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DRODZY CZYTELNICY!
Wraz z nowy rokiem szkolnym zawitali w nasze mury
nowi uczniowie – entuzjazm, chęć działania, wigor,
optymizm, energia – to ich cechy charakterystyczne.
W związku z tym kolejna próba reaktywacji naszej
szkolnej GaZETKI.
Siła jest kobietą, a więc w skład zespołu redakcyjnego
wchodzą przede wszystkim kobiety. Są to głównie
uczennice klasy I liceum o profilu humanistycznym,
a więc w kolejności zupełnie przypadkowej:
Agnieszka Klimczak, Agnieszka Poniszewska, Dagmara
Weigner, Ola Sienkiewicz, Ola Szmit, Paula Gąsiorek,
Marta
Fils,
Wenesa
Połozowska,
Martyna
Krzyżanowska, Karolina Leśniak, Karolina Małaniuk
oraz nasz „męski rodzynek”, czyli Beniamin Lisowski.
Nad częścią merytoryczną czuwać będzie p. Anna
Jagieła, a sprawami technicznymi i wydawcą będzie
p. Joanna Romaniuk.

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer i mamy
nadzieję, że znajdziecie tam „coś” dla siebie. Sporo
w nim wiadomości kulturalnych, ale jest i rozrywka,
a także bieżące wydarzenia z życia szkoły, a działo się,
oj działo, jak to na początku roku.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i czekamy na
pomysły.
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ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
13 października br. w Zespole Szkół Zawodowych
w Brzegu Dolnym, jak co roku, odbyła się akademia
z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej – patrona
naszej szkoły.
Uroczystość swoją obecnością
uświetnili: starosta Boczar, emerytowani nauczyciele,
grono pedagogiczne oraz uczniowie. Dzień ten był
okazją do podziękowań, wyrażenia szacunku oraz
złożenia życzeń.

Święto
to
było
szczególnie
ważne
dla
pierwszoklasistów, którzy złożyli
ślubowanie
i oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów naszej
szkoły.
Właśnie spośród nich wyłoniono aż dwóch laureatów
corocznego konkursu na temat Wiedzy o Patronie
Szkoły, czyli KEN, a są to: Szymon Sudyka z klasy 1wz,
Paula Górniak z klasy 1 LO ”b”, do grona zwycięzców
dołączył także Marcin Głowacki z klasy III T.I.,
wszystkim serdecznie gratulujemy.
Obchody Dnia KEN są
okazją do wyróżnienia
najlepszych pracowników oświaty, tak było i tym
razem, pani dyrektor Małgorzata Staniszewska
wręczyła nagrody najbardziej zasłużonym.
Uczniowie także złożyli swoim pedagogom
najserdeczniejsze
życzenia,
wręczyli
kwiaty
i zaśpiewali piosenkę.
A. J.

CZARNY PROTEST
Nikt nie może decydować za kobiety!!!

Nietrudno było mieć styczność, choć na chwilę, z tym
tematem. Do każdego doszły słowa - „Czarny Protest”,
o którym w mediach aż huczało. Strajk kobiet,
sprzeciwiających
się
wprowadzeniu
ustawy
o bezwzględnym zakazie aborcji.
3 października ulicami wielu miast w Polsce i nie tylko,
przeszły marsze odzianych na czarno ludzi, w większej
mierze kobiet, które protestowały, nie zgadzając się
z propozycją ustawy, mającą zaostrzyć prawo
aborcyjne. Ogólny cel wydarzenia miał pokazać, że
kobiety chcą i mają prawo decydować o swoim ciele,
zdrowiu i życiu. Również wartość przewidywanej kary,
według większości, jest absurdalna. Nawet za
poronienie może grozić więzienie – 5 lat dla kobiety,
a kara dla gwałciciela – to tylko 6 miesięcy.

Mimo protestu zdanie ludzi nadal jest podzielone. Ma
na to wpływ oczywiście Kościół, wiara oraz rząd.
Pamiętajmy jednak, że żyjemy w wolnym kraju, nie
każda kobieta chce wydać na świat dziecko, na
przykład będące skutkiem przemocy seksualnej.

Karolina Małaniuk kl. 1 LO
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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CO W KULTURZE
PISZCZY?
Literacka Nagroda Nobla jest najważniejszą nagrodą
w dziedzinie literatury na świecie. Przyznawana jest
ona od 115 lat. Cztery razy wyróżniono nią 4 osoby
jednoczenie. Natomiast aż 7 razy laureata nie
wyłoniono w ogóle W tym roku nagroda została
przyznana
wyjątkowo
późno,
bo
dopiero
13. października, a zazwyczaj odbywało się to
w pierwszy czwartek tego jesiennego miesiąca.
Tegoroczny laureat tejże nagrody okazał się być
wielkim zaskoczeniem. Został nim Bob Dylan.

Przede wszystkim jest on autorem tekstów wielu
popularnych piosenek z XX wieku, ale oprócz tego jest
również poetą. Jako kandydat do Literackiej Nagrody
Nobla był brany pod uwagę z przymrużeniem oka.
Jego wizerunek wywodzi się z dziedziny kultury
uważanej za niższą. Nagroda dla Boba Dylana jest
dowodem na to, że przemiany, jakie nastąpiły
w kulturze światowej niwelują podział na kulturę
wysoką i niską. Literacka Nagroda Nobla, którą
otrzymał za "tworzenie nowych form poetyckiej
ekspresji w ramach wielkiej tradycji amerykańskiej
pieśni" jest kolejną z bardzo ważnych nagród na półce
Dylana. Wcześniej jego twórczość była już nagradzana
takimi nagrodami jak: Grammy, Oscar Nagrodą
Pulitzera
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów temu
artyście liczącemu sobie 75 lat.
PS. Laureat nagrody póki co nie skomentował swojego
sukcesu, medialnie zniknął;)

Paula Gąsiorek
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

NAGRODA LITERACKA "NIKE" 2016
Nike - nagroda za najlepszą książkę roku w Polsce.
Konkurs jest dla wszystkich gatunków literackich.
Nagrody nie można podzielić ani nie przyznać. Decyzję
o laureacie jury podejmuje w dniu jej wręczenia,
w pierwszą niedzielę października. Zwycięzca
otrzymuje 100 tys. zł.
Nike 2016 otrzymała 41-letnia Bronka Nowicka poetka, graficzka, reżyserka filmowa i teatralna za
debiutancki tom krótkich próz poetyckich "Nakarmić
kamień", który jest dedykowany Niemożliwemu.
Tytułowy kamień w poezji Nowickiej zostaje
znaleziony przez wiejskie dziecko i "wpuszczony" do
jego wnętrza, przez co bohaterka ożywia go i "karmi,
żeby żył".
Twórczość
Nowickiej
jest
eksperymentem
poznawczym, próbą odkrycia naszego "ja", na styku
obrazu i języka, ma uczyć uważności. Autorka wyraża
w niej obsesję śmierci, utraty oraz przełamywania
mechaniczności
przejawiającej
się
w
życiu
codziennym. Według przewodniczącego jury Nike
2016, Tomasza Fiałkowskiego, debiutancki utwór
Nowickiej to książka, która po lekturze długo z nami
pozostaje.
"Nakarmić kamień" oznacza przekroczenie granicy
pomiędzy odmiennymi sposobami istnienia, albo
obdarowanie przedmiotu nieożywionego czymś, co
jest przeznaczone dla istot żywych.

O dziecku wyrzuconym w świat rzeczy i ludzi napisano
tysiące
stron.
Ale
liczne
pokrewieństwa
i podobieństwa nie osłabiają tomu Nowickiej, nie
wyciszają własnego tonu.

Ola Sienkiewicz
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FESTIWAL FILMOWY W GDYNI 2016
Festiwal Filmowy w Gdyni to jedna z najstarszych
imprez filmowych w Europie, promująca na tak wielką
skalę rodzimą kinematografię. Istnieje od 1974 roku,
do 2011 roku nosił nazwę Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych. Do 1986 FPFF organizowany był
w Gdańsku, następnie jego siedzibą stała się Gdynia,
a centrum festiwalowym - Teatr Muzyczny im. Danuty
Baduszkowej. Obecnie Festiwal odbywa się nie tylko
w Teatrze Muzycznym, ale także w Multikinie
w Centrum Gdynia Waterfront, w kinie Helios oraz
w otwartym w 2015 roku Gdyńskim Centrum
Filmowym.
Co roku widzowie FFG - bardzo często jako pierwsi
w Polsce - mogą zapoznać się z najnowszymi polskimi
produkcjami. O statuetkę Złotych i Srebrnych Lwów,
a także szereg nagród indywidualnych, rywalizują
najciekawsze rodzime filmy, premiery, debiuty
i laureaci na międzynarodowych festiwalach
filmowych.
Najważniejszymi nagrodami Festiwalu Filmowego
w Gdyni są Złote Lwy i Srebrne Lwy. Przyznawane są
przez międzynarodowe Jury Konkursu Głównego
i należą do najcenniejszych nagród polskiej branży
filmowej. Międzynarodowe Jury Konkursu Głównego
przyznaje następujące nagrody:
 Wielka Nagroda Festiwalu Filmowego
w Gdyni Złote Lwy i 100 000 zł (60 000 zł dla
reżysera najlepszego filmu, 40 000 zł dla
producenta najlepszego filmu)
 Srebrne Lwy i 50 000 zł (30 000 zł dla reżysera
filmu, 20 000 zł dla producenta filmu)
Złote Lwy, Wielką Nagrodę 41. Festiwalu Filmowego
w Gdyni otrzymał Jan P. Matuszyński, reżyser obrazu
„Ostatnia rodzina”. Srebrne Lwy jury przyznało
Maciejowi Pieprzycy za thriller „Jestem mordercą”.
O miano najlepszego polskiego filmu roku walczyło
16 obrazów, w tym 7 debiutów. Statuetkę za dorobek
reżyserski, Platynowe Lwy w tym roku otrzymał Janusz
Majewski.
Czwartkowy wieczór na Festiwalu Filmowym w Gdyni
upłynął pod znakiem prapremiery "Powidoków" najnowszego filmu Andrzeja Wajdy i świętowania 90.
urodzin reżysera. Film o Władysławie Strzemińskim,
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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pionierze polskiej awangardy zwalczanym w czasach
stalinizmu za niezależność twórczą, nieoczekiwanie
stał się głosem ludzi polskiej kultury domagających się
artystycznej wolności.
Jury Nagrodę Specjalną przyznało Marcinowi Koszałce
za odwagę w przekraczaniu granic gatunkowych
w filmie „Czerwony pająk”.

NAGRODY 41. FESTIWALU FILMOWEGO W GDYNI
Złote Lwy - Jan P. Matuszyński, „Ostatnia rodzina”
Srebrne Lwy - Maciej Pieprzyca, „Jestem mordercą”
Platynowe Lwy - Janusz Majewski
Reżyseria - Tomasz Wasilewski, „Zjednoczone stany
miłości”
Scenariusz - Maciej Pieprzyca, „Jestem mordercą”
Pierwszoplanowa rola męska - Andrzej Seweryn,
„Ostatnia rodzina”
Pierwszoplanowa rola kobieca - Aleksandra Konieczna,
„Ostatnia rodzina”
Drugoplanowa rola męska - Łukasz Simlat, „Zjednoczone
stany miłości”
Drugoplanowa rola kobieca - Dorota Kolak,
„Zjednoczone stany miłości”
Zdjęcia - Piotr Sobociński jr, „Wołyń”
Kostiumy - Monika Kaleta, „Zjednoczone stany miłości”
Montaż - Beata Walentowska, „Zjednoczone stany
miłości”.
Scenografia - Andrzej Kowalczyk, „Szczęście świata”
Muzyka - Motion Trio: Janusz Wojtarowicz, Paweł
Baranek, Marcin Gałażyn, „Szczęście świata”
Prfesjonalny debiut aktorski - Michalina Łabacz,
„Wołyń”
Charakteryzacja - Ewa Drobiec, „Wołyń”
Dźwięk - Marcin Kasiński i Kacper Habisiak, „Na granicy”
Nagroda Specjalna Jury - Marcin Koszałka, „Czerwony
Pająk”
Debiut reżyserski - Bartosz M. Kowalski, „Plac zabaw”
Specjalna pozakonkursowa nagroda - Andrzej Wajda.

Marta Flis
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DZIEJE SIĘ W ZETCE …
DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
22 września odbył się bardzo przyjemny dzień
zwany ,,Światowy Dzień Bez Samochodu”.

Każda z klas mogła wziąć w nim udział
i razem o 8 rano przejechać rowerem lub
przejść się pieszo po Brzegu Dolnym.
Oczywiście nie byliśmy jedyną szkołą, która
wzięła w tym udział, razem z nami na
rowerach pojechały Szkoła Podstawowa
nr.5,nr.6 i nr.1 oraz Liceum Ogólnokształcące
Ossolińczyk. Meta była pod Domem Kultury,
gdzie Burmistrz Brzegu Dolnego, życzył nam
miłego dnia. Na koniec każda szkoła wróciła
do siebie na lekcje.

KLASY 1 NA INTEGRACJI
W dniu 30 września klasy pierwsze LO i klasa pierwsza
Technikum wybrały się do Radecza na Paintball oraz
ognisko. Każda z klas dotarła na miejsce a następnie
podzieliła na drużyny, które walczyły o zdobycie 1
miejsca w grze. W czasie przerw między rozgrywkami
lub już po można było zjeść kiełbaski z ogniska. Po całej
zabawie każdy z uczniów wrócił bezpiecznie do domu.

TARGI PRACY
Dnia 5 października nasi
uczniowie razem z opiekunem
Panią Agnieszką ŚwierkowskaGembara pojechali na Targi Pracy
organizowane przez Młodzieżowe
Centrum Kariery w Wołowie, gdzie
zaprezentowali naszą ofertę
edukacyjną na rok 2017/18 dla
młodzieży ze szkół gimnazjalnych
powiatu wołowskiego.

DZIEŃ
NAUCZYCIELA

14 października odbędzie
się Dzień Edukacji
Narodowej, który będzie
dniem wolnym od szkoły.
Apel z tej okazji będzie 13
października.

Agnieszka Klimczak
Karolina Leśniak
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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KONIECZNIE OBEJRZYJ…
„Ostatnia Rodzina”
Reżyseria: Jan. P. Matuszyński
Rok produkcji: 2016 rok
Gatunek: biograficzny
„Ostatnia Rodzina” to rozgrywająca się na przestrzeni 28 lat warszawska saga słynnej rodziny Beksińskich.
W legendarne postaci Zdzisława i Tomka wcielają się Andrzej Seweryn i Dawid Ogrodnik. Towarzyszą im Aleksandra
Konieczna jako Zofia Beksińska oraz Andrzej Chyra w roli marszanda Piotra Dmochowskiego. Akcja filmu zaczyna się
w 1977 roku, gdy Tomek Beksiński wprowadza się do swojego mieszkania. Jego rodzice mieszkają tuż obok, na tym
samym osiedlu, przez co ich kontakty pozostają bardzo intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobowość Tomka
powoduje, że matka – Zofia, wciąż martwi się o syna. W tym samym czasie Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie
poświęcić się sztuce. Po pierwszej nieudanej próbie samobójczej Tomka, Zdzisław i Zofia muszą podjąć walkę nie
tylko o syna, ale także o przywrócenie kontroli nad swoim życiem. Gdy Zdzisław podpisuje umowę z mieszkającym
we Francji marszandem Piotrem Dmochowskim, a Tomek rozpoczyna pracę w Polskim Radiu, wydaje się, że rodzina
najgorsze kłopoty ma już za sobą. Jednak seria dziwnych, naznaczonych fatum wydarzeń, dopiero nadejdzie…

„Rozumiemy się bez słów ‘’
Tytuł francuski: ,,Ẻmourant, Ẻpatant, En Chantant
Reżyseria: Ẻric Lartgau
Rok produkcji: 2014 rok
Gatunek: komediodramat
We Francji żyje sympatyczna, zwykła - niezwykła rodzina Bẻlier. Niezwykła, ponieważ wszyscy z wyjątkiem
szesnastoletniej Pauli są głuchoniemi. Dziewczyna jest ich jedynym kontaktem ze światem słyszących. Produkcja
koncertowo wpisuje się we francuskie kino umiejętnie podające nam ludzkie dramaty ze sporą dawką humoru.
Dziewczyna, kiedy odkryje swój niesamowity głos, przy okazji doświadczy pierwszej miłości i zmierzy się z
dorosłością. Bẻlierowie wpadną w panikę. Paula stanie przed dylematem : zawalczyć w końcu o siebie i zdecydować
się na wyjazd do akademii wokalnej w Paryżu, czy dalej wspierać niesłyszącą rodzinę i wypełniać rolę jednocześnie
rolnika, przedsiębiorcy, menedżera i tłumacza.
Zapewniam, że finałowy występ, będący zarazem pożegnaniem z rodzicami, wyciśnie łzy z wrażliwych widzów. Ich
historia to uniwersalna opowieść o poszukiwaniu własnej drogi .

Agnieszka Poniszewska
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Elliota-Jules’a, który swoim zachowaniem daje
wyraźny sygnał, że wolałby robić cokolwiek, żeby
tylko nie uczestniczyć we wspólnych spotkaniach.

"Są tajemnice, o których mówi się tylko
szeptem’’
Jeśli sądzisz, że ludzie to jedyne istoty
żyjące na Ziemi, to jesteś w błędzie. Świat nie jest
taki, jaki chciałbyś, by był. Niegdyś anioły
przebywały tylko i wyłącznie w Niebie, lecz
z biegiem czasu zaczęły popełniać grzechy, za
które Bóg musiał je karać. Strącał więc na Ziemię
grzeszne i nieposłuszne istoty i obdzierał je ze
skrzydeł. Tak potraktowane Anioły stawały się
istotami groźnymi, demonami lub upadłymi
aniołami. Były też takie, które kuszone wizją
człowieczeństwa same skakały z Nieba do
bezdennej otchłani. Dla takich były dwie opcje albo zabić swego ‘’podopiecznego”, albo
uratować mu życie i stać się aniołem stróżem.
Nora Gray jest przeciętną 16-nastolatką, która
wiedzie zwyczajne życie, mieszkając wraz
z
matką
na
peryferiach
Coldwater,
w osiemnastowiecznym domu osnutym mgłą.
Gdy już prawie zdołała otrząsnąć się po
niespodziewanej śmierci ojca, jej świat wywraca
się do góry nogami. Na lekcji biologii poznaje
przystojnego chłopaka, od którego aż wieje
tajemnicą – Patcha Cipriano. Nieoczekiwanie
Nora dostaje do zrobienia projekt właśnie z owym
tajemniczym chłopakiem. Zmusza ją to do
spotkań z nim, choć ona uparcie twierdzi,
oszukując samą siebie, że wolałaby go unikać.
Odkąd poznała Patcha, w jej życiu zaczęły dziać
się dziwne rzeczy. Nora mogłaby przysiąc, że ktoś
czyha na jej życie, jest śledzona, jej najlepsza
przyjaciółka Vee zostaje napadnięta, a kloszardka,
której dziewczyna oddaje swój płaszcz, zostaje
zabita. Do szkoły dochodzi również nowy uczeń
Elliot, który wyraźnie próbuje uwieść Norę.
Dziewczyna poznaje również ponurego przyjaciela
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Tyle pytań bez odpowiedzi spłynęło nagle na
głowę młodej dziewczyny, tyle tajemnic, które
chciałaby wyjaśnić. Wydawać by się mogło, że
prawda stara się spojrzeć Norze prosto w oczy,
lecz on nie ma dość odwagi, aby odwzajemnić to
spojrzenie . Dziewczyna czuje bez wątpienia, że
powinna się bronić, ale przed kim? Przed
Patchem, przy którym żywiej bije jej serce? Przed
Elliotem, który zdaje się być nią oczarowany? Czy
przed Jules’em, przy którym przechodzą ją
dreszcze? Na te pytanie znajdziecie odpowiedź
w książce lub innych z tej serii: ‘’Crescendo ‘’,
‘’Cisza’’ i ‘’Finale’’.
Ciągłe zwroty akcji i nieoczekiwane wydarzenia
sprawią, że nie dacie rady oderwać się od tej
powieści. Jest to opowieść tak uniwersalna, że
z pewnością spodba się także i starszym
czytelnikom, nie tylko nastolatkom.

Wenesa Połozowska
Martyna Krzyżanowska
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WARTO WIEDZIEĆ …
Historia Komisja Edukacji Narodowej
(KEN)
Komisja Edukacji Narodowej została powołana
14.10.1773 roku przez Sejm Rzeczypospolitej i była
jednym z pierwszym ministerstw oświatowych
w Europie. Celem tej instytucji oświatowej było
przejęcie szkół prowadzonych przez jezuitów oraz
kontrola nad programem i organizacją szkolnictwa,
a także wykształcenie Polaków świadomych swych
obowiązków obywatelskich.

Nr 1, 2016/2017
szkolnych, z jego inicjatywy powstało wiele książek
szkolnych. Członkowie Towarzystwa brali udział
w tworzeniu Ustawy dla stanu akademickiego i dla
szkół w krajach Rzeczypospolitej. Powstał pierwszy
kodeks
szkolny,
obejmujący
zagadnienia
administracyjne
i
pedagogiczne
związane
z funkcjonowaniem nowego systemu. Reformę
przeprowadzono w szkołach średnich, zmniejszono
nacisk na przedmioty językowe, wprowadzono
przedmioty przyrodnicze i fizyczne, historię, geografię,
a także nauki rolnicze i medyczne. Nowym
przedmiotem była nauka moralna oparta na prawie
naturalnym. Nauczanie we wszystkich szkołach
odbywało się w języku polskim.
W latach 1777-1780 reformę Akademii Krakowskiej
przeprowadził H. Kołłątaj, a w latach 1780 - 1781
Akademii Wileńskiej M. Poczobuk – Odlanski.
Rezultatem tych reform była rozbudowa katedry
wiedzy matematyczno - przyrodniczych i nauk
medycznych. W 1780 r. przy Szkole Głównej Koronnej
utworzono seminarium dla kandydatów stanu
akademickiego.

Podstawę materialną działalności miał zapewnić
majątek przejęty od zakonu. Początkowo w skład
komisji wchodziło 4 senatorów i 4 posłów
reprezentujących Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie.
Pierwszym prezesem został bp M. Poniatowski, brat
króla. Do najbardziej zasłużonych członków należeli m.
in. A. K. Czartoryski, J. Chrepowicz, I. Potocki,
A. Zamoyski. Przygotowanie nowych programów
i zasad organizacji szkolnictwa trwało do 1780 roku. Ze
względu na trudności w przejmowaniu majątku po
jezuitach nie wszystkie szkoły mogły się utrzymać,
w związku z tym część z nich przekazano innym
zakonom, szkoły akademickie zostały pod nadzorem
KEN.
W 1775 r. KEN powołał Towarzystwo do Ksiąg
Elementarnych, na czele którego stanął I. Potocki,
a sekretarzem został G. Piramowicz. Towarzystwo
miało na celu stworzenie programów i podręczników
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

KEN wraz z wybitnymi przedstawicielami polskiego
oświecenia stworzyła nowoczesny system szkolny:
sprawną administrację, unowocześnione programy
nauczania, wytyczyła jasne cele wychowania,
wprowadziła metody kształcenia oparte na
doświadczeniu. Wiele wskazań zawartych w ustawach
zachowało aktualność do dnia dzisiejszego.

Beniamin Lisowski
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„Dopóki nie poczujesz się nieszczęśliwy,
Nie narodzi się w tobie poezja!”
Tadeusz Różewicz

I każdy może być poetą…
Była młodą dziewczyną lat trzynaście
Los pokierował ją do nieba i jej życie gaśnie
Kiedyś była niewinną dziewczyną
A teraz jej życie niebo zamyka kurtyną
Miała tylu przyjaciół, których kochała całym sercem
A teraz do nieba , czy do piekła wybór szepce
Może i miała życie przed sobą
Ale los wykradł ją miła i młodą .

Idę ulicą, słuchawki na uszy, kaptur na głowę
Myślami jestem w innym świecie
Gdzie wszystko jest łatwe i kolorowe
Życie może dać Ci wszystko czego pragniesz
Lecz, żeby na to zasłużyć trzeba walczyć
Ja walczę, Ty walczysz, Wszyscy
walczą i wygrywamy
My wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

(A. P.)
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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POZNAJ SWOJEGO
NAUCZYCIELA OD
CIEKAWSZEJ STRONY!

Nr 1, 2016/2017
Ulubiony:


Rodzaj muzyki: jazz



Wokalista lub zespół: Sting, Peter Gabriel



Potrawa: kuchnia włoska



Napój: nie ma



Sport: piłka siatkowa



Program TV: nie ogląda



Kolor: kobaltowy



Pora roku: wiosna

Zwierzątko: 2 pieski

Idealny mężczyzna: oczywiście mąż, wysoki,
brunet z brodą

Największy sukces: rodzina

Imię: Urszula

Największe marzenie: podróże

Nazwisko: Nohr
Imieniny: 21 października

Czego nie toleruje wśród zachowań uczniów:

Znak zodiaku: byk

braku szacunku (używania telefonu podczas

Wzrost: 168 cm

lekcji)

Rodzeństwo: siostra
Dzieci: 2

Czy jest wymagająca wobec uczniów: tak,
ponieważ tego wymaga przedmiot, którego

Pierwsza praca: Zespół Szkół Specjalnych

uczy, czyli matematyka

Czym się najchętniej porusza: samochód

Autorytet: mama

Hobby: gotowanie, książki

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Rozmawiała: Ola Szmit
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ROZRYWKA

Dagmara Waigner
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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ROZRYWKA

Dagmara Waigner

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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