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1.  Blowek 
2.  reZigiusz
3.  Stuu

4.  5 sposobów na…
5.  Naruciak
6.  Isamu
7.  Multi
8.  Izak
9.  Planeta Faktów
10.  Mandzio
11.  Skkf
12.  Karolek
13.  BEKSY
14.  Gimper
15.  JDabrowsky

blow

1. D. Kwiatkowski
2.  S.Przybysz
3.  Sylwia Lipka
4.  J. Sikorski
5.  Artur Sikorski 
6. Cleo
7. Enej
8. SŁAWOMIR!
9. Z. Martyniuk
10. Margaret
11. S.Grzeszczak
12. Edyta Górniak
13. Quebo
14. ReTo 
15. Taco
Hemingway dawid

         1. Gromee
           2. DJ X-Meen
           3. Clubbasse
           4. TAITO
           5. Crouzer
           6. Acid Luke & DJ WAJS
           7. Tom Swoon
           8. Fafaq
           9. NEXBOY
         10. Mikro
         11. DJ Kris
         12. DJ Yourant
         13. KRISWELL
         14. DNF
         15. Dj Omen
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Czas: 9-11 marca 2018 r.
Miejsce: Ciężkowice

 Dni Formacji Ministrantów         
Diecezji Tarnowskiej                  

Piątek - 9 marca

9 marca o godzinie 17 rozpoczęły się dni formacji dla
ministrantów w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w
Ciężkowicach. Na początku zebraliśmy się w kaplicy,
zaśpiewaliśmy hymn ministrantów i poznaliśmy
księdza Pawłą Śliwę, który prowadził tegoroczne
rekolekcje. Później mieliśmy czas dla siebie. O
Godzinie 21.00 w kaplicy rozpoczęła się droga
Krzyżowa. Była bardzo ładna. Zakończyła się dość
późno, bo około 22.00. Po nabożeństwie poszliśmy
spać. 

Sobota -10 marca

O godzinie 7.45 zebraliśmy się na modlitwach
porannych w kaplicy. Później zjedliśmy śniadanie i
poszliśmy do pokoi. Mieliśmy wtedy czas dla siebie.
Później o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza Św. Po niej
w auli mieliśmy konferencję - lekcję modlitwy. O
godzinie 12.00 zjedliśmy obiad i mieliśmy czas wolny.
Wiele osób poszło do rezerwatu "Skamieniałe Miasto".
Niektórzy zostali w pokojach, a pozostali bawili się w
pobliskim placu zabaw. Po dwóch godzinach zabawy
zebraliśmy się w auli. Poznaliśmy wtedy lepiej postać
św. Stanisława Kostki, który jest patronem młodzieży.
O godz. 18.00 spożyliśmy kolację i o godz. 19.00
rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu....

... Adoracja potrwała półtorej godziny. Podczas niej
śpiewaliśmy pieśni oraz dostaliśmy prywatne
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Po
adoracji oglądnęliśmy film pt. "Camp". Opowiadał on o
chłopcu, który został sierotą i trafił na obóz dla sierót i
dostał animator, który o niego nie dbał. Film skończył
się tak, iż oboje dogadali się. Po filmie o godzinie 22.30
poszliśmy spać.

Niedziela - 11 marca

O godz. 8.00 zebraliśmy się w kaplicy na modlitwie
porannej, po niej poszliśmy na śniadanie. Później o
godzinie 9.15 wyszliśmy do Sanktuarium Jezusa
Miłosiernego w Ciężkowicach. O godzinie 10.15
rozpoczęła się Msza Święta na kazaniu ksiądz
opowiadał nam o naszej miłości do Pana Boga i Pana
Boga do nas. Gdy wróciliśmy do ośrodka czekał na
nas gorący o obiad. Po nim zakończyły się nasze
rekolekcje i wróciliśmy do domu. 

W tych trzydniowych rekolekcjach
wielkopostnych uczestniczyli ministranci 
z Brzozowej:

1. Stanisław Gotfryd
2. Mariusz Kieroński
3. Mateusz Kieroński
4. Adrian Oleksyk 
                                                           (stagot)

ministranci

Skamieniałe Miasto
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Snapchat to aplikacja pozwalająca na udostępnianie pomiędzy
użytkownikami zdjęć, filmików. Po zainstalowaniu aplikacji, niezbędne jest
utworzenie indywidualnego konta Snapchat. To również nie sprawia
większych trudności – wystarczy podać adres e-mail, datę urodzenia oraz
numer telefonu. Następnie wybieramy nazwę użytkownika, która będzie
widoczna dla naszych znajomych i hasło. Pierwsze uruchomienie
Snapchata wiąże się z weryfikacją kontaktów zapisanych w naszym
telefonie – program automatycznie wyszukuje i dodaje do listy naszych
znajomych kontakty, które również z niego korzystają. Zarówno filmy, jak i
zdjęcia możemy w dowolny sposób przyozdabiać i upiększać – rysować
nań różnymi kolorami, dodawać tekst i proste grafiki.

 Sam twórca popularnego portalu społecznościowego o nazwie Facebook,
proponował twórcom Snapchata trzy miliony dolarów za wykupienie praw
do aplikacji.

Musical.ly to wciągająca aplikacja społecznościowa, która umożliwia
użytkownikom tworzenie dostosowanych filmów wideo, które następnie
mogą udostępniać przyjaciołom, fanom i obserwatorom.

Mimo że aplikacja zaczęła działać jako muzyczna platforma do
synchronizacji ruchu ust z dźwiękiem, stała się centrum krótkich
kreatywnych filmów z muzyką, tańcem, sztuką, komedią, modą, sportem i
wszystkim, co użytkownicy mogą sobie wyobrazić.

Jak to działa?

Po otwarciu Musical.ly użytkownicy mogą przeglądać wciągające,
pionowe wideo, odkrywając filmy według kategorii, takich jak komedia,
jedzenie i zwierzęta; hashtagi dotyczące wyzwań. 

Snapchat

Musical.ly

 
Musical.ly - co to jest?

Snapchat - idealny dla selfie -maniaków
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          Marcowe przysłowia 

  W marcu jak w garncu

  Nietypowe święta 20 - 26.03.2018r.

Red -
akcja

S. Gotfryd  
E. Cieśla        A.
Szczepanek
W. Ozga
W. Barnaś 

Opiekunowie: 
R. Język
K. Gotfryd

1. Kiedy w marcu plucha, to w maju
posucha.

2. Marzec, co z deszczem chadza, mokry
czerwiec sprowadza.

3. Gdy gęś dzika w marcu przybywa,
ciepła wiosna bywa. 

4. Deszcze marcowe zbożu niezdrowe.
5. Gdy w marcu niebo od południa ryknie,

rok wszego dobra z tego wyniknie.

marzec

Marcowa pogoda potrafi zaskoczyć. Tak było i w tym roku. Na początku miesiąca zaatakowały nas siarczyste
mrozy. Termometry pokazywały nawet do -20 stopni! Idealna pogoda na lodowisko. U nas koło szkoły również
powstała wspaniała ślizgawka, na której uczniowie mogli bawić się i ślizgać na lekcjach wychowania fizycznego.
Po około tygodniu zima ustąpiła, a na temperatura podskoczyła do  + 10 stopni Celsjusza. Zapanowała wiosenna
atmosfera. Niestety nie trwało to długo. Z nieba znów sypie biały puch, a my wyciągamy z szafy ciepłe ubrania.
Ciekawe, czym jeszcze zaskoczy nas marcowa aura… Przyjdzie wiosna? Czy mroźna zima znów da nam się
we znaki?                   

20.03 - Międzynarodowy Dzień Szczęścia 
            Dzień Wróbla
21.03 - Dzień Wagarowicza 
           Światowy Dzień Lasu
22.03 - Dzień Wody 
              Dzień Bałtyku
23.03 -  Dzień Windy 
24.03 - Międzynarodowy Dzień Życia 
              Dzień Gruźlicy
25.03 - Międzynarodowy Dzień Gofra 
           Dzień Świętości Życia
26.03 - Dzień Dobrego Łotra 
           Międzynarodowy Dzień Szpinaku gofry
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