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Ważne tematy:
Narodowe Święto
Niepodległości
WYWIAD z Panem Pawłem
Turbakiem
Spotkanie autorskie z
Panią Ireną Szymion
Edyta Świderska–
Stypendium Premiera
Konkurs biblioteczny
Finał Szlachetnej Paczki
„Filmowe nowele H.
Sienkiewicza”
Kampania „Drugie życie”
Studniówka 2016
Nakręćmy się na czytanie

Polecamy filmy i seriale
Kulinaria
Humor

WSTĘPNIAK
Witamy Was w kolejnym, już 47 numerze
„Dużej Przerwy”!
Zgodnie z tradycją na początku czeka na
Was dział „ Z życia szkoły”. Znajdziecie
w nim wywiad z Panem Pawłem
Turbakiem– nauczycielem fizyki,
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego,
fotorelację ze szkolnych andrzejek,
informacje na temat konkursu
bibliotecznego, stypendium Prezesa
Rady Ministrów oraz kolejnego projektu
realizowanego w naszej szkole.
Zachęcamy do przeczytania artykułów na
temat Narodowego Święta
Niepodległości, spotkania autorskiego z
Panią Ireną Szymion, finału Szlachetnej
Paczki, Bożego Narodzenia , konkursu „
Filmowe nowele Henryka Sienkiewicza”,
kampanii „ Drugie Życie” i studniówki klas
IV TL, IV TE/ TMH, IV TOT/ TM.
Polecamy działy: „Nakręćmy się na
czytanie”, „Kulinaria”, „Polecamy filmy”,
„Horoskop na rok 2016”, „Przepis na
bardzo udany, nowy 2016 rok” oraz
„Humor”.
Zapraszamy do zapoznania się z
podsumowaniem I semestru nauki .

Redakcja DP życzy wszystkim
zakochanym wytrwałości i miłości , a tym
poszukującym cennych znalezisk.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Paulina Buła– kl. I TE
Weronika Lisińska– kl. I TE
Sandra Przybylska– kl. I TE
Marlena Wróblewska– kl. I TE
Marta Szulecka– kl. I TE
Karolina Żebracka– kl. I TE
Mateusz Widła– kl. II TL
Opiekun: Lucyna Jachimowicz

W związku ze Świętem Zakochanych
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEP
NIEPODLEGŁOŚCI
ODLEGŁOŚCI
Dnia 10 listopada odbyła się uroczysta
akademia z okazji Narodowego Święta
Niepodległości na pamiątkę odzyskania
suwerenności przez państwo Polskie po 123
latach niewoli. Jak
co roku wszyscy
zebraliśmy się w
sali gimnastycznej,
aby uczestniczyć w
tym szkolnym
wydarzeniu.
Akademia miała
nam przypomnieć
trudną i tragiczną
historię Polski, a
także wzbudzić w
nas chwilę zadumy
nad przeszłością.
W szkolną lekcję historii zaangażowali się
uczniowie klas:I TL/TM,, I TMH, II TL, którzy
zaprezentowali swoje talenty: Daria Kopycińska
zagrała na klarnecie „Rotę”, Dominika Szlosek
zaśpiewała wzruszającą piosenkę „Miasto”,
natomiast Wojciech Lutostański wyrecytował
wiersz swojego autorstwa, napisany specjalnie z
okazji Narodowego Święta Niepodległości. Z
kolei szkolni aktorzy zaprezentowali historyczne
scenki rodzajowe (Paulina Maślińska, Kamil
Gaweł, Karolina Węgrzyn, Patrycja
Działdowska, Karolina Jabłońska, January
Mitura, Marek Angowski i wielu innych).
Uroczystość została przygotowana pod
kierunkiem pp. Agnieszki Bochry, Elżbiety Piątek
oraz Anny Wilamowskiej. Z pewnością
akademia przypominająca tak ważne
wydarzenia dla nas, Polaków, zapadnie w
pamięci wszystkich zebranych. Chociaż coraz
rzadziej w rozmowach można usłyszeć
słowo ,,patriota”, to jednak większość chciałaby
nim być. Przynajmniej w Dzień Niepodległości w
każdym sercu powinny brzmieć trzy słowa: Bóg,
honor, ojczyzna.
P.B., Weronika Lisińska
Dziękujemy wszystkim uczniom za pomoc
Str. 4

Są to: Daria Kopycińska, Krystian Banaszek, Patryk
Witkowski, Kamil Wiśniewski, Kamil Gaweł, Paweł
Zieliński, Alicja Klabun, Kinga Przybylska, Karolina
Węgrzyn, Paulina Maślińska, January Mitura,
Klaudia Chmura, NataliaTuszyńska, Patrycja
Działdowska, Karolina Jabłońska, Karolina Zażdżyk,
Ewelina Cieszyńska, Wojciech Lutostański, Ania
Gutowska, Magdalena Sałek, Grzegorz Rojek,
Maciej Szczepaniak, Czarek Olszewski, Marek
Angowski, Albert Drozdalski i inni.

WYWIAD
Z PANEM PAWŁEM
TURBAKIEM– NAUCZYCIELEM FIZYKI

GDYBY ISTNIAŁA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY
ZAWODU, ZROBIŁBY TO PAN?
Raczej nie, ale biorąc pod uwagę, że idą niepewne
czasy dla nauczycieli, nawet to trzeba brać pod
uwagę.

W WOLNYM CZASIE LUBIĘ…
...czas wolny poświęcam rodzinie i domowi. Trudno o
nudę, gdy ma się dzieci.

W LUDZIACH NAJBARDZIE CENIĘ…
...dobro i pracowitość.
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CO JEST PANA NAJWIĘKSZYM
MARZENIEM?
Zdrowie dla mnie i mojej rodziny.

CZY OD POCZTKU DOBRZE PRACOWAŁO SIĘ PANU W SWOIM ZAWODZIE?
Początki z reguły są trudne, trzeba było trochę
się dotrzeć i dojrzeć.

ZA SWÓJ NAJWIĘKSZY SUKCES
ZAWODOWY UWAŻAM...
...awans zawodowy bez większych opóźnień.

MA PAN JAKIŚ SWÓJ NIEZAWODNY
SPOSÓB NA NUDĘ? ( JEŚLI TAK, TO
JAKI?)
Tak jak już mówiłem, jestem bardzo zajętym
człowiekiem. Kiedy wykonuję jakieś nudne
czynności, słucham radia– oczywiście Trójki. Mój
dom jest opanowany przez radio, mój prywatny
radiowęzeł sięga nawet na warzywnik. Słuchawek
unikam, bo niszczą słuch.

CZEGO PAN NIE LUBI W UCZNIACH?
Krętactwa, bezczelności i lenistwa.

JAKIM MOTTEM KIERUJE SIĘ PAN W
ŻYCIU?
Miej serce i patrz w serce.

KIEDY WIEDZIAŁ PAN, JAKI ZAWÓD
CHCE WYKONYWAĆ?
Nie planowałem zostać belfrem, jakoś samo tak
wyszło.

JAKIMI WARTOŚCIAMI
KIERUJE SIĘ PAN W ŻYCIU?
Staram się być po prostu dobrym człowiekiem.
Wierzę, że dobro prędzej czy później wraca.

TRZY MIEJSCA, KTÓRE CHCIAŁBY PAN
ZWIEDZIĆ TO…
...Islandia, Australia, jakiś region narciarski w
Alpach.

JAKIE WEDŁUG PANA SĄ PLUSY I
MINUSY BYCIA NAUCZYCIELEM?
Doceniam to, że mam wakacje i kontakt z młodymi
ludźmi.
Nie lubię sprawdzać sprawdzianów i denerwują
mnie ciągłe zmiany w prawie oświatowym i
programach nauczania.

LUBIĘ SWOJA PRACĘ, PONIEWAŻ…
...mimo że materiał się powtarza, każdy dzień
wygląda inaczej. No i są… wakacje!

JAKI SIĘ PANU PRACUJE W
NASZEJSZKOLE?
Dobrze. Może mam jakiś sentyment, też chodziłem
do technikum.

UWAŻAM, ŻE DZISIEJSZA MŁODZIEŻ…
...nie chciałbym uogólniać. Jedni są poukładani i
świecą przykładem, inni są tylko poukładani, a o
tych ostatnich lepiej nie wspominać. Jednak
wierzę, że wszyscy wcześniej czy późnie wyjdą na
ludzi.
Dziękuję za rozmowę
Marta Szulecka

CO PORADZIŁBY PAN MŁODYM
LUDZIOM TAKIM JAK MY?
Oczywiście inwestycje w siebie, w pełnym tego
słowa znaczeniu: nauka, zdrowie, rozwój.
INTERNET TO DLA MNIE...
...źródło informacji, sklep, narzędzie pracy.
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SPOTKANIE AUTORSKIE
Z PANIĄ IRENĄ SZYMION
W dniu 16 listopada 2015 roku na 3 i 4 godzinie
lekcyjnej w ZSZ w Wąbrzeźnie odbyło się
spotkanie autorskie z Panią Ireną Szymion. W
spotkaniu uczestniczyły klasy I TE/ THO, I TMH,
I TL/ TM, II TL. Pani Szymion jest założycielką i
opiekunem skansenu w Stanisławkach, autorką
książek pt. „Pod trzcinowym dachem w
Stanisławkach” i „Zdarzyło się w Stanisławkach”,

STYPENDIUM PREZESA RADY
MINISTRÓW

a także emerytowaną nauczycielką (uczyła
w naszej szkole historii przez 16 lat).. Marek
Angowski, uczeń IV TL, na wstępie przedstawił
swoją pracę z konkursu krasomówczego o
osobie Pani Ireny Szymion.
Następnie nasz Gość opowiedział nam o czasach
swojego dzieciństwa i pracy zawodowej oraz jak
narodził się pomysł otworzenia i prowadzenia
skansenu. Pani Szymion swoimi opowieściami
przeniosła swoich słuchaczy w czasy, kiedy chata
pod trzcinowym dachem trafiła w jej ręce. Warto
podkreślić, że Autorka „Zdarzyło się w
Stanisławkach” udzieliła nam także wielu cennych
rad dotyczących rozwijania własnej twórczości i
zaszczepiła w nas chęć poznawania przeszłości.
Zwieńczeniem spotkania było wręczenie
podziękowań Pani Irenie Szymion. Marlena

Dnia 24 listopada 2015 r. o godz. 11:00 w
Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu odbyła
się uroczystość wręczenia dyplomów
stypendystom Prezesa Rady Ministrów.
W tym roku stypendium otrzymała uczennica
klasy III technikum ekonomicznego - Edyta
Świderska. Gratulujemy!
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I miejsce uczennicy z klasy I technikum
ekonomicznego Sandrze Przybylskiej,

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
PLASTYCZNEGO
10 grudnia 2015 r. rozstrzygnięto szkolny konkurs
plastyczny na plakat promujący bibliotekę i
czytelnictwo pt.:
Biblioteka zaprasza. Do biblioteki szkolnej jest
najbliżej.

II miejsce uczennicy klasy IV technikum obsługi
turystycznej Judycie Faltynowskiej.
Gratulujemy pomysłowości i wykonania.
Przed świętami uczennicom wręczono dyplomy i
nagrody.

Jury w składzie: dyrektor szkoły, Stanisław Bytnar,
pp. Lidia Przybylska i Lucyna Jachimowicz
przyznało
.

Prace uczennic możemy podziwiać na korytarzu
szkoły.
Lucyna Jachimowicz

FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI
12 grudnia 2015 nastąpił finał wspaniałej akcji
charytatywnej SZLACHETNA PACZKA. Uczeń,
dla którego Zespół Szkół Zawodowych jako
darczyńca, fundował paczkę, otrzymał ją z rąk
wolontariusza. To z jego relacji wiemy, że
obdarowany był bardzo zadowolony i wzruszony
otrzymanymi prezentami, na które złożyły się m.
in.
ubrania,
buty,

żywność, no i wymarzony laptop firmy Lenovo.
Dzięki hojności uczniów i pracowników szkoły, a
także wielu osób spoza niej, udało się zebrać
kwotę 1440zł, za którą zakupiono laptopa i
plecak. Firma komputerowa jako prezent dodała
jeszcze torbę, program antywirusowy, mysz
optyczną oraz pendrive’a. Mamy nadzieją, że
dzięki naszej pomocy będzie mu łatwiej
kontynuować naukę po zdaniu matury.
Szczególnie dziękujemy osobom, które
zaangażowały się w zbieranie funduszy i darów
w szkole, ale również w zakładach pracy, w
sklepach, u osób prywatnych, przywoziły rzeczy
do szkoły, sortowały, pakowały.
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Były to uczennice klasy IV technikum
logistycznego – Wicińska Agnieszka, Dziura
Michalina oraz Socha Karolina oraz Jakielaszek
Zbigniew, Balcerowicz Paulina i Weronika
Sądowska z IV TE/Mechatronik oraz nasze
absolwentki Weronika Sieradzka, Monika Korcz i
Natalia Kluska.

BOŻE NARODZENIE
PRZEDŚWIĄTECZNA
UROCZYSTOŚĆ CAŁEJ
SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ
22 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00
rozpoczęło się spotkanie przedświąteczne
wszystkich uczniów i nauczycieli.
Grupa uczniów pod opieką
nauczycieli: Pani Sabiny Mikulskiej i ks.
Bartłomieja Surdykowskiego przygotowała
ciekawy montaż słowno - muzyczny o tematyce
wigilijnej. Atmosferę umilał śpiew Dominiki
Szlosek oraz gra na klarnecie i śpiew Darii
Kopycińskiej, a także taniec wykonany przez
uczennice klas pierwszych: Martę Szulecką oraz
Karolinę Węgrzyn. Nauczyciele zostali
obdarowani kartkami świątecznymi
przygotowanymi przez uczniów. Następnie
uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami
rozeszli się do wyznaczonych klas, aby zasiąść
do stołu pełnego smacznych potraw.
Za sprzęt odpowiedzialni byli Mateusz Widła oraz
Albert Drozdalski. Natomiast uczniowie, którzy
przygotowali apel, to: Magdalena Sałek, Kamil
Gaweł, Marek Angowski, Paweł Zieliński,

Daria Kopycińska, Wiktoria Burkiewicz, Oliwia
Kukawka, Sabina Marciniak, Marysia Kuca,
Agnieszka Marszałek, Michał Paczkowski, Cezary
Chajec, Ewelina Sudzińska, Paulina Maślińska,
Dominika Szlosek, Patrycja Działdowska, Anna
Gutowska, Alicja Klabun, Sandra Koreń, Anna
Szydełko, Kinga Dąbrowska, Karolina Jabłońska,
Ewelina Cieszyńska, Kacper Łukasiewicz, Dawid
Dąbrowski, Marta Szulecka, Karolina Węgrzyn,
Anna Kalinowkska, Angelika Rozwadowska.
Sandra Przybylska

FILMOWE NOWELE H
SIENKIEWICZA
Na przełomie listopada/ grudnia 2015 roku
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie
organizowanym prez
MEN.
Zadaniem konkursu
było nakręcenie
trzyminutowego
filmiku
inspirowanego
dowolną nowelą
Henryka
Sienkiewicza. Wybór
padł na nowelę „Z
pamiętnika
poznańskiego
nauczyciela”.
Podczas nagrywania
scen nie uniknęliśmy
wielu powtórzeń.
Były one spowodowane zmianami koncepcji filmu
lub „dopieszczeniem” pewnych elementów. Film
mogliśmy kręcić dzięki uprzejmości Pana
Molczyńskiego, który pożyczył nam aparat z
możliwością nagrywania. Aby wypowiedzi
bohaterów były wyraźniejsze, skorzystaliśmy ze
studia w WDK– u.
Nagraliśmy wiele ciekawych i przekazujących
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w regulaminie konkursu.
Opiekun projektu: Pani Lucyna Jachimowicz

Stanisława Bytnara, Pani Lidii Przybylskiej, Pana
Marcina Lewickiego, Pani Hanny Kołpackiej, Pani
Sabiny Mikulskiej.

Odtwórcy głównych ról:

P.B

Korepetytor Wawrzynkiewicz - Marek Angowski
Michaś - January Mitura
Matka Michasia - Marta Szulecka
Współczesny nauczyciel - Pan Karol Alichnowicz
Kamerzyści: Tomasz Klajszmidt, Albert
Drozdalski, Łukasz Dachowski
Montaż: Grzegorz Rojek, Albert Drozdalski,
Tomasz Klajszmidt.
Inni uczniowie biorący udział w filmiku:
Karolina Żebracka, Paulina Buła, Weronika
Lisińska, Sandra Przybylska, Marlena
Wróblewska, Karolina Węgrzyn, Patryk
Witkowski.
Podziękowania kierujemy do nauczycieli
wspierających nasz projekt – Pani Stanisławy
Kowalskiej, Pani Violetty Fijołek-Trzcińskiej, Pani
Edyty Sroki, Pani Ewy Turek, Pana Dyrektora

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE W SZKOLE
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KAMPANIA „DRUGIE ŻYCIE”
RUSZYŁA

KONKURS BIBLIOTECZNY

Podczas Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy oficjalnie
rozpoczęliśmy akcję
informacyjną na temat
przeszczepów
organów. Nasza szkoła znalazła się wśród 30
szkół ponadgimnazjalnych z województwa, które
będą realizować działania w ramach kampanii
„Drugie życie”. To ogólnopolski program
profilaktyczno-informacyjny, któremu patronuje
Ministerstwo Zdrowia, wspiera Kościół w osobie
Prymasa W. Polaka, a w naszym regionie
Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty, a
przede wszystkim zespół lekarzy ze Szpitala
Klinicznego im. Jurasza w Bydgoszczy, gdzie
dokonuje się transplantacji. Naszym zadaniem jest
informowanie o akcji, szerzenie wiedzy na temat
przeszczepów oraz propagowanie wypełniania
oświadczeń woli. W skład grupy inicjatywnej
wchodzi 8 uczniów pod opieką pedagog p. A.
Szelążek, którzy będą na terenie szkoły oraz
powiatu przeprowadzać różnego typu działania
informacyjne. Jednym z nich było stoisko
informacyjne w Wąbrzeskim Domu Kultury
podczas WOŚP, gdzie udało nam się zaciekawić
tematyką wiele osób i zwrócić uwagę na problem,
przy okazji rozdając ulotki i oświadczenia woli.
Mamy nadzieję, że temat przeszczepów
przestanie być tematem tabu i stopniowo, w
wyniku tego typu działań, wzrośnie świadomość
naszego społeczeństwa, zmniejszą się obawy, za
to wzrośnie wola pomagania zgodnie z naszym
hasłem ”Pomagaj za życia, pomagaj po śmierci!”.

Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej
szkole i zdobądź nagrodę.
Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich
uczniów naszej szkoły.
Cz as
trwania
konkursu - cały rok
szkolny 2015/2016.
Ocenie konkursowej
podlega aktywność i
kultura czytelnicza
uczniów, której
wyrazem jest liczba
wypożyczonych książek, terminowość oddawania
książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o
wypożyczone książki, kultura zachowania ucznia
na terenie biblioteki.
Ogłoszenie wyników
20.06.2016 r.

konkursu

nastąpi

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę oraz
dyplom.
Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie
się w dniu zakończenia roku szkolnego.

Anna Szelążek
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Pozycja
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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imię i nazwisko
Monika Dudkiewicz
Ewelina Kurasiewicz
Katarzyna Dzikowska
Karolina Sankiewicz
Izabela Wilczyńska
Piotr Barański
Dominika Urbańska
Karolina Jurkiewicz
Damian Trąba
Edyta Świderska
Daria Marzec
Aleksandra Topij
Wioletta Widz
Mateusz Sokołowski
Wiktoria Rekeć
Paulina Buła
Marta Szulecka
Magdalena Sałek
Marta Pacion
Adrian Korpowski
Patrycja Falęcikowska
Izabela Grabowska
Dominika Dębowska
Bartosz Niczyporuk
Katarzyna Dull
Weronika Sądowska
Izabela Kaźmierczak

klasa
III TE
III TE
III TOT/TM
III TL
IV TE/TMH
III b
III TOT/TM
III TE
IV TE/TMH
III TE
II TE/TM
III TE
III TE
III TMH/THO
Ia
I TE/THO
I TE/THO
II TL
I TE/THO
IV TE/TMH
II TE/TM
III TE
IV TE/TMH
I TMH
III TE
IV TE/TMH
IV TL

średnia
ocena
4,92
4,78
4,78
4,69
4,64
4,61
4,60
4,57
4,55
4,53
4,50
4,50
4,50
4,50
4,40
4,37
4,37
4,33
4,32
4,31
4,29
4,28
4,27
4,22
4,21
4,20
4,16
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23
24
25
25
26
26
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Justyna Stylska
Oliwią Chorzępa
Daria Kączalska
Adrian Nowak
Marta Wilczewska
Magdalena Szpakowska
Karolina Węgrzyn
Marlena Wróblewska
Katarzyna Rzepecka
Daria Latuszek
Patryk Potaczała
Łukasz Dachowski
Oliwia Bezkostyj
Damian Kujawski
Joanna Szychułda
Patrycja Angowska
Rafał Wąż

STUDNIÓWKA 2016
Dnia 29 stycznia 2016 roku w Wąbrzeskim
Domu Kultury odbyła się studniówka
uczniów klas czwartych Zespołu Szkół
Zawodowych w Wąbrzeźnie. Wzięły w niej
udział klasy IV TL, IVTE/TMH oraz IVTOT/
TM. Ten najważniejszy w życiu bal
rozpoczęliśmy tradycyjnie polonezem, po
którym zaprezentowaliśmy program
artystyczny. Podczas symbolicznego toastu
obejrzeliśmy przygotowane przez uczniów
prezentacje zawierające klasowe zdjęcia z
całych czterech lat nauki. Były one
wzruszające, a zarazem śmieszne.
Luty 2016, numer 47

III TE
I TL/TM
IV TE/TMH
IV TE/TMH
II TE/TM
III TL
I TL/TM
I TE/THO
II TE/TM
III TL
III TMH/THO
IV TE/TMH
IV TE/TMH
IV TL
IV TL
II b
III c

4,14
4,13
4,09
4,09
4,07
4,07
4,06
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Przypomniały nam o wielu cudownych
chwilach spędzonych razem. Po oficjalnej
części uroczystości mogliśmy już odetchnąć z
ulgą i rozpocząć zabawę do białego rana.
Myślę, że studniówka była udana i każdy z
maturzystów był zadowolony.
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KOLEJNY PROJEKT REALIZOWANY W NASZEJ
SZKOLE

Projekt Lepsza Szkoła to inicjatywa Gdańskiego
Wydawnictwa Oświatowego. Biorąc w nim udział,
szkoła korzysta z bezpłatnych testów i raportów,
dzięki czemu można obserwować osiągnięcia
uczniów i porównywać je z wynikami klas z całej
Polski. Uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy
swoich rówieśników z całej Polski, będą
rozwiązywać standaryzowany test. Po próbnym
teście będzie istniała możliwość porównania
wyników poszczególnych uczniów całej klasy

z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.
Nauczyciel zobaczy, czy wyniki ucznia są słabe,
przeciętne czy też wysoko ponad średnią, oraz
które z typów zadań sprawiają mu najwięcej
trudności. Projekt składa się z kilku sesji i na
zakończenie projektu można wygenerować raport
progresywny dla poszczególnych uczniów, klas, a
także zbadać ich postępy w nauce. Udział w
projekcie jest bezpłatny.

NAKRĘĆMY SIĘ
NA CZYTANIE
MILLENIUM
Bestsellerowe powieści kryminalne, wywodzące się
z najlepszej szwedzkiej tradycji fikcji i literatury
kryminalnej.
Świetnie
napisane, z
trzymającą
w napięciu
fabułą i
fascynującymi
postaciami.
Wyjątkowe
zjawisko na
światowym rynku
literackim! Te
książki można czytać na wielu płaszczyznach:
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Duża Przerwa

tajemnic, jak doskonałe, wielowątkowe powieści
współczesne, pełne prawdziwych zdarzeń i osób,
i w końcu jak thriller psychologiczny. Wciągające i
jedyne w swoim rodzaju.
W skład pakietu wchodzą 3 tomy trylogii:
„Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”;
„Dziewczyna, która igrała z ogniem”; „Zamek z
piasku, który runął”.

KULINARIA
Ciasto bez cukru i mąki
Składniki:








P.B

ZMYŚLONA
Trzeci tom historii bohaterów znanych czytelnikom
z "Poczekajki" i
"Zachcianka": Patrycji,
Łukasza, Hanki i
Gabriela. Losy tej
czwórki splotą się w
pewnym momencie z
losami młodego
mężczyzny, Patryka, za
sprawą uroczych dzieci:
Lusi, Adasia i Anielki, a
także ich opiekunki Dominiki.
Trójka kilkuletnich
urwisów wkroczy w uporządkowane życie Patryka
z siłą huraganu. Z dnia na dzień, zupełnie
nieprzygotowany do tej roli mężczyzna, będzie
musiał sprostać opiece nad nimi. Okaże się to
naprawdę trudnym wyzwaniem, gdyż dzieci, jak to
dzieci, mają tysiąc pomysłów na minutę. Wyczyny
z piekła rodem, nie raz i nie dwa przyprawią
Patryka o palpitację serca i wybuchy serdecznego
śmiechu.
„Zmyślona” jest piękną opowieścią o prawdziwej
Miłości, takiej, która przeciwstawia się złu,
przezwyciężając wszystkie przeszkody. Ta Miłość,
tak jak cała historia o Patrycji i jej najbliższych,
miała swój początek w domku koloru słońca. Tam
trwa. I właśnie tam się kończy...
Luty 2016 numer 47

4 białka,
150 g suszonych daktyli,
1 banan,
2-3 jabłka,
1 szklanka zmielonych migdałów,
Cynamon.

Białka wbijamy do miski, dodajemy do nich
pogniecionego widelcem banana i migdały oraz
pokrojone na kawałeczki daktyle. Jabłka
obieramy, kroimy w kostkę i dodajemy do masy,
przyprawiamy cynamonem. Całość wylewamy do
tortownicy (22 cm) i wkładamy do nagrzanego
piekarnika (170 C) na około 30-40 min.

Sałatka z kurczakiem


1/4 szklanki oleju roślinnego



łyżeczka ziół prowansalskich



posiekany ząbek czosnku



3 łyżki sosu sojowego



łyżka musztardy francuskiej
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wdowę po znanym przestępcy. Dzięki niej Bond
infiltruje tajne spotkanie i odkrywa istnienie

pieprz
złowrogiej organizacji WIDMO. Tymczasem w
Londynie, Max Denbigh, nowy szef Centrum
1. Sałatę porwij na kawałki.
Bezpieczeństwa Narodowego, kwestionuje
2. Morele przekrój na cienkie plasterki i zalej
działania Bonda i kierowanego przez MI6. Bond w
winem.
tajemnicy namawia do współpracy Moneypenny i
3. Kurczaka pokrój na mniejsze kawałki.
Q, żeby pomogli mu dotrzeć do Madeleine Swann
4. Z podanych składników przygotuj sos.
- córki jego starego wroga Mr. White'a. Może ona
5. Sałatę wymieszaj z kurczakiem i morelami.
mieć wskazówkę do odkrycia sieci WIDMA. Jako
6. Polej przygotowanym sosem.
córka zabójcy, rozumie ona Bonda lepiej niż kto
7. Najlepiej podawać z pieczywem.
inny. Wraz ze zbliżaniem się do serca organizacji,
Smacznego! 007 odkrywa niebezpieczne powiązanie między
nim samym a członkiem WIDMA .
P.B



łyżeczka miodu

PITBULL. NOWE PORZĄDKI

POLECAMY FILMY

SPECTRE
Tajemnicza wiadomość
z przeszłości wysyła
Jamesa Bonda na
misję do Meksyku i w
końcu do Rzymu, gdzie
spotyka Lucię Sciarrę ,
piękną i niedostępną
Str. 15

"Będzie zabójstwo. I ja w nim będę brał udział. A
mówię ci to tylko dlatego, że mi tego nie
udowodnisz". Tymi słowami Bogusław Linda, w
roli gangstera złamanego przeszłością, powraca
na wielki ekran. W filmie Patryka Vegi "Pitbull.
Nowe porządki"
rzuca wyzwanie
niepokornemu
policjantowi o
pseudonimie Majami
z mokotowskiej
komendy. Gdy
Majami zaczyna
rozpracowywać
grupę gangsterów,
jego droga przecina
się z bohaterami dawnego Pitbulla - Gebelsem,
Igorem i Barszczykiem. Okazuje się, że sekcja
zabójstw z Pałacu Mostowskich rozpracowuje
Grupę Mokotowską powiązaną z „Gangiem
obcinaczy palców”, odpowiedzialnym za serię
porwań i zabójstw. Policjanci z obydwu komend
zaczynają rozumieć, że mają do czynienia z
najsilniejszą organizacją przestępczą w Polsce i
jeśli chcą ją rozbić, muszą ze sobą
współpracować
Duża Przerwa

HOROSKOP 2016
WODNIK (21 stycznia- 19 luty)
Dla Wodników nadchodzący rok będzie rokiem presji i nacisku ze strony otaczających ich
ludzi. Musisz znaleźć równowagę między wypoczynkiem i działaniem. Osoby spod tego znaku
w Nowym Roku będą miały urozmaicone życie towarzyskie. Kontakty towarzyskie pochłoną
znaczną ilość ich czasu. Pod koniec roku czeka ich natomiast bardziej spokojny czas.

RYBY (20 lutego- 20 marca)
Współpracownicy, szefowie i osoby ci bliskie będą wymagać więcej niż dotychczas, co wywoła u ciebie
agresję i złość. Będziesz miał jednak sporą motywację i zapał w działaniu. Stąpaj mocno po ziemi, jesteś
marzycielem i czasami gubisz się w swoich fantazjach.

BARAN (21 marca- 20 kwietnia)
W pierwszej połowie roku możesz spodziewać się rozkwitu życia towarzyskiego i rodzinnego.
szczęście będzie wówczas sprzyjało realizacji twoich marzeń. W drugiej połowie roku osoby,
które czekają na dziecko, mogą spodziewać się potomka. Będziesz miał dużo energii, pomysłów i
siły na ich realizację. Nie przesadzaj jednak i działaj rozsądnie, spróbuj zapanować nad swoją
porywczością.

BYK (21 kwietnia- 20 maja)
Znajdź czas na to, by cieszyć się każdym dniem. Kiedy nie dzieje się nic złego, nie szukaj problemów,
ciesz się drobiazgami. Staraj się przykładać uwagę do swojego dobrego samopoczucia. Codziennie zrób
coś dla siebie. Unikaj rutyny i przyzwyczajenia, mimo że dają poczucie bezpieczeństwa, zabijają
kreatywność.

BLIŹNIĘTA (21 maja- 21 czerwca)
Będzie to rok nauki dla Ciebie. Jeśli będziesz kierować się rozsądkiem, możesz liczyć na
całkiem spory sukces. W 2016 roku -tak mówi horoskop - będzie czasem przemian w życiu
osobistym. Marzenia zaczną się urzeczywistniać. Nareszcie się uspokoisz i będziesz mógł
ustatkować swoje codzienne życie. Zmartwienia nie będą Ci dokuczać. Będziesz miał dużo energii
zwłaszcza wiosną i latem. Siły wystarczy Ci, żeby realizować swoje cele w życiu prywatnym i ambicje w
życiu zawodowym.

RAK (22 czerwca- 22 lipca)
Rakom singlom w tym roku na sercu będzie lżej, ponieważ na horyzoncie pojawi się ktoś, z kim będzie
Wam po drodze. W stałych związkach może być nudno, zastanówcie się, co można zrobić, aby ożywić
Wasz związek? Tylko nie sięgajcie po drastyczne sposoby. Nie romansujcie i trzymajcie nerwy na
wodzy.

LEW (23 lipca- 22 sierpnia)
Początek roku będzie obfitował w sukcesy zawodowe i przyniesie Ci satysfakcję z wykonywanej
pracy. Odkryjesz projekty i sprawy, jakie w 2016 roku przyniosą ci zadowolenie i finansowy
sukces. W tym całym wirze prac musisz też znaleźć chwilę dla siebie. Wizyta u fryzjera,
kosmetyczki albo godzina na zajęciach fitness lub partyjka w szachy. Życie ma być przyjemnością, nie
Luty 2016, numer 47
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PANNA (24 sierpnia- 23 września)
W Nowym Roku szykują się nowe wyzwania, które trzeba będzie podejmować, a co za tym idzie
rewolucje zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Wraz ze zmianami Panny będą musiały
podejmować wiele istotnych decyzji. 2016 rok będzie okresem niejednokrotnego wyboru, czasem
nurtujących dylematów. W połowie roku, przed wakacjami, w Twoim życiu pojawią się trudności.
Przeszkody zostaną zniwelowane, jeśli znajdziesz w sobie sporą dawkę energii i siły.

STRZELEC (23 listopada- 21 grudnia)
To będzie dla Was szczęśliwy rok-realizacji celów i spełniania marzeń. Wygląda na to, że
2016 rok przebiegnie bezproblemowo. Nie nastawiaj się jednak na "łatwiznę", nie oznacza to,
że nie będziesz musiał czasem się wysilić czy poświęcić. W wakacje czeka cię również kilka
gorszych chwil, o których warto wspomnieć. Wszystko przez małe drobiazgi, które będą wchodzić Ci w
drogę, powodować drobne spięcia i napięcia.

WAGA (24 września- 22 października)
Przyda ci się w tym roku większe zaufanie do swoich umiejętności i samego siebie. Musisz nabrać
większej pewności siebie, uwierzyć we własne możliwości i umiejętności. Uważaj na przyjaciół, którzy
okażą się fałszywi, bądź ostrożny, nie ufaj za bardzo, bo możesz się rozczarować. W połowie roku
weźmiesz udział w jakichś pracach społecznych lub charytatywnych. Pomagając innym, poczujesz się
bardzo dobrze.

KOZIOROŻEC (22 grudnia- 20 stycznia)
2016 będzie rokiem wiary w to, że dobro zwycięży nad złem. Pokój i kompromis pokona wojnę
także w relacjach międzyludzkich. Agresja przerodzi się w chęć pokojowego rozwiązania
konfliktów i kłopotów. W życiu rodzinnym wielu z nas kłótnie zostaną zażegnane, skłóceni bliscy
będą się jednoczyć.

SKORPION (23 października- 22 listopada)
Ważną rzecz, którą powinny dokonać Skorpiony w 2016 roku, będzie oddzielenie życia osobistego od
pracy. W 2016 roku trzeba będzie surowo kontrolować swoje obowiązki w pracy i nie "przynosić ich do
domu". \W tym roku możesz liczyć na to, że los zacznie Cię wynagradzać . W wakacje Twoje marzenia
zaczną się spełniać. Osiągniesz to, na co tak ciężko pracowałeś przez poprzednie miesiące.
Karolina

PRZEPIS NA BARDZO UDANY, NOWY 2016 ROK:
Bierzemy 12 miesięcy, oczyszczamy je dokładnie
z goryczy, chciwości, małostkowości i lęku.
Po czym rozkrajamy każdy miesiąc na 30 lub 31
części tak, aby zapasu wystarczyło dokładnie na
cały rok.
Każdy dzień przyrządzamy osobno, z jednego
kawałka pracy i dwóch kawałków pogody i humoru.
Do tego dodajemy trzy duże łyżki nagromadzonego
optymizmu, łyżeczkę tolerancji, ziarenko ironii
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i odrobinę taktu. Następnie całą masę polewamy
dokładnie dużą ilością
miłości. Gotową potrawę
przyozdabiamy bukietem
uprzejmości i podajemy
codziennie z radością i
filiżanką dobrej, orzeźwiającej
herbatki.
Wspaniałego, Radosnego
Nowego 2016 Roku.
Duża Przerwa

- Kochaj książki, przeniosą Cię do świata, którego
rzeczywistość nigdy nie będzie w stanie Ci
zaoferować!
- Dlaczego zamykamy oczy gdy się modlimy,
płaczemy, całujemy, śnimy? Bo najpiękniejsze
rzeczy w życiu nie mogą być widziane oczami , a
sercem!
- Jeśli jesteś sobą, nie masz konkurencji!
- Podążaj za tym, co Cię uszczęśliwia, a
wszechświat otworzy Ci drzwi, nawet jeśli będzie Ci
się
wydawać, że
wokół są
same ściany.

Najgorsze, co może kogoś spotkać, to
przegapienie swojego życia. Niewykorzystanie
szansy na zrealizowanie swoich pragnień, na
odnalezienie sensu i wreszcie - na poznanie i
pokochanie siebie samego. Najgorsze dla
człowieka to obejrzeć się wstecz, gdy jest już za
późno, spojrzeć na swoje życie i uświadomić sobie,

Najpiękniejszy dzień: DZISIAJ
Najprzyjemniejsze uczucie: SPOKÓJ
Napoważniejszy błąd: REZYGNACJA
Najlepszy nauczyciel: DOŚWIADCZENIE
Najgorsza wada: PESYMIZM
Najprostrza droga: SZCZEROŚĆ
Największe lekarstwo: OPTYMIZM
Najpotężniejsza siła: WIARA
Najpiękniejsza ze wszystkich : MIŁOŚĆ

Przepis na miłość
Składniki:
-1 szklanka zrozumienia,
-0,5 łyżki
cierpliwości,
- 30 dag zaufania,
-10 dag zaufania,
- szczypta magii.
Wykonanie: składniki dokładnie wymieszać, po
podaniu na wolnym ogniu optymizmu, podawać
polan czułości.
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Uczucia, które teraz w sobie nosisz , przyciągają
dzień jutrzejszy.
Lęk przyciąga lęk. Zmartwienie przyciąga
zmartwienie. Nieszczęście przyciąga
nieszczęście. Niezadowolenie przyciąga
niezadowolenie.

Twoja praca toczy się wewnątrz. Aby zmienić
swój świat, musisz zmienić swoje wewnętrzne
odczucia.
Proste, prawda?
P.B.

ALE TAKŻE...
Radość przyciąga radość. Szczęście przyciąga
szczęście. Pokój przyciąga pokój. Wdzięczność
przyciąga wdzięczność. Życzliwość przyciąga
życzliwość. Miłość przyciąga miłość.

HUMOR
Rok szkolny trwa 303 dni,
bez weekendów to już 214 dni.
Po odjęciu świąt i dni wolnych to 183 dni,
czyli około 40% roku szkolnego spędzamy poza
szkołą.
Dolicz do tego:
około 4 szkolne tygodnie choroby,
około 3 dni wycieczek,
dzień wagarowicza,
około 3 inne dni, w których pójdziesz na wagary,
około 2 dni, w których rodzice pozwolą ci zostać w
domu, 3 dni rekolekcji,
dzień kobiet/chłopaka
walentynki,
około 12 dni luźnych zajęć,
około 5 dni, kiedy idziesz do lekarza/na badania,
około 3 dni na sprawy rodzinne.
Po dodaniu 128 dni, w których tak naprawdę się
uczymy, to już nie 40%, a 58%.

Polskie przysłowia w nowej wersji…
-Kto pod kim dołki kopie... ten szybko awansuje.
-Ten się śmieje ostatni… kto wolniej kojarzy.
-Nie taka kobieta straszna... jak się umaluje.
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-Nie pożądaj żony bliźniego swego... nadaremnie.
-Jak cię widzą... to pracuj.
-Tym chata bogata... co ukradnie tata.
-Kto rano wstaje... ten idzie po bułki.
-Nie ma tego złego... co by nam bokiem nie
wyszło.
-Jak sobie pościelisz... to mnie zawołaj.
-Takich trzech jak nas dwóch... nie ma ani
jednego.
-Gość w domu... żona w ciąży.

Kilka faktów dotyczących czytania
książek :
1. Czytanie uczyni z ciebie lepszego rozmówcę.
2. Sąsiedzi nigdy nie będą się skarżyć, że twoja
książka jest zbyt głośna.
3. Możesz wypchać sobie biust, ale mózgu nie.
4. Znane są przypadki w historii, kiedy książki
zatrzymywały kule. Tak, książka może ocalić ci
życie.
5. Dinozaury nie czytały książek i jak skończyły?
Weronika

Duża Przerwa

