wykonanym polonezem i świetnym programem artystycznym, zwycięstwa w konkursach, spotkania z podróżnikami, realizacja
wielu projektów, dużo nowości książkowych
w bibliotece. Ponadto w numerze tradycyjnie znajdziecie szczęśliwy kupon zwalniający jednorazowo z odpowiedzi. Miłej lektury!

Jesteśmy już na półmetku roku
szkolnego. Do wakacji zostały nam 134 dni
(w chwili oddania gazetki do druku). Pierwszy semestr za nami. W tym numerze publi-

Redakcja

kujemy wyniki klasyfikacji ogólnej i nazwiska
uczniów, którzy uzyskali w I półroczu najwyższe średnie ocen.
Ponieważ już wkrótce pożegnamy
uczniów klas IV, przeprowadziliśmy wśród
nich sondę z pytaniami o plany na przyszłość i wrażenia z czterech lat spędzonych
w murach naszej szkoły. Abiturienci zamieścili również na łamach DP podziękowania
skierowane do swoich wychowawców i
nauczycieli.
Wywiadu do tego numeru udzielił
nam Ks. Bartłomiej Surdykowski. Przypomi-

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

namy, że na przestrzeni 13 lat wydawania
„Dużej Przerwy” przeprowadziliśmy 46
wywiadów. Informacje o tym, w którym

Darul Katarzyna - kl. II TE
Górska Emilia - kl. I TE
Jurkiewicz Karolina - kl. II TE
Kowalska Ewelina - kl. II TE
Kowalska Kamila - kl. II TE
Latuszek Małgorzata - kl. II TE
Rzepecka Katarzyna - kl. I TE
Świderska Edyta - kl. II TE
Widła Mateusz - kl. I TL

numerze znajdują się wywiady z poszczególnym nauczycielami możecie znaleźć na
stronie szkoły w zakładce GAZETKA SZKOLNA i w sali telewizyjnej, gdzie zarchiwizowane są wszystkie dotychczas wydane numery
DP.
W naszej szkole ciągle dużo się

Opiekun: Lucyna Jachimowicz
Korekta - zespół

dzieje: niesamowita studniówka z pięknie
2

Uczniowie z najwyższą średnią ocen
w klasie za I sem. 2014-15r.
Uczniowie z najwyższą średnią ocen w klasie za I
sem. 2014-15r.
imię i nazwisko
klasa
średnia
1

Jakub Błażejewicz

2

Ewelina Śmigrowska

3

Dawid Niczyporuk

4

18

Daria Latuszek

II TL

4,27

19

Paweł Barański

IV TL

4,25

19

Aneta Piskorska

II b

4,25

19

Agnieszka Osińska

III b

4,25

20

Patrycja Angowska

Ib

4,23

21

Agnieszka Marszałek

4,21

22

Samanta Słysz

I
TMH/THO
III TL

23

Adrian Korpowski

III TE/TMH

4,13

4,14

IV
TMH/TM
III a

5,17
4,92

23

Sylwester Gołębiewski

II c

4,13

4,83

23

Natalia Piskorska

III b

4,13

Sebastian Frącz

IV
TMH/TM
IV TL

4,75

24

II a

4,08

4

Monika Janiszewska

IV TL

4,75

25

Magdalena Stankiewicz
Patryk Potaczała

Monika Dudkiewicz

II TE

4,71

25

Daria Kączalska

II
TMH/THO
III TE/TMH

4,07

5
6

Edyta Świderska

II TE

4,69

26

Daria Marzec

I TE/TM

4,05

7

Piotr Barański

III c

4,67

27

Agnieszka Żebrowska

III c

4,00

8

Łukasz Ślusarczyk

4,58

27

Albert Drozdalski

Izabela Wilczyńska

27

Mateusz Sokołowski

9

Dominika Dembowska

IIITE/TMH

4,57

10

Karolina Sankiewicz

II TL

4,53

27

Bartłomiej Wiśniewski

II
TMH/THO
II
TMH/THO
II c

4,00

9

IV
TMH/TM
III TE/TMH

11

Katarzyna Dzikowska

II TOT/TM

4,50

27

Patryk Kaźmierczuk

II c

4,00

12

Marta Kwiatkowska

IV TL

4,42

12

Ewelina Kurasiewicz

II TE

4,42

12

Wioletta Widz

II TE

4,42

13

Dominika Urbańska

II TOT/TM

4,40

14

Łukasz Dachowski

III TE/TMH

4,33

15

Sylwia Cichocka

4,31

16

Damian Trąba

IV
TE/THO
III TE/TMH

16

Weronika Sądowska

III TE/TMH

4,29

17

Izabela Kaźmierczak

III TL

4,28

17

Marta Ładniak

III TL

4,28

4,57

4,29

3

4,07

4,00
4,00

projektu Lucyną Jachimowicz wzięła
udział w uroczystości w siedzibie Ministerstwa w Warszawie.

I MIEJSCE - UROCZYSTA GALA
WRĘCZENIA NAGRÓD LAUREATOM
KONKURSU PN. "KSIĄŻKI NASZYCH
MARZEŃ"
W związku z rozstrzygnięciem
konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej
pn. „Książki naszych marzeń” otrzymaliśmy
zaproszenie od Pani Minister Joanny Kluzik
- Rostkowskiej do udziału w uroczystej gali.
Dnia 19 grudnia 2014 r. grupa
uczniów w składzie: Karolina Sankiewicz,
Jakub Błażejewicz, Mariusz Betker, Mateusz Pawlikowski, Jacek Laskowski,
Aleksandra Czerwińska z opiekunem

Miło nam poinformować, że nasza
szkoła zakwalifikowała się do finału i znalazła się wśród laureatów konkursu.
4

Zdobyliśmy I miejsce w kategorii „zespoły szkół".
Nadmienić trzeba, że konkurencja
była niemała, bo na konkurs wpłynęło 1123
filmików z całej Polski.
W dniu 12.01.2015 r. dotarła do
naszej szkoły przesyłka kurierska z nagrodami za wygraną w konkursie „Książki
naszych marzeń”.
Dawno nie mieliśmy tylu nowości
książkowych. Oto lista otrzymanych tytułów:
Brown Dan, Inferno,
Brown Dan, Zwodniczy punkt,
Clare Cassandra, Dary Anioła. Tom 1.
Miasto kości,
Coben Harlan, Tęsknię za tobą,
Coben Harlan, Jedyna szansa,
Donovan Rebecca, Powód by oddychać,
Eben Alexander, Tompkins Ptolemy, Mapa
nieba,
Forman Gayle, Zostań, jeśli kochasz,
Galbraith Robert, Jedwabnik,
George Nina, Lawendowy pokój,
Glukhovsky Dmitry, Metro 2033
Green John, Gwiazd naszych wina,
Green John, Johnson Maureen, Myracle
Lauren, W śnieżną noc. Świąteczne opowiadania o miłości,
Green John, Papierowe miasta,
Green John, Szukając Alaski,

Fragment z uroczystej gali wręczenia nagród i nagrodzony filmik znajdziecie na
stronie szkoły.
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Gutowska – Adamczyk Małgorzata, 13.
Poprzeczna,
John Tolkien, Reuel Ronald, Hobbit,
John Tolkien, Reuel Ronald, Władca pierścieni T. 1 -3,
Lingas-Łoniewska Agnieszka, Szukaj mnie
wśród lawendy. Zuzanna. T.1,
Marsden John, Jutro. Nie ma już żadnych
zasad,
Marsden John, Jutro 2. W pułapce nocy,
Marsden John, Jutro 3. W objęciach chłodu,
Marsden John, Jutro 4. Przyjaciele mroku,
Marsden John, Jutro 5.
Marsden John, Jutro 6. Cienie,
Marsden John, Jutro 7. Po drugiej stronie
świtu,
Michalak Katarzyna, Kawiarenka pod różą,
Misiołek Katarzyna, Niekochana,
Pakiet: Bądź swoją siłą przez 365 dni roku /
Bądź swoja siłą. Twój pamiętnik z Demi
Lovato,
Riggs Ransom, Miasto cieni,
Riggs Ransom, Osobliwy dom pani Peregrine
Rosiek Barbara, Ćpunka, Rosiek Barbara,
Kokaina,
Rosiek Barbara, Pamiętnik narkomanki,
Roth Veronica, Cztery,
Roth Veronica, Niezgodna. Tom 3. Wierna,
Roth Veronica, Zbuntowana,
Roth Veronica, Niezgodna,
Sekielski Tomasz , Sejf 3: Gniazdo Kruka,
Sekielski Tomasz, Obraz kontrolny,

Sekielski Tomasz, Sejf,
Sparks Nicholas, Pamiętnik,
Sztyler - Turovsky Agnieszka, Nastolatki na
głodzie,
Vargas Llosa Mario, Dyskretny bohater,
White Danny, Tacy właśnie są.

Na korytarzu przed biblioteką
znajduje się plakat z tytułami otrzymanych
książek.
Życzymy uczniom i nauczycielom
przyjemnej lektury.

Zgodnie z tradycją obowiązującą
we wszystkich szkołach również młodzież
klas czwartych z naszej szkoły wzięła udział
w studniówce, która odbyła się w Wąbrzeskim Domu Kultury w piątek 16 stycznia
2015.
W balu dla uczniów kończących
szkołę wzięły udział trzy klasy: IV TM/TMH,
6

z wychowawcą p. Hanną Kołpacką, IV
TE/THO, z wychowawcą p. Lidią Przybylską, oraz IV TL, z wychowawcą p. Agnieszką Bochrą. W role konferansjerów wcielili
się uczniowie Alicja Mankiewicz i Paweł
Barański.
Uroczystość o godzinie osiemnastej otworzył pan dyrektor Stanisław Bytnar,
który życzył uczniom klas czwartych powodzenia na egzaminie maturalnym i szampańskiej zabawy. Po przemówieniu dyrektora szkoły zabrzmiały dźwięki poloneza i

społeczną i intelektualną bezradnością” –
jak określiła to młodzież w czasie programu
artystycznego.
Grono pedagogiczne
zostało
tym
razem uhonorowane
pamiątkowymi
medale „virtuti
scholae”.
Serdeczne słowa do maturzystów
w imieniu rodziców skierowała pani Anna
Pawlikowska, która podziękowała też nauczycielom za trud włożony w nauczanie i
wychowanie młodzieży.
Czwartoklasiści wyrazili także
wdzięczność rodzicom, którzy przygotowali
tegoroczną studniówkę.
W dobry nastrój wprawiły widownię cztery skecze zaprezentowane przez
czwartoklasistów. Wszystkie tematycznie
związane były z realiami życia w szkole i
komentowały je w żartobliwy sposób. Po
występie rozległy się gromkie brawa, które
były nagrodą za ciekawy program artystyczny.

wszyscy zgromadzeni mogli podziwiać
interesujący układ taneczny przygotowany
przez czwartoklasistów pod kierunkiem
nauczycieli wychowania fizycznego. Okazało się, że młodzież obdarzona została talentem tanecznym, ponieważ polonez w ich
wykonaniu przypadł wszystkim do gustu.
Gdy umilkły dźwięki poloneza, maturzyści podziękowali swoim nauczycielom
za „codzienną walkę z naszą życiową,
7

Jak Ksiądz spędza czas wolny?
Lubię grać w piłkę i chętnie spotykam się z
młodzieżą. Często też wykorzystuję swój
wolny czas po prostu na odpoczynek.

Z KATECHETĄ - KSIĘDZEM
BARTŁOMIEJEM SURDYKOWSKIM

Jaką porę roku lubi Ksiądz najbardziej i
dlaczego?
Moją ulubioną porą roku jest wiosna. Wiosną nie jest za ciepło, ani za zimno i
wszystko budzi się do życia.
Jakie miejsca chciałby Ksiądz odwiedzić?
Marzy mi się wyjazd do Nowego Jorku oraz
do Argentyny.

Życiowe motto Księdza to ...
... Padłeś? Powstań- konfesjonał.

Co Ksiądz najbardziej ceni sobie w ludziach, a czego Ksiądz w nich nie lubi?
Najbardziej cenię sobie szczerość, otwartość i chęć podjęcia dialogu, natomiast nie
lubię, gdy ludzie rozmawiają o pieniądzach
oraz kierują się stereotypami i wiadomościami niesprawdzonymi.
Jak pracuje się Księdzu z młodzieżą,
która jest od Księdza niewiele młodsza?
Bardzo dobrze pracuje mi się z moimi
uczniami, ponieważ, z uwagi na to, że są
ode mnie niewiele młodsi, rozumiem ich i
potrafię się z nimi dogadać. :)

Najważniejszym wynalazkiem ludzkości
jest dla mnie ...
... żarówka.
Najbliższym z czterech żywiołów jest mi
...
... ogień. :)
Księdza ulubiona potrawa to ...
... lasagne.
Najważniejszym dniem w Księdza życiu
był ...
... 14 czerwca 2014 r.- dzień święceń kapłańskich.

Czy jest jakieś miejsce, za którym Ksiądz
tęskni?
Tak, tęsknię za domem rodzinnym w Luba8

wie.
A teraz kilka pytań związanych z czasem
Księdza nauki i dzieciństwa. Proszę
powiedzieć, jak się Ksiądz uczył?
Uczniem byłem przeciętnym, ale radziłem
sobie w szkole. ;)

Czy był Ksiądz zakochany?
Tak naprawdę nigdy nie czułem potrzeby
bycia z kimś na stałe, jednak raz zdarzyło
mi się zakochać. Byłem z tą dziewczyną
krótko, ale miło wspominam te chwile.

Kim chciał Ksiądz zostać, będąc w szkole podstawowej?
Chciałem zostać grafikiem, ponieważ lubię
rysować i myślałem wtedy, że moja praca
będzie związana z tą pasją.

Sentencja, którą według Księdza warto
kierować się w życiu?
"Konsekwentnie, a jakże!" :)
Dziękuję za poświęcony czas.
Edyta Ś.

Jakie przedmioty szkolne lubił Ksiądz
najbardziej?
Geografię i wychowanie fizyczne.
Czy zdarzyły się Księdzu jakieś szaleństwa młodości w latach szkolnych?
Oczywiście. Kilka razy uciekłem ze szkoły,
kiedyś na lekcji fizyki wyskoczyłem przez
okno – oczywiście klasa znajdowała się na
parterze. ;)
Szczególnie jednak zapamiętałem sytuację,
która miała miejsce w klasie maturalnej.
Kiedy podczas jednej z przerw stałem z
kolegami, którzy palili papierosy, za szkolnym śmietnikiem, przytrafiła się nam kontrola policyjna. Baliśmy się konsekwencji,
jednak nie otrzymaliśmy nagany, a jedynym
tego powodem było to, że uczęszczaliśmy
do klasy maturalnej.

wśród maturzystów

Zbliża się czas matur i egzaminów
zawodowych, a co za tym idzie, zakończenie edukacji naszych kolegów i koleżanek
z klas IV.
Postanowiliśmy więc zapytać ich,
jakie wydarzenia z pobytu w tej szkole będą
wspominać najmilej, jakiego nauczyciela
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szczególnie zapamiętają oraz jakie są ich
plany na przyszłość.

2. Kogo z nauczycieli na pewno zapamiętasz i dlaczego?

1. Jakie wydarzenie z czasu nauki w tej
szkole będziesz wspominać najmilej?

IV TL
 Panią Violettę Fijołek-Trzcińską, ponieważ prowadzi najciekawsze zajęcia,
najbardziej przyswaja uczniom wiedzę.
 Pana Szymona Krawczyka za prowadzenie ciekawych lekcji, bo jest super
nauczycielem.
 P. Violettę Trzcińską za ciekawe lekcje
i wyrozumiałość a także za okazanie
swobody.
 P. Violettę Tzcińską, ponieważ jest
bardzo życiowa, zawsze można szczerze porozmawiać.
 Panią Frączek za ciekawe lekcje.
 P. Violetta Trzcińska, ponieważ jest
otwarta, pomocna i miła.
 Panią Bochrę.
 Panią Hanna Kołpacką ponieważ się jej
boję ;)
 Panią Aleksandrę. Goldyszewicz,
ponieważ jest wyrozumiała i sympatyczna

IV TL
 studniówkę
 biwak
IV TMH/TM
 studniówka
 wycieczki
 dodatkowe zajęcie z języka angielskiego
 każdy wolny dzień
 siedzenie koło geniusza …

IV TE/THO
 drzwi otwarte
 studniówka
 mikołajki
 wigilie Klasowe
 gofry
 wagary
 zawody sportowe
 dzień sportu

IV TMH/TM
 Pana Słupkowskiego, za łapanie za
palenie papierosów.
 Pana Artura Zubko, ponieważ można
było się z nim dogadać, za bardzo ciekawe i urozmaicone lekcje.
 Ks. Surdykowskiego ponieważ jest
w porządku.
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IV TE/THO
 Panią Ewę Turek za jej zabawne teksty
i specyficzny sposób nauczania.
 Pana Szymona Krawczyka za ciekawe
lekcje.
 Wszystkich nauczycieli.
 Panią Lidię Przybylską, ponieważ
okazała mi dużo wyrozumiałości i pomocy.
 Panią Aleksandrę Goldyszewicz.
 Pana Wierzbowskiego, ponieważ ma
poczucie humoru.

 szkoła policealna.
IV TMH/TM
 studia,
 praca,
 relaks,
 założyć działalność,
 żyć swoim życiem.
4. Czy po raz drugi zdecydowałbyś/abyś
się podjąć naukę w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie?
IV TL
 Większość uczniów odpowiedziało „TAK”.
IV TE/THO
 Większość uczniów odpowiedziało „TAK”.
 Tak, lecz inny kierunek.
 Nie, mam dość nauki.

3. Jakie masz plany na przyszłość?
IV TL
 studia,
 praca,
 prowadzić
godne życie,
 kariera,
 ślub,
 dzieci,
 nauka w szkole policealnej,
 studia zaoczne.

IV TMH/TM
 Większość uczniów odpowiedziało „NIE”.
 Tak, gdyby nie było sprawdzianów i
nauczyciele by nie pytali.
 Tak, ale nie na tym kierunku.

IV TE/THO
 zdać maturę,
 praca,
 studia,
 żadne,
 chciałabym odbyć staż.
 wyjazd za granicę,

Wszystkim maturzystom życzymy jak najlepszych wyników na maturze i zdania
egzaminu zawodowego, mało stresu oraz
realizacji planów na przyszłość.
Ewelina K., Edyta Ś.
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wszczepienie miłości do logistyki. Zawszę
będziemy miło Panią wspominać.
Pani Violetta Frączęk
Choć krótko się znaliśmy bardzo się polubi-

To już ostatni numer gazetki, którą będą
mogli nabyć uczniowie kończący w dniu
24 kwietniu naukę w naszej szkole.

liśmy.
Pani Ewelina Robaczewska
Chłopcy z IV TL dziękują Pani Robaczew-

Skorzystali więc z okazji i postanowili za
naszym pośrednictwem umieścić krótkie
wspomnienia i podziękowania dla nauczycieli ich uczących.

skiej za interesujące lekcje.
Nauczyciele wychowania fizycznego
Dzięki wam kobiety stały się smuklejsze, a
chłopcy bardziej muskularni.
Pan Krawczyk
Kiedy Pan Krawczyk węża nam pokazuje
cała klasa się raduje. Nuda nigdy nie gości,
kiedy z Panem Krawczykiem rzucamy kości.
Dziękujemy.
Pan Wierzbowski
Pan Zbyszek plusy rozdaje, Maxem Kolonko
się staje. Każdy w klasie jest dziś zwarty,
gdy Pan Wierzbowski sypie żarty.

Pani Violetta Trzcińska

Pani Kołpacka
Wyzwania nie są dla Pani straszne, mimo
trudów zawsze do celu dąży. Dyscyplina

Dziękujemy Pani Violettcie Trzcińskiej za
wyrozumiałość i o troskę o dobre przygotowanie nas do matury, wciągające nas lekcje

zawszę pilnowana więc matura na pewno
zdana.
Pani Ługiewicz

i troskę o nasz język.
Pani Agnieszka Bochra
Dziękujemy Pani za spełnienie roli naszej
szkolnej mamy, za rozwiązywanie naszych

Żartów sobie nie robimy, do matury się
uczymy. Czy to list, czy to słówka zawsze
pełna główka.

problemów i za to, że co by się nie działo
stała Pani za nami murem i walczyła jak
lwica o swoje lwiątka. Dziękujemy za
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Pani Turek
Nuda nie gości gdy przez polityków Pani się
złości. Kraju nie
zmienimy ale nadal

Podziękowanie dla wychowawczyni
Pani Lidii Przybylskiej:
Dziękujemy za uśmiech, dobre słowo, za-

się uczymy.
Pani Goldyszewicz
Nie ma człowieka

chętę do pracy, gdy nic się nie udawało i
pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.
Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym

który byłby równie
uczciwy w każdej
sytuacji.

jesteśmy najlepsi i przekonanie, że możemy
zrobić więcej niż się spodziewamy.
Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy

Pani Przybylska
„Bez ciebie pustka
Ślepa cisza

ważni. Za przełamanie strachu do rzeczy
nieznanych i niezrozumiałych. Za to, że
w każdej sytuacji mogliśmy na Panią liczyć!

Złowroga cisza (…)
Z Tobą gorąca nut nawałnica”.
S. Sojka

Wdzięczni wychowankowie klasy IV TE/THO.

Podziękowania pragniemy złożyć także
gronu pedagogicznemu za wszystkie starania, które wkładają Państwo w naszą edukację i wychowanie.
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Dnia 05 lutego 2015 r. mieliśmy
Dziękujemy Wam kochani nauczyciele
za naukę i tak wiele wsparcia w chwilach
zatarcia.

okazję gościć w naszym mieście podróżnika
Zbigniewa Pawlaka, autora „Opowieści z
Północnego Kaukazu” i współautora książki

Dziękujemy drogie Panie za czteroletnie
nauczanie i wspaniałe wychowanie. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, że utrzymali-

napisanej z Jerzym Wlazło - „Pęknięte
miasto. Biesłan” .
To kolejna ciekawa inicjatywa

ście nas w murach tej szkoły, chociaż
niejeden był na nią chory.
Dziękujemy Wam Panowie za zrobienie

nauczyciela naszej szkoły Pana Wojciecha
Trzcińskiego, Stowarzyszenia „Inicjatywa”
oraz Pani Aleksandry Kurek – dyrektora

z nas twardzieli, choć niektórzy tego nie
chcieli.
Mamy nadzieje, że nie będziecie rozrabiać i

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
Wąbrzeźnie.
Spotkania z podróżnikiem odbyły się w SP 2

żadnych jedynek wstawiać.

i w WDK dla uczniów szkól gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, jak również dla mieszkańców miasta.
Spotkanie autorskie: Wschodnie

IV TMH/TM

TAM GDZIE ŚCIERAJĄ SIĘ DWA ŚWIATY

opowieści o życiu górali z Północnego Kaukazu - o zbuntowanych aniołach, o męskim
honorze, najpiękniejszych kobietach, osetyj-

WSCHÓD Z ZACHODEM
w wyjątkowym pokazie podróżnika z wielką
charyzmą Zbyszka Pawlaka.

skich pieragach, tańcu i najokrutniejszym
zamachu terrorystycznym w Europie czyli o
zamachu w Biesłanie.
Zbigniew Pawlak - autor, wykładowca uniwersytecki, od 20 lat dociera do
miejsc na terenie Jedwabnego Szlaku,
takich jak Kaukaz i Afganistan, gdzie przez
lata zajmował się strategiami rozwoju oraz
coachingiem.
Przez ponad 10 lat mieszkał w Środkowej
Azji, biorąc udział w licznych projektach
edukacyjnych i humanitarnych. Zafascyno14

wany ludźmi Wschodu, ich życiem oraz

wskazówek jakie zostawiła dla niego. Prze-

kulturą. Historie usłyszane od przyjaciół,
mieszkańców Jedwabnego Szlaku, stara się
w przystępny sposób opowiedzieć słucha-

mierza setki kilometrów w US, aż w końcu ją
znajduje, jednak dziewczyna nie chce wracać do domu. Polecam.

czom zachodniego świata. Posiada duże
doświadczenie w pracy z młodzieżą, prowadzi gościnne wykłady na uczelniach i w

Małgosia L.

szkołach, bierze udział w wydarzeniach
kulturalnych w Polsce i za granicą. Jest
członkiem Królewskim Towarzystwa Spraw
Azjatyckich w Londynie, gdzie od kilku lat
mieszka wraz z rodziną.
Dziękujemy Panu Zbyszkowi za

Kocha, lubi, szanuje

ofiarowanie naszej szkolnej bibliotece
książki pt. Pęknięte miasto. Biesłan. Zapraszamy do lektury.

(2011)
W wieku czterdziestu kilku lat
przesadnie

John Green - "Papierowe miasta"

poprawny
Cal
Weaver (Steve Carell) wiedzie idealne
życie, ma dobrą pracę, ładny dom, udane

Quentin Jacobsen jest
zakochany
w swojej koleżance
Margo

dzieci i szkolną miłość za żonę.
Ale kiedy dowiaduje się, że jego druga
połowa, Emily (Julianne Moore), zdradziła
go i chce się rozwieść, jego „wymarzone”

Roth Spiegelman. Pewnego
wieczoru Margo

życie rozpada się na kawałki.

przychodzi do
Quentina i namawia go na wykonanie z nią
kilku nielegalnych zadań. Następnego dnia

Po kilkudziesięciu latach znowu umawia się
na randki. Pomaga mu w tym młody Jacob
(Ryan Gosling).

znika. Quentin wyrusza na poszukiwanie
dziewczyny, idąc tropem skomplikowanych
15

zakochują się w sobie bez pamięci. Pod

Nietykalni (2011)

wpływem miłości zmieniają się oboje. Babi
otwiera się na świat, dojrzewa, a Step łagodnieje. Babi jest jedyną osobą, której

Sparaliżowany
na skutek wypadku milioner
zatrudnia do

Step powierza swój mroczny sekret …
Zachęcam do przeczytania tej książki i
odkrycia finałowego zakończenia.

pomocy i opieki
młodego chłopaka z przed-

Karolina J.

mieścia, który
właśnie wyszedł
z więzienia.
Zderzenie dwóch różnych światów daje
początek niezwyklej przyjaźń.
Kasia D.

Ciasto z orzechami
Składniki:

Trzy metry nad niebem (2010)







Federico Moccia
Babi, dziewczyna z dobrego domu, świetna
uczennica
i
przykładna
córka, poznaje





Stepa,
agresywnego chuligana, którego

6 jaj
2 szklanki cukru
2 szklanki mąki
1 margaryna
czubata łyżka proszku do pieczenia
½ łyżki kakao
szklanka orzechów
7 łyżek oleju

Sposób wykonania:

życie składa się
z ćwiczeń na
siłowni, wyści-

Margarynę utrzyj z cukrem, stopniowo dodawaj po całym jajku i po łyżeczce mąki.
Wymieszaj z proszkiem do pieczenia. Na
koniec dodaj orzechy, olej i kakao. Piecz 45
min. w temperaturze 180°C.

gów na motocyklu i bezsensownych bijatyk.
Mimo krańcowo różnych charakterów, a
także sprzeciwu apodyktycznej matki Babi,
16

Biszkoptowe biskwity

Akademia Medyczna, egzamin ustny.

Składniki:
 4 jaja, ale jaja M
 100g cukru Słodka Łyżeczka
 150 gram mąki Złote Pola
 Krem : 300 ml śmietany 30% Mleczna
Dolina i 2 łyżeczki cukru pudru.

Profesor pyta studenta, jakie są oznaki ciąży. Student milczy, ale słyszy podpowiedź z tyłu: " Przetłuszczające się włosy,
krzywe nogi i duży brzuch" i mówi:
- Przetłuszczające się włosy, krzywe nogi i
duży brzuch!
Profesor wstaje i pyta:
- Proszę pana, czy ja mam przetłuszczone
włosy?
- Ma pan.
- A czy mam krzywe nogi?
- Noo, też pan ma, panie profesorze.
- A brzuch? Czy mam duży brzuch?
- Ma pan.
- To jak urodzę, dam panu znać, pan przyjdzie i wtedy wpiszę trójkę do indeksu. Na
razie wpisuję niedostateczny.

Sposób wykonania:
Jajka ubij z cukrem na lekką i puszystą
masę. Dodaj do masy jajecznej przesianą
mąkę i wymieszaj. Blachę do pieczenia
wyłóż kawałkami papieru do pieczenia. Na
każdym kawałku papieru narysuj kółko o
średnicy wynoszącej około 12 cm. Wylewaj
na papier porcje przygotowanego wcześniej
ciasta i rozprowadź je tak, by powstały
placuszki mniej więcej jednakowej wielkości.
Piecz placuszki około 8 min w piekarniku
nagranym do temperatury 180°C. Jeszcze
ciepłe placuszki zdejmij ostrożnie z papieru.
Połóż ponownie i zegnij razem z papierem
na pół. Pozostaw do wystygnięci. Schłodź
mocno śmietanę kremówkę, a następnie
ubij na sztywno z cukrem pudrem. Dojrzałe
owoce kiwi obierz ze skórki i pokrój na
plasterki średniej grubości. Biskwity napełnij
bitą śmietaną i plasterkami kiwi. Udekoruj
listkami mięty. Smacznego!
Karolina J.

***
Emerytowana nauczycielka obładowana
zakupami idzie ulicą. Nagle z piskiem opon
podjeżdża nowiutki mercedes:
- Proszę pani! Pamięta mnie pani? To ja,
pani uczeń. Podwiozę Panią!
- Och, Adasiu, poznałeś mnie po tylu latach?
- Nie, panią nie, ale pani płaszczyk tak!
***
Fizjologia studiowania. Profesor na fizjologii:
-Bo wiecie, że kobiety studiują za-wzięcie, a
mężczyźni za-żarcie.
17

***
Edyta Ś.

DLA WAS – OD
WAS - ŻYCZENIA
Idzie misio, idzie
konik, małpka, piesek
no
i
słonik.
Wszyscy razem z balonami, z najlepszymi
życzeniami.
Bo to taki dzień radosny wielce- masz już
jeden roczek więcej.
Dla Karoliny Stachulak- kl. IV TL

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

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.

ZWANY JEST TEŻ KRĘGIEM
OSIEMNASTU KLEJNOTÓW

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.

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.
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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.

ty - Agaty źle czują się zamknięte w czterech
ścianach.
Akwamaryn. Mają skomplikowany charakter i
trudną do rozszyfrowania osobowość. 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.

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.

Koral. Są weseli, pełni energii i bardzo sprawni. Optymistycznie patrzą na życie, czasem
podejmują decyzje zbyt impulsywnie.
cd. nastąpi w kolejnym numerze DP.

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.

Rekolekcje Wielkopostne odbędą się
w dniach 11-13 marca 2015, dwa dni rekolekcji odbywać się będą w pomieszczeniach
ZSZ, a trzeci ostatni dzień w kościele pw.
Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie.

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. Kobie19
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