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Po raz kolejny zapraszamy do lektury naszego szkolnego
pisma.
W związku z niedawnym
świętem zakochanych znajdziecie
tu życzenia, które napisaliście dla
bliskich Wam osób. Poza tym jak
zwykle – relacje z najważniejszych wydarzeń szkolnych ubiegłych miesięcy, przede wszystkim
Studniówki. Zamieściliśmy również podsumowanie zimowego
semestru, rekordy szkolnych
sportowców oraz wykaz kół zainteresowań funkcjonujących w
ZSZ. Każdy znajdzie coś dla siebie!
Polecamy również wywiady. W tym numerze znajdziecie aż trzy: z Dyrektorem CKP i
nauczycielem – Panem Tomaszem Wilamowskim, z Panem
Jackiem Buzalskim – podróżnikiem, uczestnikiem Wąbrzeskiego
Festiwalu Turystycznego, a także

stypendystkami naszej szkoły:
Martą Grzegorczyk,
Karoliną Heberlejn
Agatą Kunicką.
Ponadto – artykuł dotyczący marihuany oraz nasze stałe
rubryki, czyli horoskop, dowcipy
oraz przepisy kulinarne. Pomimo
zmniejszonego składu redakcyjnego, staramy się wykonywać
nasze obowiązki jak najlepiej, aby
Duża Przerwa cieszyła się niesłabnącą popularnością. Życzymy
Wam miłego czytania gazetki!
Agata

Zespół redakcyjny
Balmas Marta kl. I TL
Cisło Marta kl. II TE/THO
Kirstein Agata kl. II TE
Kujawska Natalia kl. II TE/THO
Rogowski Dariusz kl. II TMH
Opiekun:
Lucyna Jachimowicz
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Uczniowie wyróżniający się w nauce
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imię i nazwisko
Marta Grzegorczyk
Małgorzata Jankowska
Katarzyna Jamroży
Mateusz Jamróz
Karolina Heberlejn
Przemysław Kosiński
Jakub Błażejewicz
Michał Stefański
Paulina Strasenburg
Anna Górska
Agata Kunicka
Marta Kwiatkowska
Sebastian Frącz
Sandra Nóżka
Bartosz Pastuszak
Zofia Baran
Jan Jeziorowski
Rafał Borowiec
Daria Pitan
Aleksandra Pastuszak
Mateusz Zając
Mateusz Moch
Karol Rygielski
Karolina Reddmann
Patrycja Falkowska
Monika Olszewska
Mateusz Błażejewicz
Magdalena Szmeichel
Agata Latuszek
Monika Janiszewska
Paweł Barański
Artur Lewalski
Marlena Lewandowska
Sylwia Rybak
Grzegorz Borowiec
Sylwia Cichocka
Marek Piotrowski

klasa
III TE
III TE
IV TL
III THO/TMH
IV TL
III TL
I TMH/TM
IV TL
IV TE/TMH
II TE/THO
III TE
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I TL
IV TL
Ib
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III THO/TMH
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II TL/TM
II TMH
II d
III TL
III TL
IV TE/TMH
IV TL
IV THO
I TL
I TL
II TMH
IV THO
IV THO
IV TMH/TE
I TE/THO
Id

średnia ocen
5,00
4,88
4,67
4,60
4,54
4,52
4,50
4,46
4,45
4,43
4,38
4,35
4,35
4,31
4,30
4,29
4,26
4,26
4,25
4,25
4,23
4,18
4,18
4,18
4,17
4,13
4,09
4,08
4,08
4,06
4,06
4,06
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
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Z ŻYCIA SZKOŁY
STUDNIÓWKA` 2012

Polonez w wykonaniu trzech klas maturalnych

Zgodnie z tradycją obowiązującą we
wszystkich szkołach również w naszej
w piątek 10 lutego odbyła się studniówka. W pierwszym tak ważnym balu dla
uczniów kończących szkołę wzięły udział
trzy klasy: IV TE/TMH, z wychowawcą
p. Aleksandrą Goldyszewicz, IV THO,
z wychowawcą p. Stanisławą Kowalską,
oraz
IV
TL,
z wychowawcą
p. Aleksandrą Ługiewicz.
O siedemnastej trzydzieści
uroczystość rozpoczęły dźwięki poloneza i 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 zapadła cisza, głos zabrał
pan dyrektor Stanisław Bytnar, który
życzył uczniom klas czwartych powodzenia na egzaminie maturalnym
i szampańskiej zabawy. Miłe słowa do
maturzystów w imieniu rodziców skierowała pani Beata Błażejewicz, która podziękowała też nauczycielom za trud
włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży. Symboliczną oznaką wdzięczności były kwiaty, jakie otrzymali zarówno
wychowawcy, jak i wszyscy pozostali
nauczyciele.
Wszystkich w dobry nastrój
wprawiły skecze przygotowane przez
czwartoklasistów. Nieme scenki parodiujące egzamin maturalny uczniowie zilustrowali dowcipnie dobranymi fragmentami utworów muzycznych oraz przedstawili intrygujący pastisz koncertu chóru
gospel. Po występie rozległy się gromkie
brawa, które były nagrodą za ciekawy
program artystyczny.
Nie pozostało nic innego, jak
tylko udać się do restauracji „Oaza”,
gdzie rozpoczęła się trwająca aż do rana
wyśmienita i niezapomniana zabawa.
4
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Podsumowanie
I semestru
Pod koniec I semestru w roku szkolnym
2011/12 do naszej szkoły uczęszczało
533 uczniów, w tym 238 dziewcząt.
Nauka odbywała się w 25 klasach,
z czego szkoła dzienna liczyła 22 odziały
i 3 oddziały szkoły dla dorosłych: TU (I
sem. i III sem.) i III sem. SP – technik
prac biurowych.
Podział liczebny uczniów na typy szkół:
 technikum – 263 uczniów,
 szkoła zasadnicza – 224 uczniów,
 technikum uzupełniające (TU) – 36
słuchaczy,
 szkoła policealna (SP) – 11 słuchaczy.
W szkole występuje 10 klas łączonych: 6
– technikum, ZSZ – 2 i TU – 2. W dniu
19.01.2012r. w całej szkole rada pedagogiczna klasyfikowała 515 uczniów, tj.
93,3%.
Najlepsze wyniki w nauce – (biorąc
pod uwagę % bez ndst.) uzyskały klasy:
 III TE – 87% - 21 p,
 II TMH – 75%,
 IV TE/TMH – 74%.
Najgorsze wyniki w nauce – (bez ndst.)
osiągnęły klasy:
 I TE/THO - tylko 35% jest bez ndst.
 III d – 43%,
 I c – 48%.

Pod tym względem źle wypadły dwie
klasy technikum I TE/THO i II TL/TM.
Klasy z najwyższą średnią ocen:
 III TE – 3,54,
 IV TL – 3,37,
 III THO/TMH – 3,28.
Klasy z najniższą średnią ocen:
 II c – 2,59,
 I TE/THO – 2,63,
 III d – 2,68.
Średnia ocen uczniów w całej szkole
wynosi 3,02.

Frekwencja
Najlepszą frekwencją wykazały się następujące klasy:
 II TL – 91%,
 II TL/TM– 89,79%,
 I TL – 89,53%.
Największą absencją wykazali się
uczniowie klas :
 I b – 72,03%),
 I d – 74,22%,
 III d – 74,92%.
Średnia frekwencja w całej
szkole wynosi 83,1%. Z całego zestawienia frekwencji wynika, że najgorzej
uczęszczają klasy pierwsze – szczególnie I b, I c, I d. Bardzo niską frekwencją
legitymują się dwie klasy technikum IV
THO i III TL.
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Klasyfikacja ogólna
W tym roku na łączną ocenę
klasy złożyły się 4 obszary, które podlegały punktacji:
 bez ocen ndst – max 21pkt,
 frekwencja klasy – max 21pkt.,
 średnia ocena – max 19pkt.,
 ocena z zachowania – max
21pkt.
Razem: 84 pkt.
Wyniki klasyfikacji sumarycznej
Najlepsze wyniki osiągnęły klasy:
 III TE – 71/84 p,
 IV TL – 70 p,
 IV TE/TMH – 67 p.
Najgorzej wypadły w I okresie klasy:
 III d – 12 pkt.,
 I c – 19 pkt.,
 I TE/THO – 20 pkt.

Koła zainteresowań






Językowy Klub Filmowy - opiekun
A. Ługiewicz
Szkolne Koło „CARITAS” - opiekun
ks. D. Pukalski
SKS - zajęcia sportowe z boksu opiekunowie S. Mikulska, A. Bykowska-Szelążek
SKS - piłka siatkowa - opiekun. Ł.
Molczyński






SKS - piłka nożna chłopców - opiekunowie Ł. Molczyński, P. Słupkowski, A. Żabiński
Szkolne Koło PCK - opiekun L.
Szwulińska
Szkolny Klub Turystyczny "Włóczykij" - opiekun W. Trzciński
 Koło WOS - opiekun. E.
Turek
 Klub filmowy - opiekun A.
Zubko
 Szkolne koło języka francuskiego - opiekun S. Różyńska.
Szkolne Koło Medialne - opiekun L.
Jachimowicz.

Sonda
Jaką kwotę planujesz przeznaczyć
na przygotowanie do studniówki
(kreacja, fryzjer, kosmetyczka, inne)?
 Kwota nie jest mała, bo gdyby była,
to bym byle jak wyglądała. Tylko
raz mam studniówkę, wiec wydam
niejedną złotówkę.
 540 zł
 Sukienka ok. 200 zł.; makijaż ok.
30 zł.; fryzjer ok. 50 zł.; buty 100 zł.;
dodatki – podwiązki, itp. 50 zł.
 Na kreację planuję przeznaczyć
około 110 zł. Jeśli chodzi o fryzjera
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i kosmetyczkę, mogę liczyć na pomoc dobrych znajomych.
 500 zł
 Kreacja - 400 zł; fryzjer - 10 zł; kosmetyczka – nie uczęszczam.
Jak przygotowujesz się do matury, co
zdajesz i czego najbardziej się obawiasz?
 Matura to bzdura, będziemy się
uczyć tydzień przed maturą, żeby
nie zapomnieć.
 J. polski, matematyka, j. niemiecki.
Obawiam się j. niemieckiego ustnego.
 Zdaję maturę z matematyki, języka
polskiego i języka niemieckiego.
Najbardziej obawiam się matury
z języka niemieckiego, dlatego powtarzam zwroty i słówka pół godziny dziennie. Jeśli chodzi o matematykę i język polski to materiał jest
powtarzany na lekcjach na bieżąco.
 Powtarzanie materiału z poprzednich klas. Zdaję j. polski, matematykę, j. niemiecki.
 Matura to bzdura! Tyle na ten temat
=)
 Uczę się, obawiam się stresu.

WYWIAD
z mgr. Tomaszem Wilamowskim,
dyrektorem Centrum Kształcenia Prak-

tycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
oraz nauczycielem przedmiotów
mechatronicznych

Fot. Pan Tomasz Wilamowski

Moje hobby to…
…gotowanie.
Trzy miejsca, w które chciałby Pan
pojechać, to…
…Kilimandżaro, Mur Chiński, Wyspy
Wielkanocne.
Ulubiony przedmiot w szkole średniej
to…
…WF – zdecydowanie, no i fizyka.
Jak najczęściej spędza Pan wolny
czas?
Lubię jeździć autem i zwiedzać nasz
piękny kraj.
Jakie są plusy, a jakie minusy bycia
nauczycielem?
Ciągły kontakt z młodzieżą to plus, możliwość obserwowania jak się rozwijacie.
Minus – hm, to jak trzeba czasami zostawić na drugi rok…
Jaki jest Pana ulubiony film?
„Obcy” – cała seria, majstersztyk.
9

Ulubiona książka to…
… chyba nic nie przebije „Małego bizona”, przeczytałem tę książkę ponad 50
razy 
Największe Pana marzenie to…
…mieć w domu własną salę kinową.
Sposób na nudę…
…krzyżówki i łamigłówki.
Ulubiony zespół muzyczny…
…lubię rock w wydaniu dobrych kapeli,
ale słucham też trzech tenorów.
Największą przyjemność sprawia Panu…
…jak byli uczniowie odwiedzają mnie po
latach.
Co Pan myśli o naszej gazetce?
Z numeru na numer coraz lepsza. Przydałby się jakiś felieton, reportaż.
Jaki sport sobie Pan ceni i dlaczego?
Piłka ręczna. Grałem w nią i sędziowałem 20 lat.
Od kiedy Pan interesuje się nauczaniem?
Od zawsze, mój tata był nauczycielem.
Pana ulubiona czynność w pracy to…
…zobaczyć uczniów, którzy chętnie
przychodzą zdobywać wiedzę.
Ulubione powiedzenie do uczniów
to…
…„słuchajcie mistrzowie”.
Słowa, na brzmienie których uczniowie są przerażeni, to…
…chyba takich nie ma (przynajmniej
w moim wydaniu).

Dlaczego zawód nauczyciela, a nie
inny?
Bo to zawód zaufania społecznego.
Jak Pan myśli, jest Pan lubiany przez
uczniów i uczennice?
Nie wiem.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu 
Wywiad przeprowadzili Lewy i Darek R.

Wywiad
ze stypendystkami
W tym roku szkolnym trzy uczennice
z naszej szkoły otrzymały stypendia:
Marta Grzegorczyk z kl. III TE (uzyskała średnią 5.11) - Prezesa Rady Ministrów, Karolina Heberlejn z kl. IV TL
(uzyskała średnią 5.00) i Agata Kunicka
z kl. III TE (uzyskała średnią 4,94) przyznane przez Zarząd Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.
W związku z tym, poprosiliśmy laureatki
o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.
Wszystkim uczennicom zadaliśmy te
same pytania. Zapraszamy do lektury.
Red.: Stypendium premiera przyznawane jest na rok. Wynosi 3000 zł i jest
wypłacane co miesiąc, po 300 zł. Na
co planujesz przeznaczyć tę nagrodę?
M.: Część już wydałam na kurs prawa
jazdy, a co zrobić z resztą kwoty, jeszcze się zastanawiam.
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A.: Planowałam przeznaczyć to na zakup laptopa i
pomoce naukowe.
K.:
Większość planuję
zostawić sobie na studia.
Rozważam
studiowanie biologii i logistyki. Część
przeznaczę również na dokończenie
prawa jazdy.
Red.: Jaki jest twój ulubiony przedmiot/y w szkole?
M.: J. angielski jest na pierwszym miejscu, później matematyka i oczywiście
w-f .
A.: Moim ulubionymi przedmiotami były
geografia i biologia, których już się niestety nie uczę, lecz myślałam, aby jeden
z tych przedmiotów zdawać w przyszłym
roku na maturze.
K.: Zdecydowanie biologia.
Red.: Ile czasu dziennie poświęcasz
na naukę?
M.: To zależy, ile jest zadane, ale przeważnie nie dłużej niż godzinę.
A.: Nie wiem, tak 4 -5 godzin, w zależności, ile jest sprawdzianów i prac domowych.
K.: Codziennie inaczej. Jeśli nie ma
zadań pisemnych, to pół godziny. Bardzo dużo pamiętam z lekcji. Robię również rzetelne notatki.

Red.: Czy przy wyborze kierunku do
szkoły ktoś Ci doradzał?
M.: Nie, moi bracia chodzili do tej szkoły
i może dlatego zdecydowałam się
przyjść tutaj, ale głównym powodem było
to, że po skończeniu szkoły chciałam
mieć zawód, więc wybrałam technikum,
a nie liceum.
A.: Nie, to była moja decyzja. Jednakże
trochę rozmawiałam na ten temat z siostrą Mariolą, która uczęszczała tu do
szkoły.
K.: Nie, to był tylko mój wybór. Kierowałam się
rozumem,
nie sercem.
Red.: Co
najczęściej
robisz w
wolnym
czasie?
M.: Mało mam wolnego czasu, ale lubię
posłuchać muzyki, pooglądać telewizję
czy trochę posiedzieć przed komputerem.
A.: Słucham muzyki, spotykam się z
przyjaciółmi, przeglądam portale społecznościowe.
K.: Spędzam wolny czas ze znajomymi.
Natomiast, jeśli zostaję w domu, to dużo
czytam. Nie ograniczam się tylko do
książek, lubię również czasopisma, m.
in. "Focus".
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Red.: Czy jakiś przedmiot/y w szkole
sprawia Ci trudność?
M.: Raczej
nie, chociaż
czasami mam
problem z j.
polskim.
A.: Matematyka, troszeczkę
polski.
K.: Najgorsze są dla mnie przedmioty
ekonomiczne, głównie ekonomika logistyki.
Red.: Czy uczenie się sprawia Ci przyjemność?
M.: Zależy z czego.
A.: Ciężko jest mi się wypowiedzieć na
ten temat.
K.: Tak, ale nie wszystkiego. Lubię
uczyć się nie tylko w szkole, przecież
nauka to rozwijanie swoich umiejętności
w każdej dziedzinie życia.
Red.: Czy nasza szkoła pomogła Ci
odkryć jakieś talenty i umiejętności?
M.: Przez dwa lata byłam w gazetce,
nabrałam umiejętności pisania artykułów.
A.: Rozwinęłam umiejętności z przedmiotów zawodowych.
K.: Tak, dużo pasji wzbudził we mnie
Pan Krawczyk. Przez to wszystko sama
hoduję w domu węża. Natomiast pisanie
do gazetki szkolnej nauczyło mnie tworzenia artykułów. Zdobyłam również

wiele przydatnych umiejętności z pierwszej pomocy.
Red.: Jakie masz plany na przyszłość?
M.: Na pewno studia: może filologia
angielska lub coś w kierunku ekonomii.
A.: Studia, coś związanego z ekonomiką
lub geografią; praca.
K.: Ciągle się waham, muszę wybrać
kierunek studiów. Będzie to na pewno
biologia albo logistyka, sama jeszcze nie
wiem.
Red.: Czy mogłabyś nam coś poradzić, jeśli chodzi o szkołę?
M.: - Nie należy podpadać nauczycielowi.
- Nie opuszczajcie zbyt dużo lekcji, bo
trudno jest nadrobić zaległości.
- Starajcie się dobrze uczyć, by móc
dostać nagrodę .
A.: Warto się uczyć, by zapewnić sobie
dobrą przyszłość.
K.: Przede wszystkim chodźcie do szkoły – nie wagarować! W oczach nauczycieli zyskujecie przede wszystkim tym,
że jesteście na lekcjach, nawet , jeśli
tylko biernymi słuchaczami. No i przed
sprawdzianem przeczytajcie chociaż
notatki, to pomaga. Tak ogólnie w szkole
jest fajnie, to chyba najlepszy okres
w naszym życiu.
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WYWIAD z podróżnikiem
JACKIEM BUZALSKIM

na fot. Jacek Buzalski

Dnia 2.10 br. z okazji Wąbrzeskiego Festiwalu Turystycznego do naszego miasta przyjechał Jacek Buzalski, który razem z dwoma
kolegami odwiedził kraj, gdzie znajduje się
serce religii chrześcijańskiej. Pan Jacek Buzalski zgodził się udzielić wywiadu delegacji
Klubu Turystycznego ,,Włóczykij''.
G: Zadam pierwsze pytanie, wręcz podstawowe: dlaczego wybrał Pan akurat
Izrael?
Jacek Buzalski: Urodziłem się i wychowałem
w chrześcijańskim kraju i zawsze interesowało mnie to, co dzieje się przy ołtarzu,
w świątyni. Liturgia ma w sobie zawsze taki
element tajemnicy. W pewnym momencie
swojego życia bardziej zainteresowałem się
Biblią. To w zasadzie spowodowało, że poczułem ogromne pragnienie, aby być
w miejscach opisanych przez Pismo Święte.
W jakiś też sposób pragnąłem doświadczyć
przeżyć religijnych, które gdzie indziej byłyby

niemożliwe. Poza tym zawsze zadziwiał mnie
ten maleńki kraik i naród, który dał kilkuset
Noblistów. Zwłaszcza, że nie jest powszechnie lubiany i postrzegany pozytywnie. Chciałem zobaczyć po prostu, jak to jest żyć
w Izraelu.
G:Czy ten wyjazd spowodował pogłębienie Pańskiej wiary?
J.B.: Powiem tak: pozwolił mi inaczej chyba
przeżyć moją wiarę. Mogłem na własne oczy
obserwować jak to, co zostało zapisane
przed kilkoma tysiącami lat właśnie w Biblii,
nabrało realnego kształtu. Mam na myśli
kwitnące pustynie, powrót całego żydowskiego narodu po latach tułaczki, odrodzenie się
państwa Izrael... No i jest jeszcze szereg
rzeczy, które czekają na swoje spełnienie,
chociażby wielka bitwa zwana Armagedonem.
G: Czy pobyt tam w jakiś sposób uszczęśliwił Pana, czy może czymś zawiódł?
J.B.: Czuję się uszczęśliwiony. Tylko że od
czasu podróży do Izraela upłynęło już
w zasadzie parę lat i chciałbym przywieźć
jakieś nowe wrażeniami z kolejnej wizyty.
G: Czyli wybiera się tam Pan raz jeszcze?
J.B.: Tak, jest to rzeczywiście moim marzeniem. Jest to chyba jedyne miejsce na tej
planecie, gdzie mnie ciągnie.
G: To znaczy, że nigdzie więcej, tylko do
Izraela?
J.B.: Raczej tak, jeżeli miałbym mówić
o planach, pragnieniach, to byłby właśnie
Izrael. Nie udało mi się zwiedzić wszystkich
miejsc, które zamierzałem z prostego powodu. Koledze, który trzymał naszą kasę, po
prostu już drugiego dnia ją ukradziono.
W związku z tym, chcąc nie chcąc, musieli13

śmy okroić cały plan podróży. No, koniecznie
muszę tam wrócić.
G: W związku z tym, co Pan chciałby jeszcze zobaczyć, a czego nie zdążył?
J.B.: Przede wszystkim
chciałbym rozwinąć wątek
wojen krzyżowych ze
względu na Zakon Najświętszej Maryi Panny.
Oprócz tego, szczerze
mówiąc, chciałbym trochę
dłużej odpocząć. Ta
pierwsza wyprawa zdecydowanie była taką gonitwą
i następnym razem chciałbym skorzystać z tego, że
Izrael jest dobrym miejscem do odpoczynku i
relaksu.
G: Wiadomo, że kultura
izraelska znacznie różni się od naszej.
Czy jeżeli byłoby to możliwe, chciałby Pan
coś z niej wnieść do polskiej kultury?
J.B.: Dziękuje za to pytanie, jest świetne.
Tak, przede wszystkim akceptację inności,
tolerancję. Dlatego że inni wierzą inaczej
i mają prawo to wyrażać. Myślę, że jednak
mimo wszystko żyjemy w państwie bardzo
monochromatycznym. W ogóle wszystkie
wyznania
chrześcijańskie
znajdziemy
w Jerozolimie.
G: No właśnie, jest tam tak wiele religii.
Która z nich rzuca się najbardziej w oczy?
J.B.: Myślę, że Islam.
G: Jednak Islam, mimo tego, że stamtąd
wywodzi się chrześcijaństwo?
J.B.: Tak, rzeczywiście. Słychać tam też
dzwony kościelne, ale to jest coś, co znamy,
co nie przykuwa naszej uwagi tak, jak nawo-

ływanie muezzina na modlitwę do minaretu.
To jest coś, co nas nagle elektryzuje. Szczególnie, kiedy jest wieczór. Zapamiętałem to,
gdyż straż nie pozwoliła mi wejść do Meczetu
Omara, a chciałem go zobaczyć od
środka. I to chyba jedyne negatywne
wrażenie, gdyż powiedziano mi, że
kościół jest tam i mam iść do swojej
świątyni. W innym mieście się z tym
nie spotkałem i bez żadnych problemów mogłem wejść do meczetu.
G: Co Pan by polecił zwiedzić
w Izraelu osobom, które chciałby
się tam wybrać?
J.B.: Zależy w jakim celu te osoby by
się tam wybierały. Jeżeli, przykładowo, interesowałyby je początki religii,
to prosto z lotniska należy wsiąść do
autobusu i wybrać się do serca religii
- Jerozolimy.
G: Jak się przygotować do takiej wyprawy?
J.B.: Dobre pytanie, ponieważ prawidłowe
przygotowanie gwarantuje udaną wyprawę.
Trzeba zacząć od czytania i notowania tego,
co szczególnie interesuje podróżnika.
W moim przypadku bardzo dużo czytałem
informacji zawartych w Internecie. Ściany
w moim pokoju przed podróżą były oklejone
kartkami, informacjami, nie było już widać
pierwotnej tapety. A jeżeli chodzi o kwestie
porozumiewania się, to jednak najprościej
tam rozmawiać w języku angielskim i rosyjskim.
G: Jednym słowem warto wybrać się właśnie do Izraela?
J.B.: Myślę, że mało jest takich miejsc
na świecie, gdzie pojedziemy i czujemy się
tak trochę, jak byśmy już tam kiedyś byli, jak
14

byśmy byli stamtąd. Serdecznie polecam to
niezwykłe miejsce. Szczególnie dla chrześcijanina jest nad czym się zastanowić.
G: Serdecznie dziękuję za poświęcenie mi
czasu .
J.B.: Również dziękuję.
Wywiad przeprowadziła Małgorzata (G) Kwiatkowska, ucz. II TE/TH

MARIHUANA – tylko marihuana, czy aż marihuana?
Młody człowiek dopiero zaczynający
swą przygodę z marihuaną, nie jest
świadomy, w jak dużym stopniu może
się uzależnić. Tetrahydrokanabinol
zawarty w marihuanie ma silną tendencję do kumulacji w organizmie.
W mózgu rozkłada się nawet przez 90
dni, co może powodować wyniszczenie szarych komórek.
Jak już wiadomo, stosowanie marihuany
nie prowadzi do uzależnienia fizycznego,
może jednak doprowadzić do uzależnienia psychicznego. Jest ono o tyle groźne, że własna podświadomość nie pomaga osobie uzależnionej w wyjściu
z nałogu.
Zwolennicy
marihuany
w przyszłości są bardziej narażeni na
podjęcie próby samobójczej. Jej współczesne odmiany ze względu na stężenie
THC u osób o pewnym szczególnym

genotypie prowadzą do stanów psychotycznych lub nawet schizofrenii. Tetrahydrokanabinol zawarty w marihuanie
ma silną tendencję do kumulacji
w organizmie. W mózgu rozkłada się
nawet przez 90 dni, co może powodować wyniszczenie szarych komórek.
Palenie marihuany również sprzyja impotencji. Więc lepiej zastanowić się nad
własnym życiem, jeśli ma się styczność
z tym narkotykiem. W krótkim czasie po
przyjęciu, THC oddziałuje na ośrodkowy
układ nerwowy, powodując umiarkowane zaburzenia
percepcji,
euforię oraz
poczucie głębokiego relaksu.
Być
może relaks tak bardzo kusi człowieka
nieświadomego skutków do sięgnięcia
po jointa. Podczas palenia ‘ganji’ może
wystąpić zjawisko synestezji, polegające
na wzajemnym przenikaniu się wrażeń
zmysłowych: dźwięk przybiera kształty,
kolor zyskuje zapach itd.
W wielu przypadkach osoba
paląca ‘trawę’ uważa, że jest to dla niej
odskocznia od rzeczywistości. Może
czuć się wtedy wyzwolona i nie dba
o opinię innych. Młody człowiek, dopiero
zaczynający swą przygodę z marihuaną,
nie jest świadomy, w jak dużym stopniu
może się uzależnić. Po jej spożyciu do15

świadczone efekty są indywidualne i
zależne od ilości, rodzaju oraz jakości
surowca,
sposobu
przyjmowania,
a także genów, organizmu czy ogólnej
sytuacji. Najczęściej spotykanymi są:
polepszenie nastroju, euforia, pobudzenie wyobraźni, osłabienie koncentracji,
zwiększone łaknienie, przyspieszone
tętno, a także spadek aktywności fizycznej.
Mała

KULINARIA
ROLADA SZPINAKOWA
Z ŁOSOSIEM
Bardzo proste, bardzo pyszne i ładnie
wygląda. Znam dwie wersje - jedną
chrzanową, drugą czosnkową. Obie są
super.

Składniki:
 1 opakowanie mrożonego szpinaku,
 1 łyżka chrzanu lub 2 ząbki czosnku,
 1 łyżeczka masła,
 4 jajka,

dwa serki Almette chrzanowe lub
śmietankowe,
 4 ząbki czosnku,
 łosoś w plastrach 400 g.
Na patelni podsmażamy z masłem szpinak, chrzan lub czosnek, sól, pieprz,
odsączamy na sitku i studzimy. Żółtka
dodajemy do szpinaku. Białka ubijamy
na sztywno. Pianę dodajemy delikatnie
do szpinaku i mieszamy. Wylewamy na
dużą blachę wyłożoną papierem do pieczenia i pieczemy 15 min. w 190 st.
Przestygnięty placek smarujemy serkiem
i na to układamy łososia tak, aby pokrył
całość. Zwijamy jak roladę i zawijamy
ściśle w folię do żywności. Wkładamy do
lodówki na kilka godzin.


ROGALIKI TOPIONE (drożdżowe)

Składniki:
 500g do 750 g mąki,
 kostka masła,
 drożdże kostka,
 1 szkl. kwaśnej śmietany,
 jajko,
 cukier puder,
 marmolada.
Do miseczki włożyć drożdże i mieszać
z jedną łyżeczką cukru, mleka, mąki.
16

Pod miseczkę i na miseczkę nałożyć
ręcznik, aż ciasto wyrośnie. Gdy drożdże
podwoją swoją objętość, należy do dużej
miski włożyć mąkę, wyrośnięte drożdże i
prędzej roztopioną ciepłą, nie gorącą,
margarynę i śmietanę. Wszystkie składniki dokładnie wyrobić. Następnie należy
ciasto, które ma kształt kulki, włożyć do
ściereczki, związać i wrzucić do bardzo
ciepłej wody i czekać, aż wystygnie (od
5 do 30 min). Potem wyjąć i podzielić na
4 części i rozwałkować ciasto, by wyszedł okrąg i podzielić go na 8 części, by
powstały równe trójkąty. Na każde włożyć łyżeczkę marmolady i zawijać od
większej części. Położyć na blachę wysmarowaną tłuszczem i czekać, aż
troszkę podrosną i popędzlować je roztrzepanym jajkiem. Na końcu włożyć do
rozgrzanego piekarnika na 20-30 min.
w temperaturze 150-160 stopni.
przepis Agaty

HOROSKOP CELTYCKI
Brzoza, 24

grudnia-20 stycznia. Ludzie
Brzozy potrzebują celu w życiu, ponieważ
bez niego stają się przygnębieni i nastawieni
pesymistycznie. Druidyczne zwierzę: Biały
Jeleń - symbolizuje wysokie aspiracje i ideały.
Jarzębina, 21 stycznia-17 lutego. Ludzie
Jarzębiny potrzebują ujścia dla swojej wy-

obraźni, ponieważ inaczej stają się kłótliwi
i niespokojni. Druidyczne zwierzę: Zielony
Smok - symbolizuje inspirację i wyobraźnię.
Jesion, 18 lutego-17 marca. Ludzie Jesiony
muszą kierunkować swoje zdolności mentalne, ponieważ inaczej stają się nerwowi
i drażliwi. Druidyczne zwierzę: Żmija - symbolizuje mądrość i energię duchową.
Olcha, 18 marca-14 kwietnia. Ludzie Olchy
muszą uczyć się sztuki dyplomacji, ponieważ
inaczej będą tylko tracić energię na jałowe
dysputy. Druidyczne zwierzę: Lis - symbolizuje umiejętności i dyplomację.
Wierzba, 15 kwietnia-12 maja. Ludzie
Wierzby muszą ufać swojemu wewnętrznemu głosowi, ponieważ inaczej stają się kapryśni i wiecznie niezdecydowani. Druidyczne zwierzę: Zając - symbolizuje zdolność
adaptacji i intuicję.
Głóg, 13 maja-9 czerwca. Ludzie Głogi
muszą pracować nad cierpliwością, ponieważ ich pochopne działania nie pozwolą na
uzyskanie pożądanych wyników Druidyczne
zwierzę: Sowa - symbolizuje mądrość i wiedzę.
Dąb, 10 czerwca-7 lipca. Ludzie Dęby muszą temperować swoją dumę, inaczej staną
się pompatyczni i władczy. Druidyczne zwierzę: Strzyżyk - celtycki król ptaków, symbolizuje spryt i subtelność.
Ostrokrzew, 8 lipca-4 sierpnia. Ludzie
Ostrokrzewy nie mogą pogrążać się w perfekcjonizmie, ponieważ stracą pewność siebie i sens życia. Druidyczne zwierzę: Jednorożec - symbolizuje czystość i siłę.
Leszczyna, 5 sierpnia-1 września. Ludzie
Leszczyny muszą dawać wyraz swojej twórczości, ponieważ inaczej mają zamiłowanie
do makabry i toną w introspekcjach. Dru17

idyczne zwierzę: Tęczowy Łosoś - był dla
Celtów najstarszym i najmądrzejszym zwierzęciem, symbolizującym inspirację.
Winorośl, 2 września-29 września. Ludzie
Winorośle muszą pokonać skłonność do
zwlekania i ociężałości albo zagubią się
w negatywnych myślach i niepokoju. Druidyczne zwierzę: Biały Łabędź - symbolizuje
grację i piękno.
Bluszcz,30 września-27 października.
Ludzie Bluszcze nie mogą dać się złapać
w pułapkę problemów innych, ponieważ
narażają się w ten sposób na zdradę i rozczarowanie. Druidyczne zwierzę: Motyl symbolizuje duchową wiarę w nieznane.
Trzcina, 28 października-24 listopada.
Ludzie Trzciny muszą połączyć poczucie
celu ze swoją silną wolą albo staną się autodestruktywni. Druidyczne zwierzę: Pies - był
honorowym tytułem nadawanym wojennym
wodzom Celtów, ponieważ był on symbolem
bezwzględnej lojalności.
Czarny bez, 25 listopada-22 grudnia. Ludzie Bzy muszą nauczyć się wykorzystywania zmian jako pozytywnej siły w życiu albo
staną się nieostrożni i niepewni. Druidyczne
zwierzę: Kruk - symbolizuje leczenie i opiekę.

HUMOR
Po długiej upojnej nocy on zauważył na
jej stoliku przy
nocnej lampie
zdjęcie faceta.
Zaczął się
niepokoić.

- Czy to jest twój mąż? - nerwowo zapytał.
- Nie głuptasie - odpowiedziała przytulając się do niego.
- Czy to twój chłopak? - kontynuował.
- Nie, coś ty - odpowiedziała.
- Czy to twój ojciec lub brat? - pytał.
- Nie, nie, nie - odpowiedziała delikatnie
gryząc go w ucho.
- A więc kto to jest? - nalegał.
- To ja przed zabiegiem chirurgicznym.
W dyskotece rozmawiają dwie osoby:
- Wspaniale tańczysz.
- Ty też.
- Wspaniale obejmujesz.
- Ty też.
- Wspaniale całujesz.
- Ty też.
- Mam na imię Darek.
- Ja też.
Młody człowiek uroczyście prosi o rękę
swojej ukochanej. Ale ojciec dziewczyny
nie wydaje się zachwycony i bez ogródek oświadcza:
- Musi pan wiedzieć, młodzieńcze, że nie
po to tak starannie i przez tyle lat wychowywałem swoją córkę, aby teraz
najlepszą część życia spędziła z byle
głuptakiem.
- Właśnie dlatego proszę pana o jej rękę!
- odpowiada kandydat na męża.
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Młody człowiek przyszedł z wizytą i zwraca się do pana domu:
- Przyszedłem, by
poprosić o rękę pańskiej córki, Marysi.
- Ależ, młody człowieku, ja pana przecież jeszcze nie znam!
- Tym lepiej, proszę pana, tym lepiej...
- Tak kochasz Olę jak ona mówi?
- Chyba tak.
- Podobno rzuciłeś dla niej papierosy?
- Tak.
- I wódkę?
- Tak.
- I przestałeś grać w karty?
- Także prawda.
- To kiedy się żenisz?
- Nie wiem jeszcze. Doszedłem do wniosku, że z takimi zaletami, bez nałogów,
mogę sobie znaleźć dużo lepszą dziewczynę od Oli.
- Synu, znalazłem ci
wspaniałą kandydatkę na
żonę!
- Ale tato... sam potrafię
znaleźć sobie dziewczynę... kto to jest?
- To córka Kulczyka!
- Suuuper! Trzeba było
tak od razu!
Ojciec udaje się do Kulczyka na rozmo-

wę:
- Dzień dobry panu! Wydaje mi się, że
znalazłem doskonałego kandydata na
męża pańskiej córki!
- Wie pan... ale ja nie szukam męża dla
mojej córki..
- Ależ to wiceprezes Orlenu!...
- Cudownie! To
zmienia postać
rzeczy!
Następnie ojciec
udaje się do prezesa Orlenu:
- Witam pana, panie prezesie! Przychodzę z dobrą nowiną - mam idealnego
kandydata na wiceprezesa w pańskiej
firmie.
- No tak.. Ale ja nie szukam nikogo na tę
posadę.
- Jest pan pewien?! To zięć Kulczyka!
- Ooo! Chyba, że tak!

POZDROWIENIA
Przyjaźń poznaje się po tym, że
nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie
może jej zniszczyć.
Antoine de Saint - Exupery

Pozdrowienia dla księdza Darka :p
Uwielbiamy go :p
Pozdrowienia dla Kasi z klasy ΙΙΙ TL
XXX
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Pozdrowienia walentynkowe dla moich
krejzolków Balci, Sami, Ali, Werr i Sylwi
:* :* :*
od Melona
Pozdrowienia dla skarbnika z klasy ΙΙ
TE/THO
YYY
Pozdrowienia dla techno Szymona
Gorące pozdrowienia dla Dawida Barańskiego od cichej wielbicielki z Ι TL :*
Pozdrowienia dla Karoliny Sz. od cichego wielbiciela ^^ z ΙΙ TL
Pozdro dla Pana Szymona Krawczyka
=D Żeby więcej mnie nie tyrał =)
Najlepsze życzenia z okazji walentynek
dla „GOZNO” z klasy ΙV TL

Najlepsze życzenia z okazji walentynek
dla Karoliny W. z klasy Ι THO
Pozdrowienia dla czarnego łepka od
fanek ;*
Natko, och Natko
Ty moja herbatko!
Jesteś droga sercu
memu, mimo że nie
jadasz dżemu.
W kapelusz czy też bez, ruszasz się jak
chcesz.
Uśmiech Ci towarzyszy, chociaż nie
lubisz myszy.
Skarpetek nie nosisz, trawę latającą
kosiarką kosisz.
A mimo wszystko zwojowałaś moje serce.
Na twój widok trzęsą mi się ręce.
Dla N.K. z klasy ΙΙ TE/THO od N.K. A.K. i
B.S.

Najlepsze życzenia z okazji walentynek
dla Oskara B. z klasy ΙV TL
Najlepsze życzenia z okazji walentynek
dla „GŁODKA” z klasy ΙV TL
Najlepsze życzenia z okazji walentynek
dla Hani z klasy Ι THO!
Najlepsze życzenia z okazji walentynek
dla Kasi z klasy Ι THO!
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