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Matura za nami! 
Dzień Dziecka przed nami! 

 W tym numerze znajdziecie :  
- „Gala maturzystów”  
- „Kanonizacja Jana Pawła II”  
- „Taniec towarzyski”  
- „Ćwiczenia na daną partię ciała”  
- „Mózgowce ” 
- „Eurowiedza”  

Wszystkim „Dzieciaczkom” z 
Naszej Szkoły życzymy dużo 
słodyczy, mało próchnicy, 
dziecięcej radości, beztroskiego 
życia, marzeń bez liku, 
zadziwienia światem.
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Kanonizacja Naszego 
Patrona-Jana Pawła II

Kościół katolicki ma dwóch nowych świętych. To papież - Polak Jan Paweł II oraz jeden z 
jego poprzedników - Jan XXIII. W Watykanie 27 kwietnia br. odbyła się Msza Św. 
kanonizacyjna. Była to pierwsza podwójna kanonizacja w XXI wieku, gdzie jednej 
uroczystości przewodniczyło dwóch papieży – emeryt- Benedykt XVI i obecnie sprawujący 
urząd- Franciszek.

Jan Paweł II został patronem rodziny, a Jan XXIII- ruchu ekumenicznego. 

Alicja Jankowiak



Gala maturzystów
 

 25.05.2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie edukacji Maturzystów i 
rozdanie świadectw ukończenia szkoły średniej. W tym roku przygotowaniem 
gali zajęła się klasa IIa wraz z wychowawczynią Panią Ewą Springer. 
Prowadzącymi byli: Agata Gorgiel i Hubert Kocur. Świadectwa z wyróżnieniem 
otrzymali: Małgorzata Graczyk (5,56), Jakub Fabrowski (4,78) i Patryk Sawiński 
(4,75). Wiele osób zostało nagrodzonych za aktywny udział w życiu szkoły, 
reprezentowanie jej na arenie sportowej jak i udział w Młodzieżowej Radzie 
Szkoły, aktywie bibliotecznym oraz kole teatralnym „Kolaże”. Na szczególne 
wyróżnienie zasłużyli : Małgorzata Graczyk oraz Jakub Fabrowski, którzy za 
wyjątkowe wyniki w nauce otrzymali jednorazowe stypendium w wysokości 
1700 zł z rąk burmistrza Zbąszynka. Tegoroczną „Galę Maturzystów” uświetnił 
występ klasy 4m, która przygotowała wiersz dla swojego wychowawcy - Pana 
Mariusza Graczyka. Wszystkim nauczycielom oraz uczniom łza zakręciła się w 
oku. Wystąpienie urozmaiciły Adrianna Gołębiowska oraz Anna Kokot, które 
zaśpiewały kilka piosenek. Daria Szulc i Natalia Pawlik przedstawiły różne typy 
nauczycieli, co sprawiło, że pożegnanie nie było tak smutne.  
Wszystkim Absolwentom życzymy zdania matury i egzaminów zawodowych,  
powodzenia w realizacji marzeń, dostania się na wymarzone studia i znalezienie 
dobrej pracy. Mamy nadzieję, że Maturzyści nie zapomną o nas i Naszej szkole, 

Adrianna Gołębiowska



Eurowiedza
15 maja 2014 odbył się pierwszy 
międzyszkolny turniej dotyczący wiedzy 
na temat państw członkowskich Unii 
Europejskiej. W zmaganiach wzięły 
udział 22 zespoły (po dwóch uczniów z 
każdej z klas),  reprezentujące I 
Gimnazjum w Zbąszynku oraz Naszą 
szkołę. Organizatorzy zaproponowali 
różne formy sprawdzania wiedzy: jeden z 
dziesięciu, odgadywanie tytułów, 
autorów i krajów pochodzenia bajek, 
rozpoznawanie narodowych potraw z 
różnych krajów. Atrakcją podkreślającą 
przyjazną integrację był układ taneczny 
wykonany wspólnie przez uczniów obu 
szkół, zaśpiewane w różnych językach 
piosenki. Pierwsze miejsce w 
zmaganiach zajęli uczniowie klasy 1ea: Łukasz Pilarski oraz Jakub 
Tyszkiewicz, drugie Gimnazjaliści, a trzecie również nasi 
reprezentanci- 1im: Miłosz Goriaczew i Tymoteusz Bil.

Agata Gorgiel

Satyra w krótkich majteczkach. 
Humor z zeszytów szkolnych. 

 • Odyseusz zrzucił z siebie żebraczy strój i stanął w całej swojej okazałości         
przed przerażonymi zalotnikami. 

 • Dedal potrafił różne rzeczy, więc pewnego dnia żona Minosa urodziła dziecko.       

 • Kreon sprawił Eteoklesowi huczny pogrzeb.       

 • Jednym z filozofów greckich był Demokryt z Abwery.       

 • Chłop wolał iść gdzieś pod drzewo, byle nie robić u pana.       

 • Chłop był wyciskany przez pana.       



Wymiana polsko-niemiecka
Na przełomie kwietnia i maja 2014 Naszą szkołę odwiedziła grupa 

chłopaków z Lipska. Byli to uczniowie, którzy w zeszłym roku ugościli Nas  
w swoich domach. Aby umilić im czas zorganizowaliśmy wiele atrakcji np.: 
spływ kajakowy, ogniska, przejazd pociągiem „Tulipan”, czy zwiedzanie 
URM. Postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z uczestnikiem z Niemiec  
i Polski, żeby zweryfikować obie opinie.

1.Kto mógł wziąć udział w wymianie?
Felix:W wymianie brali udział uczniowie, którzy 
w zeszłym roku ugościli Polaków.  
Daria: Praktycznie każdy, wystarczyło po prostu 
zapisać się na listę osób chętnych.  

2.Co najbardziej Ci się podobało? 
Felix: Zdecydowanie najlepsze były obiady. 
Chociaż pomysł ze spływem kajakowym okazał 
się równie ciekawy.  
Daria:Moim zdaniem najciekawsze były kajaki, 
gdyż po raz pierwszy miałam okazje spróbować 
swoich sił w tej dyscyplinie. Czas wolny, bez 
nauczycieli był najlepszą okazją do rozmów na 
każdy temat! 

Natalia Pawlik

3.Czy chciałbyś/chciałabyś spotkać 
się jeszcze raz z poznanymi ludźmi?  
Felix: Oczywiście! Spotkałem tu wielu 
wspaniałych ludzi, których chciałbym 
zobaczyć znowu.  
Daria: Jasne, Nasi Goście z Lipska okazali 
się  interesującymi kolegami.

   4.Czy zawarliście przyjaźnie? 

Felix: Tak, jej imię to Daria.  
Daria: Owszem, ale niech to zostanie słodką 
tajemnicą.



Ćwiczenia na daną partię ciała
Fałdki na brzuchu, obwisłe ramiona, płaskie pośladki -do lata zostało mało czasu, a Ty 
ciągle masz sporo do zrobienia z własnym ciałem? Na kompleksowy trening nigdy nie 

jest za późno! Co miesiąc aż do czerwca, będziemy Ci w tym pomagać.

W dzisiejszym numerze ćwiczenia na płaski brzuch!

!
Zachęcamy do działania! Pomyślcie ile spalicie kalorii, a dodatkowo 

wyobraźcie sobie, że im dłużej i intensywniej będziecie ćwiczyć, tym więcej spalicie i 
więcej osiągniecie ☺

Daria Szulc



TO NALEŻY WIEDZIEĆ

Sukces Unihokeistów z trenerem 
Panem Mariuszem Królem- czwarte 
miejsce w Ogólnopolska Licealiada w 
Elblągu 23-25.05.2014.

Adam Dąbrowski z klasy Ia otrzymał 
wyróżnienie wojewódzkim 
Konkursie Fotograficznym " Taka 
codzienność " 

Nagrodzone zdjęcie.



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 poprawne rozwiązania biorą udział w losowaniu. 
Cztery wylosowane osoby zdobędą -numerek rotacyjny-zwalniający  
od odpowiedzi, czy niezapowiedzianej kartkówki do wykorzystania w 
ciągu miesiąca.

Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła?
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