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W tym roku obchody Święta 
Niepodległości w naszym mieście 
rozpoczęły się w Bazylice 
OO Bernardynów Mszą Św. 
o godz., 12.00 której prze-
wodniczył Biskup Pomocni-
czy Diecezji Sandomierskiej 
ks. Edward Frankowski. 

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO N
ARODZENIA  

ORAZ SZCZĘŚLIWEGO N
OWEGO ROKU 
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We wtorek, 2 grudnia br. na-
szą szkołę odwiedzili ciekawi goście – 
trio artystów Łódzkiego Biura Kon-
certowego „Wirtuoz”. Występ prowa-
dził, dobrze znany nam z poprzed-
nich koncertów „Wirtuoza”, 
p. Zbigniew Muchiewicz w towarzy-
stwie dwójki autochtonów z Ameryki 
Łacińskiej. Podczas spotkania ucz-
niom zostały przybliżone tradycyjne 
style muzyczne występujące w muzy-
ce latynoamerykańskiej, jak i również 
instrumenty charakterystyczne dla 
każdego z nich. Po krótkiej prezenta-
cji nadszedł czas na gwóźdź progra-
mu, czyli liczne zagadki muzyczne z 
drobnymi upominkami. Chętne oso-
by miały możliwość zagrania na po-
szczególnych instrumentach. 

Dla większości z nas wtorko-
we spotkanie nie stanowiło pierw-
szego kontaktu z muzykami wspo-
mnianego Biura – ich różnotema-
tyczne koncerty organizowane są 
rokrocznie. 

Koncert ten, oprócz możli-
wości zapoznania się z muzyką laty-
noamerykańską, był dla nas okazją 
do wspólnej zabawy i śpiewu. Na 
krótką chwilę przenieśliśmy się my-
ślami do słonecznej ojczyzny Laty-
nosów... - jest to zasługa artystów 
i Dyrekcji ZSL, która umożliwiła or-
ganizację występu w naszej szkole. 

dk 
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Z życia szko-

W dniach 27-28 listopada 
w Miejskim Centrum Kultury w Le-
żajsku odbyło się ,,Spotkanie z poezją 
Zbigniewa Herberta ph. Bądź wier-
ny. Idź.” W dziesiątą rocznicę śmierci 
poety leżajskie Miejskie Centrum 
Kultury wraz z Biblioteką Publiczną 
zorganizowało konkurs recytatorski, 

którego celem było popularyzowanie 
twórczości poety wśród młodzieży 
naszego regionu. W zmaganiach na 
scenie z pięknym słowem niedoszłe-
go noblisty wzięło udział 25 osób w 
kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 
Obecni byli recytatorzy z Łańcuta, 
Nowej Sarzyny, Żołynii oraz rzecz 
oczywista z Leżajska. Po wstępnych 
przesłuchaniach 27 listopada do fina-
łowej fazy zakwalifikowało się sied-
miu najlepszych recytatorów, któ-
rych występ okraszono mianem Gali 
Herbertowskiej. Ów koncert laurea-
tów odbył się w piątkowe popołudnie 

28 listopada. W końcu zapadło osta-
teczne rozstrzygnięcie. Okazało się, 
że całe podium zostało okraszone 
przez uczniów leżajskiego liceum. 1 
miejsce zdobyli ex aequo  Kacper 
Burda z klasy 1k oraz Mateusz Oda-
chowski z klasy 2h. Z kolei 2 miejsce 
zdobyła Joanna Sztyrak z klasy 2b. 
Nie mniej zaszczytne miejsce na naj-
niższym stopniu podium zajęła Alek-
sandra Kowal z klasy 1k. Opiekun-
kami laureatów byli Pani dyrektor 
Jadwiga Bryniarska, prof.: Iwona Sta-
chowicz oraz prof.: Małgorzata Bu-
cior prowadząca szkolne koło teatral-
ne. Podsumowaniem zmagań recyta-
torów był występ na deskach leżaj-
skiej sceny Grupy Teatralnej Barata-
rio, która istniejąc przy MCK od po-

nad roku, przygotowała spektakl pt. 
,, Pan Cogito skowany” w reżyserii 
Agnieszki Margas, oparty w całości 
na tekstach Zbigniewa Herberta. Tą 
swoistą ucztą dla ducha zakończo-

Recytatorzy z liceum Recytatorzy z liceum Recytatorzy z liceum    
nie mają sobie równychnie mają sobie równychnie mają sobie równych      

Str. 4 

Z życia szko-

Numer 2  Rok szk. 2008/09 

no ,,Spotkanie z poezją Zbigniewa 
Herberta”. Gratulujemy zwycięzcom 
oraz dziękujemy ich opiekunom za 
trud włożony w przygotowanie. 

Warto wspomnieć też 
o dwóch innych konkursach recyta-
torskich, które odbyły się już w tym 
roku. W rejonowych eliminacjach 
Podkarpackiego Konkursu Poezji 
Religijnej laureatami zostali Kacper 
Burda oraz Maciej Szuba. 12 grud-
nia wystąpią w finale wojewódzkim 
w Sędziszowie Małopolskim.  
Z kolei w przedsięwzięciu w skali 
wojewódzkiej zorganizowanym 
przez MOK w Jarosławiu wzięło 
udział dwóch uczniów naszego li-
ceum. W konkursie, w którym wy-
startowała ponad 50- osobowa gru-
pa recytatorów z całego wojewódz-
twa podkarpackiego Mateusz Oda-
chowski zajął 1 miejsce, zaś Moni-
ka Urban zdobyła wyróżnienie. 

mo 
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Z ostatniej chwili Z ostatniej chwili Z ostatniej chwili ---   ważne informacje ważne informacje ważne informacje    
dla Maturzystów!!!dla Maturzystów!!!dla Maturzystów!!!   

Drodzy Maturzyści, 

W związku ze zmianami w systemie 
punktowania prac maturalnych nasz 
specjalny szpieg-korespondent od-
krył niepublikowany do tej pory, 
Wielki Wszech Zbiór Tematów Ma-
turalnych (w skrócie WWZTM). Po-
niżej zamieszczamy przykładowe za-
dania z którymi może spotkać się na 
tegorocznej maturze.  Pamiętajcie o 
uważnym czytaniu poleceń! 
 

Fizyka: 

Podaj przynajmniej dwa przykłady 
rozwiązań dylatacji czasu w środko-
wej europie (wskazówka: rozważania 
rozpocznij od pokazania, że w Polsce 
jest możliwa praca 18 godzin na dobę 
przy zachowaniu 8 godzinnego odpo-
czynku). 
 

Język polski: 

"Pan Tadeusz" jako utwór nieśmier-
telny. Opisz swój stosunek do literac-
kiego arcydzieła, wychodząc od tezy, 
głoszącej że "There can be only one". 
 

Geografia: 

Wykaż, że najkrótsza droga prowa-
dzona z Kaliningradu do Moskwy 
wiedzie przez polski korytarz tranzy-
towy i nie przechodzi przez Białoruś 
ani Litwę. 
 

W-F: 

Opracuj metodę treningu pozwalają-
cą grać w Mistrzostwach Świata dru-
żynie piłkarskiej składającej się jedy-
nie z Jerzego Dudka (bramkarz) i 
Emmanuela Olisadebe (napastnik). 
Wskazówka: wykaż skuteczność me-
tody gry z pominięciem drugiej linii. 
 
Kolejne zadania zamieszczane będą 
systematycznie w naszym niesyste-
matycznym „Chroberku”. 
Redakcja zachęca do prenumeraty 
gazetki szkolnej – szczegółowych in-
formacji udziela Redaktor Naczelny 
kol. Maciej Szuba (2d). 

dk 
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(między innymi, oczywiście) J. 
Crowley, a obecnie poletko „urbana” 
uprawiają tacy twórcy jak Gaiman 
czy Łukjanienko. Jako inne pochodne 
sci-fi i fantasy można wymienić choć-
by steampunk, space operę, high fan-
tasy czy gore. 

Podane powyżej definicje 
działów fantastyki są całkowicie su-
biektywne z jednego, powracającego 
wciąż w tej kwestii powodu – nie ma 
tutaj jasno sprecyzowanego określe-
nia, a każdy autor podaje swoje, cytu-
jąc A. Clarke’a: „próby zdefiniowania 
fikcji naukowej będą kontynuowane 
tak długo, jak długo ludzie będą pisać 
prace doktorskie”. Podobnie pisze 
Sapkowski, odnosząc się do fantasy: 
„Fantasy jest to, co opatrzono ety-
kietką z napisem fantasy. Jeżeli na  

 Fantastyka, tak współczesna, 
można by rzec, towarzyszy człowie-
kowi od samego początku. Na ele-
mentach nieracjonalnych zbudowane 
zostały wszystkie mitologie, po nich 
schedę przejęły eposy, jak chociażby 
Gilgamesz, Iliada czy islandzkie Eddy. 
Echo marszu wyobraźni słychać dziś 
wyraźnie w beletrystyce – fantastyka 
rozprzestrzenia się jak zaraza, pozo-
stawiając szlak choroby w młodych 
umysłach jak świat długi i szeroki. 

Dzisiejsza fantastyka jest roz-
bita na trzy nurty – science fiction, 
fantasty i (w porywach) horror. Po-
dział jest jasny: o ile wymogiem jest 
złamanie jakiejkolwiek zasady fizyki, 
czy odgrodzenie się od rzeczywisto-
ści w jakikolwiek inny sposób, to po-
szczególne gatunki mają na to swoje 
sposoby. SF posługuje się nieprzy-
zwoicie rozwiniętą techniką, fantasy 
zaś korzysta z szeroko rozumianej 
magii. Poza tym każdy z gatunków 
dzieli się na mnóstwo podgatunków, 
niekiedy hybryd – na przykład urban 
fantasy, wtłaczające na strony jedne-
go tekstu elementy obu gatunków, 
dzięki czemu obok siebie istnieją ma-
szyny i zaklęcia. Ciekawie wyraził się 
w tej kwestii Sapkowski, nazywając 
fantasy miejskie „elfami w Central 
Parku”. Prekursorem gatunku był 

Fantastyka wczoraj i dziś Fantastyka wczoraj i dziś Fantastyka wczoraj i dziś .........   

Publicystyka 



Str. 7

Publicystyka 

Gazetka szkolna 

grzbiecie książki, u samej góry, tuż 
pod logo domu wydawniczego figu-
ruje małymi literkami fantasy, to da-
na książka należy do gatunku fanta-
sy”. 

Obecnie, fantasy opiera się 
głównie na tym, co w latach 20. i 30. 
tworzyli J.R.R. Tolkien oraz 
C.S.S. Lewis (tak jak H.P. Lovecraft i 
mitologia Cthulhu wywarły silny 
wpływ na horror). Ci panowie zarazili 
swoją wyobraźnią rzesze nie tylko 
czytelników, ale i twórców, którzy 
zaczęli powielać schemat, tworząc 
coraz to nowe neverlandy, które w 
swojej oryginalności były jedynie ko-
lejnymi duplikatami Śródziemia czy 
Narnii. Później do owego schematu 
dołączyła także mapka, zastosowana 
po raz pierwszy przez Roberta E. Ho-
warda (twórca Cymmeryjczyka oraz 
Solomona Kane’a). Gatunek, w któ-
rym wyobraźnia jest podstawą, a ory-
ginalność świata przedstawionego 
niemal obowiązkiem, zalew kseroko-
pii jest, krótko mówiąc, wstydem i 
hańbą. 

Jednak fantastyka to nie tylko 
Hyboriańscy barbarzyńcy, długouche 
elfy i mroczny oddech Lorda Vadera. 
Kiedyś było inaczej – wierzcie lub 
nie, ale elementy czysto fantastyczne 
są obecne też w dramatach roman-
tycznych Wieszczów. Jednak fanta-
styka romantyczna jest nieśmiała; 

wprowadzana głównie podczas snu 
czy majaków - okoliczności łagodzą-
cych dla sprzecznych z rzeczywisto-
ścią elementów. Autorzy współcze-
śni nie pacykują się z tłumaczeniem 
wytworów swojej wyobraźni - walą 
do czytelnika z przysłowiowej gru-
bej rury, podczas gdy w pierwszej 
połowie XIX w. wyglądało to nieco 
delikatniej. Pamiętamy Kordiana 
szybującego na chmurze, czy żywe 
trupy pełzające po cmentarzu w 
dziewiątej scenie trzeciej części 
„Dziadów” (tak, Mickiewicz pisał o 
zombie!). 

Proza fantastyczna jest nie-
doceniana, czy wręcz wyśmiewana 
przez swoją niepoważność, omijanie 
tematów istotnych, ważnych. Nie 
mogę się zgodzić z tymi zarzutami – 
twórcy amerykańskiej Nowej Fali 
już w latach 60. zbuntowali się prze-
ciwko płytkości tematyki i rzucili się 
na to, co do tamtej pory tkwiło w 
sferze tabu – podejmowali kwestie 
polityczne czy społeczne, na przy-
kład problem przeludnienia czy ra-
sizmu. Ale nie trzeba szukać daleko 
– w literaturze polskiej mamy prze-
cież Lema oraz Zajdla, którym wy-
obraźnia nie służy do błądzenia po 
manowcach bajek dla dorosłych. 
Wręcz przeciwnie, fantastyka zosta-
je zaprzęgnięta do ominięcia cenzu-
ry, gdy prawdziwa treść tekstu wy-
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W związku z obchodzoną 
niedawno 90 rocznicą odzyskania 
niepodległości przez Polskę, chciał-
bym przybliżyć historię tego, jakże 
niezwykle dla nas ważnego wydarze-
nia. 11 listopada 1918 r. z chwilą pod-
pisania przez Niemcy rozejmu w la-
sku Compiégne pod Paryżem zakoń-
czyła się I wojna światowa. Był to 
przełomowy moment nie tylko w 
dziejach całej Europy, ale i Polski. 

Dzień wcześniej powrócił do 
Warszawy Józef Piłsudski, komen-
dant I Brygady Legionów, internowa-
ny od lipca 1917 r. przez Niemców w 
Magdeburgu. Przed domem, w któ-
rym mieszkał, zebrały się tłumy, a do 
mieszkania zaczęli przychodzić 
przedstawiciele różnych stronnictw i 
partii. Tak będzie wspominać później 

te wydarzenia jego żona, Aleksandra: 

„Byli znajomi i podkomendni zaczęli 
się tłoczyć w mieszkaniu na Moniusz-
ki, które mu doraźnie znaleziono, 
chcąc go przywitać i oddać się do jego 
dyspozycji. Nareszcie po południu 
udało mu się wyrwać z Warszawy i 
przyjechać do nas, na Pragę. Wiado-
mość, że przyjedzie do mnie rozeszła 
się lotem ptaka. Wobec tego, że była 
to niedziela, robotnicy wylegli z do-
mów i pełni radości czekali na ulicach, 
którymi musiał przejeżdżać. Przed 
domem, w którym mieszkałam, zebrał 
się tłum. Kiedy nadjechał, entuzjazm 
był niesamowity."     (Aleksandra Pił-
sudska, „Wspomnienia",  Warszawa 
1989r.) 

Na wieść o powrocie Piłsudskiego, 
Ignacy Daszyński wraz z całym rzą-

kracza poważnie poza to, czym jest 
na pierwszy rzut oka. 

Wyobraźnia jest tworzywem, 
które można formować podług swojej 
woli, aby powstały twór wykorzystać 
w dowolnym celu. Jest on nie tylko 
atrakcyjny, lecz także pozwala ująć 
problem pod ciekawym kątem. To, ze 
„Narnia” jest prozą głęboko katolic-
ką, widać na pierwszy rzut oka. Ale 
kto by pomyślał, że identyczne prze-

słanie ukrywa się we „Władcy pier-
ścieni”? Terry Pratchett w swoich 
opowieściach ze Świata Dysku prze-
myca obserwacje natury ludzkiej 
i cywilizacyjne przekłamania, zaś sa-
ga Rowling jest pieśnią pochwalną 
dla ideałów honoru i przyjaźni. To 
wszystko jest bardzo wyraźnie wypi-
sane pomiędzy wierszami, wystarczy 
bliżej się przyjrzeć. 

ms 
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dem 11 listopada przyjechał do War-
szawy. Tego samego dnia Józef Pił-
sudski otrzymał z rąk Rady Regencyj-
nej władzę wojskową i rozpoczął 
konsultacje z przedstawicielami 
stronnictw politycznych w sprawie 
utworzenia koalicyjnego rządu. 14 
listopada, nowym dekretem Rada 
Regencyjna postanowiła się rozwią-
zać i całą władze w państwie przeka-
zała Piłsudskiemu, ustanawiając 
urząd naczelnika państwa. 

11 listopada warszawiacy wy-
szli na ulice. Nareszcie po 123 – let-
niej niewoli Polska odrodziła się. W 
Warszawie zapanowała niezwykła 
atmosfera: 

"Warszawa żyła w tych dniach na uli-
cach. (...) Gdy 11 listopada, w histo-
rycznym dniu zawieszenia broni, wy-
szedłem rano na miasto, ulica miała 
wygląd jakiś zupełnie inny niż zwykle: 
ludzie poruszali się szybko, każdy pa-
trzył z ciekawością naokoło, każdy 
czegoś wyczekiwał, zawiązywały się 
rozmowy między ludźmi nieznajomy-
mi. Niemców spotykało się niewielu i 
nie mieli już tak butnych min jak po-
przednio, większość z nich miała już 
na mundurach czerwone rewolucyjne 
kokardki, dyscyplina rozluźniła się, 
widziało się i czuło się już zupełną 
dezorganizację tej karnej armii. Lud-
ność samorzutnie zaczęła rozbrajać 
żołnierzy, którzy poddawali się temu 

przeważnie bez protestu."  (M. Jan-
kowski, "11 listopada 1918 r." [w:] 
Warszawa w pamiętnikach pierwszej 
wojny światowej, Warszawa 1971). 

Dzień 11 listopada ustanowio-
no później Świętem Niepodległości 
Polski. Stało się to jednak dopiero 
prawie 20 lat po odzyskaniu niepod-
ległości, mianowicie w kwietniu 
1937r. Do czasu wybuchu II wojny 
światowej święto obchodzono tylko 
dwa razy – w roku 1937 i 1938. W la-
tach 1939 – 1944 – podczas okupacji 
hitlerowskiej oficjalne lub jawne 
świętowanie, podobnie jak i każde 
inne przejawy polskości, było nie-
możliwe. W roku 1945 władze komu-
nistyczne świętem państwowym 
uczyniły dzień 22 lipca – datę podpi-
sania Manifestu PKWN, jako Naro-
dowe Święto Odrodzenia Polski. Na-
rodowe Święto Niepodległości ob-
chodzone 11 listopada przywrócono, 
ustawą Sejmu, 21 lutego 1989 roku. W 
czasach komunizmu wielokrotnie 
organizowane w całym kraju przez 
opozycję manifestacje patriotyczne 
były tego dnia brutalnie tłumione 
przez oddziały ZOMO, a ich uczest-
nicy aresztowani przez Służbę Bez-
pieczeństwa. Dzień ten jest dniem 
wolnym od pracy. Główne obchody, z 
udziałem najwyższych władz pań-
stwowych, odbywają się w Warsza-
wie na placu Józefa Piłsudskiego, 
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przed Grobem Nieznanego Żołnie-
rza. 

 W tym roku obchody Święta 
Niepodległo-
ści w naszym 
mieście roz-
poczęły się w 
Bazylice OO 
Bernardy-
nów Mszą 
Św. o godz., 
12.00 której 
przewodni-
czył Biskup 
Pomocniczy 
Diecezji San-
domierskiej 
ks. Edward 
Frankowski. Punktem kulminacyj-
nym Mszy Św. było poświęcenie i 
przekazanie na ręce Dowódcy Jed-
nostki Strzeleckiej nr 2035 w Leżaj-
sku, profesora Waldemara Tłuczka 
odrestaurowa-
nego Sztanda-
ru tejże jed-
nostki. Po 
Mszy Św. od-
był się pro-
gram arty-
styczny w wy-
konaniu mło-
dzieży z nasze-
go liceum. Mo-
gliśmy wysłu-
chać pięknych, 

Sztandar prezentowany  
przez prof. Tłuczka 

Recytatorzy z ZSL podczas 

akademii w Bazylice 

polskich wierszy patriotycznych, a 
także zachwycić się pieśniami pa-
triotycznymi w przepięknym wyko-
naniu chóru szkolnego pod dyry-
genturą mgr Barbary Kuczek. 

Druga część obchodów Świę-
ta Niepodległości odbyła się na tere-

nie Muzeum Ziemi Leżajskiej. Tu 
odbyła się ceremonia wbicia gwoź-
dzi w drzewiec Sztandaru Jednostki 
Strzeleckiej przez osoby, które przy-
czyniły się do jego odzyskania i re-
nowacji. Następnie uczestnicy prze-
nieśli się do budynku Muzeum 
gdzie odbył się recital Mariusza 
Drzewieckiego, a następnie prezen-
tacja książki Sławomira Kułacza pt. 
„Okolice Leżajska i Sieniawy w prze-
dedniu i podczas I wojny świato-
wej”, kończące obchody 90 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości 

w Leżajsku. 

ts 

Przekazanie tablicy przez Starostę leżajskiego 

Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” 



Rodzi się dziecię w jasności słonecznej 
Podczas nocy zimnej i wietrznej 
Dzieciątko z nieba zesłane 
Na ziemię od Boga dane 

Gdy dzieciątko się urodziło 
Położono je w żłobie, bo kolebki nie było 
Aby dziecina się zagrzała 
Matka jego w sukieneczkę go odziała 

Zimno Mu było w nóżki bose 
Zimno w mały nosek 
Zimno w paluszki małe 
Zimno w ciało nagusieńkie całe 

Leżał Jezus spokojnie na sianeczku 
W niewygodnym zwierzęcym żłobeczku 
Maryja nad snem dzieciątka czuwała 
I po główce synka głaskała 

Bardzo go kochała matka Jego 
Z radością tuliła Maleńkiego 
Cichutką kołysankę Jezusowi śpiewała 
I do snu Go lulała 

Płakał mały cicho 
Bo w stajence było zimno i licho 
Matula Go uspokajała 
I anielskim głosem śpiewała: 

„ Nie płacz mój malutki okruszku chleba 
Bo to nie moja, lecz wola nieba 
Wiem, że jest Ci niewygodnie w żłobie 
Ale mamusia będzie cały czas przy Tobie”  
 

mw  
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Rodzi się dziecięRodzi się dziecięRodzi się dziecię   

Poezja 
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Od lat samotnie stoi 
Olbrzymi wysoki żelazny 
Krzyż piękny znany 
Na szczycie Giewontu 

Jego ramiona silne 
Kąpią się co wieczór 
W różowych barwnych promieniach  
Słonka zachodzącego 
Niby blaskiem ognia się stającego 

„Krzyż na Giewoncie”„Krzyż na Giewoncie”„Krzyż na Giewoncie”   

Poezja 

A białe obłoki mgliste 
Swym puchem mięciutkim 
Do snu utulają 
Ptaszka zmarzniętego 
Co krzyż adoruje ćwierkaniem 
 

mw 

 

Do drzwi serca mego 
zapukała  
miłość 

o porcelanowych policzkach 
różowatych ustach 
i błyszczących oczach 

przenikła ma duszę 

na wskroś 

jasnym płomieniem 
pełnym ciepła … 
 

mw 

„Miłość”„Miłość”„Miłość”   
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Dowody na to że szkoła jest jak TV:Dowody na to że szkoła jest jak TV:Dowody na to że szkoła jest jak TV:   

Geografia – Discovery Chanel 
W-F – Szkoła przetrwania 
Chemia – Szklana pułapka 

Matematyka – 5.10.15 
Biologia – BBC 

Historia – Sensacje XX wieku 
J. Polski – Magia liter 

Muzyka – Jaka to melodia? 
Godzina wychowawcza – Rozmowy w toku 

Przerwa – Kawa czy herbata? 
Poprawka – Stawka większa niż życie 

Wywiadówka – Z Archiwum X 
Szkoła – świat według Kiepskich 

Uczeń na dywaniku u dyrektora –Wieczór z Wampirem  

Na wesoło 

Humorek 
=) =) =) 

Bo różne są punkty widzenia… 

  Pesymista widzi tunel 
        Optymista widzi światełko w tunelu 
              Realista widzi światło pociągu 
                   A maszynista widzi trzech głupków na torach! 

Wisi grupa nietoperzy na gałęzi. 

Nagle jeden zmienił pozycję na stojącą.  

-  Stachu! Franek chyba zemdlał! 
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Krzyżówki czyli coś dla mądrej główki Krzyżówki czyli coś dla mądrej główki Krzyżówki czyli coś dla mądrej główki    

Na wesoło 

     1.                  

  2.                      

                      3. 

      4.                  

    5.                    

    6.                    

                      7. 

    8.                    

      9.                  

1. Największe góry Europy. 
2. Kraj, z którego pochodzi Vasco da Gama. 
3. Sąsiadują z Polską od południa. 
4. Mieszkaniec Indii. 
5. Leczy zęby. 
6. Układa wiersze. 
7. Jak nazywała się kiedyś Sri Lanka . 
8. Ptak, który najszybciej porusza skrzydłami. 
9. Po angielsku Niemcy.  

Rozwiąż rebusRozwiąż rebusRozwiąż rebus   
 

             

 

 
 FLOW                HEA  
      R=A    
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Na wesoło 

Język angielski Język angielski Język angielski    

 Znajdź w magicznym kwadracie nazwy dziesięciu zwierząt. 

 L G W O L F T S F S 

O D F F B S T J E T 

W G I R A F F E L G 

L Q G A F T H K E K 

K H E T H Y H S P G 

D G R A B B I T H S 

L F H F R S F F A H 

I D O F H T D B N A 

O E F X C P H F T R 

N F Y D U C K Q Z K 

Mikołajowe opowieściMikołajowe opowieściMikołajowe opowieści   
1.  Święty Mikołaj czyta listy od dzieci. Otwiera jeden: 
 "Mikołaju, Mikołaju, czyś ty z lasu, czyś ty z..." 
 - Eeee, to czytałem, myśli Mikołaj i wyrzuca list do kosza. Otwiera następny: 
 "Mikołaju nasz, dużo paczek masz, jak Cię ładnie..." 
 - Eeee, to już znam. Otwiera następny: 
 Witaj Święty Mikołaju. Pisze do ciebie Zosia Kowalska, lat 5. Proszę, 
 Mikołaju, nie wyrzucaj tego listu i doczytaj go do końca. 
 A najlepiej... przeczytaj dwa razy. Mikołaju, to nie spam, 
 to realny sposób na zarobienie pieniędzy..." 

2. Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, 
policjantów, itp. Tylko  Jaś mówi, że chciałby zostać 
Świętym Mikołajem. 

 - Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczy-
 cielka. 
 Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

3. Jak nazywa się żona św. Mikołaja? 
 -Merry Christmas. 

eb  i  ip 
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07.12 w Tarnobrzegu. Zwycięstwo w 
tym meczu da pewny awans z pierw-
szego miejsca w grupie do ćwierćfina-
łów Mistrzostw Polski Juniorów, które 
odbędą się pod koniec lutego. 

Z kolei w rozgrywkach szkolnej 
licealiady zarówno drużyna chłopców 
jak i dziewcząt tryumfowała w zawo-
dach powiatowych, wygrywając w wy-
sokim stosunku punktowym z zespoła-
mi z Nowej Sarzyny oraz leżajskiego 
technikum. 

Wiadomość z ostatniej chwili! Na 
szczeblu rejonowym tych rozgrywek 
nasze panie zajęły 4 miejsce. 

,, Zmienne szczęście koszykarek” 

 Uczestniczące w rozgrywkach I 
ligi żeńskiej B koszykarki MUKS Le-
żajsk/ Wierzawice mają za sobą roze-
granych już 8 spotkań. Dotychczasowy 
bilans spotkań z innymi zespołami z 
południowej Polski plasuje nasz zespół 
na miejscach 5-6. Należy zwrócić uwa-

SportSportSport   
Dużo się działo w ostatnich 

tygodniach w sporcie szkolnym. Nasi 
sportowcy z większym lub mniejszym 
powodzeniem współzawodniczyli z 
rówieśnikami z innych szkół. Czy były 
jakieś sukcesy? Przeczytaj, zapraszam 
do lektury.  

,,Siatkówka nam kwitnie aż miło 
popatrzeć”    Ogólnopolski            

Turniej Piłki Siatkowej 

W dniach  9-11.11.2008r. odbył 
się w Leżajsku Ogólnopolski Turniej 
Piłki Siatkowej chłopców, w którym 
uczestniczyły jedne z najlepszych ze-
społów z całej Polski, m. in. z Łodzi, 
Rzeszowa, Jastarni czy Niska. Osta-
tecznie LTS Feniks Leżajsk wypadł 
znakomicie, zajmując 2 miejsce. Wy-
grał swoje mecze w grupie, by w finale 
spotkać się z Wifamą Łódź, z którą 
przegrał 2:0. Serdecznie gratulujemy! 

Nasi siatkarze grają na wielu 
frontach. Między innymi uczestniczą w 
Siatkarskiej lidze juniorów- chłopców, 
która właśnie wchodzi w decydującą 
fazę. Na etapie rozgrywek grupowych 
LTS Feniks Leżajsk gromi dotychczaso-
wych swoich przeciwników, nie pozo-
stawiając im cienia złudzeń na zwycię-
stwo. Ich grupowi rywale: Orkan Ni-
sko, Stal Mielec oraz Bartosze Tarno-
brzeg musieli uznać wyższość  leżajsz-
czan. Do zakończenia tej serii zawo-
dów pozostał im jeszcze jeden mecz 

Sport 
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gę na fakt, że niemal każdy mecz na-
szych zawodniczek z zespołami teore-
tycznie silniejszymi kadrowo przyspa-
rza mnóstwo emocji i jest zacięty nie-
mal do ostatnich minut. To wróży 
dobrze na przyszłość a w szczególno-
ści na zbliżające się wielkimi krokami 
Mistrzostwa Polski w Koszykówce w 
kategorii juniorek. 

Oto wyniki dotychczas rozegranych 
spotkań. Przypominam, że w dwóch 
pierwszych kolejkach dziewczyny wy-
szły ze zmagań zwycięsko, o czym 
zostało wspomniane w poprzednim 
numerze Chroberka. 

AZS-MLKS - UKS Lotnik 70 : 52  
UKS Lotnik - Gimball 79 : 44 

Wisła III - UKS Lotnik 53 : 65 

AZS AWF Rybitwy - UKS Lotnik 48 : 52 

UKS Lotnik - Dromet 55 : 62 

UKS Lotnik - Korona II 54 : 61 

 Z kolei w rozgrywkach powia-
towej licealiady w koszykówce nasz 
zespół chłopców poniósł porażkę z 
drużyną z Technikum im. Tadeusza 
Kościuszki i odniósł zwycięstwo z eki-
pą z sarzyńskiego liceum, zajmując 
tym samym 2 miejsce w turnieju. Nie-
stety, to nie pozwoliło na awans do 
dalszej fazy rozgrywek. 

,,Szczypiorniści są już w rejonie!” 

 W rozgrywkach piłki ręcznej, 
zwanej popularnie szczypiorniakiem, 
nasza reprezentacja szkoły wypadła 

Str. 17

Sport 

zaskakująco dobrze. Mogło by się wy-
dawać, że sport, którego nie uprawia 
się na lekcjach wychowania fizyczne-
go w naszej szkole, został przez 
uczniów odsunięty na plan dalszy. Nic 
z tych rzeczy! Istnieje grupa, która 
rzeczywiście kocha uprawiać ten 
sport. I to się ceni i liczy! W zawo-
dach powiatowych zwyciężyły druży-
ny zarówno chłopców jak i dziewczyn, 
pozostawiając w pokonanym polu 
zespoły z technikum i liceum z Nowej 
Sarzyny. Z równie dużym powodze-
niem nasza reprezentacja szkoły wy-
stąpiła na zawodach rejonowych, zaj-
mując drugie miejsca. Na razie odbył 
się jedynie półfinał wojewódzki licea-
liady dziewcząt, w którym nasza re-
prezentacja pań uplasowała się osta-
tecznie na 3 miejscu i odpadła z dal-
szych rozgrywek. 

,, Pingpongiści gromią sąsiadów!” 

W powiatowych rozgrywkach 
tenisa stołowego nasza szkolna druży-
na wypadła świetnie, deklasując rywa-
li z Nowej Sarzyny oraz Technikum 
im. Tadeusza Kościuszki. W kategorii 
chłopców naszą szkołą reprezentowali 
Jacek Rzeszuto oraz Grzegorz Mach, 
zaś w konkurencji dziewczyn grały 
Justyna Rzeszuto(siostra Jacka) oraz 
Patrycja Kręcidło. Czekamy zatem na 
potwierdzenie dobrej formy na tur-
nieju rejonowym.  

mo 
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Ż 
yczymy całemu gronu pedagogicznemu i wszystkim uczniom  
by nadchodzące Święta były okresem pojednania i spokoju,  
czasem ukojenia, by wszystkie problemy schowały się w kąt,  

a święta upłynęły w jak najlepszej atmosferze.  
Wszystkiego najlepszego i najsłodszego, góry słodkości  
i  wiele miłości, oraz dużo prezentów pod choinką 

   
 życzy samorząd szkolny  
 wraz z opiekunami 

H ere’s to all our teachers and all students, God bless toy everyone.  
May peace and plenty be the first to lift the latch to your doors  

and happiness be guided to your homes by the candle of Christmas;  
Love and joy come down on earth to make your days merry and bright;  
May God shower his choicest blessings on you and your families  
this Christmas, and Santa Claus leave unique presents  
underneath the Christmas tree 

 

 The representatives of the students 
 association 

W ir wünschen allen Lehrern und Schülern ruhiges Weihnachtsfest.  
Wir hoffen, dass das die Zeit der Versöhnung  und Linderung ist,  

die Zeit, in der alle Probleme vergessen werden. Alles Gute,  
eine ganze Menge von Sussigkeiten, viel Liebe  
und Tausende schone Geschenke unter dem Weihnachtsbaum 
 

 Wünscht 
 Die Schulermitverwaltung 
 Mit den Betreuern 

L es desamos una feliz Navidad al grupo de pedagogos, educatores,  
personal no docente y a todos los alumnos de esta escuela.  

Tambien les deseamos que vengan tiempas de unidaol, concorida y paz,  
que todos los problemas se escondan en um rencón, que disfruten una atmósfera calida.  
Todo lo mejor, muchos dulces, mucho amor y muchos obserquios bajo el órbol de Navidad 
     

 Asociación e padres de familia 



Gazetka szkolna Str. 19

Kącik pozdro-

Pozdrowienia!Pozdrowienia!Pozdrowienia!   
1.  Serdeczne pozdrowienia oraz wszystkiego
 najlepszego z okazji zbliżających się Świąt 
 Bożego Narodzenia dla profesor Lucyny 
 Słoniec składają uczennice kl. 1  „l’’. 

2.  Serdeczne pozdrowienia i podziękowania 
 za cierpliwość od dziewczyn z kl. 1 , ,l’’ dla 
 ks. Mariusza Pelca. 

3.  Pozdrowionka dla dziewczyn z . 1 „l’’ 

4.  Pozdrowienia dla wszystkich fajnych i ład
 nych dziewczyn w szkole od Kuny, Adzia 
 i Bociana. 

5.  Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżają
 cych się Świąt Bożego Narodzenia dla pro-
 fesora Koniora i kl. 1 ,,d’’. 

6.  Kiedy wyszłyśmy na szczyt góry zobaczyły
 śmy dwa kangury, które na fujarkach grają 
 i Cię mocno pozdrawiają. Dla naszego ex 
 rodzynka od porzuconych dziewczyn z  
 1 „l’’.  

 REDAKCJA CHROBERKA 
 Zespół Szkół Licealnych 

 im. Bolesława Chrobrego 

Adres: ul. M.Curie-Skłodowskiej 6 
  37-300 Leżajsk 

Tel. (0-17) 242-00-19   
Fax. (0-17) 242-76-28 

http://www.zslchrobry.lezajsk.pl 

chroberek@o2.pl 

 Masz jakiś pomysł? 
Chcesz wziąć udział 

w redakcji „Chroberka”?   
- NAPISZ!!! 

Zespół w składzie: 

Uczniowie: Maciej Szuba (ms) kl.2D, Ewelina Bucior (eb), Ilona Pliszczak (ip) kl.1L,  
 Dominika Kocój (dk) kl. 2A, Monika Wojdyła (mw) kl. 2G, Mateusz 
 Odachowski (mo) kl. 2H, Tomasz Stachurski kl. 3G (ts) 
 

Opiekunowie: mgr Joanna Baran, mgr Dariusz Półćwiartek 
  

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i przeredagowywania tekstów. Sprzedaż 
gazetki po cenie innej niż ustalona przez wydawcę JEST SUROWO ZABRONIONA 
i podlega karze punktowej ustalonej obowiązującym taryfikatorem punktowym  
(art. 2 § 15).  


