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ACH, JAKŻE UDANE REKOLEKCJE TE
Od 21 do 23 marca ubogacaliśmy ducha na rekolekcjach. Prowadził je w tym roku Ksiądz
Tadeusz Śmiech, który przybył do nas z Lyonu. Jego mistrzowskie umiejętności katechetyczne
docenił chyba każdy z nas. Miło, sympatycznie i mądrze. Dlatego przyznaliśmy Księdzu tytuł
Naszego Kochanego Księdza Rekolekcjonisty. Jego nauka potrafiła być i śmieszna i
poruszająca zarazem. Przeżyliśmy także jedną z piękniejszych dróg krzyżowychprowadzonych przez siostry franciszkanki z Krakowa, którymi także spotkaliśmy się w piątek. Z
najwyższej półki był też tym roku program profilaktyczny, przygotowany przez artystów Klubu
„Pod Jaszczurami”. Odnowieni rozpoczynamy nowe, lepsze życie. W „Smakusiu” jest
smacznie i sympatycznie
Od września nasz sklepik pod staranną opieką pani profesor Ewy Morawskiej- Rogały hula na
całego. Nie jest to zadanie łatwe- trzeba być zaopatrzeniowcem (po towar skoczyć we własnym
wolnym czasie, być księgowym). Bezinteresownie i niezwykle sumiennie prowadzą go również
Justyna Pieszczek i Ania Mitka z klasy II. Sklepik rozszerzył asortyment i miejsce. Jest gdzie
usiąść, jest gdzie rzucić okiem nie tylko na koleżanki i jedzenie, ale na wiosenne bratki na
parapetach. Nic więc dziwnego, że stał się ulubionym miejscem spotkań na przerwach uczniów
wielu klas. Wypracowane przez uczniów pieniądze służą młodzieży: przeznaczane są na zakup
drobnego sprzętu sportowego, nagrody w konkursach np. warcabowym, a jeśli uzbiera się
większa kwota na wycieczkę dla zaangażowanych osób. PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
WITAMY PIZZĄ
Klasa I a wraz ze swoją wychowawczynią –panią profesor Agnieszką Opalską -wpadła na
genialny pomysł przywitania wiosny na integracyjnym, spotkaniu przy pizzy w kawiarni
„Kasper”. Smacznego! Zachęcamy wszystkie klasy do wykorzystywania różnych okazji do
lepszego poznania się i wzmacniana koleżeńskich więzi.

TURNIEJ HALOWY PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY
Na zawody zgłosiło się 9 drużyn z różnych szkół powiatowych. Naszą szkołę reprezentowali:
Michał Boroń z 2a, Artek Katarzyński z 2a, Piotr Srebnicki z 2a, Tomasz Jankowski z 1a,
Damian Boroń z 1a, Sławomir Bugaj z 1c, Piotr Srednicki z 1b, Kuca Piotr z 1c.Mecze
rozgrywane były w dwóch grupach. Zagraliśmy 4 mecze w tym 2 zwycięskie, 1 remisowy.
Zwyciężyliśmy z Liceum w Skawinie i Liceum w Krzeszowicach ( 4:1), zremisowaliśmy z Liceum
Katolickim w Skawinie (0:0)- nie zaliczono nam gola strzelonego wślizgiem (przepisy halowej
piłki nożnej), jednak szkoda, że sędziowie nie dostrzegli wślizgów zawodników z innych drużyn.
Niestety wyniki te nie pozwoliły nam wyjść z grupy, by rozegrać mecze półfinałowe. Jesteśmy
dumni ze swoich wyników, tym bardziej, że nasza baza sportowa jest bardzo uboga.

I MISTRZOSTWA SZKOŁY W WARCABACH
14 marca rozegrano siedmiorundowy turniej warcabowy, w którym wzięło udział 30
zawodników. Najlepsza okazała się Marysia Trzcionka z III a, której gratulujemy zwycięstwa! 2
miejsce zajęli ex quo Damian Domagała z Ia i Szymon Ryś z II, a miejsca III przypadły w
udziale Karolowi Popiołkiewiczowi z Ia Szymonowi Rechowi z Ib i Łukaszowi Ziarkowskiemu z
Ic. W sumie odniesiono 91 zwycięstw. Mistrzostwom towarzyszyła atmosfera rywalizacji.
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Sponsorem nagród jest sklepik szkolny „Smakuś”. Organizatorem turnieju była pani profesor
Dorota Zadora a opiekunem pani profesor Barbara Krupa.Zawody w sudoku już 24 marca. BYL
IŚMY NA SPEKTAKLU "TANGO"
12 marca 74 osoby i 4 opiekunów obejrzało przedstawienie „Tanga” Sławomira Mrożka w
reżyserii Piotra Cyrwusa, znanego szerokiej publiczności raczej jako „Ryśku” z serialu „Klan”. W
Klubie Studenckim Rotunda nie było co prawda najlepszych warunków (a zwłaszcza siedzeń),
ale to chyba też dobrze, że w tym historycznym i ważnym dla przyszłych studentów miejscu
mogliśmy się znaleźć. Aktorzy ujęli swoim zaangażowaniem nawet tych najbardziej sceptycznie
nastawionych uczniów. Pełny profesjonalizm : rzetelny występ (pot płynął z czoła Arturowi i
Edkowi), poważne potraktowanie odbiorców (choć przecież to spektakl szkolny). Dodatkową
atrakcją był oczywiście Ksiądz w roli kierowcy naszego steranego autosana. Rozwijajcie pasje!
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z dnia 13 marca 2008 roku
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