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i pisarzem, poetą pochodzącym z Pływaczewa, Panem Henrykiem Klimkiem.
Zachęcamy do przeczytania
sondy, którą przeprowadziliśmy wśród
pierwszoklasistów na temat naszej
szkoły.
Mamy już za sobą uroczystości i imprezy, takie jak: Szkolny Dzień
Sportu, Ślubowanie Klas I, wycieczki
edukacyjne i integracyjne, postaraliśmy
się w kilku słowach napisać o tych wydarzeniach
i
zamieścić
tabele
z nazwiskami zwycięzców z dnia sportu.

Witamy Was serdecznie po
wakacjach, szczególnie gorąco zapraszamy na łamy naszego dwumiesięcznika nowych uczniów. Jesteście po ślubowaniu, staliście się pełnoprawnymi
członkami naszej szkolnej społeczności i
zachęcamy Was w szczególności do
zaprzyjaźnienia się z Dużą Przerwą.
Wydajemy pierwszy w tym roku szkolnym numer i znowu w innym
składzie redakcyjnym, bo dołączyli do
nas pierwszoklasiści. Skoro zasadniczą
rolą gazetek szkolnych jest rejestrowanie wydarzeń z życia szkoły, staraliśmy
się w tym wydaniu sprostać temu zadaniu i prawie cały numer poświęcamy
szkolnym wydarzeniom z września i
października. Tradycyjnie już umieściliśmy w tym numerze terminarz dni wolnych od nauki, wykaz wychowawstw,
godziny pracy P. pedagog, SzOK-u,
biblioteki i MCI, gabinetu pielęgniarek.
Szkoła to miejsce, w którym
dużo się dzieje i chcemy Was o tym
informować, bo nie zawsze docierają do
Was wszystkie informacje z życia szkoły.
Można je śledzić na stronie www, ale nie
każdy ma Internet i sprawny komputer.
Mamy nadzieję, że nasza gazetka jest
dla Was dobrą alternatywą na pozyskanie najnowszych szkolnych wieści.
W tym numerze zamieszczamy dwa wywiady: z nowym nauczycielem religii, Ks. Michałem Oleksowiczem,

„Duża Przerwa” już od 10 –u lat cieszy
się niesłabnącą popularnością. Uczniowie są zapewne najbardziej zadowoleni
z akcji z kuponami zwalniającymi
z odpowiedzi. W tym numerze proponujemy takie kupony z matematyki, historii i
przedmiotów zawodowych, a nauczycielom dziękujemy za przychylność.
Życzymy Wam dobrego roku szkolnego i
miłej lektury!
Redakcja

Zespół redakcyjny
Kinga Markiewicz kl. I TOT
Dariusz Rogowski kl. III TMH
Judyta Faltynowska - kl. I TOT
Marta Węglerska - kl. I TE
Opiekunowie:
Lucyna Jachimowicz, Hanna Kowalska
Korekta: zespół
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

semny i etap praktyczny ustali dyrektor

2012/2013 w skrócie

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych -28 czerwca 2013 r.
Ferie letnie 29 czerwca - 31 sierpnia
2013 r.

Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktycznych (to, co Was interesuje najbardziej):
2. listopada 2012 (piątek)
1 stycznia 2013 (wtorek) Nowy Rok
1 maja 2013 (środa) - Święto Pracy
2 maja 2013 (czwartek) - dzień wolny od
zajęć dydaktycznych (zarządzenie dyrektora)
3 maja 2013 (piątek) - Święto Konstytucji
3 - Maja
7 maja 2013 (wtorek) matura z języka
polskiego-wolne mają klasy szkoły średniej, klasy zawodowe przebywają na
praktykach
8 maja 2013 (środa - matura z matematyki) - jak wyżej
30 maja 2013 (czwartek) - Boże Ciało
17 czerwca 2013 - egzamin zawodowy etap pisemny
18 - 21 czerwca - egzaminy zawodowe
dla technikum - etap praktyczny, dzień
wolny od zajęć dydaktycznych (będzie
prawdopodobnie jeden, ustali OKE)
Rekolekcje wielkopostne - w marcu

Rozpoczęcie roku - 3 września 2012 r.
Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31
grudnia 2012 r.
Ferie zimowe 14 - 27 stycznia 2013 r.
Wiosenna przerwa świąteczna - 28
marca – 2 kwietnia 2013 r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych - 26 kwietnia 2013 r.
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół
policealnych - 14 czerwca 2013 r.
Egzamin maturalny:- część ustną i część
pisemną ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w okresie letnim - etap pi-
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Kiedy przerwy?

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

klas I, bo klasy starsze to wiedzą najlepiej :)
8:00 – 8:45
8:55 – 9:40

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
(3 - letnia po gimnazjum)
Uczniowie mogą uczyć się każdego
zawodu, o ile znajdą pracodawcę, u
którego będą mogli odbyć praktyki
(umowa o pracę, wynagrodzenie).

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

Szkoła zapewnia praktyki w zawodach:
 operator obrabiarek skrawających
 mechanik - monter maszyn i urządzeń
 fryzjer (zajęcia praktyczne w CKPiU)
Pozostałe zawody - umowa o pracę:
sprzedawca, klasy wielozawodowe,
np. cukiernik, kucharz, stolarz, piekarz,
lakiernik, elektryk, mechanik pojazdów
samochodowych, krawiec i inne
klasy

TROCHĘ O SZKOLE
Uczniów na dzień 30.09.2012 - 534

 w zasadniczej szkole zawodowej
154 ucz. (klasy III b i III d są na
rocznej praktyce)
 w technikach 282 uczniów, w tym
67 uczniów w klasach czwartych
 w klasach integracyjnych - 43 ucz.
 w technikum uzupełniającym/z - 55
słuchaczy
Przypominamy, że w tym roku
szkolnym szkoła kształci w następujących zawodach i profilach:

KLASY INTEGRACYJNE - WIELOZAWODOWE

Od roku szkolnego 2010/2011 w naszej
szkole funkcjonują klasy integracyjne na
poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

TECHNIKA 4- LETNIE PO GIMNAZJUM
(DZIENNE)







obsługi turystycznej
logistyczne
mechatroniczne
hotelarstwa
ekonomiczne
mechaniczne

Szkoła zatrudnia 33 nauczycieli
w pełnym wymiarze godzin i 6 nauczycieli dochodzących. Kadrę kierowniczą
szkoły stanowią: dyrektor mgr inż. Stanisław Bytnar i z-ca dyrektora mgr inż.
Tadeusz Gierszewski.
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GODZINY PRACY - 2012/2013

Pedagog szkolny/SzOK
Anna Bykowska-Szelążek
pn.
9:45 - 14:25
wt.
8:55 - 13:35
śr.
8:20 - 13:30
czw. 8:25 - 12:35
pt.
8:55 - 13:30
Biblioteka i MCI
Lucyna Jachimowicz
pn.
8:00 - 14:00
wt.
8:00 - 14:30
śr.
8:00 - 14:00
czw. 8:00 - 14:00
pt.
8:00 - 13:30
Gabinet pielęgniarek
Anna Otręba,
Beata Waśniewska
codziennie od 11:00 do 14:00
Świetlica
Józef Kałowski
codziennie od 7:00 do 15:00
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KLASA

WYCHOWAWCA

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

E.Turek
W.Trzciński
A. Ługiewicz
A. Bochra
L. Przybylska
H. Kołpacka
H. Kowalska
Sz. Krawczyk
L.Szwulińska

IV TE
IV TL
I a sp/wz
I b wz/mech
I c int.
I d wz
II a wz sp.
II b wz
II c wz m/o
II d wz int.
III bwz
III c wz m/wz
III d wz int.
I TU
II TU
III TU

L. Bytnar
E. Rutkowska
E.Piątek
M.Lewicki
S.Kowalska
S. Różyńska
A.Dzielska
K.Alichnowicz
Ł.Molczyński
S.Mikulska

V. Fijołek - Trzcińska

L. Szczygłowska-Rarus

E. Sroka
A. Żabiński
E. Robaczewska
A.Goldyszewicz
Z.Wierzbowski

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW
W dniach 4 - 11.09. 2012 r. w sali
telewizyjnej odbył się kiermasz używa-

W dniu 28 września 2012 r. odbył się
DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO.
Program obejmował:
 bieg pierwszoklasisty,
 mini StrongMan,
 skok w dal,
 bieg na dystansie 60 m,
 pchnięcie kulą,
 rzut piłką lekarską,
 halowy turniej piłki nożnej dziewcząt

nych podręczników. Nie dotyczył on
uczniów klas pierwszych z uwagi na
reformę edukacji i wdrożenie nowej
podstawy programowej. Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem, a prowadziły go na zmianę uczennice z klasy III
TE/THO: Natalia Kozłowska, Marta
Cisło, Kinga Boroch, Małgorzata Kwiatkowska. Sprzedano 215 książek. Mamy

Najlepsze wyniki w dniu
28.09.2012 r. osiągnęli:
W biegu pierwszoklasisty
dziewcząt:
I miejsce – Magdalena
Kurasiewicz – kl. I c
II miejsce – Marta Dembska – kl. I a
III miejsce – Marta Ładniak – kl. I TL
W biegu pierwszoklasisty chłopców:
I miejsce – Krzysztof Müller - kl. I a
II miejsce – Łukasz Wielgus - kl. I b
III miejsce – Patryk Kokoszyński – kl. I TL

nadzieję, że jesteście zadowoleni z tej
formy pozbycia się niepotrzebnych
podręczników i zakupienia nowych.
Z uwagi na to, że taki sposób nabycia

DZIEWCZĘTA
Bieg na 60 m
Katarzyna Kowalska (II TE/THO )– I miejsce
(9,23)
Joanna Trestka(I TL) – II miejsce (9,31)
Marta Grzegorczyk (IV TE)– III miejsce (9,57)

podręczników sprawdza się, planujemy
tradycyjnie zorganizować kiermasz także
za rok - w pierwszym tygodniu września.
Uczniów klas kończących szkołę prosimy o przynoszenie do biblioteki podręczników już po zakończeniu zajęć

Skok w dal
Joanna Szychułda (I TL )– I miejsce
Marta Grzegorczyk (IV TE)– II miejsce
Marta Ładniak (I TL) – III miejsce

dydaktycznych, czyli przed 26 kwietnia.

Rzut piłką lekarską 3 kg
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Joanna Trestka – I miejsce I TL
Kinga Boroch – II miejsce III TE/THO
Martyna Kwolek – III miejsce IV TE
Pchnięcie kulą
Karolina Buczkowska – I miejsce II TE/THO
Marta Grzegorczyk – II miejsce IV TE
Patrycja Janik –III miejsce II a
CHŁOPCY
Bieg na 60 m
Dawid Zastępowski (I b) – I miejsce (7,66)
Mateusz Drozdalski (I TL - II miejsce (7,87
Marcin Krawczyk (I TE/TMH) – III miejsce
(7,95)

ZAWODY W PIŁKĘ NOŻNĄ DZIEWCZĄT
I miejsce – drużyna kl. II TE/THO
II miejsce – drużyna kl. IV TL
III miejsce – drużyna kl. IV TE
IV miejsce – drużyna kl. I TL

Skok w dal
Dawid Zastępowski (Ib)- I miejsce (5,30)
Sylwester Słodkowski (II TMH/TM )– II miejsce
Gracjan Joppek (IV TL )– III miejsce

SONDA
WŚRÓD PIERWSZOKLASISTÓW
Tradycyjnie już przeprowadziliśmy sondę wśród pierwszoklasistów na następujące cztery tematy:

Rzut piłką lekarską 3 kg
Mateusz Korcz (II TMH/TM) – I miejsce (10)
Krzysztof Zubrzycki (III TM) – II miejsce
Sebastian Frącz (II TL) – III miejsce

1)

Moje pierwsze wrażenia z pobytu
w tej szkole to…
2) Nauczyciele …
3) Starsi koledzy i koleżanki są wobec
mnie…
4) W szkole zmienił/a/bym/, wprowadził/a…
Oto niektóre odpowiedzi:
I TE/TMH
1) -ciasno, - jest wielka :D, - pozytywnie
2) - mili, - bardzo fajni, - wymagający, dziwni
3)- neutralni,- „mierzą” i komentują, chamscy i dokuczliwi, - mili i koleżeńscy
4) - dodatkowe zajęcia z języków obcych, - mniej zajęć, - szatnie na kurtki, muzykę na przerwach
Ia

Pchnięcie kulą
Oskar Olszewski (II c)– I miejsce (10,10)
Sebastian Frącz (II TL) – II miejsce
Krzysztof Müller (I a ) – III miejsce
ZAWODY W STRONGMAN
I miejsce – Przemysław Gasiński (32 pkt) –
kl. III c
II miejsce – Radosław Krzysztofik (30 pkt) –
kl. II c
III miejsce – Mateusz Korcz (29 pkt) – kl. II
TM/TMH
IV miejsce – Paweł Jabłoński (28 pkt) – kl. I
TE/TMH
V miejsce – Janusz Kosecki (26 pkt) – kl. IV
TL
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1)- zachwyt, -pozytywnie, -lipa, sympatycznie
2)- w porządku, - sympatyczni, - niesprawiedliwi, - spoko
3. – mili, - koleżeńscy, - uprzejmi, obojętni
4. - dłuższe przerwy, - szatnie na kurtki,
- nic
I TOT/TM
1) – fajnie, - może być, -szkoła jak szkoła
2) – skomplikowani, - w porządku, dobrze wykonują swoją pracę
3)- w porządku, - niemili, - boję się !, - to
zależy…
4) – monarchię, - lustra w damskiej wc u
góry, - muzykę na przerwach, -szatnię
na kurtki
Ic
1) – fajnie,- świetnie, - bardzo dobrze, super
2) – mili, - wymagający, - spokojni, większość fajna
3) – mili, - dobrzy, - nie zwracam uwagi,
- w porządku
4) - muzykę na przerwach, - program
nauczania, - wycieczki, - mniej zadań
domowych
I TL
1) –pozytywnie, - bardzo mała, - wąskie
korytarze, - byłem zszokowany
2) – mili, - wymagający, - niewyrozumiali, - fajni
3) - czasami mili, - życzliwi, - w porządku, - niektórzy szydzą z I klasistów
4) - niektórych nauczycieli, - szatnie na
kurtki, - stojak na rowery, - mniej zadań
domowych
Marta

RAJD ROWEROWY I TOT/TM
20 września br. klasa I TOT/TM (Technikum obsługi turystycznej i technikum
mechanicznego) uczestniczyła w rajdzie
rowerowym szlakiem z Wąbrzeźna do
Radzynia Chełmińskiego.

Impreza zorganizowana została przez
wychowawcę P. Wojciecha Trzcińskiego
w ramach II Wąbrzeskiego Festiwalu
Turystycznego. Opiekę nad klasą sprawował również Ks. Michał Oleksowicz.

RAJD PIESZY KLASY I TE/TMH
DO WAŁYCZYKA
Dnia 14 września br. uczniowie klasy I
Technikum Ekonomiczno- Mechatronicznego pod opieką wychowawcy p.
Aleksandry Ługiewicz i p. Violetty
Trzcińskiej udali się do Gospodarstwa
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Agroturystycznego

w Wałyczyku

na

ze strategią Mennicy Polskiej jako lidera

pieszą wycieczkę, której głównym celem
była integracja zespołu klasowego. Przy
pięknej pogodzie uczniowie rozegrali

na krajowym rynku monet obiegowych i
kolekcjonerskich. Na pewno wielu zaskoczył fakt, że instytucja ta produkuje

mecz piłki nożnej i siatkowej, wzięli
udział w zawodach sportowych. Uwiecznieniem pobytu było ognisko i pieczenie

również monety dla zagranicznych
emitentów, którzy docenili umiejętności i
fachowość polskich mincerzy.

kiełbasek. W atmosferze wspólnej zabawy pierwszaki umacniali więzi i poznawali się nawzajem. Utrwaleniem
pobytu są piękne zdjęcia stanowiące
zaczątek wspólnej klasowej fonoteki.

WYCIECZKA PRZEDMIOTOWA
DO MENNICY POLSKIEJ
DO WARSZAWY

Co ciekawe, oprócz produktów menniczych, MP świadczy ponadto usługi
teleinformatyczne (np. realizując projekt
"Karta miejska", umożliwiający kodowa-

4 października br. uczniowie
klas I Technikum Logistycznego i Technikum Ekonomicznego oraz ich starsi
koledzy z klasy II Technikum Logistycznego odwiedzili siedzibę Mennicy Pol-

nie okresowych biletów komunikacji
miejskiej i dokonywanie opłat parkingowych za pośrednictwem kart zbliżenio-

skiej w Warszawie. Wycieczkę zorganizowały pp. Aleksandra Goldyszewicz i
Ewelina Robaczewska.

wych). Równocześnie działalność instytucji obejmuje produkcję oraz dystrybucję sztabek wykonanych ze złota lub

Wizyta w MP pozwoliła młodzieży poznać interesującą historię tej
instytucji, która sięga roku 1766, kiedy

srebra.
Miłym uzupełnieniem wizyty
w Mennicy Polskiej było zwiedzanie

ostatni król Rzeczypospolitej, Stanisław
August Poniatowski, założył Mennicę
Warszawską. Uczniowie mieli także

przez uczniów Starego Miasta, które od
lat stanowi atrakcję dla turystów odwiedzających Warszawę.

niepowtarzalną okazję zapoznania się
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WYCIECZKA DO MIEJSKIEJ
I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WĄBRZEŹNIE

Trzcińska, p. Karol Alichnowicz oraz
nauczyciel - bibliotekarz p. Lucyna Jachimowicz.

Wrzesień dla uczniów I klas to przede
wszystkim czas na zapoznanie się
z nową szkołą. Uczniowie I klas technikum naszej szkoły mieli również okazję
zaznajomić się z pracą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa
Szlachcikowskiego
w
Wąbrzeźnie

UDZIAŁ UCZNIÓW
Z KLAS MATURALNYCH
W SALONIE MATURZYSTÓW
PERSPEKTYWY 2012
Dnia 6 września br. uczniowie z klas
czwartych technikum ekonomicznego,
hotelarskiego/ mechatronicznego oraz
logistycznego pod opieką Pani Lukrecji
Bytnar i Pani Ewy Rutkowskiej uczestniczyli w Salonie Maturzystów Perspektywy 2012 zorganizowanym na UMK
w Toruniu.
Salon Maturzystów Perspektywy 2012
jest największą w kraju edukacyjną
kampanią informacyjną, przeznaczoną
dla uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu i rekrutacji na
studia.
Maturzyści mieli okazję zapoznać się
z ofertą edukacyjną kilkunastu szkół
wyższych – uniwersytetów i politechnik.
Czwartoklasiści wzięli udział w spotkaniu
„Wszystko o maturze 2013”, które poprowadziła Pani Irena Łaguna, dyrektorka OKE w Gdańsku. Zaprezentowała
ona zasady prawidłowego wypełnienia
deklaracji maturalnej oraz procedury
egzaminu maturalnego. Następnie maturzyści wysłuchali wykładów na temat
matury z matematyki poprowadzonego
przez Panią Marię Pająk-Majewską oraz

(http://bibliotekawno.freevar.com/)
.Dyrektor MiPBP, Pani Aleksandra Kurek
zapoznała uczniów z biblioteką i zasadami korzystania z jej zbiorów.

Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje w przyszłości częstymi odwiedzinami w tej miejskiej książnicy i rozwojem
czytelnictwa wśród naszej młodzieży.
Jak dotąd odbyły się już trzy takie lekcje
biblioteczne - dla klas I TOT/TM (18.09
br.), I TL (21.09 br.), natomiast 25.09 br.
swoją biblioteczną wiedzę poszerzyła
klasa I TE/TMH.
Odwiedziny w MiPBP koordynowali nauczyciele języka polskiego p. Ewa Rutkowska, p. Violetta Fijołek10

matury z języka polskiego przez Pana
Andrzeja Spilkowskiego, podczas których eksperci z OKE przedstawili maturzystom zasady egzaminów pisemnych i
ustnych, a także zwrócili uwagę na błędy
najczęściej popełniane przez zdających.

Kleszczyński zaprezentowali swoje
umiejętności. Wolontariusze przeprowadzili również konkurs plastyczny dla
najmłodszych o tematyce honorowego
oddawania krwi, a uczestnicy otrzymali
upominki ufundowane przez sklep Intermarche.

UDZIAŁ NASZYCH UCZNIÓW
W AKCJI "ZBIERAMY KREW
DLA POLSKI"

ŚLUBOWANIE KLAS I
Ślubowanie klas I i towarzyszący tej uroczystości turniej międzyklasowy odbyły się w naszej szkole dnia
25.10.2012 r. w godzinach 10:00 12:00. Uroczystość rozpoczął powitaniem wszystkich uczniów i grona pedagogicznego Dyrektor Bytnar, a następnie
całość poprowadziły uczennice Katarzyna Osmańska i Monika Szczygieł. Na
początku przedstawiciele trójek klasowych złożyli w imieniu uczniów wszystkich klas pierwszych przysięgę na
Sztandar szkoły. Tekst przysięgi brzmiał:
"My uczniowie nowo wstępujący w mury
Zespołu Szkół Zawodowych przyrzekamy:
 sumiennie wypełniać obowiązki
ucznia,
 zdobywać wiedzę udoskonalając
własną osobowość,
 być odpowiedzialnym za swoje słowa
i sądy i pamiętać, że ich potwierdzeniem mogą być tylko czyny,
 nie splamić honoru szkoły ani klasy,

27 września 2012 r. pod sklepem Intermarche odbyła się w ramach V edycji
Konwoju Muszkieterów zbiórka krwi pod
hasłem "Zbieramy Krew dla Polski".
Każdy z krwiodawców brał udział
w losowaniu apteczki samochodowej.
Zwycięzcami zostali: Marcin Wzorek i
Arkadiusz Tuchalski z klasy IIITMH.
Podczas poboru krwi odbyły się pokazy
pierwszej pomocy. Drużyna Pierwszej
Pomocy z ZSZ w składzie: Agnieszka
Dzikowska, Aleksandra Gappa, Joanna
Muzalewska, Kinga Łazarska, Alicja
Mankiewicz, Paweł Barański, Szymon
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 być świadomym, że przekraczając
progi szkoły stajemy się członkami
wielkiej szkolnej rodziny,
 swoją postawą pomagać wychowawcom, służyć koleżankom i kolegom,
 wkroczyć w te mury z godnością i nie
splamić się czynem niegodnym
ucznia ".
Po ślubowaniu odbył się turniej
klas pierwszych o zdobycie PUCHARU
PRZECHODNIEGO
DYREKTORA
SZKOŁY i miano SUPER I KLASY. Jury
w składzie: dyr. T. Gierszewski, p. A.
Goldyszewicz, p. H. Kowalska oceniało
zmagania
pierwszoklasistów.

tym, że po dwie osoby z każdej klasy
rysowały nauczycieli, których wcześniej
wylosowały (3 minuty). Rysunki takich
nauczycieli, jak: pp. St. Bytnar, H. Kowalska, S. Różyńska, St. Kowalska, H.
Kołpacka, M. Lewicki, P. Słupkowski
wszyscy mogli oglądać na dużym ekranie (możecie je podziwiać na stronie
www, a także inne 169 zdjęć z tej uroczystości, które zostały wykonane przez
Weronikę Sieradzką z kl. II TE/THO i
Mateusza Pawlikowskiego z II TMH).
Strój ludowy z krajów europejskich i
piosenka w języku obcym były dalszą
częścią rywalizacji.
Turniej zakończył się zwycięstwem klasy I TL, drugie miejsce przegrywając 1 punktem zajęła klasa I
TE/TMH, trzecie miejsce otrzymała klasa
I TOT/TM. Puchar "Super pierwszej
klasy" dostali zwycięscy. Poza konkurencjami punktowanymi niezłe show
przedstawili dwaj uczniowie z klasy I
TMH: Paweł Jabłoński i Tomek Klajsmidt, którzy wszystkich nieźle rozbawili.
Tego dnia było w naszej szkole barwnie,
ciekawie i bardzo wesoło. Cieszymy się,
że w szkole są także i takie dni. Jutro
mamy następny ciekawy dzień - Dzień
Języków Obcych, ale o tym w następnym numerze gazetki.
Marta

Zadaniem pierwszym była
prezentacja klasy. Poszczególne klasy
zaprezentowały się w śpiewie, tańcu czy
też w prezentacji multimedialnej o swojej
klasie. Drugą był quiz pt. "Czy znasz
swojego wychowawcę". Następny konkurs pt. "Portret nauczyciela" polegał na
12

WYWIAD z Księdzem
Michałem Oleksowiczem

…to oczywiście łóżko. Nic tak nie dodaje
sił jak sen w swoim łóżku.
- Najbliższym z czterech żywiołów jest
mi…
…ogień. Ogień niszczy, trawi, ale z
drugiej strony oczyszcza. To mi się
zawsze kojarzy z miłością. Płonąć miłością. Tak by ona wypalała to, co nędzne,
zatrute egoizmem, a zostawiała to, co
oczyszczone – szlachetne.
- Najważniejszym dniem w moim
życiu był…
…oczywiście, że dzień, kiedy zostałem
poczęty w łonie mojej mamy. Gdyby nie
ten dzień, to by mnie nie było. To niesamowite, że mogłoby mnie nie być, a
jestem! Jest sobie taki ks. Michał!

- Życiowe motto…
„…by nie zniweczyć Chrystusowego
krzyża” (1 Kor 1,17)
- Najważniejsza książka to…
…oczywiście, że moja praca magisterska A tak serio to najważniejsza dla
mnie książka to Biblia. Nie dlatego, że
tak wypada powiedzieć, bo jestem księdzem, ale dlatego że ta książka jest jak
„bomba atomowa”. Zawiera się w niej
wybuchowa dawka życia, która powoduje, że w sercu człowieka zaczyna się
reakcja łańcuchowa – chce się coraz
bardziej i pełniej żyć. Chce się żyć Bogiem. Sam tego doświadczam. Uwaga!
Czytanie Biblii jest niebezpieczne. Ona
zmienia życie.

- Nie lubię…
…obojętności. „Ni to ziębi, ni grzeje”.
Uważam, że nie ma nic gorszego niż
brak swojego zdania, ignorancja. Dlatego zależy mi by na katechezie w szkole
uczeń wyrażał swoje zdanie, by został
wbity „kij w mrowisko”, by zacząć myśleć, stawiać pytania: co? jak? i dlaczego?
- Nie wierzę…
…w to, że można być szczęśliwym bez
miłości. A tak często widzę ludzi, którzy
wmawiają sobie, że sami sobie poradzą,
że kariera, pieniądze, seks dadzą im
szczęście. Człowiek bez miłości umiera!!! A w świecie, który nas otacza,
tandetę nazywa się miłością, a prawdziwą miłość nazywa się złem i głupotą.
Dlatego w naszych domach tyle dramatów.

- Internet to dla mnie…
…sieć. Sieć, za pomocą której można
łowić ciekawe dane i co najważniejsze
sieć, którą można łowić „ryby” dla Bożego Królestwa.
- Najważniejszy wynalazek ludzkości…
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- Podróż życia Księdza?
Z pewnością moja pielgrzymka do Ziemi
Świętej. Byłem tam, zobaczyłem to
wszystko na własne oczy – to było niesamowite przeżycie. A inna podróż
mojego życia to jedna z moich wypraw
rowerowych – ta z Torunia do Ełku.
Zabłądziłem z kolegą w okolicach jeziora
Śniardwy. Rozbiliśmy namiot w pobliżu
anteny, nadajnika komórkowego. W
nocy nas obudziła burza. Do dziś pamiętam, jak modliłem się o dobrą śmierć –
byliśmy w centrum burzy. Gdy piorun
walnął kilkanaście metrów od namiotu,
huk był tak potężny, jakbym miał armatę
przy uchu. Bogu dziękowałem, że dożyłem rana. Widać, że Bóg nie chciał
śmierci grzesznika, bo piorun mnie nie
trafił

dii bardzo ważny jest dla mnie w muzyce
tekst. Jeśli słowa przemawiają do mnie,
to nawet słucham i hip-hopu.
- Ulubiony film to…
…„Stowarzyszenie umarłych poetów”.
- Kiedy Ksiądz poczuł powołanie?
Pierwszy impuls to był wtedy, gdy sam
zapragnąłem zostać ministrantem. Nikt
mnie do tego nie namawiał, a stało się to
w 3 klasie szkoły podstawowej. Ale
zasadniczy moment to był chyba w 5
klasie szkoły podstawowej. Klęczałem w
moim pokoju przed obrazem, modliłem
się przed snem i wtedy usłyszałem, że
Jezus mnie wzywa bym całkowicie oddał
Jemu życie. To był ten zasadniczy moment. Później się wiele jeszcze wydarzyło. Myślałem o zupełnie innej przyszłości. Marzyłem, by być maszynistą.
Chciałem iść na politechnikę. Później
marzenia o szkole aktorskiej. Plany by
założyć rodzinę – trzy lata chodziłem z
dziewczyną. Ale w końcu stało się to, o
czym pisze Jeremiasz – „uwiodłeś mnie,
Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (Jr
20,7).

- Jaką porę roku lubi Ksiądz najbardziej?
Lato, bo są wtedy wakacje!!!
- Czy mając 18 lat, wiedział Ksiądz, co
chciałby Ksiądz robić w życiu?
W klasie maturalnej podjąłem decyzję o
wstąpieniu do Seminarium Duchownego
w Toruniu, czyli jakoś w tym wieku. To
był wybór drogi życia – pójścia za Jezusem. A co konkretnie na niej będę robił –
tego nie wiedziałem i nadal nie wiem.
Szczegóły zna Szef – Ojciec w niebie.

- Jak Ksiądz spędza wolny czas?
Lubię czytać. Zwłaszcza książki, byle nie
głupie, bo takie też niestety są. Również
aktywność fizyczna – tzn. rower, basen,
rolki, bieganie. Wszystko w zależności
od pragnienia i pogody. No i oczywiście
mój wolny czas jest czasem dla innych,
czyli spotkania z ludźmi – przyjaciółmi,
znajomymi… Lubię rozmawiać.

- Czy lubi Ksiądz słuchać muzyki i
jakiej?
Ksiądz lubi słuchać muzyki. Właściwie
ze słuchaniem muzyki to mam tak, że
lubię słuchać takiej muzyki, która odpowiada temu, co mi w danym momencie
w sercu gra. Najczęściej sięgam po
muzykę klasyczną, muzykę filmową,
reggae, poezję śpiewaną. Oprócz melo-

- Czy był kiedyś Ksiądz zakochany?
Oj tak! I to niejeden raz. Ale najważniejszy raz to był ten, kiedy poznałem moją
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WYWIAD z pisarzem

dziewczynę. To było najmocniejsze
zakochanie, które przerodziło się w silną
więź. Poza tym to pewnie jeszcze zakocham się niejeden raz!

Wywiad z Panem Henrykiem Włodzimierzem Klimkiem, pisarzem, poetą

- Czy lubił Ksiądz chodzić do szkoły?
Jak każdy uczeń, nie lubiłem Ale
pamiętam, że za każdym razem, gdy
kończyłem jakąś szkołę, to później za
nią tęskniłem. Człowiek nie docenia
tego, co ma. Dopiero, gdy coś straci,
wtedy czuje, jaką to miało dla niego
wartość.

przeprowadzony po spotkaniu autorskim w dniu 10.10.2012 r.

- Czy lubi Ksiądz pracować z młodzieżą?
Oj, tak! Młodzież jest niesamowita.
Każdy młody człowiek ma w sobie
ogromny potencjał – talenty, możliwości,
marzenia. Lubię młodzież i dlatego, że ją
lubię to zależy mi na niej. Jestem wymagający wobec młodych ludzi. Nie dlatego, że mam niespełnione marzenie bycia
„terrorystą”, tylko dlatego, że jeśli się
kogoś kocha, to stawia się mu wymagania, bo zależy nam na kimś. Dlatego na
moich lekcjach prowokuję uczniów, by
obudzili się do życia.

Po spotkaniu autorskim poprosiliśmy
Pana Henryka Klimka o udzielenie
wywiadu (już w zaciszu biblioteki
szkolnej). Tradycyjnie zastosowaliśmy serię tzw. niedokończonych
zdań.
Pana życiowe motto to…
…cieszyć się życiem i żyć godnie, god-

- Jaka jest ulubiona potrawa Księdza?
Potrawa to chyba nie jest. Ale nazywa
się to „Piernikowa nuta” – pierniki firmy
Kopernik z Torunia. Ale te w ciemnej
czekoladzie, bo są też w jasnej. Coś
pysznego. Z trudem się powstrzymuję,
by z opakowaniem ich nie zjeść.

ność nade wszystko. Jeżeli się kocha, a
postępuję niegodnie, wtedy ta miłość
jest nic niewarta.
Najważniejsza Pana książka to…
…zdecydowanie jest to „Czas utraconego dzieciństwa”. Ona pokazuje, że życie
jest skarbem. Myślę, że na drugim miejscu znajdują się „Egzysterki”, zbiór

Dziękujemy za udzielenie wywiadu 
Wywiad przeprowadziły Kinga M. i Judyta F..
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wierszy. Wiersze oddają prywatne,

…dzień urodzenia, to, że zaistniałem,

osobiste sprawy czy przeżycia człowieka.

chociaż jeszcze wtedy nie byłem tego
świadom. Później, już w życiu dorosłym
ważnym dniem dla mnie był dzień,

Internet to dla mnie…
…jestem człowiekiem, który bardzo

w którym po raz pierwszy zobaczyłem
wydrukowaną własną książkę. Dla piszącego zobaczyć w oknie wystawowym

szybko oswaja się z osiągnięciami techniki i elektroniki. Nie wyobrażam sobie
życia bez telewizji, komputera czy Inter-

swoje dzieło to wielka radość.

netu. Ułatwia mi kontakt z nauką czy
wiedzą, jak i również komunikowanie się
z innymi ludźmi.

Nie lubię…
…ludzi fałszywych, to znaczy takich,
którzy mówią nieprawdę, obrzucają
innych niesprawdzonymi zarzutami.
Odwracam się od takich ludzi, nie chcę
zauważać ich istnienia. Uważam, że jeśli

Najważniejszy wynalazek ludzkości...
...najważniejszy wynalazek… to wymaga
nieco zastanowienia. Kiedyś najważniejszym odkryciem okazało się wynalezie-

jakiś człowiek szkodzi i fałszywie posądza niech idzie własną drogą.

nie koła. W naszych czasach najważniejszy „wynalazek”, to osiągnięcia
w zakresie dotyczącym zdrowia i życia
człowieka. To co służy dobru człowieka

Nie wierzę…
…wiara jest czymś osobistym człowieka,
to, w co on wierzy, czy nie wierzy – to

w sensie jego bytowania i egzystencji,
pozwala jego cielesności funkcjonować
sprawnie.

jest po prostu jego sprawa. Jedyną
rzeczą, którą mogę powiedzieć jest to,
że nie wierzę w istnienie piekła. Człowiek który rodzi się właściwie losowo, bo
przy poczęciu mogło się urodzić tysiące
innych jednostek, a to on został wybra-

Najbliższy z czterech żywiołów jest
mi…
…powietrze, może dlatego, że od 30 lat
choruje na astmę, i gdy przychodzą

ny, nie może być potępiony na zawsze.
Z jakiej racji? Może to ewentualnie
spotkać osoby, które nie powinny w

duszności, brakuje mi go.
Najważniejszym dniem w moim życiu
był…

ogóle istnieć. Oni czynią rzeczy niegodne, sprawują zło. Tylko takie osoby
zasługują na potępienie, a pozostali
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którzy żyją godnie, mają swoje ułomno-

opublikowane bo były to czasy stalini-

ści, lecz nie poddają się im, powinni
zasługiwać na zbawienie.

zmu, a potem Polski Ludowej.
Czy lubi Pan słuchać muzyki i jakiej?
Bardzo lubię, szczególnie muzykę poważną, nastrojową, ballady. Na pewno
nie przepadam za dzikimi metalami czy

Trzy miejsca, które chciałby Pan
zobaczyć to…
…kiedyś marzyłem o tym, żeby wyjechać do Australii gdzie mieszka mój
kuzyn. Jako młody chłopak chciałem

hip-hopem. Lubię śpiew przy hawajskich
gitarach. Wszystko musi być bardzo
melodyjne.

mieć też taki pojazd turystyczny i trochę
pojeździć po świecie, zwiedzić to i owo.
Dziś nie pragnę już tych rzeczy, jestem

Pana ulubiony film to…

szczęśliwy tu, gdzie jestem, w Toruniu i
wtedy, gdy odwiedzam Wąbrzeźno,
miejsce mojej matury. Zawsze z przy-

…nie chodzę do kina, nie pamiętam,
kiedy byłem tam ostatni raz. Wiem, że
byłoby mi to potrzebne, aby nieco się

jemnością tu przyjeżdżam.

wzbogacić, bo zupełnie inaczej ogląda
się filmy w telewizji niż na ekranie kinowym, lecz telewizja wyświetla tyle fil-

Jaką porę roku lubi Pan najbardziej?
Lato, wiosnę, piękne i słoneczne dni,
ciepło. Nie lubię zimy.
Czy mając osiemnaście lat, wiedział

mów, że nie tęsknię za chodzeniem do
kina. Lubię filmy wojenne, historyczne.
Nie lubię seriali, powtarzających wiele

Pan, co chciałby robić w życiu?
W stu procentach jeszcze nie wiedziałem, jednak zawsze chciałem pisać.
Wybrałem się na studia, zacząłem od

sytuacji. Zabierają one czas. Lubię filmy
o ludzkim życiu, które pokazują różne
momenty ludzkiego istnienia, nawet te
dramatyczne.

filozofii, potem zmieniałem kierunki.
Najpewniejszy byłem tego, że będę
pisać, ponieważ robiłem to od trzynaste-

Co Pan sądzi o dzisiejszej młodzieży?
Jakie ma Pan dla nas rady?
Według mnie młodzież jest wspaniała.
Takie jest moje przekonanie i nie zmie-

go roku życia. Najpierw wiersze, potem
różne opowieści z których powstawały
później książki. Wtedy jednak nie spo-

nię go. Młodzież ma swoje prawa, ma
swoje wyskoki takie czy inne. Są jednostki takie, które naprawdę poszły złą

dziewałem się, że moje prace zostaną
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drogą. W szkole są z nimi problemy, to

łatwo być kaznodzieją i pouczać mło-

wiadomo. Według mnie to nie można z
góry powiedzieć, że jesteś nic niewart,
skazany na margines życia, bo nigdy tak

dzież: ty nie rób tego, bo to cię sprowadzi na złą drogę, trzeba kształtować
silne charaktery.

naprawdę nie wiadomo, co tego młodego człowieka kształtowało od dzieciństwa, jakie były kolejne lata jego życia.

Dziękujmy bardzo za rozmowę
Kinga M.

STRONA WWW SZKOŁY

Czasami właśnie to, że jest taki, a nie
inny, zależy od przeszłości, jego dzieciństwa. Młodzież ma ze mną kontakty,

Informujemy, że od kwietnia 2012 roku

dzwonią i zasięgają porad. Nigdy nie
powiem, że młodzież jest zła, złe jest
czasem życie i warunki, w którym dane

http://zszwabrzezno.com.

funkcjonuje nowa strona internetowa
szkoły pod adresem:
Zapraszamy do śledzenia aktualności.

jest im przebywać. One kształtują osobowość.
Co bym dzisiaj Wam radził? Dopóki
jest się młodym, trzeba zdobywać wiedzę. Jeżeli są możliwości, zdobywać to,
co tylko się da, zawsze iść dalej, nie
kończyć na maturze, na pomaturalnym
dokształceniu, tylko podejmować studia,
jeżeli oczywiście warunki na to pozwalają. Uczyć się, uczyć i jeszcze raz uczyć.
Na pierwszym miejscu, w życiu młodego

WYCIECZKA DO CYTADELI
TWIERDZY GRUDZIĄDZ
W dniu 27.10 br. odbyła się wycieczka
do Cytadeli Twierdzy Grudziądz zorganizowana pod opieką Wojciecha Trzcińskiego. Wycieczkę zorganizowano
w ramach cyklu wycieczek przeznaczonych dla Technikum Obsługi Turystycznej mających na celu poznanie atrakcji
turystycznych dalszej i bliskiej okolicy
Wąbrzeźna. O tej wycieczce napiszemy
więcej w kolejnym numerze gazetki.

człowieka powinna być nauka, na drugim rzeczy, które w dalszym życiu mogą
być pożyteczne. Ja zawsze mówię tak:
najpierw robi się to, co konieczne, potem
to, co pożyteczne, a na trzecim miejscu
to, co przyjemne. Jeżeli robi się odwrotnie, to prędzej czy później spostrzeżesz
się, że poszedłeś złą drogą. Nie jest
18

KULINARIA

został wyproszony z lekcji, to chyba lekcji nie
będzie, prawda?
W klasie Jasia wychowawczyni pyta:
- Jaka waszym zdaniem powinna być idealna
szkoła?
A klasa zgodnym chórem:
- Zamknięta!
:
Pani na lekcji mówi do dzieci:
- Kochane dzieci pamiętajcie,że połowy są zawsze
równe, nie ma ani mniejszej ani większej połowy.
Po chwili dodaje:
- Chociaż wiem, że i tak większa połowa klasy tego
nie zrozumie.

PASZTECIKI ZE SZPINAKIEM
składniki:
paczka ciasta francuskiego
1/2 opakowania sera pleśniowego
1/3 szklanki śmietany kremówki
kilka łyżek oleju
jajko
paczka mrożonego szpinaku
2-3 ząbki czosnku
sól, pieprz
garść pestek słonecznika
Sposób wykonania:
Rozmrozić szpinak. Na patelnię wlać olej, dodać
szpinak, czosnek, podsmażyć. Następnie dodać
ser pleśniowy, śmietanę, doprawić solą i pieprzem
do smaku., posypać pestkami słonecznika, wymieszać. Ciasto cienko rozwałkować, wyciąć kwadraty
o bokach 10x10. Wyłożyć na środek ciasta łyżkę
farszu, przeciwległe rogi zlepić ze sobą na górze.
Wyłożyć na blachę do pieczenia, posmarować
roztrzepanym jajkiem. Piec w temperaturze 210 st.
C przez 15-20 minut
HUMOR
Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy,
z której słychać straszny wrzask. Wchodzi do
klasy, łapie za rękę najgłośniej wrzeszczącego,
wyprasza go na korytarz i stawia w kącie.
Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech chłopców, którzy pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No...przecież skoro nasz nowy pan od geografii

Praczłowiek krzyczy na syna, który wrócił do
jaskini z kiepską cenzurką:
- To, że masz tróję z myślistwa, mogę pojąć, boś
jeszcze kurdupel, ale ta pała z historii?! Przecież to
tylko dwie strony!
Student podchodzi do drugiego i mówi:
- czytałeś Szekspira?
A on odpowiada:
- nie, a kto go napisał?
W jednym z pokoi akademika studenci wciąż
wznoszą toast:
- Za Janka, żeby zdał!
W pewnym momencie do pokoju wchodzi Janek.
Koledzy krzyczą:
- I co Janek... Zdałeś?
- Zdałem, zdałem. Tylko jednej nie przyjęli, bo
miała szyjkę obitą.
Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast
oceny napisał IDIOTA. Jaś spojrzał na kartkę,
potem na nauczyciela i mówi:
- Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić
ocenę a nie się podpisywać.

W tym numerze
zamieszczamy również
SZCZĘŚLIWY KUPON
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