
!      ENIGMA

 10  marzec  2014. Wydanie V , kontynuacja  „KOLEJÓWKI” -  „EUROSZKOŁY”                                                                                                               

Z okazji Dnia 
Kobiet, 

wszystkim 	
Paniom oraz 
koleżankom 

życzymy: dużo 
kosmetyków, 

bonów na 
zakupy i 

wyprzedaży.  

Dzień Kobiet !

 W tym numerze znajdziecie :  
- „Dzień kobiet”  
- „Relacje z Walentynek”  
- „Wywiad z Aleksandrą Trypucką”  
- „Sportowcy” 
- „Czas na reklamę”  
- „Świat według „zołzy” ” 

���1



Dzień Kobiet – coroczne świę to 
obchodzone 8 marca jako wyraz 
s z a c u n k u d l a o fi a r w a l k i o 
równouprawnienie kobiet. Ustanowione 
zostało w 1910 roku. Dzień Kobiet w 
Polsce był obchodzony na szeroką skalę 
do 1993 roku.!

Dzień Kobiet w czasach PRL"

Wielu osobom Dzień Kobiet kojarzy się z 
czasami PRL–u i z wręczanymi wtedy 
masowo goździkami  ale także rajstopami, 
ręcznikami, mydłem czy kawą. Z okazji 
tego dnia publikowano portrety kobiet 
różnych sektorów życia gospodarczego.!

    
 
 
 
 
 

 
Dowcipy o kobietach :"

1.Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę 
nożną? "

- Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście 
kobiet, które chciałyby wystąpić w takich 
samych kostiumach. "

 2.Przychodzi baba do sklepu i mówi:"

- P o t r z e b u ję k i l k a r o l e k p a p i e r u 
toaletowego."

Młoda sprzedawczyni prezentuje na ladzie 
kilka gatunków papierów w różne wzorki i 
kolory."

- Który pani sobie życzy?"

- Obojętnie - byle nie biały - bo się szybko 
brudzi. 
 
 
- Kobieta mówi do męża: Wracam za pięć 
minut - po czym dodaje - nie zapomnij 
tylko mieszać bigosu co pół godziny.

Dzień Kobiet

Alicja Jankowiak

W tym roku w naszej szkole „ Dzień Kobiet” organizuje klasa IIm pod 
przewodnictwem Pani Anny Stachowiak. 

Relacje z tego dnia będzie mogli przeczytać w następnym numerze. :)  
 

DZIEWCZYNY PAMIĘTAJCIE: 
 

10.03 - DZIEŃ MĘŻCZYZN !
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Relacje z walentynek
18.02.2014r. w Domu Kultury w Zbąszynku odbyły się Walentynki zorganizowane przez nasz 
MRS.  
 Przed feriami odbyło się głosowanie na „Parę Roku” oraz „Bezkonkurencyjną Parę 
Roku”. Uczniowie wybrali swoich ulubieńców, którzy na scenie udowadniali, że są dla siebie 
stworzeni. Cała zabawa składała się z następujących konkurencji:  
- randka w ciemno  
- taniec na gazecie  
- wspólne skakanie przez skakankę  
- taniec z balonem  
- quiz dotyczący związku  
 
Konkurencje zwyciężyli: Agata Milanowska i Michał Kadaj  
otrzymując tym samym tytuł „PARY ROKU  

 
„BEZKONKURENCYJNĄ PARĄ ROKU”, którą jednogłośnie wybrali uczniowie naszej 
szkoły zostali: Adrianna Gołębiowska i Mariusz Andruszewski 

Agata Gorgiel
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Wywiad z Aleksandrą Trypucką- Laureatką 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

-Od kiedy piszesz wiersze? 
Właściwie to zaczęłam pisać już w trzeciej klasie szkoły 
podstawowej – moja wychowawczyni zachęcała mnie do 
tworzenia własnych utworów, były nawet organizowane 
specjalne lekcje poświęcane poezji. Tyle, że wtedy to nie 
było jakieś poważne pisanie, a przynajmniej ja tego tak 
nie traktowałam. Byłam wtedy przecież jeszcze mała. 
 
-W jaki sposób dowiedziałaś się o konkursie? 

Co skłoniło cię do wzięcia w nim udziału? 
Znalazłam informację o konkursie w internecie, na którejś 
stronie poświęconej poezji. Spodobało mi się, że konkurs 
jest organizowany pod patronatem Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej, bo uwielbiam jej twórczość, a poza tym 
bardzo dobrze pisze się wiersze o tematyce miłosnej, 
obojętnie, czy jest to miłość szczęśliwa, czy też nie.

Postanowiłam po prostu spróbować . !
-Znasz poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej? 
Czy to twoja ulubiona poetka? 
Oczywiście, że znam. Chociaż, jeśli mam być szczera, zanim dowiedziałam się o konkursie, 
czytałam tylko kilka jej wierszy, tych chyba najbardziej popularnych. Kiedy jednak wysłałam 
swoje zgłoszenie, przeczytałam większość jej twórczości i mogę powiedzieć, że jest ona 
jedną z moich ulubionych poetek.  !
-Jakie wrażenie zrobiła na tobie uroczystość wręczenia nagród? 
Ogromne! Cała uroczystość zorganizowana była na wysokim poziomie, wszystko było 
takie... poetyckie . Na sali panował półmrok, dookoła były zapalone świece, a ludzie w 
eleganckich ubraniach siedzieli przy małych stolikach, na których od początku leżały tomiki 
naszej poezji. Zaczęło się od koncertu pani Marii Meyer, śpiewającej po polsku piosenki 
miłosne francuskich artystów. Później jury oficjalnie ogłosiło wyniki konkursu – nastąpiło 
wręczanie nagród, gratulacje, zdjęcia, odczytywanie nagrodzonych utworów. Na koniec było 
trochę czasu na rozmowę z wszystkimi poetami i poetkami. Zaskoczyło mnie, jak wiele osób 
zaczęło podchodzić do mnie z prośbą o wpisanie dedykacji na pierwszej stronie tomików, 
albo z prośbami o autografy. To niewątpliwie było moje pięć minut sławy. 
 
-Co cię inspiruje, skąd biorą się pomysły na wiersze?

Trudno powiedzieć. Zależy chyba od uczuć, emocji, które odczuwam... To jest tak, że w 
pewnym momencie pojawiają mi się w głowie słowa, które idealnie do siebie pasują. 
Najczęściej jest to tylko kilka słów, jakiś krótki fragment czegoś. Spisuję to na kartkę, albo 
na telefon, zależy co mam akurat pod ręką, dokładam jeszcze parę słów... i tak powstaje 
wiersz :)

Teresa Szulczewska
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SIATKARZE Z ZST W PODSTAWÓWCE

                                 ZBĄSZYNECKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ     !!
W szóstej kolejce Zbąszyneckiej Ligi Piłki Siatkowej odbył się tylko jeden mecz. 
Rogoziniec wycofał się z ligi, więc Zbąszynek rozegrał tylko jeden mecz, z 17 
Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną z Międzyrzecza. Niespodzianki nie było. Wygrali 
Międzyrzeczanie 3:1.  

Halowa Liga Piłki Nożnej

Dream Team Rogoziniec wygrał drugą edycję Zbąszyneckiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. Na 
zwycięstwo drużyny z Rogozińca złożyło się siedem zwycięstw i jeden remis. Drugie miejsce 
w tabeli zajęło Spotkanie organizacyjne, a na trzecim miejscu znalazła się Drużyna Actimela 
i to w tej drużynie grał tegoroczny król strzelców, Piotr Bimek. Uzbierał na swoim koncie aż 
23 trafienia. Mecze odbywały się w środy od 4 grudnia 2013 roku w hali sportowej przy ZST 
w Zbąszynku.
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Czas na reklamę…

Redakcja stwierdziła,że dobrym pomysłem byłoby pozwolenie uczniom 
naszej szkoły na małą reklamę.  
Jeśli masz coś do sprzedania , jesteś w czymś dobry (korki z matmy) , 
czegoś potrzebujesz . 
Zgłoś się do nas ,a my umieścimy Twoją ofertę w gazetce.  
Liczymy na Was ! :)

Michał Tkocz:  
Sprzedam Playstation 3 slim, 320 GB  
Stan idealny,komplet+3 gry 
Cena:600 zł 
Telefon:726-864-235  !
Michał oferuje również pomoc w naprawie telefonu (cena do uzgodnienia). 
 
Michał Kadaj:  
Sprzedam : Nowa czapka OBEY 
Rozmiar uniwersalny 
Cena do uzgodnienia 
Telefon: 724-433-294  
 
Dariusz Baran:  
Naprawa telefonów komórkowych oraz 
komputerów. 
Telefon:662-056-643 
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Świat według „zołzy’’ 

Satyra w krótkich majteczkach…
Rozmowa dwóch dresów: 
- Po co ci znajomi? 
- Żeby miał kto przede mną czuć respekt. 
- W takim razie po co ci dziewczyna? 
- Żebym ja miał przed kim czuć respekt.

- Dlaczego pan młody wnosi panią młodą 
do domu? 
- A widziałes kiedyś sprzęt AGD, który 
sam wchodzi?

Kowalski opowiada kolegom:  
- Wczoraj jak wróciłem z roboty, to się tak 
pokłóciłem z żoną, jak jeszcze chyba 
nigdy!!!  
- I co?! I co?!  
- Przyszła do mnie na kolanach!  
- Taaaaa!!! I co powiedziała?!  
- ... wyłaź spod łóżka, tchórzu!
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Mózgowce...	


NASZ ZESPÓŁ: 
Redaktor naczelny: Natalia Pawlik 
 Z-ca redaktora: Agata Gorgiel  
Sekretarz: Daria Szulc 
Członkowie redakcji: Adrianna Gołębiowska, 
Tymoteusz Bil, Alicja Jankowiak 
E-mail: zstgazetka@gmail.com

W każdym numerze na ostatniej stronie znajdziesz kącik, w którym 
będzie można się zrelaksować i trochę pogłówkować. Zasada jest 
prosta: rozwiązaną zagadkę przynosicie do Adrianny Gołębiowskiej z 
klasy IIa. Wszystkie osoby biorą udział w losowaniu. Cztery losowe 
osoby zdobędą numerek rotacyjny od odpowiedzi, czy 
niezapowiedzianej kartkówki.

1) Nad chmurami leciały na tej samej 
wysokości dwa szybowce. W pewnej chwili 
jeden skręcił w lewo, drugi w prawo. Potem 
leciały obok siebie. !

     Pytanie: Jak na początku leciały szybowce? 

Zagadki można oddawać do 18.03.2014r .
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