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„Być zwyciężonym i nie ulec to 
zwycięstwo, 
zwyciężyć i spocząć na laurach to 
klęska. Kto chce, ten może, kto 
chce, ten zwycięża, byle chcenie 
nie było kaprysem lub bez mocy. „  
- Józef Piłsudzki

! Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych   
stron Polski, mamy różne 
zainteresowania, ale łączy nas jeden 
cel. Cel ten to Ojczyna, dla której 
chcemy żyć i pracować.!

 - Roman Dmowski

 W tym numerze znajdziecie :  
- „Happening patriotyczny”  
-  Wywiad z Lechem Dyblikiem”  
- „Dzień kota”  
- „ZUMBA” 
- „Euromania” 
- „Sonda” 

NARODOWE ŚWIĘTO



!
W związku z Narodowym Świętem Niepodległości, członkowie naszej gazetki postanowili 
przeprowadzić wywiad z uczniami ZST zadając im tylko jedno pytanie : ”Kto Ty jesteś ? „ 
Liczyliśmy na różne odpowiedzi , jednak wszyscy odpowiadali to samo : „Polak mały”.  
Skłoniło nas to do przemyśleń. Czy to wierszyk z podstawówki tak utkwił nam w pamięci, 
że automatycznie odpowiadamy tak na to pytanie, czy też może jest w nas ukryty 
patriotyzm? W świecie hipsterów, popu, hip-hopu, ludzi, którym trudno jest wpoić jakieś 
wartości, ciężko określić nam czy ten patriotyzm w nich istnieje. Więc kim jesteśmy ? 
Polakami? Ludźmi na pewno ( ? ), ale czy patriotami ?  
Czy walczylibyście o Polskę i jej wolność ?  

 
 

KTO TY JESTEŚ ? 
( odpowiedź wpisz w ramkę )  

HAPPENING PATRIOTYCZNY

Kto TY jesteś ?

14.11.2013 r. w Naszej szkole po raz kolejny uczciliśmy dzień upamiętniający Odzyskanie 
Niepodległości przez Polskę. W tym roku, odbyło się to jednak w trochę inny sposób niż 
zazwyczaj. Hasło happeningu brzmiało - „ Historia pieśnią i piosenką patriotyczną pisana „ . Było to 
zestawienie pieśni i piosenek od „ Bogurodzicy” z przełomu XIII - XIV w. do współczesności. 
Animatorami spotkania byli uczniowie różnych klas pod skrzydłami Pani Teresy Szulczewskiej. Na 
gitarach zagrali: Magdalena Greczycho, Michał Nawrot, Kacper Ciółko; śpiewały : Adrianna 
Gołębiowska, Agata Gorgiel, Alicja Urbanowicz, Anna Kokot. Prezentację multimedialną z tekstami 
do karaoke, przygotowała Małgorzata Graczyk.  
Wszystkie grupy Uczniów spontanicznie wzięły udział w spotkaniu. Wyśpiewując gromkim głosem 
pieśni i piosenki. Historia jest ważna, musimy o niej pamiętać i kultywować, ale istotna jest 
przyszłość, do której zmierzamy, jak wyśpiewała na zakończenie Adrianna Gołębiowska: „ Ważne 
są tylko te dni, których jeszcze nie znamy…” porywając zebranych do wspólnego śpiewania.  

Adrianna Gołębiowska



1.Czy pomagają Panu zajęcia profilaktyczne ,takie jak 
dzisiaj ? 
-To wszystko polega na tym,że do takich spraw trzeba 
wracać.Alkoholikiem jest się całe życie. Meeting nie jest jak 
rachunek sumienia i spowiedź.Ja mam potrzebę o tym 
r o z m a w i a ć . R o z m a w i a m z r ó ż n y m i l u d źm i -
alkoholikami,więźniami. Wtedy oni uświadamiają sobie,że 
istnieje inny system wartości.!
„Uważam swój alkoholizm jako dar.’’"!
2.Jak wyglądają meetingi AA? 
Czy ma Pan jakiś zamiennik na alkohol? 
-Na meetingach w grupie nikogo nie oszukasz. Każdy od razu rozpoznaje fałsz.Człowiek chce 
tam uczciwie rozmawiać. Ja najważniejsze rzeczy zrozumiałem nie na meetingach lecz w 
kościele.Jestem zaawansowany w abstynencji.Na spotkaniach nie miałem prawa pouczać,ani 
wymądrzać się. Jedynym moim zamiennikiem za alkohol są papierosy.!!
3.Czy ma Pan takie dni,że ma Pan dość? 
-Teraz nie. Jeśli przychodzą takie dni to należy się z tym przespać. Odłożyć ten moment na 
później. Z rańca jest na pewno lepiej zrozumieć problem.!!
4.ZacząĿ Pan pić po 6 latach abstynencji. Jak Pan z tego wyszedĿ ? 
-Moja żona zabrała się za mnie z furią. Jak wróciłem na terapię,to terapeucie powiedziałem 
dopiero po czasie,ponieważ było wstyd mi się przyznać,byłem wtedy jeszcze słaby.Teraz jestem 
silny,nie wstydzę się tego.!!
5.Jak Pana rodzina reagowaĿa na Pański alkoholizm? Żona? Córki ? 
-Dzieci urodziły się później,ale wiedzą o moim problemie.Kiedy zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, 
życie stało się prostsze,zaczęliśmy ze sobą nawzajem rozmawiać.!
„Chcąc pomóc,pomożesz nie pomagając.’’!
6.Jakie plany na przyszĿość ? 
-W styczniu do kin wejdzie film pt.”Anioł”. Gram tam rolę przodownika przy boku m.in Andrzeja 
Grabowskiego.Bardzo się cieszę, że zagrałem w tym filmie.Temat jest trudny,więc należało to 
przekazać w prawdziwy sposób.!!
7.Jest taki okres ,że chce Pan zrezygnować? 
NIE PÓJDĘ NA EMERYTURĘ! Ja robię to co lubię. Dzięki mojej agentce propozycje same do 
mnie przychodzą.Warszawa to nie moja bajka-nie potrzebuje dużego świata. Wystarczy mi 
domek w górach i człowiek,który doi krowy.!!
MOTTO ŻYCIOWE LECHA DYBLIKA : „ Punktem dojścia chrześcijanina jest szarzeć i 
niknąć w tłumie.”"
Jestem człowiekiem zadowolonym z życia. Człowiekiem ,który z chęcią czeka na kolejny dzień.!!

Agata Gorgiel!!

Wywiad z Lechem Dyblikiem w ramach Koncertu 
Profilaktyki Uzależnień.



!
Na sam początek warto wspomnieć co to jest zumba i jakie gatunki tańca w sobie 
łączy. Zumba – taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców 
latynoamerykańskich oraz elementów fitness. Zawiera w sobie elementy tańca i 
aerobiku. Rodzaj aktywnego „wypoczynku” jakim jest zumba, zachwyca nie tylko 
kobiety, ale także nielicznych mężczyzn. Większość uczestników nijakich zajęć, w 
stu procentach jest zadowolona z tak aktywnego spędzenia wolnego czasu, a 
nawet niektórzy uważają, że jest ona super sposobem na stratę zbędnych 
kilogramów i utrzymanie dobrej kondycji.” To jest coś wspaniałego, moim zdaniem o 
wiele lepiej spędzić czas na zumbie niż przed telewizorem, czy komputerem. Nie 
dość, że jest to świetna zabawa, to jeszcze można przy okazji schudnąć”- 
powiedziała jedna z uczestniczek licznych maratonów. Maraton jest to zazwyczaj 3, 
4 godzinna przygoda z tańcem, przede wszystkim oparta na wspólnej zabawie. 
Inna z „zumbowiczek" także pozytywnie wypowiada się na temat tego rodzaju 
fitness: „Dzięki zumbie czuję, że tak na prawdę żyję ! Jest to połączenie tańca z 
fitnessem co powoduje, że nie czujemy takiego zmęczenia jak podczas zwykłych 
ćwiczeń. Zumba jest przyjemnością, odstresowaniem , pozwala na spalenie wielu 
zbędnych kalorii, a latynoskie rytmy i pozytywna energia sprawiają, że po każdych 
zajęciach wychodzę z wielkim uśmiechem na ustach ” .!!
Na hali sportowej ZST w Zbąszynku 16 listopada 2013 roku odbyła się „ II 
Zbąszynecka Zumba Party”. Frekwencja przekroczyła oczekiwania wszystkich, 
gdyż liczba uczestników wyniosła 160 osób. Nie zabrakło niespodzianek: telebim, 
występy artystyczne „Gentelmenów" z Zielonej Góry, występ muzyczny, tort, 
konkurs z nagrodami i wiele więcej. Na scenie zobaczyliśmy: Wiolettę Muszyńską, 
Marlenę Ratajczak, Maritę Herlę, Anię Nowakowską – Sokołowską oraz Ewę 
Zarzycką. Przy okazji chcielibyśmy polecić naszą miejscową instruktorkę Wiolettę 
Muszyńską, która swoje zajęcia prowadzi w każdy poniedziałek i czwartek o 
godzinie 18.30 na sali tanecznej w Domu Kultury w Zbąszynku. Zapraszamy!!!

Świetna zabawa połączona z ładną 
figurą,  czyli ZUMBA!

Daria Szulc



Konkurs składał się z dwóch etapów, pierwszym z nich był internetowy quiz wiedzy 
on-line, którego wyniki decydowały o tym, czy dana drużyna zakwalifikuje się do 
następnego etapu. 18 października dziesięć najlepszych drużyn z województwa 
brała udział w finale, czyli turnieju pytań rozegranym na zasadach „Jeden z 
dziesięciu”. Drużyny z pierwszych miejsc w quizie internetowym nie wykazały się 
dużą wiedzą i szybko pożegnały się z zwycięstwem, a nam szczęśliwe 7 miejsce 
przyniosło wielki sukces. Ostatecznie do ścisłego finału dostały się szkoły z : 
Wschowy, Zbąszynka i Słubic. Po zaciętej walce pierwsze miejsce zajęli 
gospodarze, czyli uczniowie: Liceum Ogólnokształcące w I Zespole Szkół im. 
Stanisława Staszica we Wschowie, trzecie miejsce: Liceum Ogólnokształcące w 
ZSL im. Zbigniewa Herberta w Słubicach, a drugie bardzo zaszczytne miejsce 
przypadło dla uczniów naszej szkoły. Nagrody były bardzo atrakcyjne, gdyż za 
drugie miejsce uczniowie otrzymali tablety i książki dla każdego uczestnika drużyny. 
Nagrodą dla opiekuna był aparat cyfrowy, a dla szkoły telewizor plazmowy 

18 października odbył się chrzest tegorocznych 
pierwszaków, czyli „Dzień Kota”. Wychowawcy wraz z 
swoimi uczniami tego dnia zostali zaproszeni na salę 
gimnastyczną, gdzie zeszłoroczni zwycięscy, czyli 
klasa IIi  czekała na nich z mnóstwem zadań. Jury 
imprezy składało się z: Przewodniczącej Szkoły- 
Agaty Gorgiel, nauczycielki chemii - p. Elżbiety 
Spychała, nauczycielki wf - p. Wioletty Muszyńskiej i 
Wicedyrektor szkoły p. Joanny Korzeniewskiej. 
Konkurencje były bardzo ciekawe, a niektóre 
wymagały od uczestników wielkiej wiedzy i siły. 
Przeciąganie liny, obieranie pomidora, nakręcenie 
teledysku, tor przeszkód, jedzenie cytryny, czy 
kręcenie hula-hop to tylko nieliczne zadania z jakimi 
musieli zmierzyć się pierwszaki. Na koniec imprezy 
złożyli przysięgę i zostali prawdziwymi uczniami ZST 
Zbaszynek. Ostatecznie pierwsze miejsce wywalczyła 
sobie klasa Iea z p. Mariuszem Mazurkiem. 
Uczniowie tej klasy są już na pewno zwarci i gotowi 
do organizacji przyszłorocznych zawodów.!!

Dzień Kota

EUROMANIA

Daria Szulc



WYWIAD Z KUBĄ SIENKIEWICZEM LIDEREM ZESPOŁU 
„ ELEKTRYCZNE GITARY”

Tymoteusz Bil: Z okazji Święta Niepodległości chciałbym Pana zapytać o wasz przedostatni album - 
“ Historia ”. Dlaczego chcieliście nagrać tę płytę? Z patriotyzmu czy z nawiązania do historii Polski? '!!
Kuba Sienkiewicz: Płyta powstała na zamówienie Narodowego Centrum Kultury. Wykonaliśmy tam 10 
piosenek przypadający okrągłej rocznicy - w roku 2010, bo z tego roku jest właśnie ta płyta. I to jest płyta, 
która podejmuje tematykę historyczną w formie krytycznej, czyli nie patriotycznej, ani antypolitycznej, tylko 
po prostu krytyczne spojrzenie i bardzo osobiste na wybrane momenty z historii Polski.  
 
T: Dlaczego piosenki z albumu “Historia” nie chciały komercyjne radia takie jak RMF FM czy RADIO 
ZET? 
 
 
K: Nie wiem, nie pracuję w tych rozgłośniach i nie umiem odpowiedzieć, ale były rozgłośnie , które sobie 
bardzo przyswoiły ten materiał i do dzisiaj puszczają nasze piosenki. To zależy po prostu od profilu 
rozgłośni. 
 
T: Jak Pan z perspektywy muzyka widzi Polskę?  
 
 
K: Temat rzeka… Otworzyłeś puszkę pandory. Polskę widzę … ogromną ! Ale już poważnie mówiąc, w tej 
chwili patriotyzm polega na tym, żeby o wszystkim mówić wprost, co się dzieje w kraju, co się dzieje z 
Polską. Jakie są dla niej zagrożenia, jakie są dla niej szanse i żeby po prostu się angażować w to na ile to 
przynosi pożytek. To jest współczesny patriotyzm.!!!!
T: Czy warto być Polakiem?  
 
 
K: Często nie mamy wyboru, bo się rodzimy w danym kraju i mamy takie pochodzenie, a nie inne i tego nie 
możemy sobie wymazać. Możemy sobie tylko wybrać miejsce w którym żyjemy, czy tutaj, czy gdzie indziej. 
Ale nawet mieszkając gdzieś za granicą możemy być nadal Polakami, w takim sensie by dobrze o kraju 
świadczyć.  
 
 
T: Jakie macie plany na przyszłość jeśli chodzi o najnowszy album “ Nic mnie nie rusza” ?  
 
K: Album „Nic mnie nie rusza” już odszedł do historii i zajął należne mu miejsce na półce pośród innych 
podobnie niesłuchanych naszych płyt. W tej chwili spotykamy się na próbach i przygotowujemy nowy 
materiał, a kiedy wydamy nowy album to nie wiadomo, bo wiadomo, że ten rynek jest bardzo 
nieprzewidywalny. 
 

11 listopada br. z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Zbąszyneckim Domu 
Kultury odbył się koncert zespołu „Elektryczne Gitary”. 

Tymoteusz Bil



 

Dzień Diabetyka
„Szlachetne zdrowie…”!
Kochanowski w Swojej fraszce dopowiedział:” nikt się nie dowie, jako 
smakujesz, aż się popsujesz…”!
29.10 br. Uczennice liceum ogólnokształcącego ZST im. Jana Pawła II w 
Zbąszynku  uświetniły Swoim występem słowno-muzycznym Międzynarodowy 
Dzień Diabetyka i 10 rocznicę powstania w mieście Związku , którym kieruje 
Pani S. Ratajczak. Zgromadzeni usłyszeli m.in. dowcipnie sformułowane 
wskazówki: „ Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć…”, dekalog diabetyka, 
wyśpiewane frazy, że „ Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy” oraz 
„ Miłego życia…”. Występ zakończyło gromko odśpiewane : „Sto lat…”! Niech 
żyją Diabetycy w zdrowiu i bez trosk!  Kolejne Święto już za rok. 

ANDRZEJKI

Jadą samochodem informatyk, mechanik 
 i chemik. Nagle staje im auto i mechanik powiada: 
 -Coś z silnikiem! 
 Chemik na to: 
 -Paliwo jest złej jakości 
Informatyk: 
 -Wsiądźmy i wysiądźmy może to coś da... !
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 
 - Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 
 - Po obiedzie. 
 - To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

Z dnia 29 listopada na 30 listopada przypada wigilia świętego Andrzeja, czyli 
ANDRZEJKI! Jest to wieczór poświęcony wróżbom które dotyczą małżeństwa oraz 
miłości.!

Jest bardzo wiele wróżb ale tą najpopularniejszą  jest lanie wosku 
przez klucz.!

Przysłowia na Andrzejki 
Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia 
będzie sroga zima. 
Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście. 
Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota. 
Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży. 

Satyra w krótkich majteczkach.

Alicja Jankowiak



 

Mózgowce…
W każdym numerze na ostatniej stronie znajdziesz kącik, w którym 
będzie można się zrelaksować i trochę pogłówkować. Zasada jest 
prosta: rozwiązaną zagadkę przynosicie do naszej redaktor 
naczelnej (którą musicie znaleźć). Wszystkie osoby biorą udział w 
losowaniu. Pięć losowych osób zdobędzie numerek rotacyjny od 
odpowiedzi, czy niezapowiedzianej kartkówki.




