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Drogie uczennice i drodzy 
uczniowie w roku szkolnym 
2019/2020 ruszamy jak co roku z 
redagowaniem szkolnej gazetki, 
w której będą poruszane 
najważniejsze tematy oraz 
opisywane niezwykle istotne 
wydarzenia dla społeczności 
szkolnej. Jako szkolni 
dziennikarze będziemy służyli 
misji naszej szkoły na rok 
szkolny 2019/2020 

      Redakcja  
 

 Życzenia na Mikołajki! 
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W tym numerze między 
innymi: 

• Otrzęsiny klas 
pierwszych – str. 2 

• Dzień sportu – str. 2 
• Narodowe Czytanie – 

str. 3 
• Europejski Dzień 

Języków Obcych– str. 3 
• Projekt Erasmus -  

str. 4 
• Wywiad z Panią Ewą 

Matuszak Michalak – 
 str. 5 

• Humor – str. 5 
• Promujemy 

ekologiczne postawy– 
str. 6 

• Wyniki wyborów SzRM 
– str. 7 

• Nauka języka 
angielskiego – str. 7 

• Znani i lubiani –  
str. 8 
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OGŁOSZENIE 
Szkolna telewizja ZSOiE TV – casting do nowego 
filmu 
Jesteś otwarty na nowe DOŚWIADCZENIA i 
ciekawe znajomości? – Marzy Ci się poznanie 
TAJNIKÓW PRACY na PLANIE FILMOWYM? 
Szukamy aktorów i aktorek do GŁOWNYCH 
RÓL w nowym filmie i promocyjnym szkoły. 
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do 
Pana Artura Rokickiego ( gabinet 21 D), 
bądź do któregoś z naszych redaktorów. 
 

 

Drogi, Święty Mikołaju, 
o przychodzisz prosto z raju 
i dla dzieci gwiazdkę masz, 
owiedz co mi dzisiaj dasz? 
 pamiętam, w zeszłym roku, 

rzyszedłeś do nas o zmroku, 
iałeś z sobą mnóstwo rzeczy 
szystko dla grzecznych dzieci. 
ięc przez cały roczek długi, 
ługi tak jak droga mleczna 
zekałam na ciebie kochany 
 starałam się być grzeczna. 
A gdy dziś tu jesteś z nami 

i podarki z sobą masz, 
hoć drobiażdżek daj dla nas 

by radosną mieli twarz. 
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W piątek 13 października 2019 r. w naszej
szkole jak co roku odbyły się otrzęsiny klas
pierwszych – w bieżącym roku szkolnym
jest ich aż 8 (dla porównania w ubiegłym były
tylko 3 pierwsze klasy) – różnica ta jest spo-
wodowana wejściem do szkół średnich po-
dwójnego rocznika. 
Pierwszą oficjalną częścią uroczystości było
ślubowanie na sztandar szkolny w obecności
pani dyrektor, nauczycieli i wszystkich
uczniów naszej szkoły. 
Po uroczystym ślubowaniu głos zabrała Pani
Dyrektor ZSOiE  Gabriela  Fiedler,  która
następnie osobiście pasowała uczniów, po-
przez uścisk dłoni i symboliczne dotknięcie
olbrzymim ołówkiem ramienia osoby paso-
wanej. 
Ale to nie wszystko; potem przyszedł czas
na właściwe ”otrzęsiny”, czyli konkurencje i
zabawy na wesoło. Poza tzw. koceniem, to
jest domalowywaniem na twarzach pierw-
szaków kocich wąsów, uczniowie wzięli
udział w różnego rodzaju konkurencjach.
Cała młodzież dobrze się bawiła, a humory
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

dopisywały zarówno obserwatorom jak i
uczestnikom imprezy. 
Organizatorem otrzęsin był Samorząd Ucz-
niowski  pod kierownictwem Pani  Katarzy-
ny  Kuźmiak. 
Teraz wszystkie Pierwszaki mogą się czuć
pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Ekonomicznych w
Lubsku. Witamy Was pierwszoklasiści w
gronie naszej szkolnej społeczności! 
 

Dominik Sędziak
I miejsce - klasa 3a 
II miejsce - klasa 2i 
III miejsce - klasa 4i 
IV miejsce - klasa 1ig, 3b 
VI miejsce - klasa 1ip, 3i 
VIII miejsce – klasa 2a, 1fp 
X miejsce – 1ag 
XI miejsce – 1gp 
XII miejsce – 1bg 
XIII miejsce – 1dp 
XIV miejsce – 1ep 
XV miejsce – 2b 
 

Klasyfikacja ogólna: 
 Po oficjalnym przyjęciu pierwszoklasistów do
grona żaków nastąpił Dzień Sportu. Cała
impreza tak samo jak otrzęsiny odbyła się na
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lub-
sku. Uczniowie ze wszystkich klas brali
udział w rożnych konkurencjach sportowych.
Od przeciągania liny, po skok w dal, aż po
turnieje piłki nożnej. W klasyfikacji łącznej
Dzień Sportu Szkolnego wygrała klasa 3a,
drugie miejsce zajęła klasa 2i, a trzecie kla-
sa 4i. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy
rozwijania swoich umiejętności. Nie  wszyscy
są wysportowani, ale tego dnia wszyscy do-
brze się  bawili. 
 

Dominik Sędziak
 
 
 
 

Dzień sportu 
Otrzęsiny klas pierwszych
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Narodowe Czytanie   
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  7 września 2019 r. w całej Polsce odbyła się
akcja Narodowego Czytania pod patrona-
tem prezydenta Andrzeja Dudy. W tym roku
czytane były Nowele Polskie. Oczywiście
naszej szkoły nie mogło zabraknąć na tym
wydarzeniu - z tego też powodu wielu
uczniów ZSOiE w sobotę o godzinie 10:00
na boisku szkolnym przeczytało piękne
fragmenty z takich utworów jak: „Dobra pani”
Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnic-
kiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój oj-
ciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru „Sa-
natorium pod Klepsydrą”) Brunona Schulza,
„Orka” Władysława Stanisława Reymonta,
„Rozdziobią nas kruki, wrony...” Stefana Że-
romskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza
i „Sawa” (z cyklu „Pamiątki Soplicy”) Henryka
Rzewuskiego 
do szkół średnich podwójnego rocznika. 
To nie koniec historii propagowania czytania
książek przez zdolną młodzież naszej szkoły.
Od godziny 11:00 miało miejsce Narodowe
Czytanie w Bibliotece Publicznej Miasta i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Gminy Lubsko. W tym wydarzeniu udział
wzięli: Dominik Sędziak, Zachariasz Kowal-
ski, Agata Hahn, Przemysław Leśniowski,
Anna Hajduczek, Aleksandra Lachowicz,
Krzysztof Kaczan i Bartosz Dmochowski.

zytaliśmy utwór: "Mój ojciec wstępuje do
strażaków" (ze zbioru "Sanatorium pod Klep-
sydrą") Brunona Schulza.  

C

Podsumowując mam nadzieję, że dzięki or-
ganizacji tego typu spotkań więcej osób
(przede wszystkim młodych) zacznie czę-
ściej sięgać po książki. 

Dominik Sędziak
 
 

 

 
Europejski Dzień Języków Obcych 

w ZSOiE 

 
 
 

 
 

 W 2001 r. dzień 26 września został ogłoszo-
ny przez Radę Europy dorocznym Europej-
skim Dniem Języków. Nasza szkoła rzecz
jasna włączyła się w obchody tego dnia. Z tej
okazji na placu szkolnym odbył się krótki
apel, po którym nastąpiła część artystyczna -
podczas której były odgrywane scenki w ję-
zykach obcych, część uczniów śpiewała pol-
ski hit "Jesteś szalona" w wersji niemieckiej
("Du bist der wahnsinn"), miały miejsce też
tańce zorby, belgijki czy makareny. 
Każda klasa przygotowała plakat prezentują-
cy wylosowane państwo i przystroiła swój
gabinet. Ponadto uczniowie wraz z wycho-
wawcami przebrali się w postaci lub barwy
związane z prezentowanym państwem i
przygotowali poczęstunek złożony z trady-
cyjnych potraw. Całość tych starań oceniła
komisja za co uczniowie otrzymali słodkie
nagrody. Wniosek z obchodów tego dnia
nasuwa się tylko jeden: JĘZYKÓW WARTO
SIĘ UCZYĆ. Starajmy się więc być bardziej
otwarci na naukę języków obcych, gdyż nig-
dy nie wiadomo kiedy i w jakich okoliczno-
ściach ta umiejętność nam się przyda. 
 

Dominik Sędziak
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 Powstał on w 1987 roku jako europejski pro-
gram wymiany studentów .Jego zasięg i cele
poszerzyły się w kolejnych latach, jednak już

Nasza szkoła już od 2018 roku bierze udział
w projekcie Erasmus+ Digital Tools for
Smart Schools i będzie brała w nim udział
do roku 2020. Szóstego października ucz-
niowie ZSOiE w Lubsku wyjechali do Rumu-
nii aby odbyć sześciodniową przygodę, pod-
czas której zdobyli nowe doświadczenia. Na-
si koledzy i koleżanki zawitali do rumuńskiej
szkoły, która, co dla nas zaskakujące, znaj-
dowała się w zamku. Uczniowie przez cały
tydzień spędzony w Rumunii głównie szlifo-
wali swój język, ale dodatkowo szkolili się też
pod względem literatury. Nie możemy też
zapomnieć o rozwijaniu umiejętności infor-
matycznych. Uczestnicy Erasmusa musieli,
między innymi, zrobić prezentacje przy uży-
ciu programu Prezi. Używali oni również no-
wych narzędzi informatycznych - Animato
oraz Biteable. Nie obyło się również bez
zwiedzania. Uczniowie naszej szkoły odwie-
dzili, między innymi, miejsca takie jak zabyt-
kowa katedra, most kłamstw, klasztor orto-
doksyjny czy też dom Constantina Brancusi -
słynnego rzeźbiarza. Koordynatorem projek-
tu jest Ewa Kokot, a jako tłumacz wsparcie
dawała Anna Julita Hekkert. 
Projekt ten jest dofinansowywany przez Unię
Europejską, który jest "odpowiedzią na po-
trzeby współczesnej Europy, oraz wyzwania
jakie przed nią stoją" - jak sami projektodaw-
cy piszą na stronie. 
w pierwszym roku istnienia wzięło w nim 
ł 3244 europejskich studentów. Idea 

jego istnienia pozostała do dziś niezmienio-
na: rozwijanie międzynarodowej współpracy 
między uczniami. 

udzia

jektu jest zmniejszenie stopy bezrobocia 
Europie i krajach partnerskich popr

Istnieje wiele innych, równie ważnych rezul-
tatów projektu Erasmus m.in. wzrost umie-
jętności językowych nauczycieli oraz 
uczniów. Przełamanie oporu przed mówie-
niem w języku angielskim. Poszerzanie wie-
dzy o kulturze i obyczajach w odwiedzonych 
krajak i upowszechnianie je wśród innych 
uczniów. A także zawieranie nowych przy-
jaźni i spędzenie czasu na zdobywaniu wie-
dzy w przyjemny sposób bez użycia pod-
ręcznika. 
Mimo to jednym z głównych zadań tego pro-

w 
zez 

wzmacnianie szkolnictwa i umożliwianie 
obywatelom zdobywania umiejętności wy-
maganych przez pracodawców. Erasmus+ 
promuje również w krajach partnerskich sys-
temowe reformy oraz zapewnia organiza-
cjom młodzieżowym szkolenia, które mają na 
celu "nadanie pracy z młodzieżą wymiar eu-
ropejski" - mówią projektodawcy. Dodatkowo 
program ten wspiera współpracę polityczną 
w dziedzinie sportu oraz działania sportowe 
w państwach biorących udział w programie. 
 

Malwina Mazurek i Malwina Kołodziej 
 
 
 

Projekt Erasums -przygoda i nauka!!!
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 Wywiad z Panią Ewą Matuszak Michalak 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Gdyby była pani dzieckiem to kim chcia-
ła być pani w przyszłości ? 
Gdy byłam dzieckiem to tak naprawdę nie
myślałam o tym kim chciałabym zostać... 
jaki będę wykonywać zawód. To pojawiło się
nieco później w szkole średniej... 
chciałam zostać urzędnikiem państwowym. 
2.Jak pani ocenia pracę nauczyciela? 
Praca nauczyciela jest specyficznym "rodza-
jem zatrudnienia". Na pewno jest to trudny
zawód niosący wiele wyzwań, ale dający
wiele satysfakcji i zadowolenia. 
3.Czy jest pani zadowolona z samej sie-
bie? 
Tak jestem zadowolona z samej siebie... 
szczególnie z tego co do tej pory osiągnęłam 
4.Dlaczego akurat wybrała pani zawód
nauczyciela?  
Bo to zawód w którym ciągle się czegoś
uczę. 
Jest to zawód w którym ciągle "stawiają mnie
przed kolejnymi wyzwaniami i pozwala cie-
szyć się młodością", która w szkole nie mija. 
Lubię pracę z młodzieżą, lubię im pomagać
w osiąganiu ich celów. 
5.Jakie przedmioty zdawała pani na matu-
rze ? 
J.polski, Matematykę, J.rosyjski, Geografia  
6.Jakie jest pani największe marzenie ? 
Żyć w zgodzie z naturą... poświęcam temu
zagadnieniu wiele czasu... dużo czytam na
ten temat i wprowadzam to w moje życie. 
Zero Waste (z ang. "zero marnowania", "zero
 

 

śmieci") jest to cały rozbudowany i bardzo
uporządkowany styl życia, któremu głównym
celem jest jak najmniejsze generowanie od-
padów, unikanie produktów nienadających
się do recyklingu... .Filozofie zero waste
opiera się na pięciu filarach : 
1.Odmawiaj  
2.Ograniczaj 
3.Używaj ponownie  
4.Segreguj i przetwarzaj  
5.Kompostuj 
 

Wywiad przeprowadził Kajetan Jesionowski
r

- Maćku, kto jest najbardziej leniwy
w twojej klasie? - pyta ojciec. 
- A co to jest leniwy? 
- To znaczy, że ktoś nic nie robi, 
tylko się przygląda, jak inni pracu-
ją. 
- A, to nasz pan od matematyki. 
Po klasówce z matematyki. 
- Ile zadań rozwiązałeś? 
- Ani jednego. A ty? 
- Ja też ani jednego. I pani znowu 
powie, że ściągaliśmy. 
e-

Nauczyciel języka polskiego pyta
uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do rze-
czownika "niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani! 
Czym różni się uczeń dobry od 
złego? 
Złego leją rodzice, dobrego - kol
dzy. 
Humo
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Promujemy ekologiczne postawy  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 listopada 2019 r. uczeń IIb Dominik Sę-
dziak złożył w miejskim ratuszu pismo ofi-
cjalne do Pana Burmistrza Miasta i Gminy
Lubsko - Janusza Dudojcia. Pismo to było
apelem młodego ekologa, aby zaprzestać na
terenie naszej gminy grabienia liści w par-
kach miejskich i na terenach zielonych w tro-
sce o mniejsze zwierzęta, w tym jeże, które
dzięki pozostawionym liściom będą miały
gdzie przezimować okres mrozów. Ponadto
opadłe liście tworzą naturalną ściółkę wokół
drzew i krzewów, ograniczają parowanie wo-
dy z gleby, stanowią dodatkową zimową
ochronę roślin przed mrozem, a rozkładając
się tworzą próchnicę, użyźniającą glebę. W
suchych liściach zimuje też ogromna ilość
drobnych bezkręgowców (w tym wiele poży-
tecznych owadów), „nakręcających” ekosys-
tem. W bezśnieżne zimy skorzystają z tego
również ptaki, znajdując wśród liści smakowi-
te larwy. 
Odpowiedź burmistrza: "To jest bardzo do-
bry wniosek młodych ludzi, popieram w stu
procentach. Będę wspierał wszystkie inicja-
tywy, które mają sens i są takie prorozwojo-
we, proekologiczne.” 
Bardzo cieszy nas to, że apel ten trafił na
podatny grunt i liczymy na to, że zaintereso-
wanie tematami dotyczącymi ochrony śro-
dowiska będzie rosnąć, a różnych akcji pro-
tk
 
 
 
 

 

Wczesną wiosną jeż budzi się i wyrusza w 
poszukiwaniu pożywienia. W kwietniu i maju 
po 5–6 tygodniach ciąży samice rodzą 1–5 
małych. Białoróżowe noworodki pokrywają 
rzadkie, białe, miękkie kolce. Oczy zaczynają 
otwierać dopiero pod koniec 3. tygodnia ży-
cia. W gnieździe pozostają z matką, która 
karmi je mlekiem przez 6–8 tygodni. W tym 
czasie wyrastają im już normalne kolce. 
ekologicznych w naszej szkole, miejscowości
i ojczyźnie będzie tylko przybywać. 
 

 

i o jeżach 
CiekawosStyl życia 
Jeż jest zwierzęciem towarzyskim, szybko
przywiązuje się do człowieka pod warunkiem
że ten nie robi mu, krzywdy. Jest aktywny o
zmierzchu i w nocy. Natomiast w ciągu dnia
chowa się w swojej kryjówce, tylko wyjątko-
wo po ulewnym deszczu i późną jesienią
można zobaczyć go w ciągu dnia. 
Informacja ze strony miasto dzieci.pl 
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 Nauka języka angielskiego poprzez piosenkę  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viki Gabor - Superhero 
Do you know what we're fighting for? 
The clock is ticking and the time has come 
Spread the love now, fight for love now 
Don't judge 
Do you know what we're fighting for? 
 
Powiedz tak i podziel się tym szczęściem 
Cały świat naszym domem jest 
Dobrze wiem, znalazłam swoje miejsce 
Tyle pięknych chwil wciąż czeka na nas 
 
We are the superheroes, we can save the world 
So come together cause together we are one 
Let's build a home 
A place that we call home, a place that we know 
We are the superheroes, we can save the world 
Na na na na na na na na na 
Na na na na na na na na na 
 
Dam ci na to słowo - możemy dziś 
Ułożyć świat na nowo na lepsze dni 
Póki płonie w nas nadziei ogień 
Dam ci na to słowo, że warto żyć 
 
Powiedz tak i podziel się tym szczęściem 
Cały świat naszym domem jest 
Dobrze wiem, znalazłam swoje miejsce 
Freedom is our call, it's in my blood 
 
Zabiorę Cię ze sobą ponad szczyty gór 
Znajdziemy nas na nowo gdzieś w dolinie burz 
Teraz mogę wolna być jak wiatr, tańczyć pośród fal 
Nad nami niebo pełne spadających gwiazd 
 
Zabiorę Cię ze sobą ponad szczyty gór 
Znajdziemy nas na nowo gdzieś w dolinie burz 
Teraz mogę wolna być jak wiatr, tańczyć pośród fal 
Nad nami niebo pełne spadających gwiazd 
 
Na na na na na na na na na 
Na na na na na na na na na 
 
We are the superheroes, we can save the world 

Viki Gabor - Superhero
Czy wiesz, o co walczymy? 
Zegar tyka i czas nadszedł 
Rozprzestrzeniaj miłość teraz, walcz teraz o miłość 
Nie osądzaj 
Czy wiesz, o co walczymy? 
 
Say yes and share this happiness 
The whole world is our home 
I know very well, I found my place 
So many beautiful moments still waits for us 
 
Jesteśmy superbohaterami, możemy ocalić świat 
Więc chodźmy razem, bo razem jesteśmy jednością 
Wybudujmy dom 
Miejsce, które możemy nazwać domem, miejsce, które 
znamy, 
Jesteśmy superbohaterami, możemy uratować świat, 
Na na na na na na na na na 
Na na na na na na na na na 
 
I'll give you my word for that - we can today 
Rearrange the world for better days 
Until a fire of hope burns in us 
I'll give you a word for that that it's worth being alive 
 
Say yes and share this happiness 
The whole world is our home 
I know very well, I found my place 
Wolność to nasz zew, to jest w mojej krwi 
 
I'll take you with me over the mountain tops 
We'll find us anew somewhere in the storm valley 
Now I can be free like a wind, dance amonge the waves 
Above us there's a sky full of falling stars 
 
I'll take you with me over the mountain tops 
We'll find us anew somewhere in the storm valley 
Now I can be free like a wind, dance amonge the waves 
Above us there's a sky full of falling stars 
 
Na na na na na na na na na 
Na na na na na na na na na 
 
Jesteśmy superbohaterami, możemy ocalić świat 

Młodzi głosują -  wybory do Szkolnej Rady Młodzieży 
 W dniu 25 listopada 2019 roku odbyły się w naszej Szko-
le powszechne, równe, bezpośrednie oraz tajne wybory 
wyłaniające nowe władze Szkolnej Rady Młodzieży.  
Wolą wyborców skład Szkolnej Rady Młodzieży przed-
stawia się następująco: Przewodnicząca SzRM - Oliwia 
Krzywiecka 1AG, Z-ca Przewodniczącej - Jakub Gaw-
ron 2TI, Członkowie: Erwin Siemionów 1IG, Tobiasz 
Błaszków 1DP, Dagmara Mekwińska 1EP, Malwina  
Mazurek 1GP, Stanisław Uliasz 1IP, Joanna Ossow-
ska 2A, Oliwia Grundzik 2B, Tomasz Dynowski 3TI. 
Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - p. 
mgr Dagmara Kliczak-Sobańska, Opiekun SzRM - p. 
mgr Anna Hekkert. 
W wyborach wzięło udział 85% uczniów uprawnionych do 
głosowania. 



ZNANI I LUBIANI 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia „Varii po latach”. Jeżeli chcecie dzielić się z 
rówieśnikami swoją twórczością, spostrzeżeniami, myślami, zaangażujcie się w pracę nad naszą gazetką. Ciekawe 

teksty chętnie wydrukujemy. Możecie je dostarczać do gabinetu 21d lub przesłać na adres 
e-mail: variapolatach@gmail.com. 
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PRZECZYTAŁEŚ? NIE WYRZU
Nad całością czuwali:
Artur Rokicki  
Justyna Mierzwiak 
Korekta: 
Grażyna Zienkiewicz. 
 
Numer zamknięto 06 grudnia 2019 roku.
CAJ, PRZEKAŻ DALEJ !!! 


