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Zapraszamy do lektury pierwszego
w tym roku szkolnym numeru gazetki. Mija już
11 lat istnienia naszego szkolnego pisma.
Najnowszy numer tworzymy w niemal
całkowicie
odświeżonym
składzie
redakcyjnym. Cieszymy się, że dołączyli do
nas nowi uczniowie klas I.
W tym roku naukę w szkole rozpoczęło
aż 9 pierwszych klas. Mamy nadzieję, że
pierwszoklasiści
staną
się
wiernymi
czytelnikami Dużej Przerwy.
Tradycyjnie
już,
umieszczamy
podstawowe,
uaktualnione
informacje
o szkole, w tym terminarz dni wolnych od
nauki, wykaz wychowawstw, harmonogram
praktyk zawodowych, godziny pracy
pedagoga, SzOK-u, biblioteki i MCI, gabinetu
pielęgniarki.
Mamy dla Was dobrą nowinę, nadal
podtrzymujemy tradycję dołączania do gazetki
szczęśliwego kuponu. Tym razem dziękujemy
za przychylność Paniom Ewie Turek
i Stanisławie Kowalskiej.
Zachęcamy do lektury wywiadu
z nowym
nauczycielem
–
Księdzem
Tomaszem Jeziorskim.
W związku z licznymi sukcesami
sportowymi w naszej szkole informujemy Was
także o tych wydarzeniach na łamach naszej
gazetki.
Życzymy miłej lektury. 
Redakcja

II TOT
I TL
I TE
I TE
I TE
I TE
I TE
I TE

Opiekunowie:
Lucyna Jachimowicz, Hanna Kowalska

2 września 2013 r. - Rozpoczęcie roku
szkolnego
23 grudnia 2013 r. – 1 stycznia 2014 r. Zimowa przerwa świąteczna
3 - 16 lutego 2014 r. - Ferie zimowe
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17 – 22 kwietnia 2014 r. – Wiosenna przerwa
świąteczna

5 i 6 maja 2014 r. (poniedziałek i wtorek) pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów

25 kwietnia 2014 r. – Zakończenie zajęć
w klasach programowo najwyższych
w szkołach ponadgimnazjalnych
13 czerwca 2014 r. – Zakończenie zajęć

obowiązkowych (jęz. polski, matematyka)
Dla uczniów ZSZ - 5 i 6 maja 2014 r. są
dniami zajęć praktycznych
8 maja 2014 r. (czwartek) - "Drzwi otwarte

w klasach programowo najwyższych
zasadniczych szkół zawodowych
27 czerwca 2014 r. - Zakończenie rocznych

w ZSZ"
2 czerwca 2014 r. (poniedziałek) – Szkolny
Dzień Sportu

zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19 czerwca 2014 r. – Święto Bożego Ciała
20 czerwca 2014 r. (piątek) - dzień po święcie
Bożego Ciała, dzień wolny na podstawie

Wykaz dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktycznych

dni wolne wynikające z możliwości, jakie daje
Rozp. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego §5 ust. 2 pkt 1 – 3
(czyli to, co tygrysy lubią najbardziej ;)

zarządzenia dyrektora w sprawie dni wolnych
od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2013/14
23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) - pisemny

14 października 2013 r. (poniedziałek) – Dzień
Edukacji Narodowej

egzamin zawodowy dla absolwentów
wszystkich typów szkół
... czerwca 2014 r. – termin uzależniony od
harmonogramu egzaminów praktycznych

22 października 2013 r. – Ślubowanie
pierwszoklasisty
1 listopada 2013 r. (piątek) – Wszystkich

ustalonych przez CKE Gdańsk

Świętych
11 listopada 2013 r. (poniedziałek) –
Narodowe Święto Niepodległości

Siatka godzinowa
1
2

6 stycznia 2014 r. (poniedziałek) – Święto
Trzech Króli
1 maja 2014 r. (czwartek) – Święto Pracy
2 maja 2014 r. (piątek) – Święto Flagi,

3
4
5
6

dzień wolny na podstawie zarządzenia
dyrektora w sprawie dni wolnych od zajęć
dydaktycznych w roku szkolnym 2013/14.

7
8

3 maja 2014 r. (piątek) – Święto Konstytucji
3 Maja
3

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

TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE PO ZSZ
(3 – letnie – zaoczne)
 handlowe
 mechaniczne

W roku szkolnym 2013/2014
do naszej szkoły uczęszcza
539 uczniów.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
(3 – letnia po gimnazjum)

(stan na dzień 01.10.2013 r.).

Uczniowie mogą uczyć się każdego zawodu,
o ile znajdą pracodawcę, u którego będą
mogli odbyć praktyki (umowa o pracę,
wynagrodzenie).

W tym:






w technikach - 314 uczniów;
~ 63 uczniów w klasach czwartych:
~
~
~

IV TL/TM – 18;
IV TMH – 21;
IV TE/THO - 24;

Szkoła zapewnia praktyki w zawodach:
 operator obrabiarek skrawających
 mechanik - monter maszyn i urządzeń
 fryzjer (zajęcia praktyczne w CKPiU)

w technikum uzupełniającym - 21
słuchaczy;
w zasadniczej szkole zawodowej - 226
uczniów - (klasy III b i III d są na rocznej
praktyce);
w klasach integracyjnych - 55 uczniów.

Pozostałe zawody – umowa o pracę:
sprzedawca, klasy wielozawodowe,
np. cukiernik, kucharz, stolarz, piekarz, lakiernik,
elektryk, mechanik pojazdów samochodowych,
krawiec i inne zawody
KLASY INTEGRACYJNE - WIELOZAWODOWE
Od 2010 r. w szkole funkcjonują klasy integracyjne
na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Szkoła zatrudnia
40 nauczycieli
(35 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin
i 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych).
Według stopni awansu zawodowego szkoła
zatrudnia:

Przypominamy, że w tym roku szkolnym
szkoła kształci w następujących zawodach
i profilach:
TECHNIKA 4 – LETNIE PO GIMNAZJUM
(DZIENNE)







obsługi turystycznej
logistyczne
mechatroniczne
hotelarstwa
ekonomiczne
mechaniczne



nauczycieli dyplomowanych – 13,



mianowanych – 22,



kontraktowych – 5.

Kadrę kierowniczą szkoły stanowią:
dyrektor – mgr inż. Stanisław Bytnar
i zastępca dyrektora – mgr inż. Tadeusz
Gierszewski.
Sekretariat – Pani Grażyna Nosol
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Kierownik administracyjny – Pan Grzegorz
Rygielski.
Przypominamy,

że

wszystkie

środa
czwartek

informacje

piątek

z życia szkoły – aktualności, plan lekcji,
możecie znaleźć na stronie www szkoły pod
adresem: http://zszwabrzezno.com/

1, 2 i 3 g.l. SzOK
10:35- 14:35
8:20 - 11:50
5, 6 i 7 g. l. SzOK
1, 2, 3 g. l. SzOK
10:35 - 13:33

Biblioteka i MCI
pn.
8:00 - 14:30
wt.
8:00 - 13:30
śr.
8:00 - 14:00
czw.
8:00 - 13:30
pt.
8:00 - 14:30
Gabinet pielęgniarek
Anna Otręba, Beata Waśniewska

pn.
czw.
pt.

Szkoła posiada również oficjalny fanpage
na facebooku.

11:00 - 14:00
10:00 - 13:00
11:00 - 14:00
Świetlica

codziennie od 7:00 - 15:00

Klasa
I TL
I TE
I THO/TMH
I TOT/TM
II TL
II TOT/TM
II TE/TMH
III TL
III TE/THO
III TMH/TM
IV TE/THO

Pedagog szkolny/SzOK
Dzień
tygodnia

Anna Bykowska – Szelążek

poniedziałek

5 godzina lekcyjna – SzOK

wtorek

2, 3 g. l. SzOK
10:35 - 15:05 pedagog
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Wychowawca
L. Bytnar
V. Fijołek – Trzcińska
A. Dzielska
E. Rutkowska
E. Turek
W. Trzciński
A. Ługiewicz
A. Bochra
L. Przybylska
H. Kołpacka
H. Kowalska

IV TL/TM
S. Krawczyk
IV TMH
A. Wilamowska
I a (sprzedawca) L. Szczygłowska – Rarus
I b wz (mechanik i inne zawody) A. Zubko
I c wielozawodowa A. Żabiński
I d wz integr.
S. Kowalska
I e wz integr.
L. Szwulińska
II a sp/WZ
E. Piątek
II b wz/mech
M. Lewicki
II c integr.
S. Różyńska
III b WZ
K. Alichnowicz
III c m/o
Ł. Molczyński
III d wz integr.
S. Mikulska

klasa

l.
tyg/godz.

miesiąc

termin

II TE

3
tyg./120
godz.

IX/X

30.09 18.10.2013r.

III TL

4
tyg./160
godz.

X/XI

28.10 (pn) 26.11.2013r.
(wt.)

TE - 3
tyg./120
godz.

III

03.03 21.03.2014r.

THO - 4
tyg./160
godz.

III

03.03 28.04.2014r.

I TOT

4
tyg./160
godz.

IV/V

II TOT

4
tyg./160
godz.

V/VI

II TU/z

4
tyg./160
godz.

-

semestr
zimowy

III TU/z

4
tyg./160
godz.

-

semestr
zimowy

III
TE/THO

W dniach 03 – 12.09.2013 r. w sali
telewizyjnej odbył się kiermasz używanych
podręczników. Prowadziły go uczennice
z klasy II Technikum Logistycznego: Marta
Ładniak, Joanna Szychułda i Joanna Trestka
pod opieką nauczyciela – bibliotekarza Lucyny
Jachimowicz.

Jak co roku kiermasz cieszył się dużym
powodzeniem. Mamy nadzieję, że jesteście
zadowoleni z tej formy pozbycia się
niepotrzebnych podręczników i zakupienia
nowych.
Z uwagi na duże zainteresowanie akcją,
planujemy wprowadzić go na stałe w
kalendarz wydarzeń naszej szkoły i

23.04(śr) 22.05.2014r
(śr.)
22.05 (czw) 18.06.2014r.
(śr.)

zorganizować kiermasz także za rok –
w pierwszym tygodniu września. Uczniów klas
kończących szkołę prosimy o przynoszenie do
biblioteki podręczników już po zakończeniu
zajęć dydaktycznych, czyli przed 25 kwietnia.
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Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia.
Niech szkoła w dom się wspólny zmienia! Praca
nauczyciela to praca niełatwa, bo często leniwa
i krnąbrna jest dziatwa. Kocha ona figle i chętnie
się czubi, lecz stroni od książek, uczyć się nie
lubi. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,
aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, który gdy
dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest w życiu

W poniedziałek, 14 października
obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.
Jest to święto wszystkich nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi szkoły.
Jest to dobra okazja, by podziękować
nauczycielom i wszystkim pracownikom
naszej szkoły za pracę i trud włożony w nasze
wykształcenie i funkcjonowanie szkoły. Dzięki
staraniom naszych pedagogów poszerzamy
zasób wiedzy, umiemy poradzić sobie
w trudnych sytuacjach oraz stajemy się
bardziej wrażliwi na piękno otaczającego nas
świata. Nie byłoby naszej ładnej i czystej
szkoły gdyby nie dbali o nią pracownicy
obsługi i pracownicy administracyjni.
Chcemy, by nasi
wspaniali nauczyciele
wiedzieli, że chociaż
czasem nie potrafimy

ciężko, gdy się mało umie.

Edyta Ś.

"Rok szkolny 2013/2014 to już, niestety,
ostatni rok zajęć pozalekcyjnych w ramach
projektu Szkoła Sukcesu.
3 lata zajęć projektowych to dla każdego
ucznia udział łącznie w:
 300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka
angielskiego;
 28
miesięcznych
modułach
indywidualnych
autorskich
zajęć
z przedsiębiorczości prowadzonych
e-learningowo i podczas spotkań
z nauczycielem;
 kilkudziesięciu regularnych spotkań się
za pośrednictwem platformy
e-learningowej
z
pracownikiem
naukowym UG;

tego okazać, jesteśmy
im bardzo wdzięczni
za to, że tak wiele od
nas
wymagają
i
starają się, byśmy uczyli się jak najlepiej.
Z okazji tego święta całej kadrze
nauczycielskiej, pracownikom administracji i
obsługi
życzymy
wielu
sukcesów
zawodowych, prywatnych oraz tego, aby

Mamy świadomość, że tak intensywna
praca w ramach projektu przyniesie wymierne
korzyści w postaci jeszcze lepszych wyników
naszych uczniów na egzaminie maturalnym

podejmowany trud, jakim jest nauczanie i
wychowywanie młodych ludzi, był źródłem
satysfakcji i uznania.
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z języka
angielskiego
i
egzaminie
Projekty partnerskie to współpraca
zawodowym."
dwóch lub więcej szkół z różnych krajów Unii
Projekt koordynują p. A. Ługiewicz i p. A. Europejskiej.
Goldyszewicz.
Nasz projekt nosi nazwę „Strengthening
Out-of-School-Time”
(S.O.S.-Time)
„Umacnianie roli zajęć pozalekcyjnych”.
Będziemy go realizować razem ze
szkołami z Turcji i Włoch. Projekt będzie
trwał dwa lata - od września 2013 do czerwca
2015 roku.
Nasza szkoła rozpoczęła realizację
Celem projektu jest wypracowanie
trwającego dwa lata programu Comenius –
interesujących
pomysłów
na
zajęcia
Partnerskie Projekty Szkół.
pozalekcyjne
dające
zadowolenie
i
satysfakcję
Udział w projekcie jest finansowany ze
środków UE przez Narodową Agencję uczniom, pobudzające ich zaangażowanie,
programu „Uczenie się przez całe życie” aktywność i kreatywność. Poprzez udział

w tym przedsięwzięciu młodzież uczy się
odpowiedzialności, jako że wypracowanym
Celem
akcji
jest
wzmacnianie materiałem dzielić się będą z rówieśnikami
europejskiego wymiaru edukacji poprzez z partnerskich szkół .
Comenius – Partnerskie Projekty Szkół”.

promowanie współpracy międzynarodowej,
a także poprawa pod względem jakościowym
i ilościowym partnerstw między szkołami oraz
mobilności, w której uczestniczą uczniowie

Dzięki projektowi uczniowie będą mieli
szanse na wyjazdy do wyżej wymienionych
krajów.
Ponadto
podszkolą
wiedzę
i umiejętności z języka angielskiego,
informatyki,
komunikacji
oraz
nauk
społecznych. Poznają również tradycje

i kadra nauczycielska z różnych państw
członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji
Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość

i zwyczaje innych krajów. Koordynatorem
projektu jest nauczyciel języka angielskiego Pani Aleksandra Ługiewicz.

wzajemnego
uczenia
się,
wymiany
najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur
współpracy międzynarodowej.”
http://www.comenius.org.pl
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3.10 I TMH/THO pod opieką p. K. Alichnowicza.
Odwiedziny w MiPBP koordynowali nauczyciele języka polskiego oraz nauczyciel –
bibliotekarz p. Lucyna Jachimowicz.
Składamy podziękowania dla Pani Dyrektor Aleksandry Kurek za wyczerpujące informacje o pracy tej wspaniałej wąbrzeskiej
Książnicy i miłe przyjęcie.

WYCIECZKI DO MIEJSKIEJ
I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
23 września br. odbył się "bieg
W WĄBRZEŹNIE
pierwszoklasisty", który jest tradycją naszej
Tradycyjnie już uczniowie klas pierw- szkoły.
szych technikum mieli okazję zaznajomić się z
funkcjonowaniem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie.
http://bibliotekawno.freevar.com/
Dyrektor MiPBP, Pani Aleksandra Kurek
zapoznała uczniów z biblioteką i zasadami korzystania z jej zbiorów.
Mamy nadzieję, że wycieczki do tej biblioteki publicznej zaowocują w przyszłości Zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt, było
częstymi odwiedzinami w tej miejskiej książni- widać ostrą rywalizację. Nie obyło się bez
cy i rozwojem czytelnictwa wśród naszej mło- wsparcia i dopingu, jakim byli nauczyciele
dzieży.
oraz dyrekcja szkoły. Zawodnikom nie zdołał
16.09 MiPBP odwiedziła klasa I TOT/TM przeszkodzić nawet wiatr. Wszyscy pobiegli
(33 osoby) pod opieką p. Ewy Rutkowskiej,
24.09 - klasa I TE (23 uczniów) pod opieką p.
Violetty Fijołek-Trzcińskiej. 27.09 klasa I TL,

najszybciej jak potrafili.
W grupie dziewcząt najszybsze były:
I miejsce: Przekota Angelika I a
II miejsce: Małolepska Dominika I TL
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III miejsce: Gruszecka Natalia I TOT

8 października br. w ramach Grand Prix
Wąbrzeźna odbył się "Bieg jesienny".
Pierwsze miejsce zajął uczeń naszej szkoły –
Dominik Hancyk. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów sportowych. 

W połowie października odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Wąbrzeskiego
w piłce nożnej dziewcząt (16.10) oraz
chłopców (17.10).

Wśród chłopców najszybciej pobiegli:
I miejsce: Hancyk Dominik I TL
II miejsce: Kępiński Marcin I TOT/TM
III miejsce: Budziwojski Patryk I TOT/TM

24 września najszybsi pierwszoklasiści wzięli
udział
w
indywidualnych
biegach
przełajowych. Uczeń klasy I TL Dominik
Hancyk zajął II miejsce i osiągnął pierwszy
sukces sportowy w nowej szkole.
Edyta Ś.
Reprezentacje naszej szkoły zajęły
I miejsca. Gratulujemy! 

DOMINIK HANCYK ZWYCIĘZCĄ GRAND
PRIX WĄBRZEŹNA
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Jak co roku przeprowadziliśmy mini - sondę
wśród naszych koleżanek i kolegów z klas
pierwszych.
Dlaczego wybrałeś/wybrałaś tę szkołę?
Jakie są Twoje pierwsze wrażenia z pobytu
w ZSZ?

10 października br. uczniowie klasy
drugiej Technikum Mechatronicznego pod
opieką wychowawcy p. Aleksandry Ługiewicz
pojechali na wycieczkę do Torunia.
Głównym
celem
wyjazdu
było
obcowanie z historią zgodnie z hasłem „Gotyk
na dotyk”. Uczniowie podziwiali zabytkowe
obiekty Torunia. Piękna słoneczna pogoda
zachęcała do spacerów po mieście. Była to
kolejna już integracja zespołu klasowego. Na
zakończenie dnia młodzi mechatronicy udali
się do Cinema City. W atmosferze ogólnego
zadowolenia
podróż
pociągiem
była
dopełnieniem miło spędzonego dnia.

Nauczyciele…
W szkole zmieniłbym/zmieniłabym, wprowadziłbym/ wprowadziłabym ….
Oto niektóre odpowiedzi:

I TE
Dlaczego wybrałeś/wybrałaś tę szkołę?






22 października był w Zespole Szkół
Zawodowych w Wąbrzeźnie świętem wszystkich "pierwszaków". W sali gimnastycznej od
było się uroczyste ślubowanie najmłodszych
roczników, które zostały przyjęte w poczet

uczniów szkoły.
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Ponieważ uznałam ją za najlepszą, która
da mi najlepsze wykształcenie.
Wybrałam tę szkołę ponieważ technikum
da mi zawód oraz możliwość zdania matury.
Ponieważ ta opcja wydawała się najciekawsza i po tym kierunku jest wiele możliwości jeśli chodzi o znalezienie pracy.
Wybrałam tę szkołę, ponieważ zaciekawił
mnie kierunek oraz sposób nauczania
przedstawiony na drzwiach otwartych.
Wybrałam te szkołę ponieważ zainteresował mnie kierunek technik ekonomista.
Ponieważ chcę być księgową.



Bo jest najbliżej mojego domu i jest taki
zawód, w którym chciałabym pracować.
Ponieważ chodził tu mój kuzyn i proponował mi tę szkołę, ale również mam dobry dojazd i chciałam też do technikum.
Ponieważ nie miałam innych pomysłów.
Ponieważ sądzę, że przygotuje mnie najlepiej do dorosłego życia.
Bo jest najbliżej.
Ponieważ ta opcja wydała się najciekawsza i po tym kierunku jest wiele możliwości, jeśli chodzi o znalezienie pracy.

●

Jakie są Twoje pierwsze wrażenia z pobytu

●








●
●
●
●
●
●
●
●

w ZSZ?
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
‘

●

Szkoła jest fajna, przyjazna.
Bardzo dobre.
Pozytywne.
W miarę dobre, zdawało mi się, że będzie gorzej.
Nie są złe, początkowo trochę się gubiłam z salami, ale zbiegiem czasu już
wiem, gdzie są sale.
Są mili, fajni.
Nie najgorsze.
Są stanowczy i starają się, byśmy nauczyli się jak najwięcej.
Szkoła jest przyjazna, ludzie życzliwi.
Dziwne, ale nie jest tak źle.
Normalnie, szkoła jak szkoła ...

●
●
●

W szkole zmieniłbym/zmieniłabym, wprowadziłbym/ wprowadziłabym …
●
●
●

Nauczyciele…

●
●

Nauczyciele zrobili na mnie dobre wrażenie. Są wymagający, ale mili i wyrozumiali.
Są w porządku.
Bardzo fajni są.
Zostawię to bez komentarza, zdania podzielone.
Wymagający.
Wymagający, uprzejmi.
Spoko, mili.
Niektórzy fajni ...
Polubiłam najbardziej Panią Bytnar, ponieważ dużo mi wytłumaczyła matematyki.
Niektórzy nauczyciele są wymagający, a
niektórzy bardzo mili.
Nauczyciele zrobili na mnie dobre wrażenie. Są wymagający, ale mili i wyrozumiali.
Są przyjaźni.
Jedni są ok, a inni nie, za dużo wymagają.
Są wymagający ale także mili. Najbardziej polubiłam panią od j. angielskiego.

●

W większości pozytywnie, najlepsza Pani
Goldyszewicz.
Są mili, niektórzy trochę wymagający.
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Mogłyby być szatnie, dziennik internetowy i sklepik (to pisało dużo osób).
Więcej kół zainteresowań.
Żebyśmy nie przechodzili do drugiej
szkoły.
Cieplej w szkole, wi-fi w całej szkole.
Wypowiedzi innych klas zamieścimy
w kolejnym numerze DP.

Jaką porę roku lubi Ksiądz najbardziej i
dlaczego?
Wiosnę – wtedy wszystko jest świeże i się budzi do życia.
Czy mając 18 lat, wiedział Ksiądz, co
chciałby robić w życiu?
Tak wiedziałem.
Jakie były Księdza ulubione przedmioty w
szkole i dlaczego akurat te?
Język polski, historia i geografia – bo jestem
humanistą i marzycielem.

z nauczycielem religii
Księdzem Tomaszem Jeziorskim

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

Życiowe motto...
Kochaj Boga i swoich bliźnich, ucz tego innych a będziesz szczęśliwy.

Nie wierzę, bo człowiek wierzący swoje życie
opiera na zaufaniu do Boga i Jego do każdego z nas, a nie na jakiejś liczbie czy kocie.

Najważniejszy wynalazek ludzkości to dla

Sentencja, którą warto kierować się w ży-

mnie...
… koło.

ciu...
Bądź dobry dla innych, to dobro do ciebie powróci.

Lubię...
… zacisze domowego spokoju i przyrodę.

Zespół lub zespoły (soliści), których najczęściej Ksiądz słucha...
Dorota Osińska, Anna Maria Jopek, Edyta

Nie wierzę...
… w to, że człowiek jest do końca zły.
Jak ognia unikam...
…. diabła.
Najbliższym z czterech żywiołów jest mi...

Górniak, Whitney Elizabeth Houston, Maria
Callas, Maria Carey, Anna German, Edith Piaf.

… powietrze.

Miejsce, które chciałby Ksiądz odwiedzić
to...

Jak Ksiądz spędza swój wolny czas?
Czytam, piszę książki lub wiersze, układam
piosenki i komponuję.

… Mars.
Ulubiona/e książki to...
"Władca Pierścieni”, „Diuna”, „Eragon”.
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Ulubiony film, serial ...
„Bez mojej zgody”, „ Listy do M” i wiele innych.

mój Boże
biegnę co tchu i wołam
wołam z sił całych duszy i ciała
Panie poczekaj już wiem
już zrozumiałem
dlaczego mój krzyż to moje życie

Co Ksiądz sądzi o dzisiejszej młodzieży?
Trzeba dać jej szanse.
Czego nie lubi Ksiądz u uczniów?
Braku zainteresowań i pustki w głowie i sercu.

to moje wybory
to moje trwanie

Czy zdarzały sie Księdzu w latach szkolnych jakieś szaleństwa młodości?
Raczej nie, byłem spokojnym chłopakiem.

"Żal mi tych"

Żal mi tych którzy nie wierzą
naprawdę żal
Agata Kriger
bo są jak lilie

Dziękuję za udzielenie wywiadu.

piękne i cudowne
szkoda tylko ze nigdy nie rozkwitną
nie można być piękną lilią

Zapraszamy do lektury wierszy
Księdza Tomasza:

i twierdzić ze niepotrzebne jest Słońce

"Za duży krzyż jak dla mnie"
Za duży krzyż jak dla mnie

"Nie ma Boga"

mój Panie
a tyle siły co Ty ja nie mam
Szymon z Cyreny już nie nadejdzie

Nie ma Boga
bo pozwala na cierpienie
to szatański slogan
który wraz z diabłem spadł z nieba

i nie podniesie mnie z ziemi
jak Ciebie
droga na Golgotę jest dla mnie zbyt trudna

szkoda tylko że jego głosiciele
nigdy nie stali pod krzyżem
tuż przy Matce Bożej

nie mogę już dalej iść
zostawiam mój krzyż pod murem życia
i zamykam oczy mojego istnienia

"I po co to wszystko"

nagle patrzę i widzę w oddali
pytając samego siebie
jak to się stało Panie
że zamiast jednego niesiesz dwa krzyże

I po co to wszystko
po co
dla tych błyskotek co świecą jak srebrniki Judasza
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dla paru chwil chwały
dla pieniędzy co chlebem powszednim są dia-

go niezwykłego kraju, o ludziach których spotkali, o kraju pełnym smaków, bajkowych kra-

bła
dla przyjemności co przeminą wraz z ciałem
i po co to wszystko
po co

jobrazów i wyjątkowej muzyki.
Gościli w Wąbrzeźnie dzięki programowi
„Tu czytamy – Dyskusyjne Kluby Książki” Instytutu Książki. Jednym z organizatorów była

po śmierci wszyscy na Sąd idą
i tyle co nic zostaje z ich świata
nawet bogacz nie zdoła wykupić

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.
Jedna z naszych redaktorek, uczennica
klasy II TOT, Patrycja Pięta przeprowadziła

choćby kartą platynową chciał zapłacić
i po co to wszystko
po co

wywiad z Państwem Meller. Z uwagi na brak
miejsca w tym numerze DP zamieszczamy
tylko początek wywiadu, resztę postaramy się

przemijamy i tyle nie ma ucieki
nie ma ściany między życiem a śmiercią
jest tylko cienka biała linia

umieścić w następnym wydaniu.

dlatego żyj godnie
bądź dobry
dawaj innym miłość
która czeka
reszta to tylko mgła
przeminie o poranku twego dnia ostatniego.

19 września 2013 r. w podróż po Gruzji
zabrali nas Anna Dziewit – Meller Pisząc książkę „Gaumardżos” jaki mieli
i Marcin Meller. Spotkanie z tym małżeń- Państwo cel? Czy chcieli Państwo tylko
stwem zainaugurowało III Wąbrzeski Festiwal opisać swoje wspomnienia czy może
pokazać w jakiś sposób piękno Gruzji?
Turystyczny.
Anna: My tę książkę napisaliśmy chyba
Państwo Meller są autorami książki
przede wszystkim po to by pokazać Gruzję,
„Gaumardżos. Opowieści z Gruzji”. Na spobo ta książka to nie tylko nasze wspomnienia.
tkaniu w WDK opowiedzieli o wyprawie do te15

Tak naprawdę to ta książka to są jednak
głównie reportaże o jakichś rzeczach, które
nie nam się przytrafiły, my je tylko opisujemy i
ta książka tak naprawdę jest chyba napisana
po to żeby ludziom pokazać, że to jest bardzo
fantastyczny kraj z ciekawą historią,
fantastycznymi
ludźmi,
wspaniałą
kulturą , więc
wydaje mi się,
że taki był cel na
książkę
„Gaumardżos”
Marcin: Hmm…
Chodziło też o to
żeby pomieszać
różne rzeczy tzn. my w tej Gruzji byliśmy tyle
razy, tyle miejsc widzieliśmy, tyle
przeczytaliśmy, że mieliśmy różne na nią
spojrzenie, więc świadomie książka się
składa, jak to nasza znajoma określiła, że ona
jest niezbalansowana, w tym sensie, że tam
są historie poważne, niepoważne, są historie
dramatyczne, są przygody pijackie. Taki był w
sumie zamiar, pomijając już to, że jest dwójka
autorów i to jeszcze różnej płci, no powiedzmy
inaczej: inaczej patrzy kobieta, a inaczej
patrzy mężczyzna i jeszcze są małżeństwem
w związku z czym chodziło nam o taki
kalejdoskop, spojrzenie z różnych stron i w
sumie chyba zadziałało i się sprawdziło.

wszystkie miejsca, które tam odwiedzaliśmy
są na swój sposób ciekawe, ale tak w ogóle
najciekawsze dla nas to jest chyba dom
naszych przyjaciół, do którego jeździmy pod
Tbilisi to jest już tak w sumie trochę nasz dom,
tak możemy powiedzieć, takie miejsce bardzo
specjalne, osobiste, gdzie jesteśmy traktowani
jak rodzina, fajnie jest mieć drugi dom…
Marcin: To jest wieś, do której nikt normalny
nie jeździ, bo nie ma po co, tam nie ma nic do
zobaczenia, tylko po prostu tam nasi
przyjaciele mieszkają. a tak myślę, że jakby
komuś radzić to chyba tak najbardziej
efektownym miejscem są góry, ale wprawdzie
cała Gruzja to są góry, ale rejon zwany
Swanetią, gdzie są wieże z kamienia, w
związku z czym Swanetia taka najbardziej
widowiskowa na pierwszy rzut oka.
Co podoba się Państwu w Gruzji i w
Gruzinach?
Anna: Wiele rzeczy i wiele też się nam nie
podoba…
-To następne pytanie… (śmiech)
Anna: W Gruzinach podoba nam się to jacy
są jako ludzie, tzn. są to bardzo gościnni,
lubią jak się do nich przyjeżdża, lubią
opowiadać o swoim kraju. Tam się bardzo
łatwo podróżuje, bardzo łatwo nawiązuje się
kontakty, bo ciągle się kogoś spotyka kto chce
się czymś podzielić, a to swoim jedzeniem, a
to swoim, a to swoją wiedzą na temat regionu
i to jest chyba w nich najbardziej ujmujące.
Marcin: Są emocjonalni, co jest jednocześnie
zaletą i wadą : zaleta polega na tym, że są
uczuciowi, łatwo nawiązywać znajomości,
przyjaźnie… Wada taka, że łatwo przechodzą

Najciekawsze miejsce w Gruzji w jakim
Państwo byli?
Anna: To pytanie jak dotąd, na które nie da
się odpowiedzieć… Szczerze mówiąc
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z jednego stanu w drugi np. z pozytywnej
percepcji drugiego człowieka po głęboką
niechęć. Przestrzeń między miłością, a
nienawiścią jest krótka – łatwo przejść z
jednego stanu w drugi. Co do wad to też
stosunek do punktualności, planowania - jest
straszny i my generalnie powtarzamy, że w
Gruzji jak się coś nie wydarzy to my nie
wierzymy, że się coś wydarzy, bo po prostu to,
że jest coś zaplanowane to jest dopiero
pierwszy punkt na długiej drodze niewiadomo
do końca czy uwieńczonej sukcesem…

Victoria organizuje imprezę urodzinową, na
którą zaprasza nową koleżankę z klasy. Jej
przyjaciółki są temu przeciwne. Okazuje się
jednak, że to mama dziewczyny skłoniła ją do
tego, ponieważ "nowa" jest córką jej
przyjaciółki. Po pewnym czasie Hannie udaje
się zdobyć zaufanie
dziewczyn i dołączyć do
ich "paczki". Szybko
okazuje się jednak, że
nowa koleżanka nie jest
ciąg dalszy w następnym numerze szczera i ma złe intencje.

"Ala Makota. Zakochana." –
Małgorzata Budzyńska
Ala opisuje w notatniku swoje życie. Ta
historia rozpoczyna się od momentu, kiedy do
"Skłócone" – Lynda Waterhouse
mieszkania piętro niżej wprowadza się młody
Dziewczyna
zauroczona
Kończą się wakacje mężczyzna.
wyglądem
nowego
i pora wrócić do szkoły.
sąsiada
chce
Jedyną osobą, która się
dowiedzieć
się
o
nim
jak
z tego cieszy jest Stella.
najwięcej. W tym celu
Jej
wakacje
były
spędza wiele godzin
koszmarne i pełne
patrząc przez okno,
problemów. Najbardziej
gdyż
twierdzi,
że
jednak
dziewczyna
przyszedł jej czas na
cierpi z powodu kłótni i rozstania z najlepszą
przyjaciółką. Opowiada, jak się poznały miłość, którą nazywa miłością od pierwszego
i wspomina chwile, za którymi tak bardzo wejrzenia.
tęskni.
Polecane książki znajdziecie w naszej
szkolnej bibliotece.

"Przyjaciółki i kłamczuchy" Rosie Rushton

Edyta Ś.
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Nasi redaktorzy zrobili ankietę na
Facebooku na temat najpopularniejszych
filmów (najczęściej oglądanych i polecanych).
Udostępniamy Wam tytuły i życzymy
miłego oglądania w długie jesienno – zimowe
wieczory:
Niemożliwe, Nietykalni, Miasto Gniewu, Atlas
Chmur, Incepcja, Forrest Gump, Zielona Mila,
Anioły i demony, Kod da Vinci, Easy A,
Podziemny krąg, Dawno temu w Ameryce,
Dziewczyna z tatuażem, Terminal, Filadelfia,
Szeregowiec Ryan, Piękny Umysł, Agenci
Bardzo Specjalni, Sztuczna Inteligencja, I że
cię nie opuszczę, Pamiętnik Jumper, Miss
Agent, Wyznania zakupoholiczki, Dziś 13 jutro
30, Zła Kobieta, Diabeł ubiera się u Prady,
Maszyna Czasu, Sztuka Zrywania, 50
Pierwszych Randek, Ścigani, Trzy metry nad
niebem.

MIGDAŁOWE PTYSIE











Do garnka wlać szklankę wody, dodać też
margarynę, szczyptę soli. Zagotować. Cały
czas mieszając, wsypać mąkę oraz zmielone
migdały. Gotować tak długo, aż ciasto zacznie
odchodzić od ścianek naczynia. Przełożyć do
miski, lekko ostudzić. Wbijać kolejno jajka,
zmiksować na jednolite ciasto. Dodać proszek
do pieczenia i wymieszać. Ciasto przełożyć do
szprycy. Na papier do pieczenia wycisnąć co
15 cm obwarzanki.

Zaś nasza redaktorka – Monika D. poleca:



Dla niej wszystko
Skazany na piekło





Siedem dusz
Millerowie
Nad życie





Wielki Mike
Mały Nicky
Bez mojej zgody.

10 dag margaryny
15 dag mąki
5 dag zmielonych migdałów
3 jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
5 dag całych migdałów
10 dag cukry pudru
9 łyżek likieru migdałowego
2 szklanki śmietany kremówki
sól

Piec około 15 – 20 minut w temp. 200 C.
Gotowe obwarzanki ostudzić i przekroić na
pół. Cukier puder wymieszać z 3 łyżeczkami
likieru. Migdały obrać, posiekać, uprażyć na
suchej patelni. Śmietanę ubić z resztą likieru.
Krem położyć na dolne połówki ciastek
i przykryć pozostałymi. Można posypać
migdałami.
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PALUSZKI NINY








3 szklanki mąki
pół szklanki śmietany
łyżka masła
2 dag drożdży
olejek zapachowy
szczypta soli
cukier

Na religii katecheta pyta:
- Kto widzi i wie wszystko?
Na to Jasiu:
- Moja sąsiadka...
***

Przedszkolanka przechadzała się po sali obDo mąki włożyć rozdrobnione drożdże, wlać serwując rysujące dzieci. Od czasu do czasu
śmietanę, masło i resztę dodatków. Zagnieść zaglądała, jak idzie praca. Podeszła do
ciasto i uformować cieknie wałeczki. Pokroić dziewczynki, która w skupieniu coś rysowała.
je na jednakowe kawałki. Obtoczyć w cukrze Przedszkolanka spytała ją, co rysuje.
i ułożyć na blasze ( zachowując odstępy ) i od - Rysuję Boga - odpowiedziała dziewczynka. razu upiec.
- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda Ola T.
powiedziała zaskoczona przedszkolanka.
Dziewczynka mruknęła, nie przerywając ryCiastka PIEGUSKI (szczerze polecam, sowania:
sama robiłam kilkakrotnie)
- Za chwilę będą wiedzieli.
***
 4 jajka,
 1 szkl. cukru
- Co trzeba zrobić, by iść do nieba? - pyta
 1 roztopiona margaryna
ksiądz na lekcji religii.
 2 szkl. mąki
Dzieci kolejno odpowiadają:
 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- Trzeba pomagać rodzicom!
 2 pokrojone czekolady
- ... być dobrym!
 bakalie (ilość dowolna)
- ... chodzić do kościoła!
Kazio przekrzykuje wszystkich:
Jajka ubić z cukrem, dodać pozostałe składni- Trzeba umrzeć!
ki. Wykładać łyżką na blachę. Między ciast***
kami zachować ok. 2 – 3 cm odstępy, bo nieNa lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
co rozleją się w czasie pieczenia.
Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu Piec 15 – 20 minut w 180 0C.
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po waSmacznego!
kacjach"?
Monika D.
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Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, Panie profesorze.
***
Nauczyciel opowiada klasie o małpach. Dostrzega, że mała Zuzia nie słucha. Zwraca
więc jej uwagę:
- Zuziu! Słuchaj uważnie i patrz na mnie, bo
nie będziesz wiedziała jak wygląda małpa.

- Korytarz w szkole - Ulica Sezamkowa
- Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka
*****

- Więc, mój synu, powiadasz, że Noe miał
trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. Któż był
ich ojcem? - pyta wizytator.
Uczeń milczy.
- To jest tak samo, jak u nas we wsi - spieszy
uczniowi z pomocą nauczyciel. Organista
Rzempoła miał trzech synów: Jaśka, Maćka i
Michałka. Kto jest ich ojcem?
- Organista Rzempoła - odpowiada uczeń.
- Dobrze! - chwali wizytator ucznia. A teraz
pomyśl! Noe miał trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. Któż był ich ojcem?
- Organista Rzempoła! - wykrzykuje uczeń.

***
Dowód na to, że szkoła jest filmem:
- Geografia - Discovery Channel
- WF - Szkoła przetrwania
- Religia - Dotyk anioła
- Chemia - Szklana pułapka
- Matematyka - 5*5
- Historia - Sensacje XX wieku
- Język polski - Magia liter
- Lekcja muzyki - Jaka to melodia
- Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
- Przerwa - 997
- Test - Milionerzy
- Poprawka - Stawka większa niż życie
- Nowa w klasie - Trędowata
- Nowy w klasie - Obcy pasażer Nastromo
- Ostatnia Ławka - Róbta co chceta
- Wycieczka szkolna - Ostry Dyżur
- Wyrwanie do odpowiedzi - Totolotek
- Wywiadówka - Z Archiwum X
- Wakacje z rodzicami - Familiada
- Dyrekcja - JAG Wojskowe Biuro Śledcze
- Dozorca\Woźny - Strażnik Teksasu
- Informatyk - Johny Mnemona
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