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OD REDAKCJI
Witamy serdecznie w roku szkolnym 2017/18 naszych
wiernych czytelników,
jak też tych nowychnasze koleżanki i kolegów z klas pierwszych.
To już 15 rok istnienia DP.
Podejmujemy się pracy w zespole
redakcyjnym. Chcielibyśmy kontynuować pracę nad Dużą Przerwą i informować Was o wydarzeniach
z życia szkoły.
Tradycyjnie już na łamach
DP zamieszczamy listę uczniów
z najwyższą średnią w nauce, kalendarium, wykaz nauczycieli i wychowawców. Informujemy i zachęcamy
do udziału w konkursie czytelniczym,
który będzie trwał cały rok szkolny.
Po miesiącu nauki przeprowadziliśmy sondę wśród uczniów klas I.
Zachęcamy również do lektury wywiadu z nową nauczycielką,
Panią Karoliną Heberlejn.
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Nie zapomnieliśmy oczywiście o Waszym ulubionym KUPONIEKROPCE.
Życzymy miłej lektury i wszelkiej pomyślności w tym roku szkolnym
wszystkim naszym czytelnikom!
Redakcja

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Zuzanna Rarus I TE
Kamila Stefańska I TE
Monika Bochat I TE
Natalia Kwiatkowska II TE
Kacper Wilamowski I TE
Michał Szymczak I TMH
Duża Przerwa

Z ŻYCIA SZKOŁY

Rok 2017
Ślubowanie klas pierwszych - 25.10
Matura próbna z Operonem - 21 -24.11
Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31.12
Rok 2018
Rozpoczęcie II semestru
22.01
Ferie zimowe
12 -25.02
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-3.04
Dzień wolny od zajęć (zarządzenie dyrektora)
30.04
Matura pisemna - j.polski - pp
4.05
Matura pisemna - matematyka - pp
7.05
Matura pisemna - j.angielski - pp, pr 8.05
Matura ustna - j. obce nowożytne 15 - 25.05
Matura ustna - j. polski 9 - 22.05
Dzień sportu szkolnego 6.06
Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
do 13.06

NAJLEPSI CZYTELNICY– konkurs
Wioletta Mytlewska (II TMH) - I miejsce

UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ
ŚREDNIĄ OCEN
ZA ROK SZKOLNY 2016/
2016/17
17

Daria Marzec III TE
Wiktoria Rekeć II a
Paulina Buła II TE
Patrycja Cisło Ia
Dawid Borcan I c
Patrycja Działdowska III TL
Marek Warchulski I c
Katarzyna Mędryk II TE
Marta Szulecka II TE
Marta Pacion II TE
Marlena Wróblewka II TE
Patrycja Angowska III b
Karolina Węgrzyn II TL

4,93
4,92
4,87
4,75
4,71
4,60
4,56
4,53
4,53
4,53
4,50
4,50
4,50

Marlena Wróblewska (II TE) - II miejsce
Marta Szulecka (II TE) i Monika Pawlos — III
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SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
PODSUMOWANIE ROK SZK. 2016/2017

BIEGI PRZEŁAJOWE

I miejsca:

na poziomie klas 1 - Katarzyna Pieniążkowska I THO
na poziomie klas 2 – Bartosz Niczyporuk II TMH
na poziomie klas 3 - Daria Marzec III TE
II miejsca:
na poziomie klas 1– ex aequo 3 osoby
Mikołaj Biewald I TL, Marcin Maciaszek
I TMH i Paweł Potaczała I TMH
na poziomie klas 2– Marta Szulecka II
TE
na poziomie klas 3– Mateusz Szczech
III TMH

28 września 2017 r. nasi uczniowie wzięli
udział w Indywidualnych/Drużynowych
Biegach Przełajowych.
Reprezentowało nas 14 osób.
Indywidualnie I miejsce zajął Karol Kłyza
z klasy I TE/TM, a Kacper Muszalski
z klasy I TL a był trzeci.
Natomiast w klasyfikacji drużynowej
dziewczęta zajęły III miejsce, a chłopcy
miejsce I.

III miejsca:
na poziomie klas pierwszych – Henryk
Chojecki I TE
na poziomie klas drugich – Paulina Buła
II TE
na poziomie klas trzecich – Cezary Kurasiewicz III TE
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NAUCZYCIELE
Alichnowicz Karol
Bochra Agnieszka
Bykowska-Szelążek Anna
Bytnar Lukrecja
Bytnar Stanisław
Dzielska Agnieszka
Fijołek-Trzcińska Violetta
Gierszewski Tadeusz
Jachimowicz Lucyna
Kołpacka Hanna
Kowalska Hanna
Kowalska Stanisława
Krawczyk Szymon
Lewicki Marcin
Ługiewicz Aleksandra
Mikulska Sabina
Molczyński Łukasz
Piątek Elżbieta
Przybylska Lidia
Rękosiewicz Anna
Różyńska Sandra
Rutkowska Ewa
Słupkowski Piotr
Sroka Edyta
Szczygłowska-Rarus Lucyna
Trzciński Wojciech
Turek Ewa
Wierzbowski Zbigniew
Zubko Artur
Żabiński Arkadiusz
Bronicki Dariusz
Frączek Violetta
Heberlejn Karolina
Kiwała Paulina
Krauze Jarosław
Kubasik Paweł
Łamek Jacek
Surdykowski Bartłomiej
Szupryczyńska Wanda
Śmigrowska Grażyna
Turbak Paweł
Wiśniewska Dorota
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WYCHOWAWCY
I TMH/TOT

E.Turek

I TE/TM

L.Bytnar

I TL a

V.Fijołek-Trzcińska

I TL b

E.Rutkowska

II TL

A.Ługiewicz

II TE/THO

H.Kowalska

II TMH/TOT

W.Trzciński

III TE/THO

E.Sroka

III TMH

E.Piątek

III TL/TM

A.Bochra

IV TL
IV TMH/THO

S.Mikulska
K. Alichnowicz

IV TM/TE

A.Zubko

I a (sp/m/wz)

Ł.Molczyński

I b wz

P.Słupkowski

I c i wz

A.Dzielska

II a

L.Szczygłowska-Rarus

II b

A.Żabiński

II c int.

St.Kowalska

III a

L.Przybylska

III b

H.Kołpacka

III c int

A.Bykowska-Szelążek

III d int.

M.Lewicki
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JASNA GÓRA
29 września 2017 r. maturzyści
z całej naszej diecezji udali się na Diecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów na
Jasną Górę. Głównym punktem spotkania była wspólna Eucharystia, koncelebrowana przez księży pracujących z młodzieżą oraz naszego biskupa pomocniczego - Józefa Szamockiego. Jednak
najważniejszy dla nich był Apel Jasnogórski, tam Maryi Królowej Polski, zawierzyli
ten trudny dla nich czas, ich maturę oraz
dalsze życie.

do Ośrodka Edukacji Ekologicznej
WILGA w Górznie. W wycieczce
udział wzięli uczniowie pierwszej i
drugiej klasy Technikum Obsługi
Turystycznej.

SUPERBOHATERZY

EKOLOGICZNE WARSZTATY
W ramach Wąbrzeskiego Festiwalu
Turystycznego, w dniach 07 – 08 września 2017, Stowarzyszenie Inicjatywa
z Wąbrzeźna zorganizowała wyjazd
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Ruszyła w naszej szkole
po raz kolejny akcja Szlachetna
Paczka. Miło nam poinformować,
iż w gronie wolontariuszy jest 10
naszych uczniów i 4 absolwentów,
zaś koordynatorem na rejon Wąbrzeźno została Pani Sandra
Różyńska.Różyńska.
Duża Przerwa

Z REGULAMINU MONITOR
MONITOROWANIA
OWANIA FREKWENCJI
NAGRODY
Uczniowie z frekwencją semestralną powyżej 98 - 100% są nagradzani na
forum szkoły.
Uczniowie ze 100% frekwencją miesięczną są nagradzani jednodniowym
zwolnieniem z odpowiedzi ustnych ze wszystkich przedmiotów.
Termin zwolnienia ucznia z odpowiedzi ustnych ustala wychowawca klasy
z uczniem i umieszcza informację o zwolnieniu w dzienniku.
Wychowawca nagradza pochwałą uczniów o bardzo dobrej frekwencji na forum klasy i na zebraniu z rodzicami.
Klasa z najwyższą frekwencję semestralną w szkole (powyżej 90%) zostanie nagrodzona dofinansowaniem do 50% kosztów jednodniowej wycieczki szkolnej w promieniu do 100 kilometrów od szkoły.
Klasa z najwyższą miesięczną frekwencją w szkole (powyżej 90%) zostanie
nagrodzona jednodniowym zwolnieniem z odpowiedzi ustnych. Termin
zwolnienia ustala wychowawca klasy i umieszcza taką informację w dzienniku do wiadomości innych nauczycieli.

KARY
Uczniowie znają rodzaje kar za przekroczenie limitów godzin opuszczonych
bez usprawiedliwienia (wagarów).
Uczniowie z niską frekwencją nie mogą pełnić zaszczytnych funkcji w szkole i
klasie.
Uczniowi, którzy otrzymali karę upomnienia lub nagany dyrektora mogą nie
mieć możliwości reprezentowania szkoły, klasy w zawodach sportowych,
konkursach (decyzje podejmuje dyrektor).
Kary z tytułu wagarów wpisywane są przez wychowawcę w dzienniku lekcyjnym z podaniem: nazwiska, daty nałożenia kary, rodzaju kary i powodu
Listopad 2017, numer 51
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Klasy z frekwencją semestralną poniżej 77% w zasadniczej szkole zawodowej i 80% w technikum nie mogą uczestniczyć w wycieczkach szkolnych, rajdach rowerowych, biwakach oraz wyjazdach do kina w przyszłym
semestrze.
W każdym przypadku o rodzaju nałożonej kary decyduje dyrektor szkoły.
Rodzaje kar na podstawie Statutu szkoły oraz procedury w przypadku wagarów zawiera poniższa tabela:

RODZAJE KAR DLA UCZNIÓW
z tytułu godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia (wagary)

KARA

TECHNIKUM

ZSZ

ZSZ

3 lub 4 dni nauki

2 dni nauki

(sprzedawca, mechanik, wz

(pozostałe zawody, wz)

upomnienie wychowawcy

20 -39godz.

15-29 godz.

10 -19 godz.

nagana wychowawcy

40- 49 godz.

30 -34 godz.

20- 29 godz.

upomnienie dyrektora

50-59 godz.

35- 39 godz.

30 - 39 godz.

*/nagana

dyrektora//nagana

z kontraktem//skreślenie

z

listy/przeniesienie do innej

60 godz. i więcej

40 godz. i więcej

40 godz. i więcej

*/ rodzaj nakładanej kary jest uzależniony od liczby opuszczonych godzin bez usprawiedliwienia, wieku ucznia,
postawy ucznia oraz dalszych deklaracji ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego.
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WYWIAD z nową nauczycielką przedmiotów logistycznych
i ekonomicznych, absolwentką naszej szkoły Panią Karoliną Heberlejn
Życiowe motto…
…ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy.
Najważniejszy wynalazek ludności to dla mnie…
…Internet - nieograniczony dostęp do ogromu wiedzy z całego świata
(i memów… i śmiesznych kotów…)
Lubię…
…las, jezioro, góry, ciszę, odcięcie od ludzi i cywilizacji.
Nie wierzę…
… w bogów.
Jak ognia unikam…
…obłudników. I kminku.
Najbliższym z czterech żywiołów jest mi…
… Ziemia.
Jak Pani spędza swój wolny czas?
Lubię pospacerować tam, gdzie nie ma ludzi. Jak pogoda sprzyja, to wędkuję,
jak nie, to czytam książki.
Jaką porę roku lubi Pani najbardziej i dlaczego?
Wiosnę. Zieleni się świat, ptaki znów śpiewają, energii przybywa.
Listopad 2017, numer 51
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Czy mając 18 lat, wiedziała Pani, co chciałaby robić w życiu?
Po części. Rozważałam jeszcze wtedy kilka wariantów.
Jakie były Pani ulubione przedmioty w szkole i dlaczego akurat te?
Biologia. Uważam, że to najbardziej fascynująca z nauk.
Jakie wydarzenie z życia szkoły wspomina Pani z największym sentymentem?
Było mnóstwo takich wydarzeń (i mniejszych, i większych), dlatego cały swój
pobyt w szkole wspominam z sentymentem.
Wierzy Pani w pechową 13-stkę, czarnego kota przecinającego drogę?
Urodziłam się 13-go, więc to moja szczęśliwa liczba. Uwielbiam czarne koty,
a gdy tylko mam okazję, to przechodzę pod słupem. Tak na przekór, na szczęście.
Sentencja, którą warto kierować się w życiu…
Czasem jest tak, że to, co się liczy, nie da się policzyć, a to, co daje się policzyć - nie liczy się.
Zespół lub zespoły (soliści), których najczęściej Pani słucha:
Iron Maiden, Judas Priest, Motörhead. Może to i starsi panowie, ale dają
czadu.
Miejsce, które chciałaby Pani odwiedzić to…
…Islandia.
Książka, która wywarła na Pani największe wrażenie to…
Cała ,,Pieśń lodu i ognia” G. R.R. Martina. Po skończeniu ostatniej książki nie
wiedziałam, jak dalej żyć :)
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Ulubiony film, serial…
…,,Wikingowie” i oczywiście ,,Gra o tron”.
Co Pani sądzi o dzisiejszej młodzieży?
Dobre z Was dzieciaki :) Jesteście odważni i pewni siebie, ale czasami zdaje
się, że gubicie pewne wartości.
Czego nie lubi Pani u uczniów?
U uczniów najbardziej nie lubię pychy, ich poczucia, że zjedli wszystkie rozumy.
Czy zdarzały się Pani w latach szkolnych jakieś szaleństwa?
Oczywiście, że tak, ale nie będę o nich opowiadać. Po co Wam podpowiadać :)
Co chciałaby Pani poradzić uczniom naszej szkoły?
Korzystajcie ze swojej młodości. Nie pozwólcie, by ten czas przeleciał Wam
między palcami. Nie siedźcie w domu. W moim przypadku czas spędzony w
tej szkole był najlepszym kawałkiem dotychczasowego życia - masa przygód,
przyjaźnie na długie lata, wspaniałe wspomnienia. Nie przegapcie tego.
Dziekuję za udzielenie wywiadu.

SZKOLNY KONKURS CZYT
CZYTELNICZY
ELNICZY
Przypominamy o konkursie na najlepszego
czytelnika szkoły.
III EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
POD HASŁEM:
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NASZA TWÓRCZOŚĆ
Miło nam

przedsta
wić Wojtk
a
Lutostań
skiego,
chłopaka
z mechatr
onika
pisząceg
o wiersze

Melodyjka melodyjka
Cicho tu, wszędzie cisza
w tym hałasie spokój
w tle tylko szum życia
głośny szum wokół

Błoga cisza, żadnych dźwięków
żadnych drgań cząsteczek
Błoga cisza pełna wdzięku
Delikatnie w uszy piecze
W samotności przesiaduję
W domu moim w głośnej Ciszy
ucho nic nie rejestruje
lecz doczesność ciszę niszczy.

ŚLUBOWANIE I OTRZĘSI
OTRZĘSINY
NY KLAS I - 25.10.2
25.10.2017
017
25 października 2017 r. o
godzinie 11:00 w sali gimnastycznej
odbyła się UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA I OTRZĘSIN KLAS I, którą
prowadziły następujące uczennice:
Weronika Tokarska (II TOT), Nadia
Drozdalska (II TL) i Zuzanna Piskorska
(II TE). Nowych uczniów przywitał
dyrektor szkoły, Pan Stanisław Bytnar.
Następnie przedstawiciele siedmiu klas (I TL a, I TL b, I TE/TM, I TMH/TOT, I a, I b,
I c - razem 165 uczniów) złożyli przysięgę na sztandar szkoły.
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Ślubowanie to bardzo ważna chwila dla pierwszoklasisty, to symbol dojrzałości i
odpowiedzialności uczniowskiej.
Marta Szulecka odczytała ROTĘ ŚLUBOWANIA o następującej treści:
"My uczniowie pierwszych klas ślubujemy:
rzetelną nauką, aktywnością w szkole i w środowisku, godnie reprezentować szkołę
wzorową postawą moralną pomnażać tradycje szkoły
cenić wartości ogólnoludzkie i przestrzegać praw człowieka
szanować honor i godność, nie zawieźć pokładanych w nas nadziei
chcemy wyrosnąć na obywateli godnych naszej Ojczyzny - Polski".

Następnie głos zabrał przedstawiciel klas pierwszych - Wiktor Markiewicz.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę i zdrową rywalizację przygotowaną przez uczniów klas II. Przerywnikami były piosenki w wykonaniu Dominiki Szlosek oraz układy szkolnego zespołu tanecznego w składzie: Marta Szulecka, Katarzyna Waszak, Natalia Rutkowska, Julia Kozubowska.
Pierwszoklasistom przyszło zmagać się w pięciu konkurencjach. Pierwszą
była prezentacja kierunku kształcenia. Uczniowie otrzymali zadanie, by przygotować
stroje związane ze swoim zawodem. Oceniana była pomysłowość, trafność oraz precyzyjny komentarz. Wyniki punktacji zapisywane były na tablicy. Kolejną konkurencją
była konsumpcja na czas pączków z oryginalnym nadzieniem – tym razem w szranki
stanęły drużyny trzyosobowe z każdej z klas. Dużo emocji wzbudziła też zabawa z
krzesełkami. Liczyła się zwinność, szybkość i bystrość umysłu. Na pewno każdy zna
tę zabawę, w której uczestników jest więcej niż krzeseł. Chyba najbardziej wszystkich
ubawiła konkurencja, w której ważna był taktyka, siła i delikatność. Zabawa polegała
na zgnieceniu balonów w sposób skuteczny i zabawny. Ostatnią rozgrywką był bieg w
spodniach animacyjnych. To szczególnego rodzaju wyścig, w którym liczy się współpraca w zespole, wzajemne zaufanie i szybkość podejmowanych decyzji. W tych rozgrywkach występowało 6 osób z każdej klasy.
Zmagania uczniów oceniało jury w składzie: PP. Lidia Przybylska, Elżbieta
Piątek, Karol Alichnowicz oraz przedstawiciele uczniów: Natalia Król, Sabina Marciniak, Wojciech Lutostański i Maciej Błaszkiewicz. Wyniki po pięciu konkurencjach
były następujące:
I miejsce i Puchar Przechodni wywalczyła klasa I TL a
II miejsce zajęły dwie klasy ex aequo: I TL b i I a
III miejsce zajęła klasa I TE/TM
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Gratulujemy wszystkim odważnym
uczniom, którzy godnie reprezentowali swoje klasy.
Monika
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SONDA WŚRÓD PIERWSZO
PIERWSZOKLASISTÓW
KLASISTÓW
Jak co roku do naszej szkoły przyszli nowi uczniowie (165 ).
Po miesiącu ich pobytu w szkole, postanowiliśmy przeprowadzić wśród nich
krótką sondę.
Uczniowie na pytanie: Dlaczego wybrali tę szkołę? odpowiadali:
Ze względu na dojazd, nie wiem (bo tak), ze względu na ofertę (kierunek,
zawód), ponieważ jest fajna, znajomi polecili, brak innych pomysłów/
możliwości, ponieważ w liceum śmierdzi szpitalem, ze względu na ładne
dziewczyny.
Kolejne pytanie naszej sondy brzmiało:
Jakie są pierwsze wrażenia z pobytu w naszej szkole?
Bardzo dobre, dobre, jest ok, złe, takie sobie, pozytywne, inne: (mało ładnych
dziewczyn, lepiej niż w gimnazjum, takie same jak w zeszłym roku).
Trzecie pytanie: Co uczniowie zmieniliby, wprowadziliby w naszej szkole?:
Nic, szczęśliwy numerek, nie wiem, sklepik, szatnie na kurtki, stołówka,
brak zakazu wychodzenia poza teren szkoły, mniej odpowiedzi ustnych,
dwa dzwonki na lekcje, szersze korytarze, muzyka na przerwach,
wybudowanie palarni, więcej zajęć sportowych, inne (papier toaletowy,
darmowe ksero, dyskoteki, lustra).
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w naszej sondzie.
Kamila
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WYJAZD DO PORTUGALII
Dnia 11 lutego 2017 roku wyjechaliśmy w ramach
projektu POWER 'Ready, steady, work!' na praktyki zawodowe do Portugalii. Na dwa tygodnie zamieszkaliśmy w malowniczym miasteczku Braga,
na północy Portugalii. W praktykach brali udział
uczniowie z następujących kierunków: technik hotelarz, technik obsługi
turystycznej oraz
technik ekonomista.
Od poniedziałku do
piątku pracowaliśmy
w przydzielonych nam miejscach pracy. Były to
hotele, biura rachunkowe, biura podatkowe oraz
biuro podróży. W wolny weekend zwiedzaliśmy
Portugalię. Wybraliśmy się do Porto, Lizbony,
Fatimy oraz nad ocean. Wszystkie miejsca były
bardzo urokliwe. Nad wszystkim czuwała Pani
Hanna Kowalska oraz Pani Aleksandra Ługiewicz. Do Polski wróciliśmy 25 lutego 2017 roku pełni wrażeń i nowych doświadczeń. Portugalia, to kraj z najwyższym w Europie współczynnikiem spożycia ryb na mieszkańca. Ryby podaje się grillowane, gotowane, duszone,
smażone, czy nawet opalane. Najważniejszą z nich jest bacalhau (dorsz).
Mówi się, że Portugalczycy potrafią go
przyrządzić na 365 sposobów, po jednym
na każdy dzień. Będąc w Portugalii, mieliśmy okazję posmakować bacalhau w różnej postaci.
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WYJAZD DO PORTUGALII
Najsłynniejsze i najlepsze potrawy to
„bacalhau á gomes de sá” (pieczony
w naczyniu żaroodpornym z cienko
pokrojonymi ziemniakami i cebulą,
na koniec ozdobiony jajami na twardo i
czarnymi oliwkami), „bacalhau a brás”
oraz „bacalhau dourado” (dwa dość
podobne dania, rybę dodaje sie do jajecznicy z cebula i drobno pokrojonymi
ziemniakami) oraz „bolinhos de bacalhau” (krokiety z dorsza).
Po obiedzie czas na słodkie „co nieco”. Portugalczycy mają słynne
„pasteis de nata”, małe ciastka z kremem, które jada się posypane cukrem pudrem i cynamonem.
Magdalena Dołęga
Roksana Łepek
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POLECAMY KSIĄŻKĘ ZE SZKOLNEJ BIBLIOTEKI
Zabieram Cię w drogę do odkrywania
samej siebie, byś mogła zobaczyć, jak niesamowita naprawdę jesteś. To nieprawda, że nie
masz siły. Masz jej więcej, niż mogłabyś sobie
wyobrazić!
Miranda Kerr
,,Doceń siebie” to motywujący poradnik Mirandy
Kerr, jednej z najbardziej popularnych modelek
na świecie. Napisała książkę, by bazując na własnych doświadczeniach, pomóc nastolatkom
wejść w dorosłe życie.
W książce znajduje się wiele porad o tym, jak odkryć w sobie prawdziwe piękno oraz jak odzyskać pewność siebie. Pod koniec książki można przeczytać wiele ciekawych afirmacji, czyli zdań wpływających na poziom samoakceptacji.
Cytat z książki: Odważ się marzyć i z radością oczekuj tego, co możliwe. I
pamiętaj, że jedyne, co cię ogranicza, to twoje własne myśli. Tylko ty masz moc je zmienić. Zrób to, a zmienisz swój świat. Rozwiń
skrzydła i leć!
Ten poradnik mogę polecić nawet
tym, którzy nie przepadają za czytaniem długich książek. Jest ona napisana zwięźle,
dzięki temu na pewno dotrze do każdego czytelnika.
Zuza
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GRY W LICZBACH, CZYLI W CO GRAMY I JAK DUŻO?
Chyba wszystkim dzisiaj dobrze wiadomo, że gry komputerowe
to chleb powszedni.
Niektórzy grają codziennie po trochu, zaś inni grają w weekendy na całego.
Najpopularniejsze gry dotychczas na platformie steam i dzienne statystyki aktywnych użytkowników w jednym momencie:
1. PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - Około półtora miliona graczy
(1,465,413)
2. Dota 2 - Ponad sześćset tysięcy graczy aktywnych (645,492)
3. Counter-Strike: Global Offensive - Ponad sześćset tysięcy aktywnych graczy (620,393)
4. Team Fortress 2 - Ponad sześćdziesiąt tysięcy aktywnych graczy (69,789)
Są to tylko pierwsze cztery pozycje, łącznie zalogowanych użytkowników to
dziennie (w dniach roboczych) około piętnaście milionów. Są to dość imponujące statystyki, lecz należy pamiętać, że gry komputerowe to jednak nie
wszystko i należałoby kontrolować czas spędzany przed komputerem. Mała
przerwa nie zaszkodzi.
Wszystkie statystyki zostały pobrane z serwisu http://store.steampowered.com/stats dnia 25.09.2017 r.
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POLECAMY FILMY

Po śmierci Joe’go, starszego brata, Lee Chandler zaszokowany wiadomością, że brat powierzył mu opiekę nad swoim synem Patrickiem,
wraca w rodzinne okolice.

Światowej klasy ochroniarz dostaje za zadanie zadbać o bezpieczeństwo zawodowego zabójcy, który musi zeznawać w Międzynarodowym Trybunale
Sprawiedliwości .
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