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Witamy Was bardzo serdecznie 

w kolejnym numerze DP. Niedawno 

przywitaliśmy 2011 rok, a momenty ta-

kie sprzyjają refleksji nad tym, co zda-

rzyło się w roku ubiegłym, co jest już za 

nami, a co jeszcze przed nami. 

Choć może niektórzy z Was o 

tym nie wiedzą, w ostatnim kwartale 

wiele się działo w naszej szkole. Misją 

naszej gazetki jest właśnie informowanie 

o istotnych wydarzeniach z życia szkoły.  

Współpraca ze szkołą w Syke, 

Klub Turystyczny i spotkanie 

z podróżniczką Beatą Jakuszewską, roz-

strzygnięcie konkursu z geografii i tury-

styki, wycieczki klasy IV TL, IV THO, 

III TL, informacje o przyznanych sty-

pendiach, o realizowanych projektach 

unijnych, działaniach SU, Dniu Mikołaja, 

o studniówce itd.  To wszystko znajdzie-

cie w naszym stałym dziale „Z ŻYCIA 

SZKOŁY”. 

Jak co roku na łamach „Dużej 

Przerwy” umieściliśmy wyniki ankiety 

przeprowadzonej wśród maturzystów. 

Zachęcamy do prześledzenia jej.  

Wywiadu w tym numerze zgo-

dziła się nam udzielić P. Anna Klimek, 

nauczyciel jęz. niemieckiego i wycho-

wawczyni kl. I TMH. 

 Już po raz drugi udostępniamy 

szczęśliwy kupon (kupon uniwersalny 

i jednorazowy). Cieszymy się, że mamy 

możliwość zaoferowania Wam tej taryfy 

ulgowej i że nasi nauczyciele przychylnie 

ustosunkowali się do pomysłu z kupo-

nem.  

Jedna z naszych redaktorek 

ułożyła specjalnie dla Was krzyżówkę 

hetmańską, jej rozwiązanie wrzucajcie 

do naszej redakcyjnej skrzynki z poda-

niem swoich danych, a wylosowane trzy 

osoby za prawidłowe rozwiązanie otrzy-

mają nagrody rzeczowe. 

Ponieważ wydanie tego numeru 

wypadło na luty nie zabrakło więc ży-

czeń walentynkowych. 

 Pozdrawiamy wszystkich na-

szych wiernych czytelników i życzymy, 

aby ten rok należał do udanych.   

 

REDAKCJA 
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UMOWA 

Podpisano umowę o współpracy 

pomiędzy naszą szkołą a BBS Syke Euro-

paschule w Syke. Umowę o współpracy pod-

pisali Starosta Krzysztof Maćkiewicz i dyrektor 

Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 

Stanisław Bytnar, po stronie niemieckiej sy-

gnatariuszami umowy byli Gerd Stӧtzel Staro-

sta Powiatu Diepholz oraz Horst Burghardt - 

dyrektor BBS Syke. 

 

KLUB  TURYSTYCZNY 

,,WŁÓCZYKIJ” 

Przy Stowarzyszeniu ,,INICJATYWA” 

w Wąbrzeźnie przy współudziale Urzędu Mia-

sta Wąbrzeźno zorganizował spotkania z po-

dróżniczką BEATĄ JAKUSZEWSKĄ w szkole SP 

Myśliwiec i Pizzerii Kameleon Wąbrzeźno. 

 

 

KONKURS Z GEOGRAFII 

 

W naszej szkole zorganizowany został kon-

kurs  na prezentację multimedialną 

z geografii i turystyki. I miejsce – Piotr  Ka-

czor – kl. I TMH – Budowa  wnętrza Ziemi 

(możecie oglądnąć tę prezentację na stronie 

szkoły patrz dział Aktualności). 

II miejsce – Ilona  Szwulińska – kl. II THO – 

Alternatywne  źródła energii, 

 
 

III miejsce – Adam  Fiałkowski – kl. II TL – 

Małopolska, Karpaty i Podkarpacie. 

Nagrodzeni uczniowie otrzymali cenne nagro-

dy w postaci książek. Gratulujemy. Organiza-

tor: Wojciech Trzciński. 
 

 

 

KLASA IV TL W ZAJEZDNI 
 

Wycieczka klasy IV TL do Torunia pod opieką 

P. Kamili Bohdziewicz. Uczniowie zwiedzili mi-

ni  muzeum poświęcone 117 lat Komunikacji 

Miejskiej w Toruniu w Miejskim Zakładzie 

Komunikacji w Toruniu pt. Ocalić od zapo-

mnienia - Toruńskie Tramwaje" i Planetarium. 
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AKCJA DLA OLUSIA – 

KIERMASZ MIKOŁAJKOWY 

 

Samorząd Uczniowski zorganizował loterię 

fantową  w ramach kiermaszu mikołajkowe-

go.  

Pieniądze z kiermaszu przeznaczone 

zostały na dalsze le-

czenie Olka Pesty - 

syna naszej absol-

wentki. Oluś urodził 

się w Łodzi 14 kwiet-

nia 2010r. ze złożoną 

wadą serduszka HLHS 

(hipoplazja lewego 

serca), ubytkiem mię-

dzyprzedsionkowym i 

międzykomorowym. 

Jest to bardzo skomplikowana wada wymaga-

jąca leczenia etapowego. 

 

Oluś jest już po pierwszej operacji. Wykonano 

plastykę łuku aorty oraz zwężono tętnicę 

płucną. Wykonano dwa zabiegi – cewnikowa-

nie serduszka. 

 

 

Mikołaj z Panią Lidią Przybylską  

 

 

Czekają go jeszcze co najmniej dwa cewni-

kowania i dwie operacje na otwartym ser-

duszku. Oluś ma połowę serduszka, a więc 

nigdy nie będzie ono sprawne jak nasze.  

Cieszymy się, że i my mogliśmy mu pomóc.  
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Ania, Emila, Marta i Sylwia sprzedawały losy i 

kolczyki zrobione przez Martę. 

 

 

 

WARSZTATY W KOLEGIUM 

JĘZYKÓW OBCYCH 

19.11.2010 

 

Nic tak nie pomaga w nauce jak ak-

tywne zajęcia. Okazję, by się o tym przeko-

nać miała  17-osobowa grupa trzecioklasistów 

z kl. III TL wraz z wychowawczynią P. A. Łu-

giewicz. 

Zajęcia odbywały się w formie dra-

my i były prowadzone w języku angielskim. 

Nasi uczniowie i studenci podzieleni byli na 3 

grupy. Każda z grup miała za zadanie przed-

stawienie kilku scenek, m.in. każda z drużyn 

musiała odegrać przydzieloną im bajkę. 

Wszystkie prezentacje odbywały się w języku 

angielskim, dzięki czemu wszyscy uczestnicy 

mieli okazję rozwinąć i poszerzyć swoją znajo-

mość języka 

 
2-godzinne warsztaty przypadły uczniom do 

gustu, były prowadzone ciekawie i łączyły w 

sobie zabawę z nauką, co było ich główną za-

letą.  

Heba 

 
 

GRATULACJE DLA NASZYCH 

UCZENNIC 

 

Laureatkami stypendium Marszałka Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego zostały 

w tym roku  uczennice: 

Magdalena Piotrowska z kl. IV THO   

Monika Kryger z kl. IV TL,  

Małgorzata Jankowska z kl. II TE otrzymała 

stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

 

 

 

SZKOLENIE BARMAŃSKIE 

 

12 uczniów technikum hotelarskiego wzięło 

udział w szkoleniu zawodowym (30 h) w pla-

cówce szkoleniowej w Toruniu. Więcej na 

stronie szkoły dziale Projekty. 
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Na zdjęciu Magdalena Murawska z klasy IV 

THO  

 

 

 

SZLAKIEM ATRAKCJI 

TURYSTYCZNYCH POWIATU 

WĄBRZESKIEGO 

 

Klasa IV Technikum Hotelarskiego na wy-

cieczce pod opieką P. Wojciecha Trzcińskie-

go . Jeśli chcecie poczytać o tym więcej znaj-

dziecie informację na stronie www szkoły. 

 

 

 

 

 

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ 

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 

Okres realizacji 2010-2013. Biuro projektu: 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Na-

uczycieli we Włocławku 

 

W ramach projektu uczniowie kl. II , III i IV 

technikum mechatronicznego, mechanicznego 

i hotelarskiego w latach 2010 - 2013  będą 

mogli uczestniczyć w dodatkowych i specjali-

stycznych zajęciach: 

 wyrównawcze z matematyki 

 „przedsiębiorczość w praktyce” 

 z obsługi oprogramowania CAD 

 przygotowujące do uzyskania uprawnień 

barmana  

 przygotowujące do uzyskania uprawnień 

obsługi kas fiskalnych 

 z języka obcego zawodowego 

 w centrach kształcenia praktycznego  

 z doradcą zawodowym „Planowanie ka-

riery zawodowej” 

 miesięczne praktyki zawodowe 

u pracodawców 

 wyjazdy studyjne do nowoczesnych firm 

branżowych, krajowych i zagranicznych.  
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Dzięki udziałowi w tym projekcie szkoła 

pozyskała dużo sprzętu i programów eduka-

cyjnych, m.in. komputery stacjonarne, note-

notebooki, tablice interaktywne Interwrite, 

zestawy pilotów Interwrite  z odbiornikiem. 

Osoby zainteresowane mogą znaleźć więcej 

informacji na stronie WWW szkoły w dziale 

Projekty. 

 

 
 

Studniówka Anno Domini 2011 

 

Dnia 28 stycznia br. odbyła się studniówka 

klas IV TE, IV TMH, IV TL i IV THO. 

 

Po raz pierwszy część oficjalna odbyła się 

w murach szkoły – w sali gimnastycznej, na 

dalszą częśc uroczystości maturzyści i 

zaproszeni goście udali się do Restauracji 

Oaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak co roku na łamach „Dużej Prze-

rwy” umieściliśmy wyniki ankiety przeprowa-

dzonej wśród maturzystów. Dzięki niej absol-

wenci mogli podzielić się z nami swoimi wra-

żeniami i wspomnieniami, jakie wyniosą z na-

szej szkoły. Dowiadujemy się również, na ile 

czują się przygotowani do podjęcia pracy 

w swoim zawodzie oraz jakie mają plany na 

przyszłość. Oprócz tego, sprawdziliśmy co 

czwartoklasiści powiedzieliby gimnazjalistom, 

aby zachęcić ich do nauki w naszej szkole. 

Zobaczmy więc, co mieli do powiedzenia nasi 

ankietowani. 
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Pyt. 1: Jak po 4-letniej nauce oceniacie po-

byt w naszej szkole? Czy czujecie się przygo-

towani do podjęcia pracy w swoim zawodzie? 

Oto odpowiedzi klasy IV TE 

-W sumie mogę stwierdzić, że po 4-letniej 

nauce w tej szkole czuję się przygotowana. 

-Pobyt w tej szkole był miły, spokojna atmos-

fera i dobre warunki do nauki. W pewnym 

stopniu czuję się przygotowana do pracy w 

swoim zawodzie, ale poprawiłabym kilka rze-

czy. 

- Bardzo fajna atmosfera, mili nauczyciele 

(niektórzy). W pewnym stopniu tak, czuję się 

przygotowana do podjęcia ważnych decyzji w 

życiu. 

- Tak. Uważam, że podołam jeżeli podejmę 

pracę w swoim zawodzie. Zostałem dobrze 

przygotowany. 

- Myślę, że nie będzie łatwo, ale początki 

zawsze są trudne. Dużą wiedzę zdobyłam, a 

to na pewno będzie przydatne. 

- Na pewno nie będę pracować w swoim za-

wodzie, ponieważ jest nudny. 

-Po 4 latach myślę, że nie, ponieważ za mało 

praktyk było. 

-Pobyt w szkole oceniam jako udany, a czy 

jestem przygotowana do podjęcia pracy 

w swoim zawodzie pokaże egzamin zawodo-

wy. 

-Nie mam nic do zarzucenia naszej szkole, 

aczkolwiek to czy jestem gotowa do podjęcia 

pracy pokaże czerwcowy egzamin zawodowy. 
 

 

odpowiedzi klasy IV TMH: 

-Trochę słabo, ponieważ było bardzo mało 

godzin praktycznych 

-Nie, ponieważ przez 4 lata mieliśmy 2 tygo-

dnie praktyk. 

-Raczej tak. 

-Git majonez. 

-Nie. Bardzo słabe przygotowanie. 

-Pewnie, że nie. 

-Nie jest tak źle, chociaż nie czuję się przygo-

towany do pracy w moim zawodzie. 

-Nie, raczej nie, ponieważ jest zbyt mało za-

jęć praktycznych. 

-Czuję się słabo przygotowany do egzaminu. 

Bardzo mało praktyk. Małe wyposażenie. 
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odpowiedzi IV THO: 

 

-  Pobyt w szkole jest bardzo dobry, ale nie 

czuję się przygotowana do swego zawodu.  

- Tak średnio. 

 

-Nie. Brak specjalistycznych sal do przedmio-

tów zawodowych. Myślę, że po 4 latach nauki 

jestem dobrze przygotowana do matury, do 

egzaminu zawodowego mniej. Jednak czuje 

się przygotowana do pracy w zawodzie hote-

larza. 

-Czuję się w pełni przygotowana do podjęcia 

zawodu. 

-Pobyt w tej szkole oceniam jako najwspa-

nialsze lata mojego życia i jestem w miarę 

przygotowana do pracy w zawodzie. 

-Nie. Szkoła nie jest przystosowana do na-

uczania w zawodzie technik hotelarz. 

-Nie. Brak praktyk jest głównym powodem 

tego, że nie czuję się przygotowana do pod-

jęcia pracy w zawodzie. Pobyt w szkole oce-

niam dobrze. 

-Nie jestem dobrze przygotowana do podjęcia 

pracy w swoim zawodzie, gdyż szkoła nie jest 

wystarczająco przystosowana, a na tle innych 

szkół posiadamy niski poziom wiedzy. 

-Wydaje mi się, że tak. 

 

odpowiedzi klasy IV TL: 

-Myślę, że jestem przygotowany do pracy 

w moim zawodzie. W szkole nauczyłem się 

wielu rzeczy potrzebnych do wykonywania 

zawodu. 

-Pobyt oceniam dość dobrze, ale przygotowa-

nia do zawodu średnio. Wiadomo, że do do-

brego przygotowania poza teorią, przydałoby 

się więcej praktyk. 

-Nie czuję się przygotowana do podjęcia pra-

cy w swoim zawodzie. Źle oceniam pobyt. 

-Myślę, że w pewnym sensie jestem przygo-

towana. Jednak do profilu logistyki szkoła nie 

jest odpowiednio przygotowana. 

-Nie, nie jestem przygotowany i boję się przy-

szłości. 

-Myślę, że jestem średnio przygotowana. 

-Czuję się raczej średnio przygotowana do 

matury i obrony technika. 

-Myślę, że nie jestem przygotowany do pod-

jęcia pracy, gdyż miałem praktyki w drukarni, 

a w Wąbrzeźnie nie me zbytnio firmy z dzia-

łem logistycznym. 

-  YES. 
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Pyt. 2: Co utkwiło Wam najbardziej 

w pamięci, jakie sytuacje, kogo będziecie 

najmilej wspominać? 

 

Kl. IV TE: 

-Rozbudowa naszej szkoły. 

A najmilej będę wspominać moją klasę. 

-Najbardziej utkwili mi w pamięci nauczyciele 

i ich humory. 

-Najmilszą sytuacją było otwarcie sali gimna-

stycznej i normalnie odbywające się lekcje na 

niej. Natomiast najmilej będziemy wspomi-

nać…hmm trudno stwierdzić… wszystkich na-

uczycieli. 

-Najmilej będę wspominać dobry humor nie-

których nauczycieli i wspaniałą klasę. 

-Wyjazdy na konkursy i zawody. Niektórych 

nauczycieli. 

-Najmilej będę wspominać Pana Krawczyka, 

ponieważ z nim zawsze było śmiesznie oraz 

Pana Molczyńskiego, bo był zawsze dla nas 

wyrozumiały. 

-Lekcje z Panem Wierzbowskim. 

-Najmilej będę wspominać znajomych z klasy 

i ze szkoły oraz wychowawcę. W pamięci naj-

bardziej utkwiły mi zawody sportowe i nasze 

wspólne zwycięstwa.  

-Najmilej będziemy wspominać ulubionych 

nauczycieli, wychowawcę i oczywiście całą 

naszą klasę. Różne śmieszne sytuacje z życia 

klasy. 

-Pierwszy dzień w szkole i uroczystości jakie 

się w niej odbywały. Wspominać będę znajo-

mych. 

 

Kl. IV TMH: 

-Oskarżenia dotyczące IV TMH, wspólne wigi-

lie klasowe (najlepsze w szkole), kradzież 

pieniędzy w 4. klasie na lekcjach wf-u. 

1) Kradzież, w której to ja jestem głównym 

podejrzanym. 

2) Najlepiej wspominam lekcje j. niemieckie-

go z Panią Kołpacką. 

-Świetna klasa, atmosfera na lekcjach, nieza-

pomniane lekcje historii z Panią E.T. Wspania-

łe wigilie klasowe. Mile wspominam kErowni-

ka. 

-PKP, Sylwek, modelki, P. Ewa Turek. 

-Wigilia klasowa 2009/10. Najlepiej wspomi-

nam wycieczki klasowe i lekcje z P. Lewickim, 

Krawczykiem, Wilamowskim. 

-Oskarżenia naszej klasy, miły wychowawca, 

wspólnie spędzony czas z kolegami, Pan Le-

wicki. 

-  Wspólne wigilie klasowe oraz konflikty 

z nauczycielami,  

-PKP, sylwester. 

-Kradzież, lekcje historii i WOS. 

 

 Kl. IV THO: 

-To, co najpiękniejsze chcę zachować dla sie-

bie. Zadymiona ubikacja jest herbem naszej 

szkoły. 

-Wigilie klasowe. P. Ługiewicz, Kołpacka, Fijo-

łek, Goldyszewicz. 

-Najmilej będę wspominać lekcje obsługi kon-

sumenta oraz koleżanki z klasy. 

-Lekcje z P. Turek, nieusprawiedliwione go-

dziny. 

-Otwarcie sali gimnastycznej. Najmilej będę 

wspominać P. Dzielską. 

-Ostatnia lekcja marketingu i wigilie klasowe. 

P. E. Turek, A. Ługiewicz, V. Fijołek-

Trzcińską. 

-P. Trzcińską będę wspominać najmilej. Za-

dymiony damski WC. 

-Nie utkwiło mi nic w pamięci. Będę wspomi-

nać łazienki, w których było siwo od dymu. 
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Będę najmilej wspominać P. Trzcińską i Dziel-

ską. 

-P. Ewa Turek i jej tok nauczania. 

-P. Turek, P. Trzcińska, Ks. Darek. 

 

  

Kl. IV TL: 

-Najmilej będę wspominać kolegów i koleżan-

ki, wycieczki. 

-Nauczycieli. Najbardziej utkwią nam w pa-

mięci koledzy i koleżanki z klasy, a także bi-

wak. 

-Wycieczki szkolne i biwaki. 

-  Jan Mroży. 

-  Najmilej będę wspominać miłych nauczy-

cieli.  

-  Moja klasę i Panią od niemieckiego. 

-  Kolegów z klasy, sytuacje-> wolne dni od 

szkoły. 

-  Panią Cąbrowską, lekcje biologii i chemii. 

-  Panią Cąbrowską i jej czerwone sandałki 

<lol2> 

 

Pyt. 3: Jakie macie plany na przyszłość, czy 

planujecie dalszą naukę, czy od razu chcecie 

podjąć pracę? 

  

Kl. IV TE: 

-Chcę podjąć naukę, ale to wiąże się z pracą, 

ponieważ za studia nikt za mnie nie zapłaci. 

-  Planuję naukę na wydziale ekonomii na 

UMK w Toruniu. 

-  Myślę, że rozpocznę pracę by zarobić na ja-

kieś studia, nie koniecznie związane z moim 

kierunkiem. 

-  Chcę od razu podjąć naukę i równolegle 

gdzieś pracować. 

-  W wakacje praca za granicą, a potem stu-

dia.  

-  Mam zamiar iść na studia i, o ile się uda, 

podjąć jakąś pracę. 

-  Chcę podjąć pracę, ewentualnie jakieś stu-

dia zaoczne. 

-  Chcę od razu podjąć pracę, tzn. odbyć staż. 

Później może jakieś studia, ale w innym za-

wodzie. 

-  Nie chcę od razu podejmować pracy. Na 

początku studia, bo dają lepszą przyszłość. 

 

 Kl. IV TMH: 

-  Tak, chcę podjąć pracę oraz naukę. 

-  I think I go to job. 

-  Być może studia. 

-  Pierwszą rzeczą jaką zrobię to zarejestruję 

się jako bezrobotny i zobaczę co będzie dalej. 

-  Praca w wakacje i studia zaoczne. 

-  Nie mam zielonego pojęcia. 

-  Zamierzam dalej się kształcić lub podejmę 

pracę i studia zaoczne. 

-  Będziemy z pewnością pracować oraz się 

uczyć. 

-  W przyszłości chciałbym podjąć dalszą na-

ukę, o ile uda mi się zdać maturę. 

-  Nie mam planów. Będę leżał i pachniał. 

 

 Kl. IV THO: 

-  Zamierzam iść na staż, później szukać pra-

cy, może studia zaoczne. 

-  Chciałabym się uczyć, ale nie znajdę pracy. 

-  Raczej dalsza nauka, najlepiej połączona z 

pracą. 

-  Praca, a potem może nauka, ale wątpię. 

-  Bezrobocie. 

-  Studia i praca jednocześnie. 

-  Planuję podjąć studia oraz pracę w zawo-

dzie. 

-  Nie wybiegam w tak odległą przyszłość. 
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-  Po maturze chciałabym pracować w zawo-

dzie i studiować zaocznie. 

 

 

 

 Kl. IV TL: 

-  Studia dzienne. 

-  Planuję studia zaoczne i staż. 

-  Planuję dalszą naukę zaocznie i pracować. 

-  Od razu podjąć pracę i naukę zaocznie. 

-  Nie mam planów, żyję z dnia na dzień. 

-  Praca, a później może szkoła zaoczna. 

-  Jeszcze nie wiem, ale raczej uczyć się dalej. 

-  Chcę podjąć pracę oraz iść zaocznie na 

studia. 

-  Planuję iść na studia, jeśli zdam maturę i 

do pracy. 

-  Mam zamiar pracować w Ekosystemie. 

 

Pyt. 4: Co powiedzielibyście gimnazjalistom, 

aby zachęcić ich do nauki w naszej szkole? 

 

 Kl. IV TE: 

-  Atmosfera jest świetna, wbrew pozorom 

jest dużo luzu i miłych przeżyć. 

-  Dobre warunki i dobry klimat. Polecam. 

-  Fajna atmosfera, duża sala. 

- Jest ryzyko, jest zabawa. 

- Nie jest źle. 

- Trzeba się dużo uczyć w tej szkole. 

- Powiedziałabym, że jest fajne grono peda-

gogiczne i był automat do czekolady, ale za-

brali i nie ma się czego ciepłego napić w zi-

mę. 

- Jest to ogromna szansa, o wiele więcej daje 

technikum niż zwykłe liceum. Ma się już za-

wód oprócz średniego wykształcenia. 

-  Że nauczyciele często chorują. 

- Świetna atmosfera i większość nauczycieli 

bardzo przyjaźnie nastawiona do uczniów. 

 

Odpowiedzi klasy IV TMH na to pytanie znaj-

dziecie w innej części gazetki, ponieważ 

uczniowie ci odpowiadali na to pytanie w in-

nym artykule. 

 

 

Kl. IV THO: 

-  Nasza szkoła jest fajowa, super, świetna 

odlotowa! 

-  Aby przyszli do tej szkoły, ponieważ jest to 

szkoła, która zapewnia lepsze jutro. 

-  Hmm… Nasza szkoła jest spoko 

-  Że jest wysoka zdawalność matury. 

-  Łatwo jest, trzeba się systematycznie 

uczyć, chodzić do szkoły. 

-  Atmosfera przyjazna, ale łazienki zadymio-

ne. 

-  Nie zachęcałabym do podjęcia nauki, gdyż 

szkoła nie posiada warunków do nauczania w 

pewnych zawodach. 

-  Po co kłamać? 

-  Szkoła nie jest przystosowana do zawodu, 

ponieważ brakuje zajęć praktycznych (nie ma 

sprzętu i odpowiednich klas). 

-  Tylko u nas nie trzeba się uczyć. 

 

 Kl. IV TL: 

- Warto poświęcić jeden rok dłużej, by zdobyć 

zawód. Po liceum wychodzicie z niczym i bez 

studiów nie ma dalszej przyszłości. Poza tym 

bardzo miła atmosfera. 

-  Że są wspaniali nauczyciele. 

-  Warto iść do technikum. 

-  Żyjcie zdrowo. 

-  Nie jest tak trudno. Jest nowa sala. 

-  Nie uczcie się dalej!!! 
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-  Szkoła posiada salę gimnastyczną. 

-  Zdecydowane NIE tej szkole. 

-  Dajcie sobie spokój. 

-  Nie mam pojęcia. Hmm może, że jest nowa 

sala gimnastyczna, która daje pole do popisu. 

 

 Jesteśmy niezmiernie wdzięczni ma-

turzystom, że podzielili się z nami swoimi 

wrażeniami, wspomnieniami, uwagami i pla-

nami na przyszłość. Pozytywne opinie bardzo 

nas cieszą, a te negatywne dają do myślenia i 

nakierowują co powinno być inaczej. Jeszcze 

raz serdeczne dzięki i życzymy spełnienia Wa-

szych planów. 

Heba i Sandy 

 

 

 

Z Panią Anną Klimek 

 

Życiowe motto… 

…Carpe diem (Chwytaj dzień) Horacy 

 

Internet to dla mnie… 

…źródło informacji, narzędzie pracy. 

 

Najważniejszy wynalazek ludzkości to dla 

mnie… 

…hm… trudno powiedzieć, jest ich wiele i z 

wielu korzystam, np. szczoteczka do zębów. 

 

Najważniejszy dzień w moim życiu … 

…wydaje mi się, że jeszcze nie nadszedł.. 

Ciągle czekam...  . 

 

Nie lubię… 

…fałszu, chamstwa i obłudy. 

Lubię… 

…zapach frezji . 

 

Nie wierzę… 

…w przesądy itp. 

 

Jak ognia unikam… 

…ludzi wiecznie niezadowolonych. 

 

Najbliższym z czterech żywiołów jest mi… 

…ogień, dający ciepło i światło. 

 

Jak Pani spędza swój wolny czas? 

Staram się aktywnie spędzać czas wolny, lu-

bię wycieczki rowerowe za miasto, czy też 

bieganie, od czasu do czasu lubię też tak 

zwyczajnie poleniuchować 

Jaką porę roku lubi Pani najbardziej i dlacze-

go? 

Wiosnę – ciepłą, pachnącą bzem.. . 

 

Co Pani najbardziej ceni w ludziach? 

Szczerość, otwartość, radość życia. 

 

Czy mając 18 lat, wiedziała Pani, co chciałaby 

robić w życiu? 

Wtedy jeszcze nie... 

 

Jakie były Pani ulubione przedmioty w szkole 

i dlaczego akurat te? 

Język polski, gdyż zawsze lubiłam czytać 

książki i pisać wypracowania. 

 

Wierzy Pani w pechową 13-stkę, czarnego ko-

ta przecinającego drogę? 

Nie!!! 

 

Trzy sentencje, którymi warto kierować się 

w życiu… 
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o Nieważne skąd pochodzisz, ważne dokąd 

zmierzasz. 

o Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe. 

o Żyj tak, jakby każdy dzień, był twoim 

ostatnim. 

 

Cztery zespoły (soliści), których najczęściej 

Pani słucha: 

o Perfekt    

o Lady Pank   

o Marek Grechuta 

o Bajm. 

 

Trzy miejsca, które chciałaby Pani odwiedzić 

to… 

o Peru   

o Florencja 

o Rzym. 

 

Trzy ulubione książki to… 

o  „Stąd do wieczności” James Jones 

o  „Mały Książę” Antonie de Saint - Exupe-

ry 

o  „Sto lat samotności” Gabriel Garcia 

Marquez 

 

Jaki styl ubierania jest Pani bliższy, sportowy 

czy elegancki? 

Elegancki. 

 

Co Pani sądzi o dzisiejszej młodzieży? 

Jest super, jednak czasem jest mi ją trudno 

zrozumieć. 

 

Czego nie lubi Pani u uczniów? 

Braku motywacji… 

 

Jakie jest Pani największe marzenie? 

Może nam je Pani zdradzić? 

Hm.. to tajemnica . 

 

Jeśli chciałaby nam Pani coś poradzić, to... 

…zawsze bądźcie sobą. Pamiętajcie, że 

wszystko jest możliwe, jeśli czegoś się bardzo 

pragnie, to trzeba o to walczyć. 

 

Dziękujemy za poświecony nam czas i udzie-

lenie wywiadu   

Ja również dziękuję. 

 

 

 

 

 

 

11.01 2011r odbyły się zawody w piłkę siat-

kową dla dziewcząt w sali gimnastycznej ZSZ 

Wyniki: 

I miejsce – ZS Wronie 

II miejsce – LO Wąbrzeźno 

III miejsce – ZSZ Wąbrzeźno 

IV miejsce – LO Nowa Wieś Królewska 

12.01.2011r odbyły się zawody w piłkę siat-

kową dla chłopców w sali gimnastycznej ZSZ 

Wyniki: 

Nasi chłopacy z P. Żabińskim  
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I miejsce – ZS Wronie 

II miejsce – ZSZ Wąbrzeźno 

III miejsce – LO Wąbrzeźno 

 

16.11 2010r odbyły się zawody w piłkę 

ręczną dla dziewcząt w sali gimnastycznej 

ZSZ 

Wyniki: 

I miejsce – LO Wąbrzeźno 

II miejsce – ZS Wronie 

III miejsce – ZSZ Wąbrzeźno 

 

17.11 2010r odbyły się zawody w piłkę 

ręczną dla chłopców w sali gimnastycznej ZSZ 

Wyniki: 

I miejsce – ZS Wronie 

II miejsce – ZSZ Wąbrzeźno 

III miejsce – LO Wąbrzeźno 

 

Nasi piłkarze najlepsi spośród szkół po-

nadgimnazjalnych w powiecie wąbrze-

skim. 

 

13.12 2010r w sali gimnastycznej ZSZ odby-

ły się zawody w piłkę nożną chłopców  

Wyniki: 

I miejsce – ZSZ Wąbrzeźno 

II miejsce – ZS Wronie 

III miejsce – LO Wąbrzeźno 

Wszystkim naszym uczniom i ich opiekunom 

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów w dziedzinach sportowych.  

Z.B. 

 

 

 

 

 

 

ZAGADKI 

1. Pomyśl sobie o jakiejś kwocie pieniędzy  

2. Mama pożyczyła Ci tyle samo 

3. Ja Ci daję 6 zł 

4. Wydałeś w sklepie połowę całej sumy 

5.Oddałeś mamie dług 

6. Zostało Ci 3 zł  

 

CZESKIE WYRAŻENIA 

Ogórek konserwowy - styrylizowany ukorek  

Terminator – elektronicky mordulec  

Mam pomysł – mam napad  

Miejsce stałego zamieszkania – trwałe bydli-

sko 

Plaster na odciski – naplast na kure oko  

Wiewiórka – drevni kocur 

Chwilowo nieobecny - momentalnie ne pry-

tomni . 

 

 

 

HASŁA DO KRZYŻÓWKI HETMAŃSKIEJ 

1. Bakalie w gardle 

2. Fika kozły w doniczce 

3. Osłona na lampę 

4. Zapalenie gardła 

5. Wesołe miasteczko dla znoszonego ciucha 

6. Mebel z oparciem 

7. Mama z tatą 

8. Gruntowna i rozległa wiedza 

9. Ptak złodziejski 

10. Strzeże kąpiących się 

11. Wysoki dla niskich 
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P.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorące buziaki i uściski dla naszej kochanej 

Pani Aleksandry Ługiewicz od najwspanialszych 

wychowanków! ( III TL  ) 

 

Najlepsze życzenia z okazji 18 – tki dla Darii 

(Pyzy) z II TL od klasy 

 

Dla Zofii redaktorki (Plebejusze) pozdro 600 
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Pozdrowienia dla Pani Violetty Trzcińskiej od 

klasy II THO  

 

Dla Mędryka kochanego życzenia z okazji  

Walentynek od koleżanki z ławki  

Sie, sie, siema koleżanki  xD 

Pozdro dziewczynki z II TL <3 

 

Pozdro 

dla Palca 

z II TL 

P.S.  

„Ugotuj 

mi bigos 

Bejbe”  

;* 

 

Pozdrowienia dla dziewczyn 

z II THO od Barleya  

 

Całuśne buziole dla Jakuba 

Michałka z III c. Wszystkie 

buziaki co mi się przyśniły 

są dla Ciebie, ty moja mandolinko(…)  Zauro-

czona i marząca o Tobie Kamilka :* 

 

Najlepsze życzenia dla Beaty Plecing od ci-

chego wielbiciela. 100 buziaków:* 

 

Pozdrowienia dla 

TAXÓWKARZY z IV TL (Da-

(Damiana, Michała i Domela) 

posyłają Gwiazdy Filmowe 

 

Ale o co chodzi?! Osa, jesteś the best! 

 

Pozdrowienia dla mojej Niuni- Patuni:D  Mo-

nika Ka. 
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Buziaków dla naszej MAMY pani Kamili 

Bohdziewicz od ukochanych dzieci =) 

 

100 buziaków dla Gwiazdorskich lasek z IV TL 

życzy pan fotograf. 

 

Pozdrowienia od Gwiazdeczek z IV TL dla na-

szych przystojniaków =) 

 

Najlepsze życzenia dla IV TL 

 

Dla moich kochanych Gwiazdeczek z IV TL 

gorące buziaki. Puszysty miś 

 

Całusy dla Mariki Jo-

pek przesyła lovelas  

 

Buziaki dla Moniki Ł. 

z  IV TL od Cichego 

Wielbiciela 

 

Od dziewczyn z IV TL dla naszych przystoj-

nych chłopców:* 

 

Życzenia dla Beti i Mariki od Moniki 

 

Całuski dla Mariki Joppek od boskiego ciacha 

=) z IV TL 

 

Buziaki dla „Bambrów” z IV TL. Wasze Niunie 
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Dla kochanej Karolinki Szczęsnej z IV 

TL moc życzeń i całusów życzy cichy 

vielbiciel :* :* :* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZĘŚLIWY KUPON   

 

Kupon (jeśli z niego skorzystaliśmy) 

należy oddać nauczycielowi danego 

przedmiotu.  

 

 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim nauczycie-

lom, którzy przychylnie ustosunkowali się 

do naszego pomysłu z kuponem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

 

Marta Tomaszewska kl. III TL  

Sandra Nóżka kl. III TL  

Karolina Heberlejn III TL  

Daria Pitan III TE/TMH 

Małgorzata Jankowska II TE 

Marta Grzegorczyk II TE 

Zofia Baran II TL 

Patrycja Fałkowska II TL 

 

OPIEKUN  

Lucyna Jachimowicz  

 

Korekta zespół 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupon zwalnia z odpowiedzi ustnej 

oraz z niezapowiedzianych kartkówek 

ze wszystkich przedmiotów 1 raz  

w terminie od dnia sprzedaży gazetki 

do dnia ukazania się 

kolejnego numeru DP. 

 

Nr 35 DP 
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I my Wasi Milusińscy czyt. uczniowie 
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JAK się uczyć –  

nasza podpowiedź 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


