron 

funkcjonowania wszelkich placówek edukacji. Film obnaża prawdziwe oblicze szkoły, której nauczyciele bez 

skrupułów stosują szantaż emocjonalny i moralny wobec podopiecznych. 

 

Produkcja Kristófa Deáka posiada także 

aspekty pozytywne. Oprócz mocnego i 

przykrego przekazu o funkcjonowaniu 

szkoły opowiada także o sile przyjaźni. 

Albowiem dotknięta zmową milczenia 

dziecięca społeczność chóru, dzięki 

wzajemnemu współczuciu i solidarności 

staje naprzeciw nieprawości i potrafi ją 

zwyciężyć. Ciemnowłosa utalentowana 

Eliza staje się przykładem empatycznego 

przywództwa i wykorzystania pozycji 

lidera w walce ze złymi normami 

społecznymi. „Chór” odkrywa również 

tajemnicę osiągania sukcesu w sposób nieetyczny, kiedy zdobywanie nagród za wszelką cenę przysłania inne 

ważne cele życiowe, a z dzieci czyni ofiary ambicji dorosłych. 

 

Film Kristófa Deáka uważam za 

kapitalną produkcję uderzającą 

w aktualne problemy społeczno-

kulturowe. Jego uniwersalny 

wymiar, bezbłędny montaż i 

zaskakująco błyskotliwa gra 

młodych aktorów w moim 

odczuciu zapewniają „Chórowi” 

pozycję filmowego dzieła, które 

każdemu polecam. 

 

Ela Barszcz IIA LO 
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„Poloneza czas zacząć!” – 

tymi słowami ksiądz dyrektor Jacek Kopeć 

zainaugurował studniówkę 2020. Dnia 

25.02 o godzinie 18.00 w hotelu „Grafit” w 

Kostomłotach Pierwszych rozpoczął się 

wyjątkowy bal klas maturalnych naszego 

liceum. Podczas uroczystości rodzice 

maturzystów, jak i sami uczniowie, złożyli 

podziękowania dyrekcji i gronu 

pedagogicznemu za trud włożony w 

wychowanie i przygotowanie do 

najważniejszego egzaminu w życiu – 

matury. Swą obecnością zaszczycili nas 

również przedstawiciele kieleckiej kurii – 

ks. dr Karol Zegan, ks. dr Mirosław 

Cisowski i ks. dr Marcin Rokita. Po 

tradycyjnych przemówieniach maturzyści 

zatańczyli poloneza do muzyki z filmu 

„Pan Tadeusz”. Na część oficjalną złożył 

się również pokaz zabawnego filmiku, w 

którym wystąpili uczniowie obu klas 

maturalnych. Po pysznym obiedzie i 

wspaniałym torcie nauczyciele, uczniowie 

oraz goście zostali zaproszeni do wspólnej 

zabawy, która miała potrwać do 

przysłowiowego „białego rana”. 

 

Natalia Zugaj, kl. IIIA LO 
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Popkultura czy kultura? 
W ostatnim tygodniu lutego uczniowie koła 

filmowego mieli okazję uczestniczyć w warsztatach 

prowadzonych przez filmoznawcę - dr. Karola 

Jachymka. Zajęcia odbyły się w naszej szkolnej 

pracowni filmowej. Zostali na nie zaproszeni także 

uczniowie z innych szkół, dzięki czemu mieliśmy 

okazję poznać nowe osoby, z którymi łączy nas 

zainteresowanie filmem. 

Warsztaty odbywały się w bardzo miłej atmosferze. 

Poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat polskiego filmu 

i szeroko pojętej popkultury. Rozmawialiśmy o 

języku młodzieży, który różni się od tego używanego 

w szkole na lekcjach. Jest w nim wiele zwrotów o 

podwójnym znaczeniu, które nie będą rozumiane 

przez osoby od nas starsze, na przykład rodziców. To swoisty kod, którym posługuje się najmłodsze 

pokolenie użytkowników języka – nastolatkowie. Zostało to dostrzeżone nawet przez 

językoznawców, którzy wybrali słówka roku nastolatków. Zostały nimi: eluwina, jesieniara, 

alternatywka. Rozmawialiśmy też o znaczeniu i użyciu słów takich jak „cringe” lub „XD” oraz o 

emotikonach i ich ukrytym znaczeniu. 

Kolejnym tematem zajęć była satyra w polskim filmie - to, co nas naprawdę bawi, czyli komedie. 

Oglądaliśmy fragmenty kultowych filmów, takich jak „Rejs” Marka Piwowskiego czy  

„Hydrozagadka” Andrzeja Kondratiuka. Dowiedzieliśmy się, na czym polegał ich specyficzny 

humor. Otóż okazało się, że czas, w którym powstały te komedie, ma kluczowe znaczenie, ponieważ 

są one uwypukleniem absurdalnych realiów występujących w PRL-u. Zobaczyliśmy także inne 

satyryczne gatunki, np. zabawne fragmenty telewizyjnych seriali typu „scripted docu”, czyli tak 

zwanych „paradokumentów”. Wywołały one u nas salwy śmiechu, ponieważ nie jest to twórczość na 

wysokim poziomie i wiele dialogów nas bawi. 

Obok teorii była też praktyka. Wykonywaliśmy liczne zdania w grupach, które były niesamowitym 

doświadczeniem, ponieważ mieliśmy okazję samodzielnie stworzyć na przykład śmieszne obrazki – 

czyli tak zwane „memy”. Okazało się, że wcale nie jest łatwo w krótkim czasie wykonać obrazek, który 

będzie dowcipny. Nawet jeśli się zna bardzo dobrze konwencję, wymaga to błyskotliwości. 

Nagrywaliśmy także krótkie filmiki satyryczne na podstawie wylosowanych obrazków. Nasza grupa: 

Ola Kuźma, Jagoda Posłowska i Dorota Jarosińska - wymyśliła i zrealizowała w ciągu dwudziestu 

minut parodię kanałów lanserek popularnych w mediach społecznościowych. Mamy nadzieję, że 

pomysł do trzech obrazków, które wylosowałyśmy: hamburger, samolot, samochód 

- będzie się podobał. Każda grupa miała zupełnie inną koncepcję, więc powstała naprawdę ciekawa 

mieszanka zabawnych nagrań, które następnie razem oglądaliśmy i omawialiśmy. 

Kolejnym zadaniem wykonywanym w grupach była komediowa improwizacja. Moim zdaniem było 

to najtrudniejsze zadanie, jednak mimo tego udało się na gorąco stworzyć zabawne dialogi. Pod 

koniec zajęć sprawdziliśmy swoją wiedzę zdobytą na warsztatach, rozwiązując krótki quiz. Jestem 

bardzo szczęśliwa, że moja szkoła daje możliwość rozwijania swoich zainteresowań i poszerzania 

wiedzy w aspektach, które są naprawdę interesujące. Ja wraz z całym kołem filmowym jesteśmy 

niezwykle zadowoleni z warsztatów i wiedzy, którą zdobyliśmy. Zdecydowanie polecam wszystkim 

zainteresowanym uczestnictwo w tego typu zajęciach. 

Dorota Jarosińska kl. I D 
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Aida – historia ponadczasowa 
Spektakl „Aida” w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego, który mogły obejrzeć klasy pierwsze naszego 

liceum w warszawskim Teatrze Roma, urzeka swym pięknem. Starożytny Egipt, będący tłem dla rodzącej się 

na oczach widzów tragicznej miłości tytułowej bohaterki i jej wybranka, od początku zachwyca. Odtwórcy 

głównych ról (Anastazja Siemińska - Aida, Marcin Franz - Radamez, Monika Rygasiewicz - Amneris) są 

idealnie dopasowani do odgrywanych postaci. Ogromną zaletą spektaklu są także znakomite utwory 

muzyczne w wielu gatunkach (pop, rock, reggae, blues) w wykonaniu fenomenalnych wokalistów, których 

głosy ujmują swą głębią. Na pochwałę zasługuje również doskonała kompozycja klamrowa, bowiem sztuka 

rozpoczyna się i kończy sceną we współczesnym muzeum Egiptu. W surowym wnętrzu pośród piaskowych 

posągów stoi odwrócona majestatyczna postać potężnej Amneris w żywoczerwonym płaszczu, która 

następnie ożywa. Wśród tłumu zwiedzających turystów dostrzec można zafascynowanych eksponatami parę 

współczesnych turystów – przypominających do złudzenia głównych bohaterów miłosnej historii – Aidę i 

Radamesa. Jest to jedno z nielicznych nawiązań do współczesności, uniwersalizujące problem nieszczęśliwej 

miłości. 

Ich uczucie jest od samego początku skazane na porażkę, bowiem niewolnica, w której zakochuje się 

odważny dowódca wojsk egipskich - Radames, jest w rzeczywistości księżniczką Nubii, państwa, z którym 

Egipt toczy wojnę. Na domiar złego jest on od dawna zaręczony z córką faraona – Amneris, która jest główną 

przeszkodą na drodze do miłości głównych bohaterów. Jednak rola ta nie wzbudza u widzów niechęci, a wręcz 

przeciwnie – sympatię. Jest ona szczególnie interesującą i wielowymiarową postacią: z pozoru szczebiotliwa 

trzpiotka, przywiązująca ogromną wagę do wyglądu zewnętrznego i lubiąca przykuwać uwagę wymyślnymi 

kreacjami, w głębi duszy jednak to wrażliwa kobieta, martwiąca się brakiem miłości ze strony narzeczonego. 

Scenografia Mariusza Napierały zapierała dech w piersiach, mimo że ograniczała się głównie do 

prostokątnych bloków, które służyły za ekrany. Wizualizacje, na przykład mistycyzmu świątyni lub kojącej 

aury lasu, są zasługą Marcina Heinza. Ten minimalistyczny wystrój pomaga widzowi szybko przenieść się w 

nowe miejsce akcji oraz poczuć panującą w nim atmosferę. Jest to szczególnie istotne ze względu na dynamikę 

przedstawianej historii. 

Zarówno choreografia, opracowana przez Agnieszkę Brańską, jak i kostiumy uszyte według projektu 

Doroty Kołodyńskiej, są udanym połączeniem mody egipskiej i współczesnej, np. biały strój Amneris podczas 

sceny w łaźni, uszyty z tkaniny przypominającej wzory starożytne w połączeniu z tenisówkami, robi bardzo 

dobre wrażenie. Stylizacje podkreślają charaktery poszczególnych postaci: niebieski, prosty w swojej formie 

strój prawej Aidy, krwistoczerwony mundur walecznego i odważnego Radamesa oraz pstrokate, upstrzone 

kryształkami, pełne blasku kreacje czarującej Amneris. Ta ostatnia jest postacią dynamiczną, która z wiernego 

narzeczonemu oraz posłusznego ojcu dziewczęcia staje się 

niezależną kobietą, co prawda jest też bezduszna i bezwzględna, 

ale to efekt jej złamanego serca, co zostało zakomunikowane 

widzom poprzez symboliczną zmianę jej ubioru. Jej nowy strój 

wyrażał potęgę i moc odnośnie do losu głównych bohaterów, 

którzy nieoczekiwanie w wyniku decyzji Amneris zastygają w 

miłosnych objęciach. Ekspresyjna i energiczna choreografia 

doskonale współgra z treścią śpiewanych przez aktorów kwestii, 

szczególnie widowiskowe były pełne rozpaczy sceny w obozie 

niewolników. 
Uważam, że jest to inscenizacja godna zobaczenia szczególnie ze 

względu na wyraziste postacie i wspaniałych wokalistów oraz bardzo 

przyjemne dla oka efekty wizualne. Jest z jednej strony istną ucztą dla 

zmysłów, ale z drugiej udręką dla intelektu z powodu mało 

oryginalnej, dość przewidywalnej fabuły. Trudno też dopatrzeć się 

szczególnej głębi tekstów, co było wytknięte przez naszych kolegów. 

Podsumowując: Aida to widowisko spektakularne i efektowne, a także 

relaksujące. Zdecydowanie polecam – szczególnie dziewczynom. 

Joasia Pióro, kl. ID LO 
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W piątek 24.01.2020 r. w Domu Środowisk 
Twórczych odbyła się uroczystość wręczenia 
stypendiów Prezesa Rady Ministrów. W wydarzeniu 
uczestniczyli świętokrzyski kurator oświaty 
Kazimierz Mądzik i wiceprezydent Kielc Marcin 
Różycki. Wręczenie stypendiów uświetnił program 
artystyczny w wykonaniu uczniów Domu Kultury 
„Zameczek”. W tym roku stypendium otrzymało 130 
uczniów ze szkół ponadpodstawowych w 
województwie świętokrzyskim, którzy osiągnęli 
najlepszą średnią ocen w danej szkole w roku szkolnym 
2018/2019. Stypendystką Nagrody Prezesa Rady 
Ministrów z naszej szkoły jest uczennica klasy IIB 
Natalia Nosek. Serdecznie jej gratulujemy!!!  
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W stolicy nauki i kultury 
 

Wreszcie nadszedł wyczekiwany przez nas 
dzień wyjazdu do Warszawy. Wycieczka rozpoczęła 
się zbiórką o godzinie 5:45 na parkingu pod basenem 
„Orka”. O godzinie 6:00 wyruszyliśmy autokarem w 
kierunku naszej stolicy. 

Po około 3 godzinach przyjemnej jazdy 
dotarliśmy do celu. Pobyt w Warszawie rozpoczęliśmy 

spacerem po 
Nowym Świece. 
W trakcie 

przechadzki 
nauczyciele 

zaprowadzili nas 
pod kościół św. 
Krzyża. Bazylika 
ta powstała w 
XVII w., 
wybudowana została w stylu barokowym, a 
zaprojektował ją Józef Szymon Bellotti. Kościół 
ten słynie ze złotego ołtarza oraz 58 

– głosowych organów, na których 
grał Stanisław Moniuszko. 
Następnie udaliśmy się na 
Starówkę, gdzie znajduje się 
Kolumna Zygmunta i zamek 
królewski. Wreszcie przyszedł 
czas wolny. Mieliśmy półtorej 
godziny, aby udać się do kawiarni, 
zjeść drugie śniadanie i chwilę 
odpocząć. O godzinie 3:00 
zaplanowane było zwiedzanie 
Muzeum Iluzji. W ciągu godziny 
mogliśmy doświadczyć iluzji optycznej, polegającej na specjalnym ułożeniu 
przedmiotów bądź odpowiednim sposobie namalowania obrazów na 
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ścianie, tak aby oszukać nasz 
wzrok. Było to bardzo ciekawe i 
niezwykłe doświadczenie. Po 
zwiedzaniu każdy z nas zrobił 
się głodny, dlatego wyruszyliśmy 
do galerii Złote Tarasy, aby zjeść 
obiad. Kolejnym etapem naszej 
wycieczki był Teatr Roma, w 
którym mieliśmy przyjemność      
obejrzeć spektakl 

„Aida”. Musical ten został 
skomponowany przez legendę 
muzyki pop Eltona Johna do 
słów Tima Rice’a, jednego z 
najbardziej znanych autorów 
tekstów do licznych musicali. 
Miejscem akcji jest starożytny Egipt, a fabuła opowiada o zakazanej miłości Aidy, 
nubijskiej księżniczki wziętej do niewoli przez Egipcjan, i Radamesa, kapitana 
egipskiej armii zaręczonego z Amnenis, córką faraona. Spektakl ten wywarł na nas 
bardzo duże wrażenie. Po godzinie 21:30 wyszliśmy z teatru i podążyliśmy pod Pałac 
Kultury i Nauki, gdzie czekał autokar, który zawiózł nas prosto do Kielc. 

Dzień wycieczki z pewnością zapamiętamy bardzo miło, ponieważ był to czas 
naszej integracji i lepszego poznania stolicy. Wyjazd ten dodatkowo uświadomił nam, 
jak bardzo lubimy ze sobą spędzać czas. 
 

Oliwia Mazurczak, Magdalena 
Niechciał, kl. IE LO 
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Walentynki – symbol egocentryzmu? 
Spektakl teatralny 

pt. „Jak siebie samego” w 
reżyserii pani prof. Marty 
Piotrowskiej to 
walentynkowa propozycja 
artystyczna, wystawiona 
przez uczniów naszego 
liceum. Przedstawia on 
historię kilku postaci, 
których drogi krzyżują się 

przypadkowo 
czternastego lutego 
podczas przygotowań do 
obchodów Święta 
Zakochanych. 

Na samym początku, po wprowadzającym w klimat przedstawienia monologu, następuje scena 
prezentacji postaci: 
Mikołaj Nawrocki to 
zapracowany Filantrop, 
Natalia Zapała jest 
obsadzona w roli starszej 
kobiety, Filip Relidzyński 
to Filozof, zadający za 
dużo pytań, a Krzysztof 
Orawiecki jest Narcyzem 
– Pogromcą Damskich 
Serc. Akcja toczy się w 
sklepie spożywczym, 
gdzie tajemnicza 

pracownica w masce (Lidia Kosztołowicz) rozdaje 
klientom walentynkowe ciasteczka. Każdy bohater 
wydaje się być zatracony w biegu codziennych zajęć 
i rutynowych obowiązków, jednak prawdziwe 
zamieszanie rozpoczyna się dopiero w momencie, 
gdy w sklepie następuje awaria, a bohaterowie 
przekonani są, że nie mogą się z niego wydostać. 
Stojący do tej pory w tle Manekin - Błażej Kotwica, 
którego można interpretować jako Demona bądź 
Obcego - ożywa i rozpoczyna podwójną grę: 
zarówno dosłownie - z postaciami na scenie, jak i 
metaforycznie - na ich uczuciach. Dialog z Obcym 
sprawia, że wszyscy bohaterowie stają się nieco 
bliżsi widzowi, bo odkrywa on ich - nas słabe strony 
i frustracje. 

Jednak niektóre sceny wydają się 
kontrowersyjne. Jedna z bohaterek - Singielka, w 
której rolę wcieliła się Anna Cedro, wprowadza 
widza w stan zmieszania, szczególnie po jej 
konfundującym ,,ślubie ze sobą’’, który - jak sądzę – 
ma uzmysłowić widzowi konsekwencje dosłownego 

rozumienia przykazania miłości. W stan zdezorientowania może wprawić widza również 
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niespodziewana śmierć Filantropa. Natomiast historie 
miłosne bohaterów uważam za niezwykle 
interesujące, poza może zbyt stereotypową - 
Narcyza, który do momentu, kiedy jako jedyny nie 
został obdarowany miłością, pełnił rolę 
najbanalniejszej postaci. Cóż, przecież życie właśnie 
zdaje się być niekiedy banalne!  

Najbardziej efektownym momentem sztuki była 
scena rozmowy pomiędzy Obcym a Aniołem (Klaudia 
Dębska), której gra świateł i muzyka nadały ogromną 
dramaturgię. Stroje aktorów były raczej 
minimalistyczne, co miało na celu zwrócenie uwagi na 
wnętrze bohaterów. Scenografia zaś, choć prosta, 
dobrze oddawała klimat walentynkowej aranżacji 
sklepowej. Zakończenie, które miało na celu ukazać 
losy bohaterów po kilku latach od wydarzeń, nie było 

jednak dość czytelne - upływ czasu nie został 
wyraziście podkreślony, to mogło być 
problematyczne dla odbiorcy. 

Przewodnia myśl sztuki, mówiąca o tym, 
że aby zostać pokochanym, należy najpierw 
obdarzyć miłością samego siebie, wpisuje się 
we współczesny dyskurs egzystencjalny o 
kondycji człowieka i jego pragnieniach. 
Postacie zarysowane grubą kreską, 
reprezentujące bardzo skrajne postawy, 
utrudniały widzowi możliwość utożsamienia się 
z nimi, ale nieco przerysowana gra przykuwała 
uwagę widza i zmuszała do myślenia. Uważam, 
że warto zobaczyć tę sztukę, trwający ponad 
godzinę spektakl skupił uwagę młodej widowni, 
a to znaczy, że się podobał. Ciężka i 
wielotygodniowa praca została doceniona 
przez najbardziej wymagających widzów – 
kolegów. Brawo! 

Julia Makowska, kl. ID LO 
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Miejski Konkurs Ortograficzny 
 

Licealistki: Natalia 
Moskal, Małgorzata Śliwa i 
Klaudia Palak reprezentowały 
naszą szkołę na Miejskim 
Konkursie Ortograficznym 
zorganizowanym w Tygodniu 
Kultury Języka przez Zespół 
Szkół Elektrycznych. Zawody 
odbyły się 9 marca 2020 r. 
Brało w nich udział ponad 40 
uczestników z województwa 
świętokrzyskiego. Tekst 

dyktanda był dość trudny – dotyczył piękna języka i otaczającego nas środowiska 
naturalnego. Nikt z uczestników nie napisał go bezbłędnie. Czwarty wynik w 
województwie, a co za tym idzie, wyróżnienie w konkursie zdobyła Małgosia Śliwa z 
klasy IF, podopieczna Pani Profesor Marty Piotrowskiej. Serdecznie gratulujem y!



 

 

W dniu 2 marca 2020 r. wzięliśmy udział w VII Spotkaniu Edukacyjnym pt. „BOHATEROM 
PAMIĘĆ”, które odbyło się w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach z okazji Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystość została zorganizowana przy współpracy Ośrodka Myśli 
Patriotycznej i Obywatelskiej, Wzgórza Zamkowego, III LO im. C. K. Norwida oraz Delegatury 
Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych, nauczyciele oraz kilkuset uczniów kieleckich liceów. 

Na początku wystąpiła Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska - Kalita, 
która podziękowała nauczycielom za poszerzanie wiedzy uczniów na temat historii i zachęcanie ich 
do udziału w konkursach historycznych. Podkreśliła, że historia tworzy naszą tożsamość i winniśmy 
okazywać jej szacunek. Zachęcała również do pogłębiania wiedzy z zakresu historii. Następnie 
przybliżyła nam sylwetkę wybitnego sportowca Janusza Kusocińskiego, który w 1932 r. zdobył złoty 
medal olimpijski w Los Angeles w biegu na 10000 metrów. Pasmo sportowych sukcesów lekkoatlety 
przerwał wybuch II wojny światowej. Kusociński zgłosił się na ochotnika do wojska. Podczas walk 
w obronie stolicy został dwukrotnie ranny. Działał w konspiracji, był członkiem Związku Walki 
Zbrojnej. Pod pseudonimem „Prawdzic” związał się z konspiracyjną organizacją wojskową „Wilki”. 
Za bohaterską postawę został odznaczony Krzyżem Walecznych w dniu 28 września 1939 r. 21 
czerwca 1940  r.  Janusz Kusociński  został  rozstrzelany  za działalność  konspiracyjną  w Palmirach 
pod Warszawą. 
W kolejnej części spotkania pan Bruno Wojtasik z OMPiO wygłosił wykład pt.: „Kim byli Niezłomni?” 
Podkreślił w nim, że prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zawdzięczamy ustanowienie w Polsce 
dnia 1 marca 
- Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. To święto państwowe obchodzone jest 
corocznie od 2011 roku dla upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego 
podziemia. Pan Wojtasik przybliżył nam i zdefiniował pojęcie Żołnierzy Wyklętych. To dziesiątki lub 
setki małych i dużych struktur wojskowych, które walczyły, ponieważ nie chciały zgodzić się na 
rzeczywistość przyniesioną do Polski na sowieckich warunkach. Mianem Żołnierzy Wyklętych 
określani są żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Batalionów Polskich. Byli oni 
realizatorami wielkiej idei narodowej. Określenie „Żołnierz Wyklęty” niesie ze sobą przekaz: „skazany 
na unicestwienie”. Żołnierze Wyklęci nie walczyli, by wygrać z okupantem, ale dla idei, dla której 
warto się bić i umierać – idei wolności własnej ojczyzny. 
Następnie pan doktor Marek Maciągowski z Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej na 
Wzgórzu Zamkowym w Kielcach wygłosił wykład pt.: „Józef Chmielewski – „Aleksander” - 
zamordowany bez sądu”, w którym przybliżył sylwetkę harcerza z Pińczowa, organizatora 
konspiracji Narodowych Sił Zbrojnych. Jego losy skończyły się tragicznie. Został aresztowany i 
zamordowany bez sądu w 1950 roku w kieleckim więzieniu przy ulicy Zamkowej. Stawiano mu 
zarzuty, przesłuchiwano, ale rozprawa się nie odbyła. Do końca pozostał wierny swoim ideałom z 
harcerstwa, ideałom ruchu narodowego, z którym się związał i za to zapłacił najwyższą cenę – 
poświęcił własne życie. 
Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom VIII Wojewódzkiego Konkursu „Żołnierze 
Niezłomni. Pamięci Zapomnianym Bohaterom Naszego Regionu”. Oprócz nagród ufundowanych 
przez OMPiO, pan Krzysztof Szczerba, zastępca dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego 
Banku Polskiego w Kielcach, podarował laureatom medale honorowe z wizerunkami Żołnierzy 
Wyklętych, wyemitowane przez NBP. 

Na zakończenie na scenie wystąpił radomski zespół muzyczny LUSTRO, z wokalistą 
Konradem Przerwą, który zaprezentował kilka znanych piosenek partyzanckich i wojennych w 
rockowej odsłonie z płyty „Gloria victis”. 
To uroczyste spotkanie pozwoliło nam na pogłębienie wiedzy z historii naszego regionu i z 
pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. 

 

Oliwia Tokarzewska, kl. IA LO 
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Klub Honorowych Dawców Krwi 
 

W Kielcach dramatycznie brakuje krwi. Na zabiegi 
czekają schorowani pacjenci, jednak bez 
odpowiedniego zabezpieczenia w krew nie ma 
możliwości, aby przeprowadzić operacje. Krew jest 
potrzebna na wszystkich oddziałach kieleckich 
szpitali, w klinikach zabiegowych, zachowawczych. 
Niejednokrotnie potrzebują jej kobiety rodzące oraz 
ciężko chore dzieci. Prosimy, aby kto może, 
regularnie oddawał krew. Nie możemy jej niczym 
zastąpić ani kupić. 
Tuż przed rozpoczęciem pandemii w naszej szkole 
powstał Klub Honorowych Dawców Krwi. 
Zachęcamy naszych pełnoletnich uczniów, rodziców, 
przyjaciól i znajomych do oddawania krwi. 
Numer klubu, który podajemy przy rejestracji, to 
888. 
Wszystkie informacje można uzyskać na stronie 
kieleckiego RCKIK: 
http://www.rckik-kielce.com.pl 

 
 

 

 

Miło nam poinformować, że 
Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące im. św. 
Stanisława Kostki zdobyło tytuł 
"Szkoła Roku 2020" w plebiscycie 
prowadzonym przez portal 
WaszaEdukacja.pl zajmując I m-ce 
w Kielcach. Plebiscyt był 
prowadzony w osiemnastu 
miastach wojewódzkich w Polsce. 
Wzięło w nim udział 1 061 
placówek oraz 47 476 
użytkowników portalu. 
 

Zobacz szczegóły: 

https://waszaedukacja.pl/artykuly/szkola-roku-2020-

ogloszenie-wynikow 
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Pamięci Pana Profesora 

Kazimierza Gromadzkiego 
 Pan Profesor Kazimie rz Gromadzki – dziś już świętej 

pamięci – przez 15 lat dzielił się z uczniami „Kostki” swoją 

wiedzą i życiową mądrością, za co  ceniła go młodzież oraz inni 

nauczyciele. Był nie tylko fizykiem, ale również pasjonatem 

nauki. Interesował się filozofią, matematyką, chemią... Był 

niezwykłą postacią, pełną ciepła, życzliwości, cierpliwości i 

osobliwej charyzmy. Absolwenci wspominają do dziś jego 

lekcje oraz pełne ciekawostek zajęcia pozalekcyjne. Przybliżał 

uczniom zawiłe pojęcia 

astrofizyczne, rozbudzał ciekawość 

świata, którą nadal pielęgnują 

mimo upływu lat. Przygotowywał młodych ludzi do matury, do 

studiów, ale też do życia. W szkolnej pracowni 

pozostawił trwały ślad swojej obecności, 

twórczego zaangażowania dla dobra szkoły 

oraz swoich talentów i umiejętności 

praktycznych. Profesora Kazimierza 

Gromadzkiego można też nazwać uczniem św. 

Jana Pawła II, gdyż zgodnie z jego nauczaniem 

przez życie niosły go dwa skrzydła: FIDES et 

RATIO. WIARA, którą odważnie wyznawał, i 

ROZUM, który pozwalał mu widzieć w 

makro- i mikrokosmosie niezwykłą mądrość 

Stwórcy. 

 Pan Profesor Gromadzki odszedł nagle, kilka miesięcy po przejściu na 

emeryturę. 29 lutego 2020 roku w kościele pw. Ducha Świętego w Kielcach 

pożegnała go rodzina, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i absolwenci 

„Kostki”. Uroczystości przewodniczył ks. Leszek Starczewski, wieloletni 

prefekt Katolickiego LO, a osobiście przyjaciel śp. Pana Profesora. Słowa 

pożegnania wygłosił ks. dyrektor ZSKDK Jacek Kopeć 

oraz Michał Kondrak – przewodniczący Samorządu 

Szkolnego LO. Z ust ks. dyrektora padły wzruszające 

słowa: „Dziś, Kazimierzu, już nie wiarą ani nawet nie 

rozumem, ale miłością ogarniasz nową rzeczywistość, 

który my tu, na ziemi, nazywamy Niebem. Niech 

Zbawiciel, Dobry Nauczyciel, Jezus, przyjmie Cię do 

swoich wiekuistych mieszkań w Domu Ojca. I Tobie 

również mówimy: Do zobaczenia! 
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