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Wielkanocne świętowanie w klasie I „b” 

 

W dniu 13 kwietnia 2022 roku uczennice z klasy I „b” przeżywały Wielkanoc szkolną.  

Wspólne świętowanie w nowym pawilonie rozpoczęło się od modlitwy poprowadzonej  przez 

księdza Artura. Następnie klasy pierwsze i drugie weszły do swoich sal, które wcześniej ładnie 

udekorowały. Ksiądz Artur poświęcił 

pokarmy przyniesione przez dzieci w 

koszyczkach. Dziewczynki z klasy I „b” 

złożyły sobie życzenia z okazji Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego i 

podzieliły się jajkiem – symbolem 

nowego życia. Każda uczennica miała 

w swoim koszyczku oprócz 

pokarmów wielkanocnego baranka i 

samodzielnie wykonane kolorowe 

jajka oraz młode gałązki bukszpanu, 

bazi, forsycji. 

 

Wielkanoc szkolna i klasowa była 

bardzo uroczysta.    

 

Magdalena Miążek 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
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Oster-Bastelbuch - wielkanocne majsterkowanie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed Wielkanocą na lekcji języka niemieckiego zapoznaliśmy się z ciekawą polską 

książką prezentującą możliwość wykonania różnych dekoracji na Wielkanoc oraz jej 

niemieckim oryginałem. Nasza pani Maria Szarek przetłumaczyła tę książkę, współpracując z 

wydawnictwem „Jedność”. Gratulowaliśmy pani tego osiągnięcia.  

 

Franciszek Posłowski klasa 6a 
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Wycieczka do banku 
 

W dniu 4 maja 2022 roku dziewczynki z klasy Ib były na wycieczce w Narodowym 
Banku Polskim. Uczennice miały okazję wymienić drobne monety na banknoty i uczestniczyć  
w interesujących warsztatach. Dowiedziały 
się, na czym polega praca bankowca oraz 
jakie oddziały znajdują się w banku. Na za-
kończenie wizyty dziewczynki otrzymały 
upominki dydaktyczne.  

Następnie klasa udała się do parku 
miejskiego poszukać oznak wiosny i popró-
bować pysznych lodów. W drodze powrotnej 
dziewczynki zobaczyły pomnik wielkiego 
polskiego powieściopisarza i laureata Na-
grody Nobla – Henryka Sienkiewicza.    

Uczennice pełne wrażeń i ciekawych 
doświadczeń udały się do szkoły.  

 

  Magdalena Miążek 
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Szlakiem orlich gniazd 

 

 

 W dniach 12 - 13 maja 2022 roku klasy 5a i 5b wraz z opiekunami: panem Zbigniewem 

Pasieką, panią Marią Szarek i panią Teresą Izdebską pojechały na wycieczkę szlakiem orlich 

gniazd, czyli zamków wybudowanych przez Kazimierza Wielkiego na wysokości orlich gniazd 

znajdujących się na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej. 

  

 W pierwszym dniu zwiedziliśmy klasztor i 

skarbiec na Jasnej Górze w Częstochowie. Siostra 

zakonna, która była przewodnikiem, opowiedziała nam 

historię powstania klasztoru i jego dzieje. Oprowadziła 

po wnętrzach, m. in. sali rycerskiej, w której znajduje się 

kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, oraz 

skarbcu, gdzie przechowywane są przeróżne szaty, 

różańce, pierścienie, biżuteria ze złota i srebra. 

Uczestniczyliśmy we Mszy świętej, a następnie 

przejechaliśmy do zamków w Mirowie i w Bobolicach. Po ich zwiedzaniu przybyliśmy do 

hotelu na odpoczynek. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugim dniu pierwszym punktem programu było zobaczenie jedynej w Europie 

pustyni - Pustyni Błędowskiej, która zrobiła duże wrażenie na uczestnikach wycieczki. 

Następnie udaliśmy się do Ojcowa - do Doliny Prądnika, gdzie nie brakowało atrakcji.  
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W Jaskini Ciemnej ciekawostką były nietoperze i 

najbardziej jadowite pająki w Polsce. Niesamowite 

wrażenie zrobiły na nas również stalagmity i stalaktyty. 

Zainteresowało nas też Źródełko Miłości oraz film w 

Muzeum Przyrodniczym pokazujący, w jaki sposób 

powstała Dolina Prądnika. Po obejrzeniu formy skalnej 

zwanej Maczugą Herkulesa udaliśmy się w drogę powrotną 

do domu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Wycieczka była bardzo udana i wszyscy z niecierpliwością czekają na następną.  

 

 

Karolina Król, kl. Vb SP 
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Dni Ziemi 
 

W dniu 27 kwietnia 2022 roku w naszej szkole 

obchodziliśmy Dni Ziemi dla klas 0-III. Z tej okazji 

zaprosiliśmy panią Magdalenę Bieńkę – Michalik, 

która jest pracownikiem Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych. W trakcie spotkania uczniowie 

dowiedzieli się, co to jest park krajobrazowy i jakie 

rośliny oraz zwierzęta pojawiają się na jego terenie. 

Szczególnie zaciekawiło dzieci opowiadanie o 

wyglądzie i trybie życia chronionego owada- jelonka 

rogacza.  

Następnie pani ekolog ogłosiła wyniki 

Szkolnego Konkursu Fotograficznego pt. 

„Świętokrzyska wiosna w fotografice dziecięcej”. I 

miejsce zajęła Aleksander Górka (kl. IIa), II miejsce - 

Sara Grzywna ( kl. Ib), III miejsce - Rafał Pasik (kl. IIIa), 

wyróżniony został Tymon Brodowski (kl. Ia). 

Gratulujemy zwycięzcom! 

Na zakończenie klasy zaprezentowały swoje 

programy artystyczne,  a pani Magdalena Bieńka- 

Michalik wręczyła wszystkim uczniom upominki. 

  

Magdalena Miążek 
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IX pokaz mody ekologicznej 

Już po raz dziewiąty sala teatralna zamieniła się w profesjonalny wybieg. W tym roku 

zadaniem uczestników było wykonanie strojów z PAPIERU. Każdy z nich był piękny i 

wyjątkowy, a dbałość o szczegóły i dodatki 

oraz profesjonalna prezentacja na naszym 

wybiegu zachwyciły jury. Konkurs 

uświetniły występy wokalne uczniów z 

klasy IIIa. Dziękujemy rodzicom, bez 

których nie powstałyby tak piękne stroje. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. 

Kolejny pokaz już w przyszłym roku. 

Czekamy na niego z niecierpliwością. 

Marlena Gałuszka 
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Gala laureatów 

W dniu 25 kwietnia 2022 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się  gala podsu-
mowująca wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych woje-
wództwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022. Tytułem laureata nagrodzono 
dwóch uczniów naszej szkoły: Karola Muehsama – 
laureata konkursu z historii (opiekun – pan Zbi-
gniew Pasieka) oraz Igora Polaka – laureata kon-
kursu z języka angielskiego (opiekun – pani Emilia 
Pobocha). Dyplomy, zaświadczenia i pamiątkowe 
złote medale oraz słodkie piernikowe serca wręcza-
li: wojewoda świętokrzyski – pan Zbigniew Koniusz, 
świętokrzyski kurator oświaty – pan Kazimierz Mą-
dzik, świętokrzyski wicekurator oświaty – pani Ka-
tarzyna Nowacka oraz dyrektor Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli – pan Jacek 
Wołowiec. 

Tytuły finalisty uzyskali: Igor Polak z historii (opie-
kun – pan Zbigniew Pasieka), Viktoria Mo-
lak i Weronika Wójcik z języka angielskiego (opie-
kun – pani Emilia Pobocha), Marcin Pierściński z 
fizyki (opiekun – pani Agnieszka Pawlu-
sek)), Mateusz Małkowski z chemii (opiekun – pani 
Anna Szczepańska). Ponadto Mateusz Małkowski 
został finalistą Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla 
Szkół Podstawowych organizowanej przez Uniwer-
sytet Jagielloński w Krakowie, co oznacza, że zna-
lazł się w gronie 30 najlepszych młodych chemików 
w Polsce. 

Gratulujemy uczniom i nauczycielom dużego sukcesu! 
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Dzień dziecka i odkrywcy 

W środę 1 czerwca reprezentanci klasy IVa uczestniczyli w Dniu dziecka i odkrywcy na 

Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Prezentacja rozpoczęła się od wydziału wzornictwa, 

przez wydział dźwięku, wydział sportu, wydział mechatroniki, budowy maszyn, a zakończył 

pokazem łazika marsjańskiego. Na koniec była wata cukrowa i lody. Pełni doświadczeń i 

odkrytych pasji wróciliśmy do szkoły.  
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Przedsmak wakacji… 

Wakacje tuż tuż. Niebawem wyruszymy w najodleglejsze zakątki Polski i świata. By 

poczuć przedsmak wakacji, odwiedziliśmy nasze piękne morze. Czekało na nas moc 

niezwykłych atrakcji… Piękne miasta: Toruń, 

Gdynia, Sopot, Gdańsk, Malbork, wspólne 

zabawy, ognisko, zajęcia sportowe, pyszne 

posiłki i plaża w Mikoszewie, zwiedzanie 

rezerwatów przyrody. Najwięcej emocji 

wzbudziła nocna wyprawa nad morze przez 

las w poszukiwaniu bursztynów. 

Przekonaliśmy się, że każdy z nas ma w sobie 

mnóstwo odwagi. Podróż zakończyła wspólna 

Msza Święta odprawiona przez księdza 

Andrzeja. Dziękujemy naszym opiekunom, że 

dali nam możliwość wspólnej integracji, nauki 

samodzielności, poznania nowych, ciekawych miejsc. 

Życzymy Wam wszystkim, drodzy Czytelnicy, aby wakacje 

przyniosły równie ciekawe przygody. Pozdrawiamy. 

Klasy IIIa, IIIb, IVa 
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Noce pełne przygód 

Odważni, lubiący nowe wyzwania i 

niezapomniane przygody… Właśnie tacy są 

uczniowie, którzy wzięli udział w 

tegorocznych edycjach Nocy Pełnej Przygód. 

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: zajęcia 

sportowe, plastyczne, nocne poszukiwanie 

skarbu w najbardziej ukrytych zakątkach 

szkoły, mecz tatusiowie kontra synowie, 

zajęcia taneczne z Julią - absolwentką naszej 

szkoły. Na zakończenie pyszna kolacja, 

modlitwa i bajka na dobranoc. Już dziś 

zapraszamy do wzięcia udziału w nocnych 

przygodach w przyszłym roku szkolnym. 

 

Marlena Gałuszka 
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Olejarnia Zagłoby 

10 maja uczennice i uczniowie klas 3a i 3b odwiedzili Olejarnię Zagłoby, która ma 

swoją siedzibę w Mikułowicach. Uczestnicy wycieczki mogli spróbować nasion, z których 

produkowany jest olej, a następnie obserwować wytłaczanie na zimno oleju z nasion rzepaku 

za pomocą prasy zbudowanej 150 lat temu. Po pokazie dzieci degustowały oleje powstałe z 

nasion rożnych roślin i dowiedziały się o ich właściwościowych zdrowotnych. Mogły także 

skosztować pysznych miodów smakowych 

wyprodukowanych z naturalnych składników. Wizyta 

w zagrodzie była doskonałym sposobem na poznanie 

tradycji olejarskich w dawnej Polsce, ale również 

okazją do integracji i miłego spędzenia czasu.  

Katarzyna Lewaniak 
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Nasze gimnastyczki 

W dniu 22 kwietnia uczennice klas 4-6 Katolickiej Szkoły Podstawowej wzięły udział w 

XX Międzyszkolnych Zawodach Gimnastycznych „Pierwszy Krok Gimnastyczny”, które odbyły 

się w SP nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach. Zawodniczki prezentowały umiejętności stania na 

rękach, mostka, przerzutu bokiem, 

przewrotu w przód i w tył, a także 

musiały wykazać się piękną estetyką 

ruchu. Naszą szkołę reprezentowały: 

Julia Puchalska, Julia Jabłońska, Anna 

Orczyk, Amelia Kozłowska, Kalina Wójcik, 

Kamila Polańska, Julia Szczepańska, 

Aleksandra Lelas, Gabriela Pedrycz. 

Opiekunem zespołu była Pani Marta 

Suchenia. Dziewczęta stanęły na 

wysokości zadania i pomimo dużej 

konkurencji zaprezentowały się 

wspaniale. Trzecie miejsce zajęła 

uczennica klasy 4b - Julia Jabłońska. 

Serdecznie gratulujemy! 

 

Marta Suchenia 
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Bezpieczne wakacje… 

Zanim rozpoczniemy wakacyjne wędrówki, warto przypomnieć sobie o 

najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. W jaki sposób poruszać się po drogach? Na co 

zwrócić uwagę podczas wakacyjnych kąpieli? W jaki sposób wezwać pomoc, jeśli zajdzie taka 

potrzeba? Na te i wiele innych pytań odpowiedziała pani Joanna. Bardzo dziękujemy za tę 

cenną lekcję. 

Marlena Gałuszka 
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Debata oksfordzka 

  

W Prima Aprilis  - 1 kwietnia 2022 r. - klasa IIID miała okazję uczestniczyć w 

naukowym wydarzeniu, jakim  była debata oksfordzka przeprowadzona przez Forum Młodych 

Humanistów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Na początku zostaliśmy zaznajomieni 

z ideą i zasadami. Dowiedzieliśmy się, 

dzięki pani marszałkini - dr Katarzynie  

Ostrowskiej, że debata uniwersytecka 

to rodzaj uporządkowanej dyskusji, w 

której zabronione jest obrażanie bądź 

wyśmiewanie mówców strony 

przeciwnej. Zadaniem debaty jest 

dyskusja przeciwników oraz obrońców 

tezy. Przewodniczy im marszałek, 

który ma do pomocy sekretarza 

czuwającego nad czasem i kolejnością 

wypowiedzi. 

  

Temat debaty brzmiał następująco: 

„Podejście interdyscyplinarne jest 

niezwykle ważne w procesie uczenia 

się i nauczania”. Po krótkim wstępie 

marszałkini głos zabrała strona propozycji, która opowiadała się za przywołaną w temacie 

tezą. Jej obrońcy twierdzili, że interdyscyplinarność jest nieodłącznym elementem w procesie 

nauczania, ponieważ pogłębianie jednej dziedziny nauki pociąga za sobą wnikanie w kolejne 

dyscypliny. Opozycja natomiast broniła przeciwnego  stanowiska, udowadniając, że 

interdyscyplinarność powoduje  jedynie powierzchowną znajomość  zagadnień, a nie ich 

pogłębienie. Końcowym elementem debaty było głosowanie  publiczności wyłaniające  

zwycięzcę. Została nim strona, która przedstawiła bogatszą argumentację.  

 Uczestnictwo w debacie dla nas, tegorocznych maturzystów, było cennym 

doświadczeniem, wzbogacającym nas w umiejętności retoryczne. Dzięki obserwacji 

znakomitych mówców, wyróżniających się siłą  argumentacji oraz pewnością siebie w 

przedstawianiu swoich racji, a jednocześnie delikatnością wobec adwersarzy, nauczyliśmy się, 

jak dyskutować, żeby przedstawić swoje racje bez atakowania oponenta, odnosić się 

rzeczowo do istoty problemu, a nie do osoby.      

 

Wiktoria Gos IIID 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
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Dzień Sportu 

 

 W środę 23 marca w naszej szkole odbył się Dzień Sportu, podczas którego uczniowie i 

nauczyciele mogli wykazać się w różnych dyscyplinach. Wszystkie klasy licealne od samego 

rana rozgrywały mecze w 

siatkówkę. Ostatecznie mistrzami 

szkoły zostali uczniowie klasy IC, 

wygrywając w finale z klasą IIIC, 
która uplasowała się na 2 miejscu. 

Po turnieju międzyklasowym 

reprezentacja naszej szkoły 

rozegrała mecz ze szkołą Awans, 

również w siatkówkę. Gra była 

bardzo wyrównana, ale zwyciężyć 

udało się przeciwnej drużynie z 
wynikiem 2:0 w setach. 

Uczniowie stoczyli także pojedynek z naszymi nauczycielami w koszykówkę. Pokonali swoich 

trenerów, wygrywając 42-24. W trakcie meczów na trybunach zbierane były pieniądze na 
pomoc dla Ukrainy. 

Dziękujemy wszystkim biorącym udział i kibicującym za zaangażowanie. A zwycięzcom 

gratulujemy!  

Redakcja  
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O poezji Tadeusza Różewicza 

 

 Z okazji dni otwartych Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach na początku 

kwietnia maturzyści klasy III D uczestniczyli  w wykładzie profesora Janusza Detki. 

Wykładowca poświęcił go twórczości Tadeusza Różewicza i zaznaczył szczególną rolę 

niepokoju w jego  poezji. Wprowadził także wiele ciekawych kontekstów, które poszerzyły 

wiedzę o tym wybitnym poecie. Profesor pogłębił na przykład przyczyny powstania stylu 

Różewiczowskiego i „poetyki ściśniętego gardła”, jako odpowiedzi na pytanie Teodora 

Adorno:  Czy możliwa jest poezja po Holokauście? 

  

Wykład profesora Detki był nie tylko wyczerpującym powtórzeniem materiału do 

matury, ale także poszerzył spojrzenie na twórczość Różewicza, odnosząc  ją do trzech 

głównych zagadnień zajmujących autora: niepokoju estetycznego, moralnego i 

egzystencjalnego. Dowiedzieliśmy się, że  niepokój dominował w całej spuściźnie  autora, ale 

przybierał coraz to inne formy w kolejnych etapach twórczości tego długowiecznego i 

płodnego poety, jakim był  Różewicz. 

 Wykład był niezwykle interesujący, a profesor Janusz Detka z pewnością zainspirował 

wielu uczniów do bliższego zapoznania się z poezją Tadeusza Różewicza. My zaś odnieśliśmy 

jeszcze jedną korzyść: w nowoczesnych salach wykładowych UJK poczuliśmy się na chwilę jak 

studenci. 

 

 Jagoda Posłowska IIID 
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„Nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona” 

 We wtorek 15 marca klasa 3A udała się do Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa 

Piłsudskiego w Kielcach na spektakl w reżyserii Lecha Sulimierskiego „Nie opłakała ich 

Elektra, nie pogrzebała Antygona”. Został poświęcony Danucie Siedzikównie, sanitariuszce 

Armii Krajowej o pseudonimie „Inka”. 

Spektakl łączył wątek Stalina i panującego 

wówczas ustroju komunistycznego z „Antygoną” 

Sofoklesa. Zbrodniczy przywódca ZSRR został 

wykreowany na człowieka uwielbiającego dzieci. 

Chętnie bawił się z nimi i tańczył. Potem skazał na 

śmierć dziewczynę, Inkę, przypominającą Antygonę. 

Pochowała swojego brata pomimo wyraźnego zakazu, 

z którego zdawała sobie sprawę. Na przesłuchaniu 

była katowana przez rosyjskich żołnierzy. Stalin 

zdecydował się na wtrącenie jej do ciemnego lochu. 

Następnie skazał ją na śmierć przez rozstrzelenie. 

Naprzeciwko Inki oraz innego skazańca ustawili się 

żołnierze. 

Jednak żaden z 

nich w nią nie 

trafił, ponieważ 

nie chcieli jej 

śmierci. 

Ostatecznie zabił 

ją dowódca, 

strzelając jej w głowę. Zarówno Inka, jak i Antygona 

pochowały swoich braci, łamiąc w ten sposób zakaz 

władców. Były jednak posłuszne swej idei. Ponad 

ludzkie zasady stawiały prawo boskie. Według nich 

każdy ma prawo do godnego pochówku. Wykazały się 

one wielką odwagą oraz ogromną siostrzaną miłością. 

 Uważam, iż spektakl był bardzo interesujący. W 

ciekawy sposób przybliżył sylwetkę Józefa Stalina, 

panującego w tamtych czasach ustroju 

komunistycznego oraz postać Danuty Siedzikówny. 

Ciekawym zabiegiem było wcielenie się bohaterki w 

Antygonę. Została ukazana jej odwaga, poświęcenie względem brata oraz posłuszeństwo 

boskim prawom. Myślę, że z przyjemnością wybrałabym się ponownie na to przedstawienie.  

 

Oliwia Tokarzewska IIIA 
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Sukcesy Kostki 

 

 12 stycznia 2022 ukazał się kolejny ranking liceów ogólnokształcących przygotowany 

przez czasopismo „Perspektywy”. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława 

Kostki zajęło 294 miejsce w Polsce (wszystkich liceów wg GUS jest ponad 4000, ranking 

ujmuje 1000 z nich) i zdobyło tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2021”. W Kielcach uplasowało się na 5 
miejscu, a województwie świętokrzyskim na miejscu 7. 

https://licea.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-glowny-liceow 

„Perspektywy” przygotowały również 

ranking szkół olimpijskich. Nasze liceum 

zajęło w nim 115 miejsce w Polsce i 2 
miejsce w Kielcach! 

https://licea.perspektywy.pl/2022/rank
ings/ranking-szkol-olimpijskich 

 Z kolei Instytut Badań 

Edukacyjnych opublikował wskaźniki 

Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 

2019-21. Wyniki powstają na podstawie 

porównania wyników z egzaminu 

gimnazjalnego z wynikami matury 

poszczególnych uczniów. Pomiar 

pokazuje jakość pracy szkoły. Katolickie 
LO im. św. Stanisława Kostki uplasowało się na 2 miejscu w Kielcach.  

 Poniżej publikujemy ranking liceów ogólnokształcących w Kielcach (wg EWD) w tym 
i ubiegłym roku (w nawiasie). Jak widać, mamy z czego być dumni! 

1. LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach: 12,8 (11,5)  
2. Katolickie LO im. św. Stanisława Kostki w Kielcach: 5,9 (6,1) 
3. I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach: 4,9 (5,4)  
4. II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach: 3,5 (1,1)  
5. VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach: 2,5 (1,7) 

 

 Gratulujemy i dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, których praca miała 

wpływ na nasze miejsca w rankingach. 

 

Redakcja 

 

 

 

 

https://licea.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-glowny-liceow
https://licea.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-szkol-olimpijskich
https://licea.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-szkol-olimpijskich
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Sukcesy KOSTKI 

Nasi uczniowie w bieżącym roku szkolnym odnieśli wiele sukcesów naukowych podczas star-
tu w ogólnopolskich olimpiadach tematycznych i przedmiotowych. Tytuł laureata lub finalisty 
to nie tylko prestiż i duma, ale także indeks na wybrane uczelnie wyższe.  

Gratulujemy Piotrowi Fudali z klasy IIIF, któ-
ry został FINALISTĄ XLVIII Olimpiady Geo-
graficznej! Startowało w niej 1830 uczniów z 
około 200 szkół z całej Polski, jednakże do 
zawodów finałowych dostało się 125 najlep-
szych . Z naszego okręgu do 3. etapu zakwali-
fikowanych zostało 4 uczniów, 3 ze szkół kie-
leckich i jeden z liceum w Starachowicach. 
Zawody finałowe odbyły się w Gdyni i składa-
ły się z dwóch części: pisemnej (3 tury pytań 
po 45 minut) oraz ustnej (prezentacja wylo-
sowanego tematu oraz rozwiązanie quizu 

składającego się z 20 pytań). Stopień trudności zadań był bardzo wysoki, jednak udało nam 
się osiągnąć sukces – Piotr Fudala z klasy III F uzyskał tytuł finalisty. Do olimpiady przygoto-
wywała ucznia p. prof. Marzena Małycha. 

Uczennice klasy IIIB Dominika Kończak i Kamila 

Jarosz zostały FINALISTKAMI VI Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Finał odbył się 7 

kwietnia 2022 r. na Wydziale Teologii UW-M w 

Olsztynie. Młodzież musiała pokonać dwa etapy: 

pisemny, dotyczący wiedzy prawnej z zakresu 

rodziny i ustny – debatę finalistów, która dotyczyła 

adopcji i pieczy zastępczej, pojęcia równości w 

małżeństwie i koniecznych działań państwa na rzecz 

rodziny. W finale brało udział 16 zespołów z całej 

Polski, województwo świętokrzyskie reprezentowało tylko nasze liceum. Uczestnicy otrzymali 

certyfikaty uprawniające do podjęcia studiów na kilku kierunkach UW-M w Olsztynie. 

Uczennice do olimpiady przygotowywała p. prof. Marzena Zagdan.  

Uczeń klasy III D Marek Jabko został FINALISTĄ XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej 

im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy Żołnierza, Dzieje Oręża Polskiego w latach 1531 – 1683. Od 

Obertyna do Wiednia”. Osiągnięty wynik zwalnia z egzaminu maturalnego z historii. 

Serdecznie gratulujemy!!! Ucznia do olimpiady przygotowywał p. dr Tomasz Ossowski.  

Amelia Sarek z klasy IIB została FINALISTKĄ XXXII Ogólnopolskiej Olim-
piady Teologii Katolickiej „Oblicza miłosierdzia w nauczaniu i praktyce 
Kościoła”. Bardzo cieszymy się z teologicznych zainteresowań naszych 
uczniów.  Do olimpiady przygotowywał Amelię ks. prefekt Artur Płaziński.   

SERDECZNIE GRATULUJEMY UCZNIOM I ICH OPIEKUNOM. 

Red.  
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Klasy I w ogrodzie botanicznym 

 

Maj to najlepszy czas na podziwianie atutów 

rozwijającej się przyrody. Dlatego w środę 18 maja 

2022 r. uczniowie klas IB i IC LO wraz z 

wychowawczyniami, Panią Profesor Anną 

Jurkiewicz i Panią Profesor Małgorzatą Czekaj, 

uczestniczyli w wyjściu do 

kieleckiego ogrodu 

botanicznego. Kompleks 

znajduje się na zboczach 

góry Karczówka u zbiegu 

ulic Karczówkowskiej i 

Jagiellońskiej.  

Jego powierzchnia 

to ponad 13 ha, a część 

ekspozycyjna obejmuje 

około 11 ha. W ogrodzie 

botanicznym można było 

podziwiać bogactwo roślin z 

różnych miejsc na świecie, 

działy flory wodnej i bagiennej. Wszystkich zauroczył 

cudownie pachnący bez oraz kolorowe tulipany. 

Podczas wyjścia były też różne zabawy integracyjne 

pomiędzy klasami. Wszyscy miło i pożytecznie spędzili 

czas. 
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Primaaprilisowe szaleństwo 

 

 Z inspiracji samorządu szkolnego kwiecień uczniowie Kostki przywitali, wprowadzając 

jednodniową zmianę w wyposażeniu ucznia. Otóż był to „Dzień bez plecaka”. Na korytarzach 

szkolnych pojawiły się przedmioty zastępujące plecaki. Były to.… wiaderka, kosze na  bieliznę i 

na śmieci, koszyki i wózki sklepowe, klatki na zwierzęta, samochody zabawki, skrzynka na 

listy, pufa, opona, namiot, a nawet... nocnik.  
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Szalona akcja wywołała to wiele radości na twarzach uczniów i nauczycieli. Mimo zimowej 

aury wszyscy bawili się znakomicie. Najwięcej entuzjazmu wywołali na korytarzach dwaj 

chłopcy, którzy przynieśli potężnych rozmiarów wózek z supermarketu i wozili nim wszystkich 

chętnych :). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja 
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Dzień ukraiński na UJK 

 

 Środa 27.04 była na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego 

„Dniem ukraińskim”, w którym na zaproszenie ks. Rafała Dudały 

uczestniczyła klasa II A. Celem spotkania była integracja 

środowisk młodzieży polskiej i 
ukraińskiej. 

Uczestniczyliśmy w wykładzie 

dr Witolda Sokały dotyczącym 

obecnego konfliktu. Odbył się 

również panel dyskusyjny z 

udziałem zastępczyni 

prezydenta Kielc, Agaty Wojdy, 

Switlany Stetsenko z „Ukraińskiego Domu” mieszczącego 

się przy ulicy Platy w Kielcach i prof. dr hab. Agnieszki 

Kasińskiej - Metryki, dyrektor Instytutu Stosunków 

Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK. Spotkanie 

muzycznie uświetnił dawny 

pracownik naszej szkoły, pan 

Jacek Dziubel. Jego występ poruszył wiele serc. Był również słodki 

poczęstunek i prezentacja instytutu wykonana przez studentów, 

gdyż „Dzień ukraiński” był również okazją do przedstawienia 

oferty UJK. Starsi koledzy i koleżanki zaprezentowali nam zalety 
studiowania w Kielcach. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Szarek, kl. IIA LO 
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Maturzyści na Jasnej Górze 

 

 W poniedziałek 14 marca 2022 r. nasi tegoroczni maturzyści 

wzięli udział w diecezjalnej pielgrzymce na Jasną Górę. Odbyła się ona 

pierwszy raz po pandemii i zgromadziła szeroką reprezentację młodzieży 

ze wszystkich zakątków diecezji. Wraz z wychowawczyniami p. Anną 

Karp i p. Grażyną Mańkowską oraz ks. Arturem Płazińskim modlili się o 

udaną maturę i dobre wybory życiowe podczas uroczystej Mszy świętej 

sprawowanej przez ks. 

biskupa Andrzeja 

Kaletę. Uczestniczyli też 

w drodze krzyżowej 

odprawianej na wałach 

jasnogórskich, gdzie 

rozważali w świetle męki Chrystusa swoje 

plany i decyzje. Na zakończenie 

modlitewnego spotkania młodzieży odbyło 

się zawierzenie dalszej drogi życiowej przed 

cudownym obrazem Matki Bożej 
Jasnogórskiej. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymka była ważnym przeżyciem w przygotowaniu się nie tylko do matury, ale także do 
dorosłości rozumianej jako podjęcie odpowiedzialności za swoje istotne wybory.  

 

Redakcja 
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Pożegnanie maturzystów 

 

 W piątek 29 kwietnia uczniowie klas 

maturalnych zakończyli swoją edukację w 

liceum. O godz. 10.00 odbyła się uroczysta 

Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa 

Andrzeja Kalety. Po jej zakończeniu ks. biskup, 

ks. dyrektor oraz wychowawcy wręczyli 

absolwentom świadectwa, nagrody i dyplomy 

za różne osiągnięcia w szkole i poza nią. Pięciu 

absolwentów przyjęło gratulacje za uzyskanie 

tytułu laureata lub finalisty olimpiad 

ogólnopolskich. Miłym akcentem było 

wyróżnienie statuetkami 18 uczniów, którzy uczyli się w naszej szkole od zerówki lub 
pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

 Po zakończeniu części oficjalnej 

maturzystów pożegnali młodsi koledzy 

przygotowując dla nich krótki program 
artystyczny oraz specjalne upominki. 
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Redakcja KOSTKI poprosiła absolwentów o krótkie wypowiedzi. Oto co otrzymaliśmy:  

Drodzy wszyscy! 

 Poproszono mnie, bym podsumowała trzy lata spędzone w Katolickim LO im św. 

Stanisława Kostki. Ale przecież wszyscy chadzacie tymi samymi korytarzami, uczycie się w 

tych samych salach lekcyjnych i co tydzień zasiadacie w tej samej kaplicy o pomarańczowych 

ścianach. Dobrze znacie dźwięk dzwonków – rano zawsze trzech – smak karmelowej kawy z 

automatu i gwar rozmów, dudniący w korytarzach. 

 Miniony okres nie był łatwy, nie tylko dla nas jako uczniów, ale dla całego 

społeczeństwa. Pewnie wiecie, co mam na myśli. Zamknięto nas wszystkich na dwa lata, 

epidemia rzuciła cień na wszystko, co dotychczas braliśmy za pewne. Nie chciałam, by 

zabrzmiało to tak melodramatycznie, ale zdaje się, że nie potrafię użyć innych słów, by 

przybrać w nie moje przemyślenia. Co chciałam powiedzieć – pojęcia utraciły swoje 

pierwotne znaczenie, uległy dziwnemu wypaczeniu, przewartościowaniu. Szkoła nie była już 

więcej szkołą – szkoła stała się ekranem komputera i wpatrującym się w niego człowiekiem 

zamkniętym w czterech ścianach. Spotkanie nie było już więcej spotkaniem – było 

potencjalnym niebezpieczeństwem zarażenia albo czymś niemile widzianym, na co nie 

chciano się zgadzać. Nawet człowiek zredukował się do maseczki i lśniących ponad jej 

krawędzią oczu. I choć – na całe szczęście – daleko temu doświadczeniu do niszczycielskich 

zaraz szalejących przed wiekami, było to jednak coś, że tak to ujmę, przedtem 

niewyobrażalnego. Chyba nikomu nie przyszło do głowy, że nasza codzienność może tak się 

zmienić. Ale przetrwaliśmy to. I mimo tych jakże nieprzewidzianych okoliczności wydarzyło 

się całkiem sporo; pamiętam dyskoteki, walentynkowe przedstawienie, obchodzone wspólnie 

klasowe Mikołajki, Wigilie i kiermasze z okazji tłustego czwartku. Udało się pojechać na kilka 

wycieczek i pielgrzymek – Kraków, Bieszczady, Jasna Góra, w pierwszej klasie doszła nawet do 

skutku wymiana polsko-węgierska. Wielu z nas zaangażowało się w pomoc innym poprzez 

rozmaite działania charytatywne, takie jak zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt, akcja 

Paczuszka dla Maluszka czy Szlachetna Paczka. 

 Myślę jednak, że równie cennymi wspomnieniami, jak te z wyjazdów czy świętowania, 

są te najzwyklejsze, te z najbardziej zwyczajnego i typowego dnia, jakich przeżyliśmy przecież 

w liceum mnóstwo. Szkoła średnia jest okresem w  moim odczuciu dość dziwnym, ciekawym, 

momentami strasznym – ostatnim przystankiem na drodze do dorosłości. Rzeczywistość 

ciągle się zmienia, gna coraz szybciej. Otaczają nas migawki obrazów, których nawet nie 

zapamiętujemy. To, czym ludzie żyli wczoraj, dziś jest już nieważne. To, co wczoraj było 

poezją, dziś jest już tylko tanim, wyświechtanym sloganem. Zasypiamy, a kiedy budzimy się 

rano, świat nie jest już ten sam. Dlatego myślę, że czasem warto pozwolić, by rzeczywistość 

wokół nas zwolniła, i po prostu uważnie ją obserwować. Zadać sobie pytanie, co dostrzegasz, 

co zapamiętasz, gdy skończysz ten etap życia – zdenerwowanie przed sprawdzianem, 

wieczory poświęcone na naukę, kolor nieba o poranku, barwę głosu przyjaciela z ławki? 

 Teraz kończymy szkołę, zastanawiamy się, co będzie dalej – ciekawi, przerażeni, 

podekscytowani. Każdy z nas ma inne marzenia, ideały, plany, każdy będzie szukał własnej 

drogi. Nie wiem, dokąd zawędrujemy, ale teraz świat wydaje się nieskończony, tak 

nieskończony, jak nasza młodzieńcza nadzieja. Pewnie jest naiwna i zmienna, ale właśnie to 

czynią ją cudowną. 

Życzcie nam szczęścia! 

Maja Laskowska, kl. IIID LO 
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Scenka rodzajowa z sali 13 

 Ukradkiem spoglądając na przedstawicieli profilu medycznego rocznika 

2003 w ich naturalnym środowisku, czyli sali nr 13, dostrzec możemy mnogość 

zachowań, które zwyczajny śmiertelnik określiłby mianem irracjonalnym. Na 

samym przodzie, w pobliżu nauczycielskiej katedry, widzimy przedstawicielkę 

gatunku homo kujonus z nosem głęboko zakopanym w stronicach repetytorium 

maturalnego. W niedalekiej od niej odległości pilny obserwator może wyłapać 

płochliwego przedstawiciela homo spisowus maniakalnie wertującego zeszyt w 

poszukiwaniu nieodrobionej pracy domowej na kolejną godzinę lekcyjną 

(najprawdopodobniej z matematyki). Bezpośrednio za nim zasiada piękny okaz 

homo donosus gotowy poinformować profesora o niecnych zamiarach swojego 

kolegi w celu własnego zysku.  

 Ale już nieco poważniej mówiąc, należy stwierdzić, że klasa o profilu 

biologiczno-chemicznym rocznika 2003 z pewnością zapisze się złotymi 

zgłoskami na kartach historii kieleckiej Kostki - do nas przecież uczęszczały 

prymusy nad prymusami, złote umysły dwudziestego pierwszego wieku. 

Przeważająca większość z nas kontynuować będzie swoją ścieżkę naukową na 

kierunkach medycznych, rozsiani po wszystkich uczelniach Polski w celu złożenia 

hipokratejskiej przysięgi i niesienia pomocy bliźnim. Jednakże nie dałoby się 

napisać o naszej klasie bez wspomnienia o ogromnym indywidualizmie w niej 

obecnym. Wśród trzydziestu czterech osób można się doliczyć czterocyfrowej 

liczby opinii na każdy możliwy temat - III E bez dwóch zdań była pełna 

niesamowicie silnych osobowości (w końcu to od nas wywodzi się aż dwóch 

przewodniczących szkoły). Społem przeżyliśmy niewyobrażalne - pandemia 

wbrew pozorom zjednoczyła nas i sprawiła, że zaczęliśmy doceniać codzienne 

konwersacje podejmowane w naszej wiekowej szkole, a wybuch konfliktu 

rosyjsko-ukraińskiego zacieśnił pomiędzy nami więzy. 

 Jednakże szkolna wędrówka nie miałaby racji bytu bez naszych 

ukochanych pedagogów, którzy czasami na silę wpychali nam wiedzę do głów. 

Wszystkie tysiąc dwieście sześćdziesiąt trzy godziny zastępstw z matematyki 

odpłaciły się dziesięciokrotnie w postaci (miejmy nadzieję) wysokich wyników 

maturalnych, a nadliczbowe godziny polskiego i chemii poszerzyły nasz zasób 

słów, dając nam możliwość opisania każdego doświadczenia w nieobrażanym 

detalu. Warto też wspomnieć, że nauczyliśmy się bardzo dużo od siebie samych 

- daliśmy sobie wzajemnie najważniejszą lekcję, jaką można otrzymać: jak być 

dobrym człowiekiem i których zachowań się wystrzegać, aby być dobrze 

zapamiętanym przez rówieśników. 

Michał Kondrak, kl. IIIE LO 
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Przez ostatnie 3 lata, które dla każdego z nas były trudne, 

daliśmy radę nawiązać wiele wyjątkowych i znaczących znajomości. 

Pomimo utrudnionego kontaktu z innymi, co mogło z łatwością 

niejednego złamać, każdy wykazywał się chęcią rozmowy i pomocy, 

nawet tylko tej werbalnej. Wielką zaletą okazało się również 

zaangażowanie w kształcenie się. Pomimo lekcji zdalnych uczniowie 

starali się, jak mogli, aby wynieść z zajęć jak najwięcej. Dzięki 

wybraniu tej szkoły nauczyliśmy się wiele i przyswoiliśmy moralne 

wartości takie jak chociażby szacunek wobec innych, co z  pewnością 

przyda się młodym ludziom w przyszłym życiu. Pomimo długiego 

czasu spędzonego na kwarantannie byliśmy w stanie to nadrobić, na 

przykład poprzez organizowanie wycieczek szkolnych. 

 

Jan Bartos, kl. III F LO 
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Dzień Dziecka 

Z okazji Dnia Dziecka w naszym liceum został zorganizowany Dzień Sportu. Uczniowie mieli 

szansę sprawdzenia się w różnych konkurencjach. Każda klasa wystawiła swoją drużynę i 

zaczęło się… Żeby było jeszcze ciekawiej, po południu odbyła się dyskoteka – szaleństw ciąg 

dalszy. 

Popatrzcie na 

zdjęcia!   
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Aktywny wypoczynek klasy II B 

W dniach 23-24 maja klasa 2B wraz z p. prof. Heleną Kepą oraz z p. prof. Grażyną 

Mańkowską udała się na wycieczkę do Janowa Lubelskiego.  

Gdy dotarliśmy na miejsce, pierwszą atrakcją był paintball. Następnie odbył się off -

road, który polegał na jeżdżeniu specjalnie przygotowanym samochodem po 

nieutwardzonych powierzchniach. Wchodziliśmy także do błota, potem do piasku, a na końcu 

do rzeki. Wieczorem bawiliśmy się w podchody, podczas których zostaliśmy podzieleni na 

dwie drużyny. Następnego dnia odbyła się gra mafia, której zadaniem było ustalanie 

tożsamości poszczególnych osób. Ostatnią atrakcją stały się archery, czyli pewien rodzaj 

łucznictwa.  

Dwa dni wycieczki upłynęły nam w niesamowicie dobrej atmosferze oraz w miłym 

towarzystwie. 

 

 Amelia Sarek i Milena Tofil, kl. II B LO 
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Literackie Kielce 

 

 24 maja uczniowie klasy IIA wraz z wychowawczynią p. prof. Barbarą Rabajczyk 

odwiedzili Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Zwiedzanie rozpoczęło się 

od poznania największych pisarzy związanych z Kielecczyzną. Są to: Henryk Sienkiewicz, 

Stefan Żeromski, Adolf Dygasiński, Gustaw Herling-Grudziński, Edmund Niziurski. Następnie 
uczniowie mieli za zadanie wykonać plakaty związane z ich życiorysem i twórczością. 

 Po części warsztatowej młodzież udała się na zwiedzanie kieleckiego więzienia, w 

którym naziści, a po wojnie władze komunistyczne przetrzymywały polskich patriotów. Tam 

właśnie zginął żołnierz NSZ, absolwent KOSTKI, por. Stanisław Grabda, Przewodniczka 

opowiedziała o historii tego miejsca i bestialstwach okupantów.  

 Kolejnym punktem był szlak literacki wiodący przez ulice naszego miasta. Można było 

zobaczyć tablice upamiętniające pisarzy, pomnik Henryka Sienkiewicza, kamienice, w których 

mieszkali autorzy naszych lektur oraz dawny gmach słynnego kieleckiego gimnazjum, w 

którym uczyli się Stefan Żeromski, Adolf Dygasiński, Bolesław Prus oraz Gustaw Herling-
Grudziński. 

 Na pewno po tej wycieczce zupełnie inaczej będziemy spoglądać na ulice i gmachy 
naszego miasta. 

Jan Skrobot, kl. IIA LO 
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Szkolny Dzień Talentów 

Każdy człowiek posiada różne talenty. Niektóre chowamy dla siebie, innymi chętnie się 

dzielimy. We wtorek 31 maja odbył się w naszym liceum Szkolny Dzień Talentów. Uczniowie 

mogli pokazać kolegom to, w czym czują się najlepiej – śpiew, grę na instrumentach, taniec, a 

nawet opowiadanie dowcipów. Można też było zagrać w szachy z naszą mistrzynią – Moniką 

Anyż z kl. IIC. Specjalnymi gośćmi Dnia Talentów były dwa zespoły muzyczne, w których grają 

nasi absolwenci. Jeden z nich to Studium Gitary Klasycznej, które  zaprezentowało piękno 

muzyki klasycznej i filmowej. Drugi natomiast to zespół rockowy o nazwie „Michałek”. 

Koncert tego zespołu wciągnął do świetnej zabawy nawet najbardziej opornych.  

Gratulujemy wszystkim wykonawcom i czekamy na kolejne prezentacje w przyszłym roku 

szkolnym! 

  Red. 
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Konkurs „Kielce – Miasto Legionów” rozstrzygnięty 

Dnia 12.05.2022 odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs Kielce – Miasto Legionów 

organizowany przez naszą szkołę dla uczniów szkół województwa świętokrzyskiego. Wzięli w 

niej udział laureaci i finaliści konkursu, dyrekcja szkoły, uczniowie oraz zaproszeni goście: p. 

Iwona Grabczak – pracownik Muzeum Historii Kielc; p. profesor Jerzy Pająk – historyk z  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego; dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej – p. 

Sylwester Kasprzyk oraz pracownicy biblioteki. Podczas uroczystości wręczone zostały 

nagrody laureatowi i finalistom konkursu. Galę uświetnił występ artystyczny zespołu 

szkolnego. 

Red.  
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Pałac Biskupów Krakowskich – lekcja muzealna IA 

Dnia 3 czerwca 2022 roku całą klasą IA wybraliśmy się wraz z panią profesor Anną 

Karp do Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Była to szczególna możliwość do 

wnikliwego zapoznania się z miejscem, które swoim urokiem przyciąga każdego roku setki 

turystów z całej Polski. Zanim zaczęliśmy zwiedzanie wnętrza, nasz przewodnik zaprosił całą 

grupę do obejrzenia budynku od zewnętrznej strony. Pałac bez wątpienia reprezentuje 

godnie epokę baroku, która nie stroni od przepychu i bogactwa. Świadczą o tym liczne 

zdobienia, detale czy charakterystyczne kształty. Dużą uwagę przyciągają trzykondygnacyjne 

wieże, które stanowią najbardziej reprezentatywną część tego budynku, ponieważ można je 

widzieć z różnych zakątków miasta. Oczywiście projektant skrupulatnie zadbał o ich bogaty 

wygląd. Jednym z najbardziej wartych 

zapamiętania i istotnych aspektów baroku jest 

symbolika liczby trzy (Trójca Święta), która 

przejawia się w ilości okien oraz w 

trójdzielności fasady. Cała fasada (właśnie 

świeżo po remoncie) zachowana jest w dość 

jasnych i czystych barwach, które nie 

przyćmiewają ozdobności siedziby. Po 

zapoznaniu się z historią obiektu, 

okolicznościami jego powstania, skierowaliśmy 

się na tyły pałacu, do ogrodów włoskich, które 

szczególnie ujęły  nasze serca. Ten starannie 

pielęgnowany obszar nadaje harmonijny 

charakter całemu otoczeniu. W jego skład 

wchodzą nasadzenia ziół, krzewów, różnych 

gatunków drzew oraz alejki żwirowe. Całość  

wykonano na planie geometrycznych wzorów. 

Ogród jest do dziś  idealnym miejscem na 

odpoczynek oraz spędzenie wolnego czasu.  

Ostatnim  punktem naszego programu było zwiedzenie wnętrz pałacowych. Jak 

można było się spodziewać, najbardziej zachwycił nas bogaty wystrój, na który się składają: 

stropy ramowe, portale, figury posłów, sztukaterie, freski oraz ozdobne polichromie. 

Szczególnie przykuwają uwagę   portrety sarmackie, wykonane w barokowym stylu. Istota ich 

piękna tkwi w wyszczególnieniu postaci przez grę barw oraz ukazaniu statusu oraz 

pochodzenia szlachcica. Dowiedzieliśmy się także, że kondygnacje budynku pełniły określone 

funkcje: parter siedziby był przeznaczony dla dworzan i służby pałacowej, a  pierwsze piętro 

miało charakter nie tylko mieszkalny, ale również reprezentacyjny, co dobrze widać do dziś. 

Jego piękno wnętrz zniewala. 

Wizyta w  pałacu były świetnym pomysłem. Jest to idealna forma do spędzenia 

wolnego dnia i zetknięcie się ze spektakularnym przykładem zabytku  barokowego. Każdy 

powinien odwiedzić to miejsce i skonfrontować się z jego urokiem. Kielczanie mogą być 

dumni z posiadania tego istotnego dla historii  Polski zabytku. 

   Anna Zwierzchowska, kl. IA LO 
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Kostka ma nowego kapłana 

 

Własnego kapłaństwa się boję,/ 

własnego kapłaństwa się lękam / 

i przed kapłaństwem w proch padam, / 

i przed kapłaństwem klękam 

- pisał ks. Jan Twardowski w dniu swoich święceń 4 lipca 1948 r. 

 
I choć szkoła katolicka to nie niższe seminarium, bo cieszymy się każdą drogą wybraną przez 
naszych absolwentów, to jednak wielką radość i uznanie budzi w nas pójście za głosem Boż e-
go powołania realizowanego w kapłaństwie. 

W dniu 28 maja 2022 r. w bazylice katedralnej w Kielcach przyjął święcenia prezbiteratu dia-
kon Marcel Musiał, absolwent Katolickiego  Gimnazjum i Liceum im. Świętego Stanisława 
Kostki w Kielcach. W latach szkolnych dał się poznać jako wzorowy i sumienny uczeń, pasjo-
nat geografii (dwukrotnie brał udział w olimpiadzie geograficznej), podczas studiów pełnił 
funkcję „gospodarza” seminarium oraz ”seniora”  studentów teologii. 

Ks. Marcel odprawił prymicyjną Mszę św. w kaplicy szkoły katolickiej  8 czerwca 2022 r. 

Należy dodać, że KOSTKA może się już poszczycić pięcioma kapłanami. Do koncelebry dołą-
czyli dwaj nasi absolwenci: ks. Adam Nowak (wikariusz parafii Mnichów) oraz ks. Kamil Sami-
czak (wikariusz parafii Nowiny). Nie mogli przybyć: ks. Mateusz Szostak i ks. Filip Korban. Na 
zakończenie Mszy św. ks. Marcel udzielił każdemu prymicyjnego błogosławieństwa.  

Zakończmy refleksją przywołanego wcześniej poety:  

W lipcowy poranek mych święceń 

dla innych szary zapewne 

jakaś moc przeogromna 

z nagła poczęła się we mnie 

Jadę z innymi tramwajem 

biegnę z innymi ulicą 

nadziwić się nie mogę 

swej duszy tajemnicą 

 

ks. Dyrektor 
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Śladami Sienkiewicza 

 

Dnia 10 czerwca klasa IIB wraz z panią profesor Anną Karp udała się na wycieczkę do 

Oblęgorka. Pałacyk został ofiarowany przez naród Henrykowi Sienkiewiczowi w hołdzie za 

jego  patriotyczne pisarstwo.  Wyjazd pozwolił przybliżyć życie i twórczość  słynnego pisarza, 

jego zwyczaje, tragiczne okoliczności małżeństw i powstawania dzieł. Zwiedziliśmy wnętrza 

pałacyku zamieszkiwanego  niegdyś przez samego noblistę, po którym pozostały liczne 

pamiątki: biurko, obrazy, artefakty świadczące o jego popularności w społeczeństwie, 

dowody miłości i uwielbienia. Okazało się, że był on przez dekady najbardziej poczytnym 

pisarzem w Polsce i najczęściej przekładanym na języki obce. Poznaliśmy sekretne miejsca 

pałacyku, obejrzeliśmy Nagrodę Noblowską, a także  uczestniczyliśmy symbolicznie w 

ostatniej drodze Sienkiewicza do Polski  -  ze Szwajcarii, gdzie zmarł. Po zwiedzaniu odbyła się 

lekcja dotycząca bogatej problematyki jego dzieł, która pogłębiała wiedzę o jego twórczości. 

Na koniec mieliśmy również okazję przespacerować się rozległym parkiem i wiodącą ku 

niemu starodawną lipową aleją. 

Odwiedziny w pałacyku Sienkiewicza pozwoliły zrozumieć sens słów, które ożywiły 

historię: „Ku pokrzepieniu serc”.  Postać wielkiego pisarza zachwyciła wszystkich bez wyjątku. 

Twórca doczekał się prawdziwego uznania i serdecznej wdzięczności ze strony klasy.  

Amelia Sarek, kl. IIB LO 
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     Spotkania z prawem  

 Jako klasa humanistyczna w dniach 25 maja oraz 6 czerwca podczas dwóch osobnych 
spotkań w ramach edukacji prawnej mieliśmy okazję gościć panią prokurator Małgorzatę 
Szubę oraz panią mecenas Magdalenę Nadgowską-Makarewicz. Dzięki uprzejmości obu pań 
mogliśmy wgłębić się w wybrane zagadnienia prawnicze. 
 Podczas pierwszego spotkania dowiedzieliśmy się, jak wygląda praca prokuratora i 
jakie są wymagania co do drogi edukacji, która trzeba obrać, by spełniać się w tym zawodzie. 
Całe spotkanie niezwykle nas zaciekawiło, ponieważ wiedza podręcznikowa była przeplatana 
różnymi przykładami zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce podczas pełnienia dyżuru 
prokuratorskiego. Zostały poruszone kwestie kategorii wyroków i ich podziału. Jednak w 
trakcie rozmowy moją uwagę najbardziej przykuło to, jak bardzo istotne podczas oględzin 
miejsca zbrodni lub wypadku są szczegóły, ponieważ mogą okazać się kluczowe w rozwiązaniu 
spraw nawet tej najwyższej rangi. Spotkanie zakończylismy wspólnym zdjęciem oraz 
możliwością założenia togi prokuratorskiej obowiązującej w sądzie podczas rozpraw.  
 

 W trakcie wizyty naszego drugiego gościa, pani mecenas Magdaleny Nadgowskiej  
Makarewicz, uczestniczyliśmy w debacie dotyczącej praw, jakie dotyczą każdego człowieka. 
Podczas lekcji została przeprowadzona również ankieta, która dotyczyła przywrócenia kary 
śmierci w naszym kraju. Zdecydowana większość klasy była przeciwko niej ze względu na 
obawę skazania niewinnego człowieka. Przywołaliśmy przykład Tomasza Komendy, mężczyzny 
niesłusznie skazanego na 25 lat pozbawienia wolności. Z zaangażowaniem włączaliśmy się w 
zajęcia, zadając kolejne pytania na temat nurtujących nas problemów z zakresu prawa. Dzięki 
temu dowiedzieliśmy się, jakie zasady panują podczas rozprawy oraz kiedy mamy możliwość 
odmówienia składania zeznań. Pod koniec naszego spotkania zostaliśmy podzieleni na 
zespoły, aby przeanalizować kazusy i odpowiedzieć na pytania, które ich dotyczyły.  
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Oba spotkania wzbogaciły naszą wiedzę prawniczą i pomogły w ukierunkowaniu przyszłej 
kariery zawodowej. Dzięki odbytym lekcjom zyskaliśmy także praktyczne wskazówki, które na 
pewno przydadzą się w życiu codziennym oraz przy podejmowaniu niektórych decyzji.  
 

Kamil Michalski, kl. IIA LO 
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Buongiorno, Italia! 

 

Starożytni mawiali: navigare nesesse est. My 

dodajemy, że podróże kształcą. A jeśli w drogę, to 

tylko w tę najpiękniejszą - via Italia! 9 czerwca br. 61 

uczniów naszego liceum wyruszyło w ośmiodniową 

podróż do Włoch pod opieką pani prof. Joanny Treli, 

pani prof. Heleny Kępy, pani prof. Marty Piotrowskiej i 

ks. Prefekta Artura Płazińskiego.  

Naszą włoską wędrówkę rozpoczęliśmy od spaceru po 

olśniewającej Florencji, gdzie m.in. mogliśmy 

podziwiać arcydzieła w słynnej Galerii Uffizi.  

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, który zachwycił 

starożytnym i monumentalnym 

pięknem oraz watykańskim 

mistycyzmem.  

Urokliwy i ascetyczny Asyż 

przypomniał nam kulturę i 

duchowość średniowiecza. 

Wenecja zaprosiła nas w 

romantyczny rejs, kusząc przy tym niepowtarzalnym 

artystycznym klimatem i karnawałowymi maskami.  

Gdy już nakarmiliśmy się pięknem włoskiej architektury i gdy posmakowaliśmy pysznego 

jedzenia, przyszedł czas na rekreację nad Adriatykiem.  

 

Żal było odjeżdżać, ale w pamięci zostaną nam opowieści przewodników, gościnność i 

żywiołowość Włochów oraz te chwile spędzone w życzliwym gronie młodych, ciekawych 

świata ludzi.  

Marta Piotrowska 
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Zakończenie Roku Szkolnego 

W piątek 24 czerwca zakończył się rok szkolny 2021/22. Dzień wcześniej uczniowie 
uczestniczyli w uroczystej Mszy Św., po zakończeniu której wręczono nagrody i dyplomy za 
zaangażowanie w życie szkoły oraz sukcesy sportowe i artystyczne. W ostatnim dniu roku 
szkolnego uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.30 w sali gimnastycznej.  Po wejściu pocztu 
sztandarowego odśpiewaliśmy hymn państwowy (wszystkie 4 zwrotki), następnie ks. 
Dyrektor odczytał list Ministra Edukacji Narodowej podsumowujący miniony rok. Dyrekcja 
szkoły wraz z wychowawcami wyróżniła nagrodami za najwyższe wyniki w nauce 50 uczniów. 
Na zakończenie odśpiewaliśmy hymn szkoły, a ks. Dyrektor życzył wszystkim wspaniałego 
wypoczynku podczas wakacji. 

Redakcja również życzy pięknych, udanych wakacji i dedykuje wszystkim następujący wiersz.  
Autor: Józef Antoni Birkenmajer 

Lipiec kochamy z tej racji, 
że jest miesiącem wakacji; 
można przeto o tej porze 
na plażę jechać nad morze. 
Tam można w wielkiej swobodzie 
brodzić i pływać po wodzie, 
można się na słońcu wypiec, 
boć to przecie ciepły lipiec! 
Można w słońca ciepłym blasku 
wypiekać i babki z piasku 
lub budować zamki, forty 
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i dla statków wielkie porty. 
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