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 Hej wszystkim! 

 Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten numer jest wyjątkowy, ponieważ, nie trafi tylko do 
uczniów naszej szkoły, trafi także w ręce uczestników Targów Edukacyjnych w ZSLiC-ie. Specjalnie z 
myślą o Was w tym numerze umieściliśmy kilka informacji o naszej szkole, sukcesach jej uczniów i cieka-
wych wydarzeniach, które mają w niej miejsce. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z nimi. Niech 
upewnią Was w wyborze naszej szkoły jako miejsca  dalszej edukacji. W rankingu szkół województwa lu-
buskiego zajmujemy: 16 (liceum) i 32 (gimnazjum) miejsce! 

 A naszym obecnym uczniom, a konkretnie maturzystom i trzecioklasistom z gimnazjum (w tym 
także sobie), życzę powodzenia na egzaminach! Ale pamiętajmy, że samo powodzenie nie wystarczy, 
więc, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, czas najwyższy przysiąść do książek. Oczywiście czynniki ze-
wnętrzne nie sprzyjają, jednak więcej na ten temat poczytacie w Przemaglowanych. 

 A wszystkim bez wyjątku polecam cieszyć się piękną pogodą 
(byle nie kosztem nauki), często uśmiechać, pozytywnie myśleć i rozsie-
wać radość. W końcu mamy już wiosnę! 

 Wkrótce Wielkanoc, więc i z tej okazji kolorowych pisanek, rado-
snego świętowania i wogóle wszystkiego najlepszego. 

I z ostatniej chwili; wszyscy kochający Internet, Głosujcie na nas w kon-

kursie Rossmana „Rosswijające wakacje”! (szczegóły w tym numerze 

gazetki). 

Naczelny Siwik 

 

P.S. Jeszcze tylko 93 dni do wakacji! 
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W ZSO NIE TYLKO LEKCJE ! 

Język polski 

 

Szkolna Wiosna Kulturalna 

Jesienne Spotkania z Literaturą 

Wypominki Poetyckie 

konkursy: językowe, ortograficz-
ne, 

 literackie,  

gazetka K.I.T. 

 

Języki obce 

konkurs Potyczki Językowe 

wycieczki edukacyjne do Niemiec 

projekty międzynarodowe 

 

 

 

Matematyka, fizyka 

 

Festyn Przedmiotów Ścisłych 

Autorem wszystkich ilustracji na 

stronach 3-10 jest Kamila Adamczyk 
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W ZSO NIE TYLKO LEKCJE ! 

 Chemia, biologia 

 

Szkolna Liga Przyrodnicza 

warsztaty chemiczne 

 

 

 

WOS, historia 

 

Forum Praw Człowieka 

Wykłady na UZ- cie 

lekcje muzealne 

 

 

 

Wychowanie fizyczne 

 

klasy siatkarskie- S. O. S. 

turnieje piłki nożnej 

zawody pływackie 
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW 
 Gratulujemy i trzymamy kciuki :D 

 

 W piątek 6. 03. 2015 r. w Krośnie Odrzańskim odbyła się kolejna edycja 
powiatowego konkursu Mistrz Kultury Języka Polskiego. Tym razem zmagania 
konkursowe były poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Naszą szkołę reprezento-
wali: Julia Szmidt z klasy II B gimnazjum i Mateusz Turowski z klasy I b li-
ceum. Jak co roku i tym razem było podium. Mateusz Turowski zajął II miej-

sce. Na wynik złożyły się punkty uzyskane za rozwiązanie testu językowego i 
prezentacja sylwetki Edwarda Taraszkiewicza należącego do grona Żołnierzy 
Wyklętych. Opiekunem Mateusza była pani Alicja Tyl. 

 

 

  We wtorek 10. 03. 2015 r. w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych od-
była się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego. Naszą szko-
łę reprezentowali uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych. W zmaga-
niach konkursowych I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zajął Wojciech 

Siwik z kl. III D, a wśród licealistów- Kamila Kokoszka II miejsce, a Patryk 

Janiak III. Opiekunem nagrodzonych uczniów była pani Alicja Tyl. 

  

 

 7 marca 2015 r. w Żarach odbył się pierwszy etap Wojewódzkiego Kon-

kursu z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum. Uczestnicy musieli napisać 
pracę na jeden z trzech tematów i zaprezentować go w formie: rozprawki, arty-
kułu lub listu. Naszą szkołę reprezentował Wojciech Siwik z klasy III D. W 
zmaganiach brało udział 113 uczniów z całego województwa lubuskiego. Woj-
tek uzyskał 23 z 25 punktów (92%), co dało mu rekomendację do drugiej czę-
ści (ustnej) konkursu. Ostatni etap konkursowych zmagań odbędzie się 27 mar-
ca w Gorzowie Wlkp. Opiekunem Wojtka jest pani Alicja Tyl. 
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW 
  

 26 marca w GDK odbędzie się etap powiatowy 60. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego. Naszą szkołę będą reprezentowali: Bar-
tosz Lenda z kl. III c, Piotr Palus z kl. III c, Daria Rogowska z kla-
sy II c i Justyna Turowska z kl. II b w kategorii poezji śpiewanej. 

 

 

 

Uczennice naszego gimnazjum awansowały w rozgrywkach w piłkę 
siatkową. Zawodniczki Volleya zostały wicemistrzyniami wojewódz-
twa lubuskiego i pojadą na ćwierćfinały Mistrzostw Polski w dniach 
20-22 marca we Włocławku. 

 

 

Duży sukces odniosła również drużyna młodzików Volley Gubin licz-
nie reprezentowana przez uczniów naszego gimnazjum. Chłopcy zosta-
li mistrzami województwa. Awansowali do ćwierćfinałów Mi-
strzostw Polski, które odbędą się w Gdańsku. 

Do kolejnego etapu rozgrywek w piłkę siatkową awansowały nasze 
siatkarki (licealistki). 

Trenerami sportowców są nauczyciele wf- u : panowie: Robert Wo-
szak, Jacek Woźniak, Jacek Gornow, K. Smyk. 
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PROFILE KLAS PIERWSZYCH LO W ROKU SZKOLNYM 20-

15-2016 

  Gimnazjalisto przed Tobą ważna życiowa decyzja. Zastanów się, co chcesz robić w przyszłości, 
porozmawiaj z rodzicami i dokonaj wyboru kierunku kształcenia. Jeśli dobrze wybierzesz teraz, masz 
większą szansę na spełnienie swoich marzeń. 
Przed podjęciem decyzji sprawdź, jakie przedmioty maturalne biorą pod uwagę wyższe uczelnie podczas 
rekrutacji. 

     Jeżeli: 

lubisz czytać, prowadzić dyskusje, 

chętnie chodzisz do kina, teatru, na wystawy lub koncerty, 

czujesz, że masz artystyczną duszę, 

czasem piszesz – pamiętniki, felietony, wiersze… 

masz talent dziennikarski ( możesz pisać do szkolnej gazetki K.I.T.), 

chcesz: zrozumieć współczesność, poznając przeszłość,  

pragniesz pogłębić swoją wiedzę, by nie dać sobą manipulować, ugruntować swoją postawę Polaka 
i świadomego 

obywatela Rzeczypospolitej, 

Twoją pasją jest historia i wiedza o społeczeństwie, 

chcesz brać udział w wykładach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni 

 

            - wybierz  klasę  humanistyczno- językową: 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, wiedza o społeczeństwie, histo-
ria; 

Przedmiot uzupełniający: edukacja kulturowa 

Przedmioty punktowane: język polski, wos, historia, język obcy zdawany na egzaminie gimnazjal-
nym; 

Przygotowuje do studiów: filologicznych, dziennikarskich, prawniczych, historycznych, politolo-
gicznych, 

pedagogicznych i na wydziałach nauk społecz- nych; 
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PROFILE KLAS PIERWSZYCH LO W ROKU SZKOLNYM 

2015-2016 

  Jeśli: 

interesuje Cię rozwój techniki, 

wiesz, że komputer to coś więcej niż tylko narzędzie do gier i przeglądarka inter-
netowa, 

szukasz różnych sposobów analizowania, przetwarzania i prezentowania informa-
cji, 

interesujesz się światem liczb i pojęć matematycznych, 

chcesz poznawać prawa fizyki, 

pragniesz nauczyć się twórczo i logicznie myśleć, 

 

    - wybierz  klasę  politechniczną 

 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, infor-
matyka;  

Przedmiot uzupełniający:  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, fizyka; 

Przygotowuje do studiów na kierunkach: politechnicznych, ekonomicznych, mate-
matyce, informatyce, budownictwie, architekturze; 
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PROFILE KLAS PIERWSZYCH LO W ROKU SZKOLNYM 20-

15-2016 

  Jeśli: 

fascynujesz się życiem w różnych jego aspektach, 

jesteś zainteresowany naukami medycznymi, 

Twoim żywiołem jest świat reakcji chemicznych,  

lubisz poznawać i odkrywać makro- i mikroświat, 

chcesz dowiedzieć się, jakie zależności zachodzą w przyrodzie, 

chcesz prowadzić prace badawcze, 

lubisz matematykę 

 

     - wybierz  klasę  biologiczno - chemiczną 

 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka; 

Przedmioty punktowane: język polski, biologia, chemia, matematyka; 

Przygotowuje do studiów na kierunkach: dietetyka, biotechnologia, medycyna, sto-
matologia, farmacja, weterynaria, kosmetologia, fizjoterapia, ratownictwo me-
dyczne, technologia żywienia, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo. 
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PROFILE KLAS PIERWSZYCH LO W ROKU SZKOLNYM 20-

15-2016 

  Jeśli :  

 

widzisz swoją przyszłość w mundurze, 

chcesz poznać specyfikę służby w straży pożarnej, policji, straży granicznej, wojsku, 

lubisz sport i pragniesz doskonalić swoją sprawność fizyczną, 

posiadasz zdolność do działania w sytuacjach ekstremalnych, 

chcesz poznać zasady topografii, orientować się  w terenie poprzez umiejętność czytania map, 

pragniesz opanować sztukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

chcesz uzyskać certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności 

      

     - wybierz  klasę przygotowującą do szkół mundurowych 

 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka, język angielski; 

Przedmioty uzupełniające: pierwsza pomoc przedmedyczna, strzelectwo, zajęcia sprawnościowe, 

Przedmioty punktowane: język polski, geografia, matematyka, język obcy zdawany na egzaminie gimnazjal-

nym; 

Przygotowuje do studiów na uczelniach mundurowych oraz na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunko-

wość, geodezja i kartografia, bezpieczeństwo narodowe, logistyka. 

 



 kit~ komplet interesujących treści 

11 

przemaglowani   

Gubin, 20 marca 2015 

Badanie nr 1: Wpływ wiosny na przygotowanie do zbliżających się egzaminów zewnętrznych, tj. egzami-

nów: maturalnego i gimnazjalnego. 

Badane obiekty: Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Hipoteza: Wiosna rozleniwia obiekty. U niektórych przypadków mogą występować objawy utraty moty-
wacji do nauki.  

W sondzie badane obiekty określają swój stan przygotowań i motywację oraz udzielają stosownych rad.  

Wyniki sondy: 

 Natalia Kondracka, III b LO: Myślę, że motywacja i mobilizacja są już od dawna, bo wiem, że 
to, jak przygotuję się do matury, w dużej mierze zadecyduje o mojej przyszłości. Jednak póki co jestem 
jeszcze na etapie "mamy czas" i próbuję intensywne przygotowania przenieść w czasie do tygodni przed 
samymi egzaminami. Aura za oknem dodatkowo nie sprzyja, bo nadchodząca wiosna sprawia, że wolę spę-
dzać czas na świeżym powietrzu niż nad książkami, ale liczę na to, że w końcu uda mi się skupić na nauce, 
aby lato móc spędzić na łonie natury, a nie przygotowując się do poprawki. 

 Przemysław Rozwadowski,  III a LO: Na początku chciałbym przekazać ważną informację młod-
szym kolegom i koleżankom. Trzy lata to naprawdę mało! Nie popełniajcie mojego błędu i uczcie się, jak 
najwcześniej. Myślę, że momentem, kiedy człowiek sobie uświadamia, że do matury już niewiele zostało, 
jest studniówka. Po niej zacząłem wszystkie przygotowania do matury. Podzieliłem cały niezbędny mate-
riał, który powinienem znać na czas, który pozostał przed naszym egzaminem. Smutne jest to, iż niektórzy 
nauczyciele nie potrafią odpuścić i pozwolić nam się uczyć. Niestety, nic z tym nie zrobimy. Motywacja do 
nauki jest i będzie, jeśli zależy nam na zdaniu matury. Niezwykle istotne jest też to, aby podczas okresu 
przygotowań zrobić sobie dzień wolnego i skorzystać z pięknej pogody.  
Mam nadzieję, że w tym roku zdadzą wszyscy maturzyści! Powodzenia! 

 Monika Tomczyk, III b LO: Motywacja do nauki jest z pewnością, chociażby przez presję czasu. 
Zostało nam już niecałe półtora miesiąca, więc warto się sprężyć, aby skończyć szkołę z zadowalającym 
wynikiem na maturze. Jednak trudno jest ją utrzymać przez nagromadzenie całego materiału, który trzeba 
powtórzyć. Na dobrą sprawę pogoda jeszcze w tym nie przeszkadza, zobaczymy jak to będzie w kwietniu. 

 Piotr Palus, III c LO: Wiosna wpływa na mnie i pozytywnie, i negatywnie. Ładna pogoda, wyższa 
temperatura i świecące słońce napawają pozytywną energią i radością. Nareszcie od czasu do czasu można 
pójść do szkoły bez kurtki. Z drugiej strony ładna pogoda, która wzbudza dobre emocje, czasami rozleni-
wia. Nie chcę się nic robić, a teraz, gdy matura tuż-tuż, praca i nauka są bardzo wskazane. Czas wiosennej 
sielanki da się wyczuć na skórze dosłownie i w przenośni. Widząc niebo bez chmur, chyba wszyscy czuje-
my nadchodzący koniec roku, co mam nadzieję, że wpłynie na nas jednak determinująco. Niestety, słońce 
nie daje mi się czasem skupić również z innego powodu. Dobrze, że w porę w niektórych klasach zostały 
zamontowane rolety, ponieważ światło jest bardzo mocne. Wyczuwalne jest aż zanadto w sali komputero-
wej, gdzie, niestety, rolet nie można zamontować. To w połączeniu ze ogromnymi oknami sprawia, że po 
paru minutach siedzenia przy komputerze mam wrażenie, że moja głowa stanie w płomieniach. :) Oby mi 
się zagrzała tak do pracy podczas matury! 
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przemaglowani   

 

 Kamila Adamczyk, III b LO: Możliwość dostania się na wymarzone studia jest najlepszą moty-
wacją, chociaż póki co nie do końca działa. Mam nadzieję, że zbliżająca się wiosna nie zniechęci mnie do 
nauki, której jeszcze wiele przede mną. 

 Laura Bzicka, III a LO: Do matury zostało niewiele czasu, każdy z nas stara się nadrobić braki, 
aby wypaść jak najlepiej na egzaminie. Jako maturzystka staram się powtarzać materiał w zakresie wła-
snych możliwości, jednakże ładna pogoda za oknem potrafi odciągnąć od nauki. Przed maturą każdego 
zdającego ogarnia stres, który musimy pokonać i... pokonamy! Trzymam kciuki za wszystkich i życzę po-
wodzenia! 
 

 Lidia Wysocka, IIIB gim: Wiosna bardzo mnie rozleniwia, ale staram się nie tracić motywacji. 
Moim celem jest studiowanie medycyny, więc już teraz staram się poszerzać wiedzę i dobrze zdać egzamin 
gimnazjalny. Myślę, że jeśli ktoś nie ma motywacji do przygotowań, to powinien uczyć się tego, co lubi 
najbardziej. Kiedy naprawdę nie mam ochoty na naukę, wybieram biologię, bo to mój ulubiony przedmiot.  

 

 

 Wiktoria Neofitna, IIIC gim: Dla mnie najlepszą motywacją jest nagroda, a w tym roku jest to 
opuszczenie tej szkoły i rozpoczęcie nauki w wymarzonym liceum poza granicami Polski- Pestalozzi, więc 
uważam, że szczególnie teraz warto przysiąść do nauki. Wiosna na pewno źle wpływa na chęć do nauki, 
ale to już ostatnia prosta. 

 

 Emanuela Marcul, IIIC gim: Wiosna nie tyle, co rozleniwia mnie, ale bardzo mnie denerwuje. 
Nie przepadam za słoneczną pogodą, a najlepiej uczy mi się w deszczową pogodę. Myślę, że jeśli komuś, 
tak jak mnie, nie chce się uczyć wiosną, niech zasłoni okno roletą i weźmie się w garść. 

 

 Aleksandra Drgas, IIIB gim: Uważam, że nie powinniśmy się stresować przed egzaminem, ponie-
waż na pewno nam to nie pomoże. Na przygotowania można poświęcić kilkanaście minut dziennie, dzięki 
temu będziemy się czuli pewniej przed egzaminem. To, że teraz jest wiosna, można wykorzystać do przy-
jemnej nauki na dworze. 

 

 Wnioski: Wiosenna aura wpływa w większości ujemnie na zapał do nauki. Badane obiekty jednak 
nie tracą motywacji. Hipoteza częściowo potwierdzona. Jako prawdziwy bio- chem nie odpuszczam, w 
końcu 450 stron podręcznika same się na przyszły tydzień nie przeczytają! Według moich obliczeń, towa-
rzysze mojej biochemicznej niedoli powinni opanować 4,75 tematu dziennie. Czy zdążymy? Trudne pyta-
nie. Niepewne jest życie maturzysty. A.D.:) 
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Zarejestrowane 
Lekcje w Warszawie 

 

 

W dniach 19- 21 marca 2015 r. grupa 49 uczniów ZSO była na wycieczce edukacyj-
nej w Warszawie. Młodzież zwiedziła Centrum Nauki Kopernik, gdzie miała możliwość w 
atrakcyjnej formie sprawdzić, jak działają prawa fizyki. Wizyta w Sejmie pozwoliła obser-
wować: obrady 89. sesji naszego parlamentu, procedury głosowania nad ustawą oraz wystą-
pienia parlamentarzystów. Historię  XX wieku uczniowie utrwalali w interaktywnym Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. W bardziej odległe czasy przenieśli się, spacerując po  
Starym Mieście, Łazienkach. Zwiedzali także Stadion Narodowy. Nauczyciele (panie: Tere-
sa Grajek, Grażyna Bartkowiak, Żanetta Cichosz, Alicja Tyl- opiekunki grupy) i uczniowie 
mówią: lubimy takie lekcje! 

 

WARSZAWA ? POLECAM ! 

 Stolica Polski bardzo przypadła mi do gustu. Po tej wycieczce uplasowała się na li-
ście miast, w których chciałbym zamieszkać w przyszłości. Bardzo spodobało mi się Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, gdzie ciekawie opisane jest życie i walka Polaków, którzy 
chcieli wyzwolić swój kraj. Wizytę poleciłbym każdemu. 

Tomek Fijołek 

 Warszawa to piękne miasto. Znajduje się tam wiele wspaniałych miejsc, które każdy 
powinien zwiedzić, odwiedzić. Moim zdaniem na szczególną uwagę zasługuje Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. Miejsce to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Pozwala nam cof-
nąć się w przeszłość i poznać bardzo ciekawą historię. Jest godne polecenia niezależnie od 
wieku. 

  

Miłosz Prasał 

 

 Warszawa? Zdecydowanie polecam, chociażby ze względu na Pałac Kultury i Nauki. 
W tym najwyższym w Polsce budynku każdy znajdzie coś dla siebie: kina teatry, księgar-
nie, kluby sportowe i wyższe uczelnie.Wzniesiony jako "dar narodu radzieckiego dla naro-
du polskiego" zdecydowanie wart jest zobaczenia i zwiedzenia. 

Asia Woźna 

 



 kit~ komplet interesujących treści 

14 

Zarejestrowane 
  

Foto: Mateusz „Turek” Turowski 
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Zarejestrowane 
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Zarejestrowane 

  W dniach 16-20.03.2015 odbył się w naszej szkole coroczny Festyn Przedmio-
tów Ścisłych organizowany przez zespół nauczycieli uczących matematyki i nauk 

przyrodniczych. Tego rodzaju aktywność ma na celu wzbudzenie zaciekawienia na-

uką oraz jest dobrą odskocznią od codziennych zajęć lekcyjnych. Uczniowie mogą 

wykazać się swoją wiedzą, a czas jest przyjemnie zorganizowany. Tegorocznym ha-

słem przewodnim było: Ziemia- globalne laboratorium. 

      Program imprezy był bardzo zróżnicowany. Pierwszy etap to warsztaty che-

miczne. Udział w nich wzięli uczniowie gimnazjum jak i liceum. Kolejnego dnia od-

był się konkurs klas gimnazjalnych. Polegał on na rozwiązywaniu zadań i tworzeniu 

pracy plastycznej przez poszczególne klasy. 18 marca miały miejsce „Gry i zabawy 

logiczne”. W konkurencjach zmagali się pierwszo- i drugoklasiści naszego gimna-

zjum oraz wybrani szóstoklasiści ze szkół podstawowych nr 2 i 3. Uczestnicy mieli 2 

godziny na rozwiązanie ćwiczeń matematycznych i przyrodniczych. W czwartek miał 

miejsce międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur”. Wielu uczniów mogło 

sprawdzić swoje umiejętności. Upominki otrzymane w czasie konkursu były dobrą 

zabawą przez resztę dnia.  

      Ostatniego dnia nastąpiło podsumowanie całego tygodnia zmagań. W rywaliza-

cji między klasami najlepsza okazała się klasa II B. Zaraz za nią znalazła się klasa I B 

oraz na miejscu III klasa I C. Laureaci otrzymali nagrody w postaci słodyczy. Ogło-

szono również wyniki konkurencji indywidualnych. W klasach VI szkół podstawo-

wych najzdolniejszym okazał się być Kamil Kozłowski, następnie Maksymilian Jaże-

wicz oraz Jakub Kordysz. W klasach I gimnazjum na podium stanęli kolejno: Piotr 

Jagiełło, Klaudia Krzywochaćko i Kamila Majewska, Jakub Lewak. Wśród drugokla-

sistów byli to: Stanisław Karpisiak, Martyna Bejtlich, Aleksandra Podgórska i Michał 

Kulik. Nagrodą były drobne upominki i talony na pizzę. Gratulujemy zwycięzcom i 

czekamy na kolejną edycję festynu. 

 

Kamila Kokoszka  

Festyn Przedmiotów Ścisłych 
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Zarejestrowane 

 Każdy, kto myślał, że chemia to tylko nużące rozwiązywanie zadań stechiometrycznych i niekoń-
czące się zapamiętywanie warunków reakcji, dnia 16 marca został wyprowadzony z błędu. To właśnie wte-
dy w ZSO odbyły się (już czwarte!) warsztaty chemiczne prowadzone przez panie: Dominikę Bączkowską 
i Ilonę Tesmer, pracowników toruńskiego Centrum Chemii w Małej Skali działającego przy Pracowni Dy-
daktyki Chemii Wydziały Chemii UMK. Na to wydarzenie składały się zajęcia prowadzone w grupach, 
osobno dla gimnazjum i liceum, a także lekcja pokazowa, która odbyła się w auli szkolnej. Działaliśmy 
stężonym r-rem kwasu siarkowego (VI) na chlorek sodu w obecności wskaźników kwasowo-zasadowych, 
porównywaliśmy moc kwasów octowego i cytrynowego, wykrywaliśmy cukier w Coca-Coli i Coca-Coli 
Light, a także przeprowadzaliśmy reakcję wody z karbidem w obecności fenoloftaleiny. Podczas pokazu 
obejrzeliśmy tzw. "wytrysk Ludwika" i dowiedzieliśmy się, że męża najlepiej jest wybrać, po zobaczeniu, 
jak uciera siarkę. Bogaci w nową wiedzę, za rok znów z chęcią powitamy toruński zespół chemików. 

A.D. 

Fot. Panie: Grażyna Bartkowiak i Jolanta Palus 

Świat fartuchów i dziwnych nazw 
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Zarejestrowane 
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okiem belfra 
 Za oknami kalendarzowa, a u nas KULTURALNA- Wiosna! 

Rozpoczyna się kolejna edycja szkolnej imprezy. Startujcie, zbierajcie punkty. Do wygrania wycieczka do teatru. Finał w czerw-

cu! 

Przypominamy o jubileuszu! 

Z biegiem lat, z biegiem dni… 

Jubileusz 70- lecia liceum  1945- 2015 

 

7 dekad ogólniaka 

1945- 1954                                                           

1955- 1964 

1965- 1974 

1975- 1984 

1985- 1994 

1995- 2004 

2005- 2014 

2015…….. 

*Rok 2015 rezerwujemy dla pani dyrektor H. BogatekJ 

*zespół wybiera dekadę drogą losowania 

Dekada- co z niej wybrać?  

-osobę (nauczyciela, ucznia, rodzica, gościa) 

-zdarzenie (kulturalne, sportowe, dydaktyczne; sukcesy uczniów, współpraca z innymi szkołami, projekty międzynarodo-
we) 

-egzaminy zewnętrzne (tzw. nowe matury) 

-inwestycje (sprzęt, sale, boiska) 

Źródła: 

Kroniki szkoły, emerytowani  i pracujący nauczyciele, rodzice uczniów, absolwenci, publikacje dotyczące Gubina, strona 
internetowa szkoły, gazetka szkolna K.I.T. i inne. 

 

Uczniowie klas licealnych I i II zbierajcie materiały:D                                    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 instrukcji: Należy nabrać powietrze nosem do brzucha, a następnie powoli wypu-
ścić je ustami. 
 
 Zgodnie z jej treścią mamy oszukać powietrze, a nie – zrobić wdech. Czasownik „nabrać” w kon-
tekście ćwiczeń oddechowych oznacza „wciągnąć” i łączy się z rzeczownikiem w dopełniaczu. Gdy ten 
czasownik połączy się z rzeczownikiem 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 dopełniaczu 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 zbliżającymi się egzamina-
mi, dobrze je zdali, a potem odetchnęli z ulgą :D                                

Alicja Tyl 
 

 

Ogłoszenia niekoniecznie parafialne 

 W tym miesiącu krótko, bo tylko o frekwencji. Najlepsze wyniki w liceum mają klasy: 

 I. IIa z wynikiem 94,6 % 

 II. IIIb z wynikiem 89,4% 

 III. Iii z wynikiem 87,7% 

 Jeżeli chcesz, aby Twoje ogłoszenie znalazło się w Kicie, zgłoś się do Naczelnego. 
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Żółto-biało-zielone wiadomości 

 Rzutem do kosza !  

 Falubaz ma nie tylko reprezentantów w żużlu, ale rów-
nież w koszykówce. Są nimi zawodnicy Stelmetu Zielonej 
Góry. Zdobyli oni Puchar Mistrza Polski 2015 roku. Pojedynek odbył 
się 22 lutego w Gdyni z Rosą Radom. Zwyciężyli wynikiem 77:71. 
Zielonogórscy koszykarze zrobili to z wielką klasą i przede wszystkim 
z niezwykłą celnością. Od samego początku dążyli do zwycięstwa. 
Dzięki nieprzerwanej walce osiągnęli swój pierwszy w historii Puchar 
Basket Cup ! Jeszcze raz gratulujemy i wspieramy w dalszych meczach 
klub z Winnego Grodu. 

 

 Falubaz Camp 2015  

  Żużlowcy tak jak my niecierpliwie szykują się do sezonu. Trenują 
swoją jazdę nie tylko na motocyklu ale i na motocrossie. W tym celu 
zorganizowali treningi pod Zawadą. Odbyły się one głównie w lutym 
(25-28) ale i w pojedyncze dni marca. Zgrupowania przebiegły bez 
problemu. "Nowy" trener Falubazu utworzył dobrą atmosferę w grupie, 
aby przyszła jazda w sezonie była lepsza niż dotychczas. Żużlowcy by-
li zadowoleni i wzmocnili swoje siły przed sezonem. 
                                                                                                                             

Sara Sokółka 

 Pierwszy sparing 
 18 marca na torze w Gnieźnie odbył się pierwszy w sezonie 2015 
sparing naszej drużyny. Spotkanie zakończyło się wynikiem 52:38, a z 
najlepszej strony pokazał się Piotr Protasiewicz, który zdobył komplet 

 12 punktów.  

Natalia Barańska 
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W wirtualnym  świecie 

     W wirtualnym świecie 

 W dniach 12-15 marca 2015 r. odbyły się Mistrzostwa Świata Gier Komputerowych 
Intel Extreme Masters. W katowickim Spodku zorganizowano cztery profesjonalne turnie-
je najpopularniejszych gier komputerowych:-Counter Strike: Global Offensive; Starcraft II; 
League of Legends; Hearthstone. W czasie imprezy można było poznać nowości w dziedz-
inie gier komputerowych oraz sprzętu komputerowego. Nie zabrakło również wielu 
konkursów z cennymi nagrodami (m.n.: akcesoriami, grami, gadżetami itp.), w których 
każdy mógł spróbować swoich sił. Największym zainteresowaniem cieszyły się mecze pol-
skiej drużyny Virtus.pro w czasie rozgrywek w turnieju Counter Strike: Global Offensive - 

ESL One. Impreza była tak popularna ,że aby dostać się do Spodka, fani musieli przygoto-
wać się nawet na 5-godzinne oczekiwanie w kolejce bez żadnej pewności wejścia.  

Grzegorz i Kacper z kl. II b 

Byliśmy na miejscu wydarzeń :D 
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!!!UWAGA!!! 

 

Głosujcie na nas w konkursie Rossmana „Rosswijające wakacje”! 

 

Grupa gimnazjalistów z naszej szkoły zgłosiła swój udział w konkursie or-
ganizowanym przez drogerię „Rossman”. Nagrodą jest 10-dniowy wyjazd do 
Warszawy i jej okolic organizowany w czasie wakacji.  

Grupa CeBeA, w której skład wchodzą uczniowie z klas II (pracę koordynuje 
pani Żanetta Cichosz), musi wykonać trzy zadania: 

  

1. FLASH MOB na temat higieny osobistej wśród młodzieży.  

 2. MAKIETĘ przedstawiającą sklepik ze zdrową żywnością. 

3. Rozwiązać quiz zamieszczany od 08.04.2015 r. do 20.04.2015 r. na stronie in-
ternetowej Rossmana. 

 

Pierwsze zadanie już za nami!  

 

Nasz Flash Mob „GIMNAZJALISTO! DBAJ O HIGIENĘ OSOBISTĄ!” 

jest zamieszczony na stronie http://rossnet.pl/1000wakacji – Galeria – Gru-

pa CeBeA – Gimnazjalisto dbaj o higienę osobistą. 

Teraz ważne są głosy, które zostaną oddane na nasz filmik. Liczymy na WA-

SZĄ POMOC! Powiedzcie swoim znajomym, rodzinie, nieznajomym o na-

szym Flash Mobie, obejrzyjcie go i głosujcie na nas! 

                                                                                                                    Grupa 

CeBeA 

 

Przy montowaniu filmiku pomógł pan Artur Nowak, za co bardzo dziękuje-

my! 



 kit~ komplet interesujących treści 

24 

Ostern in Deutschland 

Die Deutschen feiern dieses Jahr von zweiten bis zu fünften April Ostern. Sie berei-
ten traditionelle Gerichte zu, dekorieren die Wohnungen und vor allem malen die Eier. 
Das Symbol von Ostern ist ein Osterhase. Er ist sehr bekannt, genauso wie der Weih-
nachtsmann zu Weihnachten. Die Osterhasen geben die Geschenke allen Kindern auf der 
ganzen Welt. Sie erschienen zum ersten Mal in Deutschland im XVIII Jahrhundert. Die 
Deutschen weihen ihr Essen nichtund sie feiern den Ostermontagnicht, aber sie treffen 
sich mit Familie und Freunden. Ostern in Deutschland beginnt am Gründonnerstag, weil 
die Leute die Eier grün bemalen. Karfreitag ist frei für alle Menschen in Deutschland. Sie 
verbringen diese Zeit zusammen. Am Ostersonntag essen die Familien ein Frühstück zu-
sammen und dann suchen die Kinder Süßigkeiten und Geschenke im Garten. 

                                                                                                  Julka Nowak  

Świętujemy! 

Foto: Internety 
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Poeci Wielcy… 

 

 

 Tym razem proponujemy bajkę księcia poetów-Ignacego 

Krasickiego. 

 

 

 WÓŁ MINISTER 

KIEDY wół był ministrem i rządził rozsądnie, 

Szły prawda rzeczy z wolna, ale szły porządnie. 

Jednostajność na koniec monarchę znudziła, 

Dał miejsce wołu, małpie, lew, bo go bawiła. 

Dwór był kontent, kontenci poddani z początku; 

Ustała wkrótce radość; nie było porządku. 

Pan się śmiał, śmiał minister, płakał lud ubogi. 

Kiedy więc coraz większe nastawały trwogi, 

Zrzucono z miejsca małpę; żeby złemu radził, 

Wzięto lisa: ten pana i poddanych zdradził. 

Nie osiedział się zdrajca, i ten, który bawił: 

Znowu wół był ministrem i wszystko naprawił. 

Kącik Poetycki 
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...i ci Mniejsi. 

Centurion? 

 
Jak inaczej nazwać jednego z nielicznych wojaków 

który ma przed sobą stu najeźdzców 
któremu Karty Tarota ukazały zgubę 

i wyznaczyły koniec drogi 
 

Razem z braćmi przeciw hordzie 
dumnie swą pierś wyprze 
poczuje swego serca bicie 
Wnet stal uniesie z życiem 

 
Któż miałby się tym przejąć 

skoro wojak mężnie 
rzucił się na wroga 

tworząc swą historię 
 

Łoskot skrzydeł niech usłyszy 
czterystu Aniołów Zbawienia 

niech więcej się nie lęka 
niechaj sztandar splami krwią 

 
A co z Tarotem? 

Przecie w Boga wierzy, pecha się nie lęka 
A co z wrogami? 

Nawet ich nie liczy, zrobi to po walce 
Czemu go Centurion zwiem? 

Nie oni tu prowadzą, lecz Aniołów garstka 
Chociaż w sumie po co jego.... 

 
zwać Centurionem, skoro można po prostu Husarzem? 

 
Hett 

 
 

 

 

  

Kącik Poetycki 
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Co w sporcie piszczy? 

Cześć wszystkim, w dzisiejszym numerze skupimy się na wielkim sukcesie, jaki odniosły uczennice nasze-
go gimnazjum. Dziewczyny awansowały z rozgrywek pod przewodnictwem Lubuskiego Związku Piłki 
Siatkowej do rozgrywek centralnych. Zawodniczki Volleya zostały wicemistrzyniami województwa lubu-
skiego i pojadą na ćwierćfinały Mistrzostw Polski w dniach 20-22 marca we Włocławku. Oto skład naszej 
mistrzowskiej drużyny siatkarek : 

      Aleksandra Szmigiel  ( kapitan zespołu) – przyjmująca, Agata Podgórska – rozgrywająca, Ada Si-
korska – przyjmująca, Patrycja Kowalska – atakująca, Natalia Chorążak-atakująca, Wiktoria Dyka 
– Libero, Wiktoria Różecka – środkowa, Roksana Stępnik – środkowa, przyjmująca, Julia Szmidt – 
środkowa, przyjmująca, Alicja Bakalarczyk– środkowa, Sierra Woszak – środkowa, Dominika Szó-
stakiewicz – środkowa, Alicja Świderska – przyjmująca. 

Poprosiłem o krótki wywiad Olę Szmigiel- kapitana zespołu. 

M.T. Jak zaczęła się Twoja przygoda z siatkówką i jak długo trwa ? 

O.Sz. Trenować zaczęłam w czwartej klasie szkoły podstawowej. Do treningów zachęcił mnie mój tata, 
który sam wcześniej grał w siatkówkę. Od początku dobrze się czułam i ciągnęło mnie do tego sportu. 

M.T. Czy funkcja kapitana powoduje stres czy mobilizację podczas meczu ?  

O. Sz. Na mnie działa ona mobilizująco. Czuję odpowiedzialność za całą drużynę i staram się podtrzymy-
wać dziewczyny na duchu podczas gorszych momentów w czasie spotkania. 

M. T. Czy masz jakąś ulubiona siatkarkę , na której starasz się wzorować ? 

O. Sz. Moją ulubioną siatkarką jest Małgorzata Glinka- Mogentale. Podoba mi się jej styl gry oraz zacho-
wanie na boisku. Bardzo chciałabym powtórzyć jej sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.  

M.T. Ostatnio zostałyście wicemistrzyniami województwa. W najbliższych dniach jedziecie na rozgrywki 
centralne. Jak myślisz, co zadecydowało o Waszym sukcesie i co zamierzacie osiągnąć we Włocławku ? 

O. Sz. O naszym sukcesie zadecydował talent, umiejętności i ciężka praca całego zespołu.  Nie osiągnęły-
byśmy tego bez pomocy i dobrych rad naszych trenerów – Jacka Woźniaka i Roberta Woszaka. Poświęcają 
nam dużo czasu i uwagi. Do Włocławka jedziemy z zamiarem awansu do półfinałów Mistrzostw Polski i 
kontynuowania naszej drogi po sukces ( trzymajcie wszyscy kciuki). 

M.T. Czy wiążesz swoją przyszłość z siatkówką ? 

O. Sz. Oczywiście. Po ukończeniu gimnazjum planuję wyjechać do liceum sportowego o profilu siatkar-
skim, aby rozwijać swoje umiejętności. 

Ogromny sukces odniosła również drużyna młodzików Volley Gubin, licznie reprezentowana przez 
uczniów naszego gimnazjum. Chłopaki zostali mistrzami województwa, nie ponosząc żadnej porażki w 
pięciu spotkaniach turniejów finałowych. Młodzicy również awansowali do ćwierćfinałów Mistrzostw Pol-
ski, które odbędą się równolegle do rozgrywek młodziczek, z tą różnicą, iż chłopaki zagrają w Gdańsku. 
Powodzenia :D 
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Co w sporcie piszczy? 

 I jeszcze drużyna młodzików, której trenerem jest Jacek Gornow: Emil Biediadecki ,Szymon Bo-
rowski, Patryk Czerniawski, Robert Giedrowicz, Jakub Karpiński, Marcin Kiełek, Patryk Kreślak, Oskar 
Moroziuk, Dariusz Sitko, Mateusz Stawiński, Maciej Szwemin, Adrian Trzaska, Grzegorz Ziółkowski, 
Krzysztof Ziółkowski. 

Nasze  zwycięskie ekipy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj tylko sport szkolny, w następnym numerze nadrobię zaległości  

Trzymajcie się- Turek! 
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Co w sporcie piszczy? 

 A w takim towarzystwie obracał się nasz redaktor Turek w trakcie wycieczki do Warszawy. No ład-
nie... :D (Dla nieobeznanych: na zdjęciu Jakub Jarosz, znany polski siatkarz.) 

 

 

 

 

 

 



 kit~ komplet interesujących treści 

30 

 

 Kolejny numer ukaże się  

 

27.04.2015r 

 

A w nim: 

Bieżące wydarzenia, 

Wrażenia po egzaminie gimnazjal-

nym… 

Prima Aprilis 


