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Czytaj Dalej 

Co w numerze?
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konkursy,  

7 dekad ogólniaka,  

stałe rubryki.  

Specjalni goście w naszej szkole! 
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Naczelny Siwik 

 
 Ho, ho, ho, witam bardzo serdecznie w nowym, gwiazdkowym numerze! Jest to ostatni numer tego 
roku, zaś w styczniu mamy ferie. Oznacza to, że kolejny K.I.T. przeczytacie dopiero w lutym, dlatego ra-
dziłbym się porządnie tym numerem nacieszyć:)Przyszły numer, jako iż będzie zawierał informacje z poło-
wy grudnia, całego stycznia i lutego, będzie (zgodnie z tradycją) obszerniejszy, więc czekać warto :D 

Mam nadzieję, że nasi kochani maturzyści i gimnazjaliści jakoś sobie radzą z próbnymi egzaminami, miej-
my nadzieję, że jak najlepiej. Pocieszę Was tym, że zbliża się studniówka, czyli najważniejsza impreza 
szkolna od czasów połowinek! Życzymy, żebyście się porządnie wybalowali i zabrali ze sobą wspaniałe 
wspomnienia z tej nocy. 
 A i nie wiem, czy zauważyliście, ale licząc wyłącznie tygodnie nauki, do końca semestru zostały 
trochę ponad 2 tygodnie. Szybko zleciało, nie? Miejmy nadzieję, że co się na półrocze nie udało, do końca 
roku się wyprostuje :D 

 A na koniec jeszcze życzenia. Można by życzyć miłości, szczęścia i pomyślności, ale ten zestaw 
dostaniecie jeszcze 84736 razy przy każdej możliwej okazji. Dlatego ode mnie życzenia, żeby na Święta 
można było się nawcinać, a brzuszek malał, a po nocy sylwestrowej nie było porannych skutków ubocz-
nych (myślę tu, oczywiście, o bólu nóg wywołanym całonocnymi wygibasami ;) ) 

I to tyle! Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w przy-
szłym roku 

 

  

 

P.S. Jeszcze tylko 190 dni do wakacji! 
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 Obozy przyrodnicze w Niemczech 
 

W latach 1978-1979 r. uczniowie naszej szkoły w czasie wakacji jeździli na obozy przyrodnicze 
organizowane przez naszych sąsiadów Niemców ( wcześniej NRD). W dniach od 28.07.1978 do 10-
10.08.1978 r. odbył się właśnie taki obóz. Uczestnicy byli bardzo podekscytowani wyjazdem na ten obóz. 
Miejscem docelowym była stancja młodych turystów w Lubbenau. Organizatorzy bardzo się starali, orga-
nizowano wiele imprez i wycieczek np: w dniu 30.07.1978 r. odbyła się wycieczka do kopalni odkrywko-
wej w Calau, następnego dnia uczniowie zwiedzali miasto Cottbus oraz Lubbenau. Uczestnikom obozu 
bardzo podobała się ta forma spędzania wakacji. 

Marta Szymaniak, Karolina Dwornicka 
 

 

 

 

Przerwa jesienna 

W latach 1975-1984 ciekawym elementem życia 
szkolnego była przerwa jesienna. Podczas jej 
trwania uczniowie poszczególnych klas mieli do 
odpracowania część regulaminowych 72 godzin 
prac społecznych. Zazwyczaj trwała ona około 4 
dni. Składała się ona z poszczególnych elemen-
tów: praca zarobkowa (wykopki, przygotowy-
wanie terenu pod sadzenie drzewek, aktywność 
w Gubińskich Zakładach Obuwia), czyny na 
rzecz miasta (działanie przy blokach mieszkal-
nych, porządkowanie skwerów, wyrównywanie 
terenu), zobowiązania wobec szkoły (sprzątanie 
auli, sali gimnastycznej, klejenie map), odpoczy-
nek (wycieczka rowerowa, zwiedzanie najcie-
kawszych zakątków Ziemi Lubuskiej). Był to 
czas bardzo wyczekiwany przez uczniów, którzy 
radośnie go spędzali. Byli dumni z wykonywa-
nej pracy oraz mogli odpocząć, oderwać się od 
codziennego, rutynowego siedzenia w szkolnej 
ławce. 

 

Kamila Kokoszka, Sebastian Roszak ,Tomasz Swoboda 

Odpoczynek uczniów w czasie wykopków  

źrodło: kroniki szkolne 
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przemaglowani   
 

 Grudzień to jeden z niezwykłych miesięcy w roku. Dla uczniów to czas wytężonej nauki w kontek-

ście wystawiania ocen śródrocznych, dla wielu osób to czas podsumowań mijającego roku, a dla innych 

to czas przygotowań do Sylwestra. Jednak wszystkich łączy jedno – możliwośc tak rzadkiego w obecnych 

czasach spotkania się z całą rodziną, porozmawiania przy jednym stole, przełamania się opłatkiem i wza-

jemnym obdarowywaniu się prezentami. Z tej okazji zapytałem uczniów ZSO, jak oni spędzają święta w 

swoich rodzinnych domach… 

Wiktoria Turowska II B gimnazjum 

W Wigilię jedziemy do rodziny, spędzamy czas z ukochaną babcią. Wspólnie śpiewamy kolędy, składamy 
sobie życzenia, łamiemy się opłatkiem i oczywiście wszyscy czekamy na św. Mikołaja, który przynosi 
wszystkim prezenty.   

 

Przemek Pawlak II b liceum 

Razem z rodzicami gotujemy wigilijne potrawy, które wszyscy jemy podczas uroczystej kolacji. Dajemy 
sobie prezenty, łamiemy się opłatkiem, dbając o nasze tradycje. Co oku staramy się z rodzicami wyjechać 
na narty, żeby aktywnie spędzać wolny czas podczas świąt. 

 

Julia Szmidt III b gimnazjum 

Święta spędzam z rodziną, cieszymy się chwilą, że jesteśmy wszyscy razem.  Jedząc świąteczną kolacje, 
słuchamy kolędy, rozmawiamy i oczywiście czekamy na prezenty . Święta to ważny czas dla rodzin, bo 
wtedy wszyscy mogą się spotkać razem. 

 

Wiktoria Guzek II B gimnazjum 

Najpierw parę dni przed świętami pieczemy ciasteczka i ubieramy choinkę, przystrajamy dom. Potem w 
dzień Wigilii lub dzień przed robimy sałatki, karpia i wszystkie inne potrawy wigilijne. Około 18 zaczyna-
my Wigilię, dzielimy się opłatkiem, siadamy do stołu, aby zjeść wcześniej przyrządzone potrawy. Wszyscy 
czekamy na pierwszą gwiazdkę, ponieważ wtedy dajemy sobie prezenty. 

 

Aleksander Siewruk II B Liceum 

Święta spędzam rodzinnie, przy zapalonym kominku . Wspólnie śpiewamy kolędy, jak wszyscy dzielimy 
się opłatkiem i czekamy na św. Mikołaja. Potem zasiadamy do stołu, aby zjeść potrawy wigilijne, w tym 
mojego ulubionego karpia J 

 

To tyle na dzisiaj, wszystkim czytelnikom życzę Wesołych Świąt, Szczęśliwego Nowego Roku oraz naj-
lepszego Sylwestra w życiu ! 

Turek 
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Zarejestrowane 

Z ziemi włoskiej, 

czyli o pobycie w Casamassima, Mottola, Matera i Brindisi 

W ubiegłym roku szkolnym uczennica klasy III „a” Gabriela Kowal reprezentowała naszą szkołę 
w ogólnopolskim konkursie Losy Bliskich i losy dalekich…, w którym zajęła IV miejsce. Oprócz nagród, 
które otrzymała wówczas na gali, prof. Andrzej Kunert (Sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa) zaproponował m.in. Gabrysi udział w trzydniowej wycieczce do Casamassima. Poniżej relacja 
Gabrysi. 

W dniach 13-16 listopada 2015r. we Włoszech na Polskim Cmentarzu Wojennym w Casamassi-

ma oraz w miejscowościach Mottola, Matera i Brindisi odbyły się uroczystości związane z uczczeniem 
pamięci żołnierzy II Korpusu. W uroczystościach brała udział oficjalna delegacja polska na czele z An-

drzejem Krzysztofem Kunertem- Sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Tomaszem 

Orłowskim- Ambasadorem RP w Republice Włoskiej oraz San Marino i Kombatantami. Najważniejszym 
punktem podczas obchodów były msza i złożenie wieńców na Polskim Cmentarzu Wojennym, a także od-
czytanie listu napisanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę specjalnie na tę okazję. Delegacja miała 
również przyjemność uczestniczyć w odsłanianiu tablic pamiątkowych i zwiedzaniu muzeum D.Ridola w 
Materze.  

W uroczystościach brały udział także dzieci i młodzież z różnych części Polski, byli to min. laureaci kon-
kursu „Losy Bliskich i losy dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989”,a także chór dziecięcy. Mieli 
oni  okazję poznać nowych ludzi, inną  kulturę, pośmiać się i pozwiedzać bardzo urokliwe włoskie mia-
steczka. Wszyscy mogli także spróbować wspaniałej włoskiej kuchni serwowanej w najlepszych restaura-
cjach oraz równie wspaniałej włoskiej gościnności. Całe przedsięwzięcie przebiegało w bardzo przyjaznej 
atmosferze ze strony włoskiej, jak również  polskiej i na pewno pozostanie na długo w pamięci. 
 

 
                     Fot. Gabrysia Kowal 
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Zarejestrowane 

Poznań z dwóch perspektyw. 

Wycieczka do stolicy Wielkopolski, 

czyli Poznań okazał się wart poznania ☺ 

 

Klasy I „B” i II „B” gimnazjum 12 grudnia 2015r. wybrały się na wycieczkę do Poznania. W pią-
tek na Starym Rynku rozpoczął się jubileuszowy X Festiwal Rzeźby Lodowej – STIHL POZnan ICE 

Festival, w którym udział wzięło 24 uczestników z całego świata (m.in. Francji, USA, Hiszpanii, Kanady 
czy nawet Japonii i Filipin). W sobotę mieliśmy okazję obejrzeć zawody Speed Ice Carving – przez prawie 
cały dzień zawodnicy rzeźbili na czas w bryłach lodowych różne postacie (mikołaja, kota, niedźwiadka 
itp.), z którymi później chętnie wszyscy się fotografowali. Nasz pobyt w stolicy Wielkopolski zaczęliśmy 
od poznania historii miasta. 
Pan Adam Dekiert – miejski przewodnik – zabrał nas na dwugodzinny spacer po Rynku i okolicach, w 
czasie którego między innymi: zwiedziliśmy piękną barokową Kolegiatę Poznańską, wysłuchaliśmy tam 
fragmentu koncertu organowego, dowiedzieliśmy się, jaką rolę w historii miasta odegrali Przemysł I i jego 
syn Przemysł II (na górze Przemysła pod zamkiem p. Małgorzata Kijewska, Julia Leda, Artur Kram-

czyński, Natalia Chorążak i Igor Biedak odegrali scenki z życia obu władców). Piotr Jagiełło i Piotr 

Drozdowski – siedząc na poznańskich koziołkach – przybliżyli nam legendę symbolu miasta (koziołków), 
które w południe na wieży ratuszowej trykały się rogami przy dźwiękach hejnału. Wysłuchaliśmy również 
ciekawych informacji o Ratuszu i innych zabytkach; rzecz jasna nie mogło zabraknąć degustacji rogali 
marcińskich. 
A po południu obejrzeliśmy w Teatrze Nowym spektakl Elsynor w reżyserii Grzegorza Gołaszewskiego i 
Szymona Adamczaka, który –wykorzystując wątki sztuk Szekspira – opowiadał o graczach komputero-
wych, a właściwie o ich uzależnieniu od gier. Sztuka zdecydowanie przeznaczona dla młodych widzów. 
Wycieczkę można zaliczyć do udanych, Poznań okazał się wart poznania ☺ 

Opiekunami grupy byli: p. Małgorzata Kijewska, p. Małgorzata Jarosz i p. Sebastian Jasi-nowski. 
 

M. J. 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia:  
P. Małgorzata Ki-
jewska 
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Zarejestrowane 

Poznań z dwóch perspektyw. 

Poznany Poznań… 

Dnia 12. grudnia gimnazjalne klasy I B i II B pojechały na jednodniową wycieczkę. Chcieliśmy 

poznać nieznany dla niektórych jeszcze Poznań. Wyjechaliśmy z Gubina o godz. 6.30. Do stolicy Wielko-

polski dotarliśmy o 10. 

Na początku udaliśmy się na jarmark świąteczny na Starym Rynku. Po krótkich zakupach i space-

rze zwiedziliśmy także najważniejsze zabytki, znajdujące się w centrum. Duże wrażenie na mnie oraz na 

moich koleżankach i kolegach zrobił piękny, renesansowy ratusz. Na jego wieży mogliśmy na własne oczy 

zobaczyć słynne poznańskie koziołki, które w każde południe bodą się rogami. O 15 poszliśmy do Teatru 

Nowego na sztukę pt. Elsynor. Spektakl trwał ok. 70 min. bez przerwy. Pomysłodawcą oraz reżyserem 

sztuki był Grzegorz Gołaszewski. Akcja toczyła się po obu stronach szklanego ekranu. Główną postacią 

była ucząca się dziewczyna, jej leniwy kolega z klasy oraz szkolny dozorca. Grali oni w grę, w której wy-

stępowały postacie z dramatów Szekspira. Każdy z graczy z innych powodów poświęcał swój czas na grę. 

Wszystkich ich jednak łączyła niechęć do realnego świata. Do domu wróciliśmy ok. 21. 

Wyjazd trwał krótko, ale naprawdę warto było poznać Poznań. Zobaczyliśmy, jak mistrzowie rzeź-

bią w lodzie. Niektórzy z nas kupili prezenty bożonarodzeniowe swoim najbliższym. Może za rok uda nam 

się wspólnie wybrać na jarmark do innego dużego miasta? Z pewnością byłoby to ciekawe doświadczenie.   

Magda Tomczak 
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Zarejestrowane 
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Zarejestrowane 

Szlachetna Paczka w ZSO w Gubinie 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących już po raz kolejny postanowili pomóc 
potrzebującym i wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Akcję zorganizowały panie: Ma-
rzena Kwaśniewska, Alicja Tyl i Małgorzata Jarosz, a przyłączyli się do nich uczniowie z klas gimnazjal-
nych i licealnych oraz ich rodzice. Zainteresowanie akcją przerosło oczekiwania organizatorek. Zgroma-
dzono 28 kartonów wypełnionych produktami spożywczymi, środkami czystości, ubraniami, zabawkami, 
kosmetykami i artykułami szkolnymi. Dodatkowo rodzice jednej z uczennic ofiarowali potrzebującej ro-
dzinie kuchenkę gazową i telewizor. Po zapakowaniu prezentów zostały one dostarczone 11.12.2015 w 
godzinach popołudniowych potrzebującej rodzinie z okolic Żar. „Takie pomaganie daje ogromną radość 

i satysfakcję. Cieszę się, że tu przyjechałem, poznałem tę rodzinę i nie zmarnowałem popołudnia w 

McDonald’s  ” – mówi Miłosz, który brał udział w dostarczaniu paczki rodzinie.  

Wszystkim biorącym udział i zaangażowanym w organizację akcji Szlachetna Paczka składam serdeczne 
podziękowania w imieniu swoim oraz rodziny, której pomogliśmy . Dziękuję za wszystkie produkty i pre-
zenty, za czas poświęcony tej akcji, za pomoc przy pakowaniu, za dobre serce i za to, że mogłam na Was 
liczyć.  Szczególne podziękowania składam na ręce Natalii i jej rodziny.  

Możecie być z siebie dumni, dzięki Wam rodzina spędzi miłe i szczęśliwe Święta Bożego Narodzenia. 

                                                                                                         Dziękuję- 

                                                                                             Marzena Kwaśniewska 

 

              

Oto obdarowana rodzina- najmłodszy Adrian, starsze rodzeństwo i mama. 

Otrzymaliśmy od nich życzenia, które możecie przeczytać w gablocie przy gabinecie 111 :D 



 kit~ komplet interesujących treści 

10 

Zarejestrowane 
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Zarejestrowane 
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Zarejestrowane 

Pół żartem, pół serio. Wycieczka do Zielonej Góry! 

 

Nie ma to jak zabrać się w środku tygodnia na spontaniczną wycieczkę do Zielonej Góry z grupą gimnazja-
listów. Determinacja moja i mojego przyjaciela pozwoliła nam na dzień wolny od szkolnego gwaru i wraz 
z klasą II B gimnazjum dnia 25 listopada udaliśmy się w podróż do teatru, do muzeum i do Focus Parku. 
 

Ruszyliśmy spod szkoły o godzinie 8.00. Pierwszym naszym celem był Lubuski Teatr. Byliśmy w teatrze... 
ale nie byliśmy na żadnym spektaklu. Cel naszej obecności w tym budynku był zupełnie inny. Byliśmy za 
kulisami i mogliśmy podziwiać całą sztukę z innej perspektywy. Dowiedzieliśmy się takich ciekawych rze-
czy jak: ile osób pracuje w teatrze, albo do czego służą poszczególne elementy sceny. Na koniec poznali-
śmy techniki animacji wszelakich lalek teatralnych. 
 

Naszym następnym celem było Muzeum Ziemi Lubuskiej. Uczesniczyliśmy w wykładzie, z którego do-
wiedzieliśmy się, co nie co o czarownicach. Dzięki temu prostemu poradnikowi wiemy jak: reagować, kie-
dy widzimy czarownicę, umiemy rozpoznać takową kobietę i (co najważniejsze) potrafilibyśmy przepro-
wadzić takiej wiedźmie proces sądowy. Co jest nam więcej potrzebne do życia ;)? Po udanej lekcji zeszli-
śmy piętro niżej do Muzeum Tortur i tam podziwialiśmy średniowieczne zabawki rygorystycznej, ówcze-
snej sprawiedliwości. Przykładową "rozrywką" XVII wieku był stół do rozciągania. Skazany kładł się na 
deskach takiego urządzenia i po udanym zabiegu czuł się kilka centymetrów wyższy... wspaniała zabawa. 
Przytoczę jeszcze wszystkim dobrze znaną "Żelazną Dziewicę". Zabieg również i w tym przypadku nie był 
skomplikowany. Wyjątkowa osoba, która dostąpiła tego zaszczytu wygodnie układała się w "trumnie" i 
następnie była zamykana. Jak wiemy, górna pokrywa "Żelaznej Dziewicy" była naszpikowana kolcami. W 
efekcie skazany zostawał momentalnie przerobiony na durszlak. Pozostawal jeszcze w zamknięciu przez 2 
dni, a gdy jęki ustawały, był on wyciągany, aby nie zajmować kolejki swoim kolegom. 
Oczywiście takich narzędzi tortur było całkiem sporo. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, polecam poszperać 
trochę w internecie ;). A ja tymczasem będę opowiadał dalej. 
 
Ale czymże byłaby wycieczka do Zielonej Góry bez zwiedzenia "8 cudu świata"? Focus Park był naszym 
ostatnim etapem wyprawy. Jak powszechnie wiadomo, w galerii zawsze musi być tzw. "Czas Wolny". By-
liśmy podzieleni na 2 grupy. Pierwsza od razu po przybyciu udała się na seans filmu "Spectre", a druga 
wówczas miała prawo do penetrowania każdego zakamarka budynku. Po 2 godzinach nastąpiła wymiana i 
tym razem druga grupa udała się na film "Listy Do M2". Z całego serca polecam wszystkim zakochańcom 
i nie tylko! (tak, udałem się na komedię romantyczną, zamiast na Jamesa Bonda ;))! Szczerze? Ten film 
sprawił, że na 2 godziny zapomniałem o wszystkim, co mnie otacza. Dawno nie widziałem tak dobrej pol-
skiej produkcji. Warto było czekać aż 4 lata na sequel. 
 

Około godziny 18.30 wsiedliśmy z powrotem do autobusu, a gdzieś o 19.30 byliśmy już w Gubinie. To był 
idealny sposób na pozbycie się jednego, ciężkiego dnia z mojego kalendarza... 
 
 

Rafał Szewczyk 
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Zarejestrowane 

Szklana pułapka bez Bruce’a Willisa? 

 
Tak… we wtorek 8. 12. 2015 r. grupa 
licealistów z klas: I a, II b pod opieką 
pań: M. Hańćki, A. Tyl i S. Krygow-
skiej spędziła czas nie w szkolnych 
ławkach, a w Zielonej Górze. Powód? 
Lekcja biblioteczna w Mediatece 
Szklana Pułapka, jednym z oddziałów 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
im. C. K. Norwida. Placówka oferuje 
wiele atrakcyjnych działań, nie tylko 
związanych z tradycyjną pracą bibliote-
ki (np. wypożyczanie książek, korzy-
stanie z czytelni). Można w niej korzy-
stać z zasobów typu: płyty winylowe, 
gry komputerowe, audiobuki. Proponu-
je różne imprezy (np. wystawy fotogra-
fii, pokazy zdjęć z podróży, warsztaty 
śmiechu, spotkania z ciekawymi ludź-
mi). I choć animatorem spotkania nie 
był Bruc’e Willis, licealiści z zaintere-
sowaniem obejrzeli prezentację na te-
mat całego spectrum propozycji Szkla-

nej Pułapki. Kolejną atrakcją tego dnia 
poza szkołą był spektakl Bestia w Te-

atrze Lubuskim. Na temat sztuki po-
wiedziano (i napisano na stronie szko-
ły) już dużo. Pozostaje tylko dodać, że i 
tej grupie młodzieży propozycja teatru 
spodobała się; nasi uczniowie coraz le-
piej rozumieją język sztuk teatralnych, 

rozpoznają konwencje i… chcą bywać w teatrze. 
 

Foto: p. Alicja Tyl 
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Sport  
 

   

 Witajcie, dzisiaj przywołam Wam sukcesy naszych szkolnych drużyn w grach zespołowych.  

Na początek zawody, które odbyły się w zeszły wtorek, czyli rozgrywki w unihokeja. ZSO reprezentowały 
drużyny liceum i gimnazjum, które nie przyniosły nam wstydu. Zajęły w swoich kategoriach  drugie miej-
sca, co jest bardzo dobrym rezultatem ! Piłka ręczna. W połowie listopada odbyły się zawody szkół śred-
nich w kategorii dziewcząt oraz chłopców. Na zawody przybyły drużyny z naszej szkoły, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych z Gubina, Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych z Gubina oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych z Krosna Odrzańskiego, który reprezentowali tylko chłopcy. Nasi szczypiorniści 
pierwszy grali z zespołem z Krosna. Po wyrównanym spotkaniu ostatecznie przegraliśmy 11:12. Następny 
mecz grały dziewczyny z zespołem z Krosna, które pewnie wygrały 11-5. Niestety, w następnym meczu o 
zwycięstwo w turnieju przegrały ze ZSLiT-em 6:13. Ostatecznie zakończyły zawody na drugim miejscu.  
Chłopaki grali mecz o wszystko z ZSP, który niestety przegrali 8:14. Na dodatek kontuzji doznał podsta-
wowy bramkarz drużyny, Błażej Bajdała i niestety, musiał zejść z boiska. Mecz ze ZSLiT-em był spotka-
niem tylko o honor, po ciężkiej walce ponieśliśmy kolejną porażkę, która usytuowała nas na czwartym 
miejscu w zawodach. Szkoda… ( ale rezerwowy bramkarz dał radę, obronił karnego – dla wtajemniczo-
nych :D ) W szczypiorniaka grało również gimnazjum, tyle że z większymi sukcesami niż liceum. Chłopaki 

zagrali świetne zawody i w dobrze obsadzonym turnieju zajęli drugie miejsce na sześć ekip. Jeszcze bliżej 
zwycięstwa w turnieju były dziewczęta ! Wygrały wszystkie swoje spotkanie i tylko oczekiwały na rezultat 
ostatniego meczu ich przeciwniczek, który decydował o awansie na zawody powiatowe. Rywalki niestety, 
awansowały dzięki lepszemu bilansowi bramek, ale wielkie gratulacje dla naszych dziewczyn, które mimo 
braku awansu były niepokonane. 

Teraz parę wiadomości ze świata sportu : 

Niemcy, Ukraina i Irlandia Północna – oto nasi grupowi rywale podczas czerwcowego EURO 2016. 
Nasi biało-czerwoni pierwszy mecz zagrają z Wyspiarzami 12 czerwca w Nicei, następnie 16 
czerwca wielka batalia z odwiecznymi rywalami, Niemcami. Mecz odbędzie się na Stade de Fran-
ce, narodowym stadionie Francji, na którym odbędzie się mecz otwarcia oraz finał. Stadion był 
również jednym z miejsc ataków terrorystycznych z 13 listopada. Ostatni mecz zagramy z naszymi 
wschodnimi sąsiadami Ukraińcami ( hehe), który odbędzie się 21 czerwca na stadionie w Marsylii. 
Cel minimum – wyjście z grupy – jest całkiem blisko. 

Zakończyła się rywalizacja grupowa w europejskich pucharach. Polskie drużyny w Lidze Europy, czyli 
mistrz kraju Lech Poznań oraz v-ce mistrz Legia Warszawa, niestety, odpadły po sześciu meczach. 
Pozostaje czekać na następny rok.. Tylko który raz to słyszymy ?  

To tyle na dzisiaj, życzę Wam jeszcze raz Wesołych Świąt i niezapomnianego Sylwestra ;) 

Trzymajcie się ! 

Turek 
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Sport  
 

 XIV Mikołajkowe Zawody Pływackie 
 

Dnia 5 grudnia odbyły się XIV Mikołajkowe Zawody Pływackie na krytym basenie w 
Gubinie. Rozpoczęły się one o godzinie 9.30. W zawodach wzięła udział młodzież z Gubi-
na, Międzyrzecza, Krosna Odrzańskiego i okolicznych miejscowości. Zawodnicy mogli ry-
walizować w różnych kategoriach wiekowych oraz wykazać się umiejętnościami pływania 
różnymi stylami. W zawodach mógł brać udział każdy, bez względu na wiek. Oprócz indy-
widualnych konkurencji, można było wziąć udział w sztafecie rodzinnej, w której uczestni-
cząc wraz z moim tatą, zajęliśmy 1 miejsce. Brałem również udział w wyścigu na 50 m sty-
lem dowolnym, w którym zająłem najwyższe miejsce na podium. W zawodach po raz 
pierwszy startował mój młodszy brat, odebrałem je więc tym bardziej w sposób szczególny. 
Całe zawody przebiegły sprawnie. Należy jednak podkreślić, że odbywały się w przyjemnej 
i serdecznej atmosferze . Podczas dekoracji basen odwiedził niespodziewany gość. Święty 
Mikołaj obdarował każde dziecko słodkim upominkiem.   

Miłosz Prasał 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Szymon Spalle 
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Sport  
 

 Co u naszych szczypiornistek? 

 

 Witam. Z tej strony Michał Lenda. Przedstawię w skrócie sytuację Polek na MŚ piłkarek ręcznych 
w Danii, a mianowicie ich szansę na udział w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Reprezentacja 
Polski przegrywając parę dni temu z Holandią, poważnie ograniczyła swoje szanse na udział w turnieju 
kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Brazylii. Oczywiście zagra w 1/8 finału i ewentualne zwycię-
stwo z Węgierkami da nam przepustkę do takiej imprezy, ale mogło być tak, że nawet porażka w walce o 
ćwierćfinał nie przekraślałaby szans biało- czerwonych. Teraz już, niestety, tak nie będzie. W poniedziałek 
(14.12.) mecz o wszystko z Węgierkami. Nie pozostaje nam nic innego, jak liczyć na sukces naszych repre-
zentantek, oglądając i dopingując je przed telewizorami. Przypomnę również, że Polki po nie najlepszej 
grze w pierwszej fazie turnieju zajęły 3 miejsce w swojej grupie, pokonując reprezentantki Kuby, Angoli i 
Chin, lecz przegrywając ze Szwedkami i wyżej notowanymi Holenderkami. Wszyscy mamy jednak nadzie-
ję, iż biało-czerwone przerwą złą passę i zameldują się w najlepszej czwórce turnieju. Na poprzednim 
mundialu podopieczne Kima Rasmussena zajęły nieszczęsne czwarte miejsce. W tym roku wszyscy liczy-
my na lepszy rezultat, ponieważ jakikolwiek medal w stu procentach spełniłby oczekiwania polskich 
szczypiornistek. 

Foto: Internety 
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Zieloni atakują! 

 

Szczyt klimatyczny 
        12 grudnia 2015 roku zakończył się szczyt klimatyczny w Paryżu. „W wyniku niemal dwutygodnio-
wych negocjacji wypracowano międzynarodowe porozumienie w sprawie przeciwdziałania zmianom kli-
matycznym. Treść porozumienia nie przynosi przełomu, ale stanowi ważny krok naprzód w walce o lepszą 
przyszłość i daje jasny sygnał, że era paliw kopalnych właśnie przechodzi do historii”- pisze Greenpeace 
na swojej oficjalnej stronie internetowej. 
Zawarte w Paryżu porozumienie uznaje konieczność powstrzymania wzrostu temperatury do 1,5°C w po-
równaniu do ery przedindustrialnej, aby uniknąć katastrofalnych skutków zmian klimatu i umożliwić prze-
trwanie najbardziej zagrożonych krajów. Zakłada również osiągnięcie szczytu emisji najszybciej, jak to 
będzie możliwe oraz docelowo zerowych emisji netto w drugiej połowie XXI wieku 
 

 Szanuj rekiny ! 

 

 

 

 

 
 

 

Fot. : Strona GP na Facebooku 

 Rekiny pojawiły się na naszej planecie ok. 450 mln lat temu, 100 mln lat przed drzewami i 200 mln 
przed dinozaurami! 
 

  Komisja europejska pozwała Polskę !  

 

Polska zostanie postawiona przed Trybunałem Spra-
wiedliwości za notoryczne przekroczenia  

 

norm jakości powietrza stanowiące zagrożenie dla 
zdrowia publicznego. 

 

 
                                                                                                                           Ewa Nestorowicz 
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Konkurs wiedzy o patronie LO 

16 listopada uczniowie klas pierwszych naszego liceum wzięli udział w 

konkursie wiedzy o patronie LO – Bolesław Chrobry i jego cza-

sy. Celem konkursu było przybliżenie pierwszoklasistom postaci pierw-

szego polskiego koronowanego władcy, który  co prawda nie stworzył 

polskiego państwa, ale to państwo ugruntował tak, że ono już nigdy nie 

zniknęło. Budował na tym, co zrobił jego ojciec, Mieszko I. Trzy 

pierwsze miejsca zajęli uczniowie z klasy Ib: Krzysztof Bock, Marta 

Kowalczyk, Justyna Wasilewska.  Gratulujemy zwycięzcom! 
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Nasze Sukcesy 

 

 

 

 
W piątek 4 grudnia 2015r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych, 

twórczych i artystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego. Gala odbyła się w Plane-
tarium Wenus w Zielonej Górze, gdzie przybyli wszyscy stypendyści wraz z nauczycielami, 
opiekunami i rodzicami. Cała gala miała charakter bardzo uroczysty, uczestniczyli w niej 
ważne osobistości z naszego województwa. Uroczystość rozpoczęła się występem muzycz-
nym oraz przemówieniami Pani Marszałek, Pana Wicemarszałka oraz przedstawiciela Ku-
ratorium Oświaty. Uczniowie oprócz nagród pieniężnych otrzymywali także dyplomy oraz 
inne ciekawe gadżety i upominki. Następnie jeden z uczniów zabrał głos w imieniu wszyst-
kich stypendystów, po czym miał miejsce kolejny występ zespołu muzycznego. Na koniec 
specjalnie dla uczniów został wyświetlony film 3D opowiadający o sztuce latania i o doko-
naniach ludzi na przestrzeni wieków w tej dziedzinie. Naszą szkołę reprezentowała Julia 
Nowak, uczennica klasy IIIc. Gratulujemy nagrody i życzymy dalszych sukcesów Julio! 

 
1 grudnia uczennice klasy IIB gimnazjum: Kamila Sykała,  Aleksandra Ossowska i 

Martyna Wróbel wzięły udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy na temat AIDS i Uzależ-
nień organizowanym przez ZS w Chlebowie i Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim. Konkurs składał się z dwóch etapów: praca in-
dywidualna z testem oraz praca drużynowa, w której uczestnicy rozwiązywali różnego typu 
zadania. W rozgrywkach wzięło udział 10 szkół gimnazjalnych z Powiatu Krośnieńskiego. 
Nasza drużyna zajęła wysokie trzecie miejsce, za co otrzymała nagrody rzeczowe. Gratulu-
jemy!  

 
 Uczniowie naszej szkoły 11 grudnia wzięli udział w II edycji powiatowego Otwarte-
go Konkursu Poezji Mówionej i Śpiewanej pod hasłem Poezja wielokulturowej Euro-
py zorganizowanego przez ZSP w Krośnie Odrzańskim Zaprezentowali się w obu katego-
riach. Oto Ci, którzy dobrze czują się w krainie łagodności: Patryk Janiak i Justyna Turow-
ska z kl. III b, Daria Rogowska z kl. III c, Karolina Turowska z kl. I a, Carolina Pavan, Na-
talia Kłos z kl. II a, Weronika Kasowska z kl. II B. Spośród licznego grona uczestników ko-
misja konkursowa wyłoniła i nagrodziła najlepszych; w tym gronie znaleźli się nasi ucznio-
wie: Patryk Janiak zajął I miejsce w kategorii poezji śpiewanej, a Natalia Kłos- III 
miejsce w kategorii poezji mówionej. Patryk zaprezentował utwór A. Osieckiej Oczy tej 
małej, a Natalia wiersz J.W. Goethego Zdrada. Gratulujemy ! 
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Advent in Deutschland: 

Advent ist in Deutschland die wichtige Zeit vor Weihnachten für die Christen. Die Leute bereiten Advents-
kränze vor. Jeden Sonntag zünden sie eine Kerze an, vier Wochen lang. Die Kinder bekommen von ihren 
Eltern Adventskalender mit 24 Schokoladen oder andere Überraschungen. Während des Advents finden in 
vielen Städten die Weihnachtsmärkte statt. Das ist eine schöne Attraktion für die Menschen. Die Leute kau-
fen dort viele interessante Sachen und das traditionelle deutsche Essen. Die Kinder schreiben Briefe an den 
Weihnachtsmann. Die Eltern mit ihren Kindern backen die Adventsplätzchen und dann verschenken sie 
ihren Freunden und Familien. In Deutschland ist der Weihnachtsbaum sehr wichtig, deshalb bereiten die 
Familien auch Weihnachtsschmück vor. Das ist ein gutes Spiel für die Kinder. Advent ist eine außerge-
wöhnliche Zeit für alle Menschen in Deutschland, die auf Weihnachten warten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Internet 

                                                                         Frohe Weihnachten eure Julka 

Auf Deutsch! 
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Na podwórzu śnieżek, w domu choinka, 
Już cieszy się chłopiec i cieszy dziewczynka 
Nie mogą doczekać się pięknej tej pory 
Lecz po co ci święta jak masz metalcory? 

~Wojciecho Coello 
 
 Tym pięknym, spontanicznym wierszykiem rozpoczynamy grudniowe wydanie „Spacerów po pod-
ziemiu”. Już sama rymowanka zaspoilerowała, że dziś będzie sam metalcore, choć nie taki miałem zamiar. 
Chciałem Wam przedstawić trzy undergroundowe płytki ( dwa minialbumy i jeden longplay), które zawojo-
wały moje serce w tym roku i tak jakoś wypadło, że wszystkie one prezentują ten gatunek. Zapraszam! 
  
 1.Mentally Blind- „The Perception”: Nie sądziłem, że ktoś w Polsce tak gra, a jednak Mentally 
Blind z Wrocławia pokazali mi, jak bardzo się myliłem. Bardzo złożone kompozycje pełne zabaw z ryt-
mem, metrum i melodią, okraszone brutalnymi wokalami i okazyjnym czystym śpiewem to w dużym skró-
cie to, co znajdziecie na tej EPce, ale żeby w pełni zrozumieć siłę tej płytki, trzeba po nią po prostu sięgnąć. 
Zabójcza precyzja w wykonaniu i doskonała produkcja sprawiają, że jest to jeden z najmocniejszych core-
'owych ciosów tego roku. Płyta dostępna jest w serwisie Bandcamp. 
 
 2.HeadUp- „Reborn”: Najbardziej wściekła płyta tego roku. Byłem na koncercie tych panów w 
Gubinie i stwierdzam, że te kawałki na żywo kopią tyłek jeszcze bardziej niż w wersji studyjnej. „Reborn” 
to czysta agresja skondensowała do kilkudzisięciominutowego albumu. Mamy to świetne bujające riffy, 
chwytliwe refreny, bardzo dobre breakdowny i gościnny występ Kroto z Hope, o którym pisałem dwa nu-
mery temu. Bestia na żywo, bestia w studio, czegóż chcieć więcej od hardcore'a? Polecam, płytka dostępna 
do odsłuchu na YT. 
 
 3.In Hell's Duty „Heaven's Eyes Blind”- Na koniec trochę oddechu od brutalnego łojenia i zwrot 
w kierunku lżejszej, bardziej melodyjnej strony metalcore'u. Na tej Epce nie znajdziecie breakdownów czy 
przetworzonych, rozdzierających wnętrzności screamów. In Hell's Duty tworzy melodyjny, oparty na kla-
sycznym heavy metalu core, który powinien przypaść do gustu wszystkim fanom takich kapel jak: Trivium, 
Killswitch Engage czy Bullet For My Valentine. Dużo czystych wokali i melodii, jednak bez kiczowatych 
refrenów i patetycznego stylu. Piętnaście minut porządnego, melodyjnego metalu. 
 
 No i tak to się mniej więcej prezentuje. Oczywiście, rok 2015 przyniósł mnóstwo świetnych płyt, ale 
o tym już w przyszłym numerze, ponieważ, tak jak w zeszłym roku na pierwszy numer nowego roku przy-
gotowuje trochę dłuższy artykuł z podsumowaniem muzycznej strony mijającego roku. Tymczasem że-
gnam się i życzę nam wszystkim w tym nowym, 2016 roku: 
*nowej płyty Metalliki (byleby była lepsza od „Death Magetic”, błagam) 
*nowej płyty Toola (byleby była po prostu taka, do jakich nas Tool przyzwyczaił, czyli genialna w każdym 
calu) 
*nowej płyty Rammsteina (choć nie ukrywam, tegoroczny Lindemann mnie urzekł) 
*koncertów wielu i dobrych 
*szczęścia, bo kto szczęścia nie lubi 

Pozdrawiam i do zobaczyska! 

W.S. 

MUZYCZNY MISZ-

MASZ 
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 Dawno, dawno temu w odległej galaktyce... czyli ciekawostki ze 

świata Gwiezdnych Wojen! 

 

W związku z nadchodzącą premierą najnowszej odsłony Gwiezdnych Wojen, zaty-
tułowanej Przebudzenie Mocy postanowiłem przedstawić Wam kilka ciekawostek z tego uniwersum. To 
zaczynamy. 
Saga filmowa jest tylko kroplą w morzu tego całego świata (nawet nie wiem, czy to jest 1% wszystkich in-
formacji). Wielu ciekawostek możemy dowiedzieć się z książek, których jest bardzo mało. Tylko około 150 
(i to tych spolszczonych ;)) oraz z komiksów i gier komputerowych.  
Ogólnie George Lucas nie stworzył tego całego świata sam. Ba! Napisał tylko jedną książkę z tego uniwer-
sum. Nosi ona tytuł Nowa Nadzieja i jest ona jedną z pierwszych książek ze świata "Star Wars". Ta publi-
kacja była adaptacją scenariusza (scenariusza, nie filmu) ówczesnego I epizodu kinowego (lektura miała 
premierę w roku 1976, czyli ukazała się rok wcześniej niż jej ekranizacja filmowa). 
 
 Każde źródło informacji tego uniwersum nie wyklucza się wzajemnie. Pomimo tego, że autorów 
książek jest grubo ponad 50, a do tego dochodzą jeszcze firmy, które tworzą przykładowo gry komputero-
we, to informacje każdego źródła nie są sprzeczne ze sobą. Jak to jest możliwe? To proste. Elementy są do-
powiadane tak, że nie ma dowodu na poparcie tego, że nie mogłyby one istnieć w tym świecie. Zapełniają 
one luki w czasie uniwersum, które nie zostały jeszcze nigdzie opisane (przykład Asoka Tano, padawan 
Anakina w kreskówce Gwiezdne Wojny – Wojny Klonów)  
 
Uff... trochę trudno to wszystko zrozumieć, prawda? Daje sobie rękę uciąć, że nikt na świecie jeszcze nie 
zgłębił do perfekcji tego całego uniwersum (i nikt tego nigdy nie zrobi). Jeszcze przedstawię Wam kilka 
„filmowych” ciekawostek (rzymska cyfra oznacza numer epizodu): 
 
- VI: Pierwotnie film miał być dłuższy o jedną scenę - ślubu Lei i Hana Solo. 
- Budżet IV epizodu (1976r) wynosił 11 milionów. Budżet III epizodu (2005r) wynosił 113 milionów, a 
budżet na epizod VII (2015r) wynosi 200 milionów (wszystko w dolarach). 
- III: Hayden Christensen i Ewan McGregor przez ponad dwa miesiące przygotowywali się do odegrania 
finałowej walki na miecze świetlne toczonej przez Anakina i Kenobiego. Aktorzy ćwiczyli szermierkę i 
gimnastykę. 
- VI: W odświeżonej wersji filmu, która ukazała się na DVD w 2004 roku, w scenie, kiedy duchy Anakina, 
Yody i Kenobiego ukazują się na przyjęciu Ewoków, zamiast aktora Sebastiana Shawa, grającego starego 
Skywalkera, cyfrowo domontowano postać Haydena Christensena, wcielającego się w tę postać w "Ataku 
klonów" i "Zemście Sithów". Jednak w czołówce wymieniony jest Sebastian Shaw. 
- VII: W czasie kręcenia jednej ze scen na Harrisona Forda (Han Solo) spadły ciężkie, hydrauliczne drzwi. 
Wypadek spowodował u aktora pęknięcie kostki oraz około dwumiesięczną przerwę w kręceniu zdjęć. 
 
Także takie cuda ;). Jeśli chcecie poznać więcej ciekawostek lub błędów popełnionych w filmie to zapra-
szam na stronę: www.filmweb.pl 

Jeśli macie ochotę poznać biografię każdego z bohaterów, to zapraszam na: www.ossus.pl 
 
Do zobaczenia w weekend na Przebudzeniu Mocy:) 

 

 

Rafał Szewczyk  

Kulturalnie... 
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Ogłoszenia (niekoniecznie) parafialne 

    

*Jeśli chcesz pomóc osobie niepełnosprawnej, 

wejdź na tę stronę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lukasvrdream.com 

 
 

*W konkursie na frekwencje w liceum prowadzą: 

 I miejsce: Klasa IIIb (97,34%) 

II miejsce: Klasa IIb (95,5 %) 

III miejsce: Klasa Ib (95%) 

 

*W konkursie na frekwencje w gimnazjum prowadzą: 

 I miejsce: Klasa IIB (96,7 %) 

II miejsce: Klasa IIC (94,78%) 

III miejsce: Klasa IA (94% obie klasy) 
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 Kolejny numer ukaże się  

 

15.12.2015r 

 

A w nim: 

Dwa razy więcej wszystkiego! 

Bieżące Wydarzenia 

Obchody 70-ciolecia szkoły 

Wspomnienia z Ferii 

Stałe rubryki 

Wieści z Poligonu 


