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 Do Waszych rąk oddajemy efekty naszych  starań i pracy, którą 
włożyliśmy w to, by dzielić się z drugim człowiekiem - z Wami - 
naszymi zainteresowaniami, radością, wiedzą i aktualnościami z 
życia szkoły. Jest nam niezwykle miło ze świadomością, że 
trzymacie w swoich dłoniach właśnie naszą Gazetkę. Że to właśnie z 
jej treścią chcecie spędzić swój wolny czas.  

 Każdy z nas ma własne inspiracje, własne autorytety, własne 
wartości. Naszą inspiracją jest drugi człowiek: jego dobro, jego 
istnienie. Niezwykle istotne jest dla nas przekazywanie treści 
konstruktywnych, które zapewnią rozwój osobisty każdego z Was 
oraz zmotywują, które skłonią do refleksji, a także rozbawią i 
bezbarwny dzień uczynią urzekającym.  

 Czy zastanawialiście się nad tym, kim jest człowiek? 
Czym jest dobro i świat? Czym jest ludzka egzystencja i jaka jest 
przyczynowość wielu wydarzeń? Analizując treść naszej Gazetki, 
na pewno znajdziecie odpowiedzi na te pytania. 

 Bo towarzyszą one, także i nam - w naszej szkolnej społeczności.
 A chcemy dzielić się z Wami wartościami, które wynikają z bycia 
częścią „Klasyka“. Chcemy dzielić się tym wszystkim, co nas 
kształtuje. Chcemy dzielić się dobrem i inspirować do tego innych. 
By ten mały świat każdego z nas był fascynujący, by stawał się 
lepszym. 

 Jak mówi św. Jan Paweł II: ,,Człowiek jest wielki nie przez to,  
co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi“.

                                                                     Magdalena Suchecka
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
Suchcice - wyjazd integracyjny 

Autor zdjęć : Patrycja Prusaczyk 

W środę, 16 września uczniowie naszego Liceum wraz z kilkoma 
nauczycielami, wybrali się na coroczną wycieczkę do Suchcic.

Ten piękny, słoneczny dzień był dla nas wspaniałą okazją do spędzenia 
wartościowego czasu w cudownym miejscu. Było coś zarówno dla duszy 
jak i ciała. Po porannej adoracji mieliśmy wspólne ognisko, a potem 
kilka godzin integracji. Okazało się, że młodzież chętnie porzuca 
smartfony na rzecz wspólnie spędzonego czasu. Z całą pewnością 
wycieczkę zapamiętamy na długi czas!
                                                                      
                                                                      Emilia Janusiewicz



Wywiad z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem
1 Jak młody człowiek może stać się świadomym istnienia w Kościele Chrystusa?

Odpowiedzi na to pytanie, mogę udzielić poprzez swoje doświadczenie; starałem się 
rozmawiać z kapłanami, a na katechezie zadawałem bardzo wiele pytań. 
Radziłbym, aby wiara była taką treścią, żeby nią żyć. A kiedy żyję treścią? Kiedy 
o niej myślę, kiedy o niej pamiętam, kiedy jej chcę. Więc żyć, to znaczy myśleć o tym, 
pamiętać o tym, chcieć tej treści.

2 Obecnie promowane są różne wartości – dotykają one często innych, a nawet skrajnych 
płaszczyzn. Wiele źródeł proponuje idee oraz autorytety, którymi powinniśmy się kierować. 
Jednak nie zawsze są one zgodne z dobrem drugiego człowieka. Jak więc rozeznać i obrać tę 
właściwą drogę, która będzie prowadziła do prawdy i racjonalnego postrzegania siebie oraz 
innych?
Jest to na pewno prawo naturalne wpisane w nasze sumienie. Jednak nad sumieniem 
trzeba pracować, żeby nie zagubić dekalogu, albo żeby się nie "rozwodnił". Wtedy nie 
będzie się na czym oprzeć.
Gdy człowiek stanie przed dylematem: powiedzieć prawdę, czy skłamać? Wtedy nie 
będzie miał wzoru, którym powinien w tej sytuacji się kierować. Do postępowania nie 
wystarczy jedynie rozum; nie wystarczy to, że jestem świadom tego, iż jestem 
człowiekiem. Trzeba jeszcze chcieć tego dobra, chcieć człowieka, chcieć prawdy i 
sprawiedliwości.

3 Jaka jest zależność między relacją z Bogiem a odkrywaniem i rozumieniem swojej tożsamości?
Pan Bóg nas stworzył, dlatego studiując Pana Boga, studiujemy także własną 
tożsamość. Bo w Panu Bogu jest wszystko: nasza obecna tożsamość, ale i ta, do której 
jesteśmy powołani. Kształtujemy swoją tożsamość, udoskonalamy ją. Jeżeli rzetelnie 
studiuje się prawdę o Panu Bogu i samym sobie, to prędzej czy później - człowiek 
wpada w ramiona Chrystusa.

4 Jakiego wsparcia od ludzi dojrzałych i doświadczonych, potrzebuje obecnie młody człowiek?
Wsparcie powinno polegać na tym, żeby wspierać rozwój tej tożsamości; że osoby te 
nie mogą chcieć kształtować młodego człowieka na własną modłę – nigdy. Sztuka 
szkoły, kształcenia, wychowania – polega na tym, żeby dopomóc dzieciom, 
młodzieży - wydobywać, tworzyć własną oraz suwerenną podmiotowość. Żeby 
człowiek ten wiedział: ''nie jestem niczyją własnością - jestem sobą''. A sztuka ta 
polega na tym, że się angażuje: ''spójrz na siebie'', ''skup się na sobie'',''ty jesteś tym 
podmiotem''. To nie jest stwarzanie naszej podmiotowości, a dopomaganie w jej 
odkryciu i rozwoju.

                                          Magdalena Suchecka, Gabriela Wójcik, Patryk Sakowski

NASZE ROZMOWY =



 Czy wykorzystujemy wszystko to, co nam daje szkoła ? 
Już w starożytności w społeczeństwach Egiptu i Mezopotamii 
ceniono  ludzi znacząco wpływających na życie narodu
 i państwa. 
W końcu zawdzięczano im kalendarz, rolnictwo czy też 
znajomość szczegółów budowy ludzkiego ciała. 
W dzisiejszych, tak odległych czasach i tak różnych od 
ówczesnych społeczeństw nauka i wykształcenie nadal 
odgrywają znaczącą rolę. Dwudzieste stulecie to epoka 
przełomowych zmian. Dopiero teraz szkoły stały się 
powszechne i uczęszczają do nich niemal wszystkie dzieci. 
Wzrost liczby uczniów spowodował w cywilizacyjnym świecie 
spadek  analfabetyzmu niemal do zera.  W końcu umiejętność 
czytania i pisania przestała być cenna i wyjątkowa - każdy się 
ich uczy. 
To najważniejsze zalety uczęszczania do szkoły. Ostatecznie 
trudno  przeżyć bez umiejętności czytania w świecie pełnym 
książek, gazet i etykiet. Można bardzo łatwo się o tym 
przekonać - wystarczy pojechać do kraju posługującymi się 
nieznanym nam językiem. Od razu pewnie zgubimy się na 
ulicy, nie poradzimy sobie w sklepie.
Cała wiedza na świecie i o świecie opiera się na języku 
pisanym.

REFLEKSYJNIE 

Rola edukacji w życiu człowieka



Wykształcenie zdobywane przez długie lata w szkołach jest 
przydatne. Konieczne wręcz do poszukiwania i wykonywania pracy. 
Coraz więcej zakładów pracy wymaga od przyszłych pracowników 
ukończenia szkoły wyższej. Chcą bowiem by, ich praca była bardziej 
wydajna i dokładna. Od wielu zawodów należy przecież nasze życie 
i zdrowie. Nikt przecież nie chce, żeby leczył go niewykwalifikowany 
człowiek, a prawdziwy dyplomowany lekarz po studiach i wielu 
kursach. Tak jest także w innych dziedzinach życia. Każdy człowiek 
pragnie mieć jak najlepszą pracę, jak najlepiej ją wykonywać. Wielu 
kształci się jeszcze po skończeniu studiów lub w czasie wolnym od 
pracy. W dzisiejszym świecie kluczem do dobrego startu w pracy jest 
odpowiednie wykształcenie. Wiedza i nauka to jednak nie tylko pomoc 
w znalezieniu pracy. Nauka na wysokim poziomie służy do 
odkrywania nowych faktów o otaczającym nas świecie. 
Odkrywcy często wkładają całe serce w pracę naukową i nie zważają 
na grożące im konsekwencje. Przykład może stanowić Maria Curie-
Skłodowska - wielka Polka. Badania nad odkrytymi przez siebie 
pierwiastkami promieniotwórczymi- polonem i radem - zapewniły  jej 
oprócz sławy,  miejsca w podręcznikach oraz dwóch nagród  Nobla 
( 1903,1911 rok) także raka i szybką śmierć. Nasza rodaczka 
pozostawiła po sobie szeroką i udokumentowaną wiedzę, z której 
korzystamy do dziś. Nauka często może stanowić drogę do poprawy 
świata i ludzkiego życia. Właśnie dzięki odkrywcom i wynalazkom 
nasz świat jest taki jakim go widzimy.

REFLEKSYJNIE 



REFLEKSYJNIE 

Eksperymenty Edisona z prądem elektrycznym dały ludzkości 
żarówki, a Bella zabawy z dźwiękiem  porozumiewanie się przez 
telefon. Wiedza i nauka często ratują ludzkie życie. Coraz więcej 
wiemy o różnych chorobach i większość z nich potrafimy wyleczyć. 
Dzięki specjalistycznemu  sprzętowi medycznemu
 i lekarzom umiejącym  się nim sprawnie posługującym  
przeprowadzać możemy niezwykle trudne i skomplikowane 
operacje. Śmiertelność wśród nowonarodzonych dzieci jest bardzo 
niska i ciągle spada. Niestety nauka wykorzystywana jest także w 
złych celach. Chodzi tu głównie o nowe rodzaje broni. Wciąż 
powstają nowe typy czołgów, samolotów, a  także rakiet i bomb. 
Ciągłym zagrożeniem dla ludzkości jest również broń chemiczna, 
biologiczna i najstraszniejsza z nich – atomowa.
 A kto wie, czy któryś z dawnych naukowców nie zawahałby  
wiedząc, że jego prace pomogą w przyszłości stworzyć broń zdolną 
zniszczyć cywilizację. Wykształcenie pomaga także w coraz lepszym 
poznawanie samego siebie. Podczas długich lat nauki w szkole 
odkrywamy
 i rozwijamy zainteresowania, kształtujemy swój charakter.
 Żeby zdecydować, co będziemy chcieli w przyszłości robić musimy 
najpierw poznać podstawy różnych dziedzin wiedzy
 i sprawdzić co nas najbardziej zainteresuje. Wykształcenie
 i wiedza są podstawami naszego życia. Mało kto potrafiłby się bez 
niej obejść. Musimy jednak pamiętać też, że człowiek uczy się przez 
całe życie.
                                                       
                                                                    Krystian  Chorchos
                                                                                                                                      



REFLEKSYJNIE 
Dzień Edukacji Narodowej 

Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem 
Nauczyciela przypada 14 października. Upamiętnia 
rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która 
została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego i zrealizowana w dniu 14 października 
1770 r. Dzień nauczyciela w  naszej szkole jest 
wyjątkowym świętem, ponieważ jest kierowany do naszych 
nauczycieli. Są oni dla nas  przykładem do naśladowania. 
To oni przekazują nam swoją wiedzę i mądrość. 
Oprócz tego nauczyciele w naszej szkole są bardzo pomocni 
i życzliwi. Możemy na nich liczyć w każdej sytuacji. 
Jeśli czegoś nie możemy zrozumieć starają się nam 
wytłumaczyć materiał, rozjaśnić to, co trudne i niejasne. 
Zawsze służą pomocą lub dobrą radą. Poświęcają się dla 
nas każdego dnia. Za to wszystko jesteśmy im niezmiernie 
wdzięczni.  
Z okazji Dnia Nauczyciela chcielibyśmy życzyć naszym 
nauczycielom dużo zdrowia, szczęścia oraz spełnienia 
marzeń. Chcielibyśmy podziękować za troskę, miłość, 
cierpliwość, którymi nas otaczają każdego dnia. 
Dziękujemy również za te wszystkie rady, słowa krytyki
 i pochwały, które tak wiele nam dały. Za to wszystko 
jesteśmy niezmiernie wdzięczni i jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy!
                                                         Magdalena Rybska 
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- 250g sera mascarpone
- 250ml śmietanki 30%
- 3 łyżki cukru pudru 
- 14-16 podłużnych
    biszkoptów do
    deserów 
- puszka kajmaku
- dowolne owoce np. jagody,
    maliny
- kakao do posypania

SKŁADNIKI :

PRZYGOTOWANIE :

- śmietankę ubijamy, mieszamy z mascarpone i cukrem pudrem. 
Dzielimy na pół i do drugiej połowy dodajemy kajmak, mieszam 
lekko, aż się połączy. 
- na dnie pucharków układamy pokruszone biszkopty. Układamy 
na to mascarpone, posypujemy kakao. Następnie znów ciastka, 
owoce  i druga część serka z kajmkiem. Czynność powtarzamy. 
Układamy owoce.

SMACZNY KĄCIK

Natalia Kurpiewska

Deser z owocami 
=



ZDROWY KĄCIK

Herbatka przeciwwirusowa

SKŁADNIKI :
- łyżka ususzonych                 
     kwiatów dziewanny
- szklanka wrzątku
-1 łyżeczka miodu 

PRZYGOTOWANIE :
Kwiaty zalewamy wrzątkiem, przykrywamy 
spodeczkiem i parzymy około 15-20 minut. 
Następnie odcedzamy, a do ciepłego naparu 
dodajemy miód i dobrze mieszamy.

DZIAŁANIE :
Taka herbatka to prawdziwe dobrodziejstwo w 
zapobieganiu i leczeniu grypy i wszelkich 
infekcji wywołanych przeziębieniem. Wpływa 
przeciwzapalnie i łagodzi bóle głowy, mięśni 
spowodowane grypą. Łagodzi napady kaszlu.



Europejski Dzień Języków
 obchodzony jest co roku 
26  września. Celem tego dnia jest 
upowszechnienie wiedzy o Europie
 oraz propagowanie zalet 
różnorodności językowej.
Tego dnia, uczniowie naszej szkoły - klasy IIa - zorganizowali także ten 
dzień. Uczniowie rozwiesili flagi różnych krajów europejskich i napisali 
słowo "cześć" w różnych językach.
Uczniowie naszego liceum uczą się języka francuskiego, greki, łaciny i 
angielskiego. Wszyscy dobrze wiemy, że znajomość języków jest nam 
bardzo potrzebna i przydatna.
                                                                                 Gabriela Bachmura

 EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 

WYKREŚLANKA
Wykreślamy nazwy krajów europejskich

KĄCIK JĘZYKOWY 
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