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Po wakacyjnej przerwie znowu
spotykamy się na łamach naszego
szkolnego pisma. Trochę w zmienionym
składzie
chciałybyśmy
kontynuować
wydawanie DUŻEJ PRZERWY.

Witamy wszystkich wiernych czytelników,
no i tych „nowych” nauczycieli oraz uczniów
pierwszych klas. Wspólnie spędzamy
w szkole tyle czasu, że chyba warto
wiedzieć więcej, co tu się dzieje, kto
nagrodzony, a kto podpadł 
O tym wszystkim postaramy się
poinformować w dziale Z ŻYCIA SZKOŁY.
Jednocześnie nie zapomniałyśmy o pewnej
dawce humoru i pozdrowień. Tradycyjnie
już umieszczamy w tym numerze terminy
dni wolnych od nauki, wykaz wychowawstw
i godziny pracy biblioteki, świetlicy,
pedagoga, SZOK-u i pani pielęgniarki.
Zachęcamy do lektury wywiadu z naszym
nowym Księdzem, Dariuszem Pukalskim.
Tradycyjnie przeprowadziłyśmy sondę

wśród klas pierwszych, w której
pierwszoklasiści wypowiadają się na temat
naszej szkoły. Dla zainteresowanych
przygotowałyśmy
kalendarz
majów.
Zachęcamy również do przyrządzenia
babeczek, które są łatwe do zrobienia, a
przy okazji bardzo smaczne. Na wasze
szczęście będziemy kontynuowali druk
jakże ulubionego przez wszystkich uczniów
szczęśliwego kuponu.
Ponadto przypominamy, że
wszystkie numery archiwalne naszego
pisemka dostępne są w sali TV lub na
stronie internetowej szkoły. Zachęcamy do
lektury.

Redakcja
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W Y C H O W A W S TW A
Od tego roku szkolnego nastąpiły w naszej
szkole istotne zmiany. Po wakacjach
zastaliśmy już gabinet Pana Dyrektora
Bytnara, sekretariat, gabinet pedagoga
szkolnego,
pracownie
biologicznochemiczną i pracownię informatyczną
w budynku przy ul. Żeromskiego 6.
W dawnym budynku szkoły przy
ul. Królowej Jadwigi 6 odbywa się już
bardzo mało lekcji. Fanie byłoby, abyśmy
w przyszłości
w ogóle
nie
musieli
przechodzić na tamtą stronę i aby szkoła
mieściła się w jednym obiekcie.

Kiedy wolne?
23 – 31.12. 2010 -zimowa
przerwa świąteczna
06.01.2011 – Święto Trzech Króli
31.01 – 13.02.11 - ferie zimowe
21 – 26.04. 2011- wiosenna
przerwa świąteczna
01.- 03.05. 2011 – dni wolne
4, 5, 6.05.2011 dni wolne dla
uczniów nie zdających matury
13.06. 2011- wolne dla uczniów nie
zdających egzaminów zawodowych
14 – 17.06.2011 – 2 dni wolne
(w zależności od terminów ustalonych
przez OKE)

I TE/THO Hanna Kowalska
I TMH Anna Klimek
I TL/TM Szymon Krawczyk
II THO/TMH Violetta Fijołek-Trzcińska
II TE Lukrecja Bytnar
II TL Ewa Rutkowska
III TL Aleksandra Ługiewicz
III THO Stanisława Kowalska
III TE/TMH Aleksandra Goldyszewicz
IV TE Lidia Przybylska
IV TL Kamila Bohdziewicz
IV TMH Piotr Słupkowski
IV THO Agnieszka Bochra
I awz Wojciech Trzciński
I bwz Lucyna Szczygłowska-Rarus
I cwz Edyta Sroka
I dwz Arkadiusz Żabiński
II awz Agnieszka Dzielska
II bwz Ewa Turek
II dwz Marcin Lewicki
II ewz Lucyna Szwulińska
III bwz Łukasz Molczyński
III cwz Hanna Kołpacka
I TU –Zbigniew Wierzbowski
I SP – Lucyna Jachimowicz

24.06.2011- WAKACJE 
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Szkolny Ośrodek Kariery ,,SZOK’’
DZIEŃ

Anna Szelążek

Sabina Mikulska

TYGODNIA
Poniedziałek

1, 2 lekcja

-

Wtorek

4 lekcja

3 lekcja

Środa

2,3 lekcja

-

5 lekcja

4 lekcja

2,3 lekcja

-

Czwartek
Piątek

Pedagog szkolny
DZIEŃ TYGODNIA
Poniedziałek

Kiedy przerwy? 
8:00 – 8:45
8:55 – 9:40
9:50 – 10:35
10:55 – 11:40
11:50 – 12:35
12:45 – 13:30
13:40 – 14:25
14:35 – 15:15

Anna Bykowska-Szelążek
10.30 – 14.30

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Wtorek

9.50 – 10.55 11.40 - 15.00

Środa

12.00 – 14.00

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Czwartek

8.20 – 11.50

życzymy wszystkim Nauczycielom

Piątek

10.35 – 15.05

i Pracownikom
Biblioteka i MCI
DZIEŃ TYGODNIA
Poniedziałek

szkoły wielu

Lucyna Jachimowicz

aktywnych

8.00 – 14.30

Wtorek

8.00 – 13.30

Środa

8.00- 8.45 10.35 – 14.45

Czwartek

8.00 – 14.45

Piątek

8.00 – 14.00

Gabinet pielęgniarki

podopiecznych, dochowania się gromadki
olimpijczyków, wzmocnienia strun
głosowych, magicznego przypływu sił

DZIEŃ TYGODNIA
Poniedziałek

P. Topij

-

w trudnych momentach, spokoju

Wtorek

11.45 – 14.00

i opanowania w starciu z rozwrzeszczaną

Środa

11.45 – 14.00

Czwartek

11.45 – 14.00

gawiedzią oraz wytrwałości w dążeniu do

Piątek

7.30 – 10.45

wytyczonego celu. Wasi milusińscy
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PORTRET WYMARZONEGO
NAUCZYCIELA
W nawiązaniu do październikowego święta
naszych nauczycieli przypadło mi
zaszczytne zadanie: przedstawienie
portretu wymarzonego nauczyciela.
Zadanie jest proste.
Wymarzony nauczyciel:
1.Powinien znać się na modzie i mieć
własny styl, żeby uczniowie mieli o czym
mówić na lekcji.
2.Słowo „sprawdzian” powinien rozumieć
jako: test po uprzednim rozwiązaniu zadań
na tablicy.

Samorząd Uczniowski
W tym roku szkolnym reprezentować nas
będą:
Przewodnicząca:
Sylwia Sądowska
Zastępca:
Marta Tomaszewska
Sekretarz:
Sandra Nóżka
Karolina Heberlejn
Członkowie:
Anna Dąbkowska
Emilia Urbańska

3.Powinien uwzględniać to, że
w poniedziałek zdarza się nam nie
uczęszczać do szkoły, bo przecież kiedyś
wyspać się trzeba.
4.Nie może krzyczeć, bo wtedy jest nam
baaaaaaaardzo smutno
5.Dobrze byłoby, gdyby postanowił
odpocząć i czasem nie byłoby go w szkole
Ze spóźnionymi, ale najlepszymi
życzeniami- DARIA PITAN.

W
ostatnim
przeprowadziliśmy

PS Mam cichą nadzieję, że za ten artykuł
nie będę musiała powtarzać trzeciej klasy.

pierwszoklasistów. Poprosiliśmy ich, aby
świeżym spojrzeniem ocenili szkołę, klasy
lekcyjne oraz sposoby prowadzenia lekcji.

D.P.

tygodniu
sondę

września
wśród

Zapytaliśmy również o to, jak się czują jako
nowi członkowie naszej społeczności
uczniowskiej, co sądzą o nauczycielach
oraz co chcieliby dodać lub zmienić
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w naszej szkole. Oto niektóre odpowiedzi
na poszczególne pytania:
Pyt. 1.: Jak oceniasz pierwszy miesiąc
spędzony w naszej szkole? Co sądzisz o
nauczycielach, klasach lekcyjnych? Czy
uważasz, że lekcje są ciekawe?

Nie spotkały mnie żadne przykrości ze
strony kolegów.
Czuję się dobrze. Nic złego mnie nie
spotkało.
Tak, spotkały mnie.

Pierwszy miesiąc w szkole oceniam
pozytywnie, nauczyciele są fajni, a lekcje są
ciekawe.

Bardzo dobrze, cool. Nie, żadne przykrości.
Czuję się dobrze. Nie, bo w ogóle z nimi nie
rozmawiam.

Bardzo dobrze. Nauczyciele ciekawie
prowadzą lekcje.

Bardzo dobrze. Nie, żyję spoko
z wszystkimi uczniami.

Oceniam dobrze, nauczyciele są fajni, ale
lekcje są nudne.
Pierwszy m-c był lipny. Nauczyciele są git,
klasy trochę gorsze.

Na razie nie.

Szkoła w porządku, nauczyciele są na razie
bardzo mili, klasy ok.

Dobrze. Nie. Jest luzik.

Uważam, że lekcje są ciekawe. Nauczyciele
całkiem spoko.
Szkoła nawet mi się podoba.
Krojenie świni było najciekawsze.
Nauczyciele są fajni, tylko korytarze są za
małe i nie ma się praktycznie jak poruszać.
Lekcje są bardzo ciekawe i śmieszne.
Nauczyciele są spoko. W szkole mi się
podoba.
Jest git.
Pyt. 2.: Jak się czujesz w naszej
społeczności uczniowskiej? Czy
spotkały Cię jakieś przykrości ze strony
starszych kolegów?

Kradzież telefonu, handel narkotykami,
wyłudzenia pieniędzy.

W szkole jest dużo agresji.
Rozpychają się.
Pyt. 3.: Czy jest coś, co chciałbyś dodać
albo zmienić w naszej szkole?
Tak, brakuje szatni.
Czemu laski nie dają swoich numerów, jak
je się o to prosi?
Lepsza sala gimnastyczna (parkiet)!
Mniej lekcji
Męczące jest chodzenie z jednej szkoły do
drugiej.
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Palarnia.
Mogłaby być stołówka lub automaty
z jedzeniem i piciem.
Przydałyby się SKS-y i turniej w gry
komputerowe.
Sklepik szkolny, internet na lekcjach.

KIERMASZ
PODRĘCZNIKÓW
W dniach 02.09 - 10.09.br. odbył się
kiermasz używanych podręczników, który
cieszył się wśród uczniów dużym
powodzeniem. Obroty wyniosły ponad 3
tysiące złotych. Jest to wygodna forma

Chciałbym dodać więcej ławek, bo bolą
mnie nogi od stania.
Koedukacyjna WC.
Cieszymy się z pozytywnych ocen naszej
szkoły, a z negatywnych postaramy się
wyciągnąć wnioski.
Jeśli chodzi o Wasze propozycje zmian, to
niektóre są bardzo trafne. Natomiast jeśli
chodzi o parkiet sali gimnastycznej, to jest
już odnowiony. Zajęcia SKS również się
odbywają, należy tylko skontaktować się
z nauczycielami wf-u. Co roku odbywa się
również turniej komputerowy w Counter
strike’a.
Aby dziewczyna dała Wam swój numer,
musicie się bardziej postarać, niż tylko
poprosić
A jeśli chodzi o „mniej lekcji”, „palarnię”
i „koedukacyjną WC”... zobaczymy, co się
da zrobić, ale nic nie obiecujemy.
Heba, Sandy

pozbycia
się
niepotrzebnych
już
podręczników
i
zaopatrzenia
się
w następne. W ciągu tych paru dni
w transakcjach wzięło udział ponad 250
osób, czyli ok. 1/3 uczniów. Książki, które
nie
zostały
sprzedane,
zwrócono
właścicielom albo za ich zgodą
umieszczono w magazynie, gdzie zostaną
przechowane
do
przyszłorocznego
kiermaszu. W związku z tym, że taka forma
sprawdziła się, planujemy zorganizować
kiermasz także za rok – w pierwszym
tygodniu września. 
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marketingu: promocji, dystrybucji i reklamy.

POLAGRA - FOOD
Dnia 16 września 40 uczniów z naszej
szkoły pojechało na targi Polagra-Food
i Gastro Trendy 2010 w Poznaniu. Polagra
stwarza możliwość zapoznania się
z szerokim asortymentem różnorodnych

Uczniowie technikum mechatronicznego
mieli natomiast możliwość obejrzenia
wystawy sprzętu i oprogramowania
komputerowego.
przygotowano
i smakołyki.

Dla
również

młodzieży
konkursy

DNI JĘZYKOWE
Wielojęzyczność, nauka języków obcych
przez całe życie i językowa różnorodność to przesłanie Europejskiego Dnia Języków
ustanowionego dnia 26 września przez
Radę Europy.

produktów: mięs, produktów mleczarskich,
cukierniczych itp. Dla uczniów technikum
hotelarskiego, ekonomicznego i klas

zawodowych targi były świetną okazją do
poznania mechanizmów działania narzędzi

W naszej szkole dzień ten był obchodzony
w piątek 24 września 2010 r. Tego dnia
organizatorzy zapewnili wiele atrakcji.
Komitet konkursowy (fot. poniżej) rozdał
70 uczniom karteczki z wyrażeniami
w 5 językach. Zadaniem uczniów było
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nauczyć się tych słówek i dobrać się
w grupy językowe, a następnie na komendę
wykrzyczeć kolejno wybrane słówka. Dla
uczestników przygotowano symboliczne
upominki. Młodzież, która brała udział
w zabawie, ma świadomość, że dobra
znajomość języków jest cennym atutem dla
pracodawców. Nauczyciele koordynujący
to: Pani Aleksandra Ługiewicz i Pani Kamila
Bohdziewicz.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00
w sali gimnastycznej. Jak co roku
najważniejszym
wydarzeniem
było
ślubowanie. Przewodniczący klas wystąpili
w imieniu swych kolegów i złożyli uroczyste

OTRZĄŚNIJ SIĘ, CZYLI
SZALONE OTRZĘSINY
Cóż znaczy uczeń, który nie złożył
uroczystego ślubowania i nie zmagał się
w międzyklasowych konkurencjach?
Na szczęście, jak co roku, w naszej szkole
odbyły się uroczyste ślubowanie i
otrzęsiny, dzięki którym pierwszacy
stali się pełnoprawnymi uczniami ZSZ.

Dnia 4. października br. w naszej szkole
odbyły się otrzęsiny uczniów klas I.

przyrzeczenie na sztandar szkoły.
Zobowiązali się być wzorowymi uczniami
naszej społeczności uczniowskiej. Po
ślubowaniu rozpoczął się turniej klas I,
którego celem było wyłonienie SUPERKLASY I. Pierwszacy zmagali się w kilku
konkurencjach, w których musieli m.in.:
sporządzić portret wychowawcy, wykonać
mundurek uczniowski z przygotowanych
materiałów, rozwiązać test z wiedzy
o naszej szkole, zaśpiewać fragment tekstu
gazety na melodię piosenki „Szła
dzieweczka do laseczka”. Zmagania
pierwszoklasistów oceniało jury w składzie:
p.
wicedyrektorT.
Gierszewski,
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p. L. Przybylska,
p.
M.
Lewicki,
przewodnicząca SU - S. Sądowska, członek
SU- S. Nóżka.
Zwycięską klasą okazała się I TMH.
Uczniowie tej klasy otrzymali puchar
dyrektora szkoły oraz certyfikat zwalniający
z klasówek i odpowiedzi na ocenę aż przez
pięć
dni.
Zwycięzcom
serdecznie
gratulujemy.
Jest nam przykro, że klasy Ic i Id wz
nie wzięły udziału w rywalizacji
poszczególnych klas.
Pozostałe klasy świetnie się spisały
i wykazały się wielką kreatywnością.
Wszystkim biorącym aktywny udział
w otrzęsinach bardzo dziękujemy
i gratulujemy wstąpienia w nasze szkolne
progi.

odnajdowaniu określonych celów podanych
w kartach zadań. Grupa 4 – osobowa miała
na to 3 godziny. Pogoda niestety nie
dopisała, ale wszyscy szczęśliwie po 3
godzinach wrócili do Starostwa na
rozstrzygnięcie konkursu. Dwie 4-osobowe
drużyny z naszej szkoły zajęły kolejno 4 i 5
miejsce. Gratulujemy dziewczynom!
Oto jedna z naszych drużyn w trakcie
konsultacji.  Dziewczyny z klasy III
Technikum Logistyczne :
Anna Dąbkowska
Marta Tomaszewska
Sylwia Sądowska
Jagoda Czachorowska

CWANY LABIRYNT
Dnia 17 września odbył się konkurs
organizowany przez Starostwo Powiatowe
w Wąbrzeźnie. Zadanie polegało na

Nasi sprinterzy najlepsi
spośród szkół ponadgimnazjalnych
w powiecie wąbrzeskim
5.10.2010 odbyły się biegi sztafetowe dla
szkół ponadgimnazjalnych.
Wyniki: dziewczęta
I miejsce – ZSZ Wąbrzeźno
II miejsce – LO Wąbrzeźno
III miejsce – ZS Wronie
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I miejsce chłopcy - Paweł Sochalski - III d
wz

Siostry Łęgowskie najlepsze
Biegi Grand Prix Wąbrzeźna`2010 – 21.09

chłopcy
I miejsce – ZSZ Wąbrzeźno
II miejsce – LO Wąbrzeźno
III miejsce – ZS Wronie
Wszystkim naszym uczniom i ich
opiekunom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Powiatowe Indywidualne biegi
przełajowe dla szkół
ponadgimnazjalnych – 23.09.2010
I miejsce dz. - Sabina Łęgowska - kl. II TL,
II miejsce - Monika Łęgowska - kl. III TL

I miejsce (dz.) - Paulina Karnas
I miejsce (chł). - Michał Grzegorczyk

Piłka nożna - II miejsce ZSZ (na Orliku)
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…że dobra tego świata mogą człowiekowi
zapewnić szczęście wieczne.

z Księdzem Dariuszem Pukalskim

Najbliższym z czterech żywiołów jest
mi…
…ogień, bo odzwierciedla on łaski Ducha
Świętego.
Jak Ksiądz spędza swój wolny czas?
Słucham muzyki i przygotowuję się do
kolejnych katechez 
Jaką porę roku lubi ksiądz najbardziej i
dlaczego?
Zimę, ponieważ wtedy na ziemi jest jak
w niebie.

Życiowe motto…
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło,
Dobrem zwyciężaj. Rz 12, 21
Internet to dla mnie…
…dobro, z którego należy odpowiedzialnie
korzystać.

Co ceni Ksiądz najbardziej w ludziach?
Szczerość, prawdomówność i pokorę.
Czy mając 18 lat wiedział Ksiądz, co
chciałby robić w życiu?
Chciałem być stomatologiem.

Najważniejszy wynalazek ludzkości to…
…możliwość przeszczepu szpiku kostnego.

Jak to było u Księdza z powołaniem
kapłańskim?
Głos Pana Boga w moim sercu zabrzmiał
w połowie liceum. Byłem wtedy w 2 klasie.
Od tej pory nie myślałem o niczym innym
tylko o tym, żeby zostać księdzem.

Najważniejszy dzień w moim życiu…
…dzień, w którym otrzymałem święcenia
kapłańskie.

Jakie były Księdza ulubione przedmioty
w szkole?
Matematyka, religia , filozofia.

Nie lubię…
…jak nie szanuje się godności człowieka.

Wierzy Ksiądz w pechową 13-nastkę,
czarnego kota przecinającego drogę?

Lubię…
…się uśmiechać 

Nie, bo chrześcijanie nie są zabobonni.

Nie wierzę…
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Trzy sentencje, którymi kieruje się
ksiądz w życiu:
 Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe.
 Uśmiech to zdrowie.
 Jutro będzie lepiej!
Cztery zespoły (soliści), których
najczęściej Ksiądz słucha:
 Oliver
 Safri Duo
 Pitbull
 TGD
Trzy miejsca, które chciałby Ksiądz
odwiedzić to:
 Ziemia Święta
 Wenecja
 Paryż
Trzy ulubione książki to:
 „Mistrz i Małgorzata” – Bułhakowa
 „Tajemnica Wiary” – Ks. Tadeusz
Dejczera
 „Słowa życia”
Co Ksiądz sądzi o dzisiejszej młodzieży?
Jest fajna, ale bardzo zagubiona;
poszukująca sensu i celu życia.
Czego nie lubi Ksiądz u uczniów?
Chamstwa i obłudy.
Co przynosi Księdzu najwięcej
satysfakcji z pracy w naszej szkole?
Serdeczność ze strony uczniów.
Jakie jest Księdza największe marzenie? Może Ksiądz nam je zdradzić?
Chcę być dobrym kapłanem.
Dziękujemy za poświęcony nam czas
i udzielenie wywiadu 

Pozdrawiam wszystkie klasy, z którymi
spotykam się na lekcjach, tj.: 1 TE/THO,
2TE, 3 TE/TMH, 4 THO oraz I a wz i II e
wz.

PROJEKTY
CZŁOWIEK to NAJLEPSZA INWESTYCJA

Dziś uczeń - jutro pracownik w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Co w ramach projektu?
1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla
uczniów klas I i II prowadzone z
wykorzystaniem multimediów -30 godzin
2. Zajęcia wyrównawcze z języka
angielskiego prowadzone metodami
aktywnymi z wykorzystaniem multimediów 39 h.
3. Zajęcia wyrównawcze z języka
niemieckiego prowadzone częściowo w
formach warsztatowych na terenie ZSZ w
Wąbrzeźnie, a częściowo w formie
intensywnej, weekendowej w Wierzchach k.
Tlenia – 30h.
4. Zajęcia przygotowujące do matury
z matematyki z wykorzystaniem platformy
on- Line „Matematura” 30 h.
5. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
przygotowujące do egzaminów
zewnętrznych prowadzone w wymiarze 39h.
6. Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
dla 15 uczniów z ZSZ i ZS we Wroniu dla
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zainteresowanych pogłębianiem znajomości
języka, realizowane częściowo w formie
weekendowych intensywnych zajęć
warsztatowych zorganizowanych
w miejscowości Wierzchy k. Tlenia - 30 h.
7. Zajęcia integracyjne dla 30 uczniów klas I
z Zespołu Szkół Zawodowych pomagające
im poznać kolegów i koleżanki oraz szybciej
zaadaptować się w nowych szkołach.
Zajęcia odbędą się w ostatni weekend
września w Forcie w Toruniu.
8. Zajęcia z zakresu doradztwa
zawodowego, pomagające uczestnikom
w określeniu indywidualnych planów kariery
zawodowej w oparciu o diagnozę własnych
możliwości i wiedzę o rynku pracy. Zajęcia
odbywać się będą w ZSZ w Wąbrzeźnie
oraz w Toruniu – w Wyższej Szkole
Bankowej i Mobilnym Centrum Informacji
Zawodowej. Ich uczestnikami będzie
24 uczniów z ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS
we Wroniu.
9. Zajęcia warsztatowe dla 10 uczniów
technikum informatycznego z zakresu
zarządzania bezprzewodowymi sieciami
komputerowymi, oparte o materiały
Akademii CISCO. Zajęcia odbywać się
będą w ZSZ we Wroniu.
10. Zajęcia laboratoryjne z zakresu
mechatroniki i robotyki dla 20 uczniów
technikum mechatronicznego - 80 h.
11. Szkolenie zawodowe barmańskie
dla 12 uczniów technikum hotelarskiego

prowadzone w wymiarze 30 h w placówce
szkoleniowej w Toruniu.

Oto wspomnienia jednego z uczestników:

Wyjazd integracyjny uczniów
klas pierwszych
W dniach 25-26 września 2010 r.
odbył się wyjazd integracyjny klas
pierwszych do Torunia.
Mogliśmy zwiedzić starówkę oraz
zamek krzyżacki, ale najciekawsze
zajęcia odbywały się na terenie dawnego
fortu IV.
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Po dotarciu na miejsce i poznaniu
topografii
fortu
pod
kierunkiem
przewodnika,
pojechaliśmy
zwiedzać
starówkę, by dowiedzieć się wielu
ciekawych rzeczy. Po powrocie na teren
fortu, zmęczeni i głodni, zjedliśmy obiad i
rozpoczęły
się
pierwsze
zajęcia
integracyjne, podczas których każdy
opowiadał o sobie. Po krótkiej przerwie
w zajęciach rozpoczęliśmy przygotowania
do własnoręcznego przyrządzania kolacji,
która, mimo kłopotów z rozpaleniem
ogniska i niedogotowanym grochem,
smakowała wybornie. Po wieczornym
posiłku z napięciem odliczaliśmy czas do
rozpoczęcia nocnych podchodów na terenie
fortu. Około godz. 22.00 zostaliśmy
podzieleni na dwie grupy i ruszyliśmy do
podziemi fortu, rozpoczynając zabawę. Po
ponad godzinnej i mozolnej walce
z ciemnością i nietoperzami obie grupy
połączyły się, kończąc zawody remisem.

integracyjne, podczas których mieliśmy
przygotować
swój
herb
oraz
przedstawiliśmy maskotkę drużyny. Zaraz
po tym podzielono nas na 4 grupy. Pod
okiem instruktorów chętnie uczyliśmy się
zasad musztry, pierwszej pomocy,
łączności polowej, a w szczególności
strzelania z karabinków. Po ukończeniu
tych zajęć i opatrzeniu dwojga lekko
rannych i wstrząśniętych strzelców,
wyruszyliśmy nad fosę o kilkunastu metrach
wysokości, aby nad nią pozjeżdżać na linie.
Szczególnie wyróżniały się osoby, które,
mimo ran, dzielnie pokonywały trudności.

W niedzielę rano, chwilę po
śniadaniu, mieliśmy kolejne zajęcia
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I Wracaliśmy zadowoleni i pełni wrażeń.
Wyjazd bardzo się udał i myślę, że każdy
z nas poznał wielu nowych kolegów.
Karol Rygielski

Zajęcia z profilaktyki

Po 5 godzinie lekcyjnej w sali
gimnastycznej zgromadzili się wszyscy
uczniowie szkoły wraz z nauczycielami i
pracownikami obsługi.
Uroczystość prowadzili Sandra
Nóżka z klasy III TL i Paweł Witkiewicz
z III TE/TMH. Jej tematem przewodnim była

19 października 2010 uczniowie dwóch klas
maturalnych – IV TE i IV TL mieli możliwość
wzięcia udziału w zajęciach na temat
przeszczepu organów, możliwości oraz
procedur
zostania
dawcą.
Zajęcia
zorganizowała szkolna pielęgniarka i
pedagog w ramach Szkolnego Programu
Profilaktyki.
Zaproszeni
goście
–
pracownicy Collegium Medicum oraz
Centrum Transplantologii w Bydgoszczy –
przybliżyli zasady pobierania narządów,
dokonywania przeszczepów, odpowiadali
na pytania uczniów, a także rozdali dla
chętnych deklaracje woli. Pamiętajmy, że to
głównie od naszej woli może zależeć życie
drugiego człowieka i warto, by najbliżsi ją
wcześniej znali.

pielgrzymka uczniów naszej szkoły do
Częstochowy zaprezentowana w sposób
humorystyczny. Uczniowie wykazali się
dużymi umiejętnościami aktorskimi,
rozbawiając zarówno uczniów, jak i grono
pedagogiczne.
Następnie
uczennice

DEN w naszej szkole
Dnia 13 października br. odbyła
się uroczysta akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
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z Samorządu Uczniowskiego wręczyły róże

Sylwester

pedagogom oraz pozostałym pracownikom
szkoły. Podczas wręczania kwiatów
uczennica z klasy IV THO, Karolina

Pastuszak, Justyna Rybak (II THO/TMH),
Karolina Winiarska i Malwina Gerka (III
THO), Małgorzata Jankowska, Szymon

Walkowiak, zaśpiewała piosenkę, zaś po
scence z pielgrzymką piosenkę Anity
Lipnickiej „Wszystko się może zdarzyć”

Róg, Marta Grzegorczyk (II TE), Karolina
Heberlejn (III TL), Monika Afelt, Natalia
Kozłowska, Agata Kirstein ( I TE/TM), Piotr

zaśpiewał duet w składzie: Małgorzata
Jeziorowska i Karolina Winiarska.
Przygotowania do uroczystości

Truskawa (II c wz).
Jeszcze raz składamy wszystkim
nauczycielom i pracownikom szkoły

koordynowały PP. Ewa Rutkowska,
Stanisława
Kowalska
i
Lucyna
Jachimowicz.

serdeczne życzenia płynące z głębi
uczniowskich serc. 
M.J.

Po raz pierwszy wystąpił zespół
taneczny, w skład którego wchodzą: Agata
Słomińska, Sylwia Mazurkiewicz, Maja
Kolpert i Ewelina Muszałkiewicz, która
mimo kontuzji kolana zatańczyła dla
naszych nauczycieli. Dziewczęta ćwiczyły
pod opieką Pani Sabiny Mikulskiej.

Łopatkiewicz,

Aleksandra

Gdy najlepszy uczeń dostanie 1 – klasa ma
większą radochę, niż gdyby wszyscy dostali
5

Sprawami nagłośnienia zajęli się uczniowie
klasy I Technikum Mechatronicznego: Artur
Lewalski i Dawid Szrejter. To także był ich
debiut. Dzięki mobilizacji wszystkich
uczniów
biorących
udział
w przygotowaniach uroczystość przebiegła
bez żadnych zakłóceń.
W przedstawieniu wzięli udział
uczniowie z wielu klas: Michał Balmas, Piotr
Kaczor, Krzysztof Zubrzycki, Mateusz

Uczeń – jego argumenty są nie do przebicia

Tasior, Tomek Wąż, Kamil Kędzior, Darek
Rogowski (I TMH), Ewelina Rudzińska,
17

drożdży, szklanka mleka, jajo,2 łyżki cukru

Przepis na przyjaźń
SKŁADNIKI:
- miarka wspólnych zainteresowań
- całe opakowanie życzliwości
- szklanka zachęty zmieszanej ze
wsparciem
- łyżka zrozumienia
- trochę kompromisu
- sztuka przebaczenia
- szczerość rozpuszczona w godzinach
wspólnych rozmów
- szczypta małych niespodzianek
- komplementy (nie przesolić)
SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:
- wszystko wymieszać i zaprawić gorącą
wiarą w Boga
- przelać do czystego serca
- piec w atmosferze miłości i zrozumienia

Drożdże wymieszać z cukrem, kilkoma
łyżkami ciepłego mleka i mąki, przykryć,
odstawić na 15 minut, dodać mąkę, mleko,
jajo, wyrobić, przykryć, odstawić do
wyrośnięcia . Uformować bułeczki, ułożyć
na blasze, przykryć, odstawić na 30 minut,
piec 30 minut w temperaturze 170˚C.
PF

Pozdrowienia dla Pani Lukrecji Bytnar
od klasy III TL 
Pozdrowienia dla Pani Aleksandry
Ługiewicz od wychowanków 
Pozdrowienia dla Sylwii M . z klasy 1 tajemniczy Wielbiciel
Pozdrowienia dla KOKSA z II TL wielbicielka
Serdeczne pozdrowienia dla Ks. Dariusza
i Ks. Pawła od kl. II TE

BABECZKI
500g

mąki,

5

dag

Życzenia dla P. Lukrecji Bytnar z okazji
Dnia Nauczyciela od kl. IITE
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Pozdrowienia dla downów z II TL tajemniczy Dżon Pedro
Pozdro dla Agaty, Pauliny, Moniki Ł,
Martyny z kl. IITE
Gorące całusy dla dziewczyn z kl. IITE
od WIELBICIELA =P

SZCZĘŚLIWY KUPON
Kupon

zwalnia

z

odpowiedzi

ustnej 1 raz w terminie od dnia
sprzedaży

gazetki

do

dnia

ukazania się kolejnego numeru.
Numer 34 DP

Pozdrowienia dla Szymona z kl. IITE od
wielbicielek ze szkoły
Dla Gargameli (Czubka, Kluski, Pyzy) z II
TL -JOŁ GARGAMEL, MYŚLAŁEŚ, ŻE NIE
WRÓCĘ ? ALE WRÓCIŁEM, BY
ZDISSOWAĆ CIEBIE :D
Dla Pitera z klasy II TL z okazji urodzin
najlepsze życzenia – dziewczyny z klasy.
Pozdro dla
Kluseczki, Pyzy,
Cynamona i Zugra
od Czubka z II TL.
Joł Gargamel xD

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Marta Tomaszewska kl. III TL
Sandra Nóżka kl. III TL
Karolina Heberlejn III TL
Daria Pitan III TE/TMH
Małgorzata Jankowska II TE

Wypełniony kupon ze specjalną pieczątką
zwalnia w tym wydaniu gazetki z jednego
wybranego przedmiotu.

Marta Grzegorczyk II TE
Zofia Baran II TL
Patrycja Fałkowska II TL

Kupon należy oddać nauczycielowi danego
przedmiotu, jeśli z niego skorzystaliśmy.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy
przychylnie ustosunkowali się do naszego
pomysłu z kuponem.

OPIEKUN
Lucyna Jachimowicz
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