Wszystkim Czytelnikom
życzymy wiosennej radości,
miłości, optymizmu, zapału do
aktywności, sukcesów na
wszystkich płaszczyznach
i miłych spacerów.

To już było..

Mecz unihokeja w Brójcach

Konkurs BHP

Jase

Wyjazd

ucznió

w do T
VP

r
Kurs flo

ystyczny

Mecz

Mecz siatkówki chłopaków

Pan Szczypior

łka

w

seni
u
m
o
d

ora

dziew
i
k
w
ó
siatk

cząt

Bal nad balami
„To był bal, piękny bal, taki, co się pamięta latami…” , jak śpiewał przed laty
Jerzy Połomski.

Miałam ogromną radość uczestniczyć w tegorocznej studniówce i podzielę się

z Czytelnikami moimi spostrzeżeniami.

Bal odbył się w sali tanecznej w Zbąszyneckim Domu Kultury. Imprezie

towarzyszyła pełna gala. Wieczorowe kreacje Pań i Panów zapierały dech w piersiach.
Nie wszyscy Uczniowie przybyli na studniówkę z pozytywnym nastawieniem, lecz kilka

chwil wystarczyło, aby i najzagorzalsi pesymiści wciągnęli się w wir zabawy i poddali się
nastrojowi.

Studniówkę rozpoczął tradycy jny polonez, który odtańczyli w fantastycznych

układach choreograficznych Uczniowie klas maturalnych wraz z obiema Paniami
Dyrektor. Następnie przedstawiciele bawiących się podsumowali wspólną trzy i
czteroletnią pracę, dziękując Dyrekcji i Wychowawcom za ich trud.

Po uroczystej części balu, nastąpiła chwila odpoczynku, łagodząca stres towarzyszący
tańcowi. Dj i Wodzirej rozbawili każdego do łez, przy czym sami swietnie się bawili.
W trakcie balu fotograf wykonywał zdjęcia grupowe oraz indywidualne zgodnie z
życzeniami.

Bawiliśmy się doskonale do białego rana. Całość wypadła naprawdę

fenomenalnie i muszę przyznać, że swietnie się bawiłam.
Na zawsze zapamiętam ten pierwszy bal.

Joanna Jasińska

Od redakcji:

Matura coraz bliżej! Wszystkim Maturzystom życzymy wytrwałej nauki,

która zaowocuje zdaniem egzaminu dojrzałości na miarę ambicji i pracowitości.

Co ja „pacze” ?

Szybcy i wściekli 8
Szczęśliwy miesiąc miodowy Dominica i Letty przerywa pojawienie się
tajemniczej kobiety, która ponownie wciąga mężczyznę w świat zbrodni.

Piękna i bestia
Bella gotowa jest zamieszkać w zamku potwora,
aby ratować ojca. Z czasem między dziewczyną
a bestią zaczyna rodzić się uczucie. Jednocześnie o rękę Belli zabiega przystojny
myśliwy Gaston.

Kong: Wyspa Czaszki
Kiedy grupa odkrywców trafia na wyspę zamieszkałą przez mitycznego Konga, ich misja
badawcza zamienia się w walkę o przetrwanie.

Dzień kobiet
8 marca 2017r. w Naszej Szkole zorganizowano Dzień Kobiet.
Jak, co roku, wszystkie atrakcje przygotował samorząd
uczniowski.
Dołożono wszelkich starań, aby ten dzień był szczególny,
wesoły i zapadł uczniom i nauczycielom na długo w pamięci.
Impreza odbył się podczas dwóch godzin lekcyjnych.
Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, przygotowali wiele
ciekawych atrakcji, między innymi wspólne śpiewy, biegi
z piłką make-up chłopaków. Wszyscy, którzy brali
udział byli bardzo zadowoleni, a dziewczyny
jeszcze długo po zakończeniu całej imprezy,
dyskutowały o wszystkich atrakcjach. W jury
zasiedli: Kinga Śmiałek, p. Mariusz Graczyk,
p. Daniel Dajczak i p. Ryszard Braun, którzy
oceniali poprawność i jakość zadań
wykonywanych przez dziewczęta.
W konkursach z okazji Dnia Kobiet
zwyciężyła klasa IIA, a nagrodą był dzień
bez pytania.

Agata Lisiewicz

Stworzona przez studio Ubisoft Montreal
sieciowa gra akcji z widokiem TPP, w
której na quasi-średniowiecznych polach
bitew mierzą się rycerze, wikingowie i
samurajowie. For Honor cechuje się
realistycznym systemem walki i sporą
dozą brutalności. Oprócz rozgrywki
wieloosobowej tytuł oferuje także
kampanię singleplayer.

WHISPERS, czyli atrakcja każdego sportowego
występu.
Utalentowane Dziewczęta i wygimnastykowany Janek pod
kierunkiem niezawodnej Pani Wioletty Muszyńskiej, w przerwach
imprez sportowych, prezentują oczekiwany przez wszystkich
show.
Od trzech lat należę do grupy cheerleaderek „Whispers”. Trafiłam tu

razem z moją koleżanką Julią, dzięki naszej najlepszej trenerce pani Wiolecie.
Po prostu zaraziła nas swoją pasją do tańca. Mamy już za sobą mnóstwo

występów, między innymi na turniejach siatkówki czy meczach piłki nożnej.
Od września tego roku dołączyło do nas wiele nowych Osób. Zespół jest

atrakcy jny, jak nigdy! Pojawił się w nim również Janek, nasz „rodzynek”,
który swoimi zdolnościami akrobatycznymi uświetnia występy.

Podczas treningów panuje miła atmosfera, nigdy nie opuszcza nas dobry

humor. Gdy czasem nie mamy sił, Pani zawsze potrafi nas zmotywować do
dalszej pracy. Jesteśmy bardzo zgranym zespołem i przede wszystkim
stawiamy na dobrą zabawę.

Serdecznie zapraszamy zarówno dziewczęta jak i chłopaków do pracy

w naszym zespole „Whispers”.

Agnieszka Szymkowiak

„Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna - znów nam ubyło lat,
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.”
Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
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Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie
Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień
Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi
Bez niczego, zrozumiałem lato, echże ty
Lato, lato, lato, echże ty
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Od gorąca twych płomieni zapłonęły liście drzew
Od zieleni do czerwieni krążył lata senny lew
Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słony smak
Pociemniało, poszarzało - jesień, jak to tak?
Jesień, jesień, jak to tak?
Marek Grechuta
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