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Tradycyjne święto jeźdźców i myśliwych  w naszej szkole  odbyło się 12 

października tego roku przy pięknej, jesiennej pogodzie.  O relację z tego spek-
takularnego wydarzenia poprosiliśmy uczennicę  klasy I w zawodzie technik ho-
dowli koni. 

Hubertus 2018 
Postać Świętego  

Huberta 

 

 Kult Św. Huberta, inaczej nazy-
wany Hubertowinami, to niezwykłe 
święto wszystkich jeźdźców. I tych do-
rosłych, jak i trochę młodszych, czyli 
pierwszoklasistów, dla których ten dzień 
jest niezwykle ważnym, a okazuje się, że 
także zabawnym wydarzeniem i oczywi-
ście nowym przeżyciem. A mowa tutaj o 
niczym innym jak o ślubowaniu.   
  W szczególności z tego powodu 
cieszyły się klasy starsze, które z zapa-
łem i szczególną kreatywnością, przez 
ostatnie dni 
przygotowy-
wały tak zwa-
ne "kocenie". 
Wszędzie by-
ło o tym gło-
śno, czy w 
internacie, 
czy w szkole.   

Jedyne, o czym myślały pierwszaki, to 
to, co mogły przygotować  dla  nich  
inne  klasy i mimo dobrych znajomości 
ze starszymi klasami:) nikomu nie uda-
ło się nic z nich wydobyć... Jedynie, 
czego się dowiedzieliśmy, to atrakcje, 
jakie spotkały poprzedni rocznik, ale ta 
wiedza nie satysfakcjonowała pierw-
szaków z klasy technikum hodowli ko-
ni. Spowodowała jednak o wiele więk-
szy stres niż wcześniej. 
   

HUBERTUS  2018, 
zdj. Tobiasz Lacek 
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rzem. Białe bryczesy Andrzeja Kaźmierczaka, ubru-
dzone błotem, który spadł ze szkolnego urwisa Do-
mena, natychmiast wszystko wyjaśniły.  
 

  Jednym słowem, klasy pierwsze bawiły się 
świetnie,  ale dokładnych doznań i przeżyć nie opi-
sze żaden artykuł, zdjęcia, czy nawet filmik. Tutaj 

po prostu trzeba było być, a osoby, które nie uczest-
niczyły w tym szczególnym dniu, mogą jedynie po-

zazdrościć nam dobrej zabawy.  
 
 

Ganda Reszka 
I THK 

 
Postać Świętego Huberta  

dla przypomnienia:) 
 
 Wspomnienie Św. Huberta obchodzi się 3 listopada. 
Kult św. Huberta rozszerzał się od VIII w. po całej Europie - 
m.in. w Anglii, Hiszpanii i Polsce. Gdy był jeszcze młodzień-
cem i paziem króla francuskiego Dietricha III (Teodoryka), 
miał w czasie polowania ujrzeć jelenia z krzyżem w rogach, 
który powiedział mu, by zostawił pogaństwo i uciechy tego 
świata, i by oddał się na służbę Bożą. Z powodu tej legendy 
św. Hubert jest czczony do dziś jako patron myśliwych. Przy-
pisywano mu także opiekę nad dotkniętymi wścieklizną. We-
dług podania, miał być jako biskup przypadkiem raniony w 
rękę przez sługę. Kiedy powstała gangrena, stała się ona przy-
czyną jego śmierci. Św. Huberta czczono powszechnie rów-
nież jako patrona chorych na epilepsję i lunatyków. 
 W Polsce jego kult był bardzo żywy, właśnie jako 
patrona myśliwych. Pamiątką po tym jest kilkanaście kościo-
łów i kaplic wystawionych ku jego czci. 

   
 Ostatecznie, chrzciny okazały się być nie-
zwykle przyjemnym wydarzeniem, które wszyscy 
bardzo dobrze zapamiętamy na długie lata, a w  
szczególności zabawę, do której wykorzystany 
został  jeden ze szkolnych koni - Bankier, zwany 
również Grubym.   
  Ale Hubertus, to przecież nie tylko ślubo-
wanie, można  byłoby się o tym długo rozpisy-
wać, były jeszcze inne  atrakcje. Głównym tema-
tem naszej relacji przecież powinna być gonitwa, 
w której w tym roku uczestniczyło niestety jedy-
nie 9 koni, które dosiadali uczniowie naszej szko-
ły - o wiele mniej, niż, jak słyszeliśmy, w po-
przednim roku.  Według tradycji, powinni oni go-
nić za tzw. lisem, czyli za jednym z jeźdźców, 
który do swojego lewego ramienia przyczepioną 
ma kitę lisa.  Niestety, ze względów bezpieczeń-
stwa, Hubertowiny odbyły się w nieco inny spo-
sób - co zawiodło nieco niektórych uczniów klas 
pierwszych. Precyzując,  mieli oni za zadanie od-
naleźć lisa, schowanego na terenie szkolnego par-
ku, w którym ta  uroczystość się odbywa-
ła. Finalnie lisa znalazła Sandra Wójcik, uczenni-
ca klasy IV, która  mimo  swojej  kontuzji  podo-
łała  wyzwaniu i z uśmiechem na ustach zakoń-
czyła  "gonitwę".  
  Ale, jak na dobry Hubertus przystało,  nie 
obyło się również bez małego upadku. Mimo, że 
nie każdy był jego świadkiem, ponieważ trudno 
było to dostrzec z tak dużej odległości, to nie tru-
było się domyślić, kto był tym szczęścia 

Jerzy Kossak, Święty Hubert na łowach. 
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Pamiętamy, że obecny rok kalendarzowy 
nadal jest  poświęcony obchodom 100— lecia 
odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Ob-
chody tej rocznicy trwają w naszej szkole już od 
kilku miesięcy, o czym pisaliśmy w poprzednim 
numerze gazetki.  Czym owa niepodległość jest 
dla naszych uczniów? Odpowiedź zawarta jest 
w poniższym artykule.  

 
  
 W życiu każdego człowieka przychodzą różne chwi-
lę. Czasem są one dla nas motywacją do działań czy do wy-
znaczania samemu sobie nowych celów. Zdarzają sie też 
chwilę smutne, wręcz powalające nas na kolana i niepozwa-
lające wstać. Właśnie w takich momentach od nas samych 
zależy, czy wstaniemy, czy odnajdziemy w sobie jeszcze 
trochę sił, by powstać i - w najgorszym przypadku - znów 
upaść. Dlaczego o tym wspominam? Chciałbym na przykła-
dzie Waszego życia Drodzy Czytelnicy, odwołać  się do nad-
chodzącej wielkiej rocznicy, wielkiego polskiego sukcesu... 
Mam na myśli 100 lat polskiej wolności. Wolności, która 
była nam kiedyś odebrana, a dokładniej w 1795 roku z chwi-
lą dokonania III rozbioru naszego kraju przez Rosję, Prusy i 
Austrię. Wolności, na którą czekaliśmy od tamtego wydarze-
nia 123 lata i w końcu wolności, którą odzyskaliśmy sami.
 Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość 11 
listopada 1918 roku, kiedy to Rada Regencyjna państwa 
przekazała zwierzchnią władzę wojskową oraz naczelne do-
wództwo nad wojskiem polskim  jednemu człowiekowi - 
Józefowi Piłsudskiemu. Oczywiście data ta przyjęta przez 
historyków jako data początku naszej niepodległości jest 
umowna, ponieważ wtedy nasz kraj nie miał wyznaczonych 
granic, określonego ustroju czy konstytucji. Wszystko two-
rzyło się na nowo. Można to porównać do narodzin człowie-
ka. Wytłumaczę to na moim przykładzie. Otóż urodziłem się 
17 grudnia 2001 roku, ale wtedy nie umiałem mówić, pisać, 
czytać czy jakkolwiek reagować na różnorakie sytuację. Po-
dobnie było z nasza ojczyzną. 11 listopada 1918 roku Polska 
narodziła sie na nowo, ale nie miała od razu określonej walu-
ty czy kształtu na mapie. Wszystko się tworzyło...                      
 Jeśli ktoś bliżej poznawał naszą historię na pewno 
zauważył, że Polacy niedługo cieszyli się ze swojej wolności,  
tylko 20 lat, bowiem  1 września 1939 roku na nasz kraj naje- 
chali Niemcy, a później - 17 września  Rosjanie. Polacy jed-
nak, mimo ataku z dwóch stron, nie poddali się i pozostali 
wolnymi dzięki swojej heroicznej postawie, nieugiętemu 
oporowi i bohaterskim czynom wielu ludzi np. rotmistrza 
Witolda Pileckiego, który z własnej woli oddał się w  ręce 
Niemców podczas jednej z łapanek, by dostać się do Au-
schwitz i opisać, co tam dzieje się z ludźmi - głównie Żydami 
- których Niemcy masowo mordowali.  

Rok 2018 — Stulecie odzyskania  

przez Polskę niepodległości ! 

 Mimo że Polska obroniła się przed obcymi najeźdź-
cami, na wiele lat została zależna od komunistycznej Rosji.. 
Przez te połowę wieku wydarzyło się naprawdę wiele.  
W 1952 roku uchwalono nową Konstytucję dla Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej, w 1970 roku władzę w państwie 
objął Edward Gierek stając się I sekretarzem Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej, która de facto była jedyną partią 
w Polsce. Jednak nie to są najważniejsze wydarzenia tamtego 
okresu, ponieważ te najbardziej istotne wpłynęły na pozy-
tywną zmianę sytuacji w Polsce. W 1978 roku Karol Wojty-
ła został wybrany papieżem. Był to przełom dla wielu ludzi 
chcących odzyskać rzeczywistą wolność, a nie żyć w tej fun-
dowanej przez komunistów. W 1980 roku powstał Niezależ-
ny Samorządny Związki Zawodowy „Solidarność” mający 
na celu obronę robotników oraz ich praw. Na czele NSZZ 
stanął elektryk  Lech Wałęsa. Tego samego roku w wyniku 
nasilających się coraz  strajków robotników dochodzi do tzw. 
porozumienia sierpniowego pomiędzy robotnikami a PZPR, 
która w swojej nazwie zawierała słowo '' robotnicza '', a z 
podobnymi manifestacjami rozprawiała się z użyciem siły. 
Ginęli wtedy ludzie, tak samo jak wtedy, gdy wprowadzono 
stan wojenny w 1981 roku w celu zachowania przez komuni-
stów władzy. Bardzo ważna jest również śmierć ks. Jerzego 
Popiełuszki, który został zamordowany przez  Służbę Bez-
pieczeństwa z powodu  wygłaszanych kazań, które godziły w 
ustrój. W 1989 roku doszło do porozumień Okrągłego Stołu. 
Wraz z tym rokiem przyszedł upadek komunizmu, a dwa lata 
później radzieccy żołnierze opuścili nasz kraj. 
 To tylko skrót wszystkich faktów z tamtejszego 
okresu. Można stwierdzić, iż utrzymać tę niepodległość było 
bardzo ciężko, ale to wszystko stało się dzięki pracowitości, 
nieustępliwości, bohaterstwu, dzięki odwadze.                                                                             
 100 - lecie niepodległości to zwycięstwo tych 
wszystkich, którzy przyczynili się do jej odzyskania i zacho-
wania. Naszym dzisiejszym zadaniem jest pamięć o ich tru-
dzie i poświęceniu. Pamiętajmy o tym, a przynajmniej staraj-
my się nie zapominać, bowiem byli, a także są jeszcze wśród 
nas ludzie, dzięki którym o Polsce usłyszał świat, dzięki któ-
rym w naszej ojczyźnie mówimy to, co myślimy. Wierzymy 
w tego, w którego chcemy wierzyć. Wyrażamy to, co chcemy 
wyrazić bez żadnych obaw. Zawsze wierzmy czynom tych 
ludzi, nigdy nie próbujmy wierzyć słowom, które niekiedy 
fałszywie opisują ich dokonania.   
     

               Jakub Kobus kl. II TMRiA   

  
 
 
 
 



Patrycja Lula: W którym roku skończył ksiądz semina-
rium duchowne? 
Kś.Karol: W 2018 r. w Łodzi. 
Patrycja: Dlaczego chciał ksiądz zostać księdzem? 
Kś.Karol: Byłem ministrantem od 3 klasy podstawówki, no i 

byłem blisko kościoła.  Był taki czas w moim życiu, kiedy 

zewnętrznie byłem przy Panu Bogu, byłem ministrantem, a 

gdzieś tak wewnętrznie, prywatnie, prowadziłem drugie życie, 

takie grzeszne. Pojawiały się w moim życiu dość trudne grze-

chy… No i tak sobie to trwało jakiś czas. Po bierzmowaniu 

jeden wikariusz z naszej parafii zaprosił mnie razem z kolegą 

na takie rekolekcje z Seminarium Odnowy Życia w Duchu 

Świętym. Nie chciałem na nie iść, bo myślałem, że tam są sa-

mi starsi ludzie. Okazało się, że są też i młodzi ludzie, że jest 

nawet fajnie. No i podczas tego seminarium było zaproszenie 

do spowiedzi z całego życia, generalnej, więc ja postanowiłem 

się wyspowiadać. Ta spowiedź trwała z pół godziny u mojego 

proboszcza. No, ale tak powiedzmy, że najważniejsze rzeczy 

tak ominąłem, znaczy powiedziałem, ale tak wymijająco. Na-

tomiast później zacząłem już  angażować się bardziej w ko-

ściół, ewangelizować, jeździć z zespołem muzycznym, który 

był w tej wspólnocie. Zacząłem się też formować trochę głę-

biej i poprosiłem mojego proboszcza o kierownictwo. Przeży-

łem u niego też taką prawdziwą spowiedź, generalną, z całego 

życia, która trwała  3 godziny. Jak już powiedziałem wszystko 

mojemu proboszczowi, co tam zrobiłem w swoim życiu to 

myślałem, że mnie z domu wyrzuci i mnie wykpi i… powie 

żebym wynosił się. Natomiast on powiedział słowa „Wiesz 

Karol, teraz to ty jesteś facet”. Pomyślałem, że coś jest nie tak 

z jego głową. Mówię:, „Ale jak to, to ja tu księdzu daję najgor-

sze brudy a ksiądz mi mówi, że teraz jesteś facet?”. A on mó-

wi: „Tak, teraz możesz zacząć wszystko od nowa”. No i wtedy 

się okazało,  że ja nadal mogę być ministrantem i że myślę o 

seminarium, ale  myślałem, że nie mogę, jako grzesznik, a 

ksiądz proboszcz mówi: „Tak, Możesz iść”.  Wtedy zdałem 

sobie sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze: skoro taki jest Je-

zus, taki dobry, że przyjmuje każdego grzesznika i daje mu 

nadzieję, odpuszcza grzechy, a po drugie, że taki jest kapłan i 

to przed nim się człowiek spowiada i jakby przez posługę ka-

płańską Boże miłosierdzie się objawia  - to ja też tak chcę. Ja 

też chcę, żeby kiedyś tak ludzie do mnie przychodzili i żeby 

odzyskiwali nadzieję. Spotykali się z Bożym miłosierdziem.  
czyli kimś kto nieustannie czerpie i kimś, kto daje. Ksiądz jest 

uczniem i misjonarzem, uczy się i daje. Nie myślałem nigdy o 

wyjeździe na misje. Widzę, że misje są nawet tutaj, nawet w 

Wolborzu trzeba być misjonarzem. 
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Patrycja: Jak 
zareagowali 
bliscy księdza 
na decyzję o 
kapłaństwie? 
Kś.Karol: Przy-
jęli to do wiado-
mości. Moja ma-
ma pytała: „tak? 
Na pewno 
chcesz?” Tata 
niedużo mówił, 
oni zawsze przyj-
mowali moje 
decyzje. Nato-
miast pamiętam 
taką  sytuację, z 
tydzień albo pół-
tora tygodnia po 
rozpoczętym już 
roku w seminarium powiedziałem, że  odchodzę. Bardzo 
chciałem uciekać  seminarium szybko i wtedy moja mama 
mówi „O jak fajnie, o jak dobrze”. Siostra mówi „O, to 
będziesz ze mną pracował”. No, nie uciekłem co prawda 
ale rodzice gdzieś tam liczyli na to, że będą mieć więcej 
wnuków (mama siostrę, która ma córkę) ale zaakceptowali 
to i dzisiaj się bardzo cieszą. 
 
Patrycja: Jak czuje się ksiądz w tej roli? 
Kś. Karol: Jeśli można w ogóle mówić o „roli księdza”. 
No jestem księdzem….. dobrze, ale ja lubię ludzi, lubię się 
z ludźmi spotykać. Jeden z wymiarów kapłaństwa to jest 
po prostu spotykanie się z ludźmi, życie z ludźmi a ja je-
stem człowiekiem wspólnotowym. Bardzo lubię się spoty-
kać z ludźmi a kapłaństwo mi to daje. Są trudne momenty, 
ale wierzę Jezusowi, naprawdę wierzę Jezusowi. Bez Je-
zusa kapłaństwa by nie było. Mojego kapłaństwa na pew-
no by nie było, więc wiara i to spotkanie z Jezusem jest 
jakby dla mnie fundamentem. Jestem grzesznikiem nadal, 
więc to jest też problematyczne, natomiast z Jezusem daję 
radę. Bardzo mi sprawia frajdę mówienie kazań,  głosze-
nie Ewangelii. Tak więc, na razie się czuję się bardzo do-
brze. A jak się nawet czuję źle, to już wybrałem i trwam. 
 
Patrycja: Jak aklimatyzuje się ksiądz w nowej parafii? 
Kś.Karol: Mam cudowną młodzież. Tutaj spotkałem dużo 

wspaniałych ludzi. Tak naprawdę na każdym miejscu. 

Ksiądz proboszcz, młodzież, ministranci. W szkole  

Ksiądz Karol Kowalik 
 sylwetka człowieka i kapłana 

 
 W tym roku szkolnym pracę w naszej szkole rozpoczął ksiądz Karol Kowalik. 
Postanowiliśmy przybliżyć Czytelnikom jego postać. 

Zdjęcie z portalu youtube 
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O misjach dalekich nie myślałem, więc jakby to nie jest w 

moich planach. Natomiast patrząc w ogóle na bycie kate-

chetą, czyli pracę w szkole czy pracę w parafii, głoszenie 

Ewangelii to i tutaj mam być autentycznym świadkiem Pa-

na Jezusa i staram się nim być. Katecheza jest dla mnie o 

tyle trudniejsza, że ona  powinna być bardziej ułożona w 

pewien plan, przygotowana, zaplanowana, opisana. Nato-

miast głoszenie Ewangelii jest bardziej ekspresyjne i mi 

bardziej jest chyba bliższa taka ekspresja, ewangelizacja. 

Bycie misjonarzem to też budowania relacji, więc na kate-

chezie dążę do tego, aby się spotkać, porozmawiać, praw-

dziwie pomodlić.  

Patrycja: Czy ksiądz mógłby opowiedzieć jakąś anegdo-
tę ze swojego życia?  
Kś.Karol: Od dzieciństwa jeździłem na wieś i od dzieciń-
stwa lubiłem jeździć na traktorze i to zawsze mi było bli-
skie. Bycie właśnie  rolnikiem, lubiłem to bardzo robić, 
zajmować się tym. Tak więc to są takie wspomnienia z mo-
jego dzieciństwa, ale teraz uczę w techniku mechanizacji 
rolnictwa, więc to jest dla mnie bliskie. Bardzo miło wspo-
minam właśnie wakacje na wsi, jazdę na traktorze, żniwa, 
czy  wrzucanie snopków na przyczepę.  
 
Patrycja: Jakie ma ksiądz rady dla uczniów? 
Kś. Karol: Uczyć się, uczyć się, uczyć się. Powiem tak, 
oczywiście uczniowie mi nie uwierzą, ale uczyć się, znaczy 
korzystać z tego, co się ma. Ja się nawróciłem na naukę 
dopiero w seminarium, czyli na studiach. Maturę zdałem 
podstawową, tylko i wyłącznie. Najgorzej mi poszedł pi-
semny polski a ustny najlepiej, o procentach to już może nie 
będziemy rozmawiać, ale  tak naprawdę do matury zaczą-
łem się uczyć rok przed i lektur nie czytałem:). Jedyną lek-
turą, którą przeczytałem w szkole,  była „Kamizelka” Bole-
sława Prusa - nowelka, dwadzieścia kilka stron i dzisiaj 
tego żałuję, bo dzisiaj muszę to nadrobić i dlatego, ile bym 
mógł, czerpałbym z nauki dzisiaj. Więc mówię, uczyć się, 
uczyć, ale tak naprawdę, prawdziwe - jeśli chodzi o szkołę, 
a jeśli chodzi o życie to kochać, kochać siebie, kochać in-
nych ludzi, bo w życiu chodzi o miłość.  
 
Patrycja: Czy ksiądz chciałby coś dodać? 
Kś.Karol: Bardzo się cieszę, że mogę tu być, gdzie jestem. 

Patrycja: Dziękuję za rozmowę. 

 

Rozmawiała: 

 Patrycja Lula,  

klasa I technik hotelarz 

uczniowie, nauczyciele i tak fajnie, także powoli, powoli, 

aklimatyzuję się i jest tutaj wiele, wiele rzeczy, za które  

Bogu dziękuję. Których chciałem jako młody ksiądz mieć 

w parafii i mam.  

Patrycja: Co wydaje się księdzu najtrudniejsze? 
Kś. Karol: Najtrudniejszy jest mój grzech i to, że jestem 
słaby. Kocham ludzi albo inaczej, chciałbym kochać ludzi 
ale nie zawsze ich potrafię kochać, więc to jest trudne i 
najtrudniejsze. Mówię ogólnikami, bo nie chodzi o konkre-
ty, choć ja mam w głowie konkretne osoby, wiem, że Pan 
Bóg zaprasza mnie do więcej a ja tego więcej nie chcę dać, 
więc na pewno mój grzesz jest dla mnie najtrudniejszy. 
Trudne jest dla mnie to, że uczniowie uciekają z moich 
zajęć ,ale jakoś powoli staram sobie dać z tym radę. 
 
Patrycja: Jak ksiądz postrzega młodzież naszej szkoły? 
Kś.Karol: Cudownie, cudownie, cudownie. Mam do czy-
nienia z trzema klasami, ale tak naprawdę każdy jest inny i 
z jednymi się łatwiej, z drugimi się trudniej współpracuje, 
ale fajni są. Szczególnie wtedy, kiedy zaczynam z nimi 
rozmawiać, wchodzić w relacje. Widzę, że szkoła, religia 
w szkole, (chwała Panu, że jest) ale ona często blokuje,  bo 
wiara to jest coś więcej niż lekcja, a po to ja jestem żeby 
przekazywać spotkanie z Jezusem, przykazywać wiarę. 
 
Patrycja: Jakie są księdza plany? 
Kś. Karol: Jakie mi biskup wyznaczy. Tu jestem dlatego, 

że wysłał mnie tutaj ksiądz arcybiskup, to są moje plany i 

na razie większych nie mam. A tutaj znowu plany mi wy-

znacza ksiądz proboszcz, a ja staram się je wykonać. Na 

przykład prowadzę ministrantów, uczę katechezy w techni-

kum, mam spotkania z młodzieżą. To są plany, które mi 

wyznacza ksiądz proboszcz.. Co ja bym sam chciał? 

Chciałbym bardzo przeprowadzić tutaj Seminarium Odno-

wy Życia w Duchu Świętym, wiem, że takie było i chcę 

żeby zawiązała się tutaj taka wspólnota modlitwy.  Bardzo 

bym chciał, aby działała jeszcze schola, którą też mi wy-

znaczył ksiądz proboszcz, także moje plany się wpisują w 

plany moich przełożonych, tak jak plany uczniów się wpi-

sują w plany ich nauczycieli. 

Patrycja Jakie są księdza prywatne zainteresowania? 
Kś.Karol: Trochę gram na pianinie i śpiewam, więc bar-
dzo lubię sobie od czasu do czasu pograć na pianinie i po-
śpiewać. Lubię czytać książki, będąc w liceum i w techni-
kum nie lubiłem się uczyć i ogólnie czytać książek, ale 
dzisiaj widzę, że to jakoś się odwraca i lubię to robić. Nie 
zawsze mam na to czas, albo po prostu moje lenistwo cza-
sem bierze górę.  Bardzo lubię się spotykać z przyjaciółmi 
i robić coś wspólnie, jakieś spotkania, wspólnie posiedzieć, 
pogadać, pośmiać się. Tak prywatnie, jak mogę, to zawsze 
się z kimś chcę spotkać, nie lubię być w samotności. 
 
Patrycja:  Co jest księdzu bliższe - bycie katechetą czy 
misjonarzem?  
Ks.Karol: Wiadome, że tego się nie rozdziela. Papież 

Franciszek mówi, że trzeba być uczniem i misjonarzem,  
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Egzamin na Powszechną  
Odznakę Jeździecką 

 
 W czwartek, 11 października tego 

roku we współpracującym z naszą szkołą 
w Stadzie Ogierów w Bogusławicach, od-
były się kolejne egzaminy na odznaki jeź-
dzieckie i powożeniowe.  

 
Dziewięć zakwalifikowanych uczennic klasy I 

THK przystąpiło do egzaminu z powożenia. Jako jedna 
z nich, chciałabym przybliżyć wszystkim czytelnikom 
przebieg dnia egzaminu jak i samego szkolenia, a także 
zachęcić do uczestniczenia w podobnych wydarzeniach 
pozostałych uczniów.  

Dzięki unijnemu projektowi już jako pierwszo-

klasistki miałyśmy możliwość wzięcia udziału w szkole-

niach na terenie Bogusławic. Z powodu przyśpieszone-

go tempa kursu, zajęcia odbywały się każdego dnia 

przez miesiąc, zaraz po zakończonych zajęciach szkol-

nych. Z własnego doświadczenia mogę przyznać, iż nie 

było to najprostsze zadanie, jednak bardzo szybko stało 

się ono miłą rutyną. Udało  nam się dzięki temu posze-

rzyć swoją wiedzę z zakresu jeździectwa niezbędną 

do uzyskania brązowej odznaki, jak np. podstawy pie-

lęgnacji konia, nauka zaprzęgania i dopasowywania 

sprzętu, samodzielna jazda bryczką po czworoboku.  

 

Sukces, który zwieńczył naszą ciężką pracę, 
nadszedł w słoneczny czwartek października, gdy cała 

dziewiątka przystę-

pujących do egza-

minu osób z naszej 

klasy, zdała pozy-

tywnie wszystkie 

próby. Przy sprzyja-

jącej pogodzie, 

między godziną 10 

a 15 miały miejsce 

zaliczenia poszcze-

gólnych etapów.  

 
Około godziny dwunastej komisja sędziowska, w 

której skład wchodzili sędzia p. Ryszard Bartmański oraz 
p. Katarzyna Marchwicka, przeniosła się na hipodrom, by 
móc obejrzeć nasz start. Następnie, po krótkiej przerwie, 
podczas której miała miejsce próba skoków, udałyśmy 
się do bogusławickiego pałacu na ostatnią i dla większo-
ści najbardziej stresującą próbę – teorię. Na szczęście, 
wszystkie nasze przejazdy, jak i odpowiedzi na zadawa-
ne pytania, ku ogólnemu zadowoleniu, zostały ocenione 
pozytywnie. Po zakończeniu całego egzaminu przyszedł 
czas na gratulacje i pamiątkowe zdjęcia.  

Jestem przekonana, że ten dzień jeszcze na dłu-
go pozostanie w pamięci szczęśliwych uczennic naszej 
szkoły. A ze względu na to, że sama się do nich zali-
czam, chciałabym podziękować w imieniu wszystkich za 
przekazanie nam swojej wiedzy, wytrwałość i cierpli-
wość, a przede wszystkim za sympatię oraz humor panu 
Łukaszowi Rytychowi przygotowującemu nas do części 
praktycznej, a także panu Ryszardowi, który prowadził 
zajęcia teoretyczne. Na wyrazy wdzięczności zasługują 
też konie: Babinicz oraz Labrador, który w tym roku zajął 
miejsce niezastąpionego Amatora. 

Dziękuję również wszystkim odbiorcom za czas 
poświęcony na przeczytanie moich słów. Mam nadzieję, 
że udało mi się przedstawić w dużym skrócie trud wyna-
grodzony sukcesem i niezapomnianymi wspomnieniami 
oraz przy okazji zachęcić do korzystania z dawanych 
nam przez szkolę możliwości rozwoju. 

Tekst i zdjęcie  

Sara Wójcicka, klasa I thk 
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Bądź gotowy dziś do drogi... 

 

Wycieczka  
do Sandomierza 

 
 3 października, przy bardzo zmiennej po-
godzie:), udaliśmy się na wycieczkę do zamku 
Krzyżtopór oraz do Sandomierza. Dowiedzieliśmy 
się bardzo dużo ciekawych rzeczy o historii śre-
dniowiecza i renesansu polskiego. Poznaliśmy 
rozmach, z jakim budowano barokowe zamki. W 
Krzyżtoporze wiatr przeganiał nas z sali do sali, 
ale w granicach Sandomierza już wyszło słońce.  
 Długo będziemy wspominać naszego prze-
wodnika, pana Henryka Gołąbka oraz podziemia 
Sandomierza.  Wycieczkę zorganizowała pani 
Edyta Cieślak. 
 
 
 

Wyjazd na targi maturzystów 
do Łodzi 

 Już prawi tradycją staja się coroczne wyjazdy 
uczniów ostatnich klas na targi maturzystów do Ło-
dzi. Podczas tegorocznej wyprawy — 26 września — 
gościliśmy na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, 
Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. 
Wzięliśmy udział w wykładach prowadzonych przez 
członków OKE w Łodzi na temat egzaminu matural-
nego z języka polskiego, języka angielskiego i mate-
matyki.  

 To jednak nie koniec. Na 13 listopada planu-
jemy, tym razem klasy I i II, wyjazd także do Łodzi, 
na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 
aby wziąć udział w bardzo ciekawych warsztatach 
pod hasłem: Efektywność w nauce, czyli mnemotech-
niki w procesie uczenia się.  Czyli, nauki nigdy za 
wiele, ale najważniejsze to, wiedzieć, jak się uczyć. 
Wyjazdy, jak co roku, organizuje pani Iwona Czapla.  

Wyjazd do 
Grecji!!! 

 
 Bardzo intensywnie przygoto-
wujemy się do wyjazdu na praktyki 
do Grecji, który planowany jest 25 
października. Kierować wyjazdem 
będzie pani Anna Pałubska,  a opieko-
wać się nami będzie także pani peda-
gog Anna Gielec, pan anglista  Piotr 
Szczepanik oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych pan Krzysztof Świątek oraz pan Adam Dziubałtow-
ski. 
 Wyjeżdża 53 uczniów. Mamy tam zamieszkać w ho-
telu wysokiej klasy w okolicach Salonik, w planach są oczy-
wiście praktyki w naszych zawodach, zwiedzanie Aten oraz wyspy, na której nagrywano film Mamma mia! 
A jak będzie w rzeczywistości, napiszemy w następnym numerze. Do zobaczenia! 

Informacji  udzielił  Jakub Kobuz II TMRiA  
(wtedy jeszcze nie wiedział, że jego wypowiedź ukaże się w gazetce:)) 

Świątynia Partenon na Akropolu w Atenach 
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Inteligencja muzyczna 
Dzięki inteligencji muzycznej jej właściciel potrafi odtwa-
rzać usłyszane melodie, bez problemu rozpoznaje dźwięki, 
tonacje, rytmy. Osoby, które ją posiadają, świetnie spełnia-
ją się w zawodzie: muzyka, piosenkarza, aktora, kompozy-
tora, dyrygenta czy twórcy instrumentów muzycznych. 
Inteligencja interpersonalna (międzyludzka) 
Osoby o tej inteligencji dobrze czują się w towarzystwie. 
Bez większych trudności odczytują intencje, motywy i 
uczucia innych – wiedzą, gdy ktoś kłamie. Dzięki temu, iż 
są towarzyskie, komunikatywne i posiadają zdolności me-
diacyjne, mają predyspozycje do pracy w zespole. Prefero-
wane zawody dla przedstawicieli tej inteligencji to: nau-
czyciel, psychoterapeuta, pielęgniarka, doradca, handlo-
wiec, menedżer, specjalista do spraw public relations. 
Inteligencja intrapersonalna (wewnętrzna) 
W odróżnieniu od poprzedniej, która pozwala skupić się na 
drugiej osobie, ta inteligencja umożliwia analizowanie wła-
snych przeżyć i problemów. Osoby o tej inteligencji często 
bywają wstydliwe, lubią pracować w samotności, są wyci-
szone, skupione na sobie i swoich przeżyciach. Są spokoj-
ne, refleksyjne, nie mówią wiele. Są to najczęściej przed-
stawiciele takich profesji jak: filozof, psychoterapeuta, 
teolog. 
Inteligencja przyrodnicza 
Osoby cechujące się wysoką inteligencją przyrodniczą 
lubią przebywać i pracować na świeżym powietrzu. Wie-
rzą, że bardzo ważna jest przyroda i ekologia, a także zwie-
rzęta. Rozumieją i łatwo zapamiętują różne gatunki wystę-
pujące w ich otoczeniu. Często uprawiają ogródki i lubią 
„bawić się w ziemi". Odpowiednie zawody to: weterynarz, 
leśnik, ogrodnik. 

 
Na marginesie... 

Iloraz inteligencji   
 

IQ 69 i mniejsze świadczy o opóźnieniu umysłowym 
70 –79 to iloraz na granicy normy 

80–89 to iloraz poniżej przeciętnej 
90–109 to inteligencja przeciętna 

110–119 – powyżej przeciętnej 
120–129 – taki IQ to inteligencja wysoka 

IQ 130 i powyżej – to inteligencja bardzo wysoka 
Życzymy sukcesów w testach:) 

 
Opr. Nikol Włodarek, II TI 

 ! 

  

 Mówimy, że jedni ludzie są bardziej, inni mniej 
inteligentni. Jak mawia młodzież – jedni „jarzą”, drudzy 
„nie kumają bazy”. Człowiek jest jedyną inteligentną 
istotą na Ziemi. Pies, który rozumie proste polecenia nie 
jest inteligentny – jest po prostu psem rozumiejącym 
polecenie. Jeśli prostych poleceń nie rozumie człowiek,  
z pewnością również inteligentny nie jest.  
 
Co kryje się pod pojęciem inteligencja? 
 
Inteligencja to zdolność radzenia sobie 
w różnych sytuacjach, zdolność logicz-
nego myślenia, rozumienia innych ludzi 
i współodczuwania z nimi (tak zwana 
inteligencja emocjonalna), zdolność 
wyciągania wniosków i wiele innych 
zdolności.  

 
Rodzaje inteligencji 
Inteligencja językowa  
Osoby cechujące się wysoko rozwinię-
tym typem tej inteligencji sprawnie po-
sługują się językiem mówionym i pisanym. Chętnie czytają, 
piszą oraz ze swobodą opowiadają dzięki bogatemu słownictwu, 
łatwości argumentacji. Czerpią przyjemność z zabaw słownych 
oraz żartów. Ten typ inteligencji najczęściej sprawdza się w 
takich zawodach, jak: pisarz, poeta, tłumacz, autor sloganów 
reklamowych, scenarzysta, polityk, redaktor, publicysta, dzien-
nikarz. 
Inteligencja logiczno-matematyczna 
Posiadacze tego rodzaju dominującej inteligencji mają skłon-
ność do koncepcyjnego i abstrakcyjnego myślenia, są dociekli-
wi, systematyczni i dokładni. Korzystają z logiki, liczb i sche-
matów. Rozrywką są dla takich osób gry i zagadki prowokujące 
do myślenia. Sprawdzający się zawód przy tej inteligencji to: 
matematyk, fizyk, chemik, inżynier, naukowiec, lekarz, praw-
nik, księgowy, detektyw. 
Inteligencja wizualno-przestrzenna 
Ten typ inteligencji występuje u osób, które potrafią myśleć 
obrazowo, korzystają z map, diagramów, tabel, używają wyob-
raźni. Osoby te są wrażliwe na szczegóły, dużo rysują, w sposób 
graficzny przedstawiają swoje pomysły i bez kłopotu orientują 
się w trójwymiarowej przestrzeni. . Odpowiednimi zawodami 
będą tu: architekt, malarz, rzeźbiarz, strateg, chirurg, mechanik, 
projektant mody, przewodnik, fotograf. 
Inteligencja ruchowa 
Osoby, u których ten typ inteligencji dominuje, lubią ruch, ta-
niec oraz robótki ręczne. Dobrze komunikują się z innymi za 
pomocą mimiki i gestykulacji, mają dobre wyczucie czasu oraz 
są przestrzennie zorganizowane. Inteligencja ruchowa najczę-
ściej rozwinięta jest u sportowców, tancerzy, choreografów, 
aktorów, cyrkowców, fryzjerów. 
 

Mądrej głowie dość dwie słowie 

 

Myśl na dziś 

Inteligentny wszystko zauważa. 
Głupi wszystko komentuje. 

 
Heinrich Haine 
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 Na przełomie września i października 
podczas zajęć języka polskiego w klasie II tech-
nik informatyk i technik hodowli koni bawiliśmy 
się w naśladowanie stylu największego polskiego 
bajkopisarza Ignacego Krasickiego. Najważniej-
szym naszym celem, było zachowanie formy i ce-
lu bajki, czyli krótkiej formy oraz morał lub 
szerszego  przesłania. Oto wybrane utwory, które 
wtedy powstały (z góry prosimy o życzliwe przy-
jęcie:) 
 

Kojot, wilk i ofiara 
 
Idzie kojot leśnym szlakiem, 

Słyszy wilka z polnym ptakiem. 

Ptak wciąż walczy i ucieka, 

Kojot znów z pomocą zwleka. 

 
Nina Szyronin 

 

Wilki i owce 
 
Szły wilki polną drogą, 
Wnet napotkały owiec stado. 
Szykując się do ataku śmiertelnego, 
Jeden z wilków potknął się i złamał łapę. 
Jego kompani się oddalili, a owce przyszły mu z 
pomocą. 
Teraz wilk broni owiec,  
przed takimi, jak on kiedyś. 

 
Konrad Pełczyński 

   *    *    * 
Pewna bogata dziewczyna w zamku mieszkała, 

Była w dodatku zarozumiała. 

Na co dzień innych ośmieszała, 

O siebie samą bardzo dbała.  

Raz dnia pewnego wszystko straciła, 

A przez to się zmieniła. 

Co z tego wynika? 

Gdy miłe złego początki, 

To koniec żałosny. 

 

Nikol Włodarek 

 

 

Wróbel pod Verdun 

Na ostatnim drzewie pod  Verdun, 

Na ostatniej gałęzi  siedział wróbel stary, 

Patrzy na pogorzeliska i krwawe poległych dywany. 

Ze łzą wspomina dzieci biegnące kiedyś przez te pola-

ny,  

pod miastem Verdun,  

wolne, beztroską cieszące się ! 

Aż od  wystrzału armaty,  

Umarło szczęście pod Verdun. 

Wszystko się zmienia,  tylko wojna dalej trwa bez 

zmian, 

Morduje młodych, miłość do bliźniego wprawia w 

zapomnienia, 

zagłusza na sprawy drugiego człowieka. 

Nie znajdziemy drugiej tak strasznego wydarzenia jak 

wojna, 

ona nigdy się nie zmienia. 

 

Michał Matuszczak 
 

„Cóż to jest bajka? 
Wszystko to być może. 

 
Prawda, jednakże ja to między bajki włożę”. 

Ignacy Krasicki 
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Nasza twórczość radosna 
 

Poniżej przedstawiamy rysunki satyryczne autorstwa Zuzanny Kwaśniewskiej  
z klasy I technik hodowli koni. Gratulujemy talentu!!! 


