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MEDALE 
PRZYZNANE!

OBCHODY ROCZNICY
ŚWIĘTA 11 LISTOPADA

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

W tym roku szkolnym
2014/2015 dwójka naszych
nauczycieli oraz jeden z
pracowników administracji
otrzymali bardzo
prestiżowe wyróżnienie. Za
swoją długoletnią pracę
oraz  sumienne
wykonywanie
powierzonych obowiązków
zostali oni uhonorowanie
Złotym Medalem za
Długoletnią Służbę.

Odznaczenie to jest
nadawane osobom, które
pracują w zawodzie ponad 
30 lat oraz wyróżniają się
swoimi osiągnięciami. 
W Zespole Szkół w
Cybince medale dostali:
1. p. Krzysztof Mrozowski
– nauczyciel techniki;
2. p. Teresa Kondarewicz –
nauczyciel chemii;
3. p. Elżbieta Żelek –
pracownik administracji.

Serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych
sukcesów oraz satysfakcji
zawodowej!

            Zespół redakcyjny

W tym roku przypadła 96 rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Po wieloletniej niewoli Polacy znów
odzyskali swoje miejsce na mapach świata. 

By uczcić to wydarzenie nauczyciele, uczniowie,
kombatanci, władze gminne i inni zebrali się tego dnia w
kościele w Cybince na mszy świętej o godz. 10.00. 

Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy przenieśli się na
plac przy obelisku. Tam wysłuchano krótkiego montażu
słowno-muzycznego przygotowanego przez harcerzy oraz
wystąpienia jednego z kombatantów, p. Alfonsa
Łazarczyka. 

Następnie nastąpiło złożenie okolicznościowych wieńców i
zniczy w celu upamiętnienia tych smutnych a zarazem
szczęśliwych dla Polski chwil.

Sztandary Sztandary, cd.

Przemówienie Wieńce
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ĆWICZENIA W SYTUACJI
KRYZYSOWEJ

W piątek 24.10.2014 r. w Zespole Szkół w
Cybince przeprowadzono ćwiczenia
doskonalące postępowanie służb w sytuacji
kryzysowej związanej z ujawnieniem
niewybuchów w obiekcie użyteczności
publicznej.Udział w nich wzięły: siły Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Słubicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w
Cybince, Zespołu Ratownictwa Medycznego z
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Słubicach i Urzędu Miejskiego w Cybince.
Funkcjonariusze prewencji zabezpieczali
miejsce zdarzenia, funkcjonariusze Wydziału
Ruchu Drogowego organizowali objazdy,
natomiast przewodnicy psów i policjanci Grupy
Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego
przeszukiwali wszystkie pomieszczenia szkoły
w celu odnalezienia i zabezpieczenia
niewybuchów.
Wzorowa przeprowadzone działania zakończyły
się sukcesem. Oby to doświadczenie nie
musiało się powtórzyć, tym razem już w sytuacji
prawdziwego zagrożenia!

Zespoły w gotowości

Ewakuowani uczniowie

Odnaleziony niewybuch

Sprawca został ujęty

Akcja zakończona sukcesem!

xXx

xXx

xXx
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ANOREKSJA - CZY NAS TEŻ
DOTYCZY?

OKIEM SZKOLNEGO
OBSERWATORA,

CZYLI JAK UCZEŃ WYGLĄDA
W SZKOLNYM ŚWIETLE?Anoreksja, inaczej zwana jadłowstrętem psychicznym.

Choroba, która dziś nie kojarzy się już tylko z
przeraźliwie chudymi modelkami. Współcześnie dotyka
ona również niemalże połowy młodzieży, głównie
dziewcząt. Niezadowoleni ze swego wyglądu wmawiają
sobie, że są otyli. A tak nie jest. Patrząc w lustro widzą
swoje niedoskonałe, wg nich, odbicie. Siadają zatem
przed komputerem i na różnych forach szukają porad.
Stosują drastyczne diety, które w rzeczywistością są
raczej głodówkami. Ćwiczą do upadłego, połykają
tabletki, nawet z zarodkami tasiemca. Wszystko po to, by
stać się „doskonałym”.
Anoreksja to nie tylko choroba ciała. To także  swoistego
rodzaju zaburzenie psychiczne. Jadłowstręt zaczyna się
bowiem w naszej głowie.
Jej skutki są przerażające. Wyniszczony organizm nie
pracuje prawidłowo, co w ok. 10% przypadków kończy
się śmiercią.
Czasem anoreksja przeradza się również w bulimię.
Prowokowanie wymiotów jest bowiem wygodniejsze i
tańsze od diet oraz „cudownych” środków.
Czy chcę wieść takie życie? Czy warto? Czy w moim
otoczeniu są osoby przesadnie przestrzegające diet?
Może warto rozejrzeć się wokół i sprawdzić czy ktoś z
moich przyjaciół nie potrzebuje przypadkiem pomocy.
Życie jest tylko jedno – nie warto go niszczyć.

                                         Wiktoria Kobusińska, kl. VI b

Jest rzeczą powszechnie znaną i dowiedzioną, iż osoby
zamknięte przez 7 godzin (wbrew swojej woli) w
ograniczonej przestrzeni stają się osowiałe, apatyczne,
postępują nierozważnie,  niechętnie współpracują z
otoczeniem, a ich poziom IQ drastycznie spada. 

Osobniki nastawione na przetrwanie,  bierną konsumpcję
i pasożytniczy tryb życia (ściąganie, spisywanie,
zżynanie) nie rokują żadnej poprawy. Złota zasada: „byle
przetrwać” sprawdza się tu doskonale. 

Wystarczy jednak dźwięk dzwonka na zakończenie
szkolnej męki, a zachowanie potencjalnego ucznia
zmienia się z prędkością błyskawicy. 

Z osowiałego nastolatka zmienia się w tryskającego
energią homo sapiens . Poprawę widoczną na każdym
poziomie w skrócie oddaje poniższa ilustracja. 

PS. I wmawiajmy tu dalej uczniom, że szkoła to same
pozytywne strony....

Tak niesłusznie postrzegamy siebie... Zobacz jak wyglądasz...xXx Źródło: www.demotywatory.pl
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"GIMNAZJUM, W KTÓRYM STRASZY"
CZ. 1 

Autor: nieznany....

,,Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło"...Zapewne każdy zna doskonale tą melodyjkę. Dla wielu gimnazjalistów w
kraju zapowiadał się kolejny spokojny rok szkolny. Lecz co mogą powiedzieć uczniowie Zespołu Szkół w Cybince,
gdzie od 2000r. Zanotowano, co ciekawe, 13 niewyjaśnionych wypadków? Z wyjaśnień nauczycieli wynika, wszystko
to wydarzyło się przypadkiem. Jednak co na ten temat mogą powiedzieć sami uczniowie? Każdy z nas uważa i
,,Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło"...
Zapewne każdy zna doskonale tą melodyjkę. Dla wielu gimnazjalistów w kraju zapowiadał się kolejny spokojny rok
szkolny. Lecz co mogą powiedzieć uczniowie Zespołu Szkół w Cybince, gdzie od 2000r. Zanotowano, co ciekawe, 13
niewyjaśnionych wypadków? Z wyjaśnień nauczycieli wynika, wszystko to wydarzyło się przypadkiem. Jednak co na
ten temat mogą powiedzieć sami uczniowie? Każdy z nas uważa więc na siebie jak tylko może.
Od pewnego czasu zaczęłam się bać chodzić do szkoły. Nauczyciele surowo na mnie patrzą. Zupełnie jakby chcieli
zrobić coś dziwacznego lub co gorsze - wziąć do odpowiedzi z ostatniego tematu.
Na lekcjach matematyki panuje grobowa cisza. Nikt się nie odzywa, wszyscy tylko siedzą i coś skrupulatnie notują.
Pani tłumaczy temat, ale większość z nas i tak nic nie rozumie. Dostajemy za to stosy zadań. Jest ich jednak tak dużo,
że aby je wszystkie zliczyć potrzebujemy zwykle kilku dni. Cóż zrobić? Takie życie...
Pewnego pochmurnego dnia w szkole zabrakło prądu. Niby nic nadzwyczajnego, ale w naszym przypadku nie wróżyło
to raczej nic dobrego. Od początku dnia zadawałam sobie pytanie gdzie podział się pan woźny? Zawsze widziałam go
na korytarzu, stołówce lub u siebie w kantorku, a teraz słuch o nim zaginął. Było to naprawdę dziwne, tym bardziej, że
był to wesoły i uczynny człowiek. Nigdy, ot tak sobie nie znikał ze stanowiska. Razem ze znajomymi postanowiliśmy
baczniej przyjrzeć się tej sprawie.
Poszukiwania zaczęliśmy od sprawdzenia czy nie jest on przypadkiem chory lub nie wziął sobie dnia wolnego. Z
odpowiedzi pytanych przez nas osób wynikało, że nie. Powinien być, jak zwykle zresztą, w szkole.
Na długiej przerwie poszłam na stołówkę wraz ze swoją przyjaciółką, bo zazwyczaj tam widujemy najczęściej naszego
woźnego.
Pełno było tu dzieci, wszyscy roztargnieni. Brakowało porządku. Grzecznie zapytałam więc pań kucharek czy nie
widziały pana woźnego. Odpowiedziały, że nie.
Z tymi informacjami pobiegłyśmy do reszty znajomych. Opowiedziałyśmy im o naszym odkryciu i podzieliliśmy się na
grupy.
Pierwsza miała przeszukać główny hol, druga korytarz a trzecia chodziła i rozglądała się wokoło. Niestety, nic z tego.
Nie znaleźliśmy go. Do tego dzwonek oznajmił koniec lekcji na dziś. A co z naszą zagadką? Postanowiliśmy zatem
zorganizować noc w szkole. Z domu wzięliśmy tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
Nadszedł wieczór i zrobiło się ciemno. Na niebie żadnej gwiazdy. Nawet księżyc odmówił dziś posłuszeństwa.
Zebraliśmy się pod szkołą. Dziewczyny, jak to dziewczyny – na czele ze mną, bały się okropnie. Chłopaki potwornie
się z nas śmiali i dodatkowo straszyli głupawymi żartami.
Po wstępnych ustaleniach zabraliśmy się do działania.
Weszliśmy tylnymi drzwiami (mamy swój klucz, tak na „wszelki wypadek”). Szkołę przeczesaliśmy od A do Z, każdą
salę i szatnie. Zostało nam tylko jedno miejsce, miejsce, do którego wszyscy baliśmy się wejść...
                                                                                                                                                                                         CDN
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KĄCIK RECENZENTA

film: "FURIA"

Film Furia jest doskonałym wyborem na długie, jesienne
wieczory. Wyreżyserowany przez Davida Ayera jest
obrazem bardzo brutalnym, ale także mocno
realistycznym, jeśli chodzi o przedstawienie oblicza
wojny. Nie jest to kolejny, statystyczny film o żołnierzach
oddających życie, w którym dobrzy wygrywają ze złymi.
Wręcz przeciwnie. Ukazuje on prawdę o prawdziwej
wojnie, gdzie śmierć występuje po obu stronach
barykady.

Kwiecień 1945 roku. W szeregi amerykańskiego oddziału
zostaje wrzucony młody rekrut (doskonała kreacja Brada
Pitta), który od razu staje się obiektem drwin kompanów
z czołgu. Jednocześnie jego dowódca, sierżant
Wardaddy, otrzymuje zadanie specjalnie: musi wraz z
kompanami stawić czoła znacznie potężniejszym siłom 
wroga i ochronić aliancie linie zaopatrzenia.

Reżyser bardzo
dobrze ukazał realia
wojny, brutalną i
bezwzględną grę, w
którą z niechęcią
grało wielu. Film,
łącząc bezbłędną
inscenizację, epicki
ton oraz przemoc,
tak realistyczną i
dosadną, z cała
pewnością
zasługuje nie tylko
na uwagę, ale
również obejrzenie.
Byłem, zobaczyłem i
gorąco polecam
innym.
  
       Bartosz Suszek

Plakat filmowy

PRZYGODY 
MARTINA

by SUCHY

Przygody Martina

OGŁOSZENIA:

·  Drzwi otwarte w miesiącu grudniu odbędą się dnia 09.12.2014 r. o
godzinie 16.00. Tego dnia zebrania mają również klasy VI SP, II i III gimn.
·  W dniach: 24.11. – 05.12.2014 r. odbywać się będzie zbiórka pieniędzy
związana z coroczną akcją „Góra Grosza”. Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego zbierają wasze drobne kwoty na ten szczytny cel w każdy
poniedziałek i czwartek. Zapraszamy do wspomożenia naszej akcji.
Szersza relacja ukaże się w numerze grudniowym.
·  Dnia 26 listopada 2014 r. odbędą się „Dnia Otwarte” nowoczesnej szkoły
podstawowej, budowanej przy obecnym Zespole Szkół. Wszystkich
chętnych nauczycieli, rodziców, uczniów i innych serdecznie zapraszamy
na plac budowy od godziny 12.00.  Informacje z przebiegu spotkania
zrelacjonujemy w przyszłym numerze.
·  Dnia 01.12.2014 r. odbędzie się zebranie wolontariuszy WOŚP.
Zainteresowanych zapaszmy na długiej przerwie do gabinetu nr 2.

REDAKTOR NACZELNY: Dominika Kuczkowiak
Dziennikarze: Julia Amiljanowicz, 
                          Patrycja Jurkieiwcz, 
                          Bartosz Suszek, 
                          Kacper Pilżys
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