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Z okazji zbliżającego się

przedstawiamy wyniki sondy przeprowadzonej
wśród uczniów klasy IV TE, IV THO/TMH i IV
TL.
W naszej szkole nie można się
nudzić, ciągle coś się dzieje. Nie sposób o
wszystkim napisać, tak więc zamieściliśmy
krótkie notki tylko o niektórych imprezach i
uroczystościach szkolnych. Wspomnieliśmy o
obchodach
Dnia
Św.
Patryka,
o
zorganizowanym po raz pierwszy Dniu
Przedsiębiorczości i in. Nie zapomnieliśmy
również o stałych rubrykach takich jak:
Polecamy książki, Polecamy filmy, Kulinaria i
Humor.
Już teraz życzymy Wam udanego
wypoczynku wakacyjnego i wracajcie do nas
we wrześniu. Postaramy się, aby gazetka
spełniała Wasze oczekiwania.
redakcja

Dnia Matki

chcielibyśmy złożyć na łamach naszej gazetki
najlepsze życzenia naszym kochanym
Mamom. Po latach możemy mieć takie
przemyślenia:

Zapraszamy do lektury ostatniego
w tym roku szkolnym numeru gazetki.
Staraliśmy się towarzyszyć Wam
wiernie przez cały rok, rejestrowaliśmy na
łamach
naszego
pisemka
wszystkie
najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.
Nie zapominaliśmy również o
szczęśliwym
kuponie,
który
dzięki
przychylności naszych nauczycieli mogliśmy
dla Was drukować. Mamy nadzieję, że kupony
przydały się w niejednej "podbramkowej
sytuacji".
W majowym numerze możecie
przeczytać dwa wywiady: z P. Arkadiuszem
Żabińskim i ze znaną podróżniczką, która
odwiedziła naszą szkołę – Kapitan Martą
Sziłajtis-Obiegło. Jak co roku, w majowym
numerze sporo uwagi poświęcamy uczniom
klas czwartych, piszemy o ich pożegnaniu i
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AKADEMIA DOSTĘPNYCH FINANSÓW SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI NBP

IRISH AND ST. PATRIC'S DAY

W ramach przygotowań do „DNIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” w naszej szkole
dnia 14 marca 2013 r. odbyło się spotkanie
z pracownikami Okręgowego Oddziały NBP
w Bydgoszczy z Panem Grzegorzem Hinzem i

Dnia 15.03. obchodziliśmy w naszej szkole
IRISH AND ST. PATRIC'S DAY.
W związku z tym zorganizowane zostały
4 konkursy:
 Konkurs wiedzy o Irlandii,
 "Zielono mi",
 konkurs plastyczny,
Leszkiem Beszczyńskim.
Uczestnikami
 konkurs St. Patric's Day Rymes spotkania pt. „Akademia dostępnych
zabawa, aby znaleźć jak najwięcej
finansów” byli nauczyciele ZSZ Wąbrzeźno,
rymów w wierszu.
ZS Golub-Dobrzyń oraz uczniowie naszej
szkoły. Uczestnicy spotkania zapoznani
zostali z zasadami wyboru ofert bankowych
oraz sposobem oszczędzania na koncie
bankowym.
Przedstawiono również porady jak
odróżniać
autentyczne
banknoty
od
fałszywych oraz jakie są zabezpieczenia
banknotów emitowanych przez NBP.
Całość koordynowali nauczyciele języka
angielskiego.
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„DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

(wych. Hanna Kołpacka) pt. „ZSZ najlepszy
wybór”, II miejsce zajęła klasa III TE/THO
(wych. Hanna Kowalska) za filmik z myślą
przewodnią „Dołącz do nas i wkrocz na hotelowo-biznesową stronę mocy!”.
III miejsce zajęły ex aequo klasy I TE/TMH
(wych. Aleksandra Ługiewicz) i I TL (wych.
Ewa Turek). Pozostałe klasy, czyli II TE/THO,
II TL i I TOT/TM i otrzymały wyróżnienia.
I miejsce w konkursie „Zbiórka surowców wtórnych” zdobyła klasa II TL (wych.
Agnieszka Bochra), zaś II miejsce wywalczyła
klasa I TOT/TM (wych. Wojciech Trzciński).

PO RAZ PIERWSZY W NASZEJ SZKOLE
Miano najbardziej przedsiębiorczej klasy w
tegorocznej edycji Dnia Przedsiębiorczości
zdobyła klasa II TL.

Po raz pierwszy w naszej szkole
odbył się „Dzień Przedsiębiorczości”. Trwał od
25 lutego do uroczystego podsumowania w
dniu 21 marca br. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli nauczyciele zespołu przedmiotów ekonomicznych, a nauczycielem koordynującym mgr Aleksandra Goldyszewicz.
Wśród zadań do wykonania były m. in. nagranie filmiku reklamowego (do 2 minut), zbiórka
surowców wtórnych, stworzenie ciekawych
strojów ekologicznych oraz szkolny test wiedzy z przedsiębiorczości. W pierwszym dniu
wiosny po pięciu skróconych lekcjach odbyło
się uroczyste podsumowanie obchodów DNIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Komisja konkursowa w składzie Edyta Sroka,
Stanisława Kowalska i Lucyna Jachimowicz
oceniła kreatywność uczniów w przygotowaniu filmików reklamowych, biorąc pod uwagę
takie kryteria, jak: pomysłowość, ujęcie tematu, jakość i sposób nagrania, przekaz reklamy
lub antyreklamy oraz czas nagrania. Jury zdecydowało, że zwyciężył filmik klasy II TMH/TM

W teście wiedzy z przedsiębiorczości zwyciężyła ucz. kl. III TE Agata Głodzik, II miejsce
zajęła uczennica klasy III TE - Lucyna Wysakowska, zaś trzecie miejsca wywalczyły ex
aequo ucz. kl. IV TE Marta Grzegorczyk i Agata Kunicka.
W konkursie na strój ekologiczny wygrał strój
prezentowany przez ucznia kl. IV TE Szymona Róg, II miejsce zajął ucz. kl. II TMH Mariusz Betker, zaś III miejsce zajęła uczennica
klasy I TL Joanna Trestka.
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Tytuł najaktywniejszej klasy wywalczyła klasa
II Technikum Logistyczne. W nagrodę (również za zbiórkę surowców wtórnych) uczniowie tej klasy otrzymali certyfikat zwalniający
z odpowiedzi i klasówek przez dwa dni, zaś
klasa I TOT/TM z jednego dnia.
Powyższe konkursy oceniało jury w składzie:
zastępca dyrektora szkoły P. Tadeusz Gierszewski, P. Ewelina Robaczewska i P. Sabina
Mikulska. Fotoreportaż z wystawy - uczeń kl.
II TMH Mateusz Pawlikowski.

DRZWI OTWARTE W ZSZ

29 kwietnia Zespół Szkół Zawodowych
w Wąbrzeźnie zaprezentował gimnazjalistom
swoją ofertę edukacyjną na przyszły rok
szkolny. Drzwi Otwarte przyciągnęły jak co
roku tłumy odwiedzających – w tym roku
szkołę odwiedziło ponad 300 gości.
Odwiedzającym szkoła zaoferowała ponad
półtoragodzinny
program,
obszernie
informujący
o
specyfice
kształcenia
zawodowego, proponowanych przez szkołę
sposobach realizacji celów zawodowych i
rozwoju osobistego.
Idea inwestowania w konkretne
umiejętności jest odpowiedzią Zespołu Szkół
Zawodowych na stale rosnący w regionie i

Gratulujemy wszystkim zaangażowania.

GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

w kraju popyt na wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie mechaniki, mechatroniki,
logistyki, turystyki i wszystkich zawodów rze-

Dnia 14 marca br. reprezentacja naszej szkoły
d/s promocji wzięła udział w Giełdzie Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

mieślniczych. Oprócz istotnych informacji o
kierunkach nauczania w przyszłym roku
szkolnym, goście mieli wyjątkową okazję poznać i poczuć klimat współpracy uczniów i nauczycieli, którzy wspólnymi siłami przeistoczyli
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tego dnia szkołę w kiermasz zawodowych
możliwości. Efektem ich działania były stworzone z wielkim zaangażowaniem prezentacje
kierunków nauczania, przedmiotów ogólnokształcących i zajęć dodatkowych, eksponujące największe atuty uczniów Zespołu Szkół
Zawodowych – aktywność, pomysłowość i
przedsiębiorczość.
Atmosferę domowego święta podkreśliły serwowane tego dnia przysmaki z zaprzyjaźnionej restauracji, grilla i domowej cukierni. Dodatkowo – przy akompaniamencie
wystrzałów z pracowni chemicznej – pobyt
gościom uatrakcyjnił występ zespołu muzycznego.
oprac. Hanna Kołpacka
Informacja ze strony www szkoły

udział klasy I TOT, I TE/TMH, II TL,
II TE/THO.
Organizatorem spotkania z tą wyjątkową
podróżniczką był nauczyciel geografii
P. Wojciech Trzciński.
Pani kapitan niedawno skończyła 25 lat i
jak sama mówi, żeglarstwo to jej sposób
na życie.
Żegluje od zawsze, wszędzie i w każdych
warunkach. Przepłynęła już ponad 53 tys.
Mm.
Mając zaledwie 23 lata, samotnie opłynęła
kulę ziemską, zostając tym samym
najmłodszą Polką, z takim osiągnięciem.
Żeglowała za kręgiem polarnym. Brała udział
w kobiecych regatach dookoła świata.
Wypływała setki godzin na jachtach
czarterowych, katamaranach i wielkich
żaglowcach. Podczas organizowanych rejsów
wyszkoliła już kilkuset żeglarzy.

Tego dnia nie mieliśmy lekcji i było
bardzo wesoło. Mamy nadzieję, że również
naszym młodszym kolegom i koleżankom
nasza szkoła przypadła do gustu.
Fotoreportaż z imprezy przygotowany przez
ucznia kl. IIITMH Dariusza Rogowskiego
możecie obejrzeć na stronie szkoły lub na
oficjalnym fanpage ZSZ.

SPOTKANIE Z PODRÓŻNICZKĄ
KPT. MARTĄ SZIŁAJTIS-OBIEGŁO
NAJMŁODSZĄ POLKĄ , KTÓRA SAMOTNIE
OPŁYNĘŁA ŚWIAT
Dnia 3 kwietnia 2013 odbyło się w naszej
szkole spotkanie z podróżniczką KPT.
MARTĄ SZIŁAJTIS-OBIEGŁO. Wzięły w nim
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Swoim doświadczeniem i wiedzą chętnie dzieli się
z innymi. Teraz nareszcie pod własną banderą
Oceanu Przygody: http://oceanprzygody/

Ostatecznie przez miesiąc. Ale płynąć przez
cały rok jak Pani?
Ja się tak bawię od kilkunastu lat.
Wcześniej żeglowałam z innymi. To były krótsze
rejsy. Jak na przykład taki po Zatoce Biskajskiej.
Popłynęliśmy małą grupką dosyć późno, bo w
listopadzie. Już po sezonie. A w almanachach
ostrzegali, żeby nie wypływać na "Biskaje" o tej
porze. Płynęliśmy więc kilka dni w równiutkim
sztormie, na łódce niezbyt do takich warunków
przystosowanej. W czasie tego przejścia miałam
urodziny. Wszystko się chwiało, kiwało, latało.
Kuchenki gazowej nikt nie nastawiał, bo czajnik i
tak by odleciał. Brałam też udział w kobiecych
regatach dookoła świata. To także było coś innego.
Pamiętam, jak przybiłyśmy do portu. Cztery
dziewczyny i ich dwa malutkie jachty, którymi
pokonały Atlantyk. Przypominam sobie, jakie
wrażenie zrobiłyśmy na tych wszystkich facetach,
którzy się zazwyczaj z lądu nie ruszali.

Na prośbę o wywiad do DP, Pani Marta odmówiła
tłumacząc się brakiem czasu, ale zaproponowała
wykorzystanie i opublikowanie fragmentów
wywiadów, których udzieliła bardzo dużo do innych
gazet. Tak więc korzystamy z takiej możliwości i
zapraszamy do lektury.

Nie chce, ale bije rekordy.
Została najmłodszym kapitanem ze starym
patentem. I jako najmłodsza Polka i gdynianka
opłynęła świat. O kamieniach milowych w życiu, o
"koncercie" wielorybów, jedynym w swoim rodzaju,
z żeglarką Martą Sziłajtis-Obiegło rozmawia
Ryszarda Wojciechowska.
Rozumiem, że młoda, ładna dziewczyna chce
się wyrwać z domu. Ale żeby tak od razu robić
rundkę dookoła świata?
(Śmieje się). Ja się nie musiałam wyrywać w świat.
Bo już od kilkunastu lat każde pół roku spędzałam
poza Polską. Ale ten rejs był rzeczywiście inny niż
wcześniejsze. I najciekawszy. Kiedy się płynie
samotnie, można coś poznać i przeżyć to
najpełniej. A kiedy się zawija do portu, ludzie widzą,
że taka sama dziewczynka, bez bliskich, przyjaciół i
daleko od domu. Może czegoś potrzebuje - myślą. I
oferują pomoc. Czułam tak dużo ludzkiej tkliwości i
uwagi.

Czuję strach przed wielką wodą, a Pani nie?
Ja lubię patrzeć na wodę. Czy pani wie, że morze
ma codziennie inny kolor? A niebo każdego
poranka wygląda inaczej? Inne są wschody i
zachody słońca. A fale? Nie ma dwóch takich
samych. Mam tysiące zdjęć samych fal. Podczas
takiego rejsu nie ma mowy o melancholii. Świat jest
taki zachwycający.

Ale pierwszy samotny rejs i od razu dookoła
świata?
Nie przymierzałam się do bicia rekordów. Do
poprawiania
statystyki.
Nie
wiedziałam,
wypływając, co ta podróż przyniesie. Ale teraz
wiem, że kiedy człowiek na wodzie jest sam, to
może się naprawdę cieszyć żeglowaniem. A przy
tak szybkiej łódce jak moja, która fajnie reaguje na
wszystkie ustawienia, można się fantastycznie
pobawić.

W wieku 23 lat Pani już przepłynęła przez trzy
oceany.
Przez wszystkie, jakie mamy (śmieje się).

Można się pobawić samotnie przez tydzień.
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I rodzice spokojnie na to wyrazili zgodę?
Spokojnie nie było. Przeżyliśmy wspólnie różne
przepychanki, łącznie z próbami chowania
paszportu. Ale to nic nie dało. Rodzice się poddali i
pozostało im mnie wspierać we wszystkim. Oni
wiedzą, że jestem jak mały czołg. Że jeśli się uprę,
to sunę do przodu. Mogli mnie tylko do tego rejsu
dobrze przygotować i przeżywać go razem ze mną.
W jaki sposób?
Mama ze swojej działki farmaceutycznej
zaopatrzyła mnie we wszystkie możliwe leki, szwy,
opatrunki. Oboje pomogli mi w rozwiązaniu
problemów z wyposażeniem. Bo ja przed samym
rejsem nie miałam czasu. Na kilka dni przed
wylotem broniłam pracy magisterskiej. Obroniłam
się, mając 22 lata.
No to wrażeń Pani nie brakowało.
Jestem pewna, że gdybym się wtedy nie obroniła,
to dzisiaj już bym do tego nie wracała. To nie były
takie krótkie 22 lata w moim życiu. Wcześniej niż
inne dzieci poszłam do szkoły. Jako szesnastolatka
prowadziłam już pierwsze rejsy. I tak cały czas
mnie gna. Wydaje mi się, że rok to bardzo dużo.
Ale ja nie lubię tracić na nic czasu. Chcę stawiać
kamienie milowe. Żeby coś z tego życia mieć.
A potem mieć do czego wracać.

Południowej Afryki, usłyszałam w ostrzeżeniach
pogodowych przez radio, że koło Mauritiusu
pojawiły się dwa cyklony. Było więc bardzo blisko.
Minęliśmy się o kilka dni. Potem jeszcze informacje
o cyklonach się powtarzały. To była ruletka ucieknę czy nie.
Pani to tak z uśmiechem opowiada.
Bo mi się udało. Gdyby się nie udało, to byśmy nie
rozmawiały. Trzeba sobie zdawać sprawę, że
zawsze masz tylko, a może aż 50 proc. szans na
bezpieczny powrót.

A oczarowania lądem zdarzały się Pani?
Oczywiście. Mnie zachwycały cuda przyrody. Na
Galapagos miałam jedyną w swoim rodzaju
możliwość nurkowania z rekinami i płaszczkami, w
grotach i jaskiniach podwodnych. Na Vavau
nurkowałam też z harpunem i ustrzeliłam rybę na
rafie, którą potem usmażyłam na plaży w ognisku z
łupin orzechów kokosowych. Taką ucztę będzie się
pamiętać przez długie lata. Całe Galapagos jest
zjawiskowe. Tam ewolucja poszła w zupełnie innym
kierunku. Wszystko wygląda inaczej, niż sobie
człowiek wyobrażał. Zakochałam się w legwanach,
które są piękne, bystre i takie miłe. Wylegują się na
wulkanicznych skałach, grzejąc się w słońcu. Albo
gigantyczne żółwie, z których kilka miałam okazję
uratować.

Co może Panią spotkać w dalszym życiu, skoro
Pani zaczyna od opłynięcia świata...
Przepłynęłam 25 tysięcy mil, ale zatrzymałam się
tylko w kilkunastu portach. Wiele pięknych miejsc
ominęłam - Fidżi, Kubę, Tuamotu. Każde jest warte
obejrzenia.
A Ocean Spokojny jest taki spokojny?
Skąd. Przez obronę pracy magisterskiej musiałam
opóźnić termin wypłynięcia. Powinnam była płynąć
na przełomie lutego i marca, a wyruszyłam na
przełomie kwietnia i maja. Jeszcze dodatkowo
miesiąc straciłam w Panamie. Pogoda więc mnie
nie rozpieszczała. Zachodnia część Pacyfiku dała
mi się we znaki, a Ocean Indyjski udowodnił, że
potrafi być jeszcze więcej sztormów i burz. Będąc
na środku oceanu, można obserwować, jak tam
przyroda potrafi się naprawdę wkurzyć, jak potrafi
pokazać, na co ją stać. Zasłużyłam sobie, żeby to
zobaczyć. Kiedy dopływałam z Mauritiusu do

W jaki sposób?
Poznani Ekwadorczycy pracowali w stacji
ekologicznej na Galapagos i zaproponowali mi
wzięcie udziału w działaniach terenowych. Polegało
to na zbieraniu żółwich jaj, tak aby zdążyć przed
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lisami i dzikimi psami, które chętnie by je zjadły.
Wrażenie zrobiły też na mnie wyspy Tonga na
Pacyfiku. Najbardziej dzikie, jakie sobie tylko
można wyobrazić. Z bialutkimi plażami pełnymi
miału muszlowego, ostrego pod stopami. I te
powyginane od pacyficznego podmuchu palmy. Nie
ma tam lotniska. Podpłynąć można tylko jachtami.
Tubylców jest niewielu. I tworzą taką bardzo
serdeczną nację. Pierwszy raz widziałam też
wieloryba i jeszcze słyszałam, jak pod wodą
śpiewa. Niezapomniany koncert. I tylko dla mnie.
Byłam wszędzie, gdzie się dało, a wciąż jeszcze
myślę, że można było jeszcze więcej. Na każdym
przystanku spotykałam serdeczność. Kiedy
przypływałam do portu, stawałam się jego atrakcją,
często mnie zapraszano na kolacje, imprezy.
Wtedy jeszcze mniej spałam, niż będąc w morzu.

czas, by docenić to, co się ma na co dzień. Ja
przez rok nie kąpałam się w wannie. Więc, kiedy
tylko wróciłam do domu, to pierwsza rzecz jakiej się
oddałam, była kąpiel w domowej wannie z jacuzzi. I
tak się w tym wrzątku pławiłam, wspominając
prysznic na rufie jachtu z kiepskim ciśnieniem
wody, czasami przy silnym wietrze, w zimnie albo
w deszczu. Tęskniłam za tym jednak, bo to był
prysznic z najpiękniejszym widokiem na świecie.
Cieszyłam się też, że w ogóle mam prysznic, bo nie
każdy jacht go posiada. Podczas rejsu nie
rezygnowałam również z ładniejszych ciuszków,
malowałam paznokcie, w portach nawet
rozczesywałam włosy. Wracając więc do tych
braków, to czasami dokucza brak łączności. Kiedy
z jakichś powodów mail nie działa i nie można się
skontaktować także przez telefon satelitarny. I nie
chodzi o to, że mnie brakuje kontaktu. Tylko o to,
że inni się o mnie martwią. Kiedy znika łączność i
nic nie słychać, oni nie wiedzą, czy ja przypadkiem
nie wypadłam. Parę razy ta łączność siadła. I wtedy
był stres. Stres o bliskich.

A jak się śpi samotnie płynąc?
Szybko. Trzeba się było przyzwyczaić do spania po
10-15 minut. Kiedy się jest na morzu, można się
zdrzemnąć, tak na zasadzie spuszczenia głowy.
Ale czujnie. Tak, żeby po kilkunastu minutach wyjść
na pokład. I rozejrzeć się, czy nic nie płynie. W
nocy jest bezpieczniej, bo światła nawigacyjne
widać z większej odległości. Ale w dzień przez ten
aerozol morski horyzont jest bardziej rozmyty i
kadłuby statków słabiej widoczne. Ten sen jest
raczej krótki i taki poszarpany. Ale najbardziej
niesprawiedliwe jest to, że potem, jak się wraca na
ląd, to śpi się tak samo.

Czy taki rejs może czegoś człowieka nauczyć?
Poza wiarą w siebie.
Gdybym w siebie nie wierzyła wcześniej, to nie
wypłynęłabym w samotny rejs. Jestem na tyle
leniwym i asekuracyjnym stworzeniem, że bez
wiary w powodzenie nie ruszyłabym się z miejsca.
Woda dla mnie to dość oswojony, opanowany
w pewnym sensie żywioł.
Oswojony? Nie wierzę.
Ja się bardziej komfortowo czuję na wodzie...
Lądowe życie ma tyle dla mnie zaskoczeń.
A wracając do tego, czego rejs może nauczyć...
Dystansu do życia. Ludzie niepotrzebnie przejmują
się czymś, co za chwilę jest już nieistotne. I nie
stwarza większego zagrożenia. Żyją sobie w takiej
bezpiecznej otoczce cywilizacji, wśród innych ludzi,
z telefonem komórkowym przy uchu. Stwarzając
sobie poczucie bezpieczeństwa. Bo my nie chcemy
się bać. A przecież po coś nasz organizm
produkuje adrenalinę i niektórych gna, by szukać
mocniejszych wrażeń. Myślę, że adrenalina jest po
to, żeby czuć, że się żyje. A nie tylko tak trwać
z roku na rok.

Czego brakuje podczas tak długiego rejsu?
Brakuje i nie brakuje. Myślę, że coraz więcej osób
skłonnych jest zrezygnować z komfortu na jakiś
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Dla kolejnego rocznika maturzystów dzień 26
kwietnia był ostatnim, który spędzili w murach
Zespołu Szkół Zawodowych. Uczniowie klas
IV:
TE,
TL
i
TE/THO
wraz
z wychowawczyniami, pp. Lukrecją Bytnar,
Skończyła Pani turystykę i rekreację na
poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Ewą Rutkowską, Violettą Fijołek-Trzcińską
Co Pani robi poza żeglowaniem?
zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie odbyła
Wiele rzeczy: lubię przestrzeń i naturalne się uroczystość pożegnania absolwentów.
Nie wszyscy mają w sobie rozwinięty ten zmysł. I
dobrze. Gdyby nasi przodkowie nie odważyli się
wyjść z jaskini, to byśmy nadal tam siedzieli.
Trzeba więc troszkę ryzykować i ruszać się dalej,
niż wzrok sięga.

otoczenie, chodzę więc w góry, jeżdżę konno,
nurkuję, ale w domu też gram w chińczyka i na
gitarze, maluję na szkle lub wyrywam chwasty. To
ostatnie już mniej chętnie.
Przedruk
fragmentów
wywiadu
Ryszardy
Wojciechowskiej - POLSKA Dziennik Bałtycki.

SPOTKANIE Z CZŁOWIEKIEM
PRZEDSIĘBIORCZYM
Dnia 26 marca br. w ramach projektu NOWA
JAKOŚĆ
KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM
odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas
II i III (80 osób) z człowiekiem przedsiębiorczym –
menadżerem z hotelu Rad z Grudziądza.

Przygotowali ją uczniowie oraz wychowawcy
klas trzecich. W uroczystości wzięli również
udział przedstawiciele władz samorządowych,
m. in. wicestarosta p. Bożena Szpryniecka i
burmistrz p. Leszek Kawski, dyrekcja i grono
pedagogiczne, zaproszeni goście oraz
uczniowie młodszych roczników.
Po powitaniu głos zabrał dyrektor szkoły,
p. Stanisław Bytnar, zwracając się do
maturzystów i życząc im powodzenia na
egzaminie. W imieniu wychowawców klas
czwartych do absolwentów skierowała słowa
p. Violetta Fijołek-Trzcińska, która życzyła
powodzenia w realizacji życiowych planów.
Najlepsi absolwenci otrzymali nagrody z rąk
dyrektora szkoły oraz przedstawicieli
samorządów lokalnych. Są to: Marta
Grzegorczyk (IV TE), Małgorzata Jankowska

Dnia 26 kwietnia br. odbyła się
UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA UCZNIÓW
KLAS IV
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(IV TE), Przemysław Kosiński (IV TL), Agata
Kunicka (IV TE), Zofia Baran (IV TL), Mateusz
Jamróz (IV TMH), Monika Olszewska (IV TE),
Patrycja Fałkowska (IV TL), Aleksandra
Kempińska (IV THO), Jan Jeziorowski (IV
TMH), Rafał Borowiec (IV TMH), Adrian Trąba
(IV TMH).
Wyróżnieni zostali też uczniowie za
działalność i reprezentowanie szkoły na
zawodach sportowych: Monika Łukasik,
Martyna Kwolek, Kamila Witkiewicz, Janusz
Brzeziński, Gracjan Joppek, Mateusz
Kasprzak, Tomasz Liszaj. Dyrektor Bytnar
wręczył również podziękowania i listy
gratulacyjne rodzicom uczniów szczególnie
wyróżniających się w nauce i w pracy na
rzecz szkoły. W imieniu tegorocznych
maturzystów słowa podziękowania wygłosili
Marta Grzegorczyk, Jan Jeziorowski i
Przemysław Kosiński.

 LITERACKIM (uczniowie mieli jeden
z trzech tematów do wyboru):
- „Domy mają własną historię”
- „Wąbrzeskie fantasy”
- „O czym mówią u nas…”
 KRASOMÓWCZYM - OPOWIADACZE
LOKALNYCH HISTORII.
Do konkursu literackiego i krasomówczego
zgłosiła się Patrycja Pięta z klasy I TOT.
Napisała ona pracę pt.: Oblicza desakralizacji
w powiecie wąbrzeskim - Historia kościoła
ewangelickiego w Wieldządzu. „Tańce
w nawie głównej - parkingowy luzik”
W konkursie krasomówczym, który odbędzie
się 7 czerwca br. Patrycja podjęła się
opowiedzieć o Panu Henryku Klimku. Do
konkursu krasomówczego zgłosił się także
uczeń kl. I TL – Marek Angowski, który
zamierza opowiedzieć o Pani Irenie Szymion
właścicielce
skansenu
„Chata
pod
okiennicami”.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła
się część artystyczna, której przewodnim
motywem
była
oczywiście
matura.
Przygotowane przez uczniów klas trzecich
skecze i piosenka przypadły do gustu
widowni, która nagrodziła wykonawców
Wywiad z nauczycielem wychowania
gromkimi brawami.
fizycznego,
Panem
Arkadiuszem
Żabińskim.
Życiowe motto .. stara dewiza Horacego
“WĄBRZEŹNO – MOJE MIEJSCE
„Carpe diem”
NA ZIEMI”
Informujemy, że dwóch uczniów z naszej
Najważniejszy wynalazek ludzkości to dla
szkoły weźmie udział w konkursie
mnie... zdecydowanie Internet, dzięki niemu
powiatowym:
świat się bardzo zmniejszył.
ó

11

Wierzy Pan w pechową 13-stkę, czarnego
kota przecinającego drogę?
Nie.
Zespół lub zespoły (soliści), których
najczęściej Pan słucha?
Słucham różnej muzyki, ale najczęściej
sięgam po klasykę rocka: Dire Straits,
Marillion, Pink Floyd itp.
Miejsce, które Pan chciałby odwiedzić to ...
Nowy Jork.
Lubię… spotkania ze znajomymi, obejrzeć
dobry film, no i oczywiście sport.

Ulubiona książka – „Kod Leonarda da Vinci”
Dana Browna, jednak moim ulubionym
pisarzem jest Dean Koontz.

Nie wierzę .. w przesądy.

Ulubiony film, serial… - Matrix, a z seriali to,
np. Person of interest, Revenge, Doktor
House, itp.

Jak ognia unikam ... ludzi fałszywych i
nieszczerych
Najbliższym z czterech żywiołów jest
mi…ogień

Co Pan sądzi o dzisiejszej młodzieży?
Na ogół są to pożądni młodzi ludzie, z którymi
można normalnie porozmawiać, jednak
wydaje mi się, że brakuje im wzorców oraz
poświęcenia im uwagi. Za dużo czasu
spędzają w wirtualnym świecie, co niezbyt
dobrze wpływa na kształtowanie ich
świadomości oraz osobowości. No i za mało
się ruszają !

Jak Pan spędza swój wolny czas?
Najczęściej z rodziną, ale też bardzo lubię
posiedzieć z wędką na rybkach, czasami też
zdarzy się jakiś wypad do kina.
Jaką porę lubi Pan najbardziej i dlaczego?
Zdecydowanie lato, dzień jest wtedy
najdłuższy, a mi najczęściej brakuje czasu.

Czego Pan nie lubi u uczniów? Chamstwa i
bezczelności

Czy mając 18 lat, wiedział Pan, co chciałby
robić w życiu?
Tak, decyzję o studiach na AWF podjąłem już
w II klasie LO.

Czy zdarzały się Panu w latach szkolnych
jakieś szaleństwa młodości?
Trochę tego było, ale szczegóły wolałbym
przemilczeć.

Jakie były Pana ulubione przedmioty w
szkole i dlaczego akurat te?
Matematyka i wychowanie fizyczne, zawsze
miałem ścisły umysł, jednak miłość do sportu
zwyciężyła.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu.
Natalia K. i Agata K.
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 Pobyt w szkole oceniam za udany. Do
podjęcia pracy czuję się dobrze przygotowana ze względu na praktyki zawodoRozpoczęła się sesja maturalna. W naszej
we.
szkole trwała do 21 maja. Pożegnanie  Nie było tak źle.
z czwartoklasistami już za nami, ale zanim  Myślałam, że będzie lepiej.
to nastąpiło, udało nam się z nimi
Pytanie 2
porozmawiać.
Dnia 5 kwietnia 2013 roku przeprowadziliśmy Którego nauczyciela będziesz wspominał/a
z największą sympatią i dlaczego?
ankietę wśród maturzystów. Zapytaliśmy ich o  Wszystkich.
to, jak oceniają pobyt w naszej szkole, czy  Panią Przybylską, bo nikt nie wytłumaczy
czują się przygotowani do podjęcia pracy,
tak jak ona. Zawsze była wyrozumiała i
kogo najmilej będą wspominać oraz jakie są
pomagała wszystkim.
ich plany na przyszłość. Poniżej przytaczamy  Panią Turek-dawała pouczające wykłady
kilka odpowiedzi poszczególnych klas.
oraz miała zabawne teksty.
Oto niektóre odpowiedzi uczniów
z klasy IV TE:

 Pana Krawczyka, ponieważ prowadził
interesujące lekcje.
 Panią Goldyszewicz-zawsze była bardzo
miła.
 Panią Lukrecję Bytnar, bo jest moją wychowawczynią.
 Panią Kołpacką, ponieważ potrafiła zachęcić do nauki nawet mimo tego, iż nie
był to mój ulubiony przedmiot. Dobrze
przygotowuje do matury.
Pytanie 3
Co zamierzasz robić po skończeniu
szkoły?
 Przez okres wakacji zamierzam pracować, a od października rozpoczynam
studia.
 Zamierzam podjąć pracę i zacząć studia
zaoczne.
 Iść do pracy lub/i podjąć pracę.
 Zamierzam założyć rodzinę, a potem poszukać pracy.

Pytanie 1
Jak oceniasz swój pobyt w tej szkole? Czy
czujesz się przygotowany/a do podjęcia
pracy?
 Raczej tak. Dużo mi w tym pomogły
praktyki zawodowe.
 Myślę, że tak. Żadnej pracy się nie boję.
;)
 Było dobrze, tylko czasami były małe
problemy.
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 Iść na staż.
 Po skończeniu stażu-praca i chcę iść na
prawo jazdy oraz skończyć szkołę o innym kierunku (plastycznym).
 Wyjeżdżam i nie wiem, kiedy wrócę.

 Iść do pracy, spłodzić syna, zbudować
dom i posadzić drzewo.
 Znaleźć pracę.
 Podjąć pracę, a jak się uda, uczyć się
dalej.
 Podjąć pracę, ewentualnie studiować zaocznie.
 Pracować oraz studiować zaocznie.
 Odpoczywać. 

Odpowiedzi uczniów z klasy IV TMH

Odpowiedzi uczniów z klasy IV TL
Pytanie 1
 Dobrze, tak.
 Pobyt w szkole oceniam zadowalająco.
Jest wiele rzeczy, których mnie ta szkoła
nauczyła i które przydadzą mi się w
przyszłości, podczas pracy.
 Dobrze się czuję w tej szkole, czuję się
przygotowany do podjęcia pracy.
 Dość dobrze.
 Uważam, że nie jestem zbyt dobrze
przygotowana do podjęcia pracy.
 Mogłoby być lepiej. Nie, nie czuję się
przygotowana do podjęcia pracy.
 Pobyt w szkole oceniam dość dobrze.
Sądzę, że jestem dobrze przygotowana
 do podjęcia pracy.

Pytanie 1
 Pobyt w szkole oceniam dobrze. Do pracy czuję się przygotowany.
 Pobyt ok. I jestem świetnie przygotowany.
 Pobyt oceniam bardzo pozytywnie, uważam, że w szkole spędziłem swój najlepszy okres życia. Jestem pewny, że zdobyte doświadczenie pomoże mi w podjęciu pracy.
 Było warto. Oczywiście.
Pytanie 2
 Pana Krawczyka, bo miał najbardziej
wykręcone pomysły.
 Panią Ewę Turek
 Panią Violettę Trzcińską
 Pana Ryszarda Kowalskiego
 Pana Artura Zubko
 Pana Tomka Wilamowskiego
 Pana Wojciecha Trzcińskiego

Pytanie 2
 Panią Aleksandrę Ługiewicz

Pytanie 3
14

 Panią Bohdziewicz za poczucie humoru i
miłe lekcje. Z każdym uczniem rozmawiała w indywidualny sposób.
 Pana Szymona Krawczyka za praktyczne
lekcje „anatomii” oraz śmieszne lekcje i
tekściki.
 Panią Bochrę.
 Panią Robaczewską – jest nauczycielem
sumiennym, zaangażowanym w prowadzenie lekcji. W naszym przekonaniu dobrze przygotowała nas do egzaminów.
 Panią Turek za poczucie humoru, jest
osobą wymagającą co pozwalało na
osiągnięcie większego poziomu nauczania.
 Panią Rutkowską za dobre przygotowanie do matury i pomoc wychowawczą.
Dzięki Pani nauczyliśmy się życia.
 Dyrektora Stanisława Bytnara.

wszyscy nauczyciele dokładają wszelkich
starań, aby jak najlepiej nas przygotować
do matury, jak również egzaminu zawodowego.
 Czuję się bardzo przygotowana, poznałam wszystkie tajniki hotelarstwa. Pani
Dzielska dała z siebie wszystko, aby
włożyć do naszych głów jak najwięcej
wiedzy.
Pytanie 2
 Panią Aleksandrę Goldyszewicz, ponieważ jest bardzo sympatyczna i wyrozumiała.
 Panią Aleksandrę Ługiewicz, ponieważ
jest bardzo energiczna, wesoła i szalona.
 Panią Violettę Trzcińską, ponieważ jest
bardzo sprawiedliwa. Dba o dobro swojej
klasy.
 Wszystkie te Panie są wyjątkowe! <3
 Panią Ewę Turek za szczerość i bezpośredniość.
 Pana Artura Zubko za poczucie humoru i
dobre podejście do uczniów.
 Panią Violettę Trzcińską za bycie dla nas
drugą matką. 
 Bardzo ciężko jest stwierdzić, gdyż każdy
z nauczycieli jest bardzo wyjątkowy na
swój sposób.
 Panią Agnieszkę Dzielską.
 Pana Szymona Krawczyka.

Pytanie 3
 Zamierzam iść na studia.
 Zamierzam podjąć pracę.
 Pracować w ERGISIE.
 Być paziem na stacji paliw.
 Praca u brata.
 Pracować, uczyć się dalej na studiach.
 Pracować, ewentualnie studiować zaocznie.
 Pracować, pracować i jeszcze raz pracować.
A to niektóre odpowiedzi klasy IV THO:
Pytanie 1
 Pobyt w tej szkole oceniam bardzo dobrze.
 Szkoła uczy, bawi i wzrusza. Czuję się
bardzo dobrze przygotowana, ponieważ

Pytanie 3
 Po zakończeniu szkoły wyjeżdżam za
granicę, bo w Polsce nie ma pracy z moim wykształceniem.  Nie mam innego
wyjścia !
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 Pójdę na studia z nadzieją, że po wyższych studiach otrzymam pracę na stanowisku menagera w MC`Donaldzie. 
 Iść na studia hotelarskie, aby dalej
kształcić się w tym zawodzie.
 Założyć rodzinę, wychować dzieci, podjąć pracę i iść na studia.

dziennym, że nikt nie ośmieliłby się nazwać
ich niczym więcej niż normalnym przebiegiem
wieczoru.
Fitzgerald czerpał materiał do powieści
z własnego życia i otoczenia. Tak żył jak pisał,
czy też tak pisał jak żył. A żył głośno,
hulaszczo i emocjonalnie, testując uczucia i
poddając najbliższych próbom, aby zyskać
Wszystkim maturzystom serdecznie
treść do swoich książek.
dziękujemy za udział w sondzie i życzymy
Chloe King to normalna
realizacji Waszych planów 
Opracowała Patrycja
nastolatka, chodzi do
szkoły, interesuje się
chłopcami, kłóci się z
mamą. Do czasu.
W okolicy swoich 16F. Scott Fitzgerald (1896-1940),
tych urodzin Chloe
amerykański powieściopisarz, autor
orientuje się, że ma bardzo szczególne
opowiadań i scenariuszy filmowych
zdolności… Zrobi wszystko, żeby odkryć
prawdę. Musi się spieszyć bo jej
Mija ponad 60 latach
prześladowca cały czas czai się w cieniu,
od śmierci Francisa
żeby znów zabić. Bo Chloe ma dziewięć żyć,
Scotta
Fitzgeralda,
ale czy one jej wystarczą…?
potężnego
głosu
Pierwsza część trylogii znanej na całym
amerykańskiej epoki
świecie!
jazzu lat dwudziestych,
Na podstawie książki powstał serial o tym
a jego proza znowu jest
samym tytule.
na półkach. W księgarniach wysyp wznowień:
"Piękni i przeklęci", "Wielki Gatsby", "Czuła
jest noc". Pisał o bogatych mężczyznach i
zepsutych kobietach, o zachłyśnięciu się
pieniądzem i seksem w latach dwudziestych,
kiedy jeszcze nie istniało słowo "alkoholizm",
"Intruz" to ekranizacja nowej powieści
trunki piło się od rana, a przyjęcia towarzyskie
z obowiązkowymi bijatykami między mężem a Stephenie Meyer, autorki sagi „Zmierzch".
żoną, spaniem na trawniku czy kąpielami Przyszłość. Panowanie na Ziemi przejął
niewidzialny
wróg.
w miejskich fontannach były tak na porządku
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Najeźdźcy
opanowali
ludzkie
ciała
umieszczając w nich Dusze, dla których ludzie
są jedynie żywicielami. Dusze są z natury
dobre, spokojne i łagodne, ale nie potrafią
czuć jak my. Melanie - jedna z ostatnich
wolnych istot, zostaje schwytana, a w jej ciele
umieszczona zostaje Wagabunda. Jest to
doświadczona dusza, która zamieszkiwała już
na siedmiu planetach. Jej zadaniem jest
poznanie wspomnień Melanie i odkrycie,
gdzie jeszcze ukrywają się buntownicy, czyli
wolni ludzie. Zadanie okazuje się jednak o
wiele trudniejsze, niż można było
przypuszczać. Melanie jest wyjątkowo silną
osobowością i toczy z Wagabundą walkę o
panowanie nad ciałem i umysłem. Co więcej z czasem - Wagabunda poznaje wspomnienia
dziewczyny o ukochanym mężczyźnie i sama
zaczyna odczuwać coś dziwnego… Wkrótce
Melanie i Wagabunda zawrą swoisty pakt i
wyruszą na pustynię w poszukiwaniu
mężczyzny, bez którego nie potrafią żyć.
Przypominamy, że książkę tę możecie
wypożyczyć w naszej szkolnej bibliotece.

1/3 łyżeczki soli,
3 łyżki soku z cytryny,
przyprawy: pieprz ziołowy, sproszkowana cebula
i czosnek do smaku (może być świeży czosnek – 1
ząbek).
Ziemniaki ugotowane i obrane ze skórki i jeszcze
ciepłe miksujemy w blenderze wraz z resztą
składników na gładką masę. Jeżeli majonez jest za
gęsty, dodajemy trochę mleka i oleju, aby uzyskać
pożądaną konsystencję. Po
zmiksowaniu
ziemniaczany majonez wylewamy do naczynia i
schładzamy w lodówce. Smacznego.

Kotlety z kaszy kuskus z sosem
pieczarkowym

Składniki na kotlety z kaszy kuskus:
 100 g kaszy kuskus,
 1 cebula,
 1 ząbek czosnku,
 2 pieczarki,
 pietruszka,
 1 marchewka,
 1 jajko,
 2 łyżki bułki tartej,
 2 łyżki masła,
 sól, pieprz,
 papryka słodka,
 olej.

Majonez z ziemniaka

Zdrowy, bo bez cholesterolu, mało tego, tani i
smaczny – majonez z ziemniaków. Możemy go
użyć do kanapek, sałatek, sosów i zamiast
śmietany do zabielania zup i sosów.
Składniki na majonez z ziemniaka:
2 średniej wielkości ziemniaki,
1/3 szklanki mleka sojowego lub wody,
1/4 szklanki oleju,

Batoniki owsiane
(źródło - http://deedeelicious.blog.pl/)

Czas przygotowania: 20 minut
Czas pieczenia: 15 minut
Składniki: /na blachę 20cmx25cm/
200g płatków owsianych, 50g otrębów pszennych,
100g otrębów granulowanych, 150g suszonej żu17

rawiny, 100g suszonych moreli, 100g suszonych
śliwek, 80g orzechów laskowych
120g masła, 80g brązowego cukru, 60g syropu
klonowego /można zastąpić
miodem/
80g miodu
Sposób przygotowania:
Piekarnik nagrzewamy do 190
stopni C. W rondelku topimy
masło razem z miodem, syropem klonowym i brązowym cukrem. Suszone owoce i orzechy tniemy
na drobne kawałki /jeśli zostaną duże, ciężko będzie ładnie pociąć batony/, wrzucamy do miski i łączymy z płatkami i otrębami. Zalewamy gorącą
masą i mieszamy. Całość przekładamy do wyłożonej papierem do pieczenia formy i wstawiamy do
nagrzanego piekarnika. Pieczemy około 15 minut,
aż góra będzie złota. Całość studzimy w formie.
Kroimy na batony po całkowitym ostygnięciu.

przez 20 minut - do lekkiego zarumienienia się
babeczek.

Czekoladowe muffinki
pełnoziarniste

Pyszne i zdrowe szaleństwo, a banalnie proste
wykonanie.
Są mocno czekoladowe pełne wartościowego
błonnika, magnezu, cynku, manganu i witamin B2,
PP, E, B9.
Składniki na 10 większych muffinek:
 szklanka mąki pełnoziarnistej (może być orkiszowa)
 1/2 szklanki cukru nierafinowanego
 4 kopiaste łyżki kakao
 4 łyżki oleju (u mnie sezamowy) - nie polecam
oliwy ze względu na intensywny smak, lepszy
będzie olej z pestek winogron
 łyżeczka proszku do pieczenia
 3 łyżki mleka
odtłuszczonego w
proszku (nie jest konieczne)
 1/2 szklanki
mleka / mleka sojowego/ kokosowego
 1 jajko
 szczypta soli
Przygotowanie:
Mieszamy osobno suche i mokre składniki, po
czym łączymy i napełniamy foremki.
Pieczemy 15 min w 180 C. Można dodać ulubione
orzechy, suszone owoce.

Muffiny otrębowe (zdrowe!)
Składniki:
2,5 szklanki otrąb (najlepiej owsianych)
5 łyżek mąki pełnoziarnistej lub pszennej razowej
1/3 szklanki suszonej żurawiny
1/3 szklanki suszonych śliwek pokrojonych w
kostkę
3 łyżeczki proszku do pieczenia
kilka kropel słodziku w płynie (lub czubata łyżka
cukru)
1 łyżka oliwy
1 szklanka mleka
2 jajka
Wykonanie:
Suche składniki mieszamy w jednej misce, mokre
składniki w drugim naczyniu. Następnie
przelewamy płynne składniki do miski z suchymi i
energicznie mieszamy całość łyżką. Ciasto
przekładamy do formy do muffinów, wyłożonej
papilotkami. Pieczemy w temperaturze 200 stopni

Lecą ludzie samolotem. Nagle z głośnika głos pilota.
- Proszę państwa, proszę się nie denerwować,
mamy małą awarię. Proszę przejść na lewą stronę
samolotu i spojrzeć przez okienka.
Ludzie przechodzą na lewą stronę, samolot się
przechyla, a pilot:
- Jak państwo słusznie zauważyli, lewy silnik pło18

nie.
Mała panika na pokładzie ale od czego drugi silnik... Za chwilę jednak znów głos...
- Proszę państwa, a teraz spokojnie, powoli proszę
przejść na drugą stronę samolotu i spojrzeć przez
okienka...
Ludzie już bardziej podenerwowani przebiegają na
drugą stronę;
- Jak widać proszę państwa, drugi silnik również
płonie...
Panika zaczyna wybuchać na pokładzie...
- A teraz proszę spojrzeć w dół.
Wszyscy przylepili się do okienek.
- Jak widać, pod nami rozpościera się duże, piękne
jezioro, a pośrodku widać mały żółty pontonik.
Z małego żółtego pontonika mówiła dla państwa
załoga samolotu...

- Słuchaj, a powiedz mi co zamierzasz tutaj zrobić?
- No, nie wiem... - facet coraz bardziej czuł się
skrępowany tą wymianą zdań.
- A gdzie jedziesz?
- Jadę do Gdańska a potem wracam do Katowic...
- Wiesz co, zadzwonię do ciebie później. Jakiś
facet w kiblu obok odpowiada na wszystkie moje
pytania!

 Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat
szkolnych.
 Mężczyźni nigdy nie zdradzają, oni tylko się
upewniają , że ich żony są najlepsze.
 Jak
mężczyźni
sortują
pranie?
- Na "brudne" oraz "brudne, ale jeszcze można założyć".
 Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą
humoru.
 Cywilizacja to nieskończone stwarzanie potrzeb,
których nam nie potrzeba.
 Czego dziecko nie dostanie, rzadko umie potem
dać innym ludziom.
 Człowiek bogaty ma pieniądze. Człowiek bardzo
bogaty ma czas.

Policjant zatrzymuje samochód, którym jadą trzy
osoby.
- Gratuluję - mówi policjant - jest pan tysięcznym
kierowcą, który przejechał nową szosą.
Oto nagroda pieniężna od firmy budującej drogi!
Obok pojawia się reporter i pyta:
- Na co wyda pan te pieniądze?
- No cóż - odpowiada po namyśle kierowca - chyba
w końcu zrobię prawo jazdy...
Żona kierowcy z przerażeniem: - Nie słuchajcie go
panowie... On zawsze lubi żartować, gdy za dużo
wypije!
W tym momencie z drzemki budzi się, siedzący
z tylu dziadek i widząc policjanta zauważa:
- A nie mówiłem, że skradzionym samochodem daleko nie zajedziemy!..

Marta C.

Jechał facet samochodem i zachciało mu się do
WC . Dojechał do stacji benzynowej i udał się do
kibla. Kiedy już siedział i skoncentrował się,
usłyszał jak ktoś wchodzi do kabiny obok. Po chwili
z tejże kabiny dobiegło pytanie:
- Cześć, co tam u ciebie słychać?
Facet głupio się poczuł, na ogół nie rozmawiał
z obcymi i to jeszcze takim miejscu... Ale niepewnie
odpowiedział.
- Nic, wszystko w porządku...
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