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ŚWIEŻY NEWS
Żegocińskiej Szkoły

Comiesięczne wydanie szkolnej gazetki
z najważniejszymi wydarzeniami.



Kolędnicy
W dniu 17.12.2021 r. mieliśmy okazję gościć w naszej szkole
kolędników, którzy tworząc korowód złożony z Maryi, aniołów,
diabła, śmierci, pastuszków i turonia odwiedzili wszystkich
uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły, życząc im
wspaniałych świąt spędzonych w gronie rodziny,
błogosławieństwa Bożego oraz spełnienia wszystkich marzeń w
Nowym Roku.
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Studniówka
W dniu 08.01.2022 r. w restauracji  „Arkadia” w Rajbrocie po raz 26.
odbyła się studniówka, w której uczestniczyło 17 Maturzystów
wraz z Osobami Towarzyszącymi, Nauczycielami i zaproszonymi
Gośćmi. Hasłem przewodnim spotkania były słowa piosenki
Marka Grechuty „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie
znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy…”.
Mamy nadzieję, że egzaminy maturalne przebiegną równie
pomyślnie jak rzeczona zabawa.

3



“SOS dla Afryki”

Niedawno w naszej szkole została przeprowadzona akcja “Wyślij
pączka do Afryki 2022”, podczas której udało się zebrać 471, 70 zł.
Pieniądze te zostały przekazane Fundacji Kapucyni i Misje, która
tym razem za cel obrała sobie budowę studni w Afryce. Darowizny
wpłacone na rzecz owej instytucji przyczynią się m.in. do
zmniejszenia liczebności chorych dzieci, które będą mogły pić
czystą wodę ze studni głębinowych. Na dodatek każde
afrykańskie dziecko otrzyma ciepły posiłek oraz będzie mogło
nadal uczęszczać do szkoły. Dziękujemy wszystkim osobom, które
wsparły tą szczytną inicjatywę!
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“Gramy dla….. “ Dawidka Wrony z Żegociny

W dniu 13.02.2022 r. w Żegocinie miała miejsce akcja charytatywna,
podczas której udało się zebrać 300 967, 22 zł. Tegoroczna
zbiórka przyniosła nam super atrakcje, dawkę adrenaliny i super
zabawy poprzez pasje. W kolejnej edycji Rally Taxi swoim udziałem
dołożyli się do akcji dla Dawidka  mi.in  Kacper Wróblewski, Mery
Czepiel, Maciej Gaca i wiele innych. Odbyły się również pokazy
driftu samochodowego, pokazy stuntu motocyklowego, pokaz
samochodów zabytkowych itp. Nie mogło zabraknąć także Grupy
Rajdowo -Wyścigowej z Rozdziela, która koordynowała wyścigi. Na
scenie nie zabrakło również gwiazdy wieczoru jaką była Ewelina
Lisowska, która zaprezentowała swoje utwory.  Wśród dużej ilości
wolontariuszy znaleźli się również wolontariusze z naszej Szkoły
za co serdecznie im dziękujemy a byli nimi : Weronika Wrzyszcz,
Wiktoria Dziedzic, Aleksandra Jędrzejek, Sylwia Rożnowska,
Wiktoria Juszczyk, Patrycja Krawczyk, Natalia Gawłowicz, Weronika
Fitrzyk, Monika Jędrzejek, Wiktoria Słowiak, Aneta Szewczyk.
Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie oraz obecność
podczas tego ważnego przedsięwzięcia! Po raz kolejny
pokazaliśmy, że jednocząc siły potrafimy zrobić bardzo dużo, a

możemy jeszcze więcej !!!
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Solidarni z Ukrainą
W dniach 28.02-02.03.2022 r. w naszej szkole przeprowadzona
została zbiórka darów na rzecz ofiar wojny na Ukrainie. Zebrane
rzeczy zostaną przekazane do Krakowa a stamtąd do Obwodu
Lwowskiego osobom potrzebującym. Dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się w tą istotną akcję! #SOLIDARNIZUKRAINA

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w szkolnym
konkursie na najlepszą parodię piosenki lub wierszyk (min. dwie
zwrotki) związane z nadchodzącą porą roku - wiosną. Swoje
dzieła prosimy wysyłać na sn@zszegocina.pl Wszystkie prace
przyjmujemy do 17 marca włącznie. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody m.in. różnego rodzaju gadżety, bony do
Kafejki Szkolnej. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do
wzięcia udziału w Konkursie!

Konkurs powstał za pośrednictwem Szkolnej gazetki “Świeży News” Żegocińskiej Szkoły ze
współpracą Szkolnej Kafejki.
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