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Stanisław
Wawrzynie c
Staszic urodził się 6 listopada 1755 roku w rodzinie
mieszczańskiej. Należał do
najznakomitszych działaczy
pols ki ego
oś wi ec enia .
Kształcił się w Poznaniu,
a w 1778 roku przyjął święcenia zostając duchownym.
Kontynuował edukację we
Francji i Niemczech. W latach 1788-1791 był proboszczem w Turobinie. W 1812
roku założył Towarzystwo
Rolnicze
Hrubieszowskie,
a od 1808 roku objął stanowisko prezesa Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. W latach

1807 – 1812 był członkiem
Izby Edukacyjnej, a w trzy
lata później Komisji Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Był również członkiem Rady Stanu Królestwa
Polskiego. Zasłużył się także
jako współzałożyciel szkoły
uniwersyteckiej w Warszawie i Szkoły AkademicznoGórniczej w Kielcach. W latach 1816-1824 był dyrektorem generalnym Wydziału
Przemysłu i Kunsztów Królestwa Kongresowego. Wznowił eksploatację węgla kamiennego ze złoża Reden.
Przyczynił się do rozwoju

przemysłu i hutnictwa.
Zmarł 20 stycznia 1826
roku w Warszawie. Do jego
największych dzieł zaliczamy: „Uwagi nad życiem
J ana
Z a m o y sk i e g o ” ,
„Przestrogi dla Polski”,
„Ród ludzki”.
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Wśród najlepszych!
W czwartek (9 stycznia
2020r.) po północy został opublikowany najnowszy ranking
liceów i techników, przygotowywany przez miesięcznik
"Perspektywy". To już 22 edycja. W tegorocznym Rankingu
wzięto pod uwagę dane 2085
liceów
ogólnokształcących
i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r.
zdawało w nich minimum 12
maturzystów, a wyniki średnie
z
j ę z y ka
p ol s ki e g o
i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż
0,75 średniej krajowej. Jak
podkreślają
organizatorzy,

głównymi adresatami Rankingu Perspektyw są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną
decyzję dotyczącą wyboru
dalszej ścieżki kształcenia.
Ranking Perspektywy stanowi pomoc dla młodych ludzi
w wybo rze liceum lub technikum, któ re doprowadzi ich
do studiów i u łatwi zdobycie
wymarzonego zawodu. Zasady Rankingu Perspektywy
2020 ustala kapituła, która
złożona jest z przedstawicieli
uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych

olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia
Konferencji Rektorów
Akademickich
Szkół
Polskich. Z dumą
i radością informujemy, że w rankingu
Pers pektyw
otrzymaliśmy
Brązową Tarczę dla Technikum,
u z ys k uj ąc
11
mi e j s c e
w województwie.

Nowy rok szkolny
Wakacje dobiegły już końca.
Rozpoc zynaj ą
dzia łalnoś ć
4-letnie licea ogólnokształcące
i 5-letnie technika, w których
podejmie naukę pierwszy rocznik absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, natomiast po
raz ostatni przeprowadzany był

nabór do klas pierwszych
3-letnich liceów ogólnokształcących i 4-letnich techników dla
absolwentów gimnazjów. Podczas uroczystości z okazji inauguracji roku szkolnego zostały
podane wyniki konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Licealnych

i Technicznych im. Stanisława
Staszica w Gubinie. Ze stanowiska dyrektora ustąpił pan Mirosław Siergiej, a zastąpił go pan
Robert Hawrylak, natomiast
pani Żanetta Świtalska została
jego zastępcą.
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Wycieczki szkolne
Piątek 13-ego zazwyczaj uważany jest za pechowy,
jednak nie dla uczniów ZSLiT. Dnia tego odbyła się
szkolna wycieczka do Zielonej Góry. Jej uczestnicy mieli
możliwość zwiedzenia Muzeum Wina oraz Muzeum
Dawnych Tortur. Oprócz tego każdy miał czas, żeby
rozejrzeć się po zielonogórskich straganach, których
było tu mnogo ze względu na Winobranie - największą
w regionie impreza kulturalna odbywająca się w Zielonej Górze. Można było tam znaleźć różnorodne przekąski, napoje, książki, ciuchy i wiele, wiele innych.

Dnia 18.10.2019 klasy 3 TE, 4 TF i 4 TŻ wybrały się do
Powiatowego Urzędu Pracy na spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Tematem przewodnim były Fundusze Europejskie. Młodzież dowiedziała się jakie są dostępne fundusze niezbędne do
zarządzania oraz jak można je uzyskać. Dwoje uczniów
wzięło udział w interaktywnej scence pokazującej pracę doradcy FE. Scenka przedstawiła na czym polega
taka praca oraz jak świetnie mogą nam doradzić w wybraniu odpowiedniego środka finansowego do wymagań stawianych przez klienta.

Bez ciekawości nie ma mądrości, dlatego 12.12.2019 r.
wyruszyliśmy do Muzeum Techniki do Berlina . Założone w 1982 r. zaprasza na wyprawę odkrywczą śladami
historii i techniki. Dlatego też ciekawi wiedzy postanowiliśmy to sprawdzić. Najciekawsze naszym zdaniem
ekspozycje to:


Koleje



Lotnictwo



Nawigacja



Browar

Pozostałe ekspozycje to m.in. film, fotografia, telekomunikacja, komputery, energetyka, papiernictwo, tekstylia, przemysł chemiczny i farmaceutyczny oraz
ekspozycje dotyczące technologii.
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Szkoln e koło wol ont ari at u
Od pierwszych miesięcy przeszczepienia komórek

dach Światowego Dnia Walki

poza granicami naszego

roku szkolnego w ZSLiT roz- macierzystych szpiku. Ko-

z AIDS, w których to roznosili

kraju i o upamiętnieniu

poczęło działanie koło wo- lejnym przykładem działań

ulotki na ten temat, a także

Uroczystości Wszystkich

lontariackie

prowadzone koła wolontariackiego jest

o zbiórce książeczek z bajka-

Świętych na Cmentarzu

przez Panią Monikę Banię. pomoc dzieciom w rodzi-

mi dla dzieci polskiego po-

Komunalnym w Gubinie.

Wolontariusze

chodzenia, które mieszkają

pomagają nach zastępczych. Warto

w wielu akcjach społecznych, ws pomni eć
między
działanie

innymi

nagłaśniali o

Fundacji

r ówni eż

przygotowaniu

przez

DKMS, wolontariuszy życzeń dla

których misją jest znalezienie nauczycieli na emeryturze
Dawcy dla każdego Pacjenta z okazji Świąt Bożego Nana świecie potrzebującego rodzenia oraz o obcho-

Młodzi Głosują
Młodzi głosują to akcja społeczna w Polsce, powstała

sięcy uczniów. Młodzieżowe wybory odbyły się

stawowych oraz uczniowie
s zós t yc h ,
s i ód myc h

jusz Lewicy Demokratycznej
23%, Koalicja Obywatelska

przy pomocy Centrum Edukacji Obywatelskiej polegająca na przeprowadzaniu

w szkołach w całej w Polsce w ostatnim tygodniu
przed wyborami powszech-

i ósmych klas szkoły podstawowej. W sumie w 760
szkołach uprawnionych do

22% oraz Konfederacja 21%.
Jest to pierwsza od wielu lat
edycja programu, w której

w szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych wyborów, któr e odbywają się

nymi w ramach programu
edukacyjnego Młodzi głosują. W akcji wzięło udział

głosowania było 211 315
uczniów, zagłosowało 126
921 uczniów – frekwencja

wyniki czterech sił politycznych są tak wyrównane i to
jest najważniejszym wnio-

przed właściwymi wyborami. Akcja ma na celu zachęcanie młodych ludzi do

ponad 900 szkół, do końca
piątku 11 października,
wyniki szkolnych wyborów

wyniosła 60%. Zwycięzcą
wyborów zostało Prawo
i Sprawiedliwość uzyskując

skiem z tych wyborów –
młodzi ludzie podzieleni są

udziału w życiu publicznym.
Pierwsze takie wybory od-

przesłali uczniowie z 760
placówek. W szkolnych

25% głosów młodzieży, na
kolejnych miejscach, zdo-

były się w 1995 roku.
W 2011 roku w projekcie
uczestniczyły 1072 szkoły,

wyborach brali
udział
uczniowie szkół ponadpod-

bywając niewiele mniej
głosów, uplasował się So-

a głosowało ponad 200 ty-

według poglądów politycznych na cztery niemal równe grupy. Nie było w tych
wyborach partii, komitetu
ani kandydata, który przyci ągnąłby
do
si ebi e
większość młodych ludzi.
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Lu bus ki Ko nk ur s Li ter a cki
Gratulujemy debiutantce!
Oliwia Adamowicz (kl III Technikum
organizacji
reklamy)
17 września odebrała wyjątkową nagrodę na Uniwersytecie
Zielonogórskim. Był nią zbiór
opowiadań IV edycji Lubuskiego
Konkursu Literackiego, wśród
których znajduje się opowiada-

nie jej autorstwa. Jury konkursu
doceniło pracę naszej uczennicy,
wybierając ją z ponad 300 innych propozycji. Gratulujemy
Oliwii oraz pani Adrianie Gładysz
-Gaczyńskiej, pod której czujnym
okiem pracowała nasza pisarka.
Trzymamy kciuki za kolejne udane próby literackie.

Nar odowe Czytanie
Narodowe czytanie za
nami. Już po raz ósmy
pierwszy weekend września
to czas, kiedy para prezydencka, osoby z pierwszych
stron gazet, c elebryci i
wszyscy, którzy cenią sobie
literaturę czytają wybrane
fragmenty wskazanego w
danym roku tekstu. W minioną sobotę takie wydarzenie miało miejsce także
w galerii GDK, gdzie wśród
czytających mieszkańców
naszego miasta znalazł się

Wiktor Urbaniak z klasy IV
TL, który zaprezentował
fragment
opowiadania
B. Schulza „Mój ojciec wstępuje do strażaków.” Narodowe czytanie to polska
akcja społeczna propagująca znajomość literatury
narodowej, w któr ej obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie,
również w środkach masowego przekazu; zapoczątkowana w 2012.

„Kto czyta
żyje
wielokrotnie,
kto zaś
z książkami
jest na
bakier na
jeden żywot
jest skazany”
Czechowicz

Obrady VI Lubuskiego
Nasze uczennice na obradach VI Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego. Uczennice
Zuzanna Galowska i Weronika
Wendrowska z klasy 2 TE, wraz
z Panią Iwoną Wojtecką, wzięły
dzisiaj udział w obradach Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego w Zielonej Górze.
Zuzia pełniła funkcję Radnej,
natomiast Weronika wcieliła
się w rolę Dziennikarki, obserwującej obrady. W sali kolum-

nowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, 4 października br., odbyła się VI edycja obrad Lubuskiego Sejmiku
Młodzieżowego. O godzinie
10.30 do gmachu budynku przy
ul. Podgórnej 7, przybyło 60-ciu
uczniów ze szkół z całego województwa, wraz z nauczycielami, by wcielić się w rolę radnych oraz dziennikarzy. Organizatorem wydarzenia była marszałek Elżbieta Anna Polak.
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Bicie Rekor du w RKO
W Gubinie po raz siódmy zorganizowano akcję

I każdego roku jest ich coraz więcej. W biciu rekor-

ne zostały wszystkie szkoły biorące udział w Progra-

w tym wydarzeniu - można potwierdzić, że po raz

jednoczesnej resuscytacji
krążeniowo-oddechowej
przez pół godziny, która

du w Gubinie wzięło udział
ponad 500 osób. 16października w całej Polsce

mi e
Ed u ka c yj n y m
"Ratujemy i Uczymy Ratować", ale także zaprzyjaź-

kolejny i to naprawdę
spektakularnie pobiliśmy
rekord! Wspólnie zwróci-

jest realizowana z WOŚP
w ramach programu edukac yjnego
Ra tuj emy

w Rekordzie w Pierwszej
Pomocy
wzięło
udział
aż 150 560 osób w 1 380

nione instytucje, firmy,
drużyny OSP. Do udziału
w rekordzie zgłosiło się

liśmy uwagę na to, jak
ważna jest umiejętność
udzielania pomocy, że

i Uczymy Ratować. Każdego roku mieszkańcy Gubina i okolic zbierają się

instytucjach! Już po raz
siódmy w ramach Światowego Dnia Przywracania

początkowo
144
867
uczestników. Po zweryfikowaniu ostatecznych list

zasady powinien znać
każdy i że każdy może

Czynności Serca zaproszo-

osób, które wzięły udział

w hali sportowej ZSLiT.

uratować czyjeś zdrowie
oraz życie.

11 listopada
„Półtora wieku walk,
krwawych nieraz
i ofiarnych, znalazło swój
triumf w dniu dzisiejszym.
Dzisiaj mamy wielkie
święto narodu, święto
radości po długiej, ciężkiej
nocy cierpień.”
Józef Pi łsudski

O godzinie 11.11 - podobnie jak w tysiącach innych
szkół w Polsce, w naszej auli
wybrzmiały słowa „Mazurka
Dąbrowskiego”. Tym samym
nasza społeczność uczciła 101
rocznicę

odzyskania

przez

Polskę niepodległości.

Dzień Chłopaka
W poniedziałek 30.09

wała kabarety, w których

niem posiadać płeć mę-

w ZSLiT świętowaliśmy

mogliśmy zobaczyć, jak

ska. Żaden chłopak nie

"Dzień Chłopaka". Krótką

stuprocentowi mężczyźni

opuścił też auli bez słod-

uroczystość przygotowa-

"walczą" z chorobą lub

kiego upominku. Rozryw-

ła klasa 1Lp wraz z wy-

egza minem.

ka ta dostarczyła nam

chowawcą

dziewczyny

Panią

M.

Obecne
mogły

się

niezłej

porcji

zabawy

Kwiecińską. Tym razem

wypowiedzieć w krótkiej

i uśmiechu, który zapa-

było zdecydowanie na

sądzie na temat cech,

miętamy na długo.

wesoło! Klasa przygoto-

jakie powinna ich zda-
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Ogólnopolski
Od 21.10.2019r. Trwał Ogólnopolski Tydzień Kariery. Ma on pomóc

skiego Tygodnia Kariery uczniowie
klas czwartych uczestniczyli w spotka-

reklamy przygotował wraz z uczniami
SP2 przykłady eko reklam z Gubinem

młodzieży wybrać zawód. W naszej
szkole gościmy uczniów szkół podstawowych, którzy zapoznają się z kie-

niu z przedstawicielem Powiatowego
Urzędu Pracy. Celem było zapoznanie
młodzieży z pomocą jaką oferuje

w tle. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klas hotelarskich wraz z nauczycielem prezentowa-

runkami kształcenia znajdującymi się
w naszej ofercie. Podczas zajęć w pracowni fryzjerskiej młodzież miała moż-

urząd pracy, głównie podano informacje o możliwościach stażu i funduszach jakie można pozyskać w ramach

li młodzieży ze szkół podstawowych
z Gubina zawód technika hotelarstwa.
Goście mogli zapoznać się z wyposaże-

liwość wykonywania zabiegów fryzjerskich oraz skorzystania z pracowni
wizażu. W ramach Ogólnopolskiego

środków unijnych. Dodatkowo uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Okręgowe-

niem pracowni hotelarskiej i wysłuchać
doświadczeń uczennic, które odbyły
staże zawodowe w Hiszpanii i Niem-

Tygodnia Kariery odbyły się w naszej
szkole warsztaty ekonomiczne. Przed-

go Inspektoratu Pracy z Zielonej Góry.
Celem było zapoznanie młodzieży

czech i mogły się podzielić swoimi wrażeniami. Podczas gdy jedna grupa zma-

stawiono uczniom klas ósmych gubińskich szkół podstawowych zagadnienia związane z ekonomią. Klasa trzecia

z zagadnieniami prawa pracy. Przedstawiono m.in. rodzaje umów o pracę
oraz sposoby ich rozwiązywania, pra-

gała się z ozdobnym składaniem serwetek, inna poznawała zasady savoirvivre u dotyczące zachowania się przy

technikum ekonomicznego zorganizowała liczne gry i zabawy tematyczne,
które przybliżyły teorię pieniądza oraz

wa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Poinformowano w jakich przypadkach Państwowa Inspekcja może

stole. Uczennice przedstawiły również
scenki związane z techniką obsługi gościa w recepcji a na zakończenie zapre-

zasady planowania finansów domowych. Również podczas Ogólnopol-

służyć pomocą w przypadku naruszeń
praw przez pracodawców. Kierunek

zentowano filmy
hotelach na świecie.

VII Powi at owe Tar gi
Już po raz siódmy hala

szkolnym - do skorzystania wicestarosta

Ryszard

sportowa Zespołu Szkół Lice-

z propozycji pracy w różnych Zakrzewski. Zwiedzają-

alnych i Technicznych w Gu-

branżach. 20 listopada od- cy mieli nie tylko okazję

binie gościła reprezentantów

były się VII Powiatowe Targi uzyskać

szkół

Edukacji i Pracy w Gubinie. informacje na

ponadpodstawowych

wyczerpujące
temat

i wyższych oraz pracodaw-

Tegoroczne targi, którym interesujących ich kie-

ców i przedstawicieli różnych

przyświecało hasło Nauka- runków rozwoju, ale

organizacji, którzy prezento-

Praca-Biznes,

wali swoje oferty edukacyjne

21 wystawców i 600 zwie- artystyczne

i zachęcali uczniów - kończą-

dzających. Imprezę w imie- gospodarzy, czyli ZSLiT.

cych szkołę w bieżącym roku

niu władz powiatu otworzył

zgromadziły także obejrzeć występy
uczniów

o

najlepszych

Strona mistrzów

Mistrzostwa szkoły w badmintona.
Mistrzami ZSLiT zostali: Aleksandra

Wicemistrzowie i wicemistrzynie Mistrzostwa powiatu w sztafetowych
mistrzostw powiatu w badmintonie
biegach przełajowych dziewcząt

Niżyńska i Arkadiusz Kierowski.

dziewcząt i chłopców.

i chłopców. Panie miejsce 3,
panowie miejsce 2.

Mistrzostwa powiatu w szachach.

Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym
28.10.2019r. Mistrz szkoły: SZYMAŃSKI

Mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym dziewcząt

SEBASTIAN kl. 1ZW, mistrzyni szkoły:

i chłopców 29.10.2019.

OLIWIA CZAPLA kl. 1Ep.

Mistrzostwa powiatu
w siatkówce mężczyzn.

Mistrzostwa szkoły
w piłce nożnej halowej.

Wicemistrzynie powiatu
w siatkówce dziewcząt.

„Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie
woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia
i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca.”
Wiktoria Szmigielska
Wybór wydarzeń, komentarzy i szata graficzna kl. II technik organizacji reklamy .

