
        
    Serwus!  
 
 Oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym ro-
ku szkolnym numer naszego pisemka. Wierzymy, 
że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Jak zawsze 
umieściliśmy informacje dotyczące życia szkoły  
i najważniejszych wydarzeń, w których uczestni-
czyła uczniowska brać.  
 Życzymy przyjemnej lektury.  
      Redakcja 



Z życia szkoły 

 2 września 2013 r. punktualnie o godzinie 9:00 rozpoczęliśmy nowy 
rok szkolny. Uczniowie klas pierwszych zostali ciepło przywitani przez dy-
rekcję i nauczycieli na sali gimnastycznej, natomiast my – starszyzna szkolna 
– od razu udaliśmy się na spotkania z wychowawcami. Następnie przeszliśmy 
do kościoła ojców franciszkanów na mszę świętą. Przed rozpoczęciem nabo-
żeństwa miało miejsce uroczyste pożegnanie ojca Adama Lubiatowskiego, 
który od 2005 r. był katechetą w naszej szkole, a teraz (z przyczyn zdrowot-
nych) musiał zrezygnować z nauczania. Po 
mszy na uczniów (jak zawsze) czekała siostra 
Jolanta z miłą niespodzianką – obrazkami. 
 24 września odbyło się uroczyste ślu-
bowanie uczniów z klas pierwszych. Tego 
dnia stali się oni pełnoprawnymi członkami 
naszej szkolnej społeczności. Więcej o tym 
wydarzeniu piszemy na str. 7. 
 25 września był dniem oficjalnego zakończenia pierwszej edycji pro-

jektu Droga do kariery realizowanego 
w ramach programu Uczenie się przez całe 
życie – Leonardo da Vinci. W ramach pro-
jektu trzydziestu uczniów z naszej szkoły 
wyjechało do Italii na trzytygodniowe sta-
że zawodowe. Mogły uczestniczyć w nich 
osoby kształcące się w technikum rolni-
czym, ogrodniczym i architektury krajo-
brazu. W środę (25.09.) uczniowie otrzy-

mali certyfikaty Europass Mobility oraz dyplomy ukończenia kursu języka 
włoskiego, który poprzedzał wyjazd. Goście, którzy z okazji zakończenia 
projektu odwiedzili naszą szkołę, zgodnie stwierdzili, że był on bardzo cieka-
wy i stworzył uczniom możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz 
zgromadzenia nowych do-
świadczeń. Opowiadający o 
swoich doświadczeniach 
uczestnicy potwierdzili jeszcze 
raz, że przeżyli wyjątkowe 
chwile i są gotowi pojechać do 
Spoleto ponownie. Niestety 
jednym z założeń projektu jest 
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jednorazowy wyjazd każdego z uczestników. To jest jednak dobra wiado-
mość dla nowych kandydatów pragnących wziąć udział w projekcie włoskich 
staży w rozpoczętym roku szkolnym. Rekrutacja do drugiej edycji już ruszy-
ła! 
 27 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Więcej o tym 
wydarzeniu piszemy na stronie 8. 
 We  wrześniu został wybrany nowy Samorząd Szkolny. W jego skła-
dzie znalazły się: Maria Plichta - przewodnicząca, Adrianna Skup - zastępca 
przewodniczącej, Natalia Cieślik - rzecznik praw ucznia, Natalia Soszyńska - 
sekretarz, Joanna Siennica - fotograf. 
 4 października gościliśmy w naszej szkole Waldemara Obłozę – pol-
skiego aktora teatralnego i telewizyjnego, który szerszej publiczności znany 
jest przede wszystkim z roli Romana z serialu Na Wspólnej i Kurskiego 
z Miodowych lat. Wiadomo, że na lekcjach nie zawsze chce się nam słuchać 
wykładów nauczycieli, dlatego też z niezbyt wielkim entuzjazmem przyjęli-
śmy wiadomość o możliwości uczestniczenia w kolejnym, dotyczącym tym 
razem historii teatru. Spodziewaliśmy się nudnego wywodu, a tymczasem 
dano nam możliwość uczestniczenia w aktorskich mini warsztatach. Pan Ob-
łoza nie tylko opowiadał o dziejach teatru i technice gry w poszczególnych 
epokach, ale też dał nam możliwość zoba-
czenia, jak to naprawdę wyglądało. Wy-
brani przez naszego gościa uczniowie 
wcieli się w aktorów starożytnych, śre-
dniowiecznych czy renesansowych 
i odgrywali pod okiem mistrza krótkie 
scenki zgodnie z zasadami gry, obowiązu-
jącymi w danych czasach. Śmiechu mieli-
śmy co niemiara. Okazało się, że nie jest łatwo mówić „pełnym” głosem. 
Wiele trudu wymaga też zapanowanie nad mimiką. Drobne niedociągnięcia, 
np. nieodpowiednie ułożenie brwi, mogą mieć wpływ na wymowę całej sce-
ny. Myślę, że wiedza (zarówno dotycząca tajników gry aktorskiej, jak 
i historii teatru) wyniesiona z tych nietypowych zajęć na długo pozostanie 
w naszej pamięci. 
 11 października w  ramach obchodów XIII Dnia Papieskiego z inicja-
tywy uczennic z klasy IV TK: Katarzyny Grudzińskiej, Karoliny Talachy  
i Emilii Semeniuk została zorganizowana w naszej szkole akcja Budujemy 
żywy pomnik Jana Pawła II. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 

Z życia szkoły 

3 



Z życia szkoły 

4 

którzy wzięli w niej udział. Szczególne 
wyrazy uznania kierujemy do uczniów 
klas: I TW, II TW, II Lb, III TK, III U, 
IV TW, IV TK. Dzięki Waszemu zaan-
gażowaniu udało nam się zebrać 153,18 
zł. Pieniądze zostaną przekazane na po-
moc uczniom naszej szkoły. 
 17 października świętowaliśmy 
Dzień Edukacji Narodowej, popularnie 
nazywany Dniem Nauczyciela. Z tej oka-
zji przybyło do naszej szkoły wielu znamienitych gości: mł. bryg. Waldemar 
Rostek (zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Siedlcach), nadkom. Janusz Celiński (zastępca Komendanta Miejskiego 

Policji w Siedlcach), ppłk Jerzy 
Pawlik (Wojskowy Komendant 
Uzupełnień w Siedlcach), Lech 
Poduch (przewodniczący Komisji 
Oświaty RM)  oraz przewodni-
cząca Rady Rodziców – pani 
Małgorzata Jastrzębska. Konfe-
ransjerzy – Natalia Soszyńska  
i Kacper Ornowski – jako pierw-

szego o zabranie głosu poprosili dyrektora szkoły pana Leszka Rozbickiego. 
Przywitał on wszystkich zgromadzonych, przedstawił przybyłych gości i wy-
głosił przemówienie. Następnie miało miejsce wręczenie dyplomów dla 
współpracujących z naszą szkołą przedstawicieli służb mundurowych. Kolej-
nym punktem uroczystości było przyznanie wybranym nauczycielom oraz 
pracownikom administracji i obsługi nagród. Po części oficjalnej rozpoczął 
się koncert życzeń dla wszystkich 
pedagogów. Piosenki zaśpiewały 
uczennice należące do szkolnego 
chóru – Joanna Jurkowska (III LO), 
Joanna Siennica (III U), Małgorzata 
Franczak (IV TK), Katarzyna Jaku-
biak (II a LO), Ada Adamska (II 
ZW) i Natalia Trochimiak (I LO). 
Później rozpoczęła się część kabare-



 

5 

towa. Role nauczycieli i  uczniów odgry-
wali aktorzy z klas: I LO (Agata Celińska-
Mysław, Maciej Dyńka, Marlena Jasińska, 
Dominika Jastrzębska, Marta Mazur, Kac-
per Paczuski, Karolina Szaniawska, Nata-
lia Trochimiak), I TW (Klaudia Adam-
czyk, Szymon Głuchowski, Kamila Bor-
kowska, Katarzyna Szczepańska), II La 
(Katarzyna Ławecka, Daria Ressmer), II Lb (Katarzyna Gromadzka, Paulina 
Tymoszuk), III TK (Natalia Cieślik, Maria Plichta) oraz IV TK (Marcin Tala-
cha). Pantomima pt. Dzień z życia pewnej klasy rozweseliła wszystkich obec-
nych. Na koniec części artystycznej Maciej Dyńka (w ramach podziękowań 
dla nauczycieli) wykonał własny utwór, a Dagmara Krasnodębska zatańczyła. 
Pieczę nad młodymi artystami sprawowała p. prof. Agnieszka Borkowska, 
natomiast chórzystki do występu przygotowywał p. prof. Leszek Lisiewicz. 
 28 października w świetlicy szkolnej został zaprezentowany program 
poetycki poświęcony Julianowi Tuwimowi. Więcej o tym wydarzeniu i pro-
jekcie Słowa jak obrazy – twórczość Tuwima w mojej wyobraźni piszemy na 
stronie 10. 
 11 listopada delegacja uczniów naszej szkoły wraz z p. dyrektorem 
Leszkiem  Rozbickim uczestniczyła  
w siedleckich obchodach święta odzyska-
nia niepodległości. Po mszy św. w inten-
cji Ojczyzny, odprawionej w kościele pw. 
św. Józefa pod przewodnictwem ks. bp. 
Zbigniewa Kiernikowskiego, nastąpił 
przemarsz na Plac Wolności. gdzie złożo-
no wieńce. 
 12 listopada to dzień, w którym 
uczciliśmy 95 rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji został zapre-
zentowany montaż słowno-muzyczny (przygotowany pod kierunkiem p. prof. 
Hanny Krasuskiej przez uczniów z klasy III TK) pt. Polskie znaki. Pierwsza 
część nawiązywała do początków państwa polskiego, które dzięki przyjęciu 
chrześcijaństwa, wzmocniło swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Pro-
gram podkreślał rolę Kościoła w życiu egzystujących pod zaborami Polaków, 
którzy w trudnych chwilach uginali kolana jedynie przed obrazem Matki Bo-
skiej Częstochowskiej. Dzięki nowoczesnej technice uczniowie byli wirtual-
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nymi świadkami odsłonięcia cudownego obrazu w klasztorze paulinów na 
Jasnej Górze. Duchem czasów stał się też Wernyhora, bohater dramatu Wy-
spiańskiego, który według oficjalnej interpretacji symbolizuje charyzmatycz-
nego Piłsudskiego – twórcę niepodległej Ojczyzny w 1918 r. Młodzież miała 
okazję zobaczyć oryginalne zdjęcia, przedstawiające Marszałka, jego bliskich 
i współpracowników. Drugą część montażu artystycznego stanowił cykl frag-
mentów filmowych, nawiązujących do wydarzeń z okresu komunizmu w Pol-
sce. Zaprezentowane „kawałki” pokazywały, jak znienawidzony system tota-
litarny zjednoczył cały naród w imię walki dobra z złem. W tych warunkach 
świetnie odnalazła się Solidarność, której ideały po dziś dzień nie są obce 
wielu Polakom. Podsumowaniem programu stał się pokaz slajdów zainspiro-
wany pieśnią solidarnościową A te skrzydła jeszcze grają. Celem zaprezento-
wanego montażu było udowodnienie, że wolność dla Polaków jest najważ-
niejsza. Bez niej naród traci swoją tożsamość. 
          W dniach 26-28 listopada uczniowie najstarszych klas pisali próbny 
egzamin maturalny. Pierwszego dnia musieli zmierzyć się z językiem pol-
skim, drugiego z matematyką, a trzeciego z wybranym przez siebie językiem 
obcym. oprac. Jola, Patryk, Paulina, Natalia 

 

Uczniowie reprezentowali szkołę w następujących imprezach sportowych: 
� W festiwalu rekreacyjno-sportowym szkół ponadgimnazjalnych 

(06.09.2013 r.) – najlepsze wyniki to:  
• sztafeta dziewcząt 4 x 400 m – II miejsce 
• sztafeta chłopców 4 x 800 m – II miejsce 
• piłka siatkowa dziewcząt – II miejsce 
• piłka nożna – III miejsce; 

� W I rzucie Regionalnej Ligi Lekkoatletycznej (20.09.2013 r.) – najlepsze 
wyniki to: • Natalia Chacińska – skok w dal – I miejsce 

• sztafeta dziewcząt 4 x 100 m – I miejsce; 
� W Regionalnych Indywidualnych Biegach Przełajowych – Michał Jawor-

ski i Adrian Lęgas zakwalifikowali się do biegów finałowych; 
� W Sztafetowych Regionalnych Biegach Przełajowych 10 x 1000 m – na-

sza sztafeta uplasowała się na III miejscu w mieście, a na X miejscu 
w okręgu. oprac. p. prof. Z. Gutkowska 
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Otrzęsiny klas pierwszych 

We wtorek (24 września) odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubo-
wanie klas pierwszych, a zaraz po nim tzw. otrzęsiny, dzięki którym 
uczniowskie grono powiększyło się o kolejnych pełnoprawnych członków. 
 Stało się! Po złożeniu przez naszych najmłodszych kolegów uroczyste-
go przyrzeczenia, że będą się pilnie uczyć, sumiennie pracować i wzajemnie 
szanować nadeszła pora na wspaniałą zabawę pod czujnym okiem „kotek” ze 

starszych klas. Zgodnie z tradycją przygoto-
wały one kilka oryginalnych konkurencji, 
które do samego końca pozostały dla pierw-
szoklasistów wielką niewiadomą. 
 Karykatura wychowawcy to pierwsze  
z zadań, z którym przyszło się zmierzyć na-
szym młodym „myszkom”. Poradzili z nim 

sobie znakomicie, a efekty ich prac można podziwiać w niektórych szkolnych 
salach. Kolejną nie mniej zabawną konkurencją był Jogurtowy zawrót głowy. 
Chętni uczestnicy karmieni byli przez kolegę lub koleżankę. Cała trudność 
polegała na tym, że osoba karmiąca miała zawiązane oczy. Niektórzy, by wy-
grać poświęcali ubrania, włosy, a nawet makijaż. Czego jednak się nie zrobi 
dla klasy i pierwszego miejsca? Potem nadszedł czas na Tańce-hulańce. Gdy 
DJ włączył muzykę, nogi same rwały się do tańca. Nie trzeba było nikogo 
namawiać, a zwycięzców dało się już zauważyć po kilku pierwszych taktach. 
Najlepsze jednak – Intelektualistyczne łamańce – zostawiliśmy na koniec! 
Rywalizacja była bardzo zaciekła i nie obyło się bez dogrywki, która sprawiła 
pojawienie się na twarzach większych 
uśmiechów. Pozostałe konkurencje 
także podobały się zgromadzonym  
i przysporzyły im mnóstwa radości. 
Wszyscy zawodnicy okazali się rewe-
lacyjni, a ogłoszenie wyników tylko to 
potwierdziło. Dopóki człowiek chce, 
nie poddaje się i walczy, ma możli-
wość zwycięstwa, a udowodniła to jedna z klas pierwszych, która zdała egza-
min na piątkę z plusem. 
 Koniec imprezy przyniósł niedosyt i żal, że tak szybko nastąpił kres 
zabawy. Niestety wszystko, co dobre… Teraz pozostaje już tylko czekać na 
kolejne „akcje rozrywkowe” przygotowane przez Samorząd Szkolny pod kie-
runkiem pani prof. Beaty Tarkowskiej.     Natalia 
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 Europejski Dzień Języków 

26 września już od 2001 roku określany jest mianem Europej-
skiego Dnia Języków. Europa może się poszczycić niezwykłym bogac-
twem językowym − posiada 24 języki urzędowe, a na jej terytorium 
istnieje ponad sześćdziesiąt lokalnych wspólnot posługujących się ję-
zykami regionalnymi lub językami mniejszości. 

Jak co roku postanowiliśmy przyłączyć się do wspólnej euro-
pejskiej zabawy. Z tego powodu na 
szkolnym korytarzu i  w świetlicy umie-
ściliśmy plakaty informacyjne i dekora-
cje. Wyeksponowaliśmy typowe pamiąt-
ki rosyjskie (samowar, matrioszki), by 
stworzyć wyjątkowy klimat. 

Uczniowie z klas: IV TK, III TK, 
III U, II a LO, II b LO, I TK, którzy uczą 
się języka rosyjskiego, pod kierunkiem swoich nauczycieli p. prof. 
Ewy Oleszczuk i p. prof. Bożeny Wojciechowskiej przygotowali pro-
gram artystyczny w języku rosyjskim: Русский язык с юмором (Język 

rosyjski z humorem). 27 września został on zaprezentowany uczniom 
innych klas, także tym, którzy nie uczą się języka rosyjskiego. Program 
składał się z różnorodnych form artystycznych: 

♦ konkursu na najlepsze wykonanie piosenki Наше лето (Nasze 

lato) – wzięli w nim udział przedstawiciele klas: IV TK, III U 
i II La; jury w składzie: wicedyrektor szkoły p. Waldemar Sko-
limowski, p. prof. Barbara Rozbicka i p. prof. Ewa Oleszczuk 
doceniło kunszt, różnorodność wykonania i starania wszystkich 
wykonawców, przyznając równorzędne miejsca;  

♦ wiersza, scenki: Конкуренция (Konkurencja); 
♦ bajek: Репка (Rzepka), Красная ягодка (Czerwona jagódka), 

Котёнок (Kotek), pokazanych w formie teatralnej. Do bajek 
Красная ягодка i Котёнок zostały wykonane przez uczniów 
klasy II TK specjalne ilustracje. Dzięki takiej formie przekazu 
nawet osoby nieznające języka rosyjskiego zrozumiały ich treść. 
Program prowadziła po rosyjsku Patrycja Cibor – uczennica kla-
sy IV TK. 
Zarówno widzowie, jak i występujący przed nimi artyści bawili 



Europejski Dzień Języków 

się wesoło. Mamy nadzieję, że zrozumieli, iż język rosyjski nie jest 
trudny i warto go się uczyć. 

W związku z tym w bieżącym roku szkolnym p. prof. Bożena 
Wojciechowska organizuje Kółko miłośników języka rosyjskiego 

(Кружок любителей русского языка). Spotkania odbywają się we 

wtorki o godz. 1430 w sali nr 11. 

Pani profesor zaprasza wszystkich chętnych, pragnących dosko-
nalić umiejętności z języka rosyjskiego, a następnie pochwalić się jego 
znajomością na imprezach i konkursach, np. konkursie recytatorskim 
poezji rosyjskiej w Siedlcach czy Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Rosyjskiej w Łodzi. 

  
 
Uczniowie, uczący się języka angielskiego i oczywiście ich na-

uczyciele także postanowili przyłączyć się do „obchodów” Europej-
skiego Dnia Języków. Z tej okazji w świetlicy szkolnej odbył się, przy-
gotowany przez p. prof. Małgorzatę Dobosz i p. prof. Wiolettę Ruciń-
ską-Firasiewicz, konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych. Przystąpi-
ły do niego trzy- lub czteroosobowe reprezentacje poszczególnych 
klas. Ostatecznie zwyciężyła drużyna klasy IV TK w składzie: Paulina 
Jakubiak, Katarzyna Grudzińska i Paweł Flisiuk.  

Tego samego dnia odbył się także konkurs języka angielskiego 
zorganizowany przez p. prof. Monikę Mackiewicz dla klas pierwszych 
na poziomie pre-intermediate. Pierwsze miejsce zajęła Agata Celińska-
Mysław (I LO), drugie – Marlena Jasińska (I LO), trzecie – Rafał 
Krawczyk (I TW), czwarte – Kamil Orzełowski (I LO). 
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Słowa jak obrazy — twórczość Juliana Tuwima 
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Jak większość Czytelników zapewne wie, rok 2013 został ogłoszony 
Rokiem Juliana Tuwima. Nasza szkoła, by uczcić ten fakt przygotowała pro-
jekt edukacyjny Słowa jak obrazy – twórczość Juliana Tuwima w mojej wy-
obraźni. 

Jeszcze przed wakacjami odby-
ło się zebranie wstępne, na którym 
uczniowie zostali zapoznani z celami 
wspomnianego przedsięwzięcia. Orga-
nizatorom – paniom polonistkom 
(p. prof. Beacie Tarkowskiej, p. prof. 
Barbarze Gryciuk, p. prof. Hannie Kra-
suskiej, p. prof. Hannie Szymczyk oraz p. prof. Anecie Kalinowskiej) – zale-
żało przede wszystkim na tym, by do pracy zaangażować jak największą licz-
bę młodzieży, która chciałaby lepiej poznać lub dowiedzieć się czegoś nowe-
go o życiu i twórczości Juliana Tuwima. Przybyli na spotkanie uczniowie 
zgłosili swoją gotowość do pracy w następujących zespołach tematycznych: 
Tuwim dzieciom, Bal w Operze, Kwiaty polskie i Wiersze różne Juliana Tuwi-
ma. Projekt zakładał, że młodzież dokona przekładu intersemiotycznego wy-
branych utworów poety, a wykonane różnymi technikami prace znajdą się na 
szkolnej wystawie. 

Większość uczniów wywiązała się ze swojego zadania już przed wa-
kacjami. Niektórzy swoje małe dzieła sztuki tworzyli dopiero we wrześniu. 

Ostatecznie jednak wszystko zostało zrobio-
ne na czas. W drugiej połowie października 
w świetlicy szkolnej pojawiły się przepiękne 
obrazy namalowane przez niezwykle utalen-
towaną młodzież. Obok nich stanęły nastę-
pujące mini wystawy: Życie i twórczość Ju-
liana Tuwima, Portrety Tuwima, Ciekawost-
ki z życia Juliana Tuwima.  

 Podsumowanie projektu miało miejsce 28 października. Tego też dnia 
został zaprezentowany program artystyczny poświęcony życiu i twórczości 
Juliana Tuwima.  

Uczniowie mieli okazję posłuchać wybranych wierszy poety recyto-
wanych przez: Andżelikę Morlo (kl. II TK), Joannę Jurkowską (kl. III LO), 
Sylwię Skibniewską (kl. II TK), Piotra Borkowskiego (kl. II TW), Katarzynę 
Popek (kl. III LO), Aleksandrę Gręziak (kl. II TK), Weronikę Osypińską (kl. 
II TK) i Dorotę Bielińską (kl. II TK). Oprócz utworów poetyckich zgroma-



dzona w świetlicy szkolnej młodzież wysłuchała wielu informacji dotyczą-
cych sposobu traktowania Tuwima przez osoby mu współczesne. Narratorzy 
– Natalia Soszyńska (kl. III LO) i Hubert Sieczkiewicz (kl. III TW) – przyta-
czali fakty, które świadczyły, że autor Lokomotywy nie zawsze i nie przez 
wszystkich był podziwiany czy szano-
wany. W czasie programu artystyczne-
go przywołane zostały utwory Tuwi-
ma, które weszły na stałe do kanonu 
polskiej muzyki rozrywkowej, np. 
Grande Valse Brillante (słynny frag-
ment Kwiatów polskich) czy Toma-
szów, pięknie zagrany na skrzypcach 
przez Dominikę Komorowską (kl. I 
TK). Po części artystycznej została wyświetlona krótka prezentacja multime-
dialna, dotycząca miejsc i osób, z którymi związany był Tuwim.  

Na zakończenie uroczystości upamiętniającej sześćdziesiątą rocznicę 
śmierci poety pani dyrektor Ewa Wróbel oraz organizatorzy projektu wręczyli 
pamiątkowe dyplomy wszystkim uczniom zaangażowanym w realizację na-
szego szkolnego przedsięwzięcia. 

W tym roku po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły, kształcący się 
w zawodach rolnik, ogrodnik i architekt krajobrazu, brali udział w trzytygo-
dniowych zagranicznych stażach zawodowych. Przygotowania do wyjazdu 
trwały rok. Osoby zakwalifikowane do programu uczestniczyły w zajęciach 

kulturoznawczych i studwudziestogodzinnym kursie 
języka włoskiego. 
 Pierwsza dziesięcioosobowa grupa rolników 
i ogrodników wyleciała do Spoleto 15 czerwca. Lot 
do Rzymu okazał się dla wielu dużym przeżyciem. 
Niektórzy byli zachwyceni, gdyż widok z samolotu 
zapierał dech w piersiach. 
 Uczniowie z pierwszej grupy pracowali 
w  gospodarstwie ogrodniczym Ortofrutta Spoletina 
i w gospodarstwie agroturystycznym Campogrande 
położonym w małej miejscowości Protte niedaleko 
Spoleto. Drugą i trzecią grupę stanowili architekci 
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krajobrazu. Członkowie obu grup pracowali w Campogrande i Bocci Vivai. 
Campogrande to duże gospodarstwo agroturystyczne położone wśród 

pól, którego największą atrakcję stanowiły: piękna trzystuletnia willa prze-
znaczona dla gości i usytuowany nieopodal basen. Zadaniem uczniów było 
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w dużym, choć nieco zaniedbanym 
ogrodzie oraz sadzenie roślin. Mogli oni również zapoznać się z zasadami 
działania instalacji basenowej. 
Dodatkową nagrodą po skoń-
czonej pracy była możliwość 
skorzystania z kąpieliska. 

Bocci Vivai z kolei to 
popularne w Spoleto centrum 
ogrodnicze połączone ze szkół-
ką i kwiaciarnią. Głównym za-
daniem pracujących tam dziew-
czyn było przygotowanie roślin 
do sprzedaży oraz wykonywa-
nie przy nich różnych zabiegów pielęgnacyjnych. 

Największe wrażenie, przynajmniej na architektach krajobrazu, zrobi-
ła Villa Redenta, jedno z dwóch miejsc, w którym nocowali stażyści. Pokoje 
hotelowe znajdowały się w odrestaurowanych oficynach położonych obok 
późnorenesansowej willi. Z głównego budynku rozciągał się piękny widok na 
regularnie rozplanowany park. Na końcu osi widokowej widoczne były 
sztuczne ruiny. Alejki prowadziły zaś do dalszej części, w której zachowały 
się między innymi pozostałości nienaturalnej kaskady. Drugim miejscem,  
w którym nocowali stażyści był Hotel Europa. Jego największą atrakcją oka-
zał się mops – Potte. Trzeba zaznaczyć, że wspomniany włoski Hotel to wła-
ściwie hotelik, niezwykle pasujący do tego z piosenki Pamiętasz była jesień. 
Prowadził go przesympatyczny Mario. W ogóle mieszkańcy Spoleto okazali 
się niezwykle otwarci i uczynni. 

Popołudniami stażyści mogli zwiedzać starówkę Spoleto. Malowni-
cze miasteczko usytuowane zostało na stoku góry tak, aby dobrze widać je 
było z twierdzy Roca. W tym niewielkim mieście przeplatają się wpływy Ce-
sarstwa Rzymskiego i współczesności. Od ponad pięćdziesięciu lat organizo-
wany jest tutaj kulturalny Festival dei Due Mondi (Festiwal Dwóch Światów). 
Pozostałością jednego z pierwszych są rozsiane po całym mieście nowocze-
sne rzeźby, a wśród nich najbardziej znana Teodelapio. Nie potrafiliśmy jed-
nak określić jakie zwierzę ona przedstawia, każdy może to interpretować po 
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swojemu. Z tarasu Hotelu widać wzgórze Monteluco. Można się na nie dostać 
pieszo, rowerem lub samochodem, ewentualnie autobusem. Każda z tych 
form może dostarczyć niezapomnianych wrażeń, ponieważ droga, która tam 
prowadzi jest bardzo kręta i stroma. Na szycie góry znajduje się święty gaj 
porośnięty dębami. Mają one inne liście niż nasze rodzime drzewa należące 
do tego gatunku, bardziej przypominają liście oliwki. Cały las robi niesamo-
wite wrażenie, jest cichy, nieco posępny i mroczny nawet w środku dnia. Nie-
opodal gaju znajdują się: sanktuarium św. Franciszka i pustelnia św. Antonie-
go z Padwy (naprawdę bardzo mała). 

W programie były również dwie wycieczki: do wodospadów marmu-
rowych i Asyżu oraz Rzymu. 

Cascata delle Marmore jest dziełem człowieka, nie przypomina jed-
nak strumyczka przelewającego się przez zwały kamieni, bo ma aż 165 m. 
Nic dziwnego, że to malownicze dzieło inżynierii wodnej było inspiracją już 
dla starożytnych pisarzy takich, jak Wirgiliusz czy Cyceron. W późniejszych 
wiekach jego piękno opiewał Byron, Dickens i Shelley. 

Z wodospadów pojechaliśmy do Asyżu - miasta św. Franciszka i św. 
Klary. Podobnie jak wiele mia-
steczek w Perugii i to położone 
jest na wzgórzu. Jest jednak 
gwarne i pełne turystów oraz 
pielgrzymów odwiedzających 
miejsca związane z kultem świę-
tego. 

Wizyta w Rzymie obej-
mowała wszystkie najważniejsze 
i najbardziej znane obiekty 
Wiecznego Miasta. Zwiedzanie 
rozpoczęliśmy tradycyjnie od Placu św. Piotra. Jest niezwykle piękny, jednak 
największe wrażenie robi oglądany ze schodów bazyliki. Potem był Panteon, 
Schody Hiszpańskie, Plac Navona, Fontanna di Trevi i oczywiście Koloseum. 

Wyjazd do Włoch okazał się niezwykle udany. Nasi uczniowie pozo-
stawili po sobie miłe wspomnienia, sami również podobne przywieźli ze so-
bą. Niektórzy już planują kolejny, tym razem wycieczkowy wyjazd. 

A.A. 



 Dni 19 i 20 września br. były dla 
wielu uczniów technikum dość szcze-
gólne. W piątkowy wieczór wracali 
z dwudniowej wycieczki do Poznania. 
Pojechali tam, aby zwiedzić tereny 
Agroshow – Bednary 2013. 
 Jak wynika z nazwy imprezy, jest 
to pokaz techniki rolniczej organizowa-

ny koło Poznania na lotnisku w miejscowości Bednary. Wydarzenie ma już 
wieloletnią tradycję i niezaprzeczalną renomę w branży rolniczej. Na ogrom-
nym terenie są zlokalizowane stoiska firm związanych z rolnictwem – produ-
centów narzędzi, maszyn, ciągników i innych urządzeń niezbędnych we 
współczesnych gospodarstwach. Często odbywają się tam także „pokazy” 
nowych, nieprezentowanych wcześniej rozwiązań konstrukcyjnych. Pawilony 
wystawców przyciągają barwami firmowymi. Loga producentów maszyn, 
firm ubezpieczeniowych, wydawnictw i instytucji bardziej czy mniej związa-
nych z rolnictwem tworzą dygoczącą na wietrze mozaikę. Nic dziwnego, że 
wielu zwiedzających ze zdumienia otwiera szeroko oczy i nie zawsze zamyka 
usta zamierając w „pozie” zachwytu. 

Od stoiska do stoiska przemykają zbieracze ulotek i katalogów 
(piszący te słowa też nazbierał cały plecak) oraz spragnieni wiedzy specjaliści
-praktycy. Ci drudzy czasem wprawiają w zakłopotanie specjalistów-
teoretyków, sygnalizując problemy, które na papierze i w pamięci kompute-
rów projektantów nigdy nie wystąpiły. Każdy ze zwiedzających otrzymuje 
wyczerpujące informacje na temat, który go zaciekawił albo obietnicę prze-
słania informacji. Trzeba nie lada koncentracji, aby nie dać się skusić na pre-
zentowane tu i ówdzie atrakcje. Pokazy ciągników i maszyn w ruchu przepla-
tają się z prezentacjami tradycji samurajów 
oraz stoiskami, na których przyrządzane są 
przeróżne specjały kuchni. 

Można też uczciwie wygrać nagrodę w 
konkursach sprawnościowych. Jednym z laure-
atów takich zawodów był Karol Hektor z klasy 
IV TW. Został on posiadaczem czapeczki fir-
mowej po tym, jak napełnił wodą (bez rozle-
wania) wiaderko przy użyciu ładowacza czołowego zamontowanego na wiel-
kim ciągniku. 

Pod wieczór każdy z wycieczkowiczów wracał z wystawy zadowolo-
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ny, mimo iż trudy zwiedzania dały o sobie znać. 
Zmęczenie to było jednak usprawiedli-

wione, gdyż poprzedniego dnia zwiedzaliśmy 
Poznań – miasto, które według historyków jest 
kolebką naszej państwowości. To tutaj właśnie 
na wyspie Ostrów Tumski była siedziba Miesz-
ka I. Świadczą o tym wykopaliska i zachowane 
dokumenty. Na własne oczy mogliśmy też zoba-
czyć ślady wydarzeń historycznych, np. znaki na 
murach kamienic w rynku, upamiętniające po-
wodzie, które nękały miasto nad Wartą. Dzięki 
naszej przewodniczce mieliśmy także okazję 
zobaczyć jeszcze kilka ciekawych miejsc, mię-
dzy innymi poznański zamek, który jest… naj-
młodszy w Polsce, gdyż wybudowano go zaledwie kilka lat temu. 

Zgodnie z nową wycieczkową tradycją nie mogło zabraknąć czegoś 
i dla miłośników centrów handlowych, które zawsze chętnie witają wygłod-
niałych turystów i stwarzają im doskonałe okazje do wydania lekką ręką cięż-
ko zarobionych pieniędzy. Po tych wszystkich atrakcjach dotarliśmy do 
schroniska młodzieżowego. Tak minął nam pierwszy dzień wycieczki. 

Trudno było znaleźć osobę, która nie chciałaby jeszcze trochę po-
myszkować. Następnego dnia jednak i tak nie trzeba było iść do szkoły, więc 
decyzja o powrocie do domu stawała się łatwiejsza. 

M.S. 
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 Dnia 9 października 2013 roku uczniowie klasy II TW udali się na 
wycieczkę do gospodarstwa państwa Małgorzaty i Marka Jastrzębskich 
w Daćbogach. Mieli okazję zapoznać się tam z jedną z metod zakiszania ku-
kurydzy. 
 Nowoczesna technologia, którą u państwa Jastrzębskich stosuje się już 

od dwóch lat, polega na gnieceniu i zakiszaniu w ręka-
wach foliowych ziaren kukurydzy. Pakowanie w rękaw 
foliowy (długości 75 m) odbywa się przy pomocy gnio-
townika z prasą silosującą RBA 30 (zwaną pakowaczką) 
firmy AGRIPAK. 
 Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie su-
szarni kukurydzy i zapoznanie się z poszczególnymi eta-
pami procesu suszenia. Następnie gospodarz oprowadził 

nas po fermie drobiu, gdzie omówił i zaprezentował działanie urządzeń poda-
jących paszę i wodę. 
 Później uczestnicy wycieczki przejechali na posesję państwa Jastrzęb-
skich. Uczniowie byli niezwykle zainteresowani oglądaniem kombajnu do 
zbioru kukurydzy firmy John Deere 9780 CTS. Gospo-
darz pokazał nam nie tylko całe gospodarstwo, ale też 
bogaty park maszynowy oraz zwierzęta: dziki i konie 
(trzymane hobbystycznie). 

Nasi mili gospodarze wraz z synem przygotowa-
li też dla nas miłą niespodziankę – ognisko. Piekliśmy 
kiełbaski, było ciasto, napoje, kawa i herbata. Na koniec 
pobytu w Daćbogach uczestnicy wycieczki podziękowa-
li państwu Jastrzębskim za możliwość zwiedzenia ich 
nowoczesnego gospodarstwa. 

 
 

 
Dnia 22 listopada uczniowie klasy IV TW w ramach zajęć praktycz-

nych udali się do gospodarstwa pana Tadeusza Wolińskiego w Bojmiu. Na 
miejscu mogli skonfrontować teorię z praktyką. Właściciel gospodarstwa 
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z wielką z życzliwością podzielił się swoją 
wiedzą i doświadczeniem. 
 Młodzież zobaczyła gospodarstwo 
(specjalizujące się w hodowli bydła mlecz-
nego), w którym (przy stosunkowo niskim 
nakładzie finansowym) 
zmodernizowano i roz-
budowano oborę. Do-

budowano do niej część z boksami na płytkiej ściółce, 
zaadaptowano pomieszczenie na dojarnię 4-stanowiskową 
bok w bok. Stanowiska znajdują się na podwyższeniu, 
dzięki czemu przeprowadzenie doju staje się łatwiejsze. 
Krowy chętnie wchodzą do pomieszczenia udojowego, 

ponieważ otrzymują w nim paszę treściwą. 
W oborze funkcjonuje wentylacja kalenico-
wa. Ciekawostką jest świetlik. Część lego-
wiskowa ścielona jest codziennie. Obornik 
usuwany jest za pomocą ciągnikowego ła-
dowacza czołowego. 
 

Magdalena Kazulo  
 
 

 
 Tuż przed zamknięciem numeru dotarła do nas wiadomość, że uczeń 

klasy II Lb - Patryk Tomaszewski - został laureatem konkursu literac-
kiego Mity, legendy, baśnie o Siedlcach i Ziemi Siedleckiej zorganizowanego 
przez Siedlecką Grupę Literacką "Witraż". Na kolejnych stronach publikuje-
my pracę, która zwróciła uwagę jury i została wybrana spośród 60 innych 
nadesłanych. 
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 Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno, gdzieś za Stumilowym La-
sem żył sobie bardzo mężny i waleczny wojak. Nosił on znamienite imię Mści-
wój Strachliwy. Mąż ów mieszkał w osadzie o znajomej nazwie SIEDLCE. 
Mieszkał w niej nie sam. Miał bowiem żonę – kobietę mądrą i dobrą, która  
z racji swej urody nosiła imię Zezowaty Poranek i wywodziła się z plemienia 
neonandertalczyków. 

 Zezowaty Poranek często zapraszała ziomków ze swej rodziny. Dla-
tego też Mściwój, aby pomieścić gości, zmuszony był coraz dobudowywać 
nowe domostwa. Niektórym krewnym tak spodobała się osada Siedlce, że po 
kilkunastotygodniowym pobycie postanowili nie wracać do swego plemienia 
tylko zostać w niej na stałe.  

Siedlce zaś rozrastały się. Z małej osady stały się z dnia na dzień mia-
steczkiem, a po pewnym czasie dużym miastem. Mieszkańców przybywało,  
a wraz z nimi w Siedlcach przybywało konfliktów. Mściwój, nie mogąc pora-
dzić sobie z krewniakami żony, postanowił znaleźć sposób, by odizolować co 
bardziej konfliktowych ziomków. Z tego też powodu w centralnym miejscu 
Siedlec wybudował zakład karny. Tam zamykał tych, co dręczyli innych. Ten 
pomysł spodobał się i potomkom Mściwoja, bo, jak wiemy, więzienie stoi do 
dnia dzisiejszego i pensjonariuszy w nim nie brakuje. 

Mściwój zasłynął również i z tego, że bardzo kochał swą żonę. Dla 
niej był gotów zrobić wszystko, a nawet jeszcze więcej. Zezowaty Poranek 
często płakała nad swą nieciekawą urodą, a łzy jej lały się strumieniami. 
Mściwój, nie mogąc patrzeć, jak spływające z oczu ukochanej kobiety słone 
kropelki bezpowrotnie giną, postanowił je zbierać. Gdy tylko Zezowaty Pora-
nek zaczynała płakać, mąż stawiał przed nią wspaniałą, bogato zdobioną mi-
sę. Gdy naczynie się napełniło, pieczołowicie przelewał jego zawartość do 
beczki, a gdy i beczka była pełna, podstawiał następną. Po jakimś czasie tych 
beczek stało już bardzo, bardzo dużo. Mściwój głowił się, co by tu jeszcze wy-
myślić. W końcu wpadł na pewien pomysł. Skrzyknął swoich ziomków, aby 
pomogli mu wykopać ogromny dół, do którego można by było zlewać łzy żony 
nagromadzone w beczkach. Tak oto powstał Zalew, który do dzisiaj cieszy 
siedlczan.  

Mściwój dochował się też gromadki dzieci. Najstarszy z synów o imie-
niu Aleksander stał się pratwórcą dzisiejszych firm przewozowych. Woził lu-
dzi powozami w odległe miejsca. Bardzo dbał, aby jego klienci byli bezpieczni 
w czasie podróży. Znał takie szlaki, na których nie było zbójców ani dzikiego 
zwierza. Nic zatem dziwnego, że szybo zyskał opinię najlepszego i najsolid-
niejszego przewoźnika w okolicy. Aleksander potrafił zapewnić nie tylko bez-
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pieczeństwo, ale też i należyty komfort. Chciał, by w podróży ludziom było 
wygodnie. Drewniane koła szybko zmienił na ogumione, co poprawiło jakość 
jazdy na nierównych drogach. Talent i opinię najlepszego przewoźnika odzie-
dziczyły po Aleksandrze jego dzieci, a potem dzieci ich dzieci, które przejęły 
przedsiębiorstwo przewozowe po pierworodnym synu Mściwoja. Firma z po-
kolenia na pokolenie się rozrastała i dzięki zaradności oraz przedsiębiorczo-
ści potomków Aleksandra prężnie działa do dziś. Na pamiątkę zaś po swoim 
założycielu nosi nazwę Alex.  

Drugi z synów Mściwoja na chrzcie otrzymał aż trzy imiona - Poli-
karp Kłopot Podróżny (a to dlatego, że tak mu było śpieszno na świat, iż uro-
dził się w bryczce). Rodzice niechętnie ich używali. Synka woleli nazywać 
pieszczotliwym skrótem PKP-uś. Chłopak miał nadzwyczajny dar – choćby 
nie wiadomo jak się starał przybyć na miejsce o wyznaczonym czasie, to i tak 
mu się to nie udawało. Jego spóźnianie się stało się tematem wielu rodzin-
nych historii. Polikarp Kłopot Podróżny, gdy osiągnął wiek męski, postanowił 
opuścić Siedlce. Na miejscu, z którego wyruszył w świat, widnieje teraz po-
kaźnych rozmiarów dworzec PKP.  To również na cześć drugiego syna 
Mściwoja dzisiejsze koleje państwowe noszą nazwę PKP, żartobliwie tłuma-
czone na „Poczekaj Kiedyś Przyjedzie”.  

Najukochańszym zaś z dzieci Mściwoja była jego najmłodsza córecz-
ka. Dziewczynka niestety odziedziczyła urodę po matce. Rodzice długo zasta-
nawiali się, jak jej dać na imię. W końcu uznali, iż skoro przyszła na świat 
wieczorem, to nazwą ją Zmierzch. Mała była bystrym dzieckiem. Matka natu-
ra, obdarzając dziecko nadzwyczajnym rozumem, zrekompensowała w ten 
sposób brak urody. Córa Mściwoja uwielbiała opowieści o duchach, strzy-
gach i lokalnych biesach. Sama też pisała napawające grozą historie, które 
zdobyły rozgłos nie tylko w najbliższej okolicy. Imię najmłodszego dziecka 
Mściwoja stało się sławne na całym świecie. Kto wie, czy to nie dzięki niej 
powstały kultowe w naszych czasach odcinki sagi o wampirach? Bądź co 
bądź pierwsza część serii („Zmierzch”) zawiera imię córki Mściwoja w tytule. 
Książka doczekała się też ekranizacji i chociaż film nakręcony został za gra-
nicą, to w siedleckim NOWYM KINIE zgromadził tłumy widzów. 

Na tym kończę swą opowieść. Kto chce niech mi wierzy, a kto nie 
chce niech nie wierzy. Podkreślę tylko, iż wszystko, co tu spisałem wynika 
z czystej sympatii dla mieszkańców Siedlec.  

 
Patryk Tomaszewski 

19 

O mądrym Mściwoju 
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Matura ustna z języka angielskiego 
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Matura ustna z języka angielskiego 
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Krzyżówka  

  

 

 Wszystkie poniższe pytania dotyczą życia i twórczości Juliana Tu-

wima. Pierwszych pięć osób, które bezbłędnie rozwiążą krzyżówkę, 

otrzyma nagrody. 

 

Poziomo: 

1) Nazwisko panieńskie matki Tuwima. 
2) Tytuł wiersza napisanego w 1915 r., który po opublikowaniu wywo-

łał falę krytyki i oburzenia. 
3) Imię ojca poety. 
4) Nazwisko panieńskie żony poety. 
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5)  Nazwa kabaretu prowadzonego przez Tuwima i pozostałych ska-
mandrytów. 

6) Jeden z pseudonimów Tuwima. 
7) Niezwykle samodzielna Zosia – bohaterka jednego z wierszy Tuwi-

ma. 
8) Imię matki poety. 
9) Nazwisko wokalisty, który śpiewa Wspomnienie – piosenkę do słów 

Tuwima. 
10) Nazwa grupy poetyckiej, którą stworzył Tuwim razem z czterema 

innymi poetami. 
11) Tak nazywał się ukochany pies poety. 
12) Jedno z pism prowadzących nagonkę na Tuwima. 
13) Filozof, który w nazwie jednego zbiorku poezji Tuwima tańczy. 
14) Nazwisko niezwykle zapominalskiego słonia – bohatera wiersza 

Tuwima. 
15) Środek lokomocji, o którym pisał Tuwim w wierszu Do krytyków. 

 

Pionowo: 

16) Stoi na stacji. 
17) Zawód ojca Tuwima. 
18) Tam miał miejsce tytułowy bal. 
19) Miejsce śmierci poety. 
20) Imię Iwaszkiewicza. 
21) Jeden ze skamandrytów. 
22) Kraj, do którego przybył Tuwim po zajęciu Francji przez Niemców 

w czasie II wojny światowej. 
23) Miasto, z którego pochodził Tuwim. 
11) Najmilsi i najmłodsi odbiorcy twórczości Tuwima. 
24) … polskie – tytuł poematu dygresyjnego Tuwima. 
25) Nazwa miasta, o którym śpiewa Ewa Demarczyk w piosence napi-

sanej do tekstu Tuwima. 
26) Imię siostry poety. 
27) Pora roku, w czasie której przyszedł na świat Tuwim. 
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Przybiega chłopak na stację benzynową z kanistrem: 
- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 
- Co jest? Pali się? 
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.  
 

Chłopak z tatą stoją w kolejce. 
- Tato popatrz, ten pan to pewnie waży więcej niż 100 kg. 
- Synku daj spokój. 
Nagle  dźwięk komórki z kieszeni sąsiada. 
-Tyyt, tyyt, tyyt… 
- Tato! Uważaj! Ten pan będzie cofał! 

 
Mąż wraca z pracy i woła do żony: 
- Kochanie, dostałem bilety i dziś wieczorem idziemy na Jezioro łabędzie. 
Po obiedzie widzi, jak zona starannie zgarnia okruszki chleba i pakuje w to-
rebkę. 
- Po co to? 
- Skoro idziemy na Jezioro łabędzie, to trzeba coś zabrać dla ptaków. 
- Kochanie, to taki balet. Orkiestra gra, tancerki tańczą. 
- Patrzcie go, jaki mądry się znalazł. A jak szliśmy na Wesele Wyspiańskiego, 
to kto chodził  prezent dla młodej pary? 

 
- Tato, już nigdy więcej nie pójdę z Tobą na sanki. 
- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij. 

 
Mama pyta syna powracającego ze szkoły:  
- Co przerabialiście dziś na chemii?  
- Materiały wybuchowe.  
- Pani nauczycielka zadała coś do domu?  
- Nie zdążyła...  

Humor  
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