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 Hej! Mamy kwiecień, a to oznacza klika rzeczy. 

 Po pierwsze: trzecioklasiści z gimnazjum, w tym także moja (nie zawsze) skromna osoba, już się 
zmierzyli z... egzaminem gimnazjalnym! W tym roku topowy temat to oczywiście forma pisemna, która  
przytrafiła się na egzaminie z polskiego, czyli opowiadanie. Nie jest to jednak jedyna rzecz, jaką będziemy 
wspominać z tego tak ważnego wydarzenia. O reszcie przeczytacie w krótkim wierszyku, który znajdziecie 
w tym numerze. 

 Po drugie: niedługo majówka! Odpoczywajcie, korzystajcie z pięknej pogody, uczcie się (he he), 
ale pamiętajcie, że to święta narodowe (1 maja- Święto Pracy, 2 maja- Święto Flagi, 3 maja- rocznica 
uchwalenia Konstytucji  3-go Maja), a co za tym idzie, należałoby je w jakiś, choćby symboliczny, sposób 
uczcić.  

 Po trzecie: żegnamy maturzystów. Na ten temat w dalszej części gazetki poczytacie dużo, ale ja od 
siebie chciałbym szczególnie podziękować wszystkim tym, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się do wydawania kolejnych numerów. Oli 
Dybie za Przemaglowanych, Kamili Adamczyk za świetne rysunki, Ad-
rianowi Pilarczykowi za recenzje seriali, Radkowi Olejarzowi i Michało-
wi Jędrzejczykowi za prowadzenie Ciężkich Brzmień i wszystkim tym z 
Was, których tekst, rysunek czy zdjęcie chociaż raz pojawiło się w K.I.ci-
e. Dziękuję Wam wszystkim i życzę powodzenia :) 

 I wreszcie po czwarte: mamy nowy numer K.I.T-u :) Zapraszam 
do czytania! 

Naczelny Siwik 

P.S. Jeszcze tylko 59 dni do wakacji! 
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przemaglowani   

 Co? Jak? Ale że o co chodzi? To już jest koniec? Kilka miesięcy temu wizja zakończenia edu-

kacji w liceum była dla nas czymś bardzo odległym i nie do końca realnym. A teraz stała się rzeczy-

wistością. 24 kwietna oficjalnie przestaliśmy być uczniami liceum, ale na prawdziwą wolność i czas 

na relaks musimy poczekać. Czeka na nas tytaniczny wysiłek- matura. Obyśmy wszyscy byli na niego 

gotowi i z walki wyszli z tarczą, a nie na niej. A tak w biegu- jak czujemy się, zmierzając ku końcowi 

tej długiej drogi? Przeczytajcie! 

 Kiedy myślę o opuszczeniu szkoły, czuję smutek, ale również radość. Nareszcie zniknie z mojego 
życia przedmiot, którego nienawidzę. Po maturach będę miał czas na rozwijanie swoich zainteresowań, w 
czym przeszkadzała mi szkoła. Z drugiej strony, przez trzy lata, które spędziłem w ZSO, udało mi się po-
znać wielu wspaniałych ludzi, sporo się nauczyłem i wydoroślałem. Mam wiele pozytywnych wspomnień 
związanych z naszą szkołą, dzięki czemu zapominam o tych negatywnych. Z pewnością będę tęsknił za 
kolegami, koleżankami oraz za większością nauczycieli. 

Przemek Rozwadowski. III a 

Kończąc szkołę, czuję się bardzo szczęśliwa. To były męczące 3 lata liceum, dlatego z niecierpliwością 
czekam na moje najdłuższe wakacje! Wspomnień związanych ze szkołą mam wiele, dużo pozytywnych, 
lecz także niemało negatywnych. Jednym z najlepszych aspektów bycia uczniem tej szkoły jest to, że po-
znałam tu wiele osób, z którymi przeżyłam mnóstwo wspaniałych chwil i mogłam miło spędzić przerwy i 
całe męczące dni w szkole, co z pewnością będę miło wspominała. 

Oliwia Klimek, III a 

Czuję sie normalnie, opuszczając szkołę, nie wywiera na mnie to jakiegoś większego wrażenia, jest to na-
turalna kolej rzeczy. Wspomnienia mam raczej dobre, choć zależy to od okoliczności. 

Radek Olejarz, III b 

Trzy lata w ZSO minęły jak z bicza strzelił. Najchętniej zostałbym w liceum jeszcze z rok, jednak trzeba 
się rozwijać i stawić czoło nowemu wyzwaniu, którym są studia. Najbardziej będzie mi brakowało lekcji 
WF- u z panem Woszakiem. Wszystkiego dobrego Panie Robercie! 

Radek Hasiuk, III b 

Lata spędzone w ZSO będę wspominać bardzo dobrze. Podczas 6 lat spędzonych w tej szkole poznałam 
wielu wspaniałych ludzi, nawiązałam nowe przyjaźnie, które mam nadzieję, przetrwają jak najdłużej. Spę-
dziłam tu wiele wspaniałych, jak i tych mniej miłych chwil. Kończąc szkołę, z jednej strony czuję radość, 
gdyż rozpoczynam kolejny etap w swoim życiu, a z drugiej smutek, gdyż już nigdy nie pójdę na lekcje nie-
mieckiego i nie spotkam mojej ulubionej nauczycielki Pani Marzenki Kwaśniewskiej. Na pewno lata spę-
dzone w tej szkole pozostaną na bardzo długo w mojej pamięci. 

Asia Kantek, III c 
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przemaglowani   

 Wszystko, co dobre, szybko się kończy, czy jakoś tak. Szkoła była dobra, mimo, że dla wielu to 
czyste zło. Trudno jest opuścić miejsce, w którym spędziło się sporą część swojego życia, gdzie poznało 
się przyjaciół. Pożegnania są trudne, dlatego ich nie lubię. ale dobrą stroną jest to, że gdy coś się kończy, 
coś innego się zaczyna, a my zaczynamy nową przygodę, samodzielne życie. Czas opuścić rodzinne gniaz-
do i wyfrunąć w świat (poezja, że ho, ho!). Dla każdego z nas to wielki krok, ale mam nadzieję, że damy 
sobie radę. No bo jak nie my, to kto? Ogólniak niesie za sobą wiele wspomnień, zapamiętam na pewno te 
najlepsze. Pis elo, mówił Karol, joł! 

Karolina Kowalczyk, III c 

 

Sześć lat spędzone w tej szkole wspominam dość miło. Były wzloty i upadki, najgorszą zmorą były co-
dzienne pobudki z samego rana. Były przedmioty, których uczenie się było niemal czystą przyjemnością, 
ale były i takie, których szczerze nienawidziłam. Z jednej strony cieszę się, że w końcu mam ten etap za 
sobą, ale z drugiej czuję żal, gdy pomyślę, że nigdy więcej tu nie wrócę jako uczennica. Za kilka miesięcy 
przekonam się, gdzie było mi lepiej: w szkole, czy na studiach. 

Honorata Kapłon, III c 

 

Korzystając z mojego ostatniego miejsca na łamach K. I. T.-u dziękuję 

wszystkim, którzy nasze szkolne życie czynili trudniejszym, ale też często 

ciekawszym- mowa o Was, drodzy belfrowie! Arkusze maturalne, listy za-

dań, kartki, kartkówki i kartkóweczki- to wszystko będziemy pewnie wspo-

minać na studiach, gdzie już nie będzie tak miło i przyjemnie. Do zobacze-

nia w bliżej nie określonej przyszłości!  

Dziękuję też czytelnikom K. I. T.-u, którym chciało się czytać nie tylko ze-

brane przeze mnie wypowiedzi, ale i moje własne, krótkie wypociny. Na ra-

zie! :) 

A. Dyba 
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Zarejestrowane 
Ora et labora 

 Każdy maturzysta wie, że bez uczciwej i systematycznej pracy nie ma szans osiągnąć oczekiwa-
nych przez siebie wyników. Ci bardziej leniwi pobożnie zawierzają swój los Opatrzności. Żartuję oczywi-
ście, uczniowie LO doskonale wiedzą, że wiarę należy łączyć z pracą i w myśl tej zasady udali się do Czę-
stochowy na coroczną pielgrzymkę maturzystów. Naszymi opiekunami byli: pani Kasia Rozmysłowska i 
Jej mąż. 

 Nasz pobyt na Jasnej Górze zaplanowaliśmy na 19 kwietnia. Już o 8.00. uczestniczyliśmy w bloku 
modlitewnym w Auli Św. Józefa wraz z młodzieżą z naszej diecezji. Następnie udaliśmy się na mszę św., 
której przewodniczył biskup Stefan Regmunt. Mam nadzieję, że kazanie jakie duchowy wygłosił w Bazyli-
ce Jasnogórskiej, natchnie młodych ludzi do odwagi wobec zbliżającego się nieuchronnie egzaminu dojrza-
łości.  

 Po szybkim obiedzie rozpoczęliśmy zwiedzanie Jasnej Góry. Skarbiec, arsenał czy sala rycerska 
okazały się być pełnymi przepychu i architektonicznego kunsztu miejscami. Dodatkową atrakcją był Moto-
cyklowy Zjazd Gwiaździsty, który miał miejsce dokładnie wtedy, gdy zwiedzaliśmy sanktuarium. To wła-
śnie z jego powodu częstochowskie ulice pełne były różnego rodzaju maszyn; podobno Jasną Górę odwie-
dziło aż 30 tys. motocyklistów! 

 Punktem programu było naturalnie Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy Obrazu Matki 
Bożej, z którego, jak widomo, Częstochowa słynie, a  który co roku przyciąga na  Jasna Górę tysiące piel-
grzymów. Do Gubina wróciliśmy późnym wieczorem. Czy był to czas stracony? Z pewnością nie. 

 

Bartek Lenda 
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Zarejestrowane 
 Wycieczka do Berlina 

  

 

 Dnia 17.04. 2015r. odbyła się wycieczka ufundowana przez pana Burmi-

strza, w której wzięli udział m.in. uczniowie ZSO. Podczas tej wyprawy mogli-

śmy zwiedzić stolicę Niemiec, poznać nietypowe gatunki roślin, a także zapo-

znać się z naukowymi ciekawostkami w centrum nauki. 

Nasza przygoda w Berlinie, do którego dotarliśmy pociągiem, rozpoczęła się 

od zwiedzania berlińskiego Ogrodu Botanicznego. Podziwialiśmy w nim niety-

powe gatunki kwiatów oraz drzew. Szczególnie zaskoczył nas widok ogrom-

nych paproci i kaktusów w szklarniach, których nie możemy zobaczyć na co 

dzień. Po wizycie w jednym z największych na świecie ogrodów botanicznych 

udaliśmy się do centrum nauki Spectrum, w którym pan Jan Skóra przybliżał 

nam działanie licznych mechanizmów, o których nie mieliśmy pojęcia. Zoba-

czyliśmy tam wiele ciekawych zjawisk fizycznych związanych m. in. z prądem 

elektrycznym i światłem. Dowiedzieliśmy się również, jak działa ludzkie oko, 

czy ucho. Mieliśmy okazję być w pomieszczeniu pełnym luster, także tych 

zniekształcających, co było jedną z głównych atrakcji zwiedzania. Pod koniec 

naszej wyprawy udaliśmy się na stację kolejową, przechodząc przez centrum 

miasta i podziwiając jego architekturę. 

Podczas wyprawy do Berlina zapoznaliśmy się  z licznymi ciekawostkami na-

ukowymi i przyrodniczymi, a także zobaczyliśmy stolicę naszych zachodnich 

sąsiadów. Dzięki niej dowiedzieliśmy się wiele o otaczającym nas świecie. 

K. Kuźmin 
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Zarejestrowane 
 To już jest koniec... 
 

24 kwietnia mury naszej szkoły opuścili tegoroczni maturzyści. Uroczy-
stość tradycyjnie rozpoczął dźwięk "ostatniego dzwonka" dla klas III LO. Swoją obecnością zaszczycili 
nas: wiceburmistrz Justyna Karpisiak oraz wicestarosta Grzegorz Świtalski. Po przywitaniu wszystkich 
przez panią dyrektor Halinę Bogatek rozdane zostały nagrody za szczególne osiągnięcia i bardzo dobre wy-
niki w nauce. Za uzyskanie najwyższej średniej Kamila Adamczyk otrzymała specjalną nagrodę pieniężną 
z rąk pana wicestarosty. Według naszych uczniów, najsympatyczniejszym maturzystą został Piotr Palus, 
który wygłosił bardzo wzruszającą przemowę. Część artystyczną przygotowała klasa II b, która wyświetliła 
zgromadzone zdjęcia absolwentów. Nie zabrakło przy tym śmiechu, niekiedy i łezka w oku się zakręciła. 
Całość zakończył wokalny występ Patryka Janiaka.  
Teraz przed maturzystami trudny "maraton" pełen wyzwań i nowych doświadczeń, lecz już po nim roz-
poczną najdłuższe wakacje w swoim życiu. Mocno trzymamy za nich kciuki i życzymy powodzenia na dal-
szych etapach edukacji. Bo to przecież nie koniec, a dopiero początek! :)  
 

Daga 

 

Foto: Weronika Sidor 
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Zarejestrowane 
 

 

 Foto: Weronika Sidor 
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Zarejestrowane 
  

 

Foto: Weronika Sidor 
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Kilka słów na koniec 
w imieniu maturzystów powiedział Piotr Palus 

 "Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. A więc mam je już za sobą. 
Ale czuję, że następne zdania będą trudne, trzecie, szóste, dziesiąte, aż do ostatniego." Tymi słowami Wi-
sławy Szymborskiej, proszę Państwa, właśnie rozpocząłem moją ostatnią wypowiedź na forum Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gubinie. W imieniu tegorocznych maturzystów dziękuję 
za przybycie na dzisiejszą uroczystość zaproszonym gościom, paniom dyrektor, gronu pedagogicznemu, 
rodzicom, młodszym kolegom oraz oczywiście moim rówieśnikom.  

 24 kwietnia już na zawsze zapamiętamy jako dzień "uwolnienia się", gdyż nie będziemy już uczęsz-
czać na zajęcia, ale również dzień, w którym skończył się pewien rozdział w naszych życiach- już nigdy 
nie usłyszymy dzwonka, na którego głośność czasem narzekamy, nie postoimy w kolejce do tej, konkret-
nej, obleganej szatni, a codziennie będziemy przebywać już w innych budynkach, rozsianych po całej Pol-
sce, a nawet i świecie.  

 Kiedy trzy lata temu rozpoczynaliśmy naukę w tym liceum, nie do końca wiedzieliśmy, czego się 
spodziewać. Oczywiście, byliśmy świadomi większej odpowiedzialności i obowiązkowości, którymi trzeba 
będzie się wykazać, ale każdy z nas był niepewny, ponieważ decyzja dotycząca wyboru kierunku, w któ-
rym udajemy się w liceum, wpływa na całe nasze życie. W klasie pierwszej nie widzieliśmy jeszcze różnic 
pomiędzy klasami, ale kiedy w drugim roku nauki zaczęliśmy na przerwach mówić o zupełnie innych za-
gadnieniach, byliśmy zaskoczeni, jak wiele nas pod tym względem różni! Wtedy pojęliśmy, że nasza ścież-
ka zawodowa rozpoczyna się już teraz, to się działo właśnie teraz.  

 Drugi rok nauki to chyba najtrudniejszy okres, który musieliśmy przetrwać, a przynajmniej klasa 
biologiczno-chemiczna, do której ja uczęszczałem. Sporo materiału, skomplikowane procesy i zagadnienia. 
Nie poddawaliśmy się jednak i, z różnym efektem, stoimy tutaj, dzisiaj, aby oficjalnie zakończyć naukę na 
tym etapie edukacyjnym. Bogatsi w nowe doświadczenia, znajomości, przyjaźnie i, mam nadzieję, wiedzę, 
z ciekawością spoglądamy w przyszłość, która w miarę pewna stanie się dopiero, kiedy otrzymamy wyniki 
egzaminów maturalnych. 

 Z tego miejsca, w imieniu tegorocznych maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego w Gubinie chciałbym podziękować kilku szczególnym grupom osób. Dziękuję paniom dyrektor 
i gronu pedagogicznego, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą dzielili się z nami przez ostatnie trzy lata. 
Wasz wkład w naszą edukację jest ogromny i z pewnością doceniany. Dziękujemy za Waszą cierpliwość, 
pochwałę, jak również za słowa krytyki, które pozwalały nam dążyć do jak najlepszego poziomu wiedzy, 
ale także do bycia lepszymi ludźmi. 

 Podziękowań nie może zabraknąć w szczególności paniom wychowawczyniom: pani Izabeli Po-
chyłej- kl. III a, pani Małgorzacie Mularczyk- kl. III b oraz wspaniałej pani Renacie Franczak- kl. III c! 
Były dla nas opoką, drogowskazem i najsurowszym krytykiem. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile 
na wycieczkach, podczas różnych uroczystości i naszych codziennych zajęć. Dziękujemy za Waszą opiekę 
i każdy uśmiech. 
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Kilka słów na koniec 
w imieniu maturzystów powiedział Piotr Palus 

  Dziękujemy również pracownikom administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych, którzy umożliwiają codzienne funkcjonowanie szkoły.  

 Kim bylibyśmy bez naszych rodziców? Hmm, w zasadzie wcale by nas nie było. :) Na pewno nie 
tymi ludźmi, którymi jesteśmy dzisiaj- gotowymi na wyzwania i przeszkody przyszłości. Żadne słowa nie 
potrafią wyrazić, jak wiele Wam, rodzice, zawdzięczamy. Dzięki Wam mogliśmy zdobywać wiedzę, roz-
wijać się, a Wy kształtowaliście nas na każdym etapie tej drogi. 

 A na koniec, dziękuję moim rówieśnikom, maturzystom, prawie dorosłym już ludziom, że byliście 
tutaj, aby wspólnie przeżyć te trzy lata szkoły licealnej. Doświadczyliśmy razem, różnych wydarzeń i my-
ślę, że po latach będziemy wspominać się z uśmiechem na twarzy. Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński 
"Jesteśmy cząstką w zespole, z niego płynie nasza siła". No cóż, czas goni, czas iść… Teraz możemy po-
wtórzyć słowa Winstona Churchilla: 

  "To nie jest koniec, to nie jest nawet początek końca. To dopiero koniec początku" 

 

Foto: Weronika Sidor 
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okiem belfra 

 

Podsumowanie konkursów przedmiotowych 

 

 We wtorek 14. 04. 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie odbyło się uroczyste podsu-

mowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. W gronie 147 laure-

atów znalazł się Wojciech Siwik, uczeń klasy III D. Uzyskał ten tytuł, startując w konkursie z języka polskiego. 

Dzięki temu jest zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z tego przedmiotu. Stosowne zaświadczenie odebrał z rąk 

kuratora pani Bogny Ferensztajn.  Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnym etapie kształcenia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukces licealisty  

 

 16.04. 2015 r. odbył się wojewódzki etap Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża pol-

skiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy. W zmaganiach brali udział nasi licealiści: Kamila Adam-

czyk (tegoroczna absolwentka) i Mateusz Turowski z kl. I b, który z wynikiem 366 pkt. (91,5%) otrzymał 
rekomendację do etapu centralnego. Odbędzie się on 

w Warszawie w dniach 11-13 czerwca. Uczniowie pracowali z panią Ż. Cichosz.  

Gratulujemy i życzymy powodzenia :) 

 

To duża przyjemność, jeśli można dzielić się takimi wiadomościami. Kolejny raz potwierdza się zasada, że 
systematyczna praca poparta motywacją uczniów przynosi bardzo dobre rezultaty. 

Alicja Tyl 
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 JĘZYKOWE MANOWCE: POWIETRZE 
 

 Tym razem będzie o ćwiczeniach oddechowych. Ich wykonywanie jest 

zalecane np. osobom pracującym głosem i tym, które chcą się zrelaksować. 

Jednak trudno się skupić na ćwiczeniach po przeczytaniu takiej instruk-

cji: Należy nabrać powietrze nosem do brzucha, a następnie powoli wypuścić 

je ustami. 

 Zgodnie z jej treścią mamy oszukać powietrze, a nie – zrobić wdech. Cza-

sownik „nabrać” w kontekście ćwiczeń oddechowych oznacza „wciągnąć” i łą-

czy się z rzeczownikiem w dopełniaczu. Gdy ten czasownik połączy się z rze-

czownikiem w bierniku, jak w przytoczonej instrukcji, będzie oznaczał 

„oszukać kogoś”...  

 To samo „powietrze” może mieć różną formę. Rzeczownik ten przyjmuje 

różne formy w zależności od czasownika, z którym się łączy. Występuje w do-

pełniaczu z czasownikami: „nabrać”, „zaczerpnąć”, w bierniku z czasownikiem 

„wciągnąć”, a w narzędniku z czasownikiem „odetchnąć”. 

 Pamiętajmy więc, żeby zawsze „nabierać powietrza”, chyba, że faktycznie 

chcemy je oszukać... 

[w:] Kurier Edukacyjny 

 

 

* Już teraz proponuję gimnazjalistom, aby wzięli głęboki oddech przed zbliżają-

cymi się egzaminami, dobrze je zdali, a potem odetchnęli z ulgą :) 

Alicja Tyl 
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Mole  

biblioteczne 

Książki i ich twórcy mają swoje święto... 
 
 
 
Święto książki wywodzi się z Katalonii, a po raz pierwszy zorganizowano je w 1926 roku. Data 23 kwietnia nie jest przypadko-
wa. To ważna data w historii literatury światowej: data śmierci  Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira. 
23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z 
tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez 
Św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek. W 1995 roku 
UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. 
Najczęściej mówimy „Światowy Dzień Książki”, zapominając że pełna nazwa tego święta brzmi inaczej, że jest jeszcze coś, co 
wymaga naszej uwagi – prawa autorskie!  
Prawo autorskie to prawo twórcy do wyłącznego dysponowania swoją twórczością. Twórca może swoje dzieło podarować, może 
je za darmo rozpowszechniać, ale może je także wprowadzić w obrót handlowy i z tego obrotu czerpać korzyści. Prawo chroni 
jego własność tak, jak chroni wszelką własność intelektualną i materialną każdego z nas. To bardzo ważne dla powstawania 
dzieł, dla rozwoju kultury, nauki i techniki. Bez rozwoju systemu ochrony prawa własności intelektualnej nie byłoby rewolucji 
przemysłowej i technologicznej. Tam, gdzie można kopiować, brakuje impulsu do stworzenia czegoś nowego, rozwój zwalnia i 
pojawia się stagnacja lub regres. Dlatego drodzy uczniowie zanim skorzystacie z opcji "kopiuj - wklej" zastanówcie się czy nie 
łamiecie praw autorskich? 
 
S. Krygowska 
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Das Studium in Deutschland 

Die älteste Universität in Deutschland ist die Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, die im 
Jahre 1386 gegründet wurde. Heute gibt es in Deutschland mehr als 300 Hochschulen und rund zwei Mil-
lionen Studierende, auch aus Ausland.  Das Studium in Deutschaland ist sehr interessant. Die Studenten 
haben viele Möglichkeiten, ihr Studium selbst zu gestalten. Das Studium an den staatlichen Hochschulen 
ist kostenlos. Praktika vor oder während des Studiums ist sehr wichtig. Die Deutschen haben ein attrakti-
ves Angebot für Studierende aus Ausland. Das Studium in Deutschland kann eine interessante Alternati-
ve für Absolventen unserer Schule sein. Wir können entweder an den technischen Hochschulen oder an 
den Universitäten eine passende Fakultät finden, und die Möglichkeiten findet man nicht weit weg von 
Gubin ent 

  Julia Nowak  

 

 

 

Auf Deutsch 

Foto: Internety 
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Powitali nas deszczem 

Druga runda Best Pairs Cup odbyła się w Güstrow. Zawodnicy zebrali się w sobotę 

11 kwietnia, aby powalczyć o cenne punkty. Całe zawody były pod znakiem zapytania, po-

nieważ od samego rana w niemieckim miasteczku panowała deszczowa pogoda. Sędziowie 

postanowili, że zawody będą jednak rozegrane. Już na samym początku zawodnikom było 

trudno jeździć po mokrej i specyficznej nawierzchni stadionu. Wszystkie biegi toczyły się 

bez żadnych upadków i awarii sprzętu. Najlepszą postawę przedstawili Rosjanie, zdobywa-

jąc 24 punkty i Dania, mając na koncie 21 punktów. Polacy mieli wiele dobrych startów, 

lecz najlepszy okazał się Piotr Pawlicki. Zawody przerwano w 21 biegu z powodu ulewy. 

Tak więc na 1 pozycji byli Rosjanie. Drudzy Duńczycy, a najniższe miejsce na podium zaję-

li Polacy z wynikiem 19 punktów. 

Sara Sokółka 

Inauguracja sezonu 

Za nami już pierwszy mecz w sezonie 2015, który odbył się 12 kwietnia o godzinie 

19:30 przy W69. Po pierwszej serii startów remisowaliśmy z rzeszowianami, jednak w ko-

lejnych biegach zaczęliśmy powiększać przewagę nad gośćmi. W rezultacie, mecz zakoń-

czył się wynikiem 50:40 dla SPAR Falubazu Zielona Góra. Najlepszym zawodnikiem me-

czu okazał się być Jarosław Hampel. Na trybunach została zaprezentowana efektowna opra-

wa przygotowana przez działaczy FNF (Falubaz Net Fans), którzy po przerwie powrócili do 

działań na rzecz klubu. 

Natalia Barańska 

Żółto-biało-zielone wiadomości 
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Cienie niewidzialnych 

Leżysz obok, nie odpowiadasz, 

twarz masz bladą, śpisz, 

Ale łatwo nie odejdziesz, 

Mego wnętrza się trzymasz, 

przez co całego rozrywasz, 

Za oknem błysk, na ścianie, 

nie dwa, lecz cztery cienie, 

choć trzy być powinny, 

Nie odrzucę Cię, cierpię, 

z każdym grzmotem się wiję, 

boli, lecz chcę byś trzymał, 

na zewnątrz ściana wody, 

krwi naszych serc. 

Później się rozjaśnia, 

rany się goją, 

a my rozumiemy,  

że to nie żegnaj, 

a do zobaczenia. 

 

 

Przemysław Rozwadowski 

Kącik Poetycki 
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  Tym razem kąciku poetyckim coś z dedykacją dla kolegów i koleżanek, którzy razem 

ze mną przechodzili w tym roku przez trudy egzaminów ;) 

Trzy dni 

 

Kwietniowy poranek, wczesne godziny 

Zmierzają grupy gimnazjalistów 

W kierunku szkoły, bo tam egzaminy 

Czekają już naszych trzecioklasistów. 

Jeszcze ostatnia powtórka przed testem. 

Tu wzór z fizyki, tam z historii data, 

"Memento mori", "Myślę, więc jestem", 

Wszystko co było przez trzy długie lata. 

Historię i WOS jakoś przetrwali. 

Choć z jednym wykresem problemy były, 

Lecz przerwę zrobili, wracają do sali 

Na test z polskiego znów pełni siły. 

Wszystkich najbardziej interesuje, 

Jaki ich temat rozprawki zastanie. 

Lecz na arkuszu się im ukazuje 

Nie temat rozprawki, a opowiadanie. 

Olaboga, co to za kpiny! 

Trzy lata żeśmy rozprawki pisali, 

A tu przychodzą już egzaminy, 

A oni opowiadanie nam dali. 

Kącik Poetycki 
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Na ścisłych największym problemem były 

Z biologii jakieś dziwne balony, 

Które podobno nam udowodniły, 

Jak bardzo ważna jest rola przepony. 

O matmie były podzielone zdania. 

Jednym nie sprawiała większych trudności, 

Innym dwa ostatnie zadania 

Znacząco przerosły ich umiejętności. 

Na językach obcych, dnia ostatniego 

Można się było o wiedzę wzbogacić 

Na temat historii Dużego Johnny'ego. 

I tego, dlaczego za bilet nie płaci. 

I tak się skończyły nasze zmagania. 

I tylko jedno nas zaskoczyło, 

Trzy lata ciężkiego przygotowania 

A testy trzy dni i już ich nie było. 

   

 

 

 

Wojtek Siwik 

Kącik Poetycki 
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Co w sporcie piszczy? 

 

Zawody pływackie 
 

Dnia 13 kwietnia 2015 r. uczniowie klasy II A Gimnazjum nr 2 w Gubinie zorganizo-

wali Mistrzostwa Klas Pierwszych w Pływaniu. Uczestniczyli: Igor Biedak z kl. I B, Jakub 

Rzucidło z kl. I C, Dominik Kołodziejski z kl. I C, Radosław Wystop z kl. I B i Martyna 

Wróbel  z kl. I B. Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach: stylem grzbietowym i do-

wolnym. I miejsce stylem dowolnym chłopców zajął : Jakub Rzucidło z czasem 0:34:11, II 

miejsce Igor Biedak z czasem 0:43:53, III miejsce Radosław Wystop z czasem 0:46:98 i IV 

miejsce Dominik Kołodziejski z czasem 0:49:64. 

I miejsce stylem grzbietowym chłopców zajął : Jakub Rzucidło z czasem 0:42:42, II miej-

sce Dominik Kołodziejski z czasem 1:13:93. Igor Biedak i Radosław Wystop zostali zdys-

kwalifikowani. 

I miejsce stylem dowolnym zajęła : Martyna Wróbel z czasem 0:59:74 

I miejsce stylem grzbietowym zajęła : Martyna Wróbel z czasem 0:57:51. 
 

Hubert Mulica 
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Co w sporcie piszczy? 

Pływali  po raz dwudziesty 

  

 Dnia 15 marca na gubińskim basenie miejskim odbył się XX Lubuski Mityng Pływacki Olimpiad 

Specjalnych. 

 W organizacji imprezy czynnie brali udział uczniowie naszej szkoły, spełniając się w rolach aseku-
rantów, sędziów i opiekunów grup. Imprezę otworzył tradycyjny pochód uczestników i wolontariuszy, po 
którym nastąpiło oficjalne zdmuchnięcie świeczek na torcie z okazji XX zawodów. Frekwencja, jak co ro-
ku, była bardzo wysoka. Najliczniej reprezentowały się Gubin, Świebodzin oraz goście zza niemieckiej 
granicy. Po zakończonej imprezie i uroczystym wręczeniu nagród, pucharów oraz podziękowań dla 
wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji eventu, wszyscy opiekunowie udali się na obiad do inter-
natu ZSLiT. Jak co roku zawody dały nam możliwość poznania wielu przemiłych ludzi i poczuć satysfak-
cję z możliwości pomocy komuś. Przy pożegnaniu nawet uroniło się kilka łez. 

 Dziękujemy serdecznie panu Ziemowitowi Patkowi, który nam umożliwił udział w tym wydarze-
niu. Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc :) 

 W. Siwik 
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Co w sporcie piszczy? 

Witajcie, dzisiaj zajmiemy się ważnym wydarzeniem w regionalnej siatkówce w ostatnim czasie. Młodzicy 
Volleya Gubin, którzy zostali mistrzami województwa,  w dniach 20-21 kwietnia byli gospodarzami Półfi-
nału Mistrzostw Polski Młodzików. Do Gubina przyjechały drużyny z Warszawy, Nowego Sącza oraz Ra-
wy Mazowieckiej. Po zażartej walce o każdą piłkę nasi koledzy przegrali decydujące spotkanie z drużyną 
Dunajec Nowy Sącz. Ostatecznie zajęli 3. miejsce w półfinale, czego serdecznie im gratulujemy. 

Standardowo, mam dla Was wywiad z kapitanem drużyny, Marcinem Kiełkiem. 

- Jak zaczęła się Twoja przygoda z siatkówką i jak długo trwa ? 

- Swoją przygodę z siatkówką rozpocząłem w wieku 10 lat . Siatkówka jest sportem, który jest od lat upra-
wiany w mojej rodzinie. Na pierwsze treningi do pana Ireneusza Szmita zapisał mnie mój tata . 

- Czy funkcja kapitana powoduje stres czy mobilizację podczas meczu ?  

- Funkcja kapitana mnie bardzo mobilizuje, ponieważ czuję się w drużynie dowartościowany i potrzebny. 

- Czy masz jakiegoś ulubionego siatkarza , na którym starasz się wzorować ? 

- Oczywiście, że mam. Jest nim Nicolas Uriarte . Dlaczego akurat on ? Jest on zawodnikiem grającym na 
pozycji rozgrywającego, tak jak ja oraz udowadnia swoimi umiejętnościami i poziomem gry, że jest jed-
nym z najlepszych zawodników na swojej pozycji. 

- Ostatnio zostaliście  mistrzami województwa. Niedawno również uczestniczyliście w Półfinale Mi-
strzostw Polski Młodzików. W jaki sposób odbieracie te sukcesy, czy motywują Was do lepszej gry ? 

- Nasz sukces opiera się na ciężkiej pracy całej drużyny oraz współpracy . Wygrane mecze bardzo nas mo-
tywują do dalszej gry. Mieliśmy szanse wejścia do finału, lecz inne drużyny okazały się, niestety, lepsze. 

- Jak ważna jest rola trenera dla Was podczas treningów i meczów ? 

- Rola trenera jest bardzo ważna, ponieważ uczy nas nowych umiejętności i poprawia nasze błędy . Na me-
czu podpowie nam, co robimy źle, a co dobrze i co należy poprawić. 

- Czy wiążesz swoją przyszłość z siatkówką ? 

- Chciałbym grać w przyszłości jako zawodowy siatkarz, lecz trudno będzie to osiągnąć . Na treningach 
oraz na  meczach trzeba dawać z siebie wszystko. Tylko ciężka praca daje większą szansę na zrealizowanie 
celu. 

To tyle na dzisiaj, a w przyszłym  numerze podsumowanie osiągnięć naszych sportowców. 

Trzymajcie się-Turek 
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Ogłoszenia niekoniecznie parafialne 

  

Konkurs na frekwencję trwa. Obec-

nie wynik klas w liceum prezentują 

się następująco: 

I miejsce– klasa Ib z wynikiem 

93,9% 

II miejsce– klasa Ia z wynikiem 

93,49% 

III miejsce– klasa IIa z wynikiem 

93,3% 

Jeśli chcesz, aby 

Twoje ogłoszenie cał-

kowicie za darmo 

znalazło się na K.I.T.-

owej tablicy ogło-

szeń, prosimy o kon-

takt z Naczelnym. 
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 Kolejny numer ukaże się  

 

18.05.2015r 

 

A w nim: 

Bieżące wydarzenia  

Stałe rubryki 

Majówka 

Matury 

 


