
 Gazeta Varia 
            Pismo Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku                    Nr 3 / 2019 (3) 

MARCOWE ŚWIĘTA 
1 Marca 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
2 Marca 
Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej 
3 Marca 
Międzynarodowy Dzień Pisarzy 
5 Marca 
Dzień Teściowej 
6 Marca 
Środa popielcowa 
8 Marca 
Międzynarodowy Dzień Kobiet 
10 Marca 
Dzień Mężczyzn 
12 Marca 
Światowy Dzień Drzemki w Pracy 
14 Marca 
Światowy Dzień Liczby Pi 

 „Varia po latach” 

E-mail: variapolatach@gmail.com 

Redaktor naczelny: Kamila Vu Van 

Zastępca redaktora: Zachariasz Kowalski 

Uczniowie: Piotr Palamiotis, Albert Dacewicz, Klaudia Mielcarek, Anna 

Hajduczek, Ola Wierzbicka, Kaja Solarczyk, Sara Białooka, Nikodem Malu-

dy, Elżebieta Kołodziejczuk 

Nad całością czuwali: 

-Artur Rokicki 

-Justyna Mierzwiak 

-Bartosz Łapa 

-Grażyna Zienkiewicz-korekta 

Numer zamknięto 11 marca 2019 roku 

   UWAGA!!! 

W związku z artykułem który będziecie mogli przeczytać na 
stronie następnej, Redakcja we współpracy z Dyrekcją 
chciałaby przeprowadzić ankietę społeczną. Po wypełnieniu 
jej w klasach, wychowawcy lub uczniowie są proszenie o 
wycięcie i niezwłoczne dostarczenie jej do Pana Rokickiego 
(gabinet 21D). 
W miarę możliwości Dyrekcja postara się spełnić prośby 
uczniów.  
Jaki sprzęt byście chcieli zobaczyć na nowym placu dostęp-
nym dla uczniów? 

 Ławki 

 Stoły 

 …………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………….(pomysły klasy) 
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 W związku ze zbliżającym się nadejściem 
wiosny nasza redakcja wyruszyła w poszukiwaniu 
pierwszych  oznak wiosny. Ostatnie tygodnie przy-
niosły nieoczekiwanie zmienną pogodę. Nagle 
zrobiło się cieplej, słonecznie, a w powietrzu było 
można poczuć zbliżającą się wiosnę. Powoli, mały-
mi krokami przyroda budzi się do życia. Podczas 
poszukiwań mogliśmy zaobserwować pierwsze 
przebiśniegi oraz krokusy, a także wsłuchać się w 
śpiew ptaków. 

 Wiosna to najpiękniejszy okres w ciągu 
roku. Budzi się życie, robi się ciepło, rozkwitają 
pierwsze kwiaty i budzi się zieleń.  

Redakcja 

Zdjęcie wykonano 08.03 
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Tajemnicza budowa-wywiad z Panią 

Dyrektor Gabrielą Fiedler 

-Powstało wiele plotek na temat budowy odbywającej 
się za szkołą, chciałabym zapytać Panią o cel tych prac.  
-Już ci kochanie mówię. (śmiech) Kiedyś składowano tam 
popioły,  które pochodziły ze szkolnej kotłowni węglowej. 
Od wielu lat plac ten był niezagospodarowany, trzeba 
było usunąć szczątki betonu, wszystkie odpady, których 
wiadomo - nie można wywieźć byle gdzie, ponieważ są 
one szkodliwe. Założyłam, że chciałabym przygotować 
ten teren dla uczniów. Pojawił się problem dachu nad 
wyjściem ewakuacyjnym, który został już rozwiązany. 
Wymieniliśmy drzwi, usunięto wszystkie pozostałości. 
Planujemy przywieźć w to miejsce glebę, potem zrobić 
ogrodzenie. Miałam straszny kłopot z konserwatorem 
zabytków, lecz po wielu prośbach, dostałam wreszcie 
zgodę na jego wymianę. Myślę, że w najbliższym czasie, 
może na początku kwietnia, uda nam się zrealizować to 
zadanie z nawiezieniem ziemi oraz wysianiem trawy. Po-
tem pozostaje nam już tylko wspólna kosmetyka. Nie 
ukrywam, że liczę bardzo na was, na pomysły, co byście 
tam naprawdę chcieli, jaką macie wizje tego miejsca, bo 
w końcu robimy to dla Was. Bardzo się cieszę, że wykaza-
liście się inicjatywą na spotkaniu Szkolnej Rady Młodzie-
ży. Ławki? Proszę bardzo! Automaty? Nie ma sprawy! I to 
właśnie jest dla mnie najważniejsze, taka komunikacja 
między uczniami, a dyrekcją. 
-Wiadomo, uczniowie jednak dosyć sporą część czasu 
spędzają w szkole. 
-Dokładnie, nie chciałabym, żeby uczniowie przychodzili 
tu za karę, tylko z przyjemnością. Ja wiem,  że sfera edu-
kacyjna, klasówki, przepytywania, ale to tak jest w każdej 
szkole. Nawet ja, teraz robię doktorat i często myślę „o 
boże żebym to tylko nie była ja”. Ale ładne otoczenie po-
zytywnie wpływa na samopoczucie. 
 

-Uczniowie mówią, że przydałoby się bezpośrednie 
przejście z placu szkolnego, żeby móc się dostać na dwo-
rzec autobusowy bez opuszczania końcówki lekcji.  
-Załatwić można by to było z pewnością, ale wiesz, chodzi 
mi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Jeśli byłaby tam 
cały czas otwarta bramka, to jest ryzyko, że osoby z ze-
wnątrz mogłyby wejść i coś na przykład zniszczyć. 
-No tak. Pojawiły się też pogłoski że na ten plac będą 
mieć tylko licealiści. Czy to prawda? 
-Wiecie, nie chciałabym tworzyć sztucznych barier. To 
wszystko tak sprawnie funkcjonuje dzięki temu że jeste-
śmy otwarci na siebie: my, gimnazjaliści oraz aktualna 
podstawówka, integrujemy się. Taka bariera raczej by 
nikomu nie służyła. Najmłodsze dzieci i tak wychodzą na 
każda przerwę na swój teren z nauczycielem, tak więc 
myślę, że jedynie najstarsze klasy by was odwiedzały.  
-Kto wyszedł z taką inicjatywą, był to Pani pomysł? 
-Tak, to jest mój autorski pomysł. Już chciałam to wcze-
śniej zrealizować, ale póki nie zostały zakończone wszel-
kie formalności z konserwatorem zabytków, nie mogli-
śmy ruszyć naprzód. Ile myśmy pism wysłali, no napraw-
dę mnóstwo! Jednak w końcu się udało i działamy.  
-Jest może przewidywany jakiś termin ukończenia tego 
projektu? 
-Ja bym chciała już, teraz, dzisiaj. Robotnicy dostarczają 
ziemię i jak tylko ta ziemia zostanie zwieziona to wysieje-
my trawę. Myślę tez o wykafelkowaniu wyjścia, żeby było 
estetyczne. Już mamy podpisaną umowę odnośnie budo-
wy tego płotu, ale jeszcze nie zapadła decyzja, jakiej wy-
sokości on będzie. Trzeba wziąć pod uwagę bezpieczeń-
stwo ze względu na rzeczkę. Dużo pieniędzy dostaliśmy 
ze Starostwa na jego realizację, ale nie ukrywam, że spo-
ro środków finansowych przekazujemy z Funduszu Pomo-
cy Szkoły, więc jak widać, nie idą na marne. Sukcesywnie, 
jak w domu. Czego nie będzie można w tym roku, to się 
dokończy w następnym. 
-Super, dziękuję bardzo za wywiad i życzę miłego dnia.  
-Dziękuję.  
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Pewnie jak większość z was zaważyła w naszej szkole pojawi-

ły się nowości. Na każdym piętrze znajdują się po dwie nowe 

ławki, ponownie zawitały do nas  również automaty. 

Zmiana ta nastąpiła po rozmowie pani dyrektor ze Szkolną 

Radą Młodzieży, po wcześniejszej propozycji podczas corocz-

nych pytań w trakcie Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego.  

Pieniądze na ów zakup zostały zaczerpnięte z funduszu, na 

który wpłacamy co miesiąc różne kwoty. Na pytanie, czy ławki 

sprawdzają się, Pani Dyrektor odpowiedziała: "Oczywiście 

wcześniej mieliśmy ławki, które wciąż są używane.  

Myślę, że teraz młodzież jest w pełni zadowolona, a przede 

wszystkim o to chodziło, bo szkoła jest wasza, dla was i wła-

ściwie wszystkie działania są podejmowane dla waszego do-

bra. Jeśli pytacie pod względem technicznym, to jestem z nich 

bardzo zadowolona. Są o wiele bardziej stabilne niż te które, 

były wcześniej kupowane, więc myślę, że dłużej wytrzymają, a 

za jakiś czas gdy spotkam się z Radą Młodzieży, przeprowadzi-

my diagnozę, czy ewentualnie istnieje potrzeba dokupienia." 

Oprócz ławek w szkole pojawiły się automaty z jedzeniem i 

napojami. Pomysł zakupu tego sprzętu również wypłynął od 

uczniów, więc Dyrekcja od razu zabrała się do weryfikacji naj-

lepszego zaopatrzenia i kupna. Teraz okaże się czy sprzęt jest 

przedmiotem zainteresowania uczniów. Jeśli zysk ekonomicz-

ny będzie opłacalny dla dostawców i urządzenia nie będą de-

wastowane, to - jak najbardziej zostają.  

Nowości w szkole 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Erasmus+, dzięki które-

mu uczniowie naszej szkoły będą mieli szansę na odwiedze-

nie  i naukę w krajach partnerskich. Celem tego projektu 

jest pokazanie uczniom nowoczesnych metod nauczania oraz 

poszerzenie horyzontów i poznanie innych kultur. Nasi part-

nerzy to: Turcja, Włochy, Rumunia i Portugalia. Całość projek-

tu finansowana jest przez Unię Europejską. 

W dniu 7 stycznia odbyło się spotkanie koordynatorów  w 

Turcji, na które wyjechały przedstawicielki naszej szkoły Ewa 

Kokot i Adrianna Tetera. Podczas wyjazdu uzgodnione zostały 

najważniejsze kwestie dotyczące organizacji i przebiegu pro-

jektu Erasmus+ w Polsce i innych krajach partnerskich. W każ-

dym kraju będzie realizowany cykl lekcji z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii. W naszej szkole będzie to mate-

matyka z wykorzystaniem Quizizz. Nasi uczniowie wyjadą do 

Włoch 17 marca, do Rumunii 6 października i do Portugalii w 

marcu 2020r. Przez tydzień będą rozwijać swoje umiejętności 

informatyczne jak i językowe.  W maju tego roku uczniowie i 

nauczyciele z innych państw przyjadą do naszej szkoły, aby 

przez tydzień poznawać kulturę polską i brać udział w zaję-

ciach prowadzonych w języku angielskim przy użyciu nowo-

czesnych programów komputerowych. Zagraniczni przyjaciele 

zostaną powitani na uroczystym apelu. Przez cały ich pobyt w 

kraju, nasi uczniowie będą mieli okazję nawiązać nowe znajo-

mości i miło spędzić czas w gronie zagranicznej młodzieży.  

Koordynatorem projektu Erasmus+ w naszej szkole jest Pani 

Ewa Kokot.                                                  

    Projekt  

Digital Tools for Smart  Schools 

Redakcja 

Na pytanie, czy Pani Dyrektor planuje dalsze zmiany, otrzymali-

śmy taką odpowiedź: "Najpilniejsza dla mnie sprawa to urzą-

dzenia placyku za szkołą. Budowa zacznie się wiosną. Startuje-

my od wywiezienia gruzu, a następnie będziemy robić ogrodze-

nie. Pieniądze częściowo mam z budżetu, ale na pewno będę się 

zwracać o możliwość wykorzystania pewnej kwoty z Funduszu 

Pomocy Szkole. Chciałabym zakupić tam ławki i stoliki. Marzę, 

żeby to było takie miejsce, gdzie będziecie mogli przebywać jak 

będzie ciepło. Zrobiony już został daszek oraz drzwi ewakuacyj-

ne. Myślę, że do wiosny się z tym uporamy". 

Jak widzicie, w naszej szkole cały czas się coś zmienia. I to na 

lepsze! 

      Klaudia Mielcarek  
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ZSOiE w rozmowie z Burmistrzem  

Miasta Lubska 

-Jakie atrakcje miasto przygotowało dla młodzieży i czy po-
wstanie coś nowego? 

Najbardziej rozbudowana oferta atrakcji skierowana jest w 
Lubsku głównie w kierunku dzieci i młodzieży. Zarówno LDK, 
OSiR jak i Biblioteka Miejska, dbają o szeroki zakres zajęć, 
spotkań, koncertów, festiwali.  

Przy LDK działa 12 sekcji tematycznych, poprzez udział w któ-
rych można rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje. Funk-
cjonuje także kino m.in. z ofertą darmowych seansów dla 
różnych grup wiekowych.  

Biblioteka jest organizatorem wieczorów autorskich, różnego 
rodzaju konkursów. Także OSiR posiadający różnorodną i roz-
budowaną infrastrukturę sportową, ma bogatą ofertę atrak-
cji.  

W najbliższym czasie, tj. na przełomie maja i czerwca (31.05 – 
09.06.2019 r.) odbędą się Dni Lubska, które w tym roku przyj-
mą nieco inną formę organizacyjną, logistyczną i finansową.  

Wierzę jednak, że wśród wielu zaplanowanych wydarzeń, 
każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno w kategorii sport, jak i 
kultura.  

W załączeniu przedkładam wstępny kalendarz udziału mło-
dzieży z naszej gminy w życiu społecznym, przejawiający się w 
inicjatywach szkolnych i pozaszkolnych. Jesteśmy otwarci na 
każdy pomysł. Zapraszamy do współpracy!  

-Co z basenem, który przed laty był najpopularniejszą atrak-
cją Lubska? Podobno był plan wyremontować, ale do tej 
pory nic nie wiadomo. 

-Są plany zagospodarowania tego terenu, który będzie rów-
nież atrakcją, o ile w obecnej sytuacji Gminy uda się go zreali-
zować.  

Na razie w okresie letnim działa kąpielisko na terenie zalewu 
Nowiniec, które posiada infrastrukturę sanitarną, altany, plac 
zabaw, miejsce na ognisko, przystań kajakową. Również za-
lew Karaś – mimo nieczynnego basenu – pozostaje atrakcyj-
nym miejscem wypoczynku, a także spędzania wolnego czasu 
w sposób aktywny (wędkowanie, przystań kajakowa, ścieżka 
rowerowa).  

-Jak wygląda współpraca z Powiatem? 

-Współpraca z Powiatem układa się bardzo dobrze. Jesteśmy 
w stałym kontakcie zarówno ze Starostą Panem Józefem Ra-
dzionem, jak i Panią Elżbietą Haściło - Przewodniczącą Komisji 
Edukacji i Rynku Pracy Rady Powiatu Żarskiego, którzy jedno-
cześnie są mieszkańcami naszej Gminy.  

Współpracując z Powiatem zrealizowaliśmy i nadal realizuje-
my wiele inwestycji na naszym terenie, m.in. przebudowę 
mostu w Grabkowie, remont zamku w Lubsku (DPS), budowę 
chodnika w Mokrej, budowę ścieżki rowerowej wokoło zale-
wu Karaś oraz połączenie ścieżki rowerowej z Brodów do za-
lewu Karaś, czy planowany remont drogi w Chociczu.  

-Czego możemy się spodziewać w trudnych chwilach miasta?  

-Program Postępowania Naprawczego nakłada na Gminę wiele 
ograniczeń i wymusza dyscyplinę finansową, jednak staramy 
się, aby były to ograniczenia, które w jak najmniejszym stopniu 
uderzą w mieszkańca, a zwłaszcza w dzieci i młodzież.  

W związku z tym nie chcemy zrezygnować z kultury i sportu, 
czego dowodem jest m.in. dotowanie stowarzyszeń, które reali-
zują programy zarówno sportowe, jak i kulturalne na terenie 
Gminy oraz rozbudowany program obchodów Dni Lubska.  

Pomimo zmienionej formuły, będzie to czas różnych atrakcji, 
aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

-Czy ma Pan pomysł na to, jak zatrzymać młodych ludzi w Lub-
sku? Teraz prawie wszyscy wyjeżdżają, to na studia, to do 
pracy i mało kto wraca.  

-Jest to trend, który obserwujemy na całym świecie, więc doty-
ka i nasze miasto.  

Każdy z nas, prócz możliwości zatrudnienia się na dobrze płat-
nym stanowisku, chce również, by środowisko, jakie wybieramy 
do życia, było bezpieczne, czyste, przyjazne dla rodzin i dzieci, 
posiadające ofertę kulturalną lub by było usytuowane geogra-
ficznie z łatwym dostępem komunikacyjnym do wielu miejsc.  

Biorąc to pod uwagę, spełniamy bardzo wiele z tych warunków, 
ciągle pracując nad tym, by było ich więcej.  

Już jako Starosta miałem pomysł stworzenia warunków rozwo-
ju Zespołu Szkół Technicznych, nie znalazło to jednak poparcia.  

Nadal jednak czynię w tym kierunku działania. Ważne jest, by 
stworzyć warunki edukacji na takim poziomie, by lubskie szkoły 
średnie były brane pod uwagę przez młodzież w chwili dokony-
wania przez nich wyboru dalszej drogi edukacji.  

Chcemy również, aby była u nas oferta mieszkań komunalnych, 
ułatwiających start w dorosłym życiu na jego początkowym 
etapie. 

Czy Rada Miasta bierze pod uwagę zdanie młodych ludzi? 

Oczywiście, że tak. Dowodem są młodzi ludzie w Radzie Miej-
skiej, jak Karol Łyczko, czy Bartek Łapa. Aby przekonać się, w 
jakim stopniu liczy się głos młodzieży, zachęcam do zgłaszania 
pytań, propozycji radnym lub brania udziału w komisjach lub 
sesjach, aby dać im szansę zapoznania się z problemami, ale i 
pomysłami, jakie mają młodzi ludzie. 

Ola Wierzbicka 

Kaja Solarczyk 

Sara Białooka 
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Stypendia rozdane 
Uczniowie naszej szkoły pokazali, że nauka 
może nieść ze sobą wymierne korzyści—
stypendia. 

30 stycznia w zielonogórskiej Palmiarni miało 
miejsce uroczyste wręczenie stypendiów 
Marszałka Województwa Lubuskiego.  

Marszałek Elżbieta Anna Polak wręczyła naj-
zdolniejszym Lubuszanom stypendia. Przez 
pół roku każdy z młodych-zdolnych dostanie 
350 zł miesięcznie.  

Przyznano łącznie 35 stypendiów: osiemna-
ście naukowych, pięć twórczych i dwanaście 
artystycznych. 

W pierwszej z tych grup nie zabrakło uczniów 
reprezentujących naszą szkołę; nagrodzeni 
zostali Szymon Grochowski z klasy 1b oraz 
Agata Hahn z klasy 2b. 

Na tym sukcesy uczniów ZSOiE  się nie koń-
czą; 15 lutego 2019 r. w Powiatowym Cen-
trum Sportu w Żarach odbyła się III Powiato-
wa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu, 
podczas której w obecności dyrektorów szkół 
ponadgimnazjalnych z regionu, finansowo 
doceniono osiągnięcia najzdolniejszych i naj-
lepszych uczniów naszego powiatu. 

Stypendia Starosty Powiatu Żarskiego zostały 
przyznane 58 uczniom w czterech dziedzi-

nach: nauki, kultury i sztuki, sportu oraz nauki zawodu. 

W pierwszej z tych kategorii nagrodę z rąk  p. Józefa Radziona i jego zastępczy-
ni p. Małgorzaty Issel otrzymała ponownie Agata Hahn, za osiągnięcia w dzie-
dzinie kultury i sztuki doceniono Katarzynę Szturomską, natomiast za naukę 
zawodu  stypendia otrzymały dwie osoby: Justyna Mroziewicz oraz absolwent 
naszego Technikum, Marcin Hermansdorfer, co uplasowało ZSOIE na wysokim, 
szóstym miejscu w powiecie - najwyższym spośród lubskich placówek.  

Wszystkim nagrodzonym należą się gratulacje, jako że jest to w pełni zasłużo-
ne odzwierciedlenie i rezultat włożonej przez nich w naukę pracy i zaangażo-
wania.  

Życzymy dalszych sukcesów oraz powodzenia we wszystkich przedsięwzięciach 
i przede wszystkim, powtórzenia tegorocznego wyczynu za dwanaście miesię-
cy. 

        Zachariasz Kowalski 

                      Kalendarium Imprez:                                     Organizatorzy: 

31 maja: Inauguracja żywych lekcji historii (Baszta), 

Zabawa na Sportowo 5-10-15 Domów Dziecka 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lubuskiej, Zofia Zawiślak, Po-

wiatowy Dzień Dziecka w Lubsku 

31 maja-2 czerwca: Zlot motocyklowy (Nowiniec) Boxer MC Poland 

1 czerwca: Zawody wędkarskie (Dzień Dziecka, Zalew 

Karaś) 

Dzień Dziecka w Górzynie, Ogólnopolski Turniej Zapaśni-

czy, Dzień Dziecka w Górzynie 

PZW Koło nr 1 Lubsko, Stowarzyszenie KADO, Powiat/DPS, UKS 

ZST Lubsko 

2 czerwca: Dzień otwarty Baszty Pachołków Miejskich, 

Festyn „Niepodległa patriotycznie” (LDK) 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lubuskiej, Zofia Zawiślak, Karo-

lina Samonek, Harcerstwo Jasień, LDK 

5 czerwca: Prelekcja A.Draguły nt. Serbołużyczan 

(Biblioteka PMiG) 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lubuskiej 

6 czerwca: V Międzynarodowa Senioriada (Hala Sporto-

wawa,Karaś) 

UTW 

7 czerwca: Powiatowa Spartakiada w Sportach Obron-

nych Pracowników Samorządowych (Karaś) 

Powiat, UTW 

8 czerwca: Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, 

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego, 

Festyn Rodzinny 

OSiR, DPS Lubsko 

9 czerwca: XXI Międzynarodowe Zawody Pożarnicze 

(Stadion) 

Powiat 
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Pierwszy, prawdziwy bal, wieńczący niekiedy wielomiesięczne 
przygotowania. Stanowi przedmiot rozmów trzecioklasistów 
od co najmniej września. Mowa, oczywiście, o studniówce, na 
której zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, bawili się razem 
23 lutego. 

Imprezę, tradycyjnie już, rozpoczęły powitanie przez panią 
dyrektor Gabrielę Fiedler oraz ćwiczony od dłuższego czasu 
polonez, za który zasługa przypada w równej mierze uczniom 
jak i pani Lidii Czyż -  trenerce i choreografowi układu!  

Tak się bawili maturzyści! 

Dnia 29.01.2019r w sali widowiskowej Lub-
skiego Domu Kultury odbył się Koncert Zi-
mowy podsumowujący I semestr roku 
szkolnego 2018/2019. Spotkanie rozpoczę-
ło się zaprezentowaniem zgromadzonej 
dyrekcji, gronu pedagogicznemu, rodzicom 
oraz uczniom, poloneza wykonanego przez 
tegoroczne klasy maturalne. 

Głos zabrała pani Dyrektor Gabriela Fiedler 
omawiając wydarzenia minionego seme-
stru, m.in. projekt Erasmus czy uroczyste 
obchody Dnia Niepodległości w naszej szko-
le. Później zostały przedstawione sukcesy 
dydaktyczne i sportowe, takie jak kwalifika-
cje na wyższe szczeble z olimpiad przed-
miotowych oraz przyznane stypendia.  

Na koniec rodzice uczniów wyróżnionych, 
ze średnią powyżej 4,75 odebrali Listy Gra-
tulacyjne. Podsumowanie semestru przeplatane było różnymi występami artystycznymi np. recytacją wiersza, pokazem zumby, 
występami wokalnymi itd. co pokazało wszystkim zebranym, że w naszej szkole można rozwijać się i odnosić sukcesy, nie tylko w 
dyscyplinach naukowych, ale także artystycznych. 

                Anna Hajduczek 

tyfryt 

Koncert Zimowy 

Obie strony ewidentnie zostały nagrodzone za pot i stres, jako 
że efekt był niesamowity. Reszta wieczoru i nocy przebiegła w 
spokojnej i miłej atmosferze, pod czujnym, wyćwiczonym 
wieloletnim ściganiem ściągających, okiem nauczycieli. Nie 
zabrakło tańca i spontanicznych pląsów na parkiecie. Choć nie 
obyło się bez drobnych incydentów, to nie wpłynęły one na 
ogólny przebieg zabawy; czy mogłoby być inaczej, skoro wie-
czór spędzali ze sobą świeżo upieczeni dorośli? Całe wydarze-
nie zostało uwiecznione na licznych fotografiach i filmach, 
które przez długie lata gościć będą na portalach społeczno-
ściowych. 

      Zachariasz Kowalski 
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Sekretarka do dyrektora: 

- Szefie, dziś 21 marca, Wiosna przyszła!!! 

- A to na dziś byliśmy umówieni? 

- Ok, niech wejdzie. 

- Co ludzie biorą w banku? 

- Kredyt ZA RADKA. 

Wiosna, las, ptaszki. Gawędzi student (po 

nieudanej sesji) z dziewczyną: 

- Nie wiem, co się ze mną dzieje? 

Chciałbym ulecieć daleko - daleko, scho-

wać się głęboko - głęboko, zaszyć się 

gdzieś cicho - cicho. 

Czyżby to miłość? 

- Nie, kolego. To zaczął się wiosenny po-

bór do wojska. 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują 

ospale siano nałożone tu przez gajowego. 

W pewnej chwili jeden z jeleni mówi:  

- Chciałbym, żeby już była wiosna.  

- Tak ci mróz doskwiera?  

Na wiosennym spacerze po parku jeden z 

przedszkolaków mówi do pani: 

-Proszę zobaczyć jaki piękny wiewórek na 

czubku drzewa! 

-Nie wiewórek, tylko wiewiórka. 

-Ojej, ale pani ma wzrok! Rozróżnić płeć z 

takiej odległości?! 

Humor 
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Sułtan Bizancjum 

Oficjalne źródła dotyczące historii Bizancjum podają, że stary cesarz Konstantyn XI. zmarł z mie-

czem w dłoni broniąc murów stolicy przed osmańskim najeźdźcą. Niektórzy historycy twierdzą jed-

nak, że zbiegł on na pokładzie genueńskiego statku, jaki w ostatniej chwili wyrwał się z rąk Turków. 

Po upadku Konstantynopola (Stambułu) ciało cesarza nie zostało odnalezione. 

555 lat po zdobyciu Stambułu, trzech tajemniczych mężczyzn kontaktuje się z żyjącym w dzielnicy 

Galata wykładowcą uniwersyteckim. Należą oni do tajnej organizacji założonej w celu wypełnienia 

testamentu zmarłego w 1475 roku we Włoszech ostatniego cesarza Bizancjum. Przedstawiają 

oni będącemu wybitnym szachistą młodemu człowiekowi dowody na to, że jest on potomkiem ro-

du Konstantyna XI. i ogłaszają go cesarzem Bizancjum na uchodźstwie – Konstantynem XV. By móc 

stanąć na czele organizacji oraz zarządzać należącym do niej majątkiem mężczyzna musi wypełnić 

ostatnie postanowienie testamentu. Aby jednak poznać jego treść czeka go sześcioetapowy egza-

min. 

Lot nad Kukułczym gniazdem 

W Ameryce lat sześćdziesiątych XX wieku nie wydano lepszej powieści! 

  

"Lot nad kukułczym gniazdem", genialny debiut Kena Keseya, rozszedł się w samych tylko 

Stanach Zjednoczonych w nakładzie 10 milionów egzemplarzy. Nakręcony na jego podsta-

wie film Miloša Formana – z niezapomnianą kreacją aktorską Jacka Nickolsona – zdobył 5 

Oscarów. 

McMurphy, szuler, dziwkarz i zabijaka, udaje wariata, żeby wykpić się od odsiadywania wy-

roku. Pobyt w szpitalu psychiatrycznym wydaje mu się  dobrym żartem. Do chwili, gdy do-

wiaduje się, że nie odzyska wolności, dopóki nie uznają go za wyleczonego. Decyzja należy 

do Wielkiej Oddziałowej, z pozoru uosobienia słodyczy i dobroci, w rzeczywistości sadystki 

znęcającej się nad pacjentami. McMurphy, który buntuje  przeciwko niej chorych, nagle 

zdaje sobie sprawę, że jeśli się przed nią nie ukorzy, nie opuści szpitala. Czy da się pokonać 

bezdusznemu Kombinatowi? 

Drach 

Drach wie. Wraz z kilkuletnim Josefem przygląda się świniobiciu. Jest październi-

kowy poranek 1906 roku i, choć chłopiec nie ma o tym pojęcia, ryk zarzynanego 

zwierzęcia oraz smak wusztzupy powrócą do niego kilkanaście lat później, gdy po 

zakończeniu wojny będzie powracał na Śląsk. 

Nikodem nigdy nie był w wojsku. Jest za to wziętym architektem. Z poprzedniego 

związku ma pięcioletnią córkę, a po samochodowym wypadku bliznę nad lewym 

uchem. Właśnie rozstaje się z żoną, by ułożyć sobie życie z inną. Drach jest jed-

nak świadomy, że dziewczyna coraz bardziej wymyka się mężczyźnie. 

Między Josefem a Nikodemem piękne, podłe, smutne i — ostatecznie — tragicz-

ne losy dwóch rodzin; wiek wojen i powstań, śmierci i narodzin, miłości, zdrad i 

marzeń, które nigdy się nie spełnią. Drach o nich wie. Widzi przeszłość i zna przy-

szłość. Dla niego wszystko jest teraz… 

Saga rodzinna? Wielka opowieść o Śląsku? A może powieść totalna, która wymy-

ka się wszelkim kategoryzacjom? Autor "Morfiny" w szczytowej formie. 

Strefa Czytania 

Poniżej przedstawiamy wybrane książki, które polecamy do przeczytania w późne wiosenne wieczory. Wspomniane tytuły znaj-

dują się w bibliotece szkolnej. 


