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Koniec beztroskiej sielanki, czas do szkoły
1 września - czas do szkoły. Skończyły się
beztroskie wakacje, spanie do południa, imprezy
co weekend, podróżowanie po całym świecie, a
może ciężka, zarobkowa praca. Musimy
wyciągnąć nasze zakurzone plecaki z kąta gdzie
leżały kilka miesięcy, kupić nowe książki, zeszyty,
długopisy i wyruszyć do naszej szkoły, ,,zielonej
krainy” zwanej Zespół Szkół
Agrotechniczno-Ekonomiczny w Weryni.

Nowy rok szkolny
rozpoczęliśmy mszą świętą
w zabytkowej kaplicy
Tyszkiewiczów. Następnie
odbyła się uroczystość
inaugurująca nowy rok
szkolny. Podczas akademii
Dyrektor Zbigniew Bogacz
życzył nam przede
wszystkim dużo zdrowia, bo
ono jest najważniejsze oraz

aby nowy rok szkolny był pełen sukcesów, ciekawych wyzwań
edukacyjnych i rozwijających doświadczeń.
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W tym roku musieliśmy pożegnać przechodzącego na emeryturę
niezwykłego nauczyciela przedmiotów ekonomicznych - pana
Mieczysława Oślizło, który w murach szkoły spędził dokładnie 40 lat
ucząc i wychowując nowe pokolenia . Dziękujemy za każdą pogodną
chwilę, uśmiech, dobre rady, wyrozumiałość oraz życzliwość.

Będziemy tęsknić.

Dziękujemy!!!

I przy okazji witamy wszystkich nowych uczniów w murach naszej
szkoły. Mamy nadzieję, że się już odnaleźliście, a jeśli coś jest nie tak to
śmiało pytajcie nas - starszych kolegów i koleżanki.

PAMIĘTAJCIE RUCH PRAWOSTRONNY !!!
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Diamentowy Jubileusz Szkoły

Dnia 24 września 2021 roku w murach szkoły spotkali się jej absolwenci,
pracownicy, emerytowani nauczyciele i przedstawiciele Powiatu by
uhonorować 75 lat pracy szkoły.

Uroczystości rozpoczęły Mszą Świętą koncelebrowaną przez księży
będących bądź jej absolwentami , katechetami, bądź sympatykami.

Następnie szanowni goście po zobaczeniu przygotowanego przez
naszych kolegów i koleżanki programu artystycznego zostali zaproszeni
na uroczysty obiad przygotowany również przez uczniów ZSA-E
w Weryni.

Należy podkreślić, że nasza szkoła przez 75 lat swojej działalności

wykształciła niemal 12 tysięcy absolwentów.

Dla nas uczniów ten dzień był jeszcze większym świętem z powodu dnia

wolnego od nauki.
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Nauczycielu- jesteś mi naprawdę bliski
Każdego roku 14 października obchodzimy ,,Dzień nauczyciela" oraz
w naszej szkole dzień patrona placówki edukacyjnej, której pełna nazwa

brzmi: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji
Edukacji Narodowej .

małe słodkie prezenciki dla
naszych ukochanych nauczycieli

DOBRA RADA:

W tym Dniu Nauczyciela, Drodzy koledzy i koleżanki pamiętajcie, że
każdy z nauczycieli naprawdę stara się przekazać Wam jak najwięcej
wiedzy i czyni to dla naszego dobra. Może tego na razie nie
dostrzegacie, ale w przyszłości zrozumiecie. Więc czasami wykażcie
trochę wyrozumiałości dla nauczycieli i zacznijcie się uczyć , bo dla
nauczyciela największym sukcesem jest gdy uczeń coś osiąga…

Pewnie to zrozumiemy po latach...

Wsz�stki� Nauczycielo�, Wychowawco� � Pracowniko� nasze� szkoł�
gratulujem� sukcesó� zawodowyc� � życzym� kolejnyc�! Ponadt�

życzym� duż� zdrowi�  � szczęści� �sobisteg� !!!
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W tym roku uczniowie
klasy 3z technikum przygotowali
uroczystość, składającą się
z części oficjalnej i artystycznej.
Dzięki ich pomysłowemu
przedstawieniu szkoły,
z punktu widzenia dzieci, ta
akademia nie była taka nudna.
Zadbali o ciekawe
charakteryzacje i wspaniałą
grę aktorską za co chapeau bas
,,czapki  z głów”.

Był� piękni� � śmieszni�
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Wszystkiego najlepszego chłopcy!!!

W Polsce Dzień Chłopaka zawsze obchodzi się 30 września.
Jest to ostatni dzień tego miesiąca. W tym roku święto to wypadło
w czwartek.

Dzień Chłopaka to -  w porównaniu
chociażby do Dnia Kobiet, Dnia
Dziecka lub Dnia Ojca -
nieoficjalne święto, które
obchodzone jest głównie przez
nastolatków oraz zakochane pary.
Jest to tak zwana uroczystość
zwyczajowa, czyli po prostu
przyjęta przez społeczeństwo,
niezapisana jednak w kalendarzu.
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Studniówka trochę wcześniej niż zawsze

Tegoroczna studniówka odbyła się 22 października 2021. Największy
dyskalkulia chyba wie, że od majowej matury do października nie jest sto
dni. Więc dlaczego taki termin?
Po prostu z obawy na zaostrzenie się obostrzeń związanych z pandemią
koronawirusa. Nie wiadomo jak będzie się rozwijać pandemia i co nam
przyniesie tym razem.

Ale uczniowie klas 4 szybko i sprawnie zorganizowali swój bal
studniówkowy, który odbył się 22.10.2021r. w Domu Weselnym
,,Słoneczne Wzgórze” w Raniżowie. Zabawa była świetna i trwała do
późnej nocy. Oczywiście na balu nie zabrakło zaproszonych gości, czyli
Pana Dyrektora, Nauczycieli, Wychowawców oraz Kochanych Rodziców

Wśród damskich kreacji nie było jednego dominującego koloru. Można
było doszukać się sukni ognisto czerwonych, czarnych, delikatnych
różowych czy lśniących brokatów. Każda dziewczyna postarała się by
w ten wyjątkowy wieczór wyglądać zjawiskowo i naprawdę udało im się.
Co do męskiej części garderoby w większości dominowały klasyczne
granatowe lub czarne garnitury.

Sami oceńcie kreacje!!!

klasa 4ae klasa 4z
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Wieczór z polską poezją
Tadeusz Różewicz

,,Bursztynowy ptaszek”

Je sień
pta szek bursz ty no wy
przej rzy sty
z ga łąz ki na ga łąz kę
nosi kro plę zło ta.

Je sień
pta szek ru bi no wy
świe tli sty
z ga łąz ki na ga łąz kę
nosi kro plę krwi.

Je sień
pta szek la zu ro wy
umie ra
z ga łąz ki na ga łąz kę
kro pla desz czu spa da.

Strona | 10



Krzysztof Kamil Baczyński

,,Jesień to gwiazdy…”

Jesień to gwiazdy lecące z drzew.
Liście jak węże syczą.
Przewożą arki na drugi brzeg
głowy obciętych księżyców.
Ciągną kondukty przez zgasły czas
- spróchniałe ichtiozaury.
Jak wieko spada nieba trzask
na biały wzrok umarłych.
A on do stołu przykuty snem
kamiennym jak klosz urny,
widzi lodowce porosłe mchem
i myśli, że to trumny.
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Krzysztof Kamil Baczyński

,,Nokturn’’

Gorzko pachną samotną jesienią
te wieczory bez Ciebie umarłe,
kiedy marzę zaplątany w jesień,
kiedy serce mnie dławi pod gardłem.
Kiedy liście żółtawym odblaskiem
spełzną na dół na ściśnięte pięście,
w mgłach daleko zagubiona radość,
w mgłach daleko zagubione szczęście.
Potem noce mnie ciszą umęczą,
myśli spali błyskawicą drżenie,
potem serce mi wydrze przymarłe
jesień w wieczór spłakany
wspomnieniem.
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Coś pysznego na słodko i słono
1. Suflet z gruszką
Składniki:

● 150 g czekolady
● 100 g masła
● 50 g mąki pszennej
● 4 gruszki
● 3 jajka
● 2 łyżki cukru
● 1 op. cukru

waniliowego
● sok z ½ cytryny

1. Obierz gruszki. Skrop sokiem z cytryny i posyp cukrem waniliowym.
Piecz 30 min w 170 st.C. Jajka ubij z cukrem na puszystą masę.
2. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej i dodaj masło.
3. Do ubitych jaj dołóż mąkę i płynną czekoladę. Delikatnie pomieszaj
składniki.
4. Foremki posmaruj masłem. Włóż do nich upieczone gruszki i zalej do
wysokości ¾ foremki masą czekoladową. Piecz 8 min w 200 st.C.

Smacznego!!!
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2. Dyniowa zupa krem
Składniki:

● 400 g puree z dyni
● cebula
● 2 ziemniaki
● 2 ząbki czosnku
● por
● starty imbir
● pietruszka korzeń
● marchew
● plaster sera
● 100 ml mleczka kokosowego
● ostra papryka
● olej do smażenia

1. Cebulkę i pokrojone w kostkę ziemniaki podsmażamy na oleju z
przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Zalewamy litrem wody.
Dodajemy starte warzywa i puree dyniowe.
2. Dolewamy mleczko kokosowe i wsypujemy starty imbir. Gotujemy
jeszcze 10 minut, a następnie całość doprawiamy przyprawami.
3.Na koniec wszystko blendujemy na gładki krem, posypujemy serem
cheddar i zajadamy.

Smacznego !!!

Strona | 14



Co się teraz nosi?
Kalendarzowa jesień już nadeszła, przez co wiele osób robi porządki
w szafach i opróżnia półki na rzecz cieplejszych elementów garderoby.
W tym sezonie jednak nie trzeba wielu zmian, bowiem będą rządzić
głównie trzy trendy. Dzięki nim odmienicie każdą swoją stylizację.

Pikowane kamizelki
Tegoroczna jesień to wielki powrót
kamizelek. W latach 50. nosiły je
Katharine Hepburn i Coco Chanel, później
przez lata były uznawane za obciachowe.
Teraz natomiast te w wersji pikowanej są
ultramodne. Kamizelki zostały
,,odkurzone" przez branżę mody i trafiły
na wybiegi. Ich największą zaletą jest to,
że są niezwykle praktyczne. Pomagają
utrzymać ciepło nie krępując przy tym rąk,
a odpowiednio wystylizowane mogą
wyglądać naprawdę świetnie.

Klasyczne płaszcze i trencze
Wśród trendów na jesień 2021
królują tradycyjne trencze
i płaszcze. O tym, że moda
uwielbia zataczać koło, mówi się
od wieków – jesienią ten
element garderoby u kobiet
pozostaje niezbędny. Klasyczny
trencz w paryskim stylu,
nazywany również prochowcem
pasuje absolutnie do każdej
stylizacji.
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Gazetkę opracowały:
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Pochodzenie zdjęć, przepisów: Internet, strona szkoły
Opiekun gazetki: Katarzyna Wachowska

Strona | 16


