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GAZETKA SZKOLNA     nr 1 2022/2023 

Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu 

FAIR PLAY 
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie, 

Witam Was ponownie, a uczniów klas pierwszych po raz pierwszy. Z okazji rozpoczęcia 

roku szkolnego 2022/23 składam Wam oraz całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia. 

Początek roku to czas wyjątkowy, szczególnie dla tych, którzy do naszej  szkoły przyszli po raz 

pierwszy. Niech będzie to dla Was radosna chwila, której nigdy nie zapomnicie. Życzę wszystkim, 

aby nowe wyzwania, jakie pojawią się w tym roku, były źródłem satysfakcji, radości i optymizmu. 

Niech będzie to rok wolny od trosk i problemów a przepełniony  sukcesami zarówno zawodowymi, 

jak i osobistymi. 

Dyrektor LOMS 

Beata Rusinek 

 

Wydarzenia sportowe 

1 października bieżącego roku odbyły się zawody wioślarzy na poznańskiej Malcie. 

Sportowcy rozgrywali wyścigi na jedynkach i dwójkach oraz czwórkach na dystansie 1500 metrów. 

Startowali koledzy i koleżanki z naszej szkoły. Na podium znaleźli się: Wiktoria Nowak - złoto 

oraz srebro na czwórce, Amelia Karaszewska - srebro na dwójce, Anna Trzmiel - srebro na 

czwórce oraz srebro na dwójce, Anna Solarska - złoto na jedynce, Mikołaj Rogiński - złoto oraz 

brąz na dwójce i srebro na jedynce, Kacper Jakuszko - brąz na dwójce, Lena Woźniak - złoto 

oraz srebro na czwórce,  Maja Chrzanowska - złoto oraz srebro na czwórce, Tosia Kamińska - 

złoto na dwójce i na jedynce, Patrycja Jabłońska - złoto oraz brąz na jedynce, złoto oraz srebro na 

dwójce, Mateusz Wojciechowski - brąz na jedynce, złoto na dwójce, srebro na czwórce, Aleks 

Narożny - 2x srebro na czwórce i złoto na dwójce, co jest dużym osiągnięciem, jak na zawody 

rangi międzywojewódzkiej. 

Tymoteusz Zaparty 2c 

 

W dniu 24.09.2022 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskich Zawodach 

Pływackich, które odbywały się na Termach Maltańskich. Ścigali się oni na różnych dystansach 

oraz pływali urozmaiconymi stylami, zdobywając poszczególne miejsca w klasyfikacji końcowej: 

Mikołaj Litoborski - 100 m dowolny - 57.28 (12 miejsce), 200m dowolny - 2:01.88 (6 miejsce), 

100m zmienny – 1:06.25 (17 miejsce) 

Kamil Szafrański – 50m klasyczny – 31.38 (4 miejsce), 100m zmienny – 1:02.66 (4 miejsce) 

Jakub Kułton – 100m dowolny – 57.70 (14 miejsce), 50m motylkowy -27.84 (17 miejsce), 100m 

zmienny – 1:05.28 (12 miejsce) 
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Michał Pietrzak – 50m dowolny – 28.63 (27 miejsce), 50m grzbietowy – 33.48 (11 miejsce), 100m 

zmienny – 1:06.84 (22 miejsce) 

Matylda Kaniasta – 50m dowolny – 31.83 (33 miejsce), 50m motylkowy – 35.36 (21 miejsce), 

100m zmienny – 1:19.62 (19 miejsce)  

Alicja Siedlecka – 50m dowolny – 31.17 (30 miejsce), 100m dowolny – 1:08.94 (15 miejsce), 

100m zmienny – 1:18.03 (16 miejsce)  

Nikita Bielienkov  – 400m dowolny – 4:35.20 (6 miejsce), 100m motylkowy – 1:05.66 (14 

miejsce), 200m motylkowy – 2:28.00 (7 miejsce)  

Wśród kategorii żeńskiej Alicja Siedlecka znalazła się 

na 39 miejscu, Matylda Kaniasta na miejscu 44. 

Wśród kategorii męskiej Mikołaj Litoborski znalazł 

się na 25 miejscu, na 60 - Kamil Szafrański. Miejsce 34 zajął 

Jakub Kułton, miejsce 59 Michał Pietrzak, Nikita 

Bielienkow zajął zaś 49 miejsce. 

Trzy tygodnie później, tj. 15.10.2022, r. odbyły się 

kolejne Ogólnopolskie Zawody Pływackie na Poznańskich 

termach. W kategorii wiekowej ,,mężczyzn 16 lat i starsi” czwarte miejsce zajmuje Krzysztof 

Meyer. W kategorii wiekowej ,,mężczyzn 14-15 lat” pierwsze miejsce zajmuje Mikołaj 

Litoborski, miejsce trzecie zdobywa Kamil Szafrański.  

 

01.10.2022 r. - 1 liga Muks Poznań bardzo 

dobrze rozpoczęła swój sezon, wygrywając derby 

poznania z Lider Swarzędz 65:52. Uczennica naszej 

szkoły – Nicola Batura zanotowała double double, 

zdobywając 16 punktów i 11 zbiórek. Ponadto 

punktowały: Kornelia Sobańska 5 (8 zbiórek), Maja 

Sitek 2, Aleksandra Burzyńska 2, Marta 

Głowacka, Aleksandra Szuba, Zofia Przybylska 

DNP, Agata Tomczak DNP. 

Iga Zielińska, Ida Zygmanowska, Zuzanna Mroczek 1k 

 

Historia 

Wrześniowa martyrologia 

Ponad 83 lata temu, 6 października 1939 roku, doszło do poddania się ostatnich 

polskich oddziałów, które walczyły pod Kockiem. Żołnierze złożyli broń a ich dowódca gen. 

bryg. Franciszek Kleeberg podpisał akt kapitulacji. Była to ostatnia bitwa w historii kampanii 

wrześniowej stoczona przez regularne wojsko. By zrozumieć, jak do tego doszło, trzeba się 

cofnąć w czasie o ponad miesiąc.  

1 września 1939 roku III Rzesza wypowiada wojnę Polsce, łamiąc tym samym pakt o 

nieagresji. Plan opracowany przez niemieckiego generała Heinza Guderiana “Fall Weiss” zostaje 

wdrożony do działania. Źle dowodzona i zbyt rozciągnięta na linii frontu armia polska jest 

miażdżona przez siły wroga. Polacy jednak stają do walki, co udowadniają w wielu bitwach i 
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potyczkach z okupantem, które dzięki ofiarności i 

zawziętości polskich żołnierzy, opóźniły marsz 

wojsk niemieckich w głąb II Rzeczpospolitej. 

Gdy Niemcy przełamują kolejną linię obrony 

i polskie społeczeństwo ucieka na wschód, 17 

września, armia Związku Radzieckiego wchodzi na 

terytorium Polski, wbijając przysłowiowy nóż w 

plecy II RP, która nie spodziewała się ataku od 

drugiej strony. Sytuacji nie poprawiał również 

rozkaz naczelnego wodza gen. Edwarda Rydza-

Śmigłego, który zarządził walkę z Sowietami, tylko 

gdy jest to konieczne. Sam głównodowodzący wraz z rządem opuścił kraj, zamiast kierować jego 

obroną na miejscu do końca, co zdecydowanie obniżyło morale i tak już pogrążonej w chaosie 

polskiej armii. 

Kolejne dni września przyniosły następne porażki Polaków w walkach. Upadają bastiony i 

miasta pod butem agresji okupantów. 28 września kapituluje Warszawa, serce Polski. 29 września 

poddają się oddziały, broniące twierdzy w Modlinie. 2 października broń zawiesza załoga polska na 

Helu. Tego dnia również oddziały gen. bryg. Franciszka Kleeberga rozpoczęły walkę z 

Wehrmachtem pod Kockiem. Walki trwały aż do 6 października. Mimo taktycznego zwycięstwa 

Polaków nad Niemcami to właśnie okupanci odnieśli strategiczne zwycięstwo. Głównymi 

powodami, dla których podpisano zawieszenie broni były koniec amunicji i zaopatrzenia w 

szeregach polskiej armii, który uniemożliwiał dalszą walkę, a także brak sensu dalszego rozlewu 

krwi. Żołnierzy rozbrojono i wywieziono do obozów jenieckich, z których część uciekła i dalej 

walczyła za Polskę, tym razem w strukturach podziemia i partyzantki. 

Jakub Gniot 4p1 

 

Z życia szkoły 

Dzień Nauczyciela 

14 października obchodziliśmy dzień nauczyciela, 

inaczej nazywany Dniem Edukacji Narodowej. Tego samego 

dnia w naszej szkole odbyło się również pasowanie 

pierwszoklasistów. Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście 

obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Dzień 

nauczyciela jest okazją do nagradzania wyróżniających się 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister 

Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne i  

brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej 

oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze 

samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach. Dzień ten jest również wspaniałą 

okazją do złożenia życzeń nauczycielom oraz podarowaniu im symbolicznego prezentu. 

Franek Kokot, Wiktor Plewiński 1k 
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Pasowanie pierwszoklasistów 

01.09.2022 r. do naszej szkoły dołączyło ponad 

170 uczniów. Podczas Dnia Edukacji Narodowej 

(14.10.2022 r.) odbyło się ich ślubowanie.  

            Na początku starsi koledzy i koleżanki serdecznie 

powitali nowe twarze naszej szkoły oraz wspólnie 

zaśpiewali hymn narodowy.  Głos również zabrała Pani 

dyrektor, która otrzymała kwiaty od uczniów z okazji dnia 

nauczyciela. Stanowiły one również formę 

podziękowania. Każda z klas pierwszych przygotowała 

krótki film, w którym przedstawiła wychowawców oraz 

uczniów wraz z dyscyplinami sportowymi, które trenują. 

Nadszedł czas jednej z najważniejszych chwil naszej 

młodzieży. Przedstawiciele klas powstali, stanęli obok 

sztandaru szkoły i uroczyście „ślubowali” obowiązujące 

zasady. Od tego czasu oficjalnie są uczniami szkoły 

ponadpodstawowej.  

          Gdy emocje opadły na scenę wkroczyli uczniowie 

klasy 1k. Sportowcy ujawnili swój ukryty talent – 

aktorstwo. Z pomocą Pana Mateusza Książkowskiego 

przygotowali przedstawienie pt. „Młodości Ty nad 

poziomy wylatuj”. Mogliśmy zobaczyć między innymi 

takie postacie jak: Adam Mickiewicz, Vincent van Gogh, Eliza Orzeszkowa czy Izabela Łęcka. 

Mateusz Marek, Maja Dreszczyk 1k 

Dzień chłopca 

W piątek 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Była to 

idealna okazja, by podziękować za: ich obecność, odkręcanie słoików 

i sięganie po rzeczy z wyższych półek oraz  wyrażenie wdzięczności 

za ich poczucie humoru, dzięki któremu nasze dni są weselsze. Za 

zgodą Dyrekcji Liceum nasz Samorząd Szkolny zorganizował akcję, 

w której każdy uczeń płci męskiej, który ubierze: kapelusz, cylinder 

lub beret będzie zwolniony danego dnia z odpowiedzi ustnej.  

Podczas święta chłopców, na korytarzach szkoły, można było 

ich zobaczyć w przeróżnych czapkach, zadowolonych, z uśmiechem 

od ucha do ucha z powodu braku możliwości odpytywania przez 

nauczycieli. Dziewczyny obdarowały swoich kolegów słodyczami i 

drobnymi upominkami (czekolady, pączki, kubki, skarpety). W 

niektórych klasach przygotowały również konkursy i różne gry, w 

których panowie chętnie brali udział. 

W imieniu wszystkich Pań chciałabym jeszcze raz podziękować za to, że jesteście i 

sprawiacie, że w naszych życiach nigdy nie ma nudy. Mamy nadzieję, że otrzymane podarunki 

przypadły Wam do gustu i miło spędziliście swoje święto. Już się nie możemy doczekać Waszego 

rewanżu w Dzień Kobiet!        

Oliwia Malchrowicz 4p5 
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Wycieczki 

Wycieczka do Berlina 

13 października odbyła się wycieczka do Berlina, w której 

uczestniczyło kilka klas naszej szkoły. Uczniowie wraz z nauczycielami i 

przewodnikiem wyjechali wcześnie rano, aby dobrze wykorzystać czas i 

zwiedzić najciekawsze miejsca w stolicy Niemiec. Pierwszym punktem 

wycieczki było zatrzymanie się pod Murem Berlińskim, czyli słynną 

ścianą, która kiedyś oddzielała Berlin Zachodni od Wschodniego. 

Następnie grupa udała się do Muzeum Historii Naturalnej, gdzie znajduje 

się ponad 25 milionów obiektów z dziedziny zoologii, paleontologii, 

mineralogii. Uczniowie zobaczyli spreparowane gatunki zarówno żyjące 

obecnie, jak i takie, które już wyginęły, a także szkielety dinozaurów i 

zbiory minerałów. W tym muzeum na pewno nie było nudno. Plan 

wycieczki obejmował również wizytę w Reichstagu. Podczas spaceru grupa mogła podziwiać 

popularne budowle i pomniki, takie jak: pomnik Sinti i Roma, Bramę Brandenburską, Kościół 

Pamięci, Nowy Odmach. Między zwiedzaniem odpoczęli na placu Aleksandra, gdzie mieli czas 

wolny. 
Z pewnością można stwierdzić, że wyjazd był udany. Pogoda dopisała, a zadowoleni 

uczniowie przyjechali z nowymi doświadczeniami. 

Oliwia Szorcz 4P1 

 

Wycieczka do Torunia 

Odbyła się również wycieczka szkolna do Torunia. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję 

zwiedzić kamienicę alchemika oraz wziąć udział w warsztatach kuchni molekularnej. Niezwykle 

ciekawe było tworzenie żelkowego makaronu oraz kawioru molekularnego (znanego jako kulki w 

bubble tea). Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie starówki miasta. Uczniowie mogli 

poznać historię, zabytki oraz zamek w Toruniu. Ostatnią atrakcją było planetarium. Lomsiaki, 

oprócz możliwości pogłębienia wiedzy o kosmosie, mieli chwilę na relaks. Obejrzeli tam 

interesujący materiał o powstawaniu gwiazd oraz dowiedzieli się, jak wiele jest jeszcze do odkrycia 

we wszechświecie. Projekcja tych filmów również odbywała się w ciekawy sposób – uczniowie 

siedzieli w wygodnych fotelach, w kulistej sali, a sam obraz był wyświetlany na suficie. 

Wycieczka była doskonałą okazją nie tylko do pogłębienia swojej wiedzy, lecz także do 

odpoczynku i spędzenia miło czasu. 

Aleksandra Burzyńska 4p5 

 

Recenzje 

Książka: „KIEDY BYŁEM DZIEŁEM SZTUKI” 

Eric – Emmanuel Schmitt (autor, którego można kojarzyć m.in. z utworów „Oskar i Pani 

Róża” oraz „Kobieta w lustrze”) zazwyczaj rozpoczyna swoje dzieła od słów, które od razu 
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intrygują czytelnika i sprawiają, że jest on ciekawy, jakie kryją one znaczenie. Tym razem nie było 

inaczej. Książka rozpoczyna się zdaniem „Wszystkie moje samobójstwa były nieudane. Właściwie 

wszystko było nieudane: i życie i samobójstwa”.  

Utwór opowiada o dwudziestoletnim Taziu, który nie jest szczęśliwy. Żyje w cieniu 

pięknych, sławnych braci.  Uważa, że nie jest nikim wyjątkowym i obecność jego osoby na tym 

świecie jest zbędna. Chce popełnić samobójstwo, jednak ktoś go powstrzymuje. Jest to mężczyzna, 

który obiecuje dać zdesperowanemu chłopakowi nowe, pełne sławy życie. Ten zgadza się. Nie 

myśli o konsekwencjach i podpisuje dokument, w którym zrzeka się swojego człowieczeństwa i 

poddaje się tajemniczej operacji.  

Schmitt pokazuje nam autentyczne emocje bohatera, dzięki czemu możemy się z nim 

utożsamiać. Utwór jest zaskakujący. Bohaterów nie można podzielić na dobrych i złych, ponieważ 

każdy ma cechy pozytywne oraz negatywne. Dzięki częstym zwrotom akcji oraz prostemu 

językowi książkę czyta się bardzo szybko i przyjemnie. 

Uważam, że „Kiedy byłem dziełem sztuki” jest warte polecenia, gdyż wywołuje wiele 

refleksji na temat życia. Utwór porusza tematy samej idei moralności człowieka, sensu życia, 

samobójstwa, a w późniejszym etapie książki, także miłości i akceptacji. Autor skłania nas do 

rozważań na temat sztuki. Możemy zastanowić się, czym właściwie jest sztuka w czasach, w 

których żyjemy, jak ją odbieramy i do czego zdolni są artyści, aby zwrócić naszą uwagę? 

 

Serial : „Dahmer – Potwór: historia prawdziwa” 

Niedawno pojawił się na Netflixie nowy serial 

opowiadający historię seryjnego mordercy, Jeffreya 

Dahmera.  Tytułowy bohater był kanibalem i nekrofilem, 

który w latach 1978–1991 zamordował 17 mężczyzn i 

chłopców na północnym wschodzie USA. Dahmer nie tylko 

zabijał swoje ofiary, lecz ćwiartował je, trzymał ich części 

ciała w mieszkaniu i je zjadał. 

Serial przedstawia kolejne etapy życia mordercy, 

próbując znaleźć powód jego późniejszych zbrodni. Nie jest 

on jednak podany wprost, co pozostawia widzowi wolną rękę 

w zdecydowaniu, dlaczego Dahmer został seryjnym mordercą 

i zdecydowaniu, czy rzeczywiście był czynnik, który 

bezpośrednio wpłynął na jego czyny. Retrospekcja zaczyna 

się od dzieciństwa Jeffreya, kiedy jest pokazana jego sytuacja 

w rodzinnym domu i szkole. Przedstawiono również 

późniejsze etapy z jego życia, w tym kilka wybranych 

przypadków spośród 17 morderstw. Co jakiś czas, pomiędzy kolejne zbrodnie, wplatane są 

fragmenty z jego przesłuchań. W ostatnich 3 odcinkach reżyser skupia się na samym procesie 

Dahmera i jego pobycie w więzieniu, jak i sytuacji w rodzinach ofiar.  

Uważam, że serial bardzo dobrze odwzorowuje historię mordercy, jak i zamordowanych. 

Podobieństwa są czasem przerażające. Aktor grający Dahmera, Evan Peters, perfekcyjnie 

odzwierciedlił postać chorego psychicznie mordercy. Bardzo mi się podobał fakt, że reżyser nie 

skupił się tylko na przeżyciach głównego bohatera, lecz pokazał też historię z punktu widzenia ofiar 

i ich rodzin. 

Jeśli lubicie dokumenty i seriale kryminalne, to zdecydowanie polecam ten serial. Cały czas 

trzyma w napięciu i nie można się oprzeć przed włączeniem kolejnego odcinka. 

Natalia Juskowiak 3k 
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Ciekawostki 

Fizyka w sporcie: 

Fizyka obecna jest w naszym życiu na co dzień, choć często nie zdajemy sobie z tego 

sprawy. Towarzyszy nam w każdym momencie i w każdej dziedzinie, również w sporcie. Opór nie 

tylko powietrza, ale także wody odgrywa istotną rolę w sporcie, umożliwiając uprawianie takich 

sportów jak lekkoatletyka czy pływanie. 

W każdym sporcie możemy wskazać elementy zjawisk fizycznych: zmiana położenia: 

lekkoatletyka - bieganie, pływanie, skoki, sporty rakietowe, jazda konna, gry w piłkę. Ogromne 

znaczenie ma siła grawitacji, siły oporów w ruchu - opór powietrza, opór wody. Bez znajomości 

zależności tych sił raczej nie byłoby możliwe uprawianie sportów. 

Spójrzmy na piłkę nożną: 

Na piłkę znajdującą się w powietrzu działa siła ciężkości skierowana w dół i siła oporu powietrza 

skierowana przeciwnie do kierunku ruchu. Żadna z nich nie może spowodować, że piłka w locie 

skręci w bok. Wiadomo jednak, że szybko obracająca się piłka może zmienić kierunek lotu. 

Albo na narciarstwo: 

Objawia się przede wszystkim w zjawisku tarcia występującym podczas rozbiegu i przy 

zatrzymaniu, a także zjawisku oporu powietrza i grawitacji. Mogłoby się wydawać, że każde z tych 

zjawisk utrudnia skoczkowi wykonanie swojego zadania, ale z drugiej strony, gdyby żadne z nich 

nie zachodziło, trudno byłoby w ogóle mówić o jakichkolwiek zawodach w skokach narciarskich. 

Zjawisko tarcia być może i zmniejsza prędkość, doprowadza w końcu do całkowitego zatrzymania, 

ale za to pozwala na realny i rzetelny pomiar odległości skoku. 

Na koniec sprawdź jeszcze: 

Czy wiedziałeś że... Kilka niebanalnych ciekawostek o fizyce. 

fakt 1: Przejrzystą materię wszechświata można zmieścić do jednej kostki cukru. Dzieje się tak, 

gdyż atomy to w 99, 9% pusta przestrzeń. Gdyby ją usunąć, materię można byłoby zmieścić na 

jednej łyżeczce. Jej masa wtedy wynosiłaby pięć miliardów ton, czyli mniej więcej dziesięć razy 

więcej niż masa całego społeczeństwa na ziemi. Tak niezwykłą jednorodność materii można 

zaobserwować w gwiazdach neutronowych, powstających na skutek wybuchów supernowych. 

Niesamowite prawda? 

fakt 2: Z powodu dużej różnicy grawitacji, osoba która osiąga wagę 100 kg na Ziemi, na Marsie 

będzie ważyć 76 kg.  

fakt 3: Kilogram ciastek czekoladowych mieści około osiem razy więcej energii niż kilogram 

dynamitu. To bardzo dużo. 

fakt 4: W pomieszczeniach, gdzie występuje duży hałas albo podczas wystrzału z armat, aby sobie 

nie uszkodzić błony bębenkowej ucha, dobrze jest otworzyć usta. Wyrównujemy wtedy ciśnienie w 

uszach, gdyż ucho połączone jest przewodami z jamą ustną. Dziś w dużych pomieszczeniach, w 

których występuje hałas zakładamy stopery, czyli nauszniki tłumiące dźwięk. 

Gdy przyjrzymy się bliżej tej dziedzinie nauki, staje się ona naprawdę bardzo ciekawa. To, 

co poznajemy na codziennych lekcjach, to tylko mała część tej wielkiej dziedziny. Warto czasem 

przyjrzeć się temu bliżej, ponieważ odkryć można dużo niesamowitych ciekawostek, o których 

nawet nie myśleliśmy. 

Olga Patecka, Luna Kowalonek 1h 
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Matura 

Maturzysto! 

Polonista radzi! 

- Zaplanuj powtórki z epok na każdy miesiąc. Tu z pomocą przychodzi Polonista z gazetką ścienną 

na pierwszym piętrze „Kalendarz maturzysty”. Zobacz i skorzystaj. Pracuj systematycznie, gdyż 

czas ucieka; 

- Opracowuj lektury, przypominaj według listy jawnych pytań dostępnej na stronie CKE oraz 

wywieszonej również na pierwszym piętrze; 

- Obejrzałeś ciekawy film, spektakl? Przeczytałeś interesującą książkę? Usłyszałeś zapierającą dech 

w piersiach piosenkę? Zastanów się, jakie tematy, motywy poruszają te teksty kultury!? Może będą 

pomocne podczas argumentacji przy pisaniu wypracowania lub podczas egzaminu ustnego!? 

         Magdalena Wiśniewska 
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