
~ 1 ~



~ 2 ~

SPIS TREŚCI

NOWY ROK SZKOLNY 4

MATURA 5

REMONT INTERNATU 6

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW 8

WYCIECZKI 9

HISTORIA LEŻAJSKA 14

WYWIAD 16

KĄCIK KULINARNY 18

SPORT 19

KONKURS 20



~ 3 ~

Cześć. Masz przed sobą pierwszy w tym roku szkolnym 

numerek Chroberka. Znajdziesz w nim wiele ciekawych 

artykułów i po raz pierwszy w historii tego pisma – 

Konkurs. Dla zwycięzcy przewidziana jest bardzo 

wartościowa nagroda, która na pewno Ci się spodoba. Jeśli 

chcesz wspomóc naszą gazetkę lub pokazać swoje 

umiejętności, możesz wysłać do nas wiersz, zdjęcia lub 

artykuł na dowolny temat. Wrzuć je do skrzynki, która 

znajduje się w głównym hallu, lub wyślij na naszego maila 

– redakcja.chroberek@wp.pl 

Życzymy miłego odbioru

Redakcja

WITAMY
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Nowy Rok Szkolny
O godz. 8.00 została odprawiona Msza Święta 

w Kościele p.w. Jezusa Miłosiernego. Liturgię 

sprawował ks. Dariusz Wojnar a kazanie 

wygłosił ks.Wacław Zygarowicz. Na 

zakończenie ks. prałat Marek Cisek złożył 

wszystkim najlepsze życzenia owocnej pracy 

i sukcesów.

W szkole uczniowie klas II i III udali się na 

spotkanie z wychowawcami, a uczniowie klas 

I zebrali się na dziedzińcu. Zgromadzonych powitał dyr. Zbigniew Trębacz, który pokrótce opowiedział 

o historii szkoły, wymienił wybitnych absolwentów, życzył młodzieży sukcesów w nauce, aby 

w murach szkoły rozwijali swoje zainteresowania i doskonalili talenty. Następnie przedstawił 

dyrektorów szkoły oraz wychowawców poszczególnych klas.  Dyr. Waldemar Tłuczek  zapoznał 

pierwszoklasistów z zasadami panującymi w ZSL. Po czym uczniowie z wychowawcami udali się do sal 

lekcyjnych, gdzie otrzymali niezbędne informacje, a  następnie udali się na „wycieczkę” po szkole.  

LS
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Maturzyści z ZSL im. B. Chrobrego w Leżajsku napisali maturę lepiej niż ich rówieśnicy w kraju

W roku szkolnym 2015/ 2016 do klas III liceum uczęszczało 273 uczniów, a do klas IV technikum 

chodziło 48 uczniów. Wszyscy nasi absolwenci przystąpili do matury a większość z nich zdała ją 

pomyślnie.

Wyniki egzaminów w naszej szkole to jedne z najlepszych wyników w Polsce. Wyniki te są tym 

bardziej satysfakcjonujące, ponieważ do matury przystąpiło 100 procent naszych absolwentów. 

Należy zaznaczyć, że do szkoły przyjmowani są uczniowie zróżnicowani pod względem poziomu 

nauczania, zainteresowań i zdolności, a mimo to ZSL w Leżajsku może pochwalić się bardzo wysoką 

zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych.

Matura
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Remont internatu
Od 2015 roku nieustannie trwają gruntowne prace remontowe w Internacie Zespołu Szkół Licealnych 

w Leżajsku. Dzięki temu znacznie polepszyły się warunki mieszkaniowe, a tym samym podniósł się 

standard pomieszczeń. Zostały wyremontowane pokoje mieszkalne oraz łazienki, wymieniono 

instalację elektryczną i hydrauliczną, zakupiono nowe meble oraz sprzęt RTV. Zmodernizowano sieć 

internetową Wi- Fi. Zamontowano nowoczesny system monitoringu. W pełni wyposażony aneks 

kuchenny sprawia, że takich warunków może pozazdrościć nam nie jeden internat. Dzięki finansom 

przekazanym od Starosty leżajskiego przebudowano korytarze oraz klatki schodowe, zamontowano 

drzwi przeciwpożarowe, które spełniają unijne standardy i zasady bezpieczeństwa. Pozostałe 

wyremontowane pomieszczenia internatu sfinansował Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.



~ 7 ~



~ 8 ~

Kiermasz
W dniu 6 września 2016 r. w Zespole Szkół 

Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku 

odbył się kiermasz podręczników używanych.

W sali gimnastycznej zebrali się zarówno 

sprzedający jak i kupujący -  uczniowie, 

absolwenci i rodzice. Zainteresowanie 

kiermaszem było ogromne. Wszyscy ledwo 

mieścili się w sali gimnastycznej. Każdy radził 

sobie jak umiał najlepiej. Sprzedający mogli 

wystawić swoje podręczniki na ustawionych 

przez młodzież stolikach, prezentując również 

inne pomoce naukowe tj. testy maturalne, 

kompendia wiedzy z poszczególnych 

przedmiotów, zbiory zadań itp.

Oprócz transakcji handlowych odbywały się też 

spotkania koleżeńskie absolwentów z kolegami 

 i koleżankami obecnie uczącymi się w naszej 

szkole.

Organizacją kiermaszu zajęli się nauczyciele 

bibliotekarze przy wsparciu nauczycieli 

wychowania fizycznego i pedagogów. Wszystkim 

za okazaną pomoc dziękujemy.

Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku 

szkolnym. 

Elżbieta Jaworska
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wycieczki
Spływ kajakowy
W dniu 9 września 2016 r. uczniowie klas: II „i” z opiekunami :panią Barbarą Długoń, panem 

Andrzejem Tofilskim i księdzem Dariuszem Wojnarem, II „a” i II „d” z panią Bogusławą Zygmunt, 

panią Agnieszką Lizak i panią Elżbietą Rup oraz I”c” z panią Moniką Sudoł, panią Moniką Lizak 

i panią Marią Skrzat wybrali się na spływ kajakowy po rzece Wieprz. Przepiękna pogoda sprawiła, 

że wszyscy czuli się jak na wakacjach. Dla niektórych była to pierwsza przygoda z kajakiem, dla 

innych kolejna i chociaż nie brakowało zabawnych sytuacji( tu mielizna, a tam korzeń), to każdy  

wykazał się zdolnościami kajakarskimi. Nie było czasu na nudę, a dobry humor dopisywał 

każdemu. Uczniowie klas drugich  pokonali etap od miejscowości Obrocz do Zalewu Rudka (ok.7 

km), a uczniowie klasy pierwszej dodatkowo przepłynęli odcinek Zalew Rudka –Bagno.  Obie trasy 

były bardzo malownicze, szczególnie zachwycały przepiękne meandry porośnięte najróżniejszą 

roślinnością. Dla uczniów klasy pierwszej był to czas doskonałej integracji, a dla wszystkich 

ciekawej przygody w otoczeniu pięknej przyrody Roztoczańskiego Parku Narodowego.
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Jednośladem na zachód od Leżajska

W czerwcowym numerze CHROBERKA zaproponowałem wycieczkę rowerową w dolinę Sanu, 

lasów Kuryłówki i malowniczego zalewu Ożanna. Na tej trasie mogliśmy zobaczyć pięknie 

zachowane ślady historii jak i podziwiać okoliczną naturę.

Dziś zapraszam Was na podobną wycieczkę, ale w przeciwnym kierunku – na zachód od Leżajska.

Naszą wycieczkę rowerową rozpoczynamy sprzed naszej szkoły. Ulicą Łukasza Opalińskiego 

kierujemy się w stronę działek „Podlesie”. Przed działkami wjeżdżamy na oznakowany szlak 

rowerowy Green Velo. Po około 20 minutach możemy sobie zrobić pierwszy przystanek 

i odpocząć na plaży zalewu w Brzózie Królewskiej.

Następnie udajemy się na południe, aby ponownie znaleźć się na szlaku rowerowym Green Velo. 

Opuszczając Brzózę Królewską mamy do pokonania niewielką górkę, za którą kryje się naturalne 

rozlewisko leśne rzeki Tarlaka.
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Trzymając się szlaku Green Velo, wjeżdżamy do 

lasu i po około 4 kilometrach ukazują się nam 

zabytkowe zabudowania dworskie. Obecnie 

mieści się tu prywatna stadnina koni. Po drugiej 

stronie drogi znajduje się pastwisko dla koni. 

Jeżeli będziemy mieli trochę szczęścia ujrzymy 

pasące się stado koni które pozwolą się 

sfotografować i podejść do ogrodzenia.

Wjeżdżając głębiej w las ujrzymy główny cel 

naszej wycieczki rowerowej – Julin, zabytkowy 

Pałacyk Myśliwski z XIX wieku. Został on 

zbudowany przez hrabiego Alfreda Potockiego 

– ordynata łańcuckiego. Za niewielką opłatę 

możemy zwiedzać park i otoczenie pałacyku. 

Budynki  przypominają o latach świetności tego 

miejsca i wielkich polowaniach w okolicznych 

lasach. Obecnie właścicielem zespołu 

pałacowego w Julinie jest Muzeum Zamek 

w Łańcucie.

Ale na Julinie wycieczka się nie kończy. 

Kierujemy się teraz w stronę zabytkowego 

budynku nadleśnictwa Wydrze. Powyżej tych 

zabudowań, w stronę lasu, znajduje się świetnie 

przygotowane miejsce spotkań 

okolicznościowych i głaz pamięci koła 

łowieckiego RYŚ w Łańcucie.

Julin, zabytkowy Palacyk Myśliwski Zabytkowy budynek nadleśnictwa Wydrze
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Teraz zaczyna się chyba trudniejsza część naszej 

wycieczki. Leśna droga wymaga od nas większego 

wysiłku, a piasek w którym grzęzną opony 

rowerów, zmusza do przejścia niektórych 

odcinków. Jadąc cały czas prosto dojedziemy do 

Rezerwatu Przyrody „Wydrze”. Rezerwat ten jest 

najdalej oddalonym punktem naszej wycieczki. 

Na skraju tego rezerwatu znajduje się kapliczka, 

a w niej pamiątkowy głaz z napisem: "Boże 

Błogosław Lasom Julińskim". Ufundował go 

ostatni ordynat łańcucki, hrabia Alfred Potocki 

w 1941 roku. Zapewne cisza i piękne 150-letnie 

drzewa otaczające to miejsce zachęcają do chwili 

refleksji i zadumania ... 

Wyjeżdżamy z lasu tą samą drogą którą 

przyjechaliśmy, obok leśniczówki i kierujemy się 

drogą asfaltową przez Wydrze w stronę Brzózy 

Stadnickiej. Po przejechaniu przez wioskę 

i dojechaniu na jej wschodni koniec, skręcamy 

obok zalewu w lewo, na tzw. Podkudłacz. Po 

minięciu zabudowań i niewielkiej kapliczki 

wjeżdżamy do lasu. Tutaj niestety kończy się 

mapa, a wskazówki na niewiele się zdadzą. 

Należy zdać się na wyczucie i trochę szczęścia. 

Jadąc prosto, w stronę Brzózy Królewskiej, należy 

w pewnym momencie  skręcić w prawo, w starą 

i nieużywaną leśną drogę, prostopadłą do naszej, 

która zaprowadzi nas na niewielką polanę 

Uroczyska Kudłacz. Polana ta kryje drewnianą 

kapliczkę z 1923 roku.
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Została ona zbudowana by uczcić śmierć żony 

Adama Zamoyskiego. Poniżej kapliczki znajduje 

się także głaz poświęcony Adamowi 

Zamoyskiemu, który zmarł w 1933 roku 

w Paryżu.

W pobliżu możemy zobaczyć bukowe alejki 

i pozostałości dawnych stawów hodowlanych. 

Dziś ten teren zamieszkuje Bóbr, który bardzo 

polubił sobie pobliski potoczek. 

Spacerując wzdłuż potoku możemy zobaczyć 

ślady działalności tych zwierząt i ich żeremia.

Wyjeżdżamy z lasu szutrową drogą w stronę 

Brzózy Królewskiej. Stąd ponownie możemy 

jechać szlakiem Grenn Velo przez wioskę lub 

skrócić sobie drogę i dołączyć do Green Velo 

od południowej strony. Wyjeżdżając już z lasu 

w stronę Leżajska, zobaczymy wieżę radiowo-

telewizyjną w Giedlarowej, najwyższy obiekt 

w okolicy.

Mam nadzieję że nabraliście ochoty na przygodę rowerową. Nie wszystkie atrakcje znajdziecie 

na mapach i nie zawsze są one oznakowane. Czasami trzeba pozwolić by ciekawość 

poprowadziła Was w miejsca nieznane i tajemnicze. Odkrywanie przyrody i miejsc pamięci 

wciąga. A ja mam już pomysł na następną wycieczkę rowerową... Ale o tym w przyszłości, 

oczywiście w gazetce szkolnej CHROBEREK.

Bogusław Majcher

(nauczyciel ZSL)
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HISTORIA
Społeczność żydowska, niemal od samego 

początku funkcjonowania Leżajska, jest ważnym 

aspektem miasta, nadając mu niezwykły, 

wielokulturowy charakter. Pomimo, że Żydzi nie 

zrezygnowali z własnych przyzwyczajeń 

i upodobań, mocno zaznaczając swoją obecność 

w mieście, potrafili oni żyć w zgodzie z Polakami 

przez wieki. W znacznym stopniu ukształtowali 

oni miasto, które bez Żydów, dzisiaj, nie byłoby 

takie samo.

Pierwsi żydowscy osadnicy pojawili się na Rusi 

Czerwonej około XI wieku. Jednak 

najwcześniejsze dokumenty mówiące o tym 

fakcie pochodzą z przełomu XV i XVI wieku. 

Głównym powodem migracji Żydów do Polski 

były przepisy prawne gwarantujące swobodę 

religijnego i ekonomicznego życia. Co 

zapewniało dużo wyższe poczucie 

bezpieczeństwa i stabilizacji, niż w innych 

krajach europejskich. 

Od samego początku społeczność Żydowska 

prężnie się rozwijała na ziemiach Leżajska. Pod 

koniec XVI stulecia Leżajsk zamieszkiwało nie 

więcej, niż 100 Izraelitów, a w 1765 roku było ich 

już ponad 900. Do połowy XIX liczba Żydów rosła 

szybciej, niż ludność chrześcijańska.

W odróżnieniu od większych miast Polski, 

osadnictwo żydowskie w Leżajsku miało 

charakter otwarty. Dzięki temu, rodziny 

żydowskie zaczęły zamieszkiwać we wsiach 

całego starostwa. Pełnili tam przede wszystkim 

funkcje karczmarzy, prowadzili również faktoria. 

W XIX wieku najwięcej Żydów zamieszkiwało 

leżajski rynek, stanowili wówczas 90% jego 

wszystkich mieszkańców. Na wykazie, który 

pochodzi z 1936 roku, widnieje informacja, że 

z 36 ulic, wyłącznie chrześcijański charakter 

miało 12, a wyłącznie żydowski miały 3 ulice. 

Resztę zamieszkiwała ludność obu wyznań. 

Do 1537 roku położenie prawne Żydów w Polsce 

regulowane było tylko ustawodawstwem 

ogólnopaństwowym. Określały one prawa 

i obowiązki tej ludności na tyle dokładnie, że 

wielu badaczy twierdzi, iż stanowili oni osobny 

stan. Żydzi mieli pełną swobodę życia religijnego 

oraz rozległe możliwość w sferze działalności 

gospodarczej. Dopiero I rozbiór Polski zakończył 

okres pełnej niezależności Żydów. Zostali oni 

podporządkowani scentralizowanej 

administracji państwowej. Austriacy starali się 

uczynić z Żydów najbardziej użyteczną 

i najmniej szkodliwą warstwę społeczną. 

Żydzi w naszym kraju pełnili kilka ważnych 

funkcji, w pewnym stopniu zastępując polskie 

mieszczaństwo. Zajmowali się oni przede 

wszystkim handlem, głównym ich towarem były 

produkty rolne, wyroby rzemieślnicze 

(produkowane lokalnie, a także sprowadzane 

zza granicy) 
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oraz produkty pochodzenia zwierzęcego. 

Żydowscy kupcy łączyli handel z kredytem. 

W miarę możliwości starali się oni wypożyczać 

swoje oszczędności na wysoki procent. Przez to 

w połowie XVII wieku w mieście znajdowało się 

kilku, poważnych kredytodawców.

Żydzi od samego początku, mocno zaznaczali 

swoją obecność w Leżajsku i nie mieli zamiaru 

przestać kultywować swoich tradycji. Budowali 

synagogi, domy modlitewne oraz własne szkółki 

dla żydowskich chłopców, jednak 

najważniejszym elementem ich społeczności 

była gmina żydowska, czyli kahał, do którego 

należał każdy mieszkaniec pochodzenia 

izraelskiego.  Była ona ściśle zhierarchizowana 

i pełniła funkcje administracyjno-sądową. 

Kluczowym elementem społeczności leżajskich 

Żydów było funkcjonowanie chasydyzmu, pod 

przewodnictwem rabina Elimelech, który 

w 1772 osiadł w mieście.

W znacznym stopniu kultura żydowska 

w Leżajsku została zniszczona przez Niemców, 

którzy już 10 września 1939 roku przejęli 

miasto i tego samego dnia spalili synagogi. Po 

ustaniu działań wojennych ludność izraelska 

została wysiedlona za San. W Leżajsku 

pozostało zaledwie 300 Żydów, którzy zostali 

objęci przymusem pracy, a w 1941 roku 

zamknięto ich w nowo utworzonym gettcie. 

Wkrótce Niemcy rozpoczęli całkowitą 

likwidację tej społeczności. Leżajskie getto 

zostało zamknięte, a większość jej 

mieszkańców, wymordowana lub wywieziona 

do obozów zagłady. Na początku 1943 roku, 

w Leżajsku znajdowało się, zaledwie, dwóch 

Żydów. Wojnę przeżyło kilkuset hebrajczyków, 

którzy już w 1944 roku zaczęli powracać do 

miasta, jednak tylko nieznaczna część ponownie 

się tutaj osiedliła.

Żydzi byli, są i będą ważnym aspektem 

społeczno-kulturalnym Leżajska. Pomimo 

trudów spowodowanych przez II wojnę 

światową Izraelici znowu powracają i szybko 

odbudowują swoją pozycję na ziemi Leżajskiej. 

Są oni ważną i nieodłączną częścią historii 

naszego miasta i warto o tym pamiętać. 

Krystian Miś
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Wywiad
Szkoła to przede wszystkim nauka, jakie 

przedmioty Pan lubił, gdy był Pan uczniem 

szkoły średniej? 

Od najmłodszych lat uprawiałem różne 

dyscypliny sportowe. Chodziłem nawet do 

szkoły sportowej, więc z pewnością przedmiot 

wychowanie fizyczne był wśród moich 

ulubionych przedmiotów, lubiłem także 

matematykę.

Co nowego i twórczego chciałby Pan 

wprowadzić w naszej szkole? Co by Pan 

zmienił?

Nie jestem dyrektorem szkoły, zatem nie mogę 

mówić o moim pomyśle i ewentualnych planach, 

co do jakichś spektakularnych zmian, natomiast 

w zakresie moich obowiązków, które wykonuję, 

kilka zmian już wprowadziłem. Myślę, że nasza 

szkoła nie wymaga dużych zmian. Dyrektor 

doskonale sobie radzi z rozwijaniem i 

unowocześnianiem naszej szkoły, więc tę 

„twórczość” pozostawiam jemu.

Proszę dokończyć zdanie – dobra szkoła to …  

oczywiście Zespół Szkół Licealnych im. 

Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Myślę, że 

jesteśmy szkołą wyróżniającą się pod wieloma 

względami w skali województwa i całej Polski. 

Mamy bardzo dobrą kadrę dydaktyczną, 

wspaniałych uczniów, w których drzemie 

ogromny potencjał. Ten potencjał przekłada się 

na wysokie wyniki w nauce, ogromne sukcesy 

w konkursach, olimpiadach i zawodach 

sportowych. W szkole widzimy młodzież 

zaangażowaną, z wieloma pomysłami i dużym 

zapałem do wdrażania ciekawych pomysłów. 

Mógłbym tu wymieniać walory naszej szkoły, ale 

doskonale je znacie. Jesteście jako redakcja 

doskonałym przykładem ludzi pracy. Cóż chcieć 

więcej.

Co sądzi Pan o przewodniczącej szkoły?

Ambitna, pracowita, systematyczna, rzetelna 

i zaangażowana w sprawy uczniowskie. Bardzo 

dobrze mi się z nią współpracuje. Jest jedną 

z tych Przewodniczących Samorządu 

Uczniowskiego, która ze swoich obowiązków 

wywiązuje się wzorowo. Już dzisiaj składam jej 

serdeczne podziękowania za włożą pracę na 

rzecz szkoły. 

Jest Pan znany z przestrzegania litery prawa. 

Jak zdefiniowałby Pan terminy: dobry uczeń, 

wzorowy uczeń, wyjątkowy uczeń?

Dobry uczeń, to uczeń, który nie stwarza 

problemów wychowawczych, uczy się 

systematycznie i osiąga dobre wyniki w nauce.

Wzorowy uczeń, to uczeń, który osiąga bardzo 

wysokie wyniki w nauce, a jego postawa jest 

godna naśladowania.

Wyjątkowy uczeń, to każdy uczeń naszej szkoły. 

z wicedyrektorem 

Panem Waldemarem Tłuczkiem
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Czy jest coś( lub ktoś), co potrafi 

wyprowadzić Pana z równowagi?

Hm. Nie wiem, co powiedzieć. Jak każdy mam 

chwile słabości. Czasem zdarzy się, że coś lub 

ktoś mocno mnie zdenerwuje, ale staram się tego 

nie okazywać.

Kogo Pan bardziej lubi uczniów czy 

nauczycieli?

To wbrew pozorom trudne pytanie. Cenię 

nauczycieli za ich pracę, doceniam to, co robią. 

Uczniowie zaś wnoszą każdego dnia coś nowego 

do życia szkoły i to jest piękne. To jest coś, co 

powoduje, że uwielbiam swoją pracę. Dzięki 

Wam nie nudzę się w pracy.

Proszę opowiedzieć o swoich pasjach?

Niestety nie mam czasu na realizowanie swoich 

pasji, nie są też one szczegółowo sprecyzowane. 

Lubię wyprawy w góry, jazdę na nartach, spływy 

kajakowe, lubię przełamywać swoje bariery 

lękowe, lubię wyzwania.

Po jaką muzykę sięga Pan najczęściej a po 

jaką najchętniej?

W różnym wieku słuchałem różnej muzyki. 

Dzisiaj słucham raczej muzyki radiowej. 

Oczywiście jest wiele kultowych zespołów, przy 

których lubię się zatrzymać.

Uchodzi Pan za człowieka rodzinnego, ale 

jest Pan także wicedyrektorem oraz  

nauczycielem,  czy trudno pogodzić te 

wszystkie obowiązki?

No nie będę ukrywał, że momentami jest bardzo 

trudno. Połączenie tych ról i obowiązków 

czasami jest karkołomne, wymaga ode mnie 

skupienia, uwagi oraz zaangażowania i dużej 

energii. Staram się jednak z tych obowiązków 

wywiązywać najlepiej jak potrafię.
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Kącik kulinarny
Przepisów na słodkie jesienne wieczory jest mnóstwo, ale czy znacie ten na perfekcyjne, intensywnie 

kakaowe muffiny? Mam dziś dla Was propozycję idealną. Ostrzegam – znikną szybciej, niż się tego 

spodziewacie!

Potrzebne nam będą następujące produkty:

230 g mąki tortowej 

200 g cukru

3 łyżki kakao np. DecoMorreno 

4 jajka

200 g masła 

5 g proszku do pieczenia

400 g śmietany 33% 

100 g cukru pudru 

Wykonanie:

1. Ubijamy jajka z cukrem, dodajemy mąkę, 

kakao np. DecoMorreno i proszek do 

pieczenia, wlewamy wcześniej stopione 

i schłodzone masło oraz 100 g śmietany. 

Wszystko delikatnie mieszamy. 

2. Przygotowane ciasto przekładamy do 

foremek wyłożonych papilotkami. Pieczemy 

około 15 minut w temperaturze 180 stopni.

3. Pozostałą śmietanę (300 g) ubijamy 

z cukrem pudrem i dekorujemy upieczone 

i ostudzone muffinki.

Smacznego

Weronika Stopyra
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SPORT
„CHROBRY” na drugim miejscu w  Licealiadzie!

Wspaniały sukces naszych sportowców, którzy zajęli w ubiegłym roku szkolnym II miejsce 

w Licealiadzie. Licealiada to cykl rozgrywek sportowych organizowanych przez Szkolny Związek 

Sportowy z różnych dyscyplin. Sportowcy z naszego liceum od początku zajmowali wysokie lokaty. 

Łącznie sklasyfikowano 170 szkół a nasi uczniowie zajęli zaszczytne II miejsce. Na to wspaniałe 

osiągnięcie pracowało wielu sportowców: brązowe medalistki w koszykówce dziewcząt, srebrni 

medaliści w siatkówce chłopców oraz medaliści i medalistki w pływaniu i tenisie stołowym. Ten 

wynik to ogromne wyróżnienie dla szkoły, uczniów i nauczycieli, bowiem jest to najwyższa lokata 

jaką udało się osiągnąć w  historii szkoły.   Gratulujemy naszym uczniom wspaniałego sukcesu 

i życzymy powodzenia w kolejnych zawodach.

Wywiad z p. Adamem Kowalskim 

Drugie miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w piłce siatkowej chłopców jest bardzo 

dużym osiągnięciem dla trenera jak i zawodników. Jak ocenia Pan ubiegły sezon ?

Bardzo się cieszę ze zdobycia drugiego miejsca w Finale Wojewódzkiej Licealiady. Uważam, że 

osiągnęliśmy sto procent naszych możliwości. Solidnie przepracowaliśmy ubiegły sezon trenując, 

biorąc udział w turniejach i meczach sparingowych. Wszystkie z czterech turniejów, które odbywały 

się w Biłgoraju, Lublinie, Zamościu i Leżajsku wygraliśmy. To był bardzo udany rok.

Jak wyglądają przygotowania do aktualnego sezonu?

W tym sezonie zaczęliśmy treningi już 6-ego września. Oczywiście jak zawsze starsi zawodnicy 

odchodzą, młodsi dochodzą. Trzeba to jakoś poukładać w całość i uporządkować.

Czy liczy Pan na zwycięstwo w tym roku?

Trenujemy, aby wygrywać. Myślę, że zawodnicy też tak do tego podchodzą. Czasem się to nie udaje, 

bo wystarczy parę błędów i już jest po meczu. Trzeba wszystko wygrywać, aby znaleźć się w finale. 

To jest niezwykle trudne, ale przy odrobinie szczęścia i solidnej pracy się udaje.
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KONKURS
Po raz pierwszy w naszym piśmie chcemy zaprezentować Wam konkurs. Polega on na rozwiązaniu 

poniższej krzyżówki i dostarczenia hasła oraz wszystkich poprawnych odpowiedzi do redakcji.

Odpowiedź musi zawierać:

• odpowiedź na każde pytanie

• pełne hasło

• imię i nazwisko

• klasa

Rozwiązania krzyżówki prosimy wrzucać do skrzynki redakcyjnej CHROBERKA, która znajduje się 

w hallu głównym.
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Podpowiedzi:

1. Trwa 45 minut

2. Twierdzeniu matematyczne

3. Pakt z diabłem

4. Zawiera dane osobowe, obowiązkowy w naszej szkole

5. Wzrost liczby ludności na danym terenie

6. Podstawowa jednostka budulcowa organizmów żywych

7. Sformułować prawa grawitacji

8. Pismo starożytnych Egipcjan

9. Główna bohaterka "Lalki"

10. Drugie imię profesora Martineza

11. Znajduje się w niej sala 2a, odbywają się w niej różne wydarzenia

12. Promieniowała i radowała się po odkryciu nowych pierwiastków 

chemicznych

13. Inaczej sala profesora Małeckiego

14. Ilość tegorocznych klas pierwszych

UWAGA
Nagrodą za pełne rozwiązanie krzyżówki jest zwolnienie z odpowiedzi ustnej.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 7.10.2016r. 

Wybór będzie odbywał się poprzez losowanie.

Powodzenia
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