
VI Liceum Ogólnokształcące 
im. J. Słowackiego w Kielcach

KRONIKA SZKOLNA



Kronika szkolna, czyli super pomysł na zachowanie wspomnień ze szkolnej ławki. 
W latach szkolnych 2011-2019 jej prowadzeniem zajmowała się mgr Anna Wzorek.



Wieloletnią tradycją  VI LO w Kielcach  jest prowadzenie kroniki szkolnej. 
Gromadzone są w niej sprawozdania z uroczystości szkolnych, wydarzeń i spotkań 
z ciekawymi ludźmi. Umieszczane są w niej również zdjęcia uczniów i nauczycieli 

biorących udział w opisywanych wydarzeniach.
Nasza Kronika to kilkanaście opasłych tomów!

Tu jednak przedstawimy Wam jedynie jej fragment….



Wycieczki, wyjścia plenerowe, poznawanie i podziwianie  walorów krajoznawczych  
„małej ojczyzny” służą wszystkim. 

Edukują i odprężają.
Kadr sprzed wielu lat…

Kadzielnia jako … „kraj lat dziecinnych”



Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło,
Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło,

Całe zaczerwienione…
A. Mickiewicz  Pan Tadeusz

Motyw słońca inspiruje różne dziedziny nauki i twórczości 



(…) Dla mnie na zachodzie 
Rozlałeś tęczę blasków promienistą;

Przede mną gasisz w lazurowej wodzie 
Gwiazdę ognistą…

J. Słowacki  Hymn

W promieniach słonecznych! 



Jesienny bukiet dobitnie podkreśla, że rok szkolny w pełni. 
No tak – to już 14 października…

Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź 
napędza, musi pochodzić od uczących się.

T. Mackenzie



Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.
(…) trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić

I każdemu powinną uczciwość wyrządzić.
(…) Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna;

A. Mickiewicz Pan Tadeusz



Grzeczność nie jest rzeczą małą;
Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało ,

Drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje,
Wtenczas i swoją ważność zarazem poznaje; 

A. Mickiewicz Pan Tadeusz

.



Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka 
czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła 

rodaków i owoce ich geniuszu.
Jan Paweł II



Honor myślom, z których błyska
Nowy duch i forma nowa!
Bo są światu, jak zjawiska,
Jako jutrznia są różowa (…)

J. Słowacki



Życie to jest teatr, mówisz do mnie, opowiadasz;
Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada;

Życie to zabawa, życie to jest taka gra
Przy otwartych i zamkniętych drzwiach.

To jest gra!
E. Stachura



Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam;
Życie to nie tylko kolorowa maskarada;
Życie tym piękniejsze i ważniejsze jest;

Blednie przy nim wszystko, blednie przy niej sama śmierć!
E .Stachura



Jesteś młody tak długo, jak długo jesteś wrażliwy. 
Wrażliwy na to, co piękne, dobre i wielkie. 

Wrażliwy na przesłania przyrody, człowieka i nieskończoności.
S. Ullman



W białych nutach wesołej kantyczki,
czas przemija i wraca czas.

Znów śpiewają, i obcy, i bliscy,
pieśń o raju, który jest… w nas.

A. Pacuła Wesoła kantyczka 2015

.



Rozpostrzeć skrzydła jak anioły, /które już w bajkach grają tylko
i własne życie tak przetworzyć, /by się uniosło ponad chwilką.

Sz. Wroński Piosenka wigilijna



Nim więc zgasną drzewka blaski, /posłuchajcie opowiastki
o zdarzeniach pewnej gwiazdki,/które taki miały bieg…

J. Przybora Płoną izby drzewka blaskiem



Bo coś w szaleństwach jest młodości,
wśród lotu wichru, skrzydeł szumu,

Co jest mądrzejsze od mądrości
i rozumniejsze od rozumu.

L .Staff
Pamiątkowe klasowe zdjęcie studniówkowe.



Niech żyje bal!
Bo to życie to bal jest nad bale!

A. Osiecka



Prowadzimy aukcje charytatywne i okolicznościowe zbiórki dla potrzebujących.

wszystko jest wtedy
kiedy nic dla siebie 

ks. J. Twardowski



Gościmy ludzi znanych w branży sportowej.



Zapraszamy znanych sportowców!



Naszym gościem był również Grzegorz Piechna „Kiełbasa”, 
m.in. zawodnik Korony Kielce.



Sami też możemy się pochwalić nie lada wyczynami i osiągnięciami sportowymi 
Kobieta rodzi się gwiazdom podległa i kwiatom.

J. Słowacki



Dziękujemy 


