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PODSUMOWANIE
I SEMESTRU I TROCHĘ INFORMACJI
O NASZEJ SZKOLE

SKŁAD SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

W TYM ROKU REPREZENTUJĄ NAS:

PRZEWODNICZĄCA – Sylwia Sądowska
kl. II TL
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ –
Marta Popławska kl. III THO
SEKRETARZ – Sandra Nóżka kl. II TL
SKARBNIK – Karolina Heberlejn kl. II TL
CZŁONKOWIE - Monika Korcz kl. III TE,
Tomasz Firmanty kl. II TE/TMH, Marcin
Morański kl. II cwz,
Andrzej Lubowicz kl. II TL, Andrzej Rak
kl. III TMH.
Opiekun - Pani Lucyna Szwulińska
Naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie
Miejskiej reprezentują uczennice z klasy II
TL Sandra Nóżka i Karolina Heberlejn.

Pod koniec I okresu br. szkolnego do naszej
szkoły uczęszczało 557 uczniów, w tym 273
dziewczęta, co stanowi 49,4%.
Mieliśmy wtedy 25 klas, tzn. 24 oddziały szkoły
dziennej i oddział klasy zaocznej.
Średnia arytmetyczna uczniów na 1 klasę wynosi ok. 23uczniów. W br. szkolnym dokonaliśmy naboru do 8 oddziałów klas dziennych (3
klasy średnie i 5 klas ZSZ, 1 wieczorowy – zaoczny (TH -TM).
Struktura oddziałów i liczba uczniów:
Obecnie do poszczególnych typów szkół uczęszcza
następująca liczba uczniów:
TE – 82 uczniów
THO – 73 uczniów
TL – 68 uczniów
TMH – 70
ZSZ – 263 uczniów.
Ponadto 17 uczniów kl. III c wz odbywa zajęcia praktyczne poza szkołą.
TU/zsz – 3 uczniów – nastąpiła likwidacja tego oddziału od II sem.
Podział liczebny uczniów na typy szkół:
Szkoła średnia (technikum) – 294 uczniów, tj.
52,7%,
Szkoła zasadnicza – 229 uczniów, tj. 41,3%
Wyniki bez ndst:
Najlepsze wyniki w nauce – (biorąc pod uwagę %
bez ndst) uzyskały klasy:
Nie ma klasy ze 100% bez ndst
IV TE – 78,57%
IV TMH – 77,78%
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III TE – 70,59%
III THO – 60,0%
III d wz – 58,83%
Najgorsze wyniki w nauce – (biorą pod uwagę
wyniki bez ndst) osiągnęły klasy:
I c wz – 22,74%
I d wz – 33,33%
II TL – 38,0%
II c wz – 39,13%
II a wz – 39,29%
Niepokój budzi duża liczba uczniów z 3 i więcej ndst
w klasach szkoły średniej: np. I TL – 9/26 - 34%, II
TL – 7/21 – 30% - co 3 uczeń, ponadto I TE - 7/23 –
30,4%
Średnia ocena uczniów:
Klasy z najwyższą średnią ocen:
IV TE – 3,35
IV THO – 3,2
IV TMH – 3,11
III THO – 3,09
III TL – 3,02
Klasy z najniższą średnią ocen:
I cwz – 2,59
I TL – 2,61
II cwz – 2,63
II THO – 2,65
I THO/TMH – 2,66
Uczniowie wyróżniający się w nauce:

Małgorzata Jankowska I TE – 4,98
Magdalena Piotrowska III THO – 4,7
Patryk Jasiński II c wz - 4,67
Monika Kryger III TL – 4,64
Marta Grzegorczyk I TE – 4,56
Agata Kunicka I TE - 4,56
Frekwencja:
Najlepszą frekwencją wykazały się następujące klasy:
I TE – 89,9%
I THO/TMH – 89,43%
I TL – 89,38%
II TL – 88,54%
IV TMH – 88,11%
Największą absencją wykazali się uczniowie klas:
I e wz – 69,49%
II a wz – 73,04%
I d wz – 76,38%
III THO – 76,82%
II THO – 78,10%
Zachowanie:
Wychowawcy wystawiali oceny z zachowania wg
nowego punktowego regulaminu. Łącznie wysta-

wiono 537 ocen z zachowania. Wyniki dla całej
szkoły są następujące:
wzorowe – 26/5,37 tj. 4,89%
bardzo dobre – 76/537 tj.14,1%
dobre – 204 tj. 38 %
poprawne – 1143 tj. 21%
nieodpowiednie – 84 tj. 15,6%
naganne – 34 tj. 6,3%
Klasy z najlepszym zachowaniem:
IV TE – 4,86
IV TMH – 4,39
II TL – 4,33
I TE – 4,13
III THO – 3,96
Klasy z najgorszym zachowaniem:
I d wz – 2,59
II c wz – 2,67
III e wz – 2,75
I c wz – 2,95
I e wz – 3,27
Klasyfikacja ogólna:
Tak jak w ub. r. na łączną ocenę w klasyfikacji ogólnej klasy złożyło się 5 obszarów, które podlegały
punktacji:
Najlepsze wyniki osiągnęły klasy:
IV TE – 96/101 pkt
IV TMH – 93 pkt
I TE – 86 pkt
III THO i III TE – 72 pkt
II TL – 70 pkt
Najgorzej wypadły w I okresie klasy:
I d wz – 22,1 pkt.
I c wz – 27 pkt.
II c wz – 28,6 pkt
II a wz – 24 pkt.
I e wz – 35 pkt.

Informacje sporządzono na podstawie sprawozdania udostępnionego przez Pana dyrektora Tadeusza Gierszewskiego.

PO LATACH STARAŃ - NOWA
SALA
Niezmiernie

ważnym

wydarzeniem

w życiu naszej szkoły było oddanie do
użytku sali gimnastycznej z łącznikiem
dydaktycznym.
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REALIZUJEMY PROJEKTY
Powiat Wąbrzeski realizuje od września br. w naszej szkole projekt pn:

Dnia 6 stycznia br. odbyła się wielka
uroczystość z udziałem wielu znakomitych gości. Na stronie internetowej
szkoły możecie obejrzeć galerię zdjęć
z tego dnia i poczytać na ten temat.

Na dolnym korytarzu łącznika dydaktycznego znajdują się wystawy przygotowane na tę właśnie uroczystość.
Został też wydany okolicznościowy
folder – do przejrzenia w bibliotece.

Poprawa wykształcenia
i wzrost kompetencji
uczniów szkół zawodowych
Powiatu Wąbrzeskiego
poprzez podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki
uczestnictwu w tym przedsięwzięciu
uczniowie mogą nabywać nowych
umiejętności zawodowych, interpersonalnych, a także podnieść poziom
wiedzy z zakresu języków obcych oraz
matematyki.
Poszczególne projekty to m. in.:
SOS Z MATEMATYKI - są to zajęcia
dydaktyczno - wyrównawcze lub rozwijające kompetencje matematyczne,

Dziś uczeń – jutro pracownik
(zajęcia z mechatroniki)

Dziś uczeń – jutro pracownik
(zajęcia dla uczniów z klas hotelarskich)

Dzięki uczestnictwu w projektach pozyskaliśmy dużo wartościowych materiałów dydaktycznych, np. książki do
nauki języków oraz tablicę interaktywną.

Języki obce nie muszą
być obce

OKOLICZNOŚCIOWY FOLDER

Tablica interaktywna jest elektroniczną wersją swojej poprzedniczki.
Można ją wykorzystywać jako zwykłą
tablicę suchościeralną lub ekran projekcyjny. Łącząc ją w jeden system
z komputerem i rzutnikiem można
prezentować całej klasie materiały
multimedialne, mapy, zdjęcia, tabele i
schematy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba - nanosić na nich własne uwagi,
adnotacje lub rysunki oraz zapisywać
je i drukować. Dzięki urządzeniu zajęcia mogą być na bieżąco dokumentowane.
KIOSK DOBRYCH RAD, a w jego
ramach

Tablica interaktywna

Projekt socjoterapeutyczny
Jabłuszko

MOJA PRZYSZŁOŚĆ
W MOICH RĘKACH
Od stycznia do marca 2010 w ramach
projektu „Poprawa wykształcenia i
wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych powiatu wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa
zawodowego”
w Szkolnym Ośrodku Kariery realizowane są zajęcia „Moja przyszłość
w moich rękach”. Ich adresatem
jest grupa 12 uczniów z klas III tech-
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nikum, którzy są zainteresowani uzyskaniem kompletnych informacji na
temat swoich predyspozycji, wrodzonych skłonności zawodowych, preferowanego sposobu funkcjonowania
w środowisku pracy. Podstawą budowania wizji swojej aktywności zawodowej są wyniki indywidualnych badań, przeprowadzonych przez doradcę
zawodowego p. A. Szelążek. Posługuje się ona specjalistycznym testem
skłonności zawodowych BBT Martina
Achtnicha, na którego przeprowadzanie zdobyła licencję w ramach powyższego programu. Oprócz zajęć grupowych prowadzonych w SzOK-u
uczniowie skorzystają z usług Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej
oraz Centrum Informacji i Planowania
Kariery Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu (wyjazd 23.02.2010). Dzięki danym z CIiPK uczniowie poznają
zapotrzebowanie regionalnego rynku
pracy na zawody, których się uczą.

NASZE SUKCESY
Dnia 10 lutego br. uczennice Kamila
Talaśka (kl.III THO) i Patrycja Fałkowska (kl. I TL)

zdobyły nagrody w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. Legendy pędzlem malowane, zorganizowanym przez
Wydział Promocji i Rozwoju Miasta
Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie oraz
M i PBP im. Witalisa Szlachcikowskiego Wąbrzeźnie.
Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wykorzystane do zilustrowania publikacji pod roboczym tytułem „Wąbrzeźno i Syke w legendzie”, zawierającej legendy wąbrzeskie i miasta partnerskiego Syke, która ukaże
się jeszcze w tym roku. Rysunki nagrodzone znajdują się w bibliotece
miejskiej i na stronie biblioteki.

ŚLUBOWANIE KLAS I
Z uwagi na warunki atmosferyczne i
w oczekiwaniu
na
nową
salę
z poślizgiem czasowym odbyło się
w naszej szkole ślubowanie klas I.
Jednak najważniejsze, że się odbyło.
A oto kilka słów o tym wydarzeniu.
Miało ono miejsce 13 stycznia br. Uroczystość trwała ok. 2 godzin, a całość
prowadziły przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego. Wszystkich zebranych przywitała Sandra Nóżka, następnie głos zabrał dyrektor szkoły
Pan Stanisław Bytnar.

Przed rozpoczęciem ślubowania parę
słów do uczniów klas I skierowała
uczennica Karolina Heberlejn, życząc
wszystkim pierwszoklasistom powodzenia, pogody ducha i wiary we własne siły. Podczas części oficjalnej
przedstawiciele ośmiu klas pierwszych
złożyli na sztandar szkoły przyrzeczenie o następującej treści:
My - uczniowie nowo wstępujący
w mury Zespołu Szkół Zawodowych w
Wąbrzeźnie przyrzekamy uroczyście:
sumiennie
wypełniać
obowiązki
ucznia, zdobywać wiedzę doskonaląc
własną osobowość, być odpowiedzialnym za swoje słowa i sądy, i pamiętać, że ich potwierdzeniem mogą być
tylko czyny, nie splamić honoru szkoły
ani klasy. Uświadamiamy sobie, że
przekraczając progi szkoły, stajemy
się członkami wielkiej szkolnej rodziny. Postaramy sie swoją postawą pomagać wychowawcom, służyć koleżankom i kolegom. Przyrzekamy
wkroczyć w te mury z godnością i nie
splamić się czynem niegodnym ucznia.
Następnie ponownie głos zabrał dyrektor Bytnar, który przedstawił
w krótkim pokazie slajdów historię
powstania nowego obiektu szkolnego
- sali gimnastycznej z łącznikiem dydaktycznym, jednocześnie apelując do
wszystkich uczniów o dbałość i porządek. Przed przystąpieniem do turnieju

klas pierwszych krótki montaż słowno-muzyczny, w którym wykorzystano
fragmenty tekstu Ody do sportu,
przedstawiła grupa uczniów z klas
starszych (program ten był prezentowany na uroczystym otwarciu w dniu
6.01.2010 r.).
Jury w składzie: Dyrektor Tadeusz
Gierszewski, Lucyna Jachimowicz,
Aleksandra Ługiewicz, Sylwia Sądowska (przewodnicząca SU) i Marta Popławska (z-ca przewodniczącej SU)
oceniało zmagania poszczególnych
klas w 5 konkurencjach. Były to: prezentacja klasy (sposób dowolny), propozycja mody szkolnej, "konkurs łgarza", polegający na usprawiedliwieniu
sie przed nauczycielem z powodu nieprzygotowania do lekcji w sposób
humorystyczny, płynny i przekonujący, quiz szkolny składający się z 10
krótkich zadań oraz wykonanie plakatu reklamującego szkołę.

W trakcie podliczania głosów przez jury piosenkę Anny Jantar "Radość najpiękniejszych lat" wykonała uczennica
klasy IV TE Żaneta Grygielewicz.
Suma punktowa poszczególnych klas
w 5 konkurencjach przedstawia się
następująco:
klasa I TL - 31
klasa I THO/TMH - 40
klasa I TE - 42
klasa I a wz - 49
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klasa I b wz - 31
klasa I c wz - 36
klasa I d wz - 57
klasa I e wz - 38
Podsumowując zwyciężyła i tytuł Super I klasy, Puchar Przechodni i certyfikat zwalniający z odpowiedzi na ocenę, klasówek i kartkówek przez 5 dni
po feriach zdobyła klasa I d wz wych. Marcin Lewicki. Brawo!
Dyplom za II miejsce i Certyfikat
zwalniający z 3 dni otrzymała klasa I a
wz - wych. Anna Dzielska.
III miejsce i certyfikat zwalniający
z 2 dni wywalczyła klasa I TE –
wych. Lukrecja Bytnar.
Całość imprezy koordynowała
P. Lidia Przybylska, wcześniejsze
przygotowania - P. Lucyna Szwulińska. Oprawa dźwiękowa - uczeń klasy
II c wz - Paweł Kuca.

To i owo na sportowo

„Co czytacie?” padła odpowiedź
jednego z uczniów: czytamy - SMS-y.
O zgrozo!!!

Biblioteka poleca
WARSZTATY DLA KLAS
MATURALNYCH – WSPÓŁPRACA
Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ BANKOWĄ

mecz

Jak to dobrze mieć wreszcie "własną"
salę gimnastyczną, na której będziemy
mieli możliwość uczestniczenia w wielu imprezach szkolnych i sportowych!!!
Yes Yes Yes.
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Więcej zdjęć możecie zobaczyć na
stronie internetowej szkoły
http://zszwabrzezno.neostrada.pl

Wyniki:
chłopcy
I miejsce - ZSWronie
II miejsce - ZSZ Wąbrzeźno
III miejsce - LO Wąbrzeźno
dziewczęta
I miejsce - ZSWronie
II miejsce - LO Wąbrzeźno
III miejsce - ZSZ Wąbrzeźno
IV miejsce - Nowa Wieś Królewska

W dniach 8-9.02. br. odbyły się
w naszej szkole Powiatowe zawody
w piłkę siatkową młodzieży ze szkół
ponadgimnazjanych.

Nasza drużyna

W ramach współpracy Szkolnego
Ośrodka Kariery i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 15.01. br. odbyły się
warsztaty dla klas maturalnych prowadzone przez wykładowcę z WSB p.
Annę Lewandowską.
W zajęciach wzięli udział uczniowie
klas IV Technikum Ekonomicznego
oraz IV Technikum Mechatronicznego.
Tematem zajęć była analiza indywidualnych zasobów, rozpoznawanie
predyspozycji zawodowych oraz konstruowanie planów dalszego kształcenia i pracy.

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
W I semestrze tego roku szkolnego
księgozbiór powiększył się o 104 pozycje. Najlepiej czytały następujące
klasy: III TE (3,4 książki na jednego
ucznia), IV TE (7,4), III THO (2,1), II
TE/TMH (2). Jednak nadal stan czytelnictwa uczniów pozostawia wiele do
życzenia. Na zapytanie skierowane na
początku roku szkolnego do uczniów
klas I:

Korzystając z okazji, polecamy najnowszą książkę, która pojawiła się na
naszym lokalnym rynku, wydaną przez
Urząd Miejski Wąbrzeźno
pt.: Wąbrzeskie wspomnienia
pod red. Aleksandra Czarneckiego.

.

Najnowsze wąbrzeskie wydawnictwo
zawiera 32 historie spisane przez ludzi
związanych z naszym miastem. Publikacja podzielona została na trzy części. W części pierwszej znalazły się
wspomnienia ze schyłkowych lat dwudziestolecia wojennego, okresu okupacji hitlerowskiej i czasów stalinowskich. Część druga została poświęcona
przybliżeniu sylwetek patronów wąbrzeskich placówek lub instytucji, których życie i praca związane były z naszym miastem. W trzeciej części natomiast zebrane zostały relacje o charakterze refleksyjnym bądź wspomnieniowo- kronikarskim z czasów po
zakończeniu II wojny światowej. Publikację wzbogacają liczne zdjęcia ze
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zbiorów prywatnych. W inicjatywę zaangażowali się m.in. prof. Włodzimierz
Piotrowski, Henryk Klimek, Aleksandra
Kurek, ks. Jan Kalinowski, Bernard
Gadziński, Zbigniew Markiewicz, Mateusz Wojnowski, Klaus Migga, Leszek
Dembek. W części III możemy przeczytać rozdział pt. Przyczynek do
szkolnictwa zawodowego napisany
przez wieloletniego dyrektora naszej
szkoły Pana Jana Sobolewskiego. Zachęcamy również do lektury rozdziału
Wąbrzeźno na drodze mojego życia
autorstwa byłej nauczycielki z naszej
szkoły – historyka Pani Ireny Szymion.
Druku i oprawy książki wydanej
w nakładzie 500 egzemplarzy podjęły
się Wąbrzeskie Zakłady Graficzne.
Serdecznie zachęcamy do lektury.

Internet to dla mnie…

…źródło wiedzy, informacji, rozrywki.

Najważniejszy wynalazek ludzkości
według mnie to…

…elektryczność – bo patrząc na
współczesny świat trudno go sobie
wyobrazić i żyć w nim bez wszechobecnego prądu.

Najważniejszym dniem w moim życiu
były…

…narodziny dzieci.

Nie lubię…

…kłamstwa, obłudy, dwulicowości,
agresji i chamstwa.

Lubię …

…kwitnące kwiaty, zwłaszcza te
pierwsze, wiosenne.
Jak Pani spędza swój wolny czas?
Wyjeżdżam poza miasto, zwiedzam,
spaceruję, czytam.

z nauczycielką matematyki
i wychowawcą klasy I TE
Panią Lukrecją Bytnar

Jaką porę roku lubi Pani najbardziej i
dlaczego?
Najbardziej lubię późną wiosnę,
zwłaszcza maj: ciepły, zielony, kwiecisty
Co ceni Pani najbardziej w ludziach?
Dobroć i szczerość.
Czy mając 18 lat, wiedziała Pani, co
chciałaby robić w życiu?
Chciałam być pediatrą

Życiowe motto…

…Desiderata Maxa Ehrmanna.

Jakie były Pani ulubione przedmioty w
szkole i dlaczego akurat te?
Przedmioty ścisłe, bo nigdy nie miałam trudności w przyswajaniu wiedzy.
Jak ognia unikam

…wiecznie niezadowolonych ludzi
Trzy sentencje, którymi według Pani warto kierować się w życiu..
v Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe
v Jeśli życie daje Ci cytryny, to zrób
z nich lemoniadę
v Sztuka życia, to cieszyć się małym szczęściem J
Cztery zespoły (soliści), których najczęściej Pani słucha:
v Marek Grechuta
v Maryla Rodowicz
v Budka Suflera
v Myslowitz

Trzeba stawiać sobie małe cele i do
nich wytrwale dążyć. Należy wykonywać swoje zadania
z zaangażowaniem, jak najlepiej.
Wtedy życie byłoby prostsze. Trzeba
mieć też swoje zainteresowania, hobby – swój świat.
Co przynosi Pani najwięcej satysfakcji z
pracy w naszej szkole?
Najwięcej satysfakcji dają mi postępy i
sukcesy uczniów.
Dziękujemy za poświęcony czas na
wywiad.
Wywiad przeprowadziły Marta G. i
Małgorzata J.

Trzy miejsca na Ziemi, które chciałaby
Pani odwiedzić to…
v Tybet
v Andy
v Wodospad Niagara
Trzy ulubione książki: to…
…książki z dzieciństwa: „Baśnie Andersena”, „Ania z Zielonego Wzgórza”,
„Lilawati” – Sz. Jeleńskiego.
Co Pani sądzi o dzisiejszej młodzieży?
Mimo że świat tak szybko się zmienia,
to jednak jest podobnie jak kiedyś.
Jest młodzież, która wie, czego chce,
ma ciekawe zainteresowania, hobby i
stara się spełniać swoje marzenia. Są
też tacy, którzy nie mają pomysłu na
siebie. Chcą być akceptowani i zrobią
wszystko, różne głupoty, aby podobać
się grupie.
Czego Pani nie lubi u uczniów?
Nie lubię, jeśli ktoś nie ma zasad, jest
wulgarny, obcesowy, nietaktowny, nie
szanuje innych.
Co mogłaby Pani poradzić młodym ludziom, takim jak my?

przeprowadziliśmy sondę wśród pierwszoklasistów prosząc o dokończenie zdania - Moje wrażenia po I semestrze pobytu w tej szkole.
A oto niektóre odpowiedzi:
pół na pół – nauczyciele są bardzo
wymagający
podoba mi się – jest zupełnie inaczej
niż było w gimnazjum, więcej nauki i
swobody
jest dobrze
jest dobrze, wiele tu rozumiem
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wszystko jest ok, tylko dolne przejście na salę jest cały czas zamknięte
nie za bardzo, bo za dużo zadają
bardzo mi się podoba, najbardziej
nowa sala
nie podoba mi się, ale to pewnie dlatego, że jestem nieprzyzwyczajony
do szkoły średniej, jeszcze żyję gimnazjum
fajna, duża szkoła
niestety nie, bo chodząc z jednego
budynku do drugiego tracę całą przerwę
luzik, nie ma jak to zakupy u Wierzbocha
jest ok, tylko nie można słuchać muzyki na lekcjach
fajny klimat
fajnie się tu czuję
bez komentarza
szkoła jak każda inna
nie podoba mi się, bo osoby ze starszych klas często mnie zaczepiają

Sprawne fizycznie dzieci
lepiej się uczą
Tak przynajmniej wynika z badań
amerykańskich naukowców z Instytutu Zdrowia Publicznego (Institute for
Community Health) w Cambridge, których wyniki badań publikuje „Journal
of School Health”. Przeanalizowali oni
dane dzieci w wieku 9-13 lat za rok
szkolny 2004/2005. Okazało się, że
uczniowie, którzy mieli lepsze wyniki

w testach sprawności fizycznej,
uzyskiwali też lepsze oceny z takich
przedmiotów, jak matematyka czy język angielski. Zdaniem autorów pracy,
zachęcanie dzieci do uprawiania sportu nie tylko nie przeszkadza im w nauce, ale może w niej pomóc.

„Gandzia" upośledza pamięć
i zdolność koncentracji
Regularni palacze „trawki” muszą się
liczyć z negatywnymi konsekwencjami
używania tego narkotyku, uchodzącego za mało szkodliwy – informują
amerykańscy naukowcy. Wyniki ich
badań opublikowało czasopismo „Journal of Psychiatric Research”. Badacze porównywali mózgi 14 osób w
wieku 19 lat, które od 13. roku życia
regularnie palą marihuanę (przeciętnie
sześć skrętów dziennie), z taką samą
liczbą ich zdrowych rówieśników. Okazało się, że osoby uzależnione od
„gandzi” miały zaburzoną gospodarkę
wodną wewnątrz tkanek mózgowych.
Prowadzący badania Manzar Ashtari
wyjaśnia, że może to mieć negatywny
wpływ na rozwój otoczki mielinowej
chroniącej komórki nerwowe. To z kolei upośledza takie funkcje mózgu jak
pamięć, zdolność koncentracji, podejmowanie decyzji, a także umiejętności językowe.

Aforyzmy o kobietach
Piękna kobieta podoba się oczom, dobra
kobieta – sercu. Pierwsza jest klejnotem,
druga – skarbem.
Żona jest dla młodego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego – towarzyszką, dla starego – pielęgniarką, i w każdym wieku
jest pretekst, aby się ożenić.
Mąż jest panem u siebie... kiedy żony nie
ma w domu.
Bóg także próbował być autorem: jego
proza – to mężczyzna, poezja – to kobieta.
Chcieć dziewczynę na swoje kopyto przerobić, znaczy tyle co sitem wodę czerpać.
Z kobietą nie ma żartów – w miłości czy w
gniewie
Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi, nikt
nie wie.
Kobiety mają to do siebie, że tam, gdzie
dłużej przebywają, wnoszą zawsze coś z
piękna.
Filozofowie może dlatego mają brzydkie
żony, bo przy pięknej zapomina człowiek o
wszelkiej filozofii.

HOROSKOP
Turkus
2.02 - 21.02

Onyks
22.02 - 13.03

Diament
14.03 - 2.04

Rubin
3.04 - 22.04

Szafir
23.04 - 12.05

Agat
13.05 - 1.06

Chalcedon
2.06 - 21.06

Selenit
22.06 - 11.07

Szmaragd
12.07 - 31.07

Topaz
1.08 - 20.08

Jadeit
21.08 - 9.09

Karneol
10.09 - 29.09

Lazuryt
30.09 - 19.10

Opal
20.10 - 8.11

Akwamaryn
9.11 - 28.11

Koral
29.11 - 18.12

Ametyst
19.12 - 7.01

Malachit
8.01 - 27.01
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Majowie stworzyli kalendarz podzielony
na 18 miesięcy, z których każdy obejmował 20 dni. Pod koniec 360-dniowego roku
odbywały się pięciodniowe uroczystości,
które co cztery lata wydłużano do sześciu
dni. Uznawali, że każdy miesiąc jest pod
opieką innego bóstwa oraz przypisanego
mu materiału. Stąd też horoskop Majów
zwany jest też Kręgiem Osiemnastu
Klejnotów.
Turkus. Ludzie ci odznaczają się zgodnym
charakterem, są sprawiedliwi i życzliwi wobec innych. Nie ma w nich wyniosłości ani
zarozumialstwa. W sprawach uczuciowych
bywają nadmiernie wrażliwi, co utrudnia im
okazywanie uczuć. Kochają jednak wiernie.
W małżeństwie są czułymi i odpowiedzialnymi partnerami. Kobiety - turkusy obdarzają dzieci mądrą miłością. Są przyjaźni i
tolerancyjni.
Onyks. Rzadko mają silny charakter. Brak
im wytrwałości, często zmieniają cele życiowe i zainteresowania. Ich bogate życie
wewnętrzne, pełne marzeń rozmyślań, jest
czasem przeszkodą w realizacji planów.
Dobrze czują się w towarzystwie osób o
silnej osobowości. Spokojne i nieśmiałe,
potrzebują mocnego bodźca, by pokazać
co potrafią. Obdarzone są dobrą pamięcią,
a także zdolnościami muzycznymi. Lubią
spokojny tryb życia.
Wśród Diamentów rodzą się ludzie odznaczający się silną wolą, energią niesamowitą pracowitością. Osiągają sukcesy.
Bywa też, że trwonią siły, podejmując się
zbyt wielu zadań. Są przekorni i często się
kłócą. Kobiety - Diamenty w małżeństwie
lubią rządzić, jako matki są obowiązkowe i
pełne poświęceń, ale czasem nie potrafią
okazać czułości.
Rubin. Mają silną osobowość. Zależy im
na władzy, dobrze czują się jako przywódcy grupy. Są uparci, praktyczni, oszczędni i
zaradni w sprawach domowych. Nie lubią
się nad sobą roztkliwiać. Na partnerów wybierają ludzi o podobnym usposobieniu.
Potem często z nimi rywalizują. Wobec
swych dzieci są niezwykle wymagający.
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Szafir. To ludzie roztropni, o wrodzonej
życiowej mądrości. Są pracowici i wytrwali.
Ogromną wagę przywiązują do spraw materialnych. Zanim zrobią jakichś krok, najpierw dokładnie wszystko przemyślą.
W małżeństwie są wiernymi i odpowiedzialnymi partnerami. Dbają o rodzinę, poświęcają jej dużo czasu. Za wszelką cenę
starają się zapewnić bliskim bezpieczeństwo finansowe. Lubią dobrze zjeść.

Topaz. Mają wesołe usposobienie, są
życzliwi i serdeczni. Zdarza się, że bywają
porywczy, ale nie potrafią się długo gniewać. Są eleganccy, cenią komfort życia codziennego. Lubią komplementy i pochlebstwa. Mają wielkie ambicje zawodowe
(często udaje im się je zrealizować). Kobiety-Topaz mają wiele uroku, czasem bywają
zbyt pewne siebie. Są śmiałe, rezolutne,
przewodzą w towarzystwie.

Agat. Urodzeni w pierwszych dziesięciu
dniach są pracowici i solidni. Pozostali bywają lekkomyślni, zmienni, rzadko interesują ich opinie innych. W dzieciństwie,
choć rzadko odznaczają się pilnością, nie
mają kłopotów z nauką. Inteligencja i talenty artystyczne to ich wielkie atuty. Ale
wierność i stałość w uczuciach nie jest ich
najmocniejszą stroną. Kobiety - Agaty źle
czują się zamknięte w czterech ścianach.

Jadeit. W życiu prywatnym i zawodowym
dopisuje im szczęście. Zawsze potrafią wykorzystać sprzyjające okazje. Działają dyplomatycznie. Na partnerów wybierają
osoby wyróżniające się pod każdym względem z otoczenia. Kobiety-Jadeity są dobrymi
paniami
domu,
gospodarują
oszczędnie. Pragną, by ich pociechy jak
najszybciej stały się samodzielne.

Chalcedon. Nie interesują ich przyziemne
sprawy, wolą się zajmować prawdziwymi
problemami. Szukają duchowych przywódców. W kontaktach partnerskich nie zwracają uwagi na pochodzenie i majątek, najważniejsze jest zrozumienie. Nie są wierne.
Chcą za wszelką cenę zachować niezależność. Jako matki mają lepszy kontakt ze
starszymi dziećmi, z którymi mogą dzielić
swoje zainteresowania.
Selenity to ludzie łagodnego usposobienia. Cenią takt, grzeczność, dobre maniery.
Razi ich zbyt swobodny sposób bycia. Są
wrażliwi i niełatwo im znaleźć partnera.
Kiedy są w stałym związku, można liczyć
na ich lojalność i oddanie. Nie lubią zmian.
Kobiety - Selenity mają w sobie dużo ciepła, są subtelne, serdeczne i czułe. Los obdarzył je wyjątkową intuicją.
Szmaragd. Młodość to dla nich trudny
okres. Przechodzą twardą szkołę życia,
szybko stają się dojrzali i odpowiedzialni.
Są inteligentni, dynamiczni, pomysłowi.
Gdy coś robią, wkładają w to całe serce.
Bez względu na wiek cieszą się powodzeniem. Osoby przez siebie wybrane darzą
gorącą miłością. Kobiety-Szmaragdy nie
przepadają za pracami domowymi. Jako
matki są czułe i zbyt pobłażliwe.

Karneol. Zawsze kierują się zdrowym rozsądkiem. Obdarzeni mądrością życiową,
potrafią omijać trudności. Choć są bezpośredni i otwarci, nie lubią się spoufalać.
Kobiety-Karneole interesują się wieloma
dziedzinami. Lubią imponować otoczeniu i
mieć dobrą pozycję towarzyską. Jako żony
pomagają mężczyznom osiągać wysokie
stanowiska. W stosunku do dzieci mają
ogromne ambicje.
Lazuryt. Cechuje ich zgodny charakter,
słynną z pogody ducha. Są życzliwi wobec
innych, nigdy nie zjada ich nadmierna ambicja ani żądza władzy, ale... bardzo lubią
adorację i komplementy. Niezwykle szybko
osiągają sukcesy finansowe. Uczą się łatwo, chętnie sami zajmują się nauczaniem.
Nie przepadają za codziennymi sprawami i
życiem rodzinnym.
Opal. Zawsze są gotowi do walki. Ich celem nie jest zdobycie korzyści materialnych, lecz ociągnięcie znaczącej pozycji lub
zgłębienie wiedzy. Są zdolni do wielkich
namiętności. Angażują się całym sercem,
nie bacząc na konsekwencje. Często zajmują stanowiska kierownicze. Gdy nie mają wielkich zadań, popadają we frustrację.
Bywają zaborczy, ale są lojalni.
Akwamaryn. Mają skomplikowany charakter i trudną do rozszyfrowania osobo-

wość. Na ogół życzliwi, potrafią być bardzo
uparci, jeżeli wymaga tego sytuacja. Są
wspaniałymi przyjaciółmi. W miłości mają
wysokie wymagania, ale gotowi są do poświęceń. Nie przywiązują wagi do pieniędzy, mimo to często osiągają bardzo wysoki poziom życia.

7. PRO EVOLUTION SOCKER
(PES)
8. FAR CRY
9. TEKKEN
10. CONTRA

Koral. Są weseli, pełni energii i bardzo
sprawni. Optymistycznie patrzą na życie,
czasem podejmują decyzje zbyt impulsywnie, nie biorąc pod uwagę ryzyka. Nie
przejmują się życiowymi niepowodzeniami.
W uczuciach bardziej kierują się swoim
temperamentem niż sentymentami. Żyją
chwilą, nie są przesądnie oszczędni. Mają
opiekuńczy stosunek do zwierząt.

Zebrał Kamil Jakielaszek IV TMH

Ametyst. Zawsze kierują się zdrowym
rozsądkiem, są ambitni, mają wiele energii.
Potrafią trafnie ocenić ludzi i sytuacje. Budzą zaufanie, ale bywają despotyczni. Pomagają innym, sami jednak liczą tylko na
własne siły. W sprawach finansowych i
uczuciowych są ostrożni.
Malachit. Nade wszystko cenią sobie życzliwe otoczenie. Dbają o to, by pokazać się
ludziom z jak najlepszej strony. Wolą słuchać zwierzeń niż opowiadać o sobie. Nie
lubią zajmować się rzeczami nieistotnymi.
Boją się zmian, bo mają trudności z przystosowaniem do nowej sytuacji. Są sentymentalni, ale potrafią ocenić swojego partnera.

SONDAŻ O GRACH
Wśród uczniów naszej szkoły przeprowadziliśmy sondaż. Zapytaliśmy o
najpopularniejsze gry komputerowe:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

COUNTER STRIKE
NEED FOR SPEED (NFS)
GRANT THEFT AUTO (GTA)
FIFA
HEROS
MARIO

MUZYKA - POLECAM:
52Dębiec- T.R.I.P
Płyta wnosząca coś nowego do
polskiego hip-hopu. Hans i Deep
zaryzykowali i stworzyli swojego
rodzaju historie o dojrzałości kojarzonej z jednością i szacunkiem
dla najważniejszych wartości.
Trip- hop w połączeniu z takim
wykonawcą jak Chupa zainicjował
jedną z najlepszych płyt 52. Płyta
wydana 30 października 2009r.
Zapowiedź płyty w postaci utworu” Spadłem” to według mnie mistrzostwo….:)
Michael Jackson- This it`s it
Zrobił on już tak wiele dla światowej muzyki i akcji humanitarnych,
że nie muszę wiele pisać. Płyta
wydana pośmiertnie ma być hołdem i pożegnaniem króla.
D.P.

HUMOR
Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę
nożną?
- Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście
kobiet, które chciałyby wystąpić w takich samych kostiumach.
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- Jak się nazywa Viagra dla kobiet?
- Biżuteria...
Kobieta jest jak gazeta, bo:
- nie zawsze należy wierzyć w to, co
mówi
- warta jest przejrzenia
- każdy powinien mieć swoją, aby nie
pożyczać.
Na statku pasażerskim:
- Panie kapitanie, dlaczego większość
statków nosi kobiece imiona?
- Człowieku, jeżeli byś wiedział jak
ciężko się nimi kieruje, to byś nie zadawał głupich pytań!
Rozmawiają dwie przyjaciółki:
- Nie wiem, co w tamtych czasach kobiety widziały w mężczyznach? - zastanawia się jedna.
- W tamtych czasach, to znaczy kiedy?
- pyta koleżanka.
- No wiesz, zanim wynaleziono pieniądze...
Policjant zatrzymuje kobietę:
- Proszę pani, na tej ulicy obowiązuje
ruch jednokierunkowy.
- A czy ja jadę w dwóch kierunkach?
Pani Helu, po co pani papier listowy
w dwóch kolorach: niebieskim i różowym?
- Na różowym pisuję do Stasia, bo to
oznacza miłość. A na niebieskim do
Franka, bo to oznacza wierność.
Jesteś głupia, podstępna, fałszywa,
kłamiesz, zdradzasz mnie...
- Mój drogi, przecież każdy człowiek
ma jakieś drobne wady...
Zebrała Z.B

PRZEPISY KULINARNE
Blok czekoladowy
2 łyżki kakao,
0,5 kg mleka w proszku,
1 kost palmy,
1/2 szkl wody,
3 szkl cukru.
Rozpuścić margarynę z cukrem i wodą, dodać kakao i dokładnie wymieszać. Masę przestudzić i do chłodnej
dodawać mleko w proszku i mieszać
do momentu, aż nie będzie grudek.
Do masy dodać połamane herbatniki,
orzechy i wiórki kokosowe. Czekoladę
wylać na blachę i schłodzić.

Ciasteczka z płatków owsianych
1/2 kostki palmy lub masła
1 szkl. cukru
4 łyżek mleka lub wody
2 łyżki kakao
1 szkl. płatków owsianych
5 dag rodzynek, trochę orzechów
migdałów (niekoniecznie)
2 paczki herbatników
Składniki z pozycji 1- 4 podgrzać i
rozpuścić (nie gotować), do gorącej
masy dodajemy herbatniki, płatki i
bakalie. Jeszcze gorące wykładamy
łyżką stołową na tackę.
Z.B.

SZCZĘŚLIWY KUPON
Wypełniony kupon ze specjalną pieczątką zwalnia w tym wydaniu gazetki
zà

SZCZĘŚLIWY KUPON
Kupon zwalnia z odpowiedzi
1 raz w terminie od dnia 8.03
do dnia 28.05.2010
z przedmiotów : HISTORIA,
JĘZYK POLSKI, WOS, WOK.
Kupon należy oddać nauczycielowi danego przedmiotu, jeśli z niego skorzystaliśmy.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom,
którzy przychylnie ustosunkowali się
do naszego pomysłu z kuponem.

DLA WAS OD WAS

JJJ
Życzenia dla chłopców z III d wz
Dorota i Kasia :-*
JJJ
Hej Marcin!
Jesteś bliską mi osobą,
naprawdę podobasz mi się!
Chciałabym być blisko Ciebie!
Bardzo mocno Cię kocham!
Twoja Aśka Bartkiewicz
(Marcin Zender kl. II ewz)
(ten list jest z tamtego roku szkolnego)
JJJ
Pozdrawiamy Pawła i Patryka z II TE
=)
JJJ
Gorące pozdrowienia dla gorących
dziewczyn z I TE: Kamili, Pauliny,
Agaty, Moniki Ł. i Martyny!!! xD

W szkolnej świetlicy Was zobaczyłyśmy…
I od pierwszej chwili bardzo polubiłyśmy…
Zraniliście nasze serca, zraniliście dusze..
I chociaż Was nie widzimy…
To nocą o Was myślimy…
JJJ
Życzonka dla klasy III TMH
Życzą Kasia i Dorota z II klasy :-*
JJJ
„Wkrada się ogień w serce, a wzniecony
już nie może być płomień utajony,
niewoli dusze, choć raz zniewolona,
panuje miłość – miłością zwabiona.”

JJJ
Pozdrowionka dla dziewczyn z I TE =)
JJJ
Pozdro dla N. K. Bagiety ;D
Iza Cackowska z kl. I TE
JJJ
Pozdrowienia dla Martyny, Pauliny,
Agaty, Kamili i Agaty z I TE!
JJJ
Pozdrowienia dla Przemka Kosińskiego
– wielbicielki ze szkoły ;)
JJJ
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JJJ

JJJ
Najlepsze życzenia z okazji zbliżających się 17-tych urodzin dla Asi z I TL
od Patrycji, Mai i Zosi ;)

Pozdrawiamy chłopaków z I TE! x]

JJJ

JJJ

Supciowe pozdro dla cool ziomali: Izis
Angon, Sweet Popi, „Tej-laski” and
Gandziolatki :p od fajowej, super oraz
ja cię nie mogę i nie mogę cię Rusałki
xDD
Nara.

Pozdro dla Kami – I TE

Pozdrawiamy Małgosię i Martę z I TE!
JJJ
Pozdrawiamy Panią Lukrecję Bytnar.
Klasa I TE xD

JJJ

JJJ

Pozdrowienia dla klasy I TL :D

Najkochańsze życzenia dla kochanej
klasy I TE! x]

JJJ

JJJ
Pozdrowionka dla Pauliny z I TE!
JJJ
Pozdrowienia i moc całusków dla klasy
III Tmch xD
JJJ
Pozdro dla klas IV Te i Tmch ;)
M. i M. ;-*
JJJ
Pozdrawiamy Panią Lucynę Jachimowicz
Dziewczyny z redakcji =)
JJJ
Najlepsze życzenia dla wszystkich kobietek ze szkoły xD i chłopców urodzonych 8 marca ;]

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Daria Pitan (II TE/TMH)
Justyna Rewer (I a wz)
Marta Żurawska (I a wz)
Małgorzata Jankowska (ITE)
Marta Grzegorczyk (ITE)
Zofia Baran (I TL)
Patrycja Fałkowska (I TL)
Kamila Witkiewicz (I TE) – rysownik
Sandra Nóżka (kl. II TL)
Karolina Heberlejn (II TL)
Opieka – P. Lucyna Jachimowicz
Korekta – zespół pod opieką P. E. Rutkowskiej
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