DUŻA PRZERWA
Gazetka ukazuje się od 2002
roku

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WĄBRZEŹNIE

NUMER 46
LISTOPAD 2015

W numerze:
Konkurs biblioteczny
na plakat promujący
bibliotekę i czytelnictwo
Sonda - klasy I
Wywiad z Panem
Piotrem Słupkowskim
Wycieczki integracyjne
Otrzęsiny klas I
Projekt Erasmus Plus
Godziny pracy jednostek
pomocniczych
Spotkania w MiPBP
w Wąbrzeźnie
Polecamy filmy
Nakręćmy się na czytanie
Kulinaria

Polecamy książki, filmy i powiedzenia nauczyciel.
Pamiętajcie, że gazetka szkolna tworzona jest z myślą o Was. Każdy
ma prawo zamieścić swoje opinie, sugestie, swoją twórczość, życzenia czy
pozdrowienia.
Życzymy miłej lektury i wszelkiej pomyślności w roku szkolnym
wszystkim naszym nowym i tym wiernym czytelnikom.

Witamy Was w nowym roku
szkolnym 2015/2016. W uaktualnionym
składzie redakcyjnym chcielibyśmy
kontynuować wydawanie "Dużej Przerwy". Pozdrawiamy wszystkich naszych
oddanych czytelników: nauczycieli i całą
społeczność szkolną,
a w szczególności „pierwszaków”.
Rozpoczynamy tradycyjnie od
działu „Z życia szkoły”, w którym znajdziecie kalendarium szkolne, stan liczbowy uczniów czy godziny pracy jednostek pomocniczych szkoły. Polecamy
artykuły na temat: szlachetnej paczki,
konkursu plastycznego ogłoszonego
przez bibliotekę, projektu Erasmus Plus,
wycieczek integracyjnych klas I oraz
spotkania z podróżnikami. Wywiadu
zgodził się nam udzielić Pan Piotr Słupkowski. W tym numerze możecie zapoznać się także z wynikami sondy na
temat pierwszych wrażeń z pobytu w
szkole uczniów klas I.
22.10 br. odbyło się ślubowanie
i otrzęsiny klas I, o czym również postaraliśmy się napisać.

Marlena W.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Paulina Buła - kl. I TE
Weronika Lisińska- kl. I TE
Sandra Przybylska - kl. I TE
Marlena Wróblewska - kl. I TE
Marta Szulecka - kl. I TE
Karolina Żebracka - kl. I TE
Mateusz Widła - kl. II TL
Opiekun: Lucyna Jachimowicz
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Ferie zimowe 18 - 31.01
Matura próbna z matematyki - styczeń
Wiosenna przerwa świąteczna - 24-29.03
Matura ustna – języki obce od 4 do 27.05
Matura pisemna – język polski - 04.05 (śr.)
Matura pisemna – matematyka - 05.05 (czw.)
Matura pisemna – język angielski - 06.05 (pt.)
Matura ustna – język polski - od 09 do 21.05
Matura pisemna - język niemiecki -12.05 (czw.)
Matura pisemna – geografia -13.05 (pt.)
Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych - do
17.06
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (dzień
wolny od zajęć) - 17.06
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
cz. praktyczna -23.06
Zakończenie rocznych zajęć dyd. – wych. - 24.06
FERIE LETNIE - 25.06 – 31.08

Stan liczbowy
w dniu 26.10.2015
r.:
ilość uczniów
w szkole - 541,

w technikach - 301,
w zasadniczej szkole zawodowej - 240.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

GODZINY PRACY 2015/16
SEKRETARIAT
Elżbieta Nosol, Grzegorz Rygielski
codziennie od 7:15 -15:15, tel. 56 688 13-52
ŚWIETLICA - Józef Kałowski
codziennie od 7:15 -15:15
OBSŁUGA SZKOŁY
woźni - 7:00 -15:00
sprzątaczki - 9:00 - 17:00
KIEROWNIK KSZTAŁCENIA
PRAKTYCZNEGO - Anna Dąbrówka
codziennie od 8:00 - 15:00

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2015
Matura próbna z „OPERONEM” - grudzień
ROK 2016
Ostateczny termin wystawiani ocen za I sem.- 8.01 (pt.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe cz.
pisemna ( III TL, III TMH) - 14.01 (czw.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe cz.
praktyczna ( III TL, III TMH) -15.01 (pt.)

BIBLIOTEKA - Lucyna Jachimowicz
Pn.
8.00 - 14.00
Wt.
9.00 - 15.00
Śr.
8.00 - 13.30
Czw.
8.00 - 14.30
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Pi.
8.00 - 14.00
PEDAGOG - Anna Bykowska- Szelążek
Pn.
9.40 - 11.50; 12.40 - 13.30
Wt.
8.00 - 13.50
Śr.
8.45 - 11:45
Czw.
8.35 - 12.35
Pi.
9.00 - 14.00

z wyróżnieniem:
Edyta Świderska - II TE
5,00
Monika Dudkiewicz - II TE
5,00
Karolina Sankiewicz - II TL
5,00
Ewelina Kurasiewicz - II TE
4,93
Katarzyna Dzikowska - II TOT
4,93
Ewelina Śmigrowska - III a
4,90
Dominika Urbańska - II TOT
4,87
Dominika Dembowska - III TE
4,86
Piotr Barański - II b
4,83
Wioletta Widz - II TE
4,80
Daria Marzec - I TE/TM
4,79
Agnieszka Marszałek - I TMH/THO 4,78
Izabela Kaźmierczak - III TL
4,78
Marta Ładniak - III TL
4,78
Joanna Szychułda - III TL
4,78

PIELĘGNIARKA SZKOLNA
Pn.
11:00 - 14:00
Wt.
11:00 - 14:00
Śr.
11:00 - 14:00
Czw.
10:00 - 13:00
Pi.
11.00 - 14.00
-----------------------------------------------------

Swergal Dominika kl. III
THO- przewodnicząca
Sankiewicz Karolina kl. III TL - zastępca
Dzikowska Katarzyna kl. III TOT skarbnik
Dudek Weronika kl. III THO
Urbańska Dominika kl. III TOT
Kozubowska Karolina kl. III TL
Łukasiewicz Kacper II TL

Bądź szlachetny. Razem
z nami podejmij wyzwanie walki z niezawinioną
biedą i o lepsze życie
osób potrzebujących wsparcia z naszego miasta i okolic.

Uczniowie,
którzy otrzymali
w roku szkolnym
2014/2015
świadectwa

WALKA Z BIEDĄ TRWA
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Uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły klasy I TE/THO do agroturystyki
przyłączyli sie do akcji Szlachetna paczka.
w Wąbrzeźnie. Uczniowie pod opieką
W szkole pracę wolontariuszy koordynują p. Edyty Sroki i p. Stanisławy Kowalskiej mieli okazję lepiej się poznać.
PP. Anna Szelążek i Sandra Różyńska.
Wolontariusze docierają do potrzebujących:
osób starszych i samotnych, rodzin dotkniętych przewlekłą chorobą lub nieszczęściem,
a wśród nich zarówno rodziców, jak i dzieci.
Tym, o których świat zapomniał.
SZLACHETNA PACZKA odnajduje potrzebujących, których przygniotła bieda i są za
słabi, by się podnieść. Wolontariusze diagnozują ich sytuację, przekazują pomoc
materialną. Dzięki temu rodzina może znów
radzić sobie w życiu.
Piękna akcja z 15 - letnią tradycją.

Dnia 2.10.2015 r. odbyła się wycieczka
integracyjna klasy I TL/TM do gospodarstwa agroturystycznego Pana Piotra
Kulusa w Wąbrzeźnie. Po powitalnym
poczęstunku rozpoczęły się zabawy
integracyjne. Każdy miał okazję opowiedzieć o sobie.

Następnie część uczniów siedziała przy
W piątek
ognisku, a pozostali grali w ping-ponga.
25 wrzePotem odbyły się zawody gokartowe,
śnia 2015
które wygrał Arkadiusz Świderski.
r. odbyła
się wycieczka
integracyjna
uczniów
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będzie obchodziła setną rocznicę istnienia, co świadczy o wysokiej jakości
produktów i solidnej pracy.
Dowiedzieliśmy się, że zakłady
graficzne posiadają nowoczesny park
maszyn poligraficznych, pracują m. in.
na maszynach Heidelberg. Pochwalić
się również mogą ciągle unowocześnianą introligatornią oraz wykwalifikowaną
kadrą pracowników (ok. 30 osób). Podczas wycieczki odwiedziliśmy wszystkie
działy drukarni: dział przygotowania do
druku, pomieszczenia z drukarkami
cyfrowymi i ze specjalistyczną wywoływarkę do blach offsetowych. Pan prezes
omówił proces drukowania technologią
offsetową i cyfrową, tłumaczył nam, jak
powstają książki, plakaty i inne druki.
Otrzymaliśmy książkę o historii
WZG pt. "Wąbrzeskie Zakłady Graficzne. Zarys historyczno-wspomnieniowy
1920-2007". Publikacja ta dostępna jest
w bibliotece szkolnej. Na zakończenie
udaliśmy się do działu ekspedycja,
w którym otrzymaliśmy trochę książek.
Wycieczkę zakończyliśmy w wybornych
humorach. Był to wspaniale spędzony
czas, podczas którego poszerzyliśmy
swoją wiedzę o technice druku i o wąbrzeskiej drukarni.

Ostatnim punktem wycieczki było strzelanie z łuku. Na zakończenie zrobiliśmy
pamiątkowe zdjęcie całej klasy z wychowawczynią, P. Agnieszką Bochrą,
zadowoleni i już zintegrowani wróciliśmy
szczęśliwie do domów.

Karolina W.

6 października 2015 r. redakcja
gazetki szkolnej pod opieką naszego
opiekuna P. Lucyny Jachimowicz wybrała się do pobliskich Wąbrzeskich Zakładów Graficznych, aby zgłębić tajniki
produkcji naszego szkolnego pisma.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od
spotkania z Prezesem - P. Leszkiem
Dembkiem. Dyrektor WZG zapoznał nas
pokrótce z historią zakładu, który powstał w 1920 roku. Za niecałe 5 lat firma
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Dziękujemy Panu Prezesowi kl. I c:
za 13 - letnią współpracę z naszą szkołą dobrze, tak średnio, źle, okej.
i redakcją "Dużej Przerwy".
kl. I d:
Mateusz Widła dobre, bardzo dobrze, fajnie, w szkole
jest przyjemnie, jest ok.
Nauczyciele są...
kl. I TMH:
Jak co roku na łamach „Dużej spoko, fajni, w porządku, okej, wyrozuPrzerwy” zamieściliśmy wyniki sondy miali.
przeprowadzonej wśród pierwszoklasi- kl. I TL/TM:
stów.
wymagający, w porządku, spoko,
uprzejmi, mniej spięci niż w gimnazjum.
Moje pierwsze wrażenia z pobytu
kl. I TE/THO:
w tej szkole…
mili, fajni, ale nie
kl. I TMH:
wszyscy, wymagający, w porządku.
jest zajefajnie, całkiem dobrze, okej,
kl. I a:
nie jest źle, mogło być gorzej.
spoko, ok., fajni, źli, bardzo wymagająkl. I TL/TM:
takie sobie, pozytywne, bardzo do- cy.
kl. I b:
brze, fajnie, dobre.
nawet okej, wymagający, dobrzy, fajni,
kl. I TE/THO:
fajnie, bardzo dobrze, wspaniale, miła dziwni.
atmosfera, przyjaźni starszacy, lipnie. kl. I c:
idealni, spoko, w porządku, fajni, źli,
kl. I a:
okej.
negatywne, dobrze, bardzo dobrze,
kl. I d:
może być.
w porządku, wyrozumiali, jak na razie
kl. I b:
dobrzy, zobaczymy później, dziwni, ale
może być, dobrze, ujdzie, masakra,
fajni.
takie sobie.
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W szkole zmieniłbym/abym, wprowadził/a...
kl. I TMH:
nic, j. rosyjski, szatnie na kurtki, automat z drożdżówkami, niektórych nauczycieli.
kl. I TL/TM:
nic, szatnie, muzykę na przerwach,
dłuższe przerwy, radiowęzeł.
kl. I TE/THO:
możliwość poprawiania kartkówek, niektórych nauczycieli, dzień bez pytania,
mniej godzin lekcyjnych, więcej wycieczek.
kl. I a:
nic, więcej w-f, więcej elektroniki, chodzenie do starej szkoły, niektórych nauczycieli, zasadę oko za oko.
kl. I b:
wszystko, więcej luzu, dyskoteki, niektórych nauczycieli, wi-fi.
kl. I c:
nic, wszystko, nie wiem, wi-fi, palarnie.
kl. I d:więcej w-f, palarnie, za krótko tu
jestem, żeby coś zmienić, czas przerwy,
niektórych nauczycieli.

Co daje jeden człowiek drugiemu?
Daje siebie, to, co jest w nim najcenniejsze, daje swoje życie. (...)
daje swoją radość, swoje zainteresowanie, zrozumienie, swoją wiedzę,
humor (...) W ten sposób, (...) wzbogaca drugiego człowieka. E Fromm

Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej życzymy
dyrekcji, nauczycielom i pracownikom
szkoły dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wzmocnienia strun głosowych, magicznego przypływu sił
w trudnych momentach, spokojnej
pracy i wiele satysfakcji z niej płynącej oraz spełnienia marzeń i realizacji
wszystkich planów.
Społeczność uczniowska
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NIE WIERZĘ…
...w bajki.
JAK PAN SPĘDZA SWÓJ WOLNY
CZAS?
Sklejam modele, czytam książki i oglądam programy popularno naukowe.

z nauczycielem wychowania fizycznego, wychowawcą klasy II c
i kierownikiem sali gimnastycznej
P. Piotrem Słupkowskim

JAKĄ PORĘ ROKU LUBI PAN NAJBARDZIEJ I DLACZEGO?
Wiosna, ponieważ wszystko budzi się do
życia.
CO CENI PAN NAJBARDZIEJ
W LUDZIACH?
Szczerość i uczciwość.
ŻYCIOWE MOTTO…
„Myślę, więc jestem” - Cogito ergo sum.

CZY MAJĄC 18 LAT, WIEDZIAŁ PAN,
CO CHCIAŁBY PAN ROBIĆ W ŻYCIU?
Tak, chciałem być piłkarzem i trenerem.

INTERNET TO DLA MNIE...
... wielkie źródło informacji.

TRZY ZESPOŁY (SOLIŚCI), KTÓRYCH
NAJCZĘŚCIEJ PAN SŁUCHA...
...Judas Priest, Iron Maiden i Metallica.

NAJWAŻNIEJSZY WYNALAZEK
LUDZKOŚCI...
...koło.

CZY PAMIĘTA PAN JAKIEŚ SWOJE
SZALEŃSTWA MŁODOŚCI?
Było ich bardzo dużo, ale nikomu nie
zaszkodziły.
TRZY MIEJSCA NA ZIEMI, KTÓRE
CHCIAŁBY PAN ODWIEDZIĆ TO …
...Rzym, Aleksandria i Kubinka (Moskwa), Muzeum Broni Pancernej.

NAJBLIŻSZYM Z CZTERECH ŻYWIOŁÓW JEST MI...
...woda.
NAJWAŻNIEJSZYMI DNIAMI W MOIM
ŻYCIU BYŁY...
...dni narodzin moich synów.
NIE LUBIĘ...
..poniedziałków.
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TRZY RZECZY, KTÓRE ZABRAŁBYM
PAN NA BEZLUDNĄ WYSPĘ TO
….siekiera, nasiona i książka.
TRZY ULUBIONE KSIĄŻKI …
„O jeden most za daleko” Corneliusa
Ryana, „Trylogia Indiańska” Alfreda
Nasza Szkoła otrzymała bardzo wySzklarskiego, „Imię Róży” Umberto Eco.
soki grant, w wysokości 26000 euro
JAK SIĘ PANU PRACUJE W NASZEJ na współpracę ze szkołami z Francji,
SZKOLE?
Włoch, Grecji i Rumunii.
Bardzo dobrze. Myślę, że uczniowie i
We wrześniu 2015 r. ruszyła w naszej
nauczyciele tworzą miłą i sympatyczną
szkole realizacja dwuletniego programu
atmosferę.
Erasmus Plus.
CO PAN SĄDZI O DZISIEJSZEJ MŁO- Naszymi partnerami są szkoły z Francji,
Włoch, Grecji i Rumunii. Zadaniem
DZIEŻY?
uczestników jest ukazanie różnorodnoMłodzież zawsze pamięta o swoich
prawach, a zapomina o obowiązkach.
ści szkół pod względem kulturowym,
językowym i społecznym. Opiekunami
CZEGO PAN NIE LUBI
projektu są PP. Aleksandra Ługiewicz
U UCZNIÓW?
i Hanna Kowalska.
Bezczelności i głupoty.
W programie biorą udział uczniowie klas
CO MOGŁBY PAN PORADZIĆ MŁOdrugich technikum ekonomicznego i
DYM LUDZIOM, TAKIM JAK MY?
mechanicznego. W projekcie będą dziaAby wiedzę i doświadczenie nabyte w
łania w oparciu o teatr, muzykę. Nasza
szkole i na studiach dobrze wykorzystali
szkoła jest odpowiedzialna za zorganiw swoim życiu.
zowanie wizyty partnerskiej mającej na
celu podsumowanie całości działań,
Dziękuję za wywiad. ewaluacji prac i oficjalne zakończenie
Mar Tasz projektu.
Weronika
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Spotkania w bibliotece miejskiej
już 126 uczniów naszej szkoły
poznało MiPBP
We wrześniu i październiku 2015 r.
klasy: I TMH, I TE/THO, I TL/TM, II TL,
II TE/TM uczestniczyły w spotkaniach
bibliotecznych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa
Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie.
Biblioteka
szkolna
ogłasza konkurs na
plakat
promujący
bibliotekę i czytelnictwo pt. Biblioteka
zaprasza. Do biblioteki szkolnej jest
najbliżej. Regulamin konkursu wywieszony jest na korytarzu szkoły, na
drzwiach biblioteki i na fb szkoły.
Prace powinny być podpisane
na odwrocie plakatu i zawierać następujące informacje:
 imię i nazwisko autora pracy uczestnika konkursu,
 klasę,
 nr telefonu kontaktowego.
Czas trwania konkursu: 01 października
– 29 listopada 2015. Prace należy dostarczyć osobiście w terminie do 29
listopada 2015 r. do biblioteki szkolnej.

Pani Dyrektor Aleksandra Kurek zapoznała
uczniów z działalnością biblioteki, zbiorami
oraz zasadami korzystania z tej wąbrzeskiej
książnicy. Uczniowie dowiedzieli się, że jest
możliwość korzystania z katalogu on-line,
(można sprawdzić, czy poszukiwana książka
jest w zbiorach biblioteki i ją zamówić).
Zwróciła uwagę na dział Regionalia, w którym
biblioteka oferuje publikacje, maszynopisy,
rękopisy, prace magisterskie, dyplomowe oraz
konkursowe, wycinki prasowe i broszury.
Poinformowała również o nowej usłudze bibliotecznej oferującej swoim Czytelnikom darmowy dostęp do publikacji elektronicznych dostępnych na stronie www.libra.ibuk.pl.
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Po części oficjalnej przyszedł czas
na zabawę i zdrową konkurencję. Wszystkie
zadania były punktowane przez jury składające się z uczniów klas kończących szkołę.
Pierwszą konkurencją była prezentacja
projektu pod nazwą Niezbędnik Pierwszoklasisty. Można było wykonać go ze wskazanych materiałów takich, jak: karton, butelka plastikowa, kapsle lub nakrętki, sznurek,
plastikowe lub papierowe naczynia jednorazowe, kasztany, taśma klejąca, klej, zszywacz, spinacze. Zwycięzcami tej konkurencji
została klasa I b.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę
internetową biblioteki:
http://bibliotekawno.freevar.com/.
Pani dyrektor dziękujemy bardzo za ciekawe i
rozwijające spotkania.

Następnie odbył się turniej pierwszej pomocy Nie stój - reaguj! Triumfowała w niej klasa
I TL/TM. Quiz muzyczny pt. Wszystko jest
poezją sprawił uczestnikom niemałą trudność. Ich zadaniem było odgadnięcie zawodu, o którym śpiewa artysta. Po raz kolejny
wygrała klasa ITL/TM.
Potem odbył się sprawdzian wiedzy o szkole - Szkoła w pigułce. Po wielu
trudnych pytaniach największą ilość punktów
zdobyła klasa Id.

22 października 2015r. o godzinie 12.30
odbyła się w naszej szkole uroczystość
ślubowania klas I oraz otrzęsiny. Nowych
uczniów przywitał dyrektor szkoły Pan Stanisław Bytnar. Następnie delegacje siedmiu
klas (I TE/THO, I TMH, I TL/TM, I a, I b, I c i
I d) złożyły przysięgę na sztandar szkoły.
Przysięgali nie splamić go czynem niegodnym ucznia, być odpowiedzialnym za swoje
sądy i czyny oraz zobowiązali się do pomocy
koleżeńskiej.
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Ostatnią konkurencją był turniej
sportowy. Zaciętą walką zwyciężyła klasa I
Co jeszcze kryją piwnice naszej szkoły?
TMH.

Po ostatecznym zliczeniu wszystkich punktów wielkimi wygranymi została klasa I
TL/TM, II miejsce I d, III - I TMH. Zwycięzcy
otrzymali oryginalne dyplomy:

Mamy nadzieję, że wszyscy bawili się dobrze.
Gratulujemy!
Paulina B.

Salka ćwiczeń już przygotowana na przyjęcie nowego sprzętu do siłowni. Może zainaugurujemy jej działalność już wkrótce?

jest pierwszą częścią niezwykłej
trylogii napisanej przez Veronicę
Roth.
Altruizm, Prawość, Erudycja,
Serdeczność Nieustraszoność – oto
pięć frakcji, na które zostało
podzielone społeczeństwo żyjące
w ruinach Chicago. Co roku każdy
szesnastolatek przechodzi test
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predyspozycji, który ma mu pomóc
w wyborze przyszłej frakcji. Do
takiego testu podchodzi także
Beatrice Prior. Wynik testu jest
niejednoznaczny i niepokojący, ale
utwierdza ją w przekonaniu, że nie
pasuje do rodzinnej frakcji, jaką jest
Altruizm.

autorstwa Kelley
Armstrong.
Chloe była absolutnie normalną
nastolatką,
a
przynajmniej tak
się jej wydawało
do chwili, gdy poznała wstrząsającą
prawdę: jest chodzącym eksperymentem naukowym. W dniu narodzin
została zmodyfikowana genetycznie
przez grono bezwzględnych naukowców znane jako Grupa Edisona.
Dziewczyna dysponuje niezwykłymi
zdolnościami: widzi duchy, jest
w stanie także wskrzeszać zmarłych,
co często ma przerażające konsekwencje. Co gorsza, rozwój jej talentu czyni ją groźną dla żyjących
członków Grupy Edisona, którzy
uznają, że najwyższy czas zakończyć eksperyment raz na zawsze.
Ratując swe życie, ucieka z Lyle
House z trojgiem innych nastolatków
o nadnaturalnych zdolnościach: uroczym czarodziejem, cynicznym wilko-

Zmienia frakcję
z nadzieją,
że
tam
odnajdzie
swoje miejsce na
świecie. Nowa
frakcja to nowe
życie, bohaterka przyjmuje więc
nowe imię
Tris i poznaje
tajemniczego
chłopaka.
Czy odnajdzie się w nowym miejscu?
Czy skrywany przez Tris sekret ujrzy
światło dzienne i przysporzy jej
kłopotów? Jak bardzo zmieni się jej
życie i czy znajdzie się w nim
miejsce na miłość?
Zachęcam do lektury.
Marlena Wróblewska
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łakiem i pełną temperamentu młodocianą wiedźmą. By złapać uciekinierów, prześladowcy poruszą ziemię i
piekło. Dosłownie…
Weronika

pokonać niemal 17 tys. kilometrów po
drogach i bezdrożach. Po drodze pojazd
wzbudzał niemałą sensację. „Wiele osób
nie mogło się nadziwić, że taki samochód może dojechać tak daleko. Sypały
się oferty kupna. Przechodnie wielokrotnie pomagali nam wypychać Malucha
z rowów" - wspomina Fiedler.

Dzięki działaniom Stowarzyszenia
Inicjatywa nasi uczniowie już po raz
piąty mieli możliwość uczestniczyć
w Wąbrzeskim Festiwalu
Turystycznym.

Pan
Romuald
Koperski zabrał
nas w świat
mroźnej i niedostępnej Syberii.
Była to niesamowita opowieść
o tym, jak Europejczyk
może
przetrwać w temperaturze -50 stopni, i jak
radzą sobie z tym rdzenni mieszkańcy.
Specjalnie przygotowaną ciężarówką z
demobilu przejechał wraz z przyjaciółmi po
bezdrożach, a właściwie po zamarzniętych
rzekach tysiące kilometrów, odnajdując w
najdalszych zakątkach różne społeczności.
Tymi drogami jeździ od 20 lat i nigdy nie
trafia w to samo miejsce, bo zawsze jest coś
nowego do odkrycia.

W tym roku gościliśmy w Wąbrzeźnie
Pawła Fiedlera i Romualda Koperskiego.

Arkady Paweł Fiedler przejechał małym
fiatem 126p z północy na południe Afrykę i tę właśnie historię opowiedział nam
w czwartkowe popołudnie. Swoją podróż cyt. za http://www.inicjatywa-wabrzezno.pl/
rozpoczął we wrześniu 2014 w Kairze.
By dotrzeć do RPA, Fiat 126p musiał
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"WSPANIAŁE STULECIE"
Turecki serial kostiumowy opowiadający
"WIEK ADALINE"
Urodzona na początku XX
wieku
piękna
Adaline
jako
dwudziestolatka
ulega wypadkowi,
na skutek którego
przestaje
się
starzeć.
To, co wydaje się
spełnieniem
marzeń o
nieśmiertelności, z czasem przynosi
dramatyczne konsekwencje.
Adaline musi się ukrywać przed
władzami, które chcą poddać ją
eksperymentom. Wciąż podróżując,
zmieniając tożsamość, traci kontakt
z najbliższymi, którzy starzeją się na jej
oczach. Ta
pełna
przygód i
dramatycznych wydarzeń podróż przez
życie Adaline trwa przez cały niemal XX
wiek. To życie jest fantastycznie
interesujące, kolorowe, niezwykłe, ale
równocześnie
bardzo samotne.
W końcu Adaline znajduje miłość, dla
której warto wyrzec się nawet
nieśmiertelności. Ale czy to możliwe?
Marlena

o

życiu

sułtana

Sulejmana Wspaniałego, najdłużej
panującego władcy
Imperium Osmańskiego i jego miłości do pięknej Roksolany, niewolnicy
wziętej w jasyr w dalekim słowiańskim
kraju. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15.40
w TVP 1.

P.B.

Tradycja "Halloween"- sprawdźcie
swoje umiejętnośći w jęz. ang.

Many people think that Halloween is a
modern holiday. In fact, this holiday has
a very old tradition. Halloween is celebrated on the 31st October. Several
hundreds years ago, the Celts started to
celebrate Halloween in United Kingdom.
The Celts used to dress up in animal-like
costumes and make bon-fires. The Irish
people started the tradition of trick-ortreating. In the XIX century this custom
16

was acquired by people in North Ameri- i ewentualnie
zielony
koper).
ca, they went from door to door and
Marlena
asking for sweets or money. Today it's
Sernik „ Łzy Wałęsy”
popular to make lanterns out of pumpSpód:
kins. (informacje ze strony bryk.pl).

1 kostka
margaryny,
 3 żółtka,
 1 szklanka
cukru,
 3 szklanki mąki,
 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia.
Wszystko zagnieść, wyłożyć spód i


Sałatka a'la gyros z brokułami







Składniki:
pierś z kurczaka,
kukurydza konserwowa,
brokuły,
marchew konserwowa,
sos czosnkowy,
jajka.

boki blachy.
Masa: 1 kg pokruszonego twarogu, 1
szklanka cukru pudru, 3 całe jaja, 1
paczka cukru waniliowego, 1 ugotowany i wystudzony budyń śmietankowy.
Sposób wykonania: Wszystkie
składniki zmiksować. Wyłożyć na
ciasto i piec 45 min w temperaturze
180°.Następnie wyjąć i wyłożyć pianą z 3 białek oraz pół szklanki cukru.
Piec jeszcze 15 minut.
P.B.

Pierś z kurczaka pokroić w kostkę i
wymieszać z przyprawą gyros,
usmażyć. Brokuły i jajka należy
ugotować. Jajka pokroić w ćwiartki, a
brokuły podzielić na różyczki. Do
półmiska układać kolejno warstwami:
kurczaka,
jajka,
kukurydzę,
marchew, brokuły i wszystko polać
sosem czosnkowym. Najlepszy jest
domowy sos czosnkowy (jogurt
naturalny, 3 - 4 ząbki czosnku, 4 łyżki
majonezu, sól, pieprz do smaku
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"Oddaj tą zapalniczkę lepiej, bo będę
musiała Ci ją zdyskwalifikować."

Powiedzonka nauczycieli
nie tylko naszych :)

Przestańcie mnie słuchać!".

Teraz to se Amerykę
odkryłaś.

"Nie gap się,
jak byk na
rzeźnika".

Tuż przed rozpoczęciem lekcji historii..."'Proszę wstać i popatrzeć na
godło. Dziękuję, proszę usiąść".

"A ty co teraz
robisz? Kasę
masz?
W bilionach
liczysz?"

Uczeń: - "Nie musi pan mnie pytać."
P. Roman: -"Nie muszę, ale chcę ! "
"Panowie, mnie się wydaje, że zaraz
was spytam".

"Nie ziewaj mi teraz!"
"Basia, twój zeszyt wędruje dziś po
klasie jak tania dziwka".
"A ty Marek to chyba czujesz się
w klasie jak na swoim prywatnym
PGRze".
"Zachowujecie się tak niesmacznie,
że aż przykro".
"Przy otwartych
oknach w zimę:
-Proszę Pana. Nie

"Cicho, cicho, słyszycie to ? ..Rzutnik
piszczy !"
"Kolego pokaż zeszyt....Kolega powołany jest do odpowiedzi".

jest Panu zimno

?-Nie, chroni
mnie warstwa
tłuszczu"

"Co tu tak śmierdzi? Czy wy się nie
myjecie?!"
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Jesteście takim pokoleniem, że niech "Na dzisiejszych zajęciach zrobimy
was drzwi ścisną.
animację erekcji wulkanu".
Aniołki odłóżcie swoje pisadełka.

"Ja nie rozumiem jak można tego nie
rozumieć?".

Czy Was rodzice trzymali w piwnicy
że się zachować nie umiecie.

"Ale się pomalowałaś! Chyba
instytucje pomyliłaś".

"- Panie profesorze, ubrudził się pan
od kredy.
-No cóż, ryzyko zawodowe."

"Jak to jest, że jesteś tak dobra
z matematyki, a z chemii jesteś takim
betonem?!"

"W walkach sportowych jest to zakazane... ale ja wam pozwalam".

"Macie może ładowarkę do
T-Mobile?"
A co ja jestem magnetofon czy radio?

"Umrzeć z dłonią w ręku".
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