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Witamy serdecznie w nowym numerze szkolnej gazetki LO 

im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Będziecie mogli się w nim 

dowiedzieć o wydarzeniach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie 

w naszej szkole, poznać ciekawe fakty oraz wiele, wiele innych. 

Jeśli masz ciekawe pomysły lub sugestie zapraszamy do 

kontaktowania się z nami poprzez adres e-mail:

redakcja.chroberek@wp.pl

Życzymy miłej lektury

Redakcja

mailto:redakcja.chroberek@wp.pl




W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Uczniowie klas 2c,1b i 1TL pod opieką wychowawców Elżbiety Naróg, Agnieszki 

Dubiel i Elżbiety Jużyniec oraz opiekunów I. Karakuły-Stadnik, E. Rup, J. Brzuzana, 

A. Panochy i D. Półćwiartka. Wyruszyli w piątek 16.09.2016 o godzinie 700   do 

Zwierzyńca na spływ kajakowy. Pogoda była wymarzona na wycieczkę, ciepło 

i słonecznie, dlatego humory wszystkim dopisywały.

Uczniowie klas 1b i 1TL przepłynęli ok. 8km odcinek rzeki Wieprz na etapie Obrocz-

Zalew Rudka, a następnie  udali się na integracyjne spotkanie przy ognisku mogli 

podczas wspólnej zabawy lepiej się poznać i zaprzyjaźnić.

Natomiast uczniowie klasy 2c w ramach poprawienia wzajemnej współpracy oraz 

kondycji i sprawności fizycznej pokonali odcinek ok.13km na etapie Obrocz-Bagno.

Płynąc kajakami wszyscy mogli podziwiać przepiękne krajobrazy, widoki i przyrodę 

Roztocza, ale także dobrze się bawić. Śmiechom bowiem nie było końca, gdyż raz po 

raz ktoś wpadał albo na siebie albo korzeń albo osiadał na mieliźnie. Optymistyczny 

jest fakt, że nikt nie został bez pomocy. Wszyscy sobie wzajemnie pomagali co to jest 

bardzo budujące. 

 

Agnieszka Dubiel
Elżbieta Naróg

Elżbieta Jużyniec



W IECZOREK ZAPOZNAWCZY KLAS PIERWSZYCH

Dnia 6 października 2016 roku odbył się Wieczorek Zapoznawczy klas 

pierwszych. Podczas części oficjalnej, która rozpoczęła się o godzinie 

17:00, swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: pan Marek Śliż - 

starosta powiatu leżajskiego, pan Ireneusz Sudoł - przewodniczący Rady 

Rodziców, pan Zbigniew Trębacz - dyrektor szkoły, pan Dymitr Malec – 

wicedyrektor  szkoły oraz rodzice uczniów klas pierwszych, wychowawcy 

i sami pierwszoklasiści.

Po oficjalnych przemówieniach zaproszonych gości, skierowanych do 

uczniów klas pierwszych, przewodniczący poszczególnych klas złożyli 

uroczyste ślubowanie i zostali pasowani przez dyrektora szkoły – pana 

Zbigniewa Trębacza, na uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. 

Następnie wszystkie klasy zaprezentowały krótki program artystyczny 

charakteryzujący ich profil. Około godziny 19:00 rozpoczęła się dyskoteka, 

podczas której wszyscy doskonale się bawili. Wspaniała zabawa 

zakończyła się o godzinie 22:00.

JP





IELGRZYMKA MATURZYSTÓWP 
Na tegoroczną pielgrzymkę maturzystów udało się w sumie ok. 500 uczniów 

i kilkudziesięciu profesorów dwóch leżajskich szkół. Zespół Szkół Licealnych 

w Leżajsku został szczególnie wyróżniony - na rękach młodzieży spoczęła oprawa 

całej liturgii. Po wielu dniach przygotowań, wraz z opiekunami uczniowie wyruszyli 

do Jasnogórskiego Sanktuarium, aby zanieść swoje modlitwy.  1 października, 

wczesnym rankiem wszyscy zebrali się na stacji PKS i po krótkiej modlitwie Dziekan 

ks. Marek Cisek pobłogosławił uczestników na szczęśliwą drogę i owocne przeżycie 

pielgrzymki. Podróż minęła szybko, przepełniona śpiewem i różnorodnymi 

modlitwami. Po dotarciu na miejsce każdy miał chwilę czasu, aby przygotować się do 

zawiązania wspólnoty, które miało się odbyć o godzinie 15.

Młodzież licealna uczestniczyła w następującym programie:

15.00 - Zawiązanie wspólnoty i konferencja - ks. M. Grendus (Bazylika)

16.30 - Droga Krzyżowa (Wały Jasnogórskie)

18.30 - Msza św. pod przewodnictwem Ks. Abpa Adama Szala

21.00 - Apel Jasnogórski

21.30 - Nabożeństwo Różańcowe



Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: „Do Maryi po miłosierne serce”. Pierwszym  

etapem pielgrzymowania było zawiązanie wspólnoty, które uświetnił śpiew diakonii 

muzycznej, utworzonej przez nasze uczennice. Młodzież została nim porwana i cała 

bazylika maturzystów ze wzniesionymi dłońmi modliła się radośnie. Podczas nabożeństwa 

drogi krzyżowej każdy miał okazję, by się wyciszyć i oddać modlitwie.

Przyszedł czas na Mszę Świętą, w której w szczególny sposób uczestniczyli  uczniowie 

naszego liceum. Zajęli się oni śpiewem pieśni i psalmów, posługą przy ołtarzu, czytaniem 

Pisma Świętego i modlitwy wiernych. W homilii abp Adam Szal mówił o sprawiedliwości 

i miłosierdziu Bożym. „Pan Bóg czeka na nas, jak Ojciec syna marnotrawnego i daje nam 

czas na nawrócenie, na świętość, na pogłębienie swojej wiary, na pogłębienie swojej więzi 

z Panem Bogiem i ten czas miłosierdzia dotyczy całej ludzkości, ale także każdego z nas, 

pojedynczego człowieka. Korzystajmy z tego miłosierdzia i bądźmy miłosierni, umiejmy 

przebaczać” – zachęcał kaznodzieja. Na zakończenie Mszy na ręce arcybiskupa zostały 

złożone kwiaty wraz z podziękowaniami.

Ostatnim punktem naszej pielgrzymki do Jasnogórskiej Ziemi był Apel Jasnogórski. Każdy 

uczestnik w pełni starał się skorzystać ze wszystkich nabożeństw i wynosić z nich jak 

najwięcej czy to nauki, czy przemyśleń dotyczących swojej przyszłości. Nasza młodzież 

swoją postawą ukazała świadectwo prawdziwej wiary. Po powrocie do swoich autokarów, 

pomimo zmęczenia, dało się zauważyć na twarzach zarówno uczniów, jak i nauczycieli 

umocnienie duchowe i wiarę w lepsze jutro.

Dziękujemy Dyrekcji, Wychowawcom, Profesorom, Katechetom i księżom z dekanatów 

Leżajsk I i Leżajsk II za wszelką pomoc przy organizacji pielgrzymki i za ich obecność oraz 

towarzyszenie młodzieży w tym pięknym wydarzeniu wiary.

Gabriela Banach





S POTKANIE UCZNIÓW KLAS I Z PRZEDSTAWICIELEM 

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LEŻAJSKU

W dniach 28 września i 3 października uczniowie wszystkich klas I naszej szkoły 

wzięli udział w spotkaniu z panem aspirantem Janem Kucło na temat 

„Odpowiedzialność młodzieży wobec przepisów prawa karnego”. 

Pan Policjant przedstawił młodzieży, jakie czyny karalne są traktowane jako 

przestępstwa, a jakie jako wykroczenia. W swej wypowiedzi opierał się na „Ustawie 

o postępowaniu w sprawach nieletnich” oraz na Kodeksie Karnym. Poruszył przede 

wszystkim problemy takie jak: przemoc i agresja, spożywanie alkoholu, palenie 

papierosów, zażywanie narkotyków i dopalaczy, kradzieże, oszustwa, rozboje, wagary 

oraz tzw. handel ludźmi. Ważną sprawą było uświadomienie jak przed prawem 

odpowiadają osoby nieletnie, a jak osoby, które ukończyły 17 rok życia. Interesujące 

były przykłady z pracy Policji oraz wyjaśnienie roli funkcjonariuszy podczas 

zatrzymania ucznia na tzw. „gorącym uczynku”. Całość wypowiedzi dopełnił film 

przestrzegający przed zażywaniem środków uzależniających.

E.R.



Z IDENTYFIKOWANI

We wtorek 11 października  bieżącego roku uczniowie wszystkich klas pierwszych 

naszej szkoły otrzymali nowe identyfikatory. Wicedyrektor Waldemar Tłuczek na 

specjalnym spotkaniu w auli, w obecności wszystkich uczniów klas 

pierwszychwręczył je przewodniczącym poszczególnych klas Jednocześnie 

przypominał o obowiązku ich noszenia przez wszystkich uczniów w widocznym 

miejscu. Uczniowie z dumą posługują się nowymi identyfikatorami. 



C IEKAWOSTKI

1. Wieża Eiffla została w 1967 czasowo przeniesiona do Kanady.

2. Nazwa największego drzewa na świecie to "The President" ma 3200 lat i 75 metrów 

wysokości.

3. Jeśli jakaś osoba popełni w Japonii samobójstwo skacząc pod jadący pociąg lub 

z budynku, to jej rodzina może zostać obciążona kosztami sprzątania oraz kosztami 

strat spowodowanych przerwą w funkcjonowaniu tego budynku lub linii kolejowej.

4. W Korei Północnej stosuje się "trzypokoleniową karę". Oznacza to, że do więzienia 

lub obozu pracy oprócz skazanego, trafia cała jego rodzina, a kolejne dwa pokolenia 

urodzą się i całe życie spędzą w niewoli.

5. Liczba rozmaitych form życia, które zasiedlają się na ludzkiej skórze, przekracza 

liczbę ludzi żyjących na Ziemi

6. W Singapurze zabronione jest żucie gumy.

7. W Chinach zakazane jest przytulanie drzew.

8. Najgłębszy na świecie basen liczący ok. 35 metrów głębokości i ponad 2 mln litrów 

objętości.

9. 50.000 komórek w Twoim ciele umrze i zostanie zastąpionych nowymi komórkami 

w trakcie, gdy czytasz to zdanie.

10. Na świecie istnieje, co najmniej 6 osób które wyglądają tak jak Ty. Szansa na 

spotkanie któregoś z nich wynosi 6%.

11. W Korei Północnej dopuszcza się 28 typów uczesania. Mężczyźni mogą zapuszczać 

włosy do 5cm, zasada ta nie obowiązuje starszych mężczyzn, którzy mogą zapuścić 

włosy do 7cm.

12. W 1675 Karol II Stuart zdelegalizował kawiarnie, obawiając się, że ludzie spotykali 

się w nich, żeby pozbawić go władzy.

13. Każdy tekst na "Facebooku", jaki umieścisz w polu „status”, nawet, jeśli go nie 

opublikujesz, zostanie przesłany do Facebooka.



W
 

SPOMNIENIA ZE SRI LANKI

16 września 2016 roku rozpoczął się kolejny etap projektu Erasmus+ „Feel the Spirit of 

a Modern Europe – Bringing Entrepreneurship into Schools”, w którym nasza szkoła 

(reprezentowana przez Dominikę Polańską i dyrektora Zbigniewa Trębacza), wraz 

z partnerami z Niemiec, Czech i Włoch, angażuje się w aktywną pomoc szkole na Sri Lance 

ciężko doświadczonej podczas katastrofalnej fali tsunami w roku 2004. O ile wcześniejsze 

spotkania robocze odbywały się w krajach uczestniczących w projekcie, o tyle tym razem 

mieliśmy przyjemność spotkać się w miejscowości Kosgoda na Sri Lance. 

Wyruszyliśmy rano w kierunku Warszawy, aby z lotniska Okęcie odlecieć w kierunku 

Colombo, stolicy Sri Lanki. Mimo długiej podróży nie odczuliśmy dyskomfortu, gdyż linie 

Emirates zapewniły swoim pasażerom najwyższej jakości usługi, między innymi mieliśmy 

możliwość obejrzenia najnowszych produkcji filmowych lub zrelaksowania się przy 

muzyce lub grach komputerowych. 



W Colombo wylądowaliśmy o 8:15 czasu lokalnego i od razu zostaliśmy przywitani upalną 

pogodą będącą dla części  z nas szokiem wymagającym kilkudniowej adaptacji. Z Colombo 

busem udaliśmy się do miejsca docelowego gdzie zostaliśmy zakwaterowani. Byliśmy zbyt 

zmęczeni na zwiedzanie i dalszą część dnia przeznaczyliśmy na odpoczynek i relaks na 

przepięknej plaży chłodząc się w cieniu palm kokosowych. 

Dzień drugi był dniem pracy tak dla naszych gospodarzy jak i dla nas. W pierwszej kolejności 

spotkaliśmy z panią Elfriede Suess (przewodnicząca fundacji Future for Children). Po 

zapoznaniu i wymianie grzeczności zostaliśmy oprowadzeni po wiosce, której mieszkańcy 

żyją bardzo skromnie. Następnym etapem  było zwiedzanie szkoły gdzie mieliśmy możliwość 

obserwacji lekcji, poznania dyrekcji i nauczycieli oraz programu nauczania.

Nasz pobyt na Sri Lance trwał tydzień. Były to dni pełne wrażeń i emocji. Czas był całkowicie 

wypełniony spotkaniami z mieszkańcami wioski, rozmowami i wymianą doświadczeń 

pomiędzy nauczycielami z krajów europejskich jaki i przemiłymi pedagogami szkoły 

w Kosgodzie. Wnioski i doświadczenia zebrane podczas tych mitingów pozostaną dla nas 

niezastąpioną skarbnicą wiedzy na temat podejścia do ucznia jak i organizacji pracy 

nauczyciela. W goszczącej nas szkole odbywały się także obchody 10tej rocznicy fundacji 

Future for Children, na którą oczywiście byliśmy zaproszeni. W trakcie miały miejsce występy 

różnych grup wiekowych, podczas których mieliśmy okazję zapoznać się z tradycyjnymi 

tańcami i strojami z tego regionu. Uczestniczyliśmy również w modlitwie mnichów 

buddyjskich.   Przemawiali ponadto oficjalni przedstawicieli, w tym Ambasady Niemiec oraz 

Ministerstwa Edukacji. Akademię zakończyła prezentacja lokalnych przypraw, rękodzieła 

i odzieży wraz z możliwością zakupu. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na rozwój 

szkoły. 

Nasi gospodarze zarezerwowali kilka dni na turnusy krajoznawcze. I tak między innymi 

wycieczka w głąb wyspy zapoznała nas z dorobkiem kultury materialnej państwa. Jednym ze 

zwiedzanych miejsc było miasto Kandy, w którym znajduje się ważna dla wyznawców 

buddyzmu Świątynia Zęba (Dalada Maligawa), gdzie przechowywany jest ząb Buddy. 

Świątynia stanowiła w przeszłości część kompleksu pałacowego władców królestwa Kandy. 



Piękna architektura nasycona buddyjską mistyką 

zachwyciła zarówno nauczycieli jak i uczniów. 

W niewielkiej odległości od miasta Kandy 

w  prowincji Sabaragamuwa jest położony 

Sierociniec słoni w Pinnawali. Wizyta w nim 

wywarła na nas duże wrażenie. To niezwykłe 

miejsce powstało w 1975 roku w celu ochrony 

młodych słoni, osieroconych w wyniku ludzkiej 

głupoty, działalności kłusowników czy toczącej się 

do 2009 roku wojny domowej. Równie 

niezapomnianą i ekscytującą wyprawą była 

poranna wycieczka łodzią po delcie Madu Ganga. 

Obserwacja dzikiej przyrody, dla Europejczyka 

osobliwej i obcej choć fascynującej, powodowała 

szybsze bicie serca. Szczególnie kiedy las namorzy-

nowy zdawał się ożywać w wyniku gwałtownej aktywności małp płoszących stada 

kolorowych ptaków i motyli.

Jak nie trudno się domyślić tydzień zleciał bardzo szybko. Na zakończenie odbyło się wspólne 

spotkanie podsumowująco-organizacyjne. Wymiana podziękowań była długa i wzruszająca. 

Spotkanie w ramach Erasmus+ mające miejsce w Sri Lance było wyjątkowym i ważnym dla 

projektu wydarzeniem. Egzotyka, zjawiskowe piękno przyrody i wszystko to z czym na co 

dzień nie mamy do czynienia jak chociażby pół metrowe warany poszukujące resztek 

jedzenia w stertach śmieci, czy stada bezpańskich psów wałęsających się po ulicach, 

pozwalają nam spojrzeć szerzej na jasne i ciemne strony tej części świata. A najważniejsze 

jest to, że nasza wspólna międzynarodowa praca przynosi wymierne korzyści i wpływa na 

poprawę warunków edukacji tej niewielkiej społeczności.

Dominika Polańska



P OKAZY Z FIZYKI
29 września 2016 roku uczniowie klas 1 i 2 o profilu matematyczno – fizycznym brali 

udział w pokazach z fizyki organizowanych przez UMCS w Lublinie. Udział w pokazach stał 

się tradycją klas zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. Po raz kolejny uczniowie 

uczestniczyli w zajęciach przeznaczonych dla pasjonatów fizyki i nie tylko, bo przecież 

fizyka to praktyczna matematyka, dlatego każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie. Tym 

razem pokazy odbyły się w dwóch aulach uczelni, a zagadnienia i eksperymenty dotyczyły 

czterech dziedzin fizyki: ,,Rezonanse” , ,,Ciecze” , ,,Elektromagnetyzm” , ,,Fizyka ludzkiego 

ciała”. Należy podkreślić, że są to zajęcia szczególne, bo prowadzą je znani i cenieni 

profesorowie. 

Także i tym razem towarzyszyły ciekawe eksperymenty i doświadczenia o różnym stopniu 

trudności, prezentowano badania niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak 

również takie, które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć w domu. 

Wszystkie zajęcia były bardzo dobrze przygotowane pod względem teoretycznym 

i praktycznym, jednak największą przyjemność sprawiały nam ćwiczenia, w których 

mogliśmy współuczestniczyć, bo przecież najlepszą formą nauki jest praktyka.

Udział w tego typu pokazach jest możliwy dzięki zaangażowaniu naszych nauczycieli, 

dlatego chcemy podziękować Pani Agnieszce Burda, Pani Elżbiecie Naróg, Pani Bożenie 

Zawadzkiej i Panu Andrzejowi Majewskiemu za dobrze zorganizowaną wycieczkę 

dydaktyczną. Mamy nadzieję, że już niedługo pojedziemy zdobywać kolejne pasjonujące 

doświadczenia.

kl. 2 c
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