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Spróbuj otworzyd swoje serce na drugiego człowieka
i trzymaj się tego przez cały rok tak, aby Święta
Bożego Narodzenia nie były czasem wyjątkowego
dobra, jakim darzymy drugą osobę, ale, żeby nasz
każdy dzieo w roku, miał w sobie tyle ciepła, co „ten
jedyny, raz do roku”, jak śpiewał Seweryn Krajewski
w piosence „Jest taki dzieo”.
Z całego serca życzę Wam, czytelnikom, wesołych
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w miłej
atmosferze oraz miłej lektury. Zapraszam do środka!
Ola Sienkiewicz

W tym numerze:
Z czym Ci się kojarzą? Z choinką ozdobioną bombkami
i łaocuchami, z dwunastoma potrawami przy stole
wigilijnym, z domami ozdobionymi kolorowymi
lampkami... Prawda?
Każdy z nas pędzi do sklepu po jak najlepsze prezenty
dla mamy, taty, dziadków, braci... Nasz portfel
chudnie w oczach. Fakt, paczki pod choinką cieszą
każdego; zarówno tego, który dostaje prezent, jak
i tego, który go daje. Ale czy produkty ze sklepowej
półki mają największą wartośd w te dni? Skupmy się
nad tym, co według mnie w Święta jest najważniejsze.
Pomyślmy, czy jest ktoś, kto nie ma nikogo bliskiego
z kim mógłby zasiąśd do wspólnego stołu?
Z pewnością. Może warto byłoby zaprosid takiego
samotnika na kolację wigilijną? Albo wybaczyd komuś
bez spierania się o swoje racje? A może właśnie w tym
dniu postaraj się poświęcid więcej czasu dla rodziny?
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Gala Europejskiej

35 rocznica stanu

Nagrody Filmowej

wojennego

Europejskie Nagrody Filmowe to najbardziej
prestiżowe wyróżnienie przyznawane od 1988 roku.
Jest odpowiednikiem amerykaoskich Oscarów, lecz
nagrody przyznawane są europejskim filmom przez
członków Europejskiej Akademii Filmowej.

Statuetka Europejskich Nagród Filmowych

Tegoroczna, 29. gala miała miejsce w Europejskiej
Stolicy Kultury, czyli we Wrocławiu. Narodowe Forum
Muzyki miało okazję gościd m.in. Pierce’a Brosnana,
znanego szczególnie z roli Jamesa Bonda, który dostał
nagrodę za światowe osiągnięcia w kinematografii.

Laureat w kategorii Europejskie Osiągnięcie w Światowym
Kinie

Najlepszym filmem okazał się byd „Toni Erdmann”
Maren Ade, która również została nagrodzona
w kategorii „Najlepszy reżyser”. Główni aktorzy tego
filmu - Sandra Hüller i Peter Simonischek otrzymali
wyróżnienie jako najlepsi aktorzy, a francuski
scenarzysta, Jean-Claude Carrière za osiągnięcia
życiowe.
Całą galę prowadził polski aktor Maciej Stuhr.
Pierwszy raz w Polsce takie wydarzenie odbyło się
2006 roku w Warszawie.
Karolina Małaniuk
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. Gen Wojciech
Jaruzelski poinformował Polaków o ukonstytuowaniu
się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (Wron)
i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Paostwa stanu
wojennego na terenie całego kraju. Władze
komunistyczne już 12 grudnia przed północą
rozpoczęły
zatrzymywanie
działaczy
opozycji
i Solidarności. W ciągu kilku dni zatrzymano
ok. 5 tys. osób. W operacji policyjno - wojskowej brało
udział ok 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów,
1750 czołgów, 1900 wozów bojowych, 9 tys.
samochodów. Oficjalnym powodem wprowadzenia
stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja
gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak
podstawowych produktów w sklepach oraz zagrożenie
bezpieczeostwa energetycznego w kraju, wobec
zbliżającej się zimy. Rzeczywistym powodem były
obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy,
związane z utratą kontroli nad Samorządowym
Związkiem Zawodowym „Solidarnośd”.

Manifestacja przeciwników stanu wojennego i władz
komunistycznych
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W czasie stanu wojennego zmilitaryzowano wiele
instytucji, częśd strategicznych sektorów gospodarki,
takich jak komunikacja, telekomunikacja, energetyka,
górnictwo i porty morskie oraz 129 najważniejszych
fabryk. Zakazano strajków, zgromadzeo, działalności
związkowej i społecznej. Sądy zaczęły działad w trybie
doraźnym. Ograniczono możliwośd przemieszczania
się, wprowadzając godzinę milicyjną, zakazano zmiany
miejsca pobytu bez wcześniejszego zawiadomienia
władz administracyjnych. Społeczeostwo nie chciało
jednak dostosowad się do wprowadzonych
ograniczeo. Dochodziło do wielu strajków, zamieszek,
które były bardzo często „pacyfikowane” w sposób
siłowy.
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Ogółem w okresie stanu wojennego zostało
internowanych ok. 10 tys. osób. W celach
propagandowych zatrzymano także kilkadziesiąt osób
z poprzedniej ekipy sprawującej władzę, m.in.
Edwarda Gierka, Piotra Jaroszewicza, Edwarda
Babiucha. Lider Solidarności Lech Wałęsa został
uznany za więźnia stanu, a nadzór nad nim sprawowali
funkcjonariusze Samodzielnej Grupy Ochronnej Biura
Ochrony Rządu.

Brak zaopatrzenia w sklepach w okresie stanu wojennego

Kordon ZOMO przed bramą Stoczni Gdaoskiej

Należy pamiętad, że stan wojenny przyniósł wiele ofiar
śmiertelnych. Wstrzymano wydawanie prasy,
wyjątkiem była „Trybuny Ludu” i „Żołnierz Wolności".
Rozwinęła się produkcja i kolportacja prasy
podziemnej. Zaczęło nadawad radio „Wolna Europa”.
Zawieszono zajęcia w szkołach i na uczelniach,
wstrzymano wyjazdy zagraniczne do odwołania.

Wprowadzenie stanu wojennego nie poprawiło
sytuacji gospodarczej w Polsce i nie usunęło oznak
zapaści ekonomicznej w kraju. Władze zapowiedziały
wdrożenie reformy gospodarczej od 1 stycznia 1982r.,
pierwszym efektem tych działao było wprowadzenie
podwyżek żywności średnio o 241%, opału i energii
średnio o 171%. Stan wojenny przyniósł po części
upragnione zmiany w postaci osłabienia buntu
społeczeostw. Przed zniesieniem stanu wojennego
sejm uchwalił ustawę, która mówiła o kontroli
społeczeostwa.

W dniu 22 lipca 1983 r. Rada Paostwa zniosła stan
wojenny, jednak do dzisiejszego dnia okres ten budzi
emocje historyków i różnie jest oceniany przez
obywateli.
Beniamin Lisowski

Marsz protestacyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów
oraz Solidarności

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Historia
Świętego Mikołaja
W dzisiejszych czasach słysząc o świętym Mikołaju
każdy z nas wyobraża sobie starszego pana z brodą,
ubranego w czerwony strój, trzymającego worek
prezentów. Nieodłącznym elementem w naszej
wyobraźni są oczywiście sanie ciągnięte przez
renifery.
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Te i wiele innych historii o życiu biskupa Miry
przyczyniły się do jego beatyfikacji i na zawsze
rozsławiły imię Mikołaja jako orędownika biednych
i potrzebujących pomocy.
W całym chrześcijaoskim świecie kult świętego
Mikołaja zaczął szybko się rozpowszechniad. Świadczy
o tym przede wszystkim liczba kościołów, które
nazywane były jego imieniem. Popularyzację
wizerunku
świętego
Mikołaja
zawdzięczamy
Holendrom.
Pierwsze Mikołajki odbyły się 6 grudnia 1804 roku. Na
temat tej tradycji w Polsce można przeczytad
w tekstach z XVIII wieku. Ówczesne podarki były
skromniejsze od dzisiejszych. Grzeczne dzieci
dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki
i drewniane krzyżyki.
Mikołajki w różnych krajach
Holandia:

Prawdziwa historia świętego Mikołaja nie do kooca
jest zgodna z naszym wyobrażeniem.
Święty Mikołaj nazywany był biskupem Miry i urodził
się w Patarze (tereny obecnej Turcji) ok. III wieku. Był
on bardzo pobożny. Pochodził bogatej rodziny i to
ułatwiało mu pomaganie biednym, co czynił z wielką
chęcią. Podobno pomógł wielu ludziom. Legenda
mówi, że miał on bogatego i chciwego sąsiada, który
drwił z jego pobożności. W rezultacie Bóg ukarał
sąsiada i pozbawił go całego majątku. Postanowił on
sprzedad swoje trzy córki do domu publicznego,
ponieważ nikt nie chciał ich poślubid bez otrzymania
posagu. Mikołaj był jednak człowiekiem tak dobrym,
że postanowił uratowad cnotę dziewcząt. Trzykrotnie,
wrzucał przez okno pieniądze, przeznaczone na posag
dla każdej z sióstr. Gdy sąsiad wyprawił już dwa
wesela, postanowił dowiedzied się, skąd biorą się
tajemnicze pieniądze. Czuwał przez całą noc i odkrył,
że to pogardzany przez niego Mikołaj wrzuca po raz
trzeci pieniądze przez okno. Podziękował mu
zawstydzony i postanowił zmienid swoje życie.

W wigilię imienin Mikołaja, czyli 5 grudnia, obchodzi
się Sinterklaas. Tradycyjnie do Holandii Sinterklaas
przybywa statkiem promowym, zawsze w pierwszą
sobotę po dniu Świętego Marcina. Dzieci wierzą tam,
iż Sinterklaas przybywa specjalnie z Hiszpanii, aby je
odwiedzid. Od tego momentu codziennie wystawiają
one buciki blisko komina, przez który wchodzi
Sinterklaas i te, które były grzeczne, są obdarowane
drobnymi prezentami. Natomiast 5 grudnia dzieci,
które były przez cały rok posłuszne, są nagradzane
dużymi prezentami.
Włochy:
We Włoszech mikołajek nie obchodzi się 6 grudnia.
Mikołaj zostawia prezenty 24 grudnia podczas wigilii
Bożego Narodzenia. Włoskie dzieci obchodzą
natomiast święto La Befana przypadające 6 stycznia.
Befana to wróżka przypominająca wiedźmę, która
w nocy z 5 na 6 stycznia lata na miotle i odwiedza
wszystkie dzieci by wyczarowad wymarzone prezenty.
Jak widad opowieści o Świętym Mikołaju mają w sobie
ziarno prawdy, gdyż istniał on naprawdę. Jego
wizerunek została zmodyfikowany nie zmienia to
jednak faktu, że żył i niósł ludziom pomoc.
Paula Gąsiorek

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Boże Narodzenie
Boże Narodzenie to święto upamiętniające narodziny
Jezusa Chrystusa. Jest to czas spędzony w gronie
rodziny, pełnym radości i miłości. Ta uroczystośd
przypada na dzieo 25 grudnia.
Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe
Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania
i przebaczenia. Dzielenie się nim na początku
wieczerzy wigilijnej wyraża chęd bycia razem.

Sianko pod obrusem ma stanowid dobrą wróżbę na
nadchodzący rok. Jest to symbol dobrobytu i urodzaju.

Potrawy wigilijne – w zależności od regionu i tradycji
rodzinnych, zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale
zwyczajowo na stole powinno się znaleźd ich 12.
Najpopularniejsze polskie potrawy to czerwony
barszcz z uszkami, karp w różnej postaci, kutia, pierogi
z kapustą i grzybami, kompot z suszonych owoców.

Kolęda to pieśo bożonarodzeniowa oraz noworoczna,
która nawiązuje do tradycji chrześcijaoskiej. Wspólnie
z rodziną śpiewamy je przy stole.

Choinka to ustrojone drzewko świerku lub jodły, żywe
lub sztuczne. Jest to jedna z najmłodszych tradycji
wigilijnych. Drzewko to miało chronid dom i jego
mieszkaoców od złych mocy.

Prezenty to dzisiaj najbardziej oczekiwany moment
wieczoru wigilijnego, zwłaszcza dla dzieci, które cieszą
się, co przyniesie im Mikołaj.
Weronika Krzysztofik
& Lena Pliszczyńska

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Dzieje się w ZETCE …
Zetkowe Złotka
28 listopada w Wołowie odbyły się powiatowe
zawody w Siatkówce dziewcząt. Nasze
dziewczyny, jak co roku, dzielnie sobie poradziły i
wróciły z I miejscem. Walka była zacięta, ale
nasze siatkarki pokonały 3 drużyny z Wołowa
zostawiając je w tyle. Gratulujemy zwycięstwa i
życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach

Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza
Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego
czytania największych polskich dzieł literackich. 29
listopada uczniowie klas 1 b LO przez dwie godziny
czytali wybrane fragmenty powieści koleżankom,
kolegom i nauczycielom. Podczas czytania wyświetlano
urywki filmu „Quo vadis” w reżyserii Jerzego
Kawalerowicza z 2011 r.

MIKOŁAJKI

Andrzejki

6 grudnia w naszej szkole zagościł Mikołaj wraz ze
swoimi pomocnikami. Wszyscy nasi zetkowicze dostali
małe co nieco od Mikołaja. W tym roku Mikołaj
przymrużył oko na niegrzeczne dzieci, one również
dostały coś od Mikołaja

30 listopada w naszej szkole odbyły się
Andrzejki. Każdy mógł sprawdzić, co go
czeka w najbliższej przyszłości

Noc filmowa
Amnesty International
Kolejny raz udało nam się pobić rekord pisania listów. Nasza
szkoła już po raz czwarty organizuje Maraton Pisania listów w
Brzegu Dolnym. Każdy może się przyłączyć i pomóc nam
uświadomić innym o Prawach człowieka. Mamy nadzieję, że w
następnym roku również uda nam się pobić rekord

Noc filmowa w Zetce odbyła się 9 -10
grudnia i była ona związana z Maratonem
Pisania Listów. Nasi wolontariusze
wyczerpani po pobiciu rekordu mogli
zostać na noc w szkole
i zrelaksować się wspólnie oglądając
filmy.

Agnieszka Klimczak
Karolina Leśniak
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Wyprawa do
księgarni

Dnia 07 grudnia dziewczyny z kl. 1b LO, Paula
Gąsiorek, Agnieszka Poniszewska oraz Martyna
Krzyżanowska wybrały się do księgarni na Osiedlu
Fabrycznym razem z Panią Domalewską. Celem wizyty
było zakupienie nowych książek do naszej biblioteki
szkolnej. Wszystko to odbyło się na piątej lekcji.
Uczennice wybrały literaturę, która na pewno
spodoba się innym uczniom. Tematyka wybranych
książek jest różnorodna, są to między innymi:
romanse, kryminały, książki przygodowe i science
fiction. Niestety, dziewczyny nie mogły wziąd całej
księgarni. Wybranych pozycji jest około 20 i na pewno
jakaś książka przypadnie Wam do gustu.
Zapraszamy do szkolnej biblioteki …

Warto posłuchać …
Witamy! To już kolejne ‘’Co warto posłuchad?’’
naszego autorstwa. Dziś chcemy polecid wam dwie,
zupełnie od siebie różne pozycje z naszej playlisty.
Na pierwszy ogieo pójdzie w sumie coś niby
nietypowego dla nas, a jednak uwielbiany przez nas
zespół Twenty One Pilots z piosenką „Heathens”. Jest
to utwór, który możemy usłyszed między innymi
w filmie „Legion Samobójców” (też wam polecamy ;)).
Piosenka ta może „podpasowad” osobom w każdym
wieku. Melodia jest łudząco spokojna i ma w sobie
nutę grozy.

Drugą, ale niemniej ważną propozycją na dziś, jest
zespół Monsta X z najnowszym albumem The Clan.
The Part1. Lost. Monsta X to również jeden
z południowo - koreaoskich zespołów, który
zadebiutował w 2015 roku dzięki programowi No
Mercy. Główną piosenką z nowego albumu jest
„Fighter”. Utwór jest bardzo rytmiczny i łatwo wpada
w ucho.

Na dziś to już tyle od nas. Mamy nadzieję, że
posłuchacie poleconych przez nas utworów. Życzymy
miłych wrażeo i do następnego numeru

Martyna Krzyżanowska

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Martyna Krzyżanowska
Wenesa Połozowska
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Koniecznie obejrzyj …
„Śnięty Mikołaj"
Reżyser: John Pasquin
Data produkcji: 1994 r
Rodzaj filmu: fantasy/film akcji
Główna rola: Tim Allen
Autor muzyki: Michael Convertino
35-letni ,rozwiedziony businessman Scott Calvin (Tim Allen) spędza Wigilię wraz z 6-letnim synem Charliem. Okazuje
się, że była żona poinformowała chłopca, że Święty Mikołaj nie istnieje. Calvin próbuje znaleźd z chłopcem wspólny
język, który uważa go za nudziarza. W nocy budzi ich niezwykły łoskot-to Święty Mikołaj spadł z dachu. Scott
zmuszony jest go zastąpid. Nakłada jego magiczny, czerwony płaszcz i ... przyjmuje na siebie wszystkie związane
z tym obowiązki - gwałtownie tyje, na twarzy pojawia mu się śnieżno-biała broda. Pomaga mu elf Bernard. Charlie
jest zachwycony nową pracą ojca. Scott jednak ma coraz większe problemy z utrzymaniem jej w tajemnicy przed
ciekawską rodziną.
Doskonały film na świąteczny czas …

„Kevin sam w Nowym Jorku"
Reżyser: Chris Columbus
Data produkcji: 1992 r
Produkcja: USA
Rodzaj filmu: familijny/komedia
Scenariusz: John Hughes
Czym byłyby Święta bez Kevina? Rodzina McCallisterów postanawia spędzid Święta Bożego Narodzenia na Florydzie.
Podczas zamieszania na lotnisku mały Kevin (Macaulay Culkin) wsiada jednak do innego samolotu. W efekcie tego,
sam jak palec trafia do Nowego Jorku, gdzie ponownie będzie musiał zmierzyd się z podrzędnymi włamywaczami,
chcącymi zemścid się za zeszłoroczną wpadkę i pobyt w więzieniu ... Wielkim atutem produkcji można nazwad także
fantastyczny klimat i świetny świąteczny nastrój. To właśnie dzięki nim film co roku przyciąga przed ekrany wiele
milionów widzów. Serdecznie polecam więc wszystkim sympatykom Świąt i tego fantastycznego, szczerze
magicznego klimatu. Daję słowo, że uśmiech Wam z twarzy nie zejdzie :)
Agnieszka Poniszewska

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Opowiadanie w odcinkach …
Rozpoczynamy, wzorem dawnych czasopism, publikację opowiadania w odcinkach, aby zachęcid Was do regularnego
zaglądania do naszej GaZETKI. Dziś częśd pierwsza, czyli Prolog (wstęp).

180 stopni
PROLOG
Wydaje się, że świat jest ciągle ten sam. Życie każdego człowieka jest takie same, lecz to wszystko to są
jedynie pozory.
„Cofnęłam się, lecz kiedy moje plecy dotknęły wilgotnej ściany budynku, stanęłam, nie wiedząc, co robid. Spojrzałam
prosto w oczy bestii, która się do mnie zbliżała. Przymknęłam oczy i po chwili wyrwałam się do ucieczki. Biegłam ile
sil w nogach. Chciałam się już znaleźd w domu i dowiedzied się, ze to zwykły koszmar.”
Siedemnastoletnia Rose przeprowadza się do Bakersfiled w Californii razem z rodzicami. Teraz właśnie patrzy, jak jej
ojciec opuszcza dom w szybkim tempie. Zawsze myślała, że wie już wszystko, lecz to dopiero początek tajemnic. Czy
uda jej się wszystkie rozwiązad? Pewnego dnia jej życie obróci się o 180 stopni, czy tego będzie chciała czy nie,
a istoty, o których słyszała, bajki i legendy okażą się historią prawdziwą. Rose nie będzie w stanie uwierzyd
w istnienie tak zwanych wilkołaków, dopóki nie zobaczy ich na własne oczy, ale wtedy może byd już za późno.
Biegłam lekko oświetloną dróżką nie daleko drogi, co chwilę patrząc na mężczyznę, który szedł za mną krok
w krok. W lewej ręce trzymał pistolet, a w drugiej niewielki nożyk. Skręciłam w lewo od razu wiedząc, że był to
straszny błąd. Szybko wyciągnęłam telefon i zadzwoniłam do Stilesa. Usłyszałam pierwszy sygnał, potem następny
i kolejny, kiedy w koocu odebrał, wzięłam oddech i odezwałam się:
- Stiles
- Tak?
- Znalazł mnie
To nie byłaby śmierd za niego, ona sama nie wiedziała za co. Lecz była gotowa, by stanąd do walki z nieznajomym.
Rose pamiętała wiele rzeczy, lecz nie zawsze te, które powinna. Pamiętaj, nie zawsze osoba, którą lubisz jest taka, jak
ci się wydaje.

Martyna Krzyżanowska

c.d.n.
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Ulubiony:
 Sport: zumba
 Kolor: niebieski
 Potrawa wigilijna: barszcz z uszkami
 Książka: „Kobieta z wydm”
 Pora roku: wiosna
 Kolęda: „Lulajże Jezuniu”

Największy sukces: rodzina
Nie toleruje wśród zachowao uczniów: braku
samodzielnego myślenia
Autorytet: rodzice
Imię: Małgorzata

Gdy była dzieckiem chciała dostad pod
choinkę: domek dla Barbie

Nazwisko: Oberg
Imieniny: 18 styczeo
Znak zodiaku: koziorożec
Wzrost: 170 cm
Rodzeostwo: tak
Dzieci: dwoje

Czym się najchętniej porusza: samochodem,

Czy wierzy w świętego Mikołaja: wierzę, że
Święci Mikołajowie są wśród nas nie tylko
6 grudnia
Gdy była dzieckiem chciała zostad:
nauczycielką, tak jak mama
Co podziwia w uczniach: odwagę
i kreatywnośd
Czy jest wymagająca wobec uczniów:
w takim samym stopnia, co wobec siebie

motorem

Hobby: podróże

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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„I każdy może być poetą”

,,Wielka miłośd’’
Cię widząc nie pragnę pieniędzy;
Jesteś ze mną bo dośd mam nędzy;
Lico śliczna nie znało skazy;
Ma wina nie koniec urazy:
Ciało ładne nie czcisz łakocie;
Pragnę Cię nie oszukam Cię kocie;
Wychowana dobrze nie pijesz;
Człowieka winnego nie zbijesz;
Pragniesz mnie niż starego dziada;
Miłośd potężniejsza niż zdrada;

„Pięknośd w kilku słowach”
Jak patrzyłem z boku w twe oczy
brylant tam widziałem,
Kiedy zaś ujrzałem ją z przody
blask słooca ujrzałem,
Z tego zachwytu do dziś nie wiem jaki kolor włosów
miała,
przypominał w cieniu odcieo diabła ciała,
Od tej chwili spad nie chciałem
wolałem myśled jak się zakochałem,
Całośd ciała jak posąg anioła
wolę Cię taką niż Mateusza apostoła.
Kuba Pietroń

Damian Nadwodny

„Cierpienie”
Czas mi umyka między palcami
Upływa sekunda, minuta, godzina
Miesiące mijają za miesiącami
a ta rana na nowo krwawid zaczyna.
Rana strzałą Erosa zadana,
co prosto w serce mnie ugodziła.
Ma wolna wola została zabrana
i cała moc mnie opuściła.
W środku bezsennej nocy,
czasami w srebrną tarczę księżyca
spoglądam i znaczę policzki łez strumieniami.
Na moje pytanie odpowiedzi żądam:
Ile potrwają te straszne katusze?
Jak długo będzie trwad moje cierpienie?
Ile bólu jeszcze wytrzymad muszę
wywołanego przez twoje istnienie?
Karolina Cygan

Słooce plaża wicher wieje, Serce moje aż szaleje.
Miłośd twa jak ciastko z kremem , Albo jak
drożdżówka z dżemem.
Spójrz w me oczy chod przez chwilę, W nich tęsknoty
przecież tyle.
Łzy ciskają się kroplami, Kiedy jesteś gdzieś w oddali.
Tęsknię za tym, mówię szczerze, Że jak miłośd, to
forever.
Patryk Chrąchol

"Do niej"
Uszy twe nie są uszy,
Ale księżyc gaśnie,
Plecy twoje jak rozpusta,
Stopy niczym jak kapusta,
Dłoo twa chuda, a nie tłusta,
Wąska w pasie jak langusta,
Ciało twoje mnie ośmiela,
Jestem jak biała pomelo.
Wojciech Cyndrowski
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Horoskop na rok 2017

Ryby - możesz się spodziewad ości
w karpiku, ale nie przejmuj się, im więcej
razy się ukłujesz, tym będziesz zdrowszy
(jak na prawdziwą rybę przystało).

Panna - wbrew swojemu mianu może
spodziewad się zmian w swoim życiu
uczuciowym. Przyszły rok może obfitowad
w miłośd.

Waga - nie krępuj się, w święta waga może
rosnąd do woli.
Baran - otulisz czyjeś serduszko swoim
wewnętrznym ciepłem, rozejrzyj się! (kto
wie, może przy swojej drugiej połówce
wreszcie zmądrzejesz).
Strzelec - bądź czujny! strzała Amora
dopadnie cię już wkrótce.
Byk - możesz byczyd się w święta, tylko
absolutnie nie trzymaj się tego przez cały
rok!
Skorpion - szczyp każdą okazję na sukces
w nowym roku.
Bliźnięta - w 2017 roku ich buzia będzie
bezustannie uśmiechnięta :)
Koziorożec - naprawisz relacje ze starym,
dobrym przyjacielem. Tęskniłeś, prawda? :)
Rak - rak chodzi wspak, nie trzymaj się
tego!! idź do przodu i nie oglądaj się za
siebie.
Wodnik - nie powinno się dwa razy
wchodzid do tej samej rzeki, więc nie
powtarzaj błędów sprzed roku:)
Lew - nowy rok postawi przed tobą wiele
wyzwao, ale dzięki wrodzonej odwadze
poradzisz sobie z każdym z nich.

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Rozrywka

Dagmara Waigner
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Rozrywka

Dagmara Waigner
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