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Gazetka ukazuje się od 2002

Świąt białych, pachnących choinką,
spędzonych w ciepłej
rodzinnej atmosferze.
Świąt dających radość,
odpoczynek oraz nadzieję
na Nowy Rok

raz kolejny spotykamy się na łamach
naszego szkolnego pisma, tym razem już
w świątecznym klimacie. Choć za oknem
ciągle jeszcze jesienna aura, to nieuchronnie zbliżają się, jakże oczekiwane i niepowtarzalne, Święta Bożego Narodzenia.
Dlatego też w tym numerze zamieściliśmy
tematykę świąteczną „Coś o świętach”,
a także inne ciekawe artykuły.
Znajdziecie tu relacje z ważniejszych wydarzeń szkolnych, osiągnięć i sukcesów.
Po

Proponujemy zapoznanie się z artykułami
opisującymi uroczystość ślubowania klas
pierwszych oraz informacje o tegorocznej
laureatce stypendium Prezesa Rady Ministrów i laureatach konkursu „WĄBRZESKA
JESIEŃ LITERACKA”.
Chcielibyśmy też podzielić się naszymi
spostrzeżeniami i problemami. Warto zapoznać się z wynikami sondy przeprowadzonej pośród uczniów szkoły dotyczącej Świąt
Bożego Narodzenia i spędzania wolnego
czasu Zapraszamy również do przeczytania
wywiadu z nauczycielką religii Panią Sandrą
Różyńską oraz podróżniczką Kariną Stenzel, uczestniczką Wąbrzeskiego Festiwalu
Turystycznego. Przygotowaliśmy dla Was
propozycje filmów wartych obejrzenia,
trochę humoru i przepisy kulinarne.
Naszym czytelnikom życzymy miłej lektury
w tym przedświątecznym okresie oraz
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku!
życzy redakcja
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lubowanie
i otrzęsiny klas
pierwszych

i kierowali się zasadą „fair play”. Niektóre
konkurencje z pewnością były w stanie
rozbawić uczniów klas starszych. Wszystkie
klasy I bardzo się zaangażowały i mając
wielkie pole do popisu, udowodniły, na co je
stać. Jury w pięcioosobowym składzie
wytypowało najlepszą z klas, którą okazała
się I TMH/TM, otrzymując w ten sposób
puchar przechodni z rąk dyrektora.
Wszyscy laureaci otrzymali certyfikaty,
zwalniające
w
najbliższym
czasie
z obowiązku przystępowania do ustnej i
pisemnej odpowiedzi. Uroczystość ta była
z pewnością dla wszystkich uczniów odskocznią od codzienności w szkole. Nauczyciele organizując takie wydarzenie na
swoich lekcjach, pokazali nam, że szkoła
nie jest tylko po to, by się uczyć, ale także,
by się bawić. Zwycięzcą serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczniom klas I życzymy
miłej nauki.
Mała

Dyrektor Gierszewski w asyście uczniów z klasy II
TMH Karola Rygielskiego i Kamila Szwałka przekazują
Puchar przechodni zwycięzcom turnieju klas I - klasie
I TMH/TM

Dnia 19.10.br. w naszej szkole odbyła się
uroczystość otrzęsin i ślubowania klas I.
Pierwszoklasiści złożyli przysięgę na sztandar szkoły, aby być godnym i odpowiedzialnym
za
swoje
czyny
uczniem.
Po ślubowaniu odbył się turniej klas I,
w którym na próbę zostały wystawione
niektóre ich talenty. Uczniowie rywalizowali
ze sobą w trzech konkurencjach. Pierwszą
z nich była prezentacja swojej klasy, drugą
nadmuchanie balona przez słomkę, a trzecią było karaoke. Mimo zaciętej rywalizacji,
atmosfera podczas turnieju sprzyjała
uczestnikom w pokazaniu się z jak najlepszej strony. Zachowali oni ducha walki

Wycieczka do wąbrzeskiej
drukarni
24 października br. pod opieką p. L. Jachimowicz wybraliśmy się na wycieczkę
do Wąbrzeskich Zakładów Graficznych.
Przywitał nas w swoim gabinecie Pan Leszek Dembek. Pan prezes w wielkim skrócie zapoznał nas z historią drukarni i opowiedział o niektórych tajnikach pracy drukarskiej. Między innymi dowiedzieliśmy się,
że drukarnia istniała już przed II wojną
światową jako firma prywatna i powstała
z inicjatywy
Bolesława
Szczuki
w 1920 roku. Do 1991 zakład przechodził
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szereg reorganizacji, aby tego roku usamodzielnić się jako Wąbrzeskie Zakłady Graficzne. Od 1997 roku działa jako spółka
pracownicza. W 1998 roku zainwestowano

w maszyny i urządzenia, co usprawniło
pracę drukarni.
W roku 2005 dokonano zakupu nowej
maszyny drukującej oraz wywoływarki
do blach w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych. W 2005 r. zakład uzyskał
Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 90.
Dowiedzieliśmy się także, że w drukarni
zatrudnionych jest ok. 30 osób.
Następnie jeden z pracowników pokazał
nam różne działy drukarni. Mieliśmy możliwość zobaczyć park maszyn w dziale poligrafii, introligatorni, a także w dziale przygotowań do druku. Zwiedzając kolejne stanowiska pracy, mieliśmy możliwość obserwować czynności wykonywane przez maszyny
(gilotyna, drukarki, laminator, metkownica)
i obsługujących je pracowników.
Drukarnię odwiedziliśmy parę dni po promocji albumu „Pałace i dwory ziemi wąbrzeskiej” autorstwa Adam Stenzla. Został
on wydany w nakładzie 500 egzemplarzy.
Nadmienić należy, że Wąbrzeskie Zakłady
Graficzne mają na swoim koncie wydanie

wielu ciekawych pozycji związanych
z naszym miastem i regionem, m. in. takie
publikacje jak: - Historia Wąbrzeźna t. 1-2,
Album Wąbrzeźno wczoraj i dziś (w wersji
polskiej oraz niemieckiej), Edmund Stańczewski, Szeregowiec dwu armii, Robert
Prusakowski, Wąbrzeska kolejka powiatowa: początki, rozwój i dzień dzisiejszy
w 110 rocznicę powstania, Paul Zech,
Opowiadania, Wąbrzeskie Zakłady Graficzne: zarys historyczno–wspomnieniowy
1920-2007, Szkolne pokolenia: rys historyczno–wspomnieniowy, Alfabet miejscowości powiatu wąbrzeskiego: rejon Płużnicy
– gmina Płużnica, Wąbrzeskie wspomnienia, Legendy, podania i inne ciekawostki
z okolic Wąbrzeźna, Witalis Szlachcikowski,
J. Herbowski, Pożarnictwo Wąbrzeźna
na tle historii miasta, Przewodnik Wąbrzeźno.
Wrażenia z wyjścia do drukarni były bardzo
dobre, choć niewątpliwie jest to „bardzo
głośne miejsce”.
Zespół redakcyjny DP, Mała.

Apel z okazji Narodowego
Święta Niepodległości
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Dnia 10.11.2011 odbył się uroczysty apel
z okazji Narodowego Święta Niepodległości
w 93 rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Został przygotowany przez
uczniów z klasy IV TL i jedną uczennicę
z klasy IV TH. Młodzież i grono pedagogiczne, zgromadzeni w sali gimnastycznej
naszej szkoły, obejrzeli spektakl poświęcony powrotowi Polski do macierzy. Uczniowie
zaprezentowali słowno-muzyczny montaż,
na który składały się różnorodne teksty
literackie, źródłowe i pieśni. Na zakończenie
uroczystości była wykonana tytułowa piosenka z popularnego programu telewizyjnego „Kocham Cię, Polsko!”
Młodzież dobrze poradziła sobie z trudnym
repertuarem, a występ przypadł do gustu
publiczności. Spektakl uświetnił też wokalny
występ Małgorzaty Jeziorowskiej, która
wykonała piosenkę „Rozkwitały pąki białych
róż”. Po występie głos zabrał dyrektor szkoły Stanisław Bytnar zwracając uwagę
na symboliczne znaczenie w życiu każdego
Polaka daty 11 listopada. Podziękował
uczniom oraz pp. Aleksandrze Ługiewicz
i Ewie Turek za przygotowanie szkolnej
uroczystości.
W dniu Narodowego Święta Niepodległości, 11.11 2011 nasi uczniowie
zaprezentowali program okolicznościowy
w kościele p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
Darek R.

Stypendystka Prezesa
Rady Ministrów
17.11.2011
Tegoroczną laureatką stypendium Prezesa
Rady Ministrów została uczennica klasy
III Technikum Ekonomicznego

Marta Grzegorczyk

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest
najwyższą prestiżową nagrodą promującą
pracowitość ucznia, zdolności, ambicje
Marta naukę w roku szkolnym 2010/2011
zakończyła średnią 5,11. Gratulujemy!

Dnia 21.11 2011 r. odbyła się wycieczka
do Centrum Wspinaczkowego GATO.
GATO mieści się przy miejskim lodowisku
Tor Tor przy ul. Bema. Uczestnikami grupy
byli uczniowie ZSZ Wąbrzeźno, którzy
pojechali w ramach działania w naszej
szkole Klubu Turystycznego. Opiekunami
grupy byli nauczyciele biologii i geografii
pp Szymon Krawczyk i Wojciech Trzciński.
Przygoda ze wspinaczką skałkową często
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zaczyna się właśnie na takich ściankach
i tym razem, kto wie , co okaże się w przyszłości? Wszyscy uczestnicy byli przejęci
i podekscytowani, ponieważ jest to sport
bardzo odpowiedzialny. Każdy trzymając
linę odpowiada za życie, a co najmniej za
zdrowie swojego partnera. Kilka godzin
zabawy i siłowania się ze ścianami wystarczyło, aby mieć zmęczone ręce, niestety
niezdolne już do dalszej wspinaczki. Zadowolenie i satysfakcja były jednak ogromne.
Po wspólnym zdjęciu oraz zjedzeniu pizzy
grupa wróciła do Wąbrzeźna.

Zajęcia z matematyki
Dnia 22.10.2011r młodzież dwóch klas
maturalnych: IV THO i IV TMH rozpoczęła 84-godzinne
zajęcia
wyrównawcze
z matematyki w ramach projektu unijnego
"Nowa jakość kształcenia zawodowego
w województwie
kujawsko-pomorskim".
Zajęcia dodatkowe z matematyki pozwolą
uczniom na przypomnienie treści zapomnianych, pogłębienie i usystematyzowanie
zdobytych wiadomości oraz mają służyć
mobilizacji uczniów do systematycznej
i samodzielnej pracy.

Mają one pomóc uczniom zdać jakże ważny
w ich życiu egzamin – egzamin maturalny,
ale także osiągnąć jak najlepsze wyniki, by
zapewnić sobie miejsca na listach przyjętych na wyższe uczelnie. Zajęcia prowadzą nauczyciele matematyki z naszej
szkoły: p. L. Bytnar oraz p. L. Szczygłowska
- Rarus. Odbywają się one w tygodniu nauki
po lekcjach oraz w soboty w godzinach
od 8:00 do 12:00. W ramach zajęć młodzież
otrzymuje następujące formy wsparcia:
możliwość uczestnictwa w bezpłatnych
zajęciach, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, pamięć przenośną oraz materiały
biurowe na zajęcia. Mam nadzieję, że aktywny udział uczniów w zajęciach wyrównawczych pomoże im uwierzyć we własne
siły i umiejętności, a wyniki na egzaminie
maturalnym z matematyki będą jak najwyższe.
T. Gierszewski - koordynator szkolny projektu

WĄBRZESKA JESIEŃ LITERACKA
W dniu 22.11 br. w sali kolumnowej Wąbrzeskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Literackiego dla Osób Niepełnosprawnych O ZŁOTY KAŁAMARZ i Konkursu Recytatorsko-Teatralnego O ZŁOTĄ
MASKĘ. Miło nam poinformować, że zdobywcą Złotego Kałamarza został uczeń
klasy I d wz - Radosław Błażejewicz
za opowiadanie "Top kura domowa" (może6

cie je przeczytać na stronie internetowej
szkoły – szukaj w aktualnościach)

Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawował nauczyciel języka polskiego P. Karol
Alichnowicz.
Zaś uczennica kl. II d wz Karolina
Reddmann otrzymała nagrodę Starosty
wąbrzeskiego. Uczennicę do konkursu
przygotowała P. Joanna Górecka.
Organizatorem konkursów jest Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego.

Św. Mikołaj, komin, mróz, miłość, kolędy,
rodzinna atmosfera, sianko, jedzenie, pierogi, mandarynki i pomarańcze, opłatek,
wieczerza, pasterka, cudowny nastrój, zima,
ciężarówka coca – coli, komercja, radość,
pieniądze,
zapominanie o problemach,
wydatki,
impreza,
ryba, grzybowa,
wolne od
szkoły,
zapach
ciasteczek
cynamonowych,
uśmiech dziecka, rózga.

W tym roku od Św. Mikołaja chciałbym/chciałabym dostać…
buziaka, wielbłąda z laserami w oczach,
6 w TOTKA, gitarę, yyy… mleko?, prezent,
kisiel i ciastka, nie wiem, serce i rozum –
takie maskotki, nowego kompa,

wśród uczniów klas I TE/THO, II TMH,
I a wz i II a wz
Zadaliśmy trzy pytania.
Co kojarzy Ci się ze Świętami Bożego
Narodzenia?
Oto odpowiedzi:
„Kevin sam w domu”, „Czasem słońce,
czasem deszcz”, śnieg, miesiąc grudzień,
śnieżka, rodzina, reklama coca – coli, choinka/drzewko wigilijne, pierwsza gwiazdka i
paląca się firanka =), prezenty, światełka,

gry komputerowe, kasę, Sagę Wiedźmina,
dużo słodyczy, rozum, swoją drugą połówkę
=), mandarynki, rajstopy, majtki (ciepłe!),
bluzę adidasa, jednorożca =), karabin maszynowy M-4, komórkę, aparat, zegarek,
5+, PSP, hulajnogę, nie wierzę w Św. Mikołaja, nic, dużo rzeczy, nowy keyboard,
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wszystko, BMW 525d, E60, samochód,
siostrę, piłkę, wyjazd z osobą towarzyszącą
dookoła świata, skuter, nie prezenty, tylko
zdrowie dla najbliższych, pieniądze na
prawo jazdy, słuchawki, Św. Mikołaj nie
istnieje, ale mama może coś wymyśli,
książki i to dużo!, willę z basenem i mercedesa!, najlepsze są prezenty niespodzianki,
śnieg – białe święta, kosmetyki, samochód
zdalnie sterowany, psa, kota, roczny zapas
pokarmu dla rybek, kanarka, laptopa, coca
– colę (zgrzewkę), ciastko z dziurką.

Sposób na nudę. Co robisz w wolnym
czasie?
Śpię, wykonuję jakąś pracę,
gram, piję coca – colę, słucham
muzyki, czytam książki, oglądam TV/filmy, składam
orgiami, jem, jeżdżę
rowerem, spotykam się
ze znajomymi,
SMS-uję
z koleżanką, tworzę coś, co
wydaje mi się fajne, dużo ciekawych rzeczy,
odpoczywam w domu, zależy, zajefajnie się
bawię, czasami się ruszam, jestem z chłopakiem, poszukuję prawdy, uczę się, składam orgiami, wszystko, piszę na gadu –
gadu, wchodzę na drzewo i ścinam gałęzie,
gram w piłkę, nic, palę jointy, siedzę na
forum, teatr, bawię się hardcorowo, chodzę
na spacery, imprezuję, bawię się z bratem,
grzebię w necie, chodzę ze znajomymi do
baru, lutuję, siedzę na nk lub facebooku,
rozmawiam przez telefon, gram na gitarze,
majsterkuję, ćwiczę na siłowni, oglądam
brazylijskie filmy, kwejk, demotywatory,
nudzę się, kino, czasopiśmiennictwo, jeż-

dżę na jednorożcu/kucyku Pony, nie mam
wolnego czasu.

Spotkanie autorskie
W dniu 17 listopada 2011 r. o godz. 18.00
w Wąbrzeskim Domu kultury odbyło się
spotkanie autorskie z Katarzyną GutowskąAdamczyk. Pani
Adamczyk
jest
pisarką, napisała
m.in.:
13.Poprzeczną,
Cukiernię
Pod
Amorem, Niebieskie nitki. Jest
również
autorką
scenariuszy filmowych („Na wspólnej”). Na spotkaniu
nie zabrakło naszych uczniów. Organizatorami byli Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna
im. W. Szlachcikowskiego
w Wąbrzeźnie i Wąbrzeski Dom Kultury.
Marta C.

STATUT SZKOŁY
w tym numerze przypominamy o § 52

KARY DLA UCZNIÓW
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Ucznia karze się za nieprzestrzeganie
Statutu szkoły, a w szczególności za:
wagary,
wandalizm,
kradzieże,
wyłudzanie pieniędzy,
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1.5
1.6
1.7
1.8

wulgarne zachowanie,
palenie tytoniu,
picie alkoholu,
posiadanie, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków,
1.9 znęcanie się fizyczne i psychiczne
(szantaż, pobicie, zastraszenie, ubliżanie),
1.10 przejawy świadczące o demoralizacji i
aspołeczności,
1.11 naruszanie godności i nietykalności
osobistej,
1.12 stwarzanie sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu innych
w szkole i poza nią,
1.13 fałszowanie podpisów i dokumentów,
1.14 arogancki stosunek do
innych osób,
1.15 nierząd,
1.16 korzystanie na terenie
szkoły
z elektronicznych
nośników informacji – zapisu
i publikacji bez zgody nauczyciela.
Przypominamy o Ustawie z dnia 8
kwietnia 2010 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych oraz ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

"Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach
objętych zakazem określonym w art. 5
podlega karze grzywny do 500 zł.
Komunikat do palaczy: nie ignorujcie tej
informacji, bo może to Was drogo kosztować.
Nie kombinujcie z komórkami, ponieważ
może to się dla Was skończyć fatalnie.
Bądźcie po prostu uczniami, pamiętającymi o ślubowaniu, które złożyliście,
przychodząc do tej szkoły.

Wywiad z Panią Sandrą Różyńską, nauczycielką religii

Życiowe motto... chyba nie mam jakiegoś
jedynego, specjalnego. Może taka parafraza słów śp. bp Chrapka – iść tak przez
życie, by ślady moich stóp mnie przetrwały
Internet dla mnie to... narzędzie pracy
i sposób komunikacji.
Najważniejszy wynalazek ludzkości
to dla mnie... pismo, a dlaczego? Może
dlatego, że dzięki niemu poznajemy świat
naszych przodków, mówi wiele o człowieku,
niestety dzisiaj jest wypierane przez klawiaturę komputera.
Najważniejszy dzień w moim życiu to
...każdy dzień jest ważny. Każdy jest inny.
Nie chciałabym mieć najważniejszego.
Trudno byłoby żyć ze świadomością,
że to, co najpiękniejsze, już za mną.
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Lubię… normalność.
Nie wierzę... w przesądy.
Jak ognia unikam... głupoty w czystej
postaci.
Najbliższym z czterech żywiołów jest
mi... woda, daje życie, a jednocześnie
potrafi nas relaksować.
Pani hobby to... nordic walking
Jak Pani spędza swój wolny czas... właśnie oddając się swojemu hobby.
Jaką porę roku lubi Pani najbardziej i
dlaczego?
Nie mam ulubionej. Każda jest piękna
w swej istocie. Naszym
zadaniem i sztuką życia
jest to dostrzec.
Co Pani najbardziej
ceni w ludziach?
Normalność i zwyczajność, brak pozerstwa.
Wierzy Pani w pechową 13-stkę, czarnego kota przecinającego drogę?
Nie.
Czy mając 18 lat, wiedziała
Pani, co chciałaby robić w
życiu?
Wiedziałam, że nie chcę być
nauczycielem (jak widać, nie
wyszło :-)
Jakie były Pani ulubione przedmioty
w szkole i dlaczego akurat te?
Język polski- zawsze pozwalał odkryć
cudowny świat książek. Historia - tak po

prostu, pani była ciekawą osobistością.
Geografia- ze względu na cięte riposty pani
od geografii. Język niemiecki - osobowość
i kunszt nauczyciela.
Trzy sentencje, którymi warto kierować
się w życiu...
 Żyj i daj żyć innym.
 Poznacie prawdę, a prawda Was
wyzwoli.
 Bo to, co najlepsze, trzeba okupić
ogromnym cierpieniem.
Cztery zespoły (soliści), których najczęściej Pani słucha:
 Wolna Grupa Bukowina
 Edyta Geppert
 Monster
 SDM.
Trzy miejsca, które
chciałaby
Pani odwiedzić
to...
 Indie
 Korsyka - miejsce, gdzie byłam i do
którego mogę wracać stale
 Sanok- bo jakoś zawsze mi nie po
drodze tam pojechać.
Trzy ulubione książki to:
 Colleen McCullough - "Ptaki ciernistych krzewów",
 "Ania z Zielonego Wzgórza" (wszystkie
części - książka przeczytana w młodości, do której wracam, gdy jest mi źle),
 "Nad Niemnem"- lektura, doceniona po
latach.
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Jaki styl ubierania jest Pani bliższy,
sportowy czy elegancki?
Wypośrodkowany pomiędzy jednym
a drugim.
Co Pani sądzi o dzisiejszej młodzieży?
Choć nie tak dawno też do niej należałam
to widzę, że to już zupełnie inna młodzież.
Z jednej strony otwarta i twórcza, z drugiej
gubiona przez pozerstwo. Młodzież
to potencjał, a skarbem młodości jest odkrycie tego potencjału w sobie.
Czego nie lubi Pani u uczniów?
Religia jest specyficznym przedmiotem.
Przy zaangażowaniu zarówno ze strony
ucznia jak i nauczyciela pozwala wiele
wynieść młodemu człowiekowi z samego
bycia. Nie lubię, gdy uczniowie próbują
za wszelką cenę zaistnieć, popisać się,
tylko dlatego, że to właśnie religia. Lubię,
kiedy dajemy sobie szansę dialogu.
Co przynosi Pani najwięcej satysfakcji
z pracy w naszej szkole?
Praca w naszej szkole jest inna. Specyficzna. Przychodzicie do niej jako dzieci (trochę
większe, ale zawsze dzieci), a wychodzicie
jako dorośli ludzie. Satysfakcją dla mnie
jest, kiedy mogę choć trochę towarzyszyć
Waszemu wzrastaniu…
Kiedy Pani się zdecydowała, że zostanie
nauczycielką?
Do końca chyba nigdy :-). Kiedy zaczęłam
nią być? Bardzo pragmatycznie, w momencie, kiedy dostałam ofertę pracy, a nic
innego nie miałam w planach. Nie był to
jednak przypadek. To była decyzja, podyktowana życiem.

Jakie jest Pani największe marzenie?
Może nam je Pani zdradzić?
Marzenie? Cóż? Z takich marzeń- marzeń
to dom na Lazurowym Wybrzeżu :-).
Z takich marzeń zwyczajnych to proste,
normalne życie :-).
Jeśli chciałaby nam Pani coś poradzić,
to…żyjecie w trudnych czasach. Nie jest
łatwo w nich zachować siebie. Świat żąda
od Was pozerstwa. Bądźcie sobą, nawet
jeżeli to ma oznaczać przeciętność. Spróbujcie, a zobaczycie, iż człowiek właśnie
w swej przeciętności staje się wyjątkowy…
Jakie jest Pani ulubione miejsce w Wąbrzeźnie i okolicy?
W Radzyniu Chełmińskim zaraz za zjazdem
z rynku jest mała uliczka po prawej stronie.
Jeżeli dojedziemy do jej połowy, roztacza
się tam piękny widok na ruiny zamku. Mogłabym tam stać godzinami. A bardziej
sentymentalnie- Płużnica, takich ludzi
jak tam, nie spotkałam nigdy :-)

Dziękujemy za poświęcony nam czas i udzielenie
wywiadu 
Dziękuję bardzo i życzę wielu małych i
większych sukcesów na Waszej dziennikarskiej drodze”.
red. Lewy, Natalia
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2 października br. odbyło się oficjalne
zakończenie Turystycznego Festiwalu
w Wąbrzeźnie. Przybyło na niego wielu
podróżników, między innymi Pani Karina
Stencel, która wraz z mężem Marcinem
zajmowała się wolontariatem w Ameryce
Południowej. Pani Karina zgodziła się
udzielić wywiadu przedstawicielom
Klubu Turystycznego ,,Włóczykij".

WYWIAD Z KARINĄ STENCEL
Na czym polegał Państwa wolontariat?
Staraliśmy się podejmować różne formy
wolontariatu. Szczególnie bezpośrednio
w miejscach, gdzie widzieliśmy, że jest
potrzebne wsparcie. Np. opiekowaliśmy się
dzikimi zwierzętami, pomagaliśmy również
dzieciom niepełnosprawnym w szkole specjalnej. Przez miesiąc natomiast pracowaliśmy z ekwadorską młodzieżą, z którą pod
okiem księdza misjonarza przygotowywaliśmy przedstawienie teatralne. Przez pewien
okres pomagaliśmy też w budowaniu kanału irygacyjnego.
Od czego się to zaczęło? Czemu wybraliście akurat Amerykę Południową?
Od wielu lat towarzyszyła nam chęć
uczestnictwa w Kolosach i od zawsze marzyliśmy o wyprawie do Ameryki Południowej. Stwierdziliśmy, że jak mamy jechać
gdzieś na długo, to chcemy, żeby to było
możliwie jak najdalej, bo na krótkie podróże
możemy sobie pozwolić później, np. do
Europy czy Azji.

Zamierza Pani jeszcze tam wrócić?
No...Amerykę Południową noszę w swoim
sercu i odczuwam duży związek emocjonalny z tym kontynentem.
Co trzeba zrobić, aby zająć się taką
formą wolontariatu? Na pewno ta praca
nie jest łatwa, trzeba np. mieć podejście
do zwierząt.
Tak, to prawda, ale wszystkiego tam można się nauczyć. Najlepiej wybrać taki region, gdzie jest bardzo duże zapotrzebowanie na wolontariat i nie trzeba płacić za
udział w tego typu formie pomocy.
Co najbardziej różni tamtejszą ludność
od naszej?
To zależy od miejsca, gdzie się znajdujemy. Będąc tam miałam wrażenie, że znajduję się w Polsce 30 lat temu. Ludzie są
biedniejsi, ale za to prowadzą spokojny tryb
życia, przez co są szczęśliwsi.
A jaką religię wyznaje tamta ludność?
Wszyscy są głęboko wierzącymi chrześcijanami, przy czym cały czas wierzenia
ludowe charakteryzują się wiarą w różne
bóstwa.
Skąd pomysł na nazwę ,,serce w plecaku”?
Przed ślubem i przed wyjazdem do Ameryki
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trochę podróżowaliśmy. Zaznaliśmy wtedy
od poznanych ludzi dużo dobra i bezinteresownej pomocy. Doszliśmy do wniosku,
że chcemy, aby podróż po Ameryce była
taką symboliczną formą odpłaty. Chcieliśmy
możliwie jak najwięcej dać od siebie, dlatego byliśmy pewni, że do plecaka spakujemy
na pewno nasze serce. Zwłaszcza że była
to nasza podróż poślubna.
Co trzeba zabrać na taką wyprawę?
Najbardziej potrzebne rzeczy w jak najmniejszej ilości, ponieważ można tam
w zasadzie wszystko kupić.

trudna sztuka, ale się mylą. Do stworzenia
origami trzeba mieć po prostu cierpliwość
i chęć. Mogą wam to potwierdzić osoby,
które pasjonują się tym, a o nich w naszej
szkole nietrudno (np. pasjonatką jest Magda Maryniak z kl. II a wz),
Warto poznać historię tej sztuki. Pochodzi
ona prawdopodobnie z Japonii i polega
na tworzeniu niezliczonych figur przez
zaginanie, odginanie i składanie kawałków
papieru. W dosłownym znaczeniu słowo
origami oznacza: „złożony papier”. Chociaż
początki tej tradycji nie są dokładnie znane,
można się doszukać jej związków
z umiejętnością kunsztownego składania

Najlepsze miejsce?
Nie mogę tego jasno stwierdzić. We mnie
rosła potrzeba pomagania innym i to mnie
różniło od Marcina. Mąż chciał podróżować,
ja jednak wolałam pozostać w jednym
miejscu.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Wywiad przeprowadziła
Małgorzata Kwiatkowska
Uczennica II TE/H ZSZ Wąbrzeźno
Redagował: Pan Karol Alichnowicz
Na łamach naszej gazetki będziemy cyklicznie publikowali wywiady z podróżnikami. Już teraz znajdziecie je na stronie
WWW pod adresem http://klubwloczykij.pl

Od zwykłej smykałki do programu
Mam talent
Każdy pewnie widział w swoim życiu figurkę
o r i g a m i . Niektórzy sądzą, że jest to

oficjalnych dokumentów, cenioną niegdyś
w Japonii. W epoce Edo (1603-1867) origami prawdopodobnie było już powszechnie znane i uprawiane dla rozrywki. Wtedy
też powstało wiele nowych wzorów papierowych wyginanek. Umiejętność ta przechodziła z pokolenia na pokolenie. Niejeden
Japończyk z rozrzewnieniem wspomina,
z jakim zachwytem patrzył w dzieciństwie
na mamę, zwinnymi palcami wyczarowującą z papieru prawdziwe cuda. Teraz skoro
już wiecie o tym co nieco, pogłębiajcie
swoją wiedzę o origami i twórzcie swoje
arcydzieła.
Marta C.
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wyroki gwiazd
Elegantki, bezkrytycznie naśladując wskazania mody,
po wielekroć zmieniają swój zasadniczy „typ kolorystyczny”, a zarazem i „portfel zodiakalny”. Może się
więc zdarzyć, że wybiorą barwy nietwarzowe i nie
odpowiadające prawdziwej osobowości, danej przez
naturę, ponieważ nie wszyscy interesują się astrologią
i nie wiedzą, jaki jest kolorystyczny kanon, przypominamy – co i jak.

Zbliżają się święta, które niosą z sobą
wiele ciepła, radości i magicznego
nastroju.
Na święta Bożego Narodzenia czekamy
cały rok, ale nie zawsze i nie dla wszystkich
są one wesołe, radosne. Pomyślmy w tym
dniu o tych, którzy samotnie zasiądą do
wigilii, o tych, którzy cierpią niedostatek
i o tych, którzy płaczą po stracie kogoś
bliskiego. W życiu tak już jest, że jeden się
weseli, a drugi płacze. Jeśli możemy, zaprośmy do siebie kogoś, kto nie powinien
być sam w taki dzień. W ten sposób sprawimy, że magia tego jedynego w swoim
rodzaju wieczoru zawita do naszych serc,
niosąc im pokój i ciepło. Łamiąc się opłatkiem, patrzmy sobie w oczy i bądźmy
szczerzy w swych życzeniach, tylko wtedy
będą one miały moc spełnienia. Pielęgnujmy w sobie ten płomień miłości, nie pozwólmy mu zgasnąć. Dzielmy się nim jak
chlebem ...
Werr

BARAN - kontrasty i żywe kolory.
Odpowiada im żywy kolor czerwieni cynobrowej
i szkarłatnej, ale dla odprężania wskazane są błękity
i róże. Czerwień idzie w parze z żywiołowym temperamentem Baranów.
BLIŹNIĘTA - opalizująca zmienność .
Odcień skrzydeł ważki najlepiej symbolizuje zmienny
koloryt, przypisany Bliźniaczkom. Mogą być to biele
opalizujące, tęczowe barwy macicy perłowej, szaroperłowej, perłowe biele, lśniąca kość słoniowa, a także
lila i fiolety.
BYK - dyskretna harmonijna elegancja.
Pani Byk jest mistrzynią w doborze wyważonych
zestawów. Powinna preferować kolory przyrody:
zielenie i brązy, również czasami różowy i koralowy.
Niekiedy przypisuje się im żółty, jasnozielony i jasne
brązy.
RAK - pastelowe, wyciszone tonacje.
Biały, srebrny, jasnoniebieski, jasnozielony, fiołkowy
i żółty. Raki to zazwyczaj panie oszczędne i długowieczne, nie pozbywają się łatwo z szafy starych,
dobrych ciuchów.
LEW – słoneczne kolory i reprezentacyjność.
Dla Lwic przeznaczono barwy słońca: żółty, czerwonopomarańczowy, ciemnożółty i pomarańczowy.
Lwy umieją dostosować formy i barwy, korzystając
z wysokich obcasów i biżuterii.
PANNA – praktyczny umiar i barwy ziemi.
Poleca się jej wszystkie odcienie ziemi – brązy, jasnobrązowy, jasnozielony oraz szary z fioletem. Panny
dbają o praktyczność ubioru, ale zapewniając im
funkcjonalność. Przeważnie szydełkują i pięknie szyją.
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WAGA – jasne, optymistyczne odcienie.
Przeznacza się jej jasne tonacje lazurów, żółci
i wiosennej zieleni, a niekiedy także szary i niebieskozielony. Zdarzają się również szaleńcze decyzje, dobór
zbyt ostrych odcieni żółci czy amarantów.
SKORPION – ciemnoczerwone, zmysłowe wcielenia.
Skorpionice lubią klasykę kolorystyczną, w nieco
tajemniczym, nierzadko ekscytującym wydaniu.
Przeznacza się im ciemnoczerwone tonacje (purpurę,
karmin, także granatowy czy ciemnozielony).
STRZELEC – amazonka współczesności.
Pociąga ją strój trochę niecodzienny, oryginalny, choć
na co dzień preferuje praktyczny kostium. Powinna
ubierać się w fiolety, także indygo oraz czerwień,
niebieski, żółty, czasem pomarańczowy.
KOZIOROŻEC – zagadkowe, zsynchronizowane
i ziemne tonacje.
Służą im tajemnicze czernie, kasztanowate odcienie
brązów i w ogóle wszystkie brązy ziemi. Pani Koziorożec to kobieta usiłująca traktować serio nawet modę,
ale najlepiej służą jej naturalne barwy czystej wełny
i bawełny.


















WODNIK – tradycyjne niebieskości i ekscentryczne
zestawienia.
Wodniczce służą błękity nocy i lazur dnia; również
zalecano jej turkusowy, szaroniebieski, bladolila.
Skłonna jest zestawić kompozycje ubraniowe
w jednym tonie.
RYBY – błękit i fiolety Jowisza.
Przeznacza się im błękity i zielonawobłękity, fiolety
i lila, indygo i szarości. Służą Rybom srebrzystości
i materie z poblaskiem rybiej łuski. Ryby są mistrzyniami w doborze detali.








Bramki w sklepie – mimo że nic nie zwinąłeś,
i tak boisz się, że zapiszczą.
Babcie – pod blokiem mogą sterczeć dwie
godziny, ale w tramwaju pięciu minut nie postoją.
Sprawiedliwość: jazda na rowerze pod wpływem
alkoholu - 5 lat, a za molestowanie seksualne3 lata w zawieszeniu.
Potrzeba jednej iskry, by spalić las, ale całej
paczki zapałek, by rozpalić grilla.
Kiedyś będę tak bogaty, że jednorazówką będę
golił się tylko raz.
Polsat – oglądasz sobie z rodzinką reklamy,
a TU nagle film.
Polska – tutaj nawet kryzys się nie udał.
Bill Gates
– okrada go 75% ludzkości,
a i tak jest najbogatszy.
Pan Mietek spod trójki nie ma nawet matury,
a za piwo zreperuje prom kosmiczny.
Leżakowanie w przedszkolu – kiedyś kara,
a teraz każdy chciałby te 2 h snu w ciągu dnia…
Mleko na gazie tylko czeka, aż się odwrócisz.
Nawet, jakby papier toaletowy miał 8 warstw,
to i tak złożysz go na pół.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie
istnieje inteligencja, jest to, że się z nami nie
kontaktują.
Tesco – nigdzie indziej nie znajdziesz wody
LEKKO NIEGAZOWANEJ za pół ceny.
Jeżeli trzeci dzień nie chce ci się pracować,
to znaczy, że to już środa.
Kość piszczelowa – urządzenie do znajdywania
mebli w ciemnym pokoju.
Egzamin – na
korytarzu każdy
wmawia
ci,
że nic nie umie.
Szacunek do
nauczyciela –
istnieje wtedy,
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gdy uczniowie po usłyszeniu dzwonka pozwalają
mu dokończyć wypowiedź.

ostatnim śmiertelnikiem pośród ludzi, którzy stali się
nieśmiertelni na skutek medycznego postępu.
Co więcej, nikt z obecnie żyjących nie interesuje się
Nemo, ani nie zawraca sobie nim głowy. Aby wrócić do
czasów obecnych, Mr. Nobody, musi odnaleźć odpowiedzi na następujące pytania - Czy jego życie mu
odpowiadało? Czy kochał właściwie swoją żonę
i dzieci? Teraz jego celem staje się znalezienie prawidłowych odpowiedzi.
Kamil K.
Po prostu walcz 2 / Never Back Down 2 (2011)]
Opowieść o czterech początkujących zawodnikach,
którzy pod okiem wieloletniego mistrza udoskonalają
swoje umiejętności, aby wziąć udział w nielegalnym
podziemnym turnieju MMA.
Lewy






Paradoks Szymborskiej – dla testu napisała
maturę, interpretując swoje wiersze – i dostała
60%.
Pieniądze z pierwszej komunii – do dziś nie
wiesz, gdzie się podziały.
Feminizm kończy się, gdy trzeba wnieść szafę
na 8. piętro.

Dziewiąte wrota The Ninth Gate (1999)
Dean Corso, nowojorski bibliofil na zlecenie bogatego
kolekcjonera Borisa Balkana ma odnaleźć dwa egzemplarze "Księgi Dziewięciorga Wrót Do Królestwa
Cieni". Ich autor został spalony na stosie za kontakty
z samym Szatanem. Corso wyrusza w daleką podróż,
której przebiegu zupełnie się nie spodziewa. Na tropie
ksiąg dociera aż do Hiszpanii. Od antykwariuszy, braci
Ceniza, dowiaduje się, że niektóre z dziewięciu rycin
w księdze sygnowane są LCF. Czyżby ich autorem był
sam Lucyfer? Porównując posiadany egzemplarz
z należącym do innego kolekcjonera, Corso zauważa
istotne różnice pomiędzy rycinami. Dookoła poszukiwacza zaczynają się dziać niepokojące rzeczy.
Z pomocą przychodzi mu tajemnicza dziewczyna.
Staje się ona jego przewodnikiem i doradcą. W końcu
okazuje się, że tajemnicza nieznajoma ma demoniczną
naturę.
Mała

The road (droga) - dramat, thriller, sci-fi
Ojciec wraz z synem podróżują przez postapokaliptyczną Amerykę. Nie mając do obrony przed stojącymi
ponad prawem bandytami nic prócz pistoletu, noszą
podniszczone ubrania i zadowalając się resztkami
jedzenia, zmierzają na wybrzeże nie wiedząc,
co czeka ich u kresu podróży.
Mr. Nobody - melodramat, sci-fi
Nemo Nobody wiedzie zwyczajne życie u boku swojej
żony, Elise i trójki dzieci, aż do dnia, kiedy budzi się
jako stary mężczyzna w roku 2092. Jako 120-latek jest
najstarszym człowiekiem na świecie i jednocześnie
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BABKA PIASKOWA

4 jajka
1 szklanka cukru
1 szklanka mąki
pszennej
¾ szklanki
mąki
ziemniaczanej
1 kostka margaryny - rozpuszczona i ostudzona
1½ łyżeczki proszku do pieczenia
aromat waniliowy/ cukier waniliowy
2 łyżki kakao.
Jajka utrzeć/zmiksować z cukrem. Następnie dodać mąkę wymieszaną z proszkiem
oraz
rozpuszczoną
i
przestudzoną margarynę. Na koniec aromat waniliowy.
Zmiksować/ wymieszać. Do ⅓ części ciasta
dodać kakao, zmiksować. Do formy keksowej wysmarowanej tłuszczem przelać ciasto
białe, na to przełożyć ciasto kakaowe.
Ciasto wstawić do piekarnika nagrzanego
do 180 stopni, piec przez godzinę.
Polecam, pyszna, piekę ją ciągle :) Agata
___________________________________________

SERNIK NA ZIMNO
1 kostka palmy
1/2 szkl. cukru
4 jajka - białko ubić
½ l. mleka
2 serki homogenizowane
2 galaretki
3 duże łyżki żelatyny
2 łyżki kakao
Przygotować 1.2 l mleka i rozpuścić w tym
żelatynę. Po ostygnięciu dodać do masy
i na koniec ubić pianę.
Polewę masy odlać i dodać kakao. Werrr

Idą dwa koty przez pustynię.
Idą, idą i idą, aż w końcu jeden odzywa się
do drugiego:
- Wiesz co, kurde, nie ogarniam tej kuwety.
Dlaczego blondynka przeziębiała się podczas pracy z komputerem?
- Bo pootwierała za dużo okien.
Szef do sprzątaczki blondynki:
- Pani posprząta w windzie.
- Na każdym piętrze, szefie ?
W noc wigilijną pies rozmawia z kotem.

- Co dostałeś pod choinkę? – pyta pies.
- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś?
– kot zwraca się do psa.
- Ciebie!!!
Chłopak na balu do blondynki:
-Mogę poprosić Cię do walca?
-Zgłupiałeś?! To już nie miałeś czym przyjechać?!

Dlaczego modelka myje zęby trzy razy
w tygodniu?
Bo zęby myję się po każdym posiłku.
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Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam
codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich kości, to jeszcze ludzkim głosem
będę mógł powiedzieć swojemu panu,
co o nim myślę!

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się
o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd...

Starszy brat pochylił się i szturchnął go
mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest
głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.
Rozmawiają dwa ślepe konie. Jeden pyta
drugiego:
-Stary, organizują wyścig, bierzemy udział?
-Nie widzę przeszkód.

Minister rozmawia ze swoim dzieckiem.
- Zmniejszymy podatki o połowę, zalepimy
dziurę budżetową... A jutro jaką bajeczkę Ci
opowiedzieć?
Podczas klasówki nauczyciel mówi:
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy.
A jeden z uczniów:
- Mnie też, ale się leczę.

Puk puk.
-Kto tam?
-Sąsiadki
-Nie ma siatek

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią
u dziadków. Przed pójściem spać klękają
przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile
sił w płucach woła głośno:
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Pozdrawiam wszystkie drugie klasy. XXX

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia wszystkiego najlepszego dla
Grona Pedagogicznego.
Uczniowie z klasy II TE/THO
Serdeczne pozdrowienia dla Szanownego
Pana Karola Alichnowicza.
Duma 2 TL
Najserdeczniejsze życzenia
z okazji urodzin i imienin.

dla

Agaty

Pozdrowienia dla Dużej Przerwy.
Wszystkiego co najlepsze z okazji urodzin
(4.1) dla kochanej Agatki ;*
LOVE
Najserdeczniejsze życzenia, dużo szczęścia, dobrych ocen z okazji imienin dla
Natalek z klasy 2 TE/THO
Wielu słonecznych dni pełnych wiary
i uśmiechu Pani Sandrze Różyńskiej.
Ateiści z 2 TL
Kochanemu panu Szymonowi Krawczykowi
za trudy pracy wdzięczni uczniowie K. P. J.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia wszystkiego najlepszego życzy
klasa 2 TE/THO

Serdeczne pozdrowienia dla Ani z klasy
2 TE
Justa
Serdeczne pozdrowienia dla moich kochanych baboli a także Helenki & spółka.
Przyjaciel
Serdeczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia i dobrych ocen dla klasy 2 TE/THO
Najserdeczniejsze podziękowania za pomoc w rozwijaniu swoich umiejętności Pani
Stanisławie Kowalskiej.
Duma 2 TL
Gorące pozdrowienia dla Justyny T. z klasy
2TE
Ania
Pozdrowienia dla Gosi i Kini z II TE/THO
Wszystkiego najlepszego dla Przemysława
i Kamilka z okazji urodzin : Pana Zagadka
Pozdrawiam całą II TE szczególnie jedną
dziewczynę.
Pozdrowienia dla wszystkich ładnych
dziewczyn od II TMH.

Pozdrowienia dla przewodniczącego SU.
Agatka
Dalszej chęci pracy i uśmiechu na co dzień
Panu Zbigniewowi Wierzbowskiemu.
Jankes i Student
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SUDOKU
Polega na znajdowaniu miejsca, gdzie
w obrębie
małego kwadratu 3x3 pasuje dana cyfra na
zasadzie eliminacji rzędów i kolumn, w
których ta cyfra znajduje się w innych kwadratach.

Za rozwiązanie dodatkowy kupon zwalniający z odpowiedzi - rozwiązania wrzucać
do skrzynki redakcyjnej.

Zespół redakcyjny:
Balmas Marta kl. I TL
Cisło Marta kl. II TE/THO
Kirstein Agata kl. II TE
Rogowski Dariusz kl. II TMH
Kujawska Natalia kl. II TE/THO
Lewalski Artur kl. II TMH
Kędzior Kamil kl. II TMH
Kaczor Piotr kl. II TMH – skład komp.
Opiekunowie:
Lucyna Jachimowicz
Anna Wilamowska
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