
e - Bez Cenzury

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Myśliwska 1
86-170, Nowe

Numer 3 04/17

W NUMERZE:

"Pomalujmy Wielkanoc, pisanki w kolory tęczy. Tchnijmy
radość w barwy wiosny w żółty, zielony, niebieski.
Rozdajmy uśmiechy, empatią twarze ubierzmy. Niech te
święta będą piękne i my wszyscy w te święta lepsi."

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
      
                                                             życzy
                       redakcja i Samorząd Uczniowski

·  praktyki zawodowe
·  szkolne próby poetyckie
·  felietony naszych pisarzy
·  świąteczne przepisy    
veganki
·  nietypowe święta
·  sukces Magdy Mirotty
·  nowa Rada Samorządu
Uczniowskiego
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 KALENDARZ ŚWIĄT  NIETYPOWYCH

2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci
5 kwietnia – Dzień Drzew, Dzień Bez Makijażu
7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia
11 kwietnia – Dzień Radia
12 kwietnia – Dzień Czystych Okien, Dzień Czekolady
20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy
25 kwietnia – Dzień Sekretarki
26 kwietnia – Dzień Drogowca i Transportowca
27 kwietnia - Światowy Dzień Grafika i Rysunku Graficznego
28 kwietnia – Dzień Ziemi, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy
Pracy
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca
3 maja –  Dzień bez Komputera
4 maja – Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen
8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
10 maja –  Światowy Dzień Przytulania
15 maja – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki
18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów
19 maja – Dzień Mycia Samochodów
21 maja –  Dzień Odnawiania Znajomości
25 maja –  Dzień Mleka
27 maja –  Dzień Biżuterii

Rada Samorządu Uczniowskiego
Przewodniczący:Remigiusz Leppek(III T)
Zastępca:Sandra Płoszaj(II T)
Skarbnik:Paweł Gapiński(II LO)
Sekretarz:Mateusz Jakuć(III T)

Przedstawiciele klas:
Klasa I T: Wiktoria Kekenmajster, Nicol Langowska
Klasa II LO: Wiktoria Garbulska, Roksana Bujak, Magdalena Kuziemska,
Laura Wołoszyn
Klasa II T: Kacper Szmit, Dawid Paluchowski, Natalia Bojanowska, Karol
Zamłyński, Oliwia Maciejko
Klasa III T: Żaneta Engler, Maciej Gackowski, Magda Mirotta
ZSZ: Alicja Wedeł, Joanna Bryk, Weronika Grzyb, Katarzyna Dymna
Patryk Smarż, Daria Tkaczyk, Kamila Felczykowska
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Praktyka zawodowa

       Praktyka zawodowa, jako jedna z form przygotowania zawodowego, prowadzona jest poza siedzibą szkoły – w przedsiębiorstwach, instytucjach
państwowych, czyli w „zakładach pracy”. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy. Praktykant podlega przepisom regulaminowym
szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co
pracownicy. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich jest obowiązkowe.
        Tyle na temat praktyk mówią przepisy, tyle wiedzą nauczyciele i uczniowie. Co roku jednak, w marcu klasy trzecie technikum opuszczają mury szkoły,
aby zamiast w ławkach szkolnych uczyć się pod okiem i opieką potencjalnych pracodawców. Co w wiedzę i doświadczenie wnoszą miesięczne praktyki?
Jakie są spostrzeżenia uczniów naszej szkoły? Przeczytajcie, co na temat ostatniego miesiąca mówią uczniowie klasy III technikum logistyczno -
informatycznego.

Czego nauczyli się uczniowie?

" Każdego dnia czekało na nas coś nowego. Najbardziej podobały nam się załadunki prefabrykatów na samochody ciężarowe. (...) Na swojej drodze
spotkaliśmy setki, jak nie tysiące przesympatycznych osób. Zobaczyliśmy dużo z tego, co do tej pory znaliśmy tylko w teorii. Poznaliśmy wszystkie zadania
logistyka w praktyce." 

"Podczas praktyk  doświadczeniem i wiedzą dzielił się z nami ekspert w swojej dziedzinie. Poznałyśmy cały proces zachodzący w zakładzie - od
zaopatrzenia po wysyłkę za granicę. Swój czas spędzałyśmy głownie w magazynie przy kompletacji podzespołów na montaż. Praktyka zawodowa
utwierdziła mnie w przekonaniu, że logistyka to coś, co mnie interesuje, to kierunek, w którym dalej chcę się kształcić. "

"Moja praca polegała na wypisywaniu dokumentów HDI. Wprowadzałem towar na stan magazynowy oraz podpisywałem dokumenty. Na magazynie
wyładowywałem oraz załadowywałem ciężarówki, sortowałem towar w chłodni. Czasami jeździłem z pracownikami, aby pomóc im w załadunku oraz
poznać pracę magazynierów w innych zakładach."

"Odbywałam praktyki w Grudziądzu. Firma zajmowała się transportem, produkcją i handlem. Codziennie uczyłam się nowych rzeczy. Miałam też
"przyjemność" rozmawiać z klientem w języku angielskim. Wypełnianie masy dokumentów i odbieranie sporej ilości telefonów sprawiało mi dużą radość.
Dzięki temu poznałam fachową dokumentację transportową. Praktyki wniosły bardzo dużo w moją wiedzę i doświadczenie."

" W czasie czterech tygodni poznałem pracę w większości działów firmy, w której odbywałem praktykę. Wykonywałem czynności z zakresu logistyki i nie
tylko. Czas spędzony w zakładzie uważam za udany. Jedynym minusem jest to, że praktyki trwają tylko cztery tygodnie..."
"Nauczyłem się wypełniać dokumentację magazynową i przygotowywać towar do transportu. Pracowałem także w systemie komputerowym. Moim zdaniem
praktyki są przydatne, aby poznać jak wygląda praca w zawodzie, którego się uczymy. Dzięki temu możemy się przekonać, czy będziemy chcieli wiązać
przyszłość z tym zawodem. "

"Podczas miesięcznej praktyki nauczyłam się wielu rzeczy (...) Najbardziej przydatną był program komputerowy. Bardzo przydatną umiejętnością okazała
się także znajomość języka angielskiego. W tym języku odpisywałam na maile i wiadomości z zagranicznych przedsiębiorstw."

Jak się okazało poza typowo "zawodowym" doświadczeniem, praktyka wniosła także bagaż doświadczeń życiowych...

"Poznałem programistę, który nauczył mnie podstaw podrywania dziewczyn i tajników dobrego humoru."

Jak uczniowie oceniają praktykę zawodową?

"Moim zdaniem warto odbyć praktykę zawodową. Jest źródłem wiedzy i doświadczenia. Można zobaczyć, co to znaczy pracować i przekonać się, czy
podoba nam się ta branża. Starając się i pracując uczciwie można też zarobić parę groszy. Poznanie nowych ludzi i dobra atmosfera wpływają na pracę i
dobre  a czasem śmieszne wspomnienia. Polecam :-)"

"Moim zdaniem odbywanie praktyk ma istotny wpływ na nasz rozwój. Jest to niezbędny dodatek do teoretycznej wiedzy . Daje nam ogromne możliwości
zdobycia doświadczenia, co w przyszłości zaowocuje. Odbywanie praktyk uczy nas cierpliwości, pokory i samodyscypliny"

"Fajnie jest! (...) Praktyka powinna być w każdym roku nauki w szkole"
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Droga do szkoły...

Macie tak, że zastanawiacie się czasem,  czy wasze zainteresowania mogą wam pomóc w dalszym życiu? No, bo czy jest coś piękniejszego niż robienie
tego, co się kocha na co dzień? Na to jednak musicie sobie trochę poczekać, a obecnie wybrać  coś,  co wam w tej drodze pomoże.
 Wstajesz wcześnie rano, by trochę sie pobudzić,  zanurzasz twarz w rękach pełnych zimnej wody. Jesteś strasznym śpiochem, więc po przebudzeniu nie
masz zbyt wiele czasu na cokolwiek. Starasz się ubrać w sposób wyrażający Twoją osobowość, tak,  by pozostać sobą,  robisz na szybko coś do jedzenia i
wyglądając przez okno bierzesz głęboki wdech. Czas zacząć nowy dzień, który może okazać się zaskakujący. Nie pozostało Ci nic innego, jak chwycić
torbę, ubrać buty i jak każdego ranka przez pięć dni w tygodniu zakochać się w swojej drodze do szkoły na nowo. Przypominasz sobie jednak, że czegoś
zapomniałeś. Cząstki siebie, czegoś,  co wywołuje błyskawiczny uśmiech na Twojej twarzy.  Nie sądziłeś kiedykolwiek, że taki mały przedmiot może cię
uszczęśliwić i wbrew pozorom, wcale nie jest to jedno z urządzeń elektronicznych. Jest to instrument, na którym grając zapominasz o wszystkich
dotychczasowych zmartwieniach. Piękne uczucie, prawda? Teraz możesz przejść przez kolejny dzień z uśmiechem na ustach. A  droga do szkoły? Czemu
ma Cię uszczęśliwiać, skoro jest to właśnie droga do szkoły?  Nie chodzi tu bowiem wcale o to, dokąd ona prowadzi, to jest w tym momencie najmniej
istotne. O czym myślisz spędzając czas sam ze sobą? Czy Twoją głowę zaprzątają sprawy najbardziej aktualne czy też potrafisz choć  trochę wybiec w
przyszłość? A co dzieje się, gdy z każdej strony otacza Cie coś pięknego? Niby masz z tym do czynienia na co dzień,  ale będąc w ciągłym pośpiechu
nawet nie jesteś w stanie tego piękna zobaczyć. Ogólnie to lubisz rozmyślać. Wsłuchujesz się w subtelny śpiew ptaków, w szum wiatru w koronie drzew i
każdy swój krok. Zapominasz, dokąd idziesz, by przenieść się chociaż na chwilę do krainy wyobraźni. Zapominasz, a przecież zmierzasz do celu. Tylko
zadam Ci jeszcze jedno małe pytanie: kto Ci zabroni pozostać szczęśliwym podczas robienia rzeczy koniecznych? To moja droga do szkoły, a jaka jest
Twoja?
                                                                                                                                                                               Roksana Bujak 

Wiersz o miłości

Twoje oczy jak marzenie
Ciągle czekam na Twe spojrzenia
Gdy Cię nie ma to wariuję
Jeśli kochasz to przybądź
A ja Cię pocałuję
Kochaj mnie złotko czule i słodko
Ty moja stokrotko

klasa I technikum

Jak słońce co dzień ogrzewa Ziemię,
Tak chciałbym zawsze móc dbać o Ciebie...
W Twych oczach widzieć szczęścia promienie,
W uśmiechu Twoim wiosny westchnienie...
Ty jesteś moim skarbem największym,
I moich westchnień obiektem wiecznym!
Kocham Cię bardzo, kocham szalenie
I wiem, że nigdy tego nie zmienię!
klasa Ic ZSZ

Twe włosy niczym makaron w spaghetti,
Idealnie komponują się z czerwoną twarzą.
Twe oczy niczym oliwki na dorodnej pizzy,
Błyszczą się i kuszą człowieka z sercem otwartym.
Twe usta, ach Twe usta,
Czysta rozkoszna rozpusta!
Nogi masz jak żelki, długie i kuszące,
Jesteś niczym orbit, chcę Cię żuć noc całą.
Ma droga chyba się zakochałem!
Serce wyrywa się z piersi kurczaka,
Bije jak oszalałe, a kiszki marsza grają
W rytm tej miłości wspaniałej.
Podejdź bliżej ma Luba, zaraz zadam pytanie:
Czy pójdziesz ze mną na kebaba i gorącą czekoladę?
klasa II technikum
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SUKCES MAGDY
I Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno Logistyczna może okazać się zarówno przygodą jak i  wyzwaniem. Do pierwszej części etapu podeszłam ze stoickim
spokojem... nie uda się? Trudno! Niespodziewanie dostałam się do kolejnej rundy rozgrywek. Pytania okazały się niebywale trudne, nie wierzyłam we własną
wiedzę... i przede wszystkim we własne możliwości. 21.03 podczas praktyk w zawodzie dostałam wiadomość tekstową. Zaciekawiona nadawcą oderwałam
się od dokumetów magazynowych i pośpiesznie sprawdziłam treść... Co dalej? Totalna euforia, wiadomość, która zbiła mnie z nóg na dobre kilka godzin,
niesamowita radość, dzielenie się wynikami z rodziną, przyjaciółmi. Kto spowodował to całe zamieszanie? Oczywiście, nasza pani profesor Jagoda Klein,
która od 3 lat przygotowuje mnie do egzaminów w zawodzie technika logistyka. Okazało się, że mam ogromne szczęście i będę reprezentować naszą
szkołę w kolejnym, finałowym już etapie Olimpiady. Długo nie mogłam uwierzyć, że spośród 2500 uczestników jestem w 50-tce z całej Polski! Tak, z całej.
Decyzja o tym, że jedziemy dalej została podjęta w kilka chwil, szybka wymiana zdań z rodzicami i.. udało się.. oto byłam razem z panią profesor w pociągu
na trasie Grudziądz-Sopot. Zniecierpliwiona, ale też zmęczona... czekałam na dalszy bieg wydarzeń. Pierwszym celem naszej podróży był terminal
kontenerowy DCT, który wywarł ogromne wrażenie na każdym z nas. Jest to  największy i najszybciej rozwijający się polski terminal kontenerowy oraz jest
to terminal  głębokowodny w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki  z Dalekiego Wschodu. Niestety, ze względów
bezpieczeństwa owy terminal podziwialiśmy zza szyby autobusu. Kolejnym punktem naszej wycieczki była wizyta w Europejskim Centrum Solidarności...
Nigdy nie byłam miłośniczką historii, daty i związane z nimi wydarzenia to dla mnie czarna magia... tylko nie mówcie pani profesor! ECS w Gdańsku to tylko 
część tego, co działo się w tamtych czasach w Polsce. Każde pomieszczenie opowiada inną, własną i wyjątkową historię... Wreszcie powrót do Wydziału
Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, szybka kolacja i do pokonania droga do hotelu, w którym miałyśmy spędzić noc przed finałem. Po
zakwaterowaniu, bez zastanowienia ruszyłyśmy na spacer po Sopockim Molo, czas spędziłyśmy nie tylko na rozmowach o szkole, egzaminach, ale też
pojawiły się tematy o nas samych, planach na przyszłość. Ten moment pozwolił mi poznać panią profesor z innej perspektywy niż podczas relacji w szkole:
uczeń-nauczyciel. Po pełnym wrażeń dniu, zmęczona i usatysfakcjonowana położyłam się spać.
Poranek? Czysty chaos, od 6:00 na nogach. Stres ściskający żołądek. Kolejny spacer po Molo, aby oderwać myśli. 10:50 przyspieszone bicie serca i
czekanie na rozdanie testów... Z 11 nagle zrobiła się 12, już po wszystkim... telefony od rodziców, znajomych, zaprzyjaźnionych nauczycieli. Chwile grozy w
oczekiwaniu na wyniki... Nagle wyczytują moje nazwisko... nie jako laureata, ale jako finalisty... zarówno rozczarowanie, jak i radość... Szybki uśmiech do
aparatu i dzielenie wrażeń z panią profesor... oczekiwanie na wyłonienie najlepszych z najlepszych, gratulacje, zdjęcia... I nagle moment, który zmienił mój
tok myślenia o 180 stopni. Jako finalistka I OOSP otrzymałam indeks na WE UG. Żołądek przewrócił się do góry nogami, serce biło jak oszalałe... Mogę
studiować w Sopocie z pominięciem egzaminów rekrutacyjnych, miejsce na wydziale... jest specjalnie dla mnie i będzie czekać aż skończę szkołę i zdobędę
upragniony tytuł technika logistyka. Mimo rozczarowania mam ze sobą bagaż doświadczeń, świadoma braków w wiedzy od teraz jestem gotowa poświęcić
czas, aby przygotować się do kolejnego etapu i odnieść sukces. Dziękuję zarówno organizatorom, dyrekcji ZSP, nauczycielom, wychowawcy, rodzicom i
przyjaciołom, którzy mnie wspierali i wierzyli we mnie do samego końca. 
                                                                                                                                                                                 Magda Mirotta
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O wszystkim i o niczym
Ostatnio rozmawiając ze znajomymi czuję
lekkie zakłopotanie, nawiązuje w
wypowiedziach do znanych mi filmów, a oni
zupełnie nie wiedzą o czym mówię. Z braku
pomysłów na artykuł postanowiłem utworzyć
listę 4 filmów, znanych lub mniej znanych,
które mogą Cię zaciekawić.

Pulp fiction
Płatni mordercy, Jules (Samuel L. Jackson) i Vincent
(John Travolta), dostają zlecenie, by odzyskać z rąk
przypadkowych rabusiów tajemniczą walizkę bossa mafii.
Nie dość tego, Vincent dostaje kolejną robotę - na czas
nieobecności gangstera w mieście ma zaopiekować się
jego poszukującą wrażeń żoną Mią (Uma Thurman).
Vincent i Jules niespodziewanie wpadają po uszy, gdy
przypadkowo zabijają zakładnika. Kłopoty ma też
podupadły bokser (Bruce Willis), który otrzymał dużą
sumę za przegranie swojej walki. Walkę jednak wygrywa, a
Los Angeles staje się od tej chwili dla niego za małe.
Specjaliści od mokrej roboty będą mieli co robić...

Złap mnie, jeśli potrafisz
Film jest oparty na prawdziwej historii Franka Abagnale'a,
najmłodszej osoby w historii, która znalazła się na liście
najbardziej poszukiwanych przestępców FBI. Frank
Abagnale nie był zwykłym złodziejem, nie włamywał się do
domów i nie kradł kosztowności. Jego specjalnością stały
się banki i linie lotnicze. Frank dokonał wszystkich swoich
fałszerstw w przeciągu pięciu lat, zarobił ponad 2,5 mln
dolarów we wszystkich stanach Ameryki i w 26 krajach. W
ciągu swojej złodziejskiej "kariery" wielokrotnie wcielał
się w przedstawicieli różnych profesji - był pilotem linii
lotniczych Pan-Am, lekarzem, profesorem Uniwersytetu, a
nawet asystentem prokuratora generalnego.

Zielona mila
Rok 1935. Paul Edgecombe (Tom Hanks) jest jednym ze
strażników bloku śmierci w więzieniu Cold Mountain. Do
jego obowiązków należy odprowadzanie skazańców do
celi śmierci długim korytarzem, wyłożonym zieloną
wykładziną, zwaną "Zieloną milą". Pewnego dnia do
więzienia przybywa olbrzymi czarnoskóry skazaniec, John
Coffey (Michael Clarke Duncan). Ma oczekiwać na karę
śmierci za zamordowanie dwóch białych dziewczynek.
Jego wizyta na zawsze zmieni życie Paula i pozostałych
pracowników więzienia.

American Beauty
42-letni Lester Burnham (Kevin Spacey) przeżywa kryzys
wieku średniego. Dobry samochód, piękny dom i
urządzony z klasą ogród przestają go cieszyć. Nie potrafi
już porozumieć się z żoną, dla której osiągnięcie
zawodowego sukcesu jest najważniejsze. Nastoletnia
córka, przeżywająca młodzieńcze frustracje, stroni od jego
towarzystwa. Problemy zawodowe dopełniają kielich
przepełniającej go goryczy. Lester postanawia się zmienić,
odnaleźć sens i radość życia. Jedną z szans na odmianę
wydaje się flirt z koleżanką córki.
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Majonez bez jajek
½ szklanki mleka sojowego niesłodzonego (inne mleko się nie nadaje!)
1 łyżka octu jabłkowego
1 łyżeczka dobrej musztardy
2 łyżki płatków drożdżowych
½ łyżeczki soli
½ szklanki delikatnego oleju, na przykład z pestek winogron lub ryżowego
sól i biały pieprz

Przygotowanie:
  Mleko i ocet wlać do blendera kielichowego i miksować przez 2 minuty.
Następnie dodać wszystkie pozostałe składniki poza olejem i miksować
przez kolejne 5 – 6 minut.
  Następnie nie przerywając miksowania powoli, cienkim strumieniem
wlewać olej. Gotowy majonez przełożyć do czystego słoiczka i włożyć do
lodówki, po godzinie w lodówce dodatkowo stężeje.

Pomarańczowe babeczki wielkanocne
 Potrzebne składniki:1 i 1/2 szklanki mąki pszennej, szklanka płatków
owsianych, 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 4 łyżki cukru trzcinowego
 1 płaska łyżeczka soli, 2  jaja,  8 łyżek oliwy,200 ml kefiru, sok z połowy
pomarańczy, 1/2 pomarańczy
  Przygotowanie:  Piekarnik nastawiamy na 200 stopni.
  Mieszamy przesianą mąkę z płatkami owsianymi, sodą, solą i cukrem
trzcinowym. Jajka łączymy z olejem, kefirem i sokiem z pomarańczy.
Do mokrych składników stopniowo dodajemy składniki suche, całość
mieszamy łyżką. Napełniając każdą z papilotek dodajemy pokrojoną w
kostkę pomarańczę. Wkładamy wypełnione papilotki (3/4 ) na przedostatnią
półkę piekarnika. Pieczemy babeczki przez 20 min. w temperaturze 200
stopni (góra dół).

REDAKCJA: ul. Nowa 2, 86-170 Nowe,
e-mail: bezcenzuryzsp@gmail.com

Kierownicy działów:

Aktualności: R. Bujak
Kalendarz Świąt Nietypowych: A. Nawrocka
Biblioteka szkolna: prof. D. Jankiewicz
Zdrowe życie: A. Karwasz
O wszystkim i o niczym: Sz. Lipecki
Rusz głową: J.Steinborn, D. Meloch

Opiekunowie: D. Jankiewicz, J. Adwent, 
M. Olszewska-Krupicz

     zapraszamy do współpracy!
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	Praktyka zawodowa
	Droga do szkoły...
	SUKCES MAGDY
	O wszystkim i o niczym
	Ostatnio rozmawiając ze znajomymi czuję lekkie zakłopotanie, nawiązuje w wypowiedziach do znanych mi filmów, a oni zupełnie nie wiedzą o czym mówię. Z braku pomysłów na artykuł postanowiłem utworzyć listę 4 filmów, znanych lub mniej znanych, które mogą Cię zaciekawić.

	Pulp fiction
	Zielona mila
	Płatni mordercy, Jules (Samuel L. Jackson) i Vincent (John Travolta), dostają zlecenie, by odzyskać z rąk przypadkowych rabusiów tajemniczą walizkę bossa mafii. Nie dość tego, Vincent dostaje kolejną robotę - na czas nieobecności gangstera w mieście ma zaopiekować się jego poszukującą wrażeń żoną Mią (Uma Thurman). Vincent i Jules niespodziewanie wpadają po uszy, gdy przypadkowo zabijają zakładnika. Kłopoty ma też podupadły bokser (Bruce Willis), który otrzymał dużą sumę za przegranie swojej walki. Walkę jednak wygrywa, a Los Angeles staje się od tej chwili dla niego za małe. Specjaliści od mokrej roboty będą mieli co robić...
	Rok 1935. Paul Edgecombe (Tom Hanks) jest jednym ze strażników bloku śmierci w więzieniu Cold Mountain. Do jego obowiązków należy odprowadzanie skazańców do celi śmierci długim korytarzem, wyłożonym zieloną wykładziną, zwaną "Zieloną milą". Pewnego dnia do więzienia przybywa olbrzymi czarnoskóry skazaniec, John Coffey (Michael Clarke Duncan). Ma oczekiwać na karę śmierci za zamordowanie dwóch białych dziewczynek. Jego wizyta na zawsze zmieni życie Paula i pozostałych pracowników więzienia.

	Złap mnie, jeśli potrafisz
	American Beauty
	Film jest oparty na prawdziwej historii Franka Abagnale'a, najmłodszej osoby w historii, która znalazła się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców FBI. Frank Abagnale nie był zwykłym złodziejem, nie włamywał się do domów i nie kradł kosztowności. Jego specjalnością stały się banki i linie lotnicze. Frank dokonał wszystkich swoich fałszerstw w przeciągu pięciu lat, zarobił ponad 2,5 mln dolarów we wszystkich stanach Ameryki i w 26 krajach. W ciągu swojej złodziejskiej "kariery" wielokrotnie wcielał się w przedstawicieli różnych profesji - był pilotem linii lotniczych Pan-Am, lekarzem, profesorem Uniwersytetu, a nawet asystentem prokuratora generalnego.
	42-letni Lester Burnham (Kevin Spacey) przeżywa kryzys wieku średniego. Dobry samochód, piękny dom i urządzony z klasą ogród przestają go cieszyć. Nie potrafi już porozumieć się z żoną, dla której osiągnięcie zawodowego sukcesu jest najważniejsze. Nastoletnia córka, przeżywająca młodzieńcze frustracje, stroni od jego towarzystwa. Problemy zawodowe dopełniają kielich przepełniającej go goryczy. Lester postanawia się zmienić, odnaleźć sens i radość życia. Jedną z szans na odmianę wydaje się flirt z koleżanką córki.
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