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WAKACJE  POLSKO- NIEMIECKIE 

 

        

    W dniach 27.06- 02.07. 2016 r. odbył się 

kolejny projekt polsko- niemiecki we 

współpracy ze szkołą z Langenbergu, dzięki 

wsparciu Urzędu Miasta Zielona Góra oraz 

kwitnącej współpracy młodzieży z Polski i 

Niemiec. Uczestnicy wakacyjnego wyjazdu 

zwiedzali ciekawe zakątki Ziemi Lubuskiej, m. 

in.: Centrum Przyrodnicze i Astronomiczne w 

Zielonej Górze, podziemia MRU, wszyscy 

wypoczywali aktywnie, biorąc udział w 

spływie kajakowym rzeką Paklicą oraz 

odwiedzając Aquapark w Zielonej Górze. 

Opiekunami młodzieży byli: p. Renata 

Wierczyńska, p. Agnieszka Nowicka, p. 

Agnieszka Welc, p. Stanisław Gąsior, oraz 

opiekunowie z Niemiec : Sven i Ana. 

mgr Agnieszka Nowicka 

 

 

  Dnia pierwszego kwietnia, klasy trzecie wybrały  się wraz z p. Joanną Jadczak, p. Ewą Brzezińską, do Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze. Uczniowie brali udział w dniach otwartych szkoły uczestnicząc w   

 

 

 

LATO W SIODLE 

 

      Obozy konne organizowane corocznie 

przez naszą szkołę, odbyły się w terminach: 02-

11.08 br. i 13-20.08 br. Treningi jazdy konnej 

odbywały się dwa razy dziennie. Obozowi 

konnemu towarzyszyło wiele atrakcji takich jak: 

wyjazd do MRU w Nietoperku, gdzie 

uczestnicy mieli możliwość pokonania kilku 

kilometrowej trasy w bunkrach. Uczniowie 

mieli okazje korzystać z basenu CRS w 

Zielonej Górze. Centrum Nauki Keplera, 

obejmujące Centrum Przyrodnicze i 

Planetarium Wenus stało się kolejnym 



miejscem, które przyciągnęło uwagę 

uczestników obozu. Uroda naszego miasta 

zachęciła obozowiczów do spaceru po deptaku 

zielonogórskim. Jak co roku obozy kończyły 

się  ogniskiem w czasie, którego wybierano 

najlepszego obozowego jeźdźca.  

 

POŁĄCZYLIŚMY SIŁY 

 

Od 01.09 br. gimnazjum w Przylepie połączyło 

się administracyjnie ze szkołą podstawową i 

przedszkolem. Obecnie nasz placówka nazywa 

się Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze.  

Nazwa naszej szkoły brzmi obecnie: 

Gimnazjum nr  14 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Króla Bolesława 

Chrobrego w Zielonej Górze, podstawówka 

to Szkoła Podstawowa nr 26 w Zielonej 

Górze i Miejskie Przedszkole nr 45.  

     Zespół Edukacyjny nr 6 liczy sobie 660 

uczniów i przedszkolaków. Dyrektorem szkoły 

został p. Przemysław Grabiec a wice 

dyrektorami p. Urszula Juszczak i p. Tomasz 

Chmielarczyk. Jednym z plusów połączenia 

szkół jest ciekawsza oferta zajęć 

pozalekcyjnych skierowanych do uczniów. 

Stare porzekadło radzi, by chwalić się samemu. 

Tak też uczyniliśmy i 6 kwietnia br. w SP nr 11 

w Zielonej Górze podczas wspólnej imprezy 

mogliśmy zaprezentować atuty naszej szkoły 

uczniom szkoły podstawowej. 

 

 

UROCZYSTY POCZĄTEK  

 

      1 września br. Zespół Edukacyjny nr 6 

reprezentowany przez poczty sztandarowe 

szkoły, po raz pierwszy wziął udział, pod nową 

nazwą, w uroczystościach rocznicowych 

związanych z 77 rocznicą wybuchu II  Wojny 

Światowej, w Zielonej Górze. Uroczystości pod 

pomnikiem bohaterów Westerplatte były 

poprzedzone mszą świętą.  

        Następnie poczty sztandarowe szkół 

przemaszerowały pod pomnik. Opiekunami 

pocztów sztandarowych naszej szkoły byli 

nauczyciele p. E. Brzezińska i p. D. Dudziak. 



 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYŁĄCZAMY SIĘ DO AKCJI „ KUPA 

WSTYDU” 

 

     W dniu 3 października 2016 roku na osiedlu 

Czarkowo w Łężycy odbyła się akcja pod 

hasłem „Kupa wstydu – sprzątam po swoim 

psie„ Młodzież z naszej szkoły mocno 

zaangażowała się w akcję rozdając ulotki oraz 

worki dla właścicieli psów. Cieszy nas akcja 

urzędu miasta, dzięki której zostało na osiedlu 

zamontowanych  pięć pojemników na psie  

 

 

odchody. Dalej, w miarę możliwości, będziemy 

się angażować w tego rodzaju akcje, ponieważ  

czujemy się odpowiedzialni za środowisko, w 

którym mieszkamy.   

 

UROCZYSTE OTWARCIE SKWERU 

KRESÓW WSCHODNICH 

 

 

    Dnia 8 października w Łężycy odbyły się 

coroczne obchody ku czci pomordowanych na 

Kresach Wschodnich II RP. W tym roku Zespół 

Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze był 

współorganizatorem tych obchodów, jako 

patron pomnika łężyckiego. Naszą szkołę 

reprezentowały poczty sztandarowe, uczniowie 

oraz nauczyciele: p. Przemysław Grabiec- 

dyrektor, p. Witold Towpik, oraz p. Ewa 

Brzezińska. Nad wolontariuszami sprawowała 

opiekę p. Alicja Sztul. Uroczystość rozpoczęło 

otwarcie wystaw: ,,Niedokończone Msze 

Wołyńskie. Martyrologium Duchowieństwa 

Wołyńskiego ofiar zbrodni nacjonalistów 

ukraińskich w czasie II wojny światowej.” – 

Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas 

Christiana’’ , we współpracy z Odziałem IPN w 

Lublinie; ,,Z Ziemi Juliusza Słowackiego.  



 

Wystawa ze zbiorów Tadeusza 

Marcinkowskiego w opracowaniu Małgorzaty 

Ziemskiej” oraz ,,Akcja Burza  na Wołyniu”- 

wystawa autorstwa Muzeum AK w Krakowie.        

Następnie rozpoczęła się msza koncelebrowana  

przez biskupa Pawła Sochę. Po mszy świętej 

wszyscy udali się na plac przed kościołem, by 

wziąć udział w uroczystym odsłonięciu 

kolejnych tablic na pomniku upamiętniającym 

ofiary pomordowane na kresach II RP. 

Tegoroczne obchody miały wyjątkowy 

charakter, gdyż oprócz odsłonięcia tablic 

uczestnicy obchodów mogli podziwiać 

przepięknie zagospodarowany teren wokół 

pomnika, który został nazwany Skwerem 

Kresowym.  

 

 

UCZNIOWIE KONTRA  

DOPALACZE 

 

   W dniu 11.10 br.  uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w spotkaniu z terapeutą 

uzależnień w ramach zorganizowanej przez 

Gazetę Lubuską akcji „STOP 

DOPALACZOM”- przy wsparciu Biura 

Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych w Zielonej Górze. Wszyscy 

uczniowie w ramach akcji otrzymali komiks pt. 

„MOCARZ” , traktujący o młodym chłopaku 

który popadł w nałóg.  Dzięki akcji uczniowie 

dowiedzieli się, jak złe są konsekwencje   

zażywania narkotyków.  

 

         ZIEMIA LUBUSKA ŁĄCZY 

 

    Nasza szkoła od wielu lat prowadzi projekty 

w ramach wymiany polsko-niemieckiej, w 

których kładzie się nacisk na integrację i 

pokazanie piękna naszej małej ojczyzny. Dnia 

04-06.10.2016 r. nasi koledzy i młodzież z 

Neuzelle brali udział w trzydniowym projekcie. 

Pierwszego dnia odwiedzili muzeum 

etnograficzne w Ochli, gdzie między innymi  



 

 

malowali na szkle i wzięli udział w ognisku. 

Następnego dnia odwiedzili Centrum 

Przyrodnicze w Zielonej Górze, a po obiedzie 

Aquapark. Trzeciego dnia wszyscy pojechali na 

wycieczkę do Wrocławia, gdzie największe 

wrażenie robiło Afrykarium. 

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA NA WESOŁO 

 

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – czyli po 

prostu Dnia Nauczyciela zamiast wierszyków i   

„przewidywalnych” życzeń- małe żarciki dla 

Was drodzy nauczyciele, w celu wywołania 

uśmiechu na Waszych twarzach… 

 

 

PAMIĘTAMY… 

 

     28 października br. uczniowie klas drugich 

gimnazjum odwiedzili pomnik ku czci 

pomordowanych na Kresach Wschodnich II RP 

w Łężycy, by zadbać o porządek wokół 

obelisku oraz, by zapalić znicze na znak 

pamięci o tych co odeszli. Opiekunami 

wyjazdu byli p. J. Jadczak, p. T. Fediuk oraz 

p. E. Brzezińska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 

    Tradycją naszej szkoły jest co roczne 

przedstawienie z okazji święta Niepodległości. 

7 listopada br. mieliśmy okazję obejrzeć 

przedstawienie przygotowane przez uczniów 

klasy IV i V szkoły podstawowej i I 

gimnazjum. Opiekunem przedsięwzięcia był p. 

D. Dudziak.  i iv  44 

 

NASZE 

SUKCESY 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ  NA 

SPORTOWO  

 

     Dzień Nauczyciela część uczniów z naszej 

szkoły, spędziła dość nietypowo. Drużyna 

siatkarek i piłkarzy została zaproszona przez 

Oberschule Peitzer Land do uczestnictwa w 

dniu sportu w tamtejszej szkole. Miło nam 

donieść, że siatkarki pokonały drużynę z 

Niemiec, natomiast chłopcy swój mecz 

przegrali. Opiekunami wyjazdu byli: p. 

R.Werczyńska, p. S. Gąsior, p. M. Płokita, i 

p. A. Nowicka. 



 

KOLEJNY  SUKCES  IGORA! 

 

Miło nam donieść, że uczeń klasy II a naszego 

gimnazjum – Igor Sikora zajął III miejsce w 

Mistrzostwach Świata w Kickboxingu, w 

wadze do 63 kg, które odbyły się w dniach 

28.08- 03.09. br. w Dublinie. Gratulujemy!  

 

  PO LEKCJACH 
DZIEŃ CHŁOPAKA 

 

Dziewczęta z klasy II b razem z wychowawcą 

p. Joanną Jadczak przygotowały nietypową 

niespodziankę  dla chłopców z klasy z okazji 

Dnia Chłopaka. Wszyscy chłopcy zostali 

zaproszeni na lotnisko w Przylepie gdzie 

przygotowane zostało dla nich ognisko z  

 

kiełbaskami, oraz atrakcje sportowe. Wszyscy 

bawili się fantastycznie.  

Chłopcy okazali się świetnymi kucharzami 

grilowymi. 

 

 



 

Był też sport… 

PYTALIŚMY WAS O… 

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości 

przygotowaliśmy specjalną ankietę skierowaną 

do uczniów gimnazjum. W ankiecie wzięło 

udział 46 gimnazjalistów. Dotyczyła ona 

wiedzy historycznej związanej z obchodami 

dnia 11 listopada. Na pytanie : „ Z czym Ci się 

kojarzy data 11 listopada?”- tylko 52% 

uczniów odpowiedziała, że kojarzy tę datę z 

odzyskaniem niepodległości, aż 11% 

ankietowanych odpowiedziało: „z dniem 

wolnym” , tyle samo w ogóle nie udzieliło 

odpowiedzi, natomiast tylko 6,5% uczniów 

odpowiadało : „z flagą, hymnem”, tyleż samo 

kojarzy tę datę z urodzinami własnymi lub 

kogoś z rodziny. Co ciekawe, aż 71% uczniów 

poprawnie połączyło datę 11 listopada ze 

Świętem Niepodległości, natomiast tylko 28%  

 

potrafiło skojarzyć datę z postacią Józefa 

Piłsudskiego. Natomiast poproszeni o podanie 

pełnej daty tegoż wydarzenia poprawnie podało 

ją 43% pytanych, i aż 32 % nie potrafiło podać 

daty odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Ostatnim pytaniem było: „Jak spędzasz ten 

dzień?”, najwięcej, bo 28% spędza ten czas z 

bliskimi w domu, 13% deklaruje branie udziału 

w obchodach razem z przyjaciółmi, 8% 

badanych gra w tym czasie w gry na telefonie 

lub komputerze, aż 19,5 % w tym czasie nie 

robi nic szczególnego. Taki sam odsetek, bo 

6,5% ogląda telewizję lub odwiedza cmentarze. 

Tylko 2% spośród uczniów wywiesza wtedy 

flagę narodową, tyle samo badanych gra w tym 

czasie w piłkę. Aż 10% nie udzieliło 

odpowiedzi na to pytanie wcale. 

   Ankieta pokazuje wyraźnie jaki jest poziom 

„uświadomienia” wśród nas wiedzy dotyczącej 

Dnia Niepodległości. Przyznajemy, że wyniki 

dają wiele do myślenia… 

Kasia Ślebioda i Oliwia Łączna 

Kl. 2 a 
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